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गाउँसभाका सभाध्यक्षज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु 

लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड १९ को लवषम् पररलस्थतीको बाबजुत यस वराहपोखरी गाउँपालिका 

खोटाङको उपाध्यक्षको हलैसयतिे आठ  ँलवशेष गाउँसभाको बैठकमा गत आ व २०७६।०७७ का लवलभन्न कायिक्रमहरुमा 

खर्ि नभई संलर्त रहकेा रकम तथा र्ािू आ व २०७७।०७८ को बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृतीको िालग लमलत 

२०७७।०३।१० मा भएको सात  ँ गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कायिक्रमहरुमध्य े लवलभन्न लशषिकहरुका बजेट तथा 

कायिक्रमहरु संशोधन, थप-घट र पररवतिन गन े लवषयमा प्रस्ततु गरररहदँा ग रवालन्जवत महसुस गरेको छु । यस लवशेष 

अवसरमा मिुुकिाई संघीय िोकतालन्जिक गणतन्जिको यगुमा रुपान्जतरण गन ेक्रममा जीवन वलिदान गनुिहुन ेसम्पूणि महान ्

शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रलत समर्पित वदवगतगत नेतागणहरुमा भावपूणि श्रधाञाजलीिी अपिण गदिछु । रालष्ट्रयता र स्वालधनताको रक्षा 

गदै न्जयायपूणि समाज लनमािण र समृलधाञको मागिमा एकताबधाञ रहकेा महान् नेपािी नागररक र राजनीलतक नेतृत्वप्रलत उच्च 

सम्मान प्रकट गनि र्ाहान्जछु । 

 

गाउँसभाका सभाध्यक्षज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु 

गत आ व ०७६।०७७ का लवलभन्न कायिक्रमहरुमा खर्ि नभई संलर्त रहकेो रकमहरुमध्ये र्ािू आ व २०७७।०७८ को 

कायिक्रममा समावेश नभई सनराईज बैंक लिलमटेड, वराहपोखरी शाखामा संलर्त रहकेो रकम तथा र्ािु आ व २०७७।०७८ 

को आन्जतरीक राजश्वबाट उठ्न ेअनुमालनत रकम गरी जम्मा रु ४,२६,१९,१०९.०० (अक्षरुपी र्ार करोड छलबबस िाख 

उन्नाईस हजार एक सय न ) रहनेछ । 

उल्िेखीत संलर्त रकम मध्ये गत आ व २०७६।०७७ को गाउँसभाबाट बजेट तथा कायिक्रममा लवलनयोलजत गरेको रकम 

कटाई खुद रकम रु ४,२६,१९,१०९.०० (अक्षरुपी र्ार करोड छलबबस िाख उन्नाईस हजार एक सय न ) संलर्त रहन े

देलखन्जछ । उल्िेलखत संलर्त रकम यस वराहपोखरी गाउँ कायिपालिकाको लमलत २०७७।११।१६ गते बसेको बैठकको 

लनणियानुसार लनम्नानुसारको कायिक्रममा लनम्नानुसारको रकम लवलनयोजन गनि प्रस्ताव गररएकोिे सो अनुमोदनको िालग 

पेश गरेको छु । 

लस न ं कायिक्रमको नाम बजटे श्रोत 

१ करार सेवा शलु्क ९,००,०००.०० आन्जतररक 

२ सूर्ना प्रलवलध अलधकृतको पारीश्रलमक ३,५८,४०३.०० PLGSP संलघय 

सरकार 

३ मलहिा हहसंा लनवारण कोष १,००,०००.०० आन्जतररक 

४ मध्यकालिन खर्ि संरर्ना ३,००,०००.०० आन्जतररक 

५ प्रशासकीय भवनको DPR १५,००,०००.०० आन्जतररक 

६ ५ वेडको अस्पताि भवन DPR १०,००,०००.०० आन्जतररक 

७ धाप्िाङ वराहपोखरी सडक DPR (बाँकी ९ वक 

लम) 

८,००,०००.०० आन्जतररक 
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८ लड विज खररद तथा व्यवस्थापन १,००,०००.०० आन्जतररक 

९ कुि बक्स खररद तथा व्यवस्थापन (६ वटै वडा) २,००,०००.०० आन्जतररक 

१० सर्जिकि सेट व्यवस्थापन २,००,०००.०० आन्जतररक 

११ पशु लवमा सम्बन्जधी अलभमुलखकरण गोष्टी १,००,०००.०० आन्जतररक 

१२ राम सागर वु्यल्डसि धर टी वफताि ३,२२,६२९.०० आन्जतररक 

१३ आन्जतररक राजश्व कायाििय गत आ व को कर 

दालखिा 
१,०२०.०० आन्जतररक 

१४ प्र.म. रोजगार कायिक्रम-सुरक्षा सामाग्री खररद ४,००,०००.०० आन्जतररक 

१५ प्र.म. रोजगार कायिक्रम-लनमािण औजार खररद ४,००,०००.०० आन्जतररक 

१६ संलर्त कोषबाट प्रकोष व्यवस्थापन कोषमा 

ट्रान्जसफर 
५,००,०००.०० आन्जतररक 

१७ प्रदेश संलर्त कोष वफताि २,५७,०५७.०० आन्जतररक 

१८ JCB Backhoe Loader खररद ४५,००,०००.०० आन्जतररक 

१९ धतुिङमा लनमािण हुने हलस्पटिको जग्गा सम्याउने 

(थप) 
४,००,०००.०० आन्जतररक 

२० गुठी जग्गाको अलतक्रमण घर भत्काउने ५,००,०००.०० आन्जतररक 

२१ गुठी जग्गा व्यवस्थापन  २,००,०००.०० आन्जतररक 

२२ १ न ंवडा कायाििय भवन लनमािण ७,००,०००.०० आन्जतररक 

२३ ओिम्पा खानेपानी योजना ५,००,०००.०० आन्जतररक 

२४ कालिके माम्िुङ सडक लनमािण ५,००,०००.०० आन्जतररक 

२५ सुन्जति ेस्वास््य र् की भवन लनमािण १०,००,०००.०० आन्जतररक 

२६ सुन्जति ेप्रा लव खेिमैदान ग्यालवन लनमािण ४,००,०००.०० आन्जतररक 

२७ लसरुवानी सडक लनमािण ६,००,०००.०० आन्जतररक 

२८ जनलवकास मा लव रेलिङ लनमािण २,००,०००.०० आन्जतररक 

२९ ३ न ंवडा क्षेिमा लवदु्यत लवस्तार कायिक्रम १,००,०००.०० आन्जतररक 

३० माम्िुङ पल्िो लसन्जताङ खानेपानी योजना ६,००,०००.०० आन्जतररक 

३१ खानेपानी व्यवस्थापन १,००,०००.०० आन्जतररक 

३२ बािकन्जया मा लव भवन लनमािण ५,००,०००.०० आन्जतररक 

३३ अटिपरु मािबासे सडक लनमािण ७,००,०००.०० आन्जतररक 

३४ लवदु्यत सामाग्री खररद (५ नं वडा) १५,००,०००.०० आन्जतररक 

३५ सुसेडाँडा-टोड्के-यविा सडक लनमािण १०,००,०००.०० आन्जतररक 

३६ ५ न ंवडामा गाउँघर क्िीलनक भवन लनमािण १,५०,०००.०० आन्जतररक 

३७ र्कलिदेवी प्रा लव भवन लनमािण ७,००,०००.०० आन्जतररक 

३८ शालिक लनमािण ९,००,०००.०० आन्जतररक 
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३९ धाप्िाङ लपकलनक स्पोटि लनमािण ५,००,०००.०० आन्जतररक 

४० गाउँपालिकास्तरीय स्िोगान  ५,००,०००.०० आन्जतररक 

४१ जग्गादाताहरुिाई सम्मान कायिक्रम १,००,०००.०० आन्जतररक 

४२ मलहिा जनर्ेतना कायिक्रम ५,००,०००.०० आन्जतररक 

४३ मेिलमिाप तालिम ७,००,०००.०० आन्जतररक 

४४ दधुकोशी प्रा लव पाररश्रलमक १,००,०००.०० आन्जतररक 

४५ अिैरे् झोिुगतगपेुि लनमािण ६,००,०००.०० आन्जतररक 

४६ नारी वदवश  १,५०,०००.०० आन्जतररक 

४७ आँखा लशलवर कायिक्रम ४,००,०००.०० आन्जतररक 

४८ स्कुटर खररद ३,००,०००.०० आन्जतररक 

४९ जग्गा पास ६०,०००.०० आन्जतररक 

५० वराहपोखरी मलन्जदर क्षेि व्यवस्थापन ५०,०००.०० आन्जतररक 

५१ बािकन्जया मा लव परीक्षा सञ्चािन  ७०,०००.०० आन्जतररक 

५२ शुक्रस्मृती खिेकुद कार्य्िकम एवं खेिकुद सामाग्री 

खररद 
५,००,०००.०० आन्जतररक 

५३ सुत्केरी मलहिा घरभेट कायिक्रम २,००,०००.०० आन्जतररक 

५४ रटम्बुरे वकम्बुखोिा सडक ममित ७,००,०००.०० आन्जतररक 

५५ प वासेरा खेिकुद मञ्च लनमािण ४,००,०००.०० आन्जतररक 

५६ खरपानी खानेपानी योजना १,००,०००.०० आन्जतररक 

५७ घाँटी भन्जज्याङ-फाक्टाङ सडक लनमािण २,००,०००.०० आन्जतररक 

५८ प वासेरा कालिके सडक ट्रयाक ओपन योजना २,००,०००.०० आन्जतररक 

५९ कमिर्ारी अध्ययन भ्रमण २,५०,०००.०० आन्जतररक 

६० प डेल्टार भन्जज्याङ लशव मलन्जदर लनमािण योजना ५०,०००.०० आन्जतररक 

६१ गाउँपालिका भवन घेराबेरा, गेट, फ्िोर बिक 

एवं ट्रस लनमािण 

७,००,०००.०० आन्जतररक 

६२ सुन्जति ेवर्थिङ सेन्जटर लनमािण योजना ३०,०००.०० आन्जतररक 

६३ गाउँलशक्षा सलमलतको बैठक खर्ि १,००,०००.०० आन्जतररक 

६४ राष्ट्रपती रलनङलशल्ड प्रलतयोलगता १,००,०००.०० आन्जतररक 

६५ जनर्ेतनामूिक सडक नाटक ३,००,०००.०० आन्जतररक 

६६ कालिके खोप केन्जर भवन लनमािण (१ नं वडा) २,५०,०००.०० आन्जतररक 

६७ जनज्योती प्रा लव फर्निर्र लनमािण ५०,०००.०० आन्जतररक 

६८ लपप्िे बािलवकास भवन लनमािण ५०,०००.०० आन्जतररक 

६९ रुम्द ुमगर गाउँ लन मा लव िाई फर्निर्र लनमािण १,००,०००.०० आन्जतररक 
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७० लजलमगाउँ-डाँडाटोि सडक ट्रयाक ओपन २,००,०००.०० आन्जतररक 

७१ लवदु्यत सामाग्री खररद (१ नं वडा) ५,००,०००.०० आन्जतररक 

७२ २ न ंवडा भवन वफलनलसङ तथा रंगरोगन ९,००,०००.०० आन्जतररक 

७३ स्कूि डाँडा-फररन्जडे टप्पु सडक लनमािण योजना २,५०,०००.०० आन्जतररक 

७४ लसस्नेरीमाता मलन्जदर लनमािण १,००,०००.०० आन्जतररक 

७५ स्वास््य र् की सुन्जति ेकम्प्युटर तथा स्वास््य 

सामाग्री (औजार) खररद (२ नं वडा) 
१,५०,०००.०० आन्जतररक 

७६ ओखे्रखोिा-लबताि-बोझेनी हसंर्ाई योजना २,००,०००.०० आन्जतररक 

७७ ओखे्रखोिा-लबताि-बोझेनी खानपेानी योजना २,००,०००.०० आन्जतररक 

७८ नापु्तखोिा मुहान बगतदवुा खानपेानी लवतरण ३,००,०००.०० आन्जतररक 

७९ साउनेखोिा-बरबोटे-साउनेर्उरधाप खानेपानी 

योजना 
४,००,०००.०० आन्जतररक 

८० दलित लवद्याथीहरुिाई शैलक्षक सामाग्री खरीद 

तथा लवतरण (३ न ंवडा) 
१,५०,०००.०० आन्जतररक 

८१ नारी वदवश कायिक्रम (३ नं वडा) ३५,०००.०० आन्जतररक 

८२ स्वास््य र् की, साउनेर्उरमा आवश्यक 

सामाग्री खररद  

१,५०,०००.०० आन्जतररक 

८३ स्वास््य र् की, साउनेर्उर भवन प्िास्टर ५०,०००.०० आन्जतररक 

८४ साउनेधाप खेिमैदानमा बािमिैी लसढी लनमािण २,००,०००.०० आन्जतररक 

८५ ३ न ंवडा कायािियमा ल्यापटप खररद ८५,०००.०० आन्जतररक 

८६ धमिशािा मालसन्जटार सडक लनमािण योजना १७,००,०००.०० आन्जतररक 

८७ देवीस्थान भेडीखोर सडक लनमािण योजना १,००,०००.०० आन्जतररक 

८८ ढुगतगेधारा बाटो लसढी तथा सोलिङ लनमािण 

योजना 
१,००,०००.०० आन्जतररक 

८९ जािपा आ लव घरेाबारा लनमािण योजना १,००,०००.०० आन्जतररक 

९० लवदु्यतीय सामाग्री तथा ममित योजना –बेतुवा 

मा लव 

१,००,०००.०० आन्जतररक 

९१ दलित जनर्ेतना कायिक्रम (४ न ंवडा) ५०,०००.०० आन्जतररक 

९२ जेष्ठ नागरीक ८० वषिभन्जदा मालथकािाई सम्मान 

कायिक्रम (४ नं वडा) 
१,००,०००.०० आन्जतररक 

९३ जग्गादाता सम्मान कायिक्रम (४ नं वडा) १,००,०००.०० आन्जतररक 

९४ लवदु्यत व्यवस्थापन कायिक्रम (४ नं वडा) १,००,०००.०० आन्जतररक 

९५ बािकन्जया मा लव भवन लनमािण योजना ५,००,०००.०० आन्जतररक 

९६ लवदवुानी पैदि मागि १,००,००० .००  आन्जतररक 
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९७ तरकारी तथा फिफुि भ्रमण कायिक्रम ५०,००० .००  आन्जतररक 

९८ धतुिङ खानेपानी योजना १,००,००० .००  आन्जतररक 

९९ खेिकुद सामाग्री खरीद ५०,००० .००  आन्जतररक 

१०० वडाका सबै सडक ममित वडा न.ं४ २,५०,०००.०० आन्जतररक 

१०१ प वासेरा गाउँघर लक्िनीक भवन लनमािण २,५०,०००.०० आन्जतररक 

१०२ प डेिटार भन्जज्याङ लशव मलन्जदर लनमािण योजना २,००,०००.०० आन्जतररक 

१०३ प वासेरा स्वास््य र् की सोिार खररद ताथ 

जडान 
१,००,०००.०० आन्जतररक 

१०४ राङभागतगे मलन्जदर ममित तथा सडक ट्रयाक 

ओपन 
१,५०,०००.०० आन्जतररक 

१०५ डाँडागाउँ क्रमागत खानपेानी योजना ३,००,०००.०० आन्जतररक 

१०६ याक्सा खानेपानी योजना २,५०,०००.०० आन्जतररक 

१०७ भन्जज्याङ खानेपानी योजना २,००,०००.०० आन्जतररक 

१०८ वािाम्बुङ खानेपानी योजना २,००,०००.०० आन्जतररक 

१०९ ६ न ंवडा कायाििय खानेपानी योजना २,००,०००.०० आन्जतररक 

११० लवदु्यत सामाग्री खररद (६ नं वडा) १५,००,०००.०० आन्जतररक 

१११ र्किीदेवी मलन्जदर लनमािण ४,००,०००.०० 

भैपरी आउने र्ािु 

खर्ि )नेपाि सरकार 

समालनकरण 

अनुदान(  

  कुि जम्मा ४,२६,१९,१०९.०० 

 

मालथ उल्िेखीत बैंकमा संलर्त रहकेो तथा उठ्ने आन्जतररक राजश्व वापतको रकम जम्मा रु. ४,२६,१९,१०९.०० (अक्षरुपी 

र्ार करोड छलबबस िाख उन्नाइस हजार एक सय न ) रकम र्ाि ुआ व २०७७।०७८ को िालग लवलभन्न कायिक्रममा 

लवलनयोजन गररएको रकम र्ािू आ व को िालग लमलत २०७७।०३।१० गत ेभएको गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा 

कायिक्रममा समावेश गदाि र्ािु आ व २०७७।०७८ को बजेट तथा कायिक्रमको आय व्ययको लववरण देहाय बमोलजम हुने 

व्यहोरा सम्मालनत सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु । 

लस न ं बजटे वदन े

लनकाय 

श्रोत  रकम रु अक्षरुपी जम्मा 

१ संघ 

लविीय समानीकरण ७,५२,००,०००.०० 
सात करोड बाउन्न 

िाख माि 

२६,२९,५५,५१०.०० 
सशति अनुदान १२,५८,००,०००.०० 

बाह्र करोड अन्जठाउन्न 

िाख माि 

राजस्व बाँडफाँट ६,१९,५५,५१०.०० 

छ करोड उन्नाईस 

िाख पर्पन्न हजार 

पाँर् सय दश माि 

२ प्रदशे 

लविीय समानीकरण 

अनुदान 
६९,९४,०००.०० 

उनन्जसिरी िाख 

र् रानबबे हजार माि 
२,०१,२४,०००.०० 

सवारी साधन कर ३०,३०,०००.०० 
लतस िाख लतस हजार 

माि 
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सशति अनुदान १,००,०००.०० एक िाख माि 

समपुरक अनुदान १,००,००,०००.०० एक करोड माि 

३ 
वराहपोखरी 

गाउँपालिका 

आन्जतररक राजश्व 

अनुमालनत 
५,००,०००.०० पाँर् िाख माि 

४,३१,१९,१०९.०० गत आ व २०७६।०७७ 

को बर्त रकम, 

आन्जतररक राजश्व रकम 

४,२६,१९,१०९.०० 

र्ार करोड बाईस 

िाख उन्नाईस हजार 

एक सय न  

     जम्मा ३२,६१,९८,६१९.०० जम्मा ३२,६१,९८,६१९.०० 

 

गाउँसभाका सभाध्यक्षज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु 

गाउँ कायिपालिकाको लमलत २०७७।११।१६ गत ेबसेको बैठकको लनणियानुसार र्ाि ूआ व २०७७।०७८ को बजेट तथा 

कायिक्रम स्वीकृतीको िालग लमलत २०७७।०३।१० मा भएको सात  ँ गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कायिक्रमहरुमध्य े

लनम्नानुसारको बजेट तथा कायिक्रममा संशोधन, थप-घट र पररवतिन गनि आवश्यक देलखएकोिे देहाय बमोलजम संशोधन, 

थप-घट र पररवतिन गनिको िालग गाउँसभा समक्ष प्रस्ताव पशे गरेको छु । सो प्रस्ताविाई अनमुोदन गररवदन हुन अनुरोध 

गदिछु । 

लस न ं सालवकको योजना/कायिक्रमको 

नाम 

लवलनयोलजत बजटे सशंोलधत 

योजना/कायिक्रमको नाम 

लवलनयोलजत बजटे 

१ अध्यक्षज्य ूकायिक्रम १५,००,०००.०० 

पाईप खररद ६,००,०००.०० 

बैलसङधारा जमुने 

मोटरबाटो लनमािण 
१,००,०००.०० 

श्री ज्यू बािकन्जया प्रा लव 

जस्तापाता खररद 
१,००,०००.०० 

जािपादेवी मलन्जदर ममित १,००,०००.०० 

घाटीभन्जज्याङ हसंर्ाई १,००,०००.०० 

भोिेनी खेिकुद मैदान 

लनमािण 
१,५०,०००.०० 

खरायोटार फाप्िुङ 

मोटरबाटो लनमािण 
१,५०,०००.०० 

बािकन्जया मा लव स्टेज 

लनमािण 
६०,०००.०० 

बािकन्जया मा लव वाईररङ ४०,०००.०० 

बेतुवा मा लव ईन्जभटर तथा 

सोिार बयाट्री खररद 
१,००,०००.०० 

      जम्मा १५,००,०००.०० 

२ उपाध्यक्षज्य ूकायिक्रम १४,००,०००.०० 
धतुिङ सडक ग्यावीन 

लनमािण 
२,००,०००.०० 
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टारबारी खानेपानी पाईप 

तथा लसमेन्जट खररद 
५०,०००.०० 

सुन्जति ेप्रा लव ग्यावीन 

जािी खररद 
२,००,०००.०० 

माहसंटार पैदिमागि लनमािण २,५०,०००.०० 

विम्पा खानेपानी पाईप 

खररद 
३,००,०००.०० 

लसन्जताङ खानेपानी ट्यागतकी 

लनमािण 
१,५०,०००.०० 

छिेटार साकुमा खेिमैदान 

लनमािण 
५०,०००.०० 

साउने अदवुा बारी कुटानी 

लपसानी लमि खररद तथा 

जडान 

२,००,०००.०० 

      जम्मा १४,००,०००.०० 

३ 
अल्ट्रा साउन्जड मेलसन खररद 

योजना 
५,००,००० .००  

रटम्बुरे वकम्बुखोिा सडक 

ममित 
५,००,००० .००  

   जम्मा ५,००,०००.०० 

वराहपोखरी 

१ रुम्द ुमगर गाउँ लन मा लव िाई 

फर्निर्र 
५०,०००.०० रुम्द ुमगर गाउँ लन मा लव 

िाई फर्निर्र लनमािण 
५०,०००.०० 

२ लजलमगाउँ देवीसुथान डाँडाटोि 

सडक क्रमागत ट्रयाक औपन 
१,५०,०००.०० लजलमगाउँ-डाँडाटोि सडक 

ट्रयाक ओपन 
१,५०,०००.०० 

३ लवदु्यत लवस्तार तथा ढुवानी ५,००,०००.०० लवदु्यत सामाग्री खररद ३,००,०००.०० 

लवदु्यत व्यवस्थापन तथा 

लवस्तार 
२,००,०००.०० 

४ लर्िाउनेटार कालिके सडक ५,००,०००.०० कालिके माम्िुङ सडक 

लनमािण 
५,००,०००.०० 

५ जमुनी गहत ेसडक क्रमागत 

ट्रयाक ओपन 
३,००,०००.०० जुकेखोिा रानाछाप सडक 

लनमािण 
३,००,०००.०० 

६ लपप्िे बेलिलिज सडक १०,००,०००.०० धारापानी सडक लनमािण 

योजना 
१०,००,०००.०० 

७ सावा खोिा गीनेरीटार कुिो 

ममित 
५०,०००.०० हसंहदेवी प्रा लव जस्तापाता 

खररद 
५०,०००.०० 

  जम्मा २५,५०,०००.००  जम्मा २५,५०,०००.०० 

सनु्जति े

१ धाउखानी कृलष हसंर्ाई योजना ५०,०००.०० धाउखानी पाईप खररद 

कायिक्रम  
५०,०००.०० 

२ छिेटार वस्ती लवस्तार योजना १,५०,०००.०० छिेटार सडक लवस्तार 

योजना 
१,५०,०००.०० 
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३ खेिकुद कायिक्रम खर्ि १,५०,०००.०० खेिकुद कार्य्िकम खर्ि तथा 

सामाग्री खररद 
१,५०,०००.०० 

४ रे्केथुम सडक ममित तथा 

लवस्तार योजना 
२,५०,०००.०० रे्केथुम-मािबासे शाखा 

सडक ट्रयाक ओपन योजना 
६,००,०००.०० 

५ फेमा खोिा सडक ट्रयाक 

लवस्तार योजना 
३,५०,०००.०० 

  जम्मा ९,५०,०००.००  जम्मा ९,५०,०००.०० 

साउनरे्उर 

१ वडा कायाििय सोिार खररद १,००,०००.०० वडास्तरीय भलिवि 

कायिक्रम 
१,९५,०००.०० 

२ जन लवकास मालव वाई फाई 

जडान योजना 
९५,०००.०० 

  जम्मा १,९५,०००.००  जम्मा १,९५,०००.०० 

फाक्टाङ 

१ कृलष कायिक्रम ५,००,०००.०० तरकारी तथा फिफुि 

भ्रमण कायिक्रम 
१,५०,०००.०० 

बाख्रापािन भ्रमण कायिक्रम २,५०,०००.०० 

क्षमता लवकास तालिम १,००,०००.०० 

२ पाईपाईप खररद योजना ४,००,०००.०० धतुिङ खानेपानी योजना ४,००,०००.०० 

  जम्मा ९,००,०००.००  जम्मा ९,००,०००.०० 

प वासरेा 

१ ५ न ंवडा लवदु्यत लवस्तार 

योजना 
५,००,०००.०० लवदु्यत लवस्तार तथा 

व्यवस्थापन 
२,००,०००.०० 

लवदु्यत सामाग्री खररद (५ न ं

वडा) 
३,००,०००.०० 

  जम्मा ५,००,०००.००  जम्मा ५,००,०००.०० 

म वाबोटे 

१ दाप्सा खानेपानी योजना ५०,०००.०० पाईप खररद ५०,०००.०० 

  जम्मा ५०,०००.००  जम्मा ५०,०००.०० 

  कूि जम्मा ८५,४५,०००.००  कूि जम्मा ८५,४५,०००.०० 

 

अन्जत्यमा,  

र्ािु आ व २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तथा कायिक्रममा थप गररएका कायिक्रम तथा लवलनयोलजत रकम र र्ािु आ व 

को िालग स्वीकृत गररएका बजेट तथा कायिक्रममा आवश्यक संशोधन, थप-घट तथा पररवतिन गनिका िालग आव्हान गररएको 

यस लवशेष गाउँसभामा पाल्नहुुने सम्पूणि गाउँसभासद्जज्यूहरुबाट सल्िाह र सुझावका साथ छिफि पश्चात उल्िेखीत 

कायिक्रमहरु अनुमोदन गररवदन हुन हार्दिक अनुरोध गद ैलवदा हुन र्ाहान्जछु । धन्जयवाद ।। 

 


