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खण्ड १ - परिचर् ि समीक्षा 

 पृष्ठभूर्मिः 

१.१ स्थानीर् िहको सरं्क्षप्त परिचर् 

भूमे गाउँपालिका नेपािको सरं्र्धानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोलजम कार्म भएका गाउँपालिका, 
नगरपालिकाहरु मधे्य एक स्थानीर् िह हो । सार्र्कका महि, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चनुबाङ गरी ५ गा.र्र्.स.हरु र 
सार्र्कको रुकुमकोट गा.र्र्.स.को र्डा नं. ४ समेि समारे्श गरेर नेपाि सरकार (मन्त्रिपररषद्) को ममर्ि 
२०७३।११।२२ को र्नर्वर् बमोलजम भूमे गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो ।  

 नेपािको ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूर्व) लजल्लामा पने र्स भूमे गाउँपालिका २७३.६७ र्गव कक.मम. क्षेत्रफि 
रहेको छ । र्र्.सं. २०६८ सािको जनगर्ना अनुसार जनसखं्या १८,५८९ र जनघनत्व ६७.९२  रहेको छ । र्स 
गाउँपालिकाको पूर्वमा बागिुङ लजल्ला, पश्चिममा लसस्ने गाउँपालिका र मुलसकोट नगरपालिका, उत्तरमा पुथा उत्तरगंगा 
गाउँपालिका िथा दलक्षर्मा रोल्पा लजल्ला रहेका छन् । ९ र्टा र्डा कार्ाविर्हरु रहेको र्स भूमे गाउँपालिकाको केन्द्र 
सार्र्क मोराबाङ गा.र्र्.स.को कार्ाविर् िोककएकोमा गाउँसभाको ममर्ि २०७४/०९/०८ मा बसेको बैठकबाट 
लसफाररश भई नपेाि सरकारको र्नर्वर्ानसुार केन्द्र पररर्िवन भई नेपाि राजपत्र खण्ड ६७ सखं्या ५७ भाग ५ ममर्ि 
२०७४।११।१४ मा प्रकाशन भएपमछ हाि भूम ेगाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासर्नक केन्द्र र्डा न.ं २ स्थस्थि खाबाङबगरमा 
रहेको छ । 

भूमे पूजा गने बालसन्दाको बाहुल्य भएको भूगोि भएकािे गाउँपालिकाको नाम भूमे राखखएको हो । भूम े
पूजा प्रकृर्ि पूजक मगर समुदार्को सबैभन्दा ठूिो चाड हो । प्रत्येक र्षवको असार १ गिेका ददन गररने भूमे पूजा 
भनेको भूमम अथावि जममन र्ा प्रकृर्िको पूजा हो ।  दहउँदेबािी मभत्र्याएको खुलशर्ािीमा र बख ेबािीमा कुनै हानी 
नहोस् भनेर भूमे पूजा गररन्छ । साथै बाढी पदहरोजस्ता दैर्ी प्रकोप नआओस् भनेर भूम्या थानमा बलि पर्न चढाइन्छ, 
नाचगान गररन्छ र धुमधामिे पर्व मनाइन्छ ।  भूम्या पूजाको ददन गाउँमा र्षवभररको आर्व्यर्को प्रस्तुि गरी गाउँको 
मुख्य प्रर्िर्नमध र संबाहक (ममझार) पररर्िवन गने िथा भूमममा अझै उत्पादन बढोस् भनेर गाउँटोि अनुसार ३ देखख ७ 
ददनसम्म र्र्शषे रुपमा मनाइन ेपर्व भएकािे सोही पर्वको नाम भूम्याबाट र्स गाउँपालिकाको नामाकरर् गररएको हो 
। र्सथव भूमे गाउँपालिका मगरहरुको Live Culture, परम्परागि भाषा संसृ्कर्ि, पर्व, र्र्मभन्न नाच आददका कारर् 
अनेकिामा एकिा भएको सासृं्कर्िक रुपमा धनी गाउँपालिका हो । र्र्.सं. २०६८ को जनगर्ना अनुसार र्स 
गाउँपालिकामा ६६.१ प्रर्िशि मगरहरु बस्छन् । त्यस्त ै दलिि, क्षेत्री, बाहुन, थकािी र नरे्ार समुदार्को पर्न  
बसोबास छ । उनीहरूको आफै्न भाषा र ससृं्कर्ि छ । सुन्दर एरं् सांसृ्कर्िक फूिबारी भूमेमा सबै समदुार् आपसमा 
ममिेर बसेका छन् । 

नगदे बािीमा आधाररि कृर्ष क्षेत्रको िार्ग प्रचुर सम्भार्ना रहेको, जदडबुटी, जिस्रोि, र्न िथा 
र्ािार्रर्को पर्ावप्त स्रोि रहेको, साना उद्योगको सम्भार्ना रहेको, प्राकृर्िक िथा कृकत्रम पर्वटनको अमधक सम्भार्ना 
रहेको, पुष्पिाि मध्यपहाडी िोकमागव र शदहद मागवि ेबीचैबाट छेडेको, व्यापाररक सम्भार्नाहरु भूमे गाउँपालिकाको 
समृमिका आधार हुन् ।  
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गाउँपालिकाको र्डागि िथ्याङ्कीर् र्र्र्रर् (२०६८ को जनगर्ना अनसुार) 
र्डा न.ं मदहिा परुूष जम्मा घरधरुी 

संख्या 
सार्र्क गार्र्स िथा र्डा क्षते्रफि 

(ब.कक.मम.) 
जनघनत्व 

१ १३३२ ११०८ २४४० ५४२ काँक्री (४-७,९) ७९.९५ ३०.५२ 
२ १२०७ १०४६ २२५३ ४६६ काँक्री (१-३, ८) ३०.४४७ ७४.०० 
३ १३२५ १११७ २४४२ ५१२ मोराबाङ (१-९) २०.८४७ ११७.१४ 
४ ६९८ ५९८ १२९६ २७१ काँडा (१-३, ८) १६.९०५ ७६.६६ 
५ ७०३ ५६२ १२६५ २७२ काँडा (४-७) १९.१८९ ६५.९२ 
६ १००३ ८३४ १८३७ ३७१ महि (१,२, ९) २०.५९५ ८९.२० 
७ ८०८ ७०८ १५१६ ३२० महि (३-६) २६.७९७ ५६.५७ 
८ १३२५ ११०१ २४२६ ४७२ महि (७,८) र रुकुमकोट 

(४) 
२०.५९५ ११७.८० 

९ १७४५ १३६९ ३११४ ६०९ चुनबाङ (१-९) ३८.६८२ ८०.५० 
जम्मा १०१४६ ८४४३ १८५८९ ३८३५   २७३.६७ ६७.९२ 

स्रोिः रामिर् जनगर्ना २०६८ 
 

क) र्र्द्यमान अर्स्थाको सममक्षा 
सार्र्कको स्थानीर् र्नकार्बाट स्थानीर् िहको रुपमा पररर्िवन भएपमछ संरै्धार्नक रुपमा नै अमधकारको बाँडफाँड 
भएर कार्वलजम्मेर्ारी र अमधकारमा बढोत्तरी भएको छ । जनर्नर्ावमचि प्रर्िर्नमधहरुमाफव ि स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
गने काननूी व्यर्स्था बमोलजम भूमे गाउँपालिकािे पर्न स्थानीर् प्रर्िर्नमधहरुमाफव ि आफ्नो गाउँपालिकाको र्र्कास र 
समृमिका िार्ग कानून, नीर्ि, र्ोजना र्नमावर् गने आफ्नो संर्नत्र माफव ि कार्ावन्वर्न गनेसम्मका कार्वहरु गरररहेको छ 
। संघात्मक व्यर्स्था बमोलजम िीन िहको सरकारमधे्य स्थानीर् सरकारको हैलसर्ि प्राप्त गनुव आफैमा राम्रो हो । 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन र नीर्ि, बजेट िथा र्ोजना िजुवमा िथा कार्ावन्वर्नका सन्दभवमा देखखएका सबि र 
कमजोर पक्ष िथा गाउँपालिकाको र्र्द्यमान चनुौर्ि र अर्सरहरुिाई संक्षेपमा प्रस्तुि गररएको छ ।  
 

 सबि पक्ष 
• राजनैर्िक स्थस्थरिाका साथै सबै गाउँ टोि र्डामा स्थानीर् जनप्रर्िर्नमध रहेको ।  
• मध्यपहाडी िोकमागविे गाउँपालिकाको अमधकांश भाग (पूर्व-पश्चिम) समटेेको ।  
• शदहद मागविे गाउँपालिकाको उत्तर दलक्षर् जोडे्न अमधकाशं भाग समेटे्न ।  
• गाउँपालिकाको र्ोजना बैंक िथा गुरुर्ोजना िर्ार भएको ।  
• भार्षक, सांसृ्कर्िक, सामुदामर्क र्र्लशष्टिा र एकिा । 
• स्थानीर् जनप्रर्िर्नमध र कमवचारीबीच क्षेत्रामधकार स्पष्ट र राम्रो िािमेि भएको ।  
• हार्ापानी सुहाउँदो कृर्ष उत्पादन, पशु व्यर्सार्का िार्ग प्रचुर सम्भार्ना रहेको ।  
• सामालजक संस्कारको रुपमा रहेको झारा प्रथा, सामूदहक कार्विाई र्र्कास गर्िर्र्मधमा जोड्न सककने ।  
• स्थानीर् र्न, खर्नज (िामा, फिाम, लससा) िगार्िको प्राकृर्िक स्रोि भएको ।  
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 कमजोर पक्ष 
• अमधकांश र्ूर्ा जनशर्ि रै्देलशक रोजगारमा भएकािे गाउँमा र्रू्ा जनशर्ि नभेरटने ।  
• गाउँपालिकाको मानर् र्र्कास सूचकांक, स्वास्थ्य लशक्षा क्षेत्र सन्तोषजनक नहुन ु।  
• बेरोजगार जनशर्ि बढी र क्षेत्रगि रुपमा स्थानीर् दक्ष जनशर्िको अभार् हुनु ।  
• श्रमप्रर्िको आस्थामा कमी र स्थानीर् स्तरमा श्रम गनिेे सम्मान नपाउनु ।  
• स्थानीर् व्यर्सार्ी र र्र्कास सरोकारर्ािाहरुको आमथिक िथा व्यर्स्थापकीर् क्षमिा कमजोर हुन ु।  

 

 अर्सर 
• अमधकार सम्पन्न स्थानीर् सरकार भएकािे माटो र हार्ापानी सुहाउँदो र्र्कास र्ोजना छनौट र कार्ावन्वर्न 

गने र्ािार्रर् बनु्न ।  
• र्र्गिको र्ुििे स्थानीर्बासीमा राजनैर्िक चेिना र जनचेिनाको र्र्स्तार हुनु ।  
• पर्ावपर्वटन र सांसृ्कर्िक पर्वटनको पूर्ावधार हुनु ।  
• द्वन्द्व र द्वन्द्वपमछको र्र्कासका सम्बन्धमा अध्यर्न स्थि र मौलिक भाषा संसृ्कर्िको अर्सर हुनु ।  
• स्थानीर् र्न, खर्नज (िामा, फिाम, लससा) िगार्िको प्राकृर्िक स्रोिको प्रचुरिा हुनु  
• मगर समुदार्को भाषा संसृ्कर्ििाई ब्राण्डण्डङ गनव सककने सम्भार्ना हुनु ।  
• नर्ाँ लजल्ला भएकािे नपेाि सरकार, प्रर्िर्नमध, र्र्कास साझदेार िगार्िका सरोकारर्ािा पक्षकहरुको 

चासो रहनु ।  
• स्थानीर् स्रोि साधनहरुको समुमचि ढङ्गिे उपर्ोग गरी र्र्कास र्नमावर् िथा आर् आजवनका लावि िगानीको 

सम्भार्ना बढ्नु ।  
• र्ोजना िजुवमा, र्गीकरर् िथा र्र्कास कक्रर्ाकिापमा सबैको चासो बढ्नु ।  

 

 चनुौर्ि 
• स्थानीर्बासीको आमथिक, सामालजक िथा भौर्िक र्र्कासमाफव ि जीर्नस्तर मामथ उठाउनु ।  
• सामुदामर्क र्र्द्यािर्को गुर्स्तर कार्म गरी शैलक्षक गुर्स्तरमाफव ि मानर् र्र्कासमा जोड ददनु ।  
• दक्ष जनशर्ि र्र्कासका साथै बरेोजगार र्ुर्ािाई रोजगार प्रदान गरी र्र्देश पिान हुनबाट रोकु्न ।  
• प्रर्ोगर्र्दहन साँसृ्कर्िक, प्राकृर्िक िथा कृकत्रम स्रोि साधनहरुिाई प्रर्ोगमा ल्याउनु ।  
• स्थानीर् परम्परागि उपचार पिर्ि र अस्पिािको उपचार पमिर्िमा सामन्जस्यिा ल्याई हरेक जनिाको 

स्वास्थ्य ससं्था र गुर्स्तरीर् सेर्ामा पहुँच पुर्याउनु ।  
• जनअपेक्षा र आर्श्यकिाहरु पररपूर्िि  गनव स्थानीर् सरकारि ेप्रभार्कारी सुशासनको प्रत्याभूर्ि गराउनु ।  
• गुर्स्तरीर् पूर्ावधार र्नमावर् र व्यर्स्थापनका िार्ग स्रोि व्यर्स्थापन, क्षमिा अमभरृ्मि र समन्वर् कार्म 

गनुव ।  
• र्र्कास र्ोजनाको छनौटदेखख कार्ावन्वर्न र प्रर्िफि बाँडफाँडसम्म सबैको समान अमधकार र अपनत्व 

कार्म राख्नु ।  
• रै्देलशक रोजगारीबाट आएको रेममट्यान्सिाई स्थानीर् पूँजीको रुपमा पररचािन गनुव ।  
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१.२ आ.व.२०७५।०७६ को समीक्षा 

(क) आर्थिक के्षत्र 

क्र.
स.ं 

र्र्षर् 
क्षते्र 

क्षते्रगि समीक्षा कैकफ
र्ि 

१ 

कृर्
ष 

गाउँपालिकाको स्वीकृि र्ार्षिक कार्वक्रम बमोलजम कृर्ष सेर्ा इकाईबाट कार्ावन्वर्न भएका कृषक 
िलक्षि र्र्मभन्न िालिम सञ्चािन, अनुदानमा बीउ, र्र्रुर्ा, मेलसन र्र्िरर्,  माटो परीक्षर्, कृषक 
पाठशािा जस्ता कार्वक्रमहरु र पशु सेर्ा इकाईबाट उन्नि बङु्गर बीज र्र्िरर्, र्र्मभन्न िालिम िथा 
र्नर्ममि पशु उपचार सेर्ाबाट कृषकहरु िाभान्त्रन्वि भएका छन् । परम्परागि कृर्षिाई व्यर्सामर्क 
बनाउन सकेमा स्थानीर्बासीको जीर्नस्तर पर्न उकालसन ेर कृर्ष पर्वटनको समेि सम्भार्ना भएकािे 
माररङमा बहुउदे्दश्यीर् कृर्ष अनुसन्धान केन्द्रको आधारभूि र्ोजना िथा व्यर्स्थापन गरेर उि केन्द्र 
सञ्चािनमा आएको छ । चुनबाङ र खाबाङबगरमा कृर्ष उपज संकिन केन्द्रका िार्ग भर्न र्नमावर् 
कार्व सम्पन्न भएको छ । अनुसन्धान केन्द्र र कृर्ष उपज संकिन केन्द्रिाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चािन 
गनुवपने देखखएको छ ।  

 

२ 

उद्य
ोग

 ि
था

 
र्ा

खर्
ज्य

 

 माग र औमचत्यिाका आधारमा घरेिु िथा साना उद्योग कार्वक्रमबाट साना व्यर्सार्ीहरुिाई परू्ावधार 
संरचना सहर्ोग र्नमावर् कार्वबाट साना व्यर्सार्ीहरु िाभान्त्रन्वि भएका छन् । घरेिु िथा साना उद्योग 
र्र्कास सममर्िसँगको समन्वर्मा जािी बुने्न, डकमी, सर्ारी चािक िालिममाफव ि रू्र्ाहरुिाई उद्यमी 
र स्वरोजगार बनाउने पर्वत्न गररएको छ । साना उद्योग प्रर्िवन कार्वक्रम सबै सामू पुर्याएर अझ 
प्रभार्कारी बनाउनुपने िथा ठूिा उद्योगी िथा व्यापारीहरुिाई आकषवर् गनुवपने देखखएको छ ।   

 

३ 

पर्
वटन

 

गुररल्ला पदमागविाई स्तरोन्नर्ि गनुवका साथै पदमागव प्रर्िवनका िार्ग ५२ कक.मम. गुररल्ला अल्ट्रा 
म्याराथुन प्रर्िर्ोर्गिा आर्ोजना गरी रामिर्स्तरका अल्ट्राम्याराथन धार्कहरुिाई समेि सहभागी बनाई 
देशर्र्देशमा प्रचारप्रसार गररएको छ । गाउँपालिकाको प्रर्िर्बम्ब झल्किने गरी जीर्नशैिी, संसृ्कर्ि, 
भू-दृष्य, इर्िहास समेरटएको १२८ पषृ्ठको भूमे िस्बिर र्ात्रा प्रकाशन गररएको छ । चुनबाङ 
बैठकस्थििाई अझ व्यर्स्थस्थि र प्रभार्कारी बनाउन ममवि सम्भार गररएको छ ।  पर्वटकका िार्ग 
होमसे्ट, स्तरीर् होटि िथा आर्श्यक पूर्ावधारमा जोड ददनुपने आर्श्यकिा छ ।  

 

४ 

सह
का

री 

स्थानीर् सहकारीहरुिाई सकक्रर् बनाउनका िार्ग ७ ददने सहकारी िखेा व्यर्स्थापन सम्बन्धी िालिम 
सम्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्वमा माररङ बहुउदे्दश्यीर् सहकारी संस्था लि.द्वारा उन्नि 
गाइपािनमाफव ि स्थानीर् बजारमा दूध र दूग्धजन्य पदाथवको आपूर्िि  भैरहेको छ । सहकारी दडमभजन 
कार्ाविर् दाङबाट र्स गाउँपालिका अन्तगवि रहेका सहकारीहरुको र्र्र्रर् हस्तान्तरर् भएिा पर्न 
सम्बण्डन्धि जनशर्िको अभार्का कारर् सबै सहकारीहरुिाई सकक्रर् बनाउन सककएको छैन ।  

 

५ 

र्र्
त्ती

र् 
क्षेत्र

 

नेपाि राि बैंकको र्नदेशन बमोलजम र्स गाउँपालिकामा लसरटजन्स बैंक इन्टरनेशनि लिममटेडको 
शाखा खुिेपमछ स्थानीर् बालसन्दाहरुिाई बैंक िथा र्र्त्तीर् संस्थाको पहुँचमा केही सुर्र्धा भएको छ । 
बैंक िथा सहकारी क्षेत्रबाट रेममट िथा र्र्त्तीर् सेर्ा प्राप्त हुँदा जनजीर्र्का िुिनात्मक रुपमा सञ्चािन 
हुनुका साथै र्र्त्तीर् साक्षरिा कार्वक्रममाफव ि स्थानीर्हरुिे थोरै भए पर्न र्र्त्तीर् जानकारी पाएका 
छन्। 
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(ख) सामार्जक के्षत्र 

क्र.
स.ं 

र्र्षर् 
क्षते्र 

क्षते्रगि समीक्षा कैकफ
र्ि 

१ 
लश

क्षा
 

सामुदामर्क र्र्द्यािर्हरुमा सूचना िथा सञ्चार प्रर्र्मध पूर्ावधाररु्ि भएका छन् । र्र्द्यािर्हरुमा 
र्ैकल्कल्पक उजावको जडान कार्व सम्पन्न भएको छ । पाठ्यभार र प्रभार्कारी लशक्षर्का िार्ग ३३ 
सामुदामर्क र्र्द्यािर्मधे्य ३२ र्र्द्यािर्मा स्वरं्सेर्क लशक्षकको समेि व्यर्स्था गररएको छ । २० 
र्र्द्यािर्हरुमा भौर्िक पूर्ावधार सम्बन्धी काम सम्पन्न भएका छन् भने र्नर्ममि अनुगमन र 
मूल्याङ्कन िथा छिफिबाट सामुदामर्क र्र्द्यािर्हको भौर्िक िथा र्ािार्रर्ीर् सुधार भएको छ 
। र्र्द्यािर्मा लसकाई उपिण्डि र गरु्स्तरीर् लशक्षर्िाई जोड ददनुपने छ ।  

 

२ 

स्व
ास्थ्य

 

गाउँपालिकाभर रहेका पाँचर्टा स्वास्थ्य चौकीबाट मात्र स्वास्थ्य सेर्ा प्रभार्कारी नभएकािे थप छ 
र्टा सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाईहरु र्र्स्तार भएका छन् । नौ स्थानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्ावधार, 
व्यर्स्थापन सम्बन्धी आर्ोजना सम्पन्न भएका छन् ।  स्वास्थ्य संस्थाहरुको संस्थागि व्यर्स्थापन, 
स्वास्थ्य सेर्ा र्र्स्तार िथा र्र्शेष कार्वक्रममाफव ि आम नागररकिे स्वास्थ्य सेर्ा सुिभ रुपमा प्राप्त 
गरेका छन् ।  

 

३ 

ख
ान

ेपा
नी

 ि
था

 
सर

सफ
ाई 

खानेपानी िथा सरसफाई रर्नीर्िक कार्वर्ोजना स्वीकृि भई सोही बमोलजम दुई गाउँहरु 
पूर्वसरसफाइउन्मुख गाउँ घोषर्ा भएका छन् । ३५ र्टा खानेपानी र्ोजना र्नमावर् िथा ममवि 
सम्भारबाट  गाउँपालिकाबासीहरुिाई स्वच्छ खानेपानी िथा सरसफाईका िार्ग सहज भएको छ । 
र्र्मभन्न स्थानहरुमा डस्टर्र्न र्नमावर्, टोि र्र्कास संस्थामाफव ि गाउँघर सरसफाईसम्बन्धी कार्वक्रम 
सम्पन्न भएका छन् । रर्नीर्िक कार्वर्ोजनािाई समर्सीमा बमोलजम कार्ावन्वर्न गरेमा समर्मै 
गाउँपालिका परू्व सरसफाईरु्ि र स्वच्छ खानेपानी सुर्र्धा भएको गाउँपालिका बने्नछ ।  

 

४ 

संस्क
र्ि

 
प्रर्

िवन
 

स्थानीर् भाषा संसृ्कर्ि सम्बन्धी १० कार्वक्रमबाट भाषा, संसृ्कर्िको संरक्षर्, संर्िवन िथा 
परम्परागि संसृ्कर्ि पुस्तरे्ारी हस्तान्तरर्मा टेर्ा पुगेको छ । गाउँपालिकास्तरीर् सांसृ्कर्िक 
प्रर्िर्ोर्गिाबाट गाउँपालिकामभत्र र मछमेकी गाउँहरुको भाषा संसृ्कर्ििे समेि प्रोत्साहन र 
र्र्कासको अर्सर पाएका छन् ।  

 

५ 

ख
ेिकू

द ि
था

 
मन

ोरञ्ज
न 

रू्र्ा िथा खेिकूदका िार्ग खेिमैदान िगार्ि १९ साना भौर्िक पूर्ावधारहरु सम्पन्न भई रू्र्ाहरुिाई 
खेिकूद कार्वक्रमका िार्ग सहजिा भएको छ । पालिकास्तरीर्, अन्तरपालिकास्तरीर् खेिकूद 
प्रर्िर्ोर्गिाहरु, गुररल्ला म्याराथन, भलिबि सीप िालिम जस्ता कार्वक्रमिे रू्र्ाहरुमा खेिकूद 
र्र्कासमा थप उत्साह थपेको छ ।  रू्र्ा िलक्षि व्यर्सामर्क िालिम, व्यर्सार् प्रर्िवन जस्ता 
कार्वक्रमहरुिे रू्र्ाहरुिाई सीपरु्ि र स्वरोजगार हुन सहर्ोग पुगेको छ । रु्र्ा उद्यमीिाई प्रर्िवन, 
िालिम जस्ता कार्वक्रमिाई र्नरन्तरिा ददन आर्श्यक देखखएको छ ।  

 

६ 

िैंर्
गक

 स
मा

नि
ा ि

था
 स

ाम
ालज

क 
सम

ार्
ेशी

कर
र् 

गाउँपालिकाको मदहिा, बािबालिका िथा समाजकल्यार्सम्बन्धी क्षमिा र्र्कास, नेिृत्व र्र्कास, 
व्यर्सार् सीप जस्ता िालिमबाट सामालजक रुपमा पमछ परेका मदहिाहरु िाभान्त्रन्वि भएका छन् । 
र्डास्तरमा मदहिािलक्षि १७, बािबालिका िलक्षि २५, दलिि िलक्षि १२, अपाङ्गिलक्षि ८, ज्येष्ठ 
नागररक िलक्षि ९, जनजार्ि िलक्षि ६ र्टा कार्वक्रमबाट िलक्षि र्गव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा 
िाभान्त्रन्वि भएका छन ्। आगामी ददनमा िलक्षि र्गवको उत्थान, समार्ेशीकरर् िथा प्रर्िवनका 
िार्ग प्रत्यक्ष िाभ हुन ेखािका आर्ोजना िथा कार्वक्रममाफव ि उनीहरुको आमथिक, सामालजक िथा 
राजनैर्िक रुपमा प्रोत्साहन, प्रर्िवन हुने र्ािार्रर्र् र्नमावर् गरी समान हैलसर्िमा पुर्याउनुपने 
आर्श्यकिा देखखएको छ ।  
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(ग) पूवािधाि के्षत्र 

क्र.
स.ं 

र्र्षर् 
क्षते्र 

क्षते्रगि समीक्षा कैकफ
र्ि 

१ 
स्थ

ान
ीर्

 स
डक

, प
ुि 

िथ
ा 

झो
िुङ्ग

 प
ुि 

चुनबाङ कोजाव दोमही, गुनाम माररङ, िाबाङ मभत्रर्न, लसमा झुम्लाबाङ, खाबाङ-क्याङ्सी, काँडा 
मोराबाङ लसमा, कत्रर्ेर्ी माररङ िगार्ि ८ र्टा मोटरेबि सडक, ४ घोडेटो बाटो, २ लसिंढी, २ आरलससी 
पुि, ९ काठेपुि र्नमावर् भएका छन् भने झोिुङे्ग पुििफव  िीन र्टा पुिको न्त्रस्टि पाटवस खररद 
गररएकोमा एउटा पुि र्नमावर् सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी पुिहरुमा न्त्रस्टि पाटवस जडान मात्र बाँकी 
रहेको छ । ग्रामीर् सडकहरु ममवि सम्भारबाट र्नर्ममि सुचारू गररएको छ । जसबाट र्नर्ममि 
आर्िजाि र ढुर्ानीका िार्ग सहजिा थर्पएको छ । सडक िथा पुि र्नमावर् कार्व समर्मै सम्पन्न गनव 
सकेमा आर्िजार्ि थप सहज हुनेछ ।  

 

२ लसिंचाई चािु आर्मा ४ र्टा लसिंचाई आर्ोजनाबाट कृषकहरु िाभान्त्रन्वि भएका छन् ।   

३ 

भर्
न 

िथ
ा 

सह
री 

र्र्
का

स र्र्द्यािर् िथा सामुदामर्क भर्न गरी र्र्मभन्न ८ र्टा भर्नहरु र्नमावर् भएका छन् । गाउँपालिकामा बने्न 
सबै घरहरुिाई भर्न सदंहिामभत्र ल्याएर र्नमावर् गराई इजाजि प्रदान गनव गाउँपालिकामा प्रार्र्मधक 
जनशर्ि अभार्का कारर् सम्भर् हुन नसकेिा पर्न आगामी ददनमा भर्न संदहिा कार्ावन्वर्नका िार्ग 
प्रभार्कारी कदम चाल्ट्न अपररहार्व देखखएको छ ।  

 

४ 

उज
ाव, 

िघ
ु ि

था
 स

ान
ा 

जि
र्र्

द्युि
 

६ र्टा साना जिर्र्द्युिहरुको ममवि, सम्भार, सामाग्री खररदबाट गाउँपालिकाबासीहरु उज्यािो सरु्र्धा 
पाएका छन् । गाउँपालिकािे आफै्न िगानीमा जिर्र्द्युि आर्ोजना र्नमावर् गरी दीघवकािीन 
आत्मर्नभवर बन्न थबाङखोिा र िुकुमखोिाको पूर्वसम्भाव्यिा अध्यर्न कार्व सम्पन्न भएको छ । 
सम्भाव्यिा अध्यर्नबाट िुिनात्मक रुपमा िाभहुने आर्ोजना छनौट गरी जिर्र्द्युि आर्ोजना र्नमावर् 
कार्विाई अगादड बढाउन सककएमा भर्र्ष्यमा र्र्द्युि खपिमा आत्मर्नभवर हुनुका साथै आम्दानी समेि 
बढ्न सक्छ।  

 

५ 

सञ्च
ार 

सञ्चार क्षेत्रको र्र्कासका िार्ग लजल्लाका िीनर्टै स्थानीर् िहको संरु्ि िगानीमा एफ.एम. रेदडर्ो 
सञ्चािनमा आएको छ । गाउँपालिकािे आफै्न मालसक बुिेरटन प्रकाशनमाफव ि गर्िर्र्मधहरुिाई 
सुचारु गरररहेको छ । गाउँपालिका कार्ाविर् िथा अन्तरगिका र्डा कार्ाविर्, माद्याममक र्र्द्यािर्, 
स्वास्थ्य चौकीहरुमा इन्टरनेट जडान भएका छन् । सबै ठाउँमा सञ्चार सरु्र्धा, टेलिफोन, मोबाइि 
नेटर्कव  सुर्र्धा प्रभार्कारी बनाउन थप पहि गनुवपनेछ ।  
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(घ) वािाविण िथा र्वपद व्र्वस्थापन 

क्र.
स.ं 

र्र्षर् क्षते्र क्षते्रगि समीक्षा कैकफ
र्ि 

१ 
र्न

 ि
था

 भ
ू स

ंरक्ष
र् सफा र हररर्ािी गाउँपालिका र्नमावर् गनव र्ृक्षारोपन कार्विाई र्नरन्तरिा ददइएको छ । 

मध्यपहाडी िोकमागवको मामथपरि फु्रट कररडोरको रुपमा र्र्कास गनव दहउँदै फिफूिको र्र्रुर्ा 
रोप्ने कार्वको थािनी गररएको छ । ददगो र्न व्यर्स्थापनद्वारा र्न क्षेत्रको उत्पादकत्व र र्न 
पैदार्ारको उत्पादन र्ृमि माफव ि हररर्ािीसँगसँगै आम्दानीको स्रोिको रुपमा समेि र्र्कास 
गनुवपनेछ ।  

 

२ 

जि
ाध

ार 
संर

क्षर्
 जि िथा भूममको संरक्षर्, पानीको मुहानहरुको संरक्षर्का िार्ग मुहान सफा राख्ने, िारबार गने, 

र्रपर र्ृक्षारोपन गने कार्विाई सचेिना कार्वक्रममाफव ि प्रर्िवन गररएको छ । चािु आर्मा २ र्टा 
जिाधार संरक्षर् सम्बन्धी आर्ोजना सम्पन्न भएका छन ्।  

 

३ 

र्ा
िा

र्र
र् 

संर
क्षर्

, 
जि

र्ा
र् 

पर
रर्

िवन
 र्न िथा र्ािार्रर् संरक्षर्का िार्ग सरोकारर्ािाहरुसँग सहकार्व गरी र्ृक्षारोपन, जिर्ारु् 

पररर्िवन न्यूर्नकरर् र अनुकूिनका िार्ग ५ र्टा र्डाहरुको जिर्ारु् अनुकूिन स्थानीर् र्ोजना 
(LAPA) िर्ार गररएको छ । स्थानीर् अनुकूिन र्ोजना बमोलजम पूर्ावधार र्र्कास 
कक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गनुवपने, स्थानीर्बासीहरुिाई सोही बमोलजम सचेि गराउने र जिर्ारु् 
पररर्िवनसम्बन्धी काम गन ेसबै र्नकार्हरुसँग सहकार्व र साझेदारीमाफव ि प्रभार्कारी बनाउनुपन े
आर्श्यकिा देखखएको छ ।  

 

४ 

फो
हर

मैि
ा 

िथ
ा ढ

ि 
व्य

र्स्थ
ाप

न फोहर व्यर्स्थापनका िार्ग ठाउँ ठाउँमा खाल्डो खर्नएका छन् । सार्वजर्नक स्थि र र्नकार्हरुमा 
दुई रङका डस्टर्र्न, डोको राखखएका छन् । िुकुम बस्तीमा ढि र्नकास सम्बन्धी क्रमागि 
आर्ोजना सम्पन्न भएको छ । घना बस्ती भएका अन्य गाउँहरुमा पर्न व्यर्स्थस्थि ढि र्नकास 
आर्ोजना माफव ि फोहर व्यर्स्था गनव आर्श्यक देखखएको छ ।  

 

५ जिउत्पन्न 
प्रकोप 

र्नर्िर् 

खोिाबाट सम्भार्र्ि बाढी िथा क्षर्ि न्यूर्नकरर्का िार्ग सैपाटुङ र धमवशािामा िटबन्ध र्नमावर् 
भएको छ । िुकुम खोिा र थबाङ खोिा िथा अन्य खहरे खोिाहरुिाई मध्यनगर गरेर बाँध 
र्नमावर् कार्विाई जोड ददन आर्श्यक छ ।  

 

६ र्र्पद् 
व्यर्स्थापन 

सम्भार्र्ि र्र्पद् आइपरेमा कसरी सामना गने भने्न सम्बन्धमा आर्श्यक र्ोजना िजुवमा गनव 
रू्एनएफपीए र नेपाि रेडक्रस सोसाइटीसँग सहकार्व गररएको छ । गाउँपालिकास्तरीर् िथा 
र्डास्तरीर् र्र्पद् व्यर्स्थापन सममर्ि गठन भएका छन् ।  

 

 

  



भूमे गाउँपालिका, रुकुम (परू्व) 

- 8 - | आ . र् .  २ ० ७ ६ / ० ७ ७  को  र्ा र्षि क  नी र्ि ,  ब जे ट  ि था  का र्व क्र म  
 

(ङ) ससं्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन 

क्र.
स.ं 

र्र्षर् क्षते्र क्षते्रगि समीक्षा कैकफ
र्ि 

१ सामान्य सरे्ा र्नर्ममि सार्वजर्नक सेर्ा प्रर्ाहका िार्ग भौर्िक िथा मानर्ीर् व्यर्स्थापनमाफव ि गुर्स्तरीर् 
सरे्ा प्रर्ाह गने प्रर्ास गररएको छ । सेर्ा प्रर्ाहिाई थप प्रभार्कारी बनाउन सूचना िथा 
सञ्चार प्रर्र्मधिाई अमधकिम् उपर्ोग गररएिा पर्न पूर्ावधारको अभार्िे सेर्ाग्राहीहरुिे सो 
अनुसारको सरे्ा पाउन सकेका छैनन् ।  

 

२ सुरक्षा 
व्यर्स्थापन 

कार्ाविर्को सुरक्षाका िार्ग पािे, कार्ाविर् सहर्ोगीको व्यर्स्था  िथा नलजकको प्रहरी 
प्रशासनसँगको समन्वर् माफव ि सुरक्षा व्यर्स्थापनिाई जोड ददइएको छ ।  

 

३ सूचना प्रर्र्मध सुशासन र गुर्स्तरीर् सेर्ा प्रर्ाहका िार्ग गाउँपालिका कार्ाविर् िथा र्डा कार्ाविर्हरुमा 
कम्प्यूटर, र्प्रन्टर, इन्टरनेट जस्ता सचूना प्रर्र्मधका आधारभूि हाडवर्ेर्रको व्यर्स्था गररएको छ 
।  
गाउँपालिकाको डाटा व्यर्स्थापन िथा भण्डारर्का िार्ग सभवर जडान गररएको छ ।  

 

४ पञ्जञ्जकरर् 
व्यर्स्थापन 

व्यर्िगि घटना दिाव सेर्ा सहज बनाउन सबै र्डा कार्ाविर्मा स्थानीर् पञ्जञ्जकामधकारी 
िोककएको छ । कमवचारीको अभार्मा एकै व्यर्ििे दुई र्ा दुईभन्दा बढी र्डा कार्ाविर्को 
स्थानीर् पञ्जञ्जकामधकारीको लजम्मेर्ारी र्नर्ावह गनुवपने भएकािे सेर्ाग्राही मकावमा परेका छन् ।  

 

५ स्थानीर् 
िथ्याङ्क 
संकिन र 
अमभिेख 
व्यर्स्थापन 

गाउँपालिकाको दडलजटि प्रोफाइि र्नमावर्का िार्ग मोबाइिमाफव ि डाटा संकिन कार्व 
भैरहेको छ । आगामी आमथिक र्षवमभत्र प्रशोधन गरी दडलजटि िथ्याङ्क व्यर्स्थापन गररने छ ।  

 

६ सुशासन 
प्रर्िवन 

आम नागररकिाई गाउँपालिकाको गर्िर्र्मध िथा आर्ोजनाहरुका सम्बन्धमा सुसूमचि हुने 
अर्स्था लसजवना गनव हरेक आर्ोजनाको सूचनापाटी िथा सार्वजर्नक सुनरु्ाई र परीक्षर् 
अर्नर्ार्व गररएको छ । गाउँपालिकास्तरमा २ पटक सार्वजर्नक सुनुर्ाई कार्वक्रम सम्पन्न भएको 
छ । स्विः प्रकाशन, प्रर्िर्ेदन  प्रकाशन, नोरटस बोडव, नागररक र्डापत्र, गुनासो सुनुर्ाई संर्ि 
सकक्रर् अर्स्थामा राखखएको छ ।  

 

७ अनुसन्धान 
िथा र्र्कास 

गाउँपालिकाको समग्र र्र्कास िथा सेर्ा प्रर्ाहिाई गुर्स्तरीर् बनाउन माररङ एकीकृि 
र्ोजना, रू्र्ा उद्यमशीििा र्र्कास र्ोजनाका साथै सेर्ा प्रर्ाहसँग सम्बण्डन्धि र्र्मभन्न 
सफ्टर्ेर्रहरु बाह्य स्रोिबाट खररद गरी िथा आफै र्र्कास गरेर सञ्चािनमा ल्याइएका छन ्।  
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खण्ड २ - आगामी आ.व.२०७६/०७७ को नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम 

२.१ सोंच, िक्ष्र्, उदे्दश्र् ि अपेर्क्षि उपिब्धी 

२.१.१ सोंचिः 

सुखी र खशुी गाउँपालिकाबासी, समृि र नमनूा गाउँपालिका बनाउने ।  

२.१.२ िक्ष्र्िः 

1. सार्वजर्नक सेर्ा प्रर्ाह, र्र्कास र्नमावर् र गर्िर्र्मधमा सुशासनको प्रत्याभूर्ि ददिाउने ।  
2. सर्ावङ्गीर् र्र्कास माफव ि स्थानीर् िहको सरकारको प्रभार्काररिा अमभरृ्मि िथा जीर्नस्तर 

सुधारको अनुभूर्ि ददिाउने ।  

२.१.३ उदे्दश्र्िः 

1. नागररकका मौलिक हक र अमधकारका रुपमा रहेका आधारभूि आर्श्यकिाहरु शीघ्र पररपूर्िि  गदै 
जीर्नस्तरमा सकारात्मक सुधार गने, 

2. सबै र्गव, लिङ्ग, समहूको अपनत्वकरर् माफव ि समिामूिक सभ्य समाजको र्नमावर् र स्थानीर् 
िहको सरकारको प्रभार्काररिा अमभरृ्मि गरी सुशासन प्रर्िवन गने, 

3. उपिि स्रोि साधन, अर्सर र क्षमिाको उच्चिम उपर्ोग र समुमचि पररचािन गरी 
उद्यमशीििाको र्र्कास र रोजगारी लसजवनाबाट आमथक रृ्मि र र्र्कास गने, 

4. आमथिक स्थामर्त्व कार्म गने िथा िगानीको र्ािार्रर् र्नमावर् गने । 

२.१.४ प्राथर्मकिाहरुिः 

आगामी आमथिक र्षवको र्ार्षिक बजेट िथा कार्वक्रम िजुवमा गदाव बजेटको िक्ष्य, उद्देश्यिाई हाँलसि गनव 
देहार् बमोलजमका क्षेत्रहरुिाई प्राथममकिामा राखी िर्ार गररएको छ । 

(क) कृर्ष, पर्वटन, उद्योग िथा भौर्िक िथा मानर् संशाधनको क्षेत्रमा जोड, 
(ख) गुर्स्तरीर् लशक्षा, स्वास्थ्य, खानपेानी र सरसफाई िगार्िका क्षते्रमा जोड, 
(ग) कृर्षको आधुर्नकीकरर्, व्यार्सार्ीकरर् र र्ान्त्रिकरर्का साथै घरेिु िथा साना उद्योग प्रर्िवनबाट 

उत्पादन र उत्पादकत्व रृ्मि र बजारीकरर्मा जोड, 
(घ) पर्वटन पूर्ावधारको र्र्कास िथा प्रर्िवन, जिर्र्द्युि उत्पादन, उद्योग स्थापना िगार्िका क्षेत्रमा 

सरकारी, र्नजी र सहकारी क्षेत्रको िगानी आकषवर् िथा रोजगारी प्रर्िवन, 
(ङ) र्र्पद् व्यर्स्थापन, र्न िथा भू–संरक्षर्, जिर्ार्ु पररर्िवन अनकूुिन, 
(च) संस्थागि र्र्कास िथा शासकीर् सुधारमाफव ि र्र्मधको शासन, सार्वजर्नक सेर्ाको प्रभार्काररिा, 

जर्ाफदेदहिा र र्र्कासमा नागररकको जनसहभार्गिा सदहिको सुशासनमा जोड । 
 

२.१.५ अपेर्क्षि उपिर्ब्धिः 

उल्लल्लखखि सोंच, िक्ष्य उद्देश्य र प्राथममकिा बमोलजम र्नधावरर् गररएको आगामी आमथिक र्षव २०७६/०७७ को 
र्ार्षिक नीर्ि, बजेट िथा कार्वक्रमबाट देहार् बमोलजमका क्षेत्रगि नर्िजाहरु हालसि हुने अपके्षा गररएको छ ।  
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१. आर्थिक र्वकास 

१० क्षते्र अपलेक्षि नर्िजा कैकफर्ि 
१०१० कृर्ष • माररङ बहुउदे्दश्यीर् अनुसन्धान केन्द्रमा ग्रीन हाउउ, भर्न र्नमावर्बाट सहजिा 

आई थप प्रभार्कारी रुपमा सञ्चािनमा आएको हुने 
• कृर्ष सेर्ा इकाईबाट कृर्ष प्रसार िथा बािी र्र्कास कार्वक्रम माफव ि 

कृषकहरु िाभान्त्रन्वि भएको हुने 
• पशु सेर्ा इकाईबाट पश ुसेर्ा सम्बन्धी कार्वक्रमबाट कृर्षकहरु िाभान्त्रन्वि 

भएको हुने  
• खाबाङ र चुनबाङमा कृर्ष उपज सकंिन केन्द्र सुदृढीकरर् भएको हुन े

 

१०२० उद्योग िथा 
र्ाखर्ज्य 

• माग र औमचत्यिाका आधारमा घरेिु िथा साना उद्योग कार्वक्रमबाट िलक्षि 
र्गव िाभान्त्रन्वि भएको हुन े

• उद्यम र्र्कास सम्बन्धी िालिम, प्रोत्साहनबाट स्थानीर् उद्योगी फस्टाएको हुने 

 

१०३० पर्वटन • गुररल्ला पदमागव, महि, चुनबाङ, खाबाङमा कृकत्रम पर्वटन पूर्ावधार र्नमावर् 
िथा सुदृढीकरर्बाट पर्वटन क्षेत्रको र्र्कास भएको हुने 

• पर्वटन क्षेत्रहरुको एकीकृि र्ोजना िजुवमा भएको हुने 

 

१०४० सहकारी • स्थानीर् सहकारीहरुिाई क्षमिा र्र्कास िालिम, र्स्तुगि सहार्िाबाट थप 
सकक्रर् भएको हुन े

• स्थानीर् उत्पादन सहकाररिा माफव ि बजारीकरर् भएको हुने 

 

१०५० र्र्त्तीर् क्षेत्र •   
 

२. सामार्जक र्वकास 

२० क्षते्र अपलेक्षि नर्िजा कैकफर्ि 
२०१० लशक्षा • सामुदामर्क र्र्द्यािर्हरुमा कार्वरि लशक्षकहरुिाई पेशागि िालिमबाट 

पेशागि दक्षिा अमभर्ृमि भएको हुने 
• र्नर्ममि अनुगमन र मूल्याङ्कन िथा छिफिबाट सामुदामर्क 

र्र्द्यािर्हरुको भौर्िक िथा र्ािार्रर्ीर् सुधार भई शैलक्षक गुर्स्तर कार्म 
भई नर्िजा हालसि भएको हुन े

•  र्र्द्यािर्को भौर्िक पूर्ावधार सम्बन्धी काम सम्पन्न भई पठनपाठनमा 
सहजिा आएको हुन े

  

२०२० स्वास्थ्य • स्वास्थ्य संस्थाको संस्थागि व्यर्स्थापन, स्वास्थ्य सेर्ा र्र्स्तार िथा र्र्शेष 
कार्वक्रम माफव ि आम नागररकिे गरु्स्तरीर् स्वास्थ्य सेर्ा सुिभ रुपमा प्राप्त 
गरेको हुन े

  

२०३० खानेपानी 
िथा 
सरसफाइ 

• खानेपानी आर्ोजनाबाट स्वच्छ खानेपानीमा अमधकांश जनिाको पहुँच 
पुगेको हुने  

• सरसफाइ कार्वर्ोजना बमोलजम ५ र्डामा सघन कार्वक्रम सञ्चािनबाट पूर्व 
सरसफाइरु्ि/उन्मुख र्डा घोषर्ा भएको हुने ।  

• रर्नीर्िक कार्वर्ोजनािे चािु आमथिक र्षवमा हालसि गनुवपने भनी 
िोककएका िक्ष्यहरु हालसि भएको हुने  

  

२०४० संसृ्कर्ि 
प्रर्िवन 

• संसृ्कर्ि प्रर्िवन सम्बन्धी कार्वक्रमबाट स्थानीर् भाषा, संसृ्कर्िको संरक्षर्, 
संर्िवनका साथै परम्पराको पुस्तेर्ारी हस्तान्तरर्को र्र्कास भएको हुने 

• दलिि पञे्च बाजा खररद िथा ममवि, जनजार्ि पोशाक, आमा समूह भाँडा 
खररद िथा पोशाक जस्ता कार्वक्रमबाट आददर्ासी जनजार्ि, दलिि र्गवको 
पुख्यौिी संसृ्कर्ि जगेनावमा टेर्ा पुगकेो हुने ।  

  



भूमे गाउँपालिका, रुकुम (परू्व) 

- 11 - | आ . र् .  २ ० ७ ६ / ० ७ ७  को  र्ा र्षि क  नी र्ि ,  ब जे ट  ि था  का र्व क्र म  
 

२०५० खेिकुद 
िथा 
मनोरञ्जन 

• रू्र्ा र्र्कास केन्द्र स्थापना भई रू्र्ा िथा खेिकूद सम्बन्धी ठोस र्ोजनाको 
सुरुर्ाि भएको हुन े

• रू्र्ा िथा रोजगारी िलक्षि कार्वक्रमबाट रू्र्ाहरुमा खेिकूदमा 
व्यर्सामर्किा, सीपमा आत्मर्नभवरिा भएको हुन े

• रू्र्ा िथा खेिकूदका िार्ग भौर्िक पूर्ावधार र्नमावर् िथा रोजगारी िलक्षि 
िालिम सञ्चािन भएको हुने 

  

२०६० िैर्गक 
समानिा 
िथा 
सामालजक 
समार्ेशीकर
र् 

• सबै र्गव क्षेत्र लिङ्गको समान पहुँच स्थापनाका िार्ग र्पछदडएको क्षेत्र, र्गव 
उत्थानमा क्षमिा र्र्कास कार्वक्रमिे टेर्ा पुगेको हुने 

• र्डािहबाट सञ्चािन िलक्षि कार्वक्रमबाट िलक्षि र्गव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
िाभान्त्रन्वि भई सामालजक समार्ेशीकरर्मा टेर्ा पुगेको हुने 

• र्र्मभन्न आमा समहू, बाि सञ्जाि, अपाङ्ग हकदहि संरक्षर् सममर्ि गठन भई 
सञ्चािनमा आएको हुन े 

  

 

३. पूवािधाि र्वकास 

३० क्षते्र अपलेक्षि नर्िजा कैकफर्ि 
३०१० स्थानीर् 

सडक, पुि 
िथा झोिुङे्ग 
पुि 

• कत्रर्ेर्ी-माररङ सडक, िाबाङ मभत्रर्न सडक, कुमचबाङ कोजाव सडक, िुकुम 
माररङ थबाङ सडक, झुम्लाबाङ राङ्सी सडक, गैरीगाउँ गहुँकम्द सडक र्नमावर् 
भएको हुने ।  

•  चुनबाङ-कोजाव-दोमही, गुनाम-माररङ, िाबाङ-मभत्रर्न, लसमा-झुम्लाबाङ, 
खाबाङ-क्याङ्सी, काँडा-मोराबाङ-लसमा सडक िगार्ि ८ मोटरेर्ि सडक, 
४ घोडेटो बाटो, १ लसिंढी, २ RCC पुि र ९ काठेपुि र्नमावर् भएको हुन े 

• सबै ग्रामीर् सडकहरु ममवि िथा सम्भार भई सुचारु भएको हुन े 

 

३०२० लसिंचाई  • ४ नर्ाँ लसिंचाई र्ोजनाहरु सम्पन्न भएको हुन े  
३०३० भर्न िथा 

सहरी 
र्र्कास 

• र्र्मभन्न स्थानमा ८ र्टा भर्न र्नमावर् िथा ममवि भएको हुने  

३०४० उजाव, िघु 
िथा साना 
जिर्र्द्युि 
(र्ैकल्कल्पक 
उजाव समेि) 

• ४ र्टा िघु जिर्र्द्युिहरुको ममवि िथा र्र्स्तार भएको हुने 
• थबाङखोिा जिर्र्द्युि आर्ोजनाको दडर्पआर िर्ार भै टेण्डर प्रकक्रर्ा शरुु 

भएको हुन े
• उजाव र्र्कास कार्वक्रम माफव ि जिर्र्द्युि आर्ोजनामा गाउँपालिकाबासीको 

सेर्रको प्रारस्बम्भक काम सुरु भएको हुने 

 

३०५० सञ्चार • सञ्चार क्षेत्रको र्र्कास माफव ि भूमे गाउँपालिकाको सबै र्डाका सबै 
गाउँटोिमा एफ.एम रेदडर्ो सुर्नने अर्स्था हुने 

• मोबाइि नेटर्कव मा सुधार िथा सरकारी कार्ाविर्, र्र्द्यािर्हरुमा इन्टरनेट 
सुर्र्धा पुगेको हुन े
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४. वािाविण िथा र्वपद ्व्र्वस्थापन 

४० क्षते्र अपलेक्षि नर्िजा कैकफर्ि 
४०१० र्न िथा भु-

संरक्षर् 
• मध्यपहाडी िोकमागव िथा ग्रामीर् सडकहरुमा फु्रट कररडोर िथा ग्रीन 

कररडोर र्नमावर्का िार्ग र्ृक्षारोपन प्रारम्भ भएको हुन े
• ददगो र्न व्यर्स्थापनद्वारा र्न क्षेत्रको उत्पादकत्व र र्न पैदार्ारको उत्पादन 

र्ृमि भएको हुन े

  

४०२० जिाधार 
संरक्षर् 

• जि िथा भूममको संरक्षर्, पानीको मुहानहरुको संरक्षर्को िार्ग प्रत्यके 
र्डामा अमभर्ान संचािन माफव ि सचेिना फैिने 

• २ स्थानमा जिाधार संरक्षर् र्ोजना कार्ावन्वर्न हुन े

  

४०३० र्ािार्रर् 
संरक्षर्, 
जिर्ारु् 
पररर्िवन 

• र्न िथा र्ािार्रर्ीर् संरक्षर्मा जोड ददई सरोकारर्ािाहरुसँगको 
सहकार्वमा जिर्ारु् पररर्िवन न्यूर्नकरर् र अनुकूिनका िार्ग आर्श्यक 
कार्वक्रम िजुवमा भएको हुन े

• स्थानीर् र्र्पद् िथा जिर्ारु् उत्थानशीि र्ोजना िजुवमा भएको हुन े

  

४०४० फोहरमैिा 
िथा ढि 
व्यर्स्थापन 

• ठाउँ ठाउँमा फोहरमैिा व्यर्स्थापनका िार्ग खाल्डो खनेर िथा डस्टर्र्न 
राखेर फोहर व्यर्स्थापन भएको हुन े

• ५ र्टा र्डाहरुमा सघन सरसफाई कार्वक्रमबाट सरसफाइउन्मुख टोि/र्डा 
घोषर्ा भएको हुन े।  

• काँक्री, काँडा, लसमा, िुकुम, िाबाङ गाउँमा ढि र्नकास व्यर्स्थाको 
प्रारस्बम्भक काम भएको हुन े

  

४०५० जिउत्पन्न 
प्रकोप 
र्नर्िर् 

• खाबाङखोिामा जिउत्पन्न प्रकोप र्नर्िर्का िार्ग २२० क्यू.कफट बाधँ 
र्नमावर् भएको हुन े

  

४०६० र्र्पद 
व्यर्स्थापन 

• स्थानीर् र्र्पद् िथा जिर्ारु् उत्थानशीि र्ोजना िजुवमा भई कार्ावन्वर्न हुन े
• स्थानीर् आपिकािीन केन्द्र स्थापना भएको हुने 
• र्र्पद् जोखखम व्यर्स्थापनका िार्ग आर्श्यक िारजािी, बन्दोबस्तीका 

सामाग्री खररद भएको हुन े

  

४०७० र्ारुर् र्ि 
सञ्चािन 

•    

 

५. ससं्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन 

५० क्षेत्र • अपेर्क्षि नर्िजा कैर्िर्ि 

५०१० सामान्य 

सेिा 

• वनयवमत स्टाफ वमवटङ, मावसक स्टाफ वमवटङ तथा विशेष वमवित 

वमवटङबाट दैवनक सेिाप्रिाहका बारेमा छलफल िरी तत्काल समाधान 

िने खालको संयन्र तयार भएको हुने 

• वनयवमत सािवजवनक सिेा प्रिाहका लावि भौवतक तथा मानिीय 

व्यिस्थापनबाट िणुस्तरीय सिेा प्रिाह भएको हुने 

  

५०२० सरुक्षा 

व्यिस्थापन 

• कायावलयको कम्पाउण्डमा घेराबार, िाल वनमावण, पालेको व्यिस्था भई 

कायावलय सरुवक्षत भएको हुने 

  

५०३० सूचना 

प्रविवध 

• सशुासन र िणुस्तरीय सेिा प्रिाहका लावि आिश्यक हाडविेयर 

प्रणालीको व्यिस्था र सफ्टिेयर प्रणालीको विकास भएको हुने 

  

५०४० पवजजकरण 

व्यिस्थापन 

• व्यविित घटना दतावका परुाना अवभलेख कम््यूटराइज्ड र अनलाईनमा 

आधाररत घटना दताव कायावन्ियनमा आएको हुने 

• परुाना अवभलेखहरु चावहएको बेला पाइने िरी व्यिस्थापन िररएको हुने 
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५०५० स्थानीय 

तथ्याङ्क 

संकलन र 

अवभलेख 

व्यिस्थापन 

• चाल ुआिमा सम्पन्न तथ्याङ्क संकलन कायवलाई प्रशोधन िरी 

िाउपँावलकाको वडवजटल प्रोफाइल तयार भएको हुने ।  

• िाउपँावलकाभर अवभलेख व्यिस्थापन सम्बन्धी एउटै मापदण्ड र 

कायवविवध बनाई एउटै मानकमा व्यिवस्थत भएको हुने 

• सूचना तथा अवभलेख केन्र सजचालनमा आई परुाना तर महत्िका 

डक्यमुेन्टको संरक्षण तथा कायावलयका अवभलेख व्यिवस्थत भएको हुने 

  

५०६० सशुासन 

प्रिर्द्वन 

• कम्तीमा २ पटक सािवजवनक सनुिुाई, एकपटक सामावजक परीक्षण 

भएको हुने 

• योजनास्थलमा सूचनापाटी, सामावजक लेखापरीक्षणलाई अवनिायव िरी 

आम नािररक ससुूवचत भएको हुने 

• सूचना प्रकाशन, नािररक िडापर अद्यािवधक, िनुासो सनुिुाइ संयन्र 

सविय अिस्थामा भएको हुने 

• मावसक प्रकाशन, भूमे बलेुवटन, साप्तावहक िवतविवध वनयवमत प्रकाशनमा 

आई सशुासन प्रिर्द्वनमा टेिा पिेुको हुने 

  

५०७० अनसुन्धान 

तथा 

विकास 

• सेिा प्रिाहलाई थप िणुस्तरीय र प्रभािकारी बनाउन आिश्यक क्षेरको 

थप विकासका लावि अनसुन्धान तथा विकास िरी प्रवतिेदन प्राप्त भएको 

हुने 

  

५०८० अन्यर 

िविवकृत 

नभएको 

• साझेदारीमा कायविम सजचालन िनुवपने अिस्थामा, भवितव्य िाउ ँ

कायवपावलकाले वनणवय िरी रकम खचव िनुवपने अिस्थामा स्रोतको 

उपलब्धता भएको हुने 
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२.२ वार्र्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि अविम्बन गरिएका प्रमखु नीर्ि 

िथा आधािहरु 

 

आिामी आवथवक िषव २०७६/०७७ को िावषवक बजेट तथा कायविम तजुवमा िदाव समग्र रुपमा नेपालको 

संविधानको नीवत, वनदेशक वसर्द्ान्त, विकासका समसामवयक मावमलाहरु, मौजदुा संघीय कानून, वनदेशन, 

मापदण्ड, प्रदेश सरकारको नीवत तथा कायविम, मापदण्ड तथा मािवदशवन, आिवधक योजना, स्थानीय स्रोत 

साधन र क्षमतालाई केन्र विन्दू बनाइएको छ । समग्री नीवत तथा आधारलाई टेकेर आवथवक, सामावजक, 

पूिावधार, िन तथा िातािरण र संस्थाित विकासका के्षरमा के्षरित नीवत तथा आधार कायम िरी बजेट 

तथा कायविम तजुवमा िररएको छ ।  

२.२.१ समग्र  नीर्ि िथा आधािहरु 

भूमे गाउँपालिकाको आमथिक र्षव २०७६/०७७ को र्ार्षिक नीर्ि, बजेट िथा कार्वक्रम िजुवमा गदाव देहार्का स्रोि र 
र्र्षर्हरुिाई आधार बनाएर िर्ार गररएको छ ।  

(क) नेपािको संर्र्धान 
(ख) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
(ग) रामिर् प्राकृर्िक स्रोि िथा र्र्त्त आर्ोग ऐन, २०७४ 
(घ) अन्तर सरकारी र्र्त्त व्यर्स्थापन ऐन, २०७४ 
(ङ) संघीर् र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीर्ि, कानून िथा मापदण्डहरु  
(च) स्थानीर् िहमा र्जेट िजुवमा, कार्ावन्वर्न, आमथिक व्यर्स्थापन िथा सम्पर्त्त हस्तान्तरर् सम्बन्धी 

र्नदेलशका, २०७४ 
(छ) संघीर्, प्रादेलशक र गाउँपालिकाको गुरुर्ोजना  
(ज) गाउँपालिकाको मध्यमकािीन खचव संरचना 
(झ) गाउँपालिकाको स्थानीर् स्रोि साधन र सक्षमिा 
(ञ) र्र्कासका अन्तरसम्बण्डन्धि र्बषर्हरु 
(ट) नेपाि सरकारिे अन्तरावमिर् जगिमा जनाएका प्रर्िबििाबाट लसलजिि दामर्त्वहरु, संघ र प्रदेश 

सरकारिे अबिम्बन गरेका अन्य आमथिक नीर्िहरु आदद । 

२.२.२ के्षत्रगि नीर्िहरु 

बजेट तथा कायविम तजुवमाको लावि वनधावररत समग्री नीवत तथा आधार तथा मूल्य मान्यतालाईलाई टेकेर 

आवथवक, सामावजक, पूिावधार, िन तथा िातािरण र संस्थाित विकासका के्षरमा के्षरित नीवत तथा आधार 

तय िररएको छ ।  

 

(क) आर्थिक क्षेत्र 

1_ कृवषको आधवुनकीकरण, यावन्रकरण र व्यिसायीकरणमा सहजीकरण र सरलीकरण 

िररनेछ ।  
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2_ "अर्गयाववनक उत्पादनः भूमेको पवहचान" लाई भूमेको ब्राण्ड नारा बनाइनेछ ।  

3_ कृवष सडक, कृवष उपज संकलन केन्र, बजारीकरणका लावि कृवष सहकाररतालाई 

प्रिर्द्वन िररनेछ ।  

4_ कृवष अनसुन्धान केन्रमा जनशवि व्यिस्थापन िरी ठोस रुपमा सजचालनमा 

ल्याइनेछ ।  

5_ पश ुस्िास्थ्य र वनयमन, प्रजनन र प्रसार कायविमलाई वनयवमत रुपमा बढािा वदन र 

नश्ल सुधार लिायत पशु सेिा तफव को कायविम सजचालन िररनेछ ।  

6_ सािवजवनक वनजी साझेदारी बमोवजम उद्योि के्षर विकासका लावि पूिावधार वनमावण 

िनुवका साथै उद्यम विकास प्रिर्द्वन सम्बन्धी कायविम सजचालन िररनेछ ।  

7_ कृवरम तथा ऐवतहावसक पयवटन विकासका लावि पयवटन पूिावधार वनमावण र प्रिर्द्वन 

कायविमहरु सजचालन िररनेछ ।  

8_ वित्तीय साक्षरता, सहकारीहरुको क्षमता विकास, संस्थाित प्रिर्द्वन तथा 

बजारीकरणमा सहायता उपलब्ध िराइनेछ ।  

 

(ख) सामाजिक क्षेत्र 

1_ सामदुावयक विद्यालयको शैवक्षक िणुस्तर तथा व्यिसावयक तावलम माफव त मानि 

विकासमा जोड वदइनेछ । "सबैका लावि वशक्षा, िणुस्तरीय वशक्षा" लाई प्रभािकारी 

बनाइनेछ ।  

2_ सबै नािररकलाई िणुस्तरीय आधारभूत स्िास्थ्य सेिाको सहज पहुचँ सवुनवित 

िररनेछ । परम्पराित उपचारको विवधलाई संस्थाित विकास िररनेछ ।  

3_ मूहान संरक्षणका साथै सफा, स्िच्छ खानेपानीमा सबैको पहुचँ सवुनवित िररनेछ । 

पूणव सरसफाइयिु िाउपँावलका वनमावणका लावि कायवयोजना बमोवजम बजेट 

कायावन्ियन िररनेछ ।  

4_ स्थानीय भाषा, संस्कृवत र कलाको संरक्षण, संिर्द्वनका साथै पसु्तेिारी 

हस्तान्तरणको अिसर वनमावण िररनेछ ।  

5_ यूिाहरुलाई व्यिसावयकता तथा खेलकूद के्षरको विकासका लावि यूिा विकास केन्र 

वनमावण िरी व्यिवस्थत र चरणिर्द् िररनेछ ।  

6_ लैंविक समता तथा सामावजक समािेशीकरण कायविम माफव त समानतामा आधाररत 

समाज वनमावण िररनेछ ।  

 

(ग) पूर्ािधार क्षेत्र 

1_ सबैको घरमा स्िच्छ खानेपानी, उज्यालो घर, सवजलो सजचार: वसंचाईयुि कृवष 

पूिावधार, समुन्नत िाउपँावलकाको आधार नारा साथवक पाररनेछ ।  
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2_ स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र सहज आितजाितका लावि सडक र पलु 

वनमावण तथा ममवत िररनेछ ।  

3_ वशक्षा, स्िास्थ्य, ढुिानीका लावि सहज पहुचँको िातािरण वनमावण िररनेछ ।  

4_ सबैका लावि भौवतक पूिावधारको पहुचँ िवृर्द् िररनेछ ।  

5_ प्रत्येक िडा केन्रमा सडक यातायातः प्रत्येक िाउ ँटोलसम्म ग्रामीण सडकको 

विकास िररनेछ ।  

6_ "बवलयो भिन, व्यिवस्थत शहरः नमूना भूमेको रहर" का लावि भिन वनमावण 

मापदण्ड लािू िररनेछ ।  

 

(घ) र्ातार्रण तथा वर्पद व्यर्स्थापन 

1_ विपद् व्यिस्थापनमा समदुायको क्षमता अवभिवृर्द् िरी पररचालन िररनेछ । 

जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्रण सम्बन्धी योजना कायावन्ियन िररनेछ ।  

2_ समदुाय, सरोकारिाला वनकाय, पावलका, प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा 

विपद् व्यिस्थापन सहयोि आदानप्रदान तथा समाधानका कायव िररनेछ ।  

3_ "सफा र हररयालीः समरृ्द् भूमे" नारालाई साथवक तलु्याउन "एक घर दश फलफूल" 

कायविम, ग्रामीण सडकहरुमा फु्रट कररडोर तथा ग्रीन कररडोरको अिधारणालाई मूतव 

रुप वदइनेछ ।  

4_ साझेदार वनकायसिँको समन्ियमा जलिायु पररितवन न्यूवनकरण र अनकूुलनका 

कायविमहरु कायावन्ियन िररनेछ ।  

5_ जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षणमा जोड वदइनेछ ।  

 

(ङ) ससं्थागत वर्कास, सेर्ा प्रर्ाह र सुशासन 

1_ सािवजवनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, वनष्पक्ष, पेशाित अनशुासनप्रवत प्रवतिर्द्, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, प्रविवधयिु, जनउत्तरदायी र सहभावितामूलक बनाइनेछ ।  

2_ संस्थाित सक्षमता र संस्थाित स्मरणलाई प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

3_ िणुस्तरीय सािवजवनक सेिा प्रिाहमा मापदण्ड वनमावण र विद्यतुीय सूचना प्रविवधको 

विकासका लावि अध्ययन तथा विकास िररनेछ ।  
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२.३ मखु्र् मखु्र् आर्ोजना ि र्क्रर्ाकिापहरु 

  भूमे िाउपँावलकाको आिामी आवथवक िषव २०७६/०७७ को िावषवक नीवत तथा कायविम र बजेट 

तथा योजनाले वनवदवष्ट िरकेा लक्ष्य, उदे्दश्यहरुलाई हावसल िनव देहाय बमोवजमका मखु्य मखु्य आयोजना 

तथा वियाकलापहरु सजचालन िररनेछन् ।  

क्षेत्रगि र्ोजना िथा र्क्रर्ाकिापहरु 

आर्थिक र्वकास 

लस.
न.ं 

उप क्षते्र मुख्य कार्वक्रम मुख्य कक्रर्ाकिाप 

1 कृर्ष कृर्ष प्रसार िथा िािीम कार्वक्रम कमवचारी िालिम 
2 कृर्ष र्बर्बध कृर्ष प्रसार िथा र्ािी र्र्कास कार्वक्रम 
3 कृर्ष र्बर्बध माररङ एकीकृि कृर्ष अनुसन्धान केन्द्र 
4 कृर्ष र्बर्बध सरसफाई िथा करेसाबारी 
5 कृर्ष र्बर्बध सहकारी साना लसिंचाई 

6 उद्योग 
िघु, घरेिु िथा साना उद्योग र्नर्मन िथा 
प्रर्द्र्धन कार्वक्रम घरेिु िथा साना उद्योग प्रर्िवन 

7 पर्वटन र्बर्बध पर्वटन क्षेत्र र्ोजना अनुसन्धान 

8 
पशुपन्छी 
र्र्कास पशुपन्छी बजार प्रर्द्र्धन कार्वक्रम स्थानीर् पन्छी प्रर्िवन 

 

सामार्जक र्वकास 

लस
.न ं

उप क्षते्र मुख्य कार्वक्रम मुख्य कक्रर्ाकिाप 

1 लशक्षा शैलक्षक पूर्ावधार र्नमावर् कार्वक्रम र्र्द्यािर् सार्वजर्नक र्नमावर् 

2 लशक्षा माध्यममक लशक्षाकार्वक्रम 
लशक्षर् लसकाई सामाग्री व्यर्स्थापनका िार्ग प्रर्ि 
र्र्द्याथी िागि अनुदान कक्षा ९-१० 

3 लशक्षा शैलक्षक पूर्ावधार र्नमावर् कार्वक्रम फर्निचर 
4 लशक्षा शैलक्षक पूर्ावधार र्नमावर् कार्वक्रम रेरोकफरटङ 
5 लशक्षा शैलक्षक पूर्ावधार र्नमावर् कार्वक्रम र्र्द्यािर् भर्न 
6 लशक्षा शैलक्षक पूर्ावधार र्नमावर् कार्वक्रम र्र्द्यािर् सार्वजर्नक र्नमावर् 
7 लशक्षा र्बर्बध फर्निचर िथा कफक्चसव 
8 लशक्षा र्बर्बध ममवि 
9 लशक्षा र्बर्बध र्र्द्यािर् भौर्िक पूर्ावधार र्नमावर् अनुदान 
10 लशक्षा र्बर्बध र्र्द्यािर् सुधार िथा नमूना र्र्द्यािर् र्नमावर् कार्वक्रम 
11 स्वास्थ्य अन्य पोषर् झोिा 
12 स्वास्थ्य अन्य बहुक्षेत्रीर् पोषर् 
13 स्वास्थ्य अन्य ..... जनचेिना 

14 स्वास्थ्य अन्य केन्द्र 
स्वास्थ्य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पिािहरुमा कार्वरि 
कमवचारीहरुको ििर् महगी भत्ता स्थानीर् भत्ता पोषाक 
िगार्ि अन्य प्रशासर्नक खचव समिे 
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15 स्वास्थ्य अन्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीहरु कार्ाविर् सञ्चािन 
16 स्वास्थ्य अन्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीहरु कार्ाविर् सञ्चािन 

17 खानेपानी िथा 
सरसफाई 

र्बर्बध रर्नीर्िक कार्व र्ोजना कार्ावन्वर्न 

18 
िैंर्गक समानिा 
िथा सामालजक 
समार्ेशीकरर् 

र्बर्बध सचेिना कार्वक्रम 

19 रु्र्ा िथा खेिकुद र्बर्बध खेिमैदान 
 

पूवािधाि र्वकास 

लस.
न.ं 

उप क्षते्र मुख्य कार्वक्रम मुख्य कक्रर्ाकिाप 

1 र्ािर्ाि पूर्ावधार ग्रामीर् सडक र्नमावर् र स्तरोन्नर्ि िथा ममवि कार्वक्रम गोरेटो िथा घोडेटो बाटो 
2 र्ािर्ाि पूर्ावधार कृर्ष सडक र्नमावर् र स्तरोन्नर्ि िथा ममवि कार्वक्रम ग्रामीर् कृर्ष सडक 
3 र्ािर्ाि पूर्ावधार पुि िथा पुिेसा र्नमावर् एबं ममवि कार्वक्रम काठेपुि 
4 र्ािर्ाि पूर्ावधार र्बर्बध पूर्ावधार हेरचाह िथा संरक्षर् 
5 जिश्रोि िथा लसिंचाई र्बर्बध जिाधार संरक्षर् 

6 
भर्न, आर्ास िथा सहरी 
र्र्कास सरकारी भर्न/सार्वजर्नक स्थि ममवि सम्भार गाउँपालिका भर्न र्नमावर् 

7 भर्न, आर्ास िथा सहरी 
र्र्कास 

सरकारी भर्न/सार्वजर्नक स्थि ममवि सम्भार घेराबार 

8 
भर्न, आर्ास िथा सहरी 
र्र्कास 

र्बर्बध कफल्ड र्नमावर् 

9 उजाव 
िघु िथा साना जिर्र्द्यि उत्पादन, स्तरोन्नर्ि िथा 
ममवि कार्वक्रम 

िुकुमखोिा िघुजिर्र्द्युि 
आर्ोजना 

10 संचार िथा सूचना प्रर्बमध एफ. एम. सञ्चािन िथा र्नर्मन कार्वक्रम पूर्ावधार र्नमावर् 
 

सुशासन िथा अन्ििसम्बर्न्धि क्षेत्र 

लस.
न ं उप क्षते्र मुख्य कार्वक्रम मखु्य कक्रर्ाकिाप 

1 बन र्ृक्षारोपर् कार्वक्रम एक घर एक नसवरी 
2 बन र्ृक्षारोपर् कार्वक्रम र्ृक्षारोपर् र्षव कार्वक्रम 

3 
र्ािार्रर् िथा 
जिर्ारु् प्रदूषर् र्नर्िर् कार्वक्रम 

फोहरमैिा िथा ढि व्यर्स्थापन 
कार्वक्रम 

4 र्र्पद व्यर्स्थापन स्थानीर् स्तर र्र्पद् पूर्व िर्ारी िथा 
प्रर्िकार्वकार्वक्रम 

क्षमिा र्र्कास 

5 र्र्पद व्यर्स्थापन 
स्थानीर् स्तर र्र्पद् पूर्व िर्ारी िथा 
प्रर्िकार्वकार्वक्रम र्र्पद िथा जिर्ारु् उत्थानशीि 

6 र्र्पद व्यर्स्थापन र्बर्बध जिउत्पन्न प्रकोप र्नर्िर् 
7 शासन प्रर्ािी शासन प्रर्ािी पत्रपकत्रका बुिेरटन प्रकाशन 
8 श्रम िथा रोजगारी र्बर्बध प्रधानमिी रोजगार कार्वक्रम 
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२.४ अनुमार्नि व्र्र् ि स्रोि व्र्वस्थापन 

भूमे िाउपँावलकाको आिामी आवथवक िषव २०७६/०७७ मा हुने शीषवकित व्यय र स्रोत 

व्यिस्थापनको अनुमान देहाय बमोवजम रहेको छ । बजेटको आय व्ययको वििरण, िावषवक विकास कायविम 

लिायतका वििरणहरु अनसूुचीमा उल्लेख िररएको छ ।  

आर् ि व्र्र्को प्रक्षेपण 

रु. हजारमा 

शीषवक 
आ.र्. 

२०७४/७५ 
को र्थाथव 

आ.र्. 
२०७५/७६ को 

सशंोमधि अनमुान 

आ.र्. 
२०७६/७७ को 

अनमुान 
राजस्व १८,९९ ४,३२,११ ३७,११,७५ 
आन्तररक श्रोि १८,९९ ३९,०९ ३,३०,८५ 
१११३१ सम्पत्ती, बहाि िथा पिा र्ापिको आर्मा िाग्ने कर १,१९ २० २२ 
११३१४ भुममकर/मािपोि ४,१७ ११,२७ ११,२७ 
११३२१ घरर्हाि कर   २० ३० 
११३२२ र्हाि र्र्टौरी कर     २० 
११४५१ सर्ारी साधन कर (साना सर्ारी)     ५० 
११४५२ पुर्ावधार सेर्ाको उपर्ोगमा िाग्ने कर   ५६ ७५ 
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर   १५ १५ 
११६३१ कृर्षिथा पशुजन्य र्स्तुको व्यार्सामर्क कारोर्ारमा िाग्ने कर     ५० 
११६९१ अन्य कर ९,२९ १५,०० २२,०० 
१४१९१ पर्वटन शुि     १० 
१४२२१ न्यामर्क दस्तूर     ५० 
१४२२४ परीक्षा शुि     १० 
१४२४३ लसफाररश दस्तुर ४,३१ ७,०० ८,०० 
१४२५३ व्यार्सार् रलजिेशन दस्तरु   ३० ३५ 
१४६११ व्यर्सार् कर ३ २,४१ ३,०० 
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम     ८,०२,७८ 
११४११ बाँडफाँड भइव प्राप्त हुन ेमूल्य अमभबृमि कर [राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार]     ७,५३,०० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन ेसर्ारी साधन कर [राजस्व बाँडफाँड - 
प्रदेश सरकार ] 

    ४९,७८ 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् हस्तान्तरर्   ३,१३,०२ २७,३५,२१ 
संघीर् सरकार     २२,९०,०० 
१३३११ समार्नकरर् अनुदान     १०,८०,०० 
१३३१२ शसिव अनुदान चािु     १२,१०,०० 
प्रदेश सरकार   ३,१३,०२ ४,४५,२१ 
१३३११ समार्नकरर् अनुदान   ४१,१२ ४१,४३ 
१३३१३ शसिव अनुदान पुँजीगि   ९६,०० ९०,०० 
१३३१४ र्र्षेश अनुदान चािु   ३३,१० ४०,०० 
१३३१५ र्र्षेश अनुदान पुँजीगि   १२,८० १२,०० 
१३३१६ समपुरक अनुदान चािु     ५०,०० 
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१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगि   १,३०,०० २,११,७८ 
र्र्त्तीर् व्यर्स्था (प्रार्प्त)     ८५०७ 
३३१४३ अन्य संस्थाहरूबाट ऋर् प्रार्प्त     ८५,०७ 
अन्य आर्       
जनसहभार्गिा   ८२,०० ४०,७५ 
१३४१२ अन्य व्यर्िगि आन्तररक अनुदान   ८२,०० ४०,७५ 

  
व्यर्     ३९,०९,६० 
चािु खचव     २०,३५,०१ 
२११११ पाररश्रममक कमवचारी     १,९३,३४ 
२१११२ पाररश्रममक पदामधकारी     ६७,६२ 
२११२१ पोशाक     ११,५५ 
२११२३ औषधीउपचार खचव     १,०० 
२११३१ स्थानीर् भत्ता     ५६,६६ 
२११३२ महंगी भत्ता     १५,३६ 
२११३३ कफल्ड भत्ता     २,७० 
२११३४ कमवचारीको बैठक भत्ता     २,४८ 
२११३५ कमवचारी प्रोत्साहन िथा पुरस्कार     १,५० 
२११३९ अन्य भत्ता     ८,६६ 
२११४१ पदामधकारी बैठक भत्ता     ६,०० 
२११४२ पदामधकारीअन्य सुर्बधा     ५,०० 
२२१११ पानी िथा र्बजुिी     २,१२ 
२२११२ संचार महसुि     ६,१० 
२२२१२ इन्धन (कार्ाविर् प्रर्ोजन)     ८,०६ 
२२२१३ सर्ारी साधन ममवि खचव     ९,०० 
२२२१४ र्बमा िथा नर्ीकरर् खचव     २,९९ 
२२२२१ मेलशनरी िथा औजार ममवि सम्भार िथा सञ्चािन खचव     ४,०० 
२२२३१ र्नममिि सार्वजर्नक सम्पर्त्तको ममवि सम्भार खचव     ६,०० 
२२३११ मसिन्द िथा कार्ाविर् सामाग्री     ४२,३६ 
२२३१३ पुस्तक िथा सामग्री खचव     ५० 
२२३१४ इन्धन - अन्य प्रर्ोजन     १,०० 
२२३१५ पत्रपकत्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचव     ८,०० 
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२२४१३ करार सेर्ा शुि     ३४,२५ 
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२.५ उपसहंाि 

नेपालको संविधान वनमावण, कायावन्ियनका साथै स्थानीय तहको वनिावचनले नेपाली जनतालाई स्थानीय 

तहको शासन संचालन तथा विकास वनमावणमा प्रत्यक्ष रुपमा आफै सहभािी हुन पाउने िरी ऐवतहावसक 

रुपमा अझ बढी अवधकार सम्पन्न बनाएको छ । यस मानेमा राजनैवतक के्षरमा हामीले ऐवतहावसक फड्को 

मारकेा छौं । राजनीवतक प्रणालीप्रवत नािररकको भरोसा पनुस्थाववपत भएको छ । अबको बाटो जनचाहना 

अनरुुपको विकास वनमावण र वदिो, फरावकलो र तीव्र आवथवक िवृर्द् र समतामूलक वितरण सवहतको 

आवथवक विकास िरी देशलाई समनु्नत बनाउन ु हो । यो समयलाई आवथवक–सामावजक रुपान्तरणको 

अिसरको रुपमा सदपुयोि िरी संविधान र जनचाहना अनुरुप आत्मवनभवर र स्िाधीन अथवतन्र वनमावण िने 

स्िस्थ प्रवतस्पधावत्मक अथव व्यिस्था हाम्रो प्रस्थान वबन्द ुहो भने समाजिाद उन्मखु अथवतन्र हाम्रो िन्तव्य 

हो ।  

नेपालको संविधानले वनवदवष्ट िरकेा मौवलक हक, राज्यका वनदेशक वसर्द्ान्त र नीवतहरु, चौधौं आिवधक 

योजनाले पररलवक्षत िरेका उदे्दश्यहरु तथा वदिो विकासका लक्ष्यहरु हावसल िरी सन् २०३० सम्म 

नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मलुुकमा स्तरोन्नवत िने मलुुकको लक्ष्यलाई आधार मानी यस 

िाउपँावलकामा पवन स्थानीय माटो सहुाउदँो िरुुयोजना तजुवमा सोको मूल्य मान्यता र प्रथावमकता बमोवजम 

बजेट तथा योजना वनमावण िदै सोहीअनरुुपको बजेट आिामी आवथवक िषवका लावि विवनयोजन िररएको छ ।  

उवचत मापदण्ड, प्रविया र योजना नबनाई हचुिामा बजेट बाडँफाडँ िनव खोज्दा लवक्षत समूह, कायविम, 

प्रिर्द्वनात्मक कायविमहरुबाट अपेवक्षत नवतजा हावसल िनव नसवकने यथाथव हाम्रो विितको तीतो अनुभि छ 

। बजेटको िस्तिुत विवनयोजन र प्रभािकारी कायावन्ियनका लावि राजनीवतक प्रवतिर्द्ता, व्यिसावयक 

कमवचारीतन्र र सहयोिी समाज वनमावण आिश्यक देवखन्छ । प्राकृवतक स्रोत साधनको प्रचरुता, कृवष, 

पयवटन, व्यापारको अवधक सम्भािना बोकेको यस िाउपँावलकामा आवथवक समवृर्द् र विकासका थुपै्र 

सम्भािनाहरु रहेका छन् ।  

धन्यिाद ! 

प्रस्िुि गने, 

मनकुमािी बुढा र्वष्ट 

सयंोजक 

बजेट तथा काययक्रम तजजयमा समममत 

िाउसँभामा प्रस्तुत वमवत: २०७६/०३/१० 

सभाबाट पाररत वमवतः २०७६/०३/३०
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अनुसूची १ आर् व्र्र्को र्वविण 

 
अनुसूची १ 

आ.र्. : २०७६/७७  
रकम रू. हजारमा 

शीषवक 
आ.र्. २०७४/७५ को 

र्थाथव 
आ.र्. २०७५/७६ को सशंोमधि 

अनमुान 
आ.र्. २०७६/७७ को 

अनमुान 
आर् १८,९९ ४,३४,११ ३९,०९,६० 
राजस्व १८,९९ ३९,०९ ११,३३,६३ 

आन्तररक श्रोि १८,९९ ३९,०९ ३,३०,८५ 
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम     ८,०२,७८ 
अन्य आर्       
अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 

हस्तान्तरर्   ३,१३,०२ २७,३५,२१ 
संघीर् सरकार     २२,९०,०० 
प्रदेश सरकार   ३,१३,०२ ४,४५,२१ 

जनसहभार्गिा   ८२,०० ४०,७५ 
नगद   ८२,०० ४०,७५ 

  
व्यर्       
  चािु खचव       
  पूंजीगि खचव       
  र्र्त्तीर्       
बजेट बचि (+)/न्यून (-) १८,९९ ४,३४,११ ३९,०९,६० 
  
र्र्त्तीर् व्यर्स्था 
  खुद ऋर् िगानी       
  ऋर् िगानी (-)       

  
ऋर् िगानीको सार्ाँ 

कफिाव प्राप्ती (+)       
  खुद शरे्र िगानी       
  शेर्र िगानी (-)       

  
शेर्र र्बक्रीबाट िगानी 

कफिाव प्राप्ती (+)       
  खुद ऋर् प्राप्ती     ० 

  
ऋर्को साँर्ा भुिानी (-

)     ० 
  ऋर् प्राप्ती (+)     ० 
  
अन्त्रन्तम बजेट बचि (+)/न्यून (-)       
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अनुसूची २  िाजस्व िथा अनुदान प्रार्प्तको अनुमान 

आ.र्. : २०७६/७७                                                                                           रकम रू. हजारमा 

शीषवक आ.र्. २०७४/७५ 
को र्थाथव 

आ.र्. २०७५/७६ को 
सशंोमधि अनमुान 

आ.र्. २०७६/७७ को 
अनमुान 

आर् १८९९.८१ ४३४११ ३९०९६०.५९२ 
राजस्व १८९९.८१ ३९०९ ११३३६३.९९२ 

आन्तररक श्रोि १८९९.८१ ३९०९ ३३०८५.९९२ 
सम्पत्ती, बहाि िथा पिा र्ापिको आर्मा िाग्ने कर ११९.०८ २० २२ 

भुममकर/मािपोि ४१७.४८ ११२७ ११२७ 
घरर्हाि कर ० २० ३० 
र्हाि र्र्टौरी कर ० ० २० 
सर्ारी साधन कर (साना सर्ारी) ० ० ५० 
पुर्ावधार सेर्ाको उपर्ोगमा िाग्ने कर ० ५६ ७५ 
अन्य मनोरञ्जन कर ० १५ १५ 

कृर्ष िथा पशुजन्य र्स्तुको व्यार्सामर्क कारोर्ारमा िाग्ने 
कर ० ० ५० 

अन्य कर ९२९.२५ १५०० २२०० 
पर्वटन शुि ० ० १० 
न्यामर्क दस्तूर ० ० ५० 
परीक्षा शुि ० ० १० 
लसफाररश दस्तुर ४३१ ७०० ८०० 
व्यार्सार् रलजिेशन दस्तुर ० ३० ३५ 
व्यर्सार् कर ३ २४१ ३०० 
बैंक मौज्दाि ० २०० १९७८४.९९२ 
अन्य संस्थाहरूबाट ऋर् प्रार्प्त ० ० ८५०७ 

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ० ० ८०२७८ 
बाँडफाँड भइव प्राप्त हुने मूल्य अमभबृमि कर [राजस्व 
बाँडफाँड - संघीर् सरकार] ० ० ७५३०० 
बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सर्ारी साधन कर [राजस्व बाँडफाँड 
- प्रदेश सरकार ] ० ० ४९७८ 

अन्य आर् ० ० ० 
अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् हस्तान्तरर् ० ३१३०२ २७३५२१ 

संघीर् सरकार ० ० २२९००० 
शसिव अनुदान चािु ० ० १२१००० 
समार्नकरर् अनुदान ० ० १०८००० 

प्रदेश सरकार ० ३१३०२ ४४५२१ 
र्र्षेश अनुदान चािु ० ३३१० ४००० 
र्र्षेश अनुदान पँुजीगि ० १२८० १२०० 
शसिव अनुदान पँुजीगि ० ९६०० ९००० 
समपुरक अनुदान चािु ० ० ५००० 
समपुरक अनुदान पँुजीगि ० १३००० २११७८ 
समार्नकरर् अनुदान ० ४११२ ४१४३ 

बैदेलशक ० ० ० 
जनसहभार्गिा ० ८२०० ४०७५.६ 

नगद ० ८२०० ४०७५.६ 
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अनुसूची ३ व्र्र्को अनुमान 

 
व्यर् अनमुान 

अनुसूची ३  
आ.र्. : २०७६/७७  

रु. हजारमा 

लस.न.ं सकेंि / शीषवक 
आ.र्. 

२०७४/७५ को 
र्थाथव 

आ.र्. २०७५/७६ 
को सशंोमधि 

अनमुान 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को अनमुान 

स्रोि 

आन्तररक श्रोि 
अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् हस्तान्तरर् 

ऋर् जन 
सहभार्गिा 

बैदेलशक नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

चाि ुखचव     २०३५०१.९९२ ६०३४५.९९२ १३१४९१ ११६४३ ० ० २२ ० 
१ २१११०/नगदमा ददइने पाररश्रममक र सुर्र्धा     २६०९६ १४६१० ११४८६ ० ० ० ० ० 

२ 
२११२०/लजन्सीर्ा लजन्सी र्ापि कमवचारी 
ददइने पाररश्रममक सरु्र्धा     १२५५ ८४० ४१५ ० ० ० ० ० 

३ २११३०/कमवचारी भत्ता     ८७३६ ४७५० ३८९६ ९० ० ० ० ० 
४ २११४०/पदामधकारी भत्ता िथा अन्य सुर्र्धा     ११०० ११०० ० ० ० ० ० ० 
५ २२११०/सेर्ामहसुि     ८२२ ६४४ १७८ ० ० ० ० ० 

६ 
२२२१०/सर्ारी साधनको संचािन िथा 
सम्भार खचव     २००५ १८७५ १३० ० ० ० ० ० 

७ २२२२०/मेलशनरी िथा औजार संचािन िथा 
सम्भार खचव 

    ४०० ५७ ३४३ ० ० ० ० ० 

८ 
२२२३०/र्नममिि सार्वजर्नक सम्पर्त्तको 
संभार खचव 

    ६०० ६०० ० ० ० ० ० ० 

९ २२३१०/कार्ाविर् सामान िथा सेर्ाहरू     ५२९६ ४०७४ १२२२ ० ० ० ० ० 
१० २२४१०/परामशव िथा अन्य सेर्ा शिु     १५६४९ १२५१६ १८३३ १३०० ० ० ० ० 
११ २२५१०/िालिम िथा गोष्ठी     ५६३३.२ १७८५ ३४४८.२ ४०० ० ० ० ० 
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१२ 
२२५२०/उत्पादन सामग्री, सेर्ा िथा अन्य 
कार्वक्रम खचव     ५५२३४.५९२ १०८७१.७९२ ३४५९७.८ ९७४३ ० ० २२ ० 

१३ २२६१०/अनुगमन, मलू्यांकन र भ्रमर् खचव     ३१३१ २४२५ ५९६ ११० ० ० ० ० 
१४ २२७१०/र्र्र्र्ध खचव     २४४७.६ २३७७.६ ७० ० ० ० ० ० 
१५ २२७२०/सभा सञ्चािन खचव     १०० १०० ० ० ० ० ० ० 

१६ 
२५३१०/अन्य सामालजक संस्थािाई 
सहार्िा     १०० १०० ० ० ० ० ० ० 

१७ २६४१०/चािु अनुदान     ७३२७५.९९ ० ७३२७५.९९ ० ० ० ० ० 
१८ २७२१०/सामालजक सहार्िा     १००० १००० ० ० ० ० ० ० 
१९ २८१४०/भाडा     ६२०.६ ६२०.६ ० ० ० ० ० ० 
२० २८९१०/भैपरी आउने चािु खचव     ०.००५०४ ० ०.००५०४ ० ० ० ० ० 

  
पूंजीगि खचव     १८७४५८.६ ४४५११ ९७५०९ ३२८७८ ० ८५०७ ४०५३.६ ० 

१ ३१११० / भर्न िथा संरचना     २८५८८.४ ११३६० १६५६२ ० ० ० ६६६.४ ० 

२ 
३११२० / सर्ारी साधन, मेलशनरी औजार, 
फर्निचसव िथा कफक्चसव     ८५७१ ३७६० ३३११ १५०० ० ० ० ० 

३ ३११३० / अन्य पूँजीगि खचव     ७७१४ ५१०० २६१४ ० ० ० ० ० 
४ ३११५० / सार्वजर्नक र्नमावर्     १२२७३१.२ १७५९१ ६७१५८ २६१७८ ० ८५०७ ३२९७.२ ० 
५ ३११६० / र्नममििसरचनाको सुधार खचव     २६९० १२०० १४५० ० ० ० ४० ० 
६ ३११७० / पूँजीगि सुधार खचव     ३४६४ १५०० १९१४ ० ० ० ५० ० 
७ ३१५१० / भैपरी आउने पूँजीगि     १३७०० ४००० ४५०० ५२०० ० ० ० ० 

  
र्र्त्तीर्     ० ० ० ० ० ० ० ० 
  
कुि जम्मा     ३९०९६०.५९ १०४८५६.९९ २२९००० ४४५२१ ० ८५०७ ४०७५.६ ० 
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अनुसूची ४ र्वत्तीर् व्र्वस्था अनुमान 

 

 

र्र्त्तीर् व्यर्स्था अनमुान 
आ.र्.२०७६/७७ 

    अनुसूची-४ 
    रु. हजारमा 

शीषवक 
आ.र्. 

२०७४/७५ को 
र्थाथव 

आ.र्. 
२०७५/०६ को 

सशंोमधि 
अनमुान 

आ.र्. 
२०७६/७७ को 

अनमुान 

र्र्त्तीर् व्यर्स्थाः ० ० ० 

  खुद ऋर् िगानी ० ० ० 

   ऋर् िगानी (-) ० 0 0 

  ऋर् िगानीको सार्ाँ कफिाव प्रार्प्त (+) ० 0 0 

    ० 0 0 

  खुद शरे्र िगानी ० ० ० 

   शेर्र िगानी (-) ० 0 0 

  शेर्र र्बक्रीबाट िगानी कफिाव प्रार्प्त (+) ० 0 0 

    ० 0 0 

  खुद ऋर् प्राप्ती ० ० ८५०७ 

   ऋर्को साँर्ा भुिानी (-) ० 0 ८५०७ 

   ऋर् प्रार्प्त (+) ० 0 0 
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अनुसूची ५ कार्िके्षत्रगि व्र्र् अनुमान 

क्षते्रगि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ५ 

आ.र्. : २०७६/७७                                                                                                                                                                                                                  रु. हजारमा  

लस.न.ं सकेंि शीषवक 
आ.र्. 

२०७४/७५को 
र्थाथव 

आ.र्. 
२०७५/७६को 

सशंोमधि 
अनमुान 

आ.र्. 
२०७६/७७को 

अनमुान 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ १ कार्ाविर् सञ्चािन िथा 
प्रशासर्नक 

    ६३९६६.६ ५४४७०.६ २३५३ ७१४३ ० ० ० ० 

२ १०१ 
कार्ाविर् सञ्चािन िथा 
प्रशासर्नक     ६३९६६.६ ५४४७०.६ २३५३ ७१४३ ० ० ० ० 

  
३ २ आमथिक र्र्कास     ३३८०४.१ ८८६० २४४७६ ४०० ० ० ६८.१ ० 
४ २०१ कृर्ष     १२८६७ ८६० ११९८५ ० ० ० २२ ० 
५ २०२ उद्योग     ३८१५ २५०० १३१५ ० ० ० ० ० 
६ २०३ पर्वटन     ८६०० ५५०० ३१०० ० ० ० ० ० 
७ २०४ सहकारी     १३०० ० ९०० ४०० ० ० ० ० 
८ २०६ जिश्रोि िथा लसिंचाई     १५५० ० १५५० ० ० ० ० ० 
९ २०७ बन     १६०७.१ ० १५६१ ० ० ० ४६.१ ० 
१० २०८ पशुपन्छी र्र्कास     ४०६५ ० ४०६५ ० ० ० ० ० 

  
११ ३ पूर्ावधार र्र्कास     १०१९५७.८९२ २८२५८.३९२ ३५२४५ २९१७८ ० ८५०७ ७६९.५ ० 
१२ ३०१ र्ािर्ाि पूर्ावधार     ६०३७७.८९२ ७२३५.३९२ ३०२४५ २२१७८ ० ० ७१९.५ ० 
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१३ ३०२ 
भर्न, आर्ास िथा सहरी 
र्र्कास     १७२६० १०५६० ७०० ६००० ० ० ० ० 

१४ ३०३ उजाव     २१८२० ८९६३ ४३०० ० ० ८५०७ ५० ० 
१५ ३०४ संचार िथा सूचना प्रर्बमध     १५०० १५०० ० ० ० ० ० ० 
१६ ७०४ खानेपानी िथा सरसफाई     १००० ० ० १००० ० ० ० ० 

  

१७ ४ 
सुशासन िथा 
अन्तरसम्बण्डन्धि क्षेत्र     २९७७ ० २३२७ ६०० ० ० ५० ० 

१८ ४०१ शासन प्रर्ािी     ६५० ० ६५० ० ० ० ० ० 
१९ ४०३ प्रशासकीर् सुशासन     ६०० ० ० ६०० ० ० ० ० 
२० ४०९ श्रम िथा रोजगारी     ५२७ ० ५२७ ० ० ० ० ० 
२१ ४१७ र्र्पद व्यर्स्थापन     १२०० ० ११५० ० ० ० ५० ० 

  
२२ ७ सामालजक र्र्कास     १८८२५५ १३२६८ १६४५९९ ७२०० ० ० ३१८८ ० 

२३ ७०२ 
सामालजक सुरक्षा िथा 
संरक्षर्     १२०० ० ० १२०० ० ० ० ० 

२४ ७०३ रु्र्ा िथा खेिकुद     ५४०८.८ १७०० ३५३३.६ ० ० ० १७५.२ ० 
२५ ७०४ खानेपानी िथा सरसफाई     १७१७९.३ ० १५९१४ ० ० ० १२६५.३ ० 
२६ ७०५ भाषा िथा संसृ्कर्ि     ४३४९ १७५३ २५०४.६ ० ० ० ९१.४ ० 
२७ ७०६ लशक्षा     १०९९७६.३ ५८३८ ९७३४२ ६००० ० ० ७९६.३ ० 
२८ ७०७ स्वास्थ्य     ३०१६९ ३७०० २६३३४ ० ० ० १३५ ० 

२९ ७०८ िैंर्गक समानिा िथा 
सामालजक समार्ेशीकरर् 

    १९९७२.६ २७७ १८९७०.८ ० ० ० ७२४.८ ० 

कुि जम्मा     ३९०९६०.५९२ १०४८५६.९९२ २२९००० ४४५२१ ० ८५०७ ४०७५.६ ० 
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अनुसूची ६ वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

गाउँपामलकास्तिीय क्रक्रयाकलाप गत व्यय अनुमान 

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिका ( ८०५५३५०२१०१)                                                            रु. हजारमा                      

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ाव
न्वर्न 
हुन े 

खचव 
शीषवक िक्ष इकाई 

र्र्र्नर्ोजन 
रु. 

स्रोि 
आन्तररक 

श्रोि 
अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् हस्तान्तरर् 

ऋर् 
जन 

सहभार्ग 
बैदेलश

क नपेाि  प्रदेश  स्थानीर्  
१ पाररश्रममक कमवचारी   २११११ १२ पटक ७८,४८ ७८,४८             
२ पाररश्रममक पदामधकारी   २१११२ १२ मदहना ६७,६२ ६७,६२             
३ पोशाक   २११२१ १ मदहना ७,४० ७,४०             
४ औषधी उपचार खचव   २११२३ १ पटक १,०० १,००             
५ स्थानीर् भत्ता   २११३१ १२ मदहना २६,८८ २६,८८             
६ महंगी भत्ता   २११३२ १२ मदहना ८,८८ ८,८८             
७ कमवचारीको बैठक भत्ता   २११३४ १६ पटक २,४८ २,४८             
८ कमवचारी प्रोत्साहन िथा पुरस्कार   २११३५ १ पटक ५० ५०             
९ अन्य भत्ता   २११३९ ४ पटक ४,०० ४,००             
१० पदामधकारी बठैक भत्ता   २११४१ २४ पटक ६,०० ६,००             
११ पदामधकारी अन्य सुर्बधा   २११४२ १ N/A ५,०० ५,००             
१२ पानी िथा र्बजुिी   २२१११ १० पटक १,०४ १,०४             
१३ संचार महसुि   २२११२ १२ पटक ५,४० ५,४०             

१४ इन्धन (कार्ाविर् प्रर्ोजन)   २२२१२ 
४२,२

५ 
लिटर ६,७६ ६,७६             

१५ सर्ारी साधन ममवि खचव   २२२१३ ९ पटक ९,०० ९,००             
१६ र्बमा िथा नर्ीकरर् खचव   २२२१४ २ पटक २,९९ २,९९             

१७ 
मेलशनरी िथा औजार ममवि सम्भार िथा सञ्चािन 
खचव   २२२२१ २ N/A ४,०० ५७ ३,४३           

१८ र्नममिि सार्वजर्नक सम्पर्त्तको ममवि सम्भार खचव   २२२३१ १ पटक ६,०० ६,००             
१९ मसिन्द िथा कार्ाविर् सामाग्री   २२३११ ५ पटक २९,०० २९,००             
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२० पुस्तक िथा सामग्री खचव   २२३१३ १,०० संख्या ५० ५०             
२१ इन्धन - अन्य प्रर्ोजन   २२३१४ १० पटक १,०० १,००             
२२ पत्रपकत्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचव   २२३१५ ४ पटक ८,०० ८,००             
२३ सेर्ा र परामशव खचव   २२४११ १ पटक १३,००     १३,००         
२४ सूचना िथा सञ्चार प्रर्र्मध उत्पादन िथा व्यर्स्थापन   २२४१२ १ पटक १०,०० १०,००             
२५ करार सेर्ा शुि   २२४१३ २ पटक ५,०० ५,००             
२६ अन्य सेर्ा शुि   २२४१९ १२ मदहना ९६,०० ९६,००             
२७ पुि हेरािु पाररश्रममक   २२४१९ १२ मदहना ३,२४ ३,२४             
२८ कमवचारी िालिम खचव   २२५११ २ पटक ६,०० ६,००             
२९ सहकारी क्षेत्र क्षमिा र्र्कास कार्वक्रम   २२५१२ १ पटक ४,००     ४,००         

३० 
सीप र्र्कास िथा जनचेिना िालिम िथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खचव   २२५१२ २ पटक ६,०० ६,००             

३१ आददर्ासी जनजार्ि िलक्षि कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक २,८७   २,८७           
३२ उतृ्कष्ट कृषक पुरस्कार   २२५२२ १ पटक १,०० १,००             
३३ उतृ्कष्ट र्र्द्यािर् र लशक्षक सम्मान कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक २,०० २,००             

३४ 
उद्यम र्र्कास अध्यर्न, प्रर्िवन िथा अन्य र्नकार्सँग 
साझेदारी कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक ५,०० ५,००             

३५ कार्वक्रम खचव   २२५२२ १० पटक १०,०० १०,००             

३६ 
घरेिु िथा साना उद्योग माग र औमचत्यिामा आधाररि 
प्रर्िवन कार्वक्रम 

  २२५२२ १० संख्या १०,००   १०,००           

३७ पञ्जञ्जकरर् अमभिेख व्यर्स्थापन िथा सुरक्षर्   २२५२२ १ पटक ३,४३     ३,४३         

३८ पत्रकार, िेखक, उ.स. िथा समाजसेर्ी सम्मान 
कार्वक्रम 

  २२५२२ १ पटक १,०० १,००             

३९ पर्वटन प्रर्िवन कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक ५,०० ५,००             
४० भूमे बुिेरटन प्रकाशन िथा व्यर्स्थापन   २२५२२ १३ पटक ६,५०   ६,५०           
४१ रू्र्ा र्र्कास िथा खेिकूद कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक १७,०० १७,००             
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स्वास््य तथा सामाजिक ववकास क्रक्रयाकलापगत व्यय अनुमान अनुसूची ६ 
आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिका - स्वास्थ्य ( ८०५५३५०२३०२)        उप क्षेत्र : स्वास्थ्य                                रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक िक्ष इकाई 

र्र्र्नर्ोजन 
रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 

नपेाि  प्रदेश  स्थानीर् 
१ आमा समूह बैठक खचव   २२७११ ११ पटक २,५३ २,५३             

२ घरघरमा गई ३ पटक सुते्करी जाँच गरे र्ापि 
स्वास्थ्यकमीिाई प्रोत्साहन भत्ता (३० मम. दूरी टाढा) 

  २११३९ १,२५ पटक १,०० १,००             

३ 
ज्येष्ठ नागररकिाई घरघरमा पुगी स्वास्थ्य सेर्ा प्रदान 
गनव आर्श्यक सामाग्री खररद   २२३११ ५ सेट ७५ ७५             

४ भ्याल्लिन भण्डारका िार्ग ILR कफ्रज खररद २ ३११२२ १ थान ५,००   ५,००           
५ संक्रमर् रोकथामका िार्ग सामाग्री खररद   २२३११ १ पटक ५० ५०             

६ 
सरुर्ा रोग र्नर्िर्का िार्ग सामुदामर्कस्तरमा 
स्वास्थ्य लशक्षा कार्वक्रम   २२५२२ ५ पटक १,०५ १,०५             

७ स्वरं्सेर्र्का मालसक बैठक िथा प्रर्िर्ेदन र्ािार्ाि खचव   २११३९ ४६ जना २,७६ २,७६             

८ 
स्वास्थ्य चौकी िथा सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाईरुका 
िार्ग कार्ाविर् सञ्चािन खचव अनुदान   २२३११ १ पटक ९९ ९९             

९ स्वास्थ्य चौकी िथा सास्वाइमा फर्निचर खररद   ३११२३ ५ थान १,२५   १,२५           

१० 
स्वास्थ्य चौकी र सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाईमा 
पालिकास्तरीर् अनुगमन   २२६११ ३ पटक ७५ ७५             

११ स्वास्थ्य चौकीहरुका िार्ग कम्प्यूटर सेट खररद   ३११२२ ३ सेट ३,७५   ३,७५           
१२ स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूर्ि भएर्ापि पोषर् झोिा   २२५२२ २,०० पटक ४,०० ४,००             
१३ स्वास्थ्यकमीहरुिाई CBIMNCI िालिम   २२५११ १ पटक ७५ ७५             

१४ 
सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाई िथा स्वाचौमा कार्वरि करार 
कमवचारी ि.भ. 

  २२४१३ १३ मदहना १०,९२ १०,९२             

१५ सामान्य औषधी खररद ढुर्ानी   २७२१३ १ पटक ४,०० ४,००             
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कुि जम्मा ४०,०० ३०,०० १०,००           
कृवष ववकास इकाई   

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिका - कृर्ष ( ८०५५३५०२३०३)        उप क्षेत्र : कृर्ष     

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक िक्ष इकाई 

र्र्र्नर्ोजन 
रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् ऋर् जन 

सहभार्ग 
बैदेलशक 

नपेाि  प्रदेश  स्थानीर्  
१ १००% अनुदानमा िोरी मसुरो उन्नि बीऊ र्र्िरर्   २२५२२ १० हेक्टर १,००   १,००           

२ ५०% अनुदानमा फिफूि र्र्कास कार्वक्रम (दहउँदे/फिफूि 
र्र्रुर्ा र्र्िरर्) 

  २२५२२ १० पटक ३,००   ३,००           

३ ७५ % अनुदानमा उन्नि बीउ र्र्िरर् (गहुँ २०, मकै २०, कोदो ३)   २२५२२ ५० हेक्टर १,५०   १,५०           
४ ७५ % अनुदानमा खाद्यान्न बािी बीज र्ृमि (गहुँ, मकै)   २२५२२ १० हेक्टर १,००   १,००           

५ 
७५ % अनुदानमा िरकारी बािी बीज र्र्िरर् कार्वक्रम (लसमी, 
भटमास, केराउ) 

  २२५२२ ५ हेक्टर ५०   ५०           

६ ७५% अनुदानमा मेलशनरी औजार उपकरर्, र्ान्त्रिकरर्   ३११२२ ५० संख्या ८,३०   ८,३०           

७ ७५% अनुदानमा मौरी र्र्कास कार्वक्रम औजार उपकरर्, गोिा 
र्र्िरर् 

  २२५२२ ४० संख्या १,३९   १,३९           

८ अन्तरलजल्ला कृषक भ्रमर् कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक ३,००   ३,००           

९ कृर्ष व्यर्सार् प्रर्िवन र उत्पादकत्व र्ृमि गनव पकेट क्षेत्र िथा 
कृषक पदहचानको िार्ग प्रारस्बम्भक सर्ेक्षर् 

  २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

१० कृर्षजन्य सामाग्री ढुर्ानी   २२५२२ ३ पटक १,२९   १,२९           
११ कार्वक्रम अनुगमन िथा र्नरीक्षर्   २२६११ ३ पटक ९०   ९०           
१२ कार्वक्रम सञ्चािन इन्धन खचव   २२२१२ ५,०० लिटर १,००   १,००           
१३ िरकारी ककट बीऊ र्र्िरर्   २२५२२ ३०,०० संख्या ३,००   ३,००           
१४ िरकारी फिफूि खाद्यान्न बािी उत्पादन सम्बन्धी िालिम   २२५१२ ३ पटक २,८२   २,८२           
१५ दैर्नक भ्रमर् भत्ता खचव   २२६१२ १५ पटक १,५०   १,५०           
१६ प्रगर्ि प्रर्िर्ेदन छपाई   २२५२२ ३ पटक ६०   ६०           
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१७ प्रगर्ि समीक्षा   २२५२२ ३ पटक ९०   ९०           
१८ प्रार्र्मधक िालिम   २२५१२ २ पटक ५०   ५०           
१९ बुकिेट पम्पिेट पोष्टर छपाई   २२५२२ १ पटक २०   २०           

२० 
मागमा आधाररि ५०% अनुदानमा कृर्ष व्यर्सार् सञ्चािन गनव 
फिफूि नसवरी सुधार िरकारी खेिी मौरी पािन बीज रृ्मि बगैचा 
स्थापना गनव मसिा बािी िसुन (व्यर्ि, कृषक समूह सहकारीिाई) 

  २२५२२ ८ संख्या ८,००   ८,००           

२१ व्यर्सामर्क च्याउ खेिी कार्वक्रम (र्र्उ र्र्िरर् टनेि)   २२५२२ ४ N/A ८०   ८०           
२२ सूचना िथा सञ्चार खचव   २२११२ ३ पटक ६०   ६०           
२३ स्थिगि घुन्त्रि िालिम   २२५१२ ९ पटक ९०   ९०           
२४ साना लसिंचाई पोखरी र्नमावर्   ३११५९ ५ संख्या १४,३०   १४,३०           

कुि जम्मा ५८,००   ५८,००           
 
 

माररङ एकीकृि कृर्ष अनसुन्धान केन्द्र                                                            अनसुचूी ६ 
आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : माररङ एकीकृि कृर्ष अनुसन्धान केन्द्र ( ८०५५३५०२३०४)        उप क्षेत्र : कृर्ष     

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक िक्ष इकाई 

र्र्र्नर्ोजन 
रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् ऋर् 

जन 
सहभार्गिा बैदेलशक 

नपेाि  प्रदेश  स्थानीर्  

१ आिु उत्पादन कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक ५५   ५५           
२ इन्धन (कार्ाविर् प्रर्ोजन)   २२२१२ ३ पटक ३०   ३०           
३ कम्पोष्ट खाडि   ३११५९ १ संख्या १० १०             
४ कमवचारी दैर्नक भ्रमर् भत्ता खचव   २२६१२ ४ पटक १,००   १,००           
५ कमवचारी राशन व्यर्स्थापन   २२७११ ४ पटक ५०   ५०           
६ कृर्ष उपज िथा आर्श्यक सामाग्री ढुर्ानी   २२५२२ ८ पटक २,००   २,००           
७ कृर्ष औजार उपकरर् खररद ७, माररङ २२३११ २५ संख्या २,००   २,००           
८ ग्रीन हाउस र्नमावर्   ३११५९ १ संख्या ४,०० ४,००             
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९ गोरु दाना घाँस व्यर्स्थापन ७, माररङ २२५२२ २ पटक ५०   ५०           
१० ज्यामी ज्यािा आर्श्यकिानुसार ७, माररङ २२५२२ ३ N/A ६,००   ६,००           
११ जैर्र्क िथा सुक्ष्म ित्व व्यर्स्थापन ७, माररङ २२५२२ २ पटक ५०   ५०           
१२ िरकारी नसवरी र्नमावर्   २२५२२ ३ पटक ३०   ३०           
१३ िाजा िरकारी उत्पादन   २२५२२ १ पटक १५   १५           
१४ थोपा लसिंचाई सामाग्री खररद   २२३११ ८ पटक ६०   ६०           
१५ दाँिे ओखरर खेिी   ३११३१ ८,०० संख्या १,०० १,००             
१६ पम्पिेट पोष्टर छपाई   २२५२२ १ पटक ३०   ३०           
१७ पम्पसेट पाइप खररद   २२३११ १ संख्या १,५०   १,५०           
१८ प्लान्त्रस्टक टनेि   २२३११ ४ पटक २,००   २,००           
१९ पोखरी ममवि सम्भार   ३११५९ १ पटक १,५० १,५०             

२० 
फिफूि र्र्रुर्ा खररद (मचर्ा, 
जैिुन,हेजल्ट्नट,र्पकानट) 

  ३११३१ १ पटक १,०० १,००             

२१ बीउ उत्पादन िरकारी बीऊ खररद   २२५२२ १ पटक २०   २०           
२२ मल्ल्ट्चङ िथा माटो उपचार प्लामष्टक खररद   २२३११ १ पटक ३०   ३०           
२३ माटो िथा बीऊ परीक्षर् ल्याब सञ्चािन   २२५२२ १ संख्या २०   २०           
२४ सञ्चार खचव   २२११२ ४ पटक १०   १०           
२५ स्थानीर् बािी संरक्षर्   २२५२२ २ पटक ५०   ५०           
२६ समीक्षा गोष्ठी   २२५२२ २ पटक २०   २०           
२७ स्याउ र्र्रुर्ा खररद   २२५२२ २,५० संख्या २०   २०           
२८ होदडि ङ बोडव   २२३११ १ संख्या १०   १०           

कुि जम्मा २७,६० ७,६० २०,००           
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पशु सेवातर्ि का वावषिक कायिक्रम 

कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ६  

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : पशु सरे्ा ( ८०५५३५०२१०५)        उप क्षेत्र : पशुपन्छी र्र्कास     
रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन 

रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् 
जन 

सहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ अनुगमन मूल्याङ्कन   २२६११ ३ पटक ३०   ३०           
२ आन्तररक िथा बाह्य पररलजर्ी र्नर्िर् िथा उपचार   २२५२२ १ पटक ७५   ७५           
३ एच.एस.र्ब.क्यू. खोप   २२५२२ १ पटक ३०   ३०           
४ एफ.एम.दड. खोप   २२५२२ १ पटक ८०   ८०           
५ औषधी खररद   २२५२२ १ पटक २,००   २,००           
६ कार्ाविर् सामान   २२३११ २ पटक २०   २०           
७ खर्नज दढक्का बनाउने सम्बन्धी १ ददने िालिम   २२५१२ ३ पटक १,५०   १,५०           
८ गोबर परीक्षर् िथा नमूना संकिन सामाग्री खररद   २२५२२ ५ संख्या ६०   ६०           
९ चौमालसक समीक्षा   २२५२२ २ पटक २०   २०           

१० जुनोरटक रोग सम्बन्धी र्डास्तरीर् जनप्रर्िर्नमध िथा मासु 
व्यर्सार्ीहरुिाई १ ददने िालिम 

  २२५१२ ९ पटक ९०   ९०           

११ जुनोरटक रोग सम्बन्धी सु्कि लशक्षा   २२५२२ ६ पटक ३०   ३०           

१२ जसी साँढे खररद िथा र्र्िरर् (पश ुप्रजनन ७५% 
अनुदान) 

  ३११३१ २ संख्या ५०   ५०           

१३ रेर्बज र्नमावर्   ३११५९ ५ संख्या २,५०   २,५०           
१४ िथ्याङ्क संकिन िथा प्रगर्ि प्रर्िर्ेदन   २२७११ १ पटक २०   २०           
१५ पररलजर्ी र्नर्िर् खोप िथा उपचार   २२५२२ १ पटक १०   १०           
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१६ पशु सेर्ा घुिी लशर्र्र   २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           
१७ बङु्गको बीर र्र्िरर् (पश ुप्रजनन ७५% अनुदान)   ३११३१ ९ संख्या ९०   ९०           
१८ बाख्रापािन सम्बन्धी ३ ददने पालिकास्तरीर् िालिम   २२५१२ १ पटक ८५   ८५           

१९ बोका साँढे खररद िथा र्र्िरर् (पश ुप्रजनन ७५% 
अनुदान) 

  ३११३१ ५ संख्या २,२५   २,२५           

२० बोर्र बोका खररद िथा र्र्िरर्   ३११३१ ४ संख्या २,५०   २,५०           

२१ भेटेनरी सामाग्री खररद (ट्यार्गङ मेलशन, माइक्रोस्कोप, 
टुि बि) 

  ३११२२ ५ संख्या २,००   २,००           

२२ भेडा बाख्रा फामव सुधार कार्वक्रम   २२५२२ २ संख्या २,५०   २,५०           
२३ भैंसीपािन सम्बन्धी १ ददने स्थिगि िालिम   २२५१२ ३ पटक १५   १५           
२४ भैंसीपािन समूह गठन िथा पररचािन   २२५२२ ३ समूह १५   १५           
२५ रेर्बज खोप   २२५२२ १ पटक ५०   ५०           
२६ राँगो साँढे खररद िथा र्र्िरर्   ३११३१ ३ संख्या २,२५   २,२५           
२७ र्षे घाँस बािी रटर्ोसेन्टी खररद िथा र्र्िरर्   २२५२२ १ पटक ५०   ५०           

२८ 
दहउँदे घाँसबािी जौ र्र्षिम र भेजको बीउ खररद िथा 
र्र्िरर् 

  २२५२२ १ पटक ४०   ४०           

कुि जम्मा २७,६०   २७,६०           
 

 

  



भूमे गाउँपालिका, रुकुम (परू्व) 

46 | आ . र् .  २ ० ७ ६ / ० ७ ७  को  र्ा र्षि क  नी र्ि ,  ब जे ट  ि था  का र्व क्र म  
 

र्डाबाट प्रार्थमीक्रककरण तथा छनौट भई आएका वर्त्तीय समानीकरण अनदुान तथा आन्तररक श्रोत तर्ि का स्र्ीकृत कायििम तथा योिनाहरु 

 

र्डा नं. १ लुकुमको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ६  

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.१ ( ८०५५३५०२२०१)    
रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन 

रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ मदहिा िलक्षि कम्प्यूटर िालिम १ २२५१२ १ पटक ७,००   ७,००           
२ अपाङ्ग सम्मान कार्वक्रम १ २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           
३ खानेपानी िथा सरसफाई कार्वक्रम १ २२५२२ १ पटक ३,००   ३,००           
४ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम १ २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           
५ पोषर् सुधार कार्वक्रम १ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
६ बराह आर्र् स्यािा र्र्ज्ञान प्रर्ोगशािा सामाग्री १ २२५२२ १ सेट २,००   २,००           
७ मरु्र नाच सामाग्री खररद १ २२५२२ १ सेट १,५४   १,५४           
८ रू्र्ा िलक्षि खेिकूद व्यर्स्थापन १ २२५२२ १ पटक ३,००   ३,००           
९ र्ाद्यर्ाधन िथा साउण्ड लसष्टम सामाग्री खररद १ २२५२२ १ पटक ८८   ८८           
१० सांसृ्कर्िक संरक्षर् िथा प्रर्िवन १ २२५२२ १ पटक १,५३ १,५३             
११ छािगादेखख बगर दलिि टोिसम्म सडक १ ३११५१ ५,६० मम. ४,२०   ३,५०       ७०   
१२ दिासी खोिा आरलससी पुि १ ३११५१ २ संख्या ४,९५   ४,५०       ४५   
१३ धर्नबाङ आरलससी पुि र्नमावर् १ ३११५१ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
१४ गरबाङ खानेपानी र्नमावर् क्रमागि १ ३११५६ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   
१५ घर्ििबािा खानेपानी ममवि १ ३११५६ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
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१६ जल्म्प्कन गाइर्स्तु खानेपानी पोखरी र्नमावर् १, जल्म्प्कन ३११५६ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   
१७ बालजम खानेपानी र्नमावर् १ ३११५६ २ संख्या ३,८५   ३,५०       ३५   
१८ र्ङ्पो खानेपानी ममवि १ ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   
१९ र्मधारा खानेपानी र्नमावर् १ ३११५६ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   
२० रमचबाङ खानेपानी र्नमावर्   ३११५६ २ संख्या ३,८५   ३,५०       ३५   

२१ र्नबािाररग गाइर्स्त ुखानेपानी पोखरी र्नमावर् १, 
र्नर्ािाररग 

३११५६ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   

२२ सेपाि खानेपानी र्नमावर् १ ३११५६ २ संख्या २,७५   २,५०       २५   
२३ स्यारबाङ गाइबस्तु खानेपानी पोखरी र्नमावर् , १ ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   
२४ र्ृक्षारोपर् कार्वक्रम १ ३११५७ १३,४२ संख्या ६७   ६१       ६   
२५ दलिि र्स्ती ढि र्नकास १ ३११५८ २ संख्या ५,०६   ४,६०       ४६   
२६ िुकुम र्स्ती ढि र्नकास १ ३११५८ २ संख्या ३,३०   ३,००       ३०   

२७ आर्र् रुलजखोिा बािकक्षा र्नमावर् जस्तापािा 
खररद 

१ ३११५९ १ पटक २,००   २,००           

२८ जिबजार खानेपानी िथा शौचािर् १ ३११५९ २ संख्या १,१०   १,००       १०   

२९ सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाई शौचािर् िथा 
रङरोगन 

१ ३११५९ २ पटक १,१०   १,००       १०   

३० लसिचौर मार्र् बािमैत्री शौचािर् र्नमावर् १ ३११५९ २ संख्या ५,५०   ५,००       ५०   
कुि जम्मा ७८,८८ १,५३ ७२,१३       ५,२२   
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र्डा नं. २ कााँिीको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ६  

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.२ ( ८०५५३५०२२०२)    
रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन 

रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ अपाङ्गमैत्री सामाग्री खररद िथा िाभ कार्वक्रम २ २२५२२ १ पटक २,७९   २,७९           
२ कृर्ष िरकारी उत्पादन सामान खररद २ २२५२२ १ पटक ५०   ५०           
३ काँक्री दलिि पञे्चबाजा खररद   २२५२२ १ सेट १,००   १,००           
४ खेिकूद व्यर्स्थापन २ २२५२२ १ पटक २,७९   २,७९           
५ खानेपानी िथा सरसफाई कार्वक्रम २ २२५२२ १ पटक ३,००   ३,००           
६ खाबाङ आरर् व्यर्स्थापन २, खाबाङ २२५२२ १ संख्या २,००   २,००           
७ खाबाङ मरु्र नाच सामाग्री खररद २ २२५२२ १ सेट २,००   २,००           
८ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम २ २२५२२ १ पटक २,७९   २,७९           
९ पोषर् सुधार कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

१० स्वास्थ्य चौकी काँक्री बमथि ङ सेन्टर सामाग्री 
खररद 

२, स्वाचौ 
काँक्री 

२२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           

११ सैपाटुङ मदहिा भर्न र्नमावर् २, सैपाटुङ ३१११२ २ संख्या ६,०५   ५,५०       ५५   

१२ इिाका प्रहरी कार्ाविर् काँक्री फर्निचर िथा 
कफक्चसव 

२ ३११२३ २ थान ५०   ५०           

१३ कत्रर्ेर्ी मार्र् काँक्री फर्निचर २ ३११२३ १ पटक १,००   १,००           
१४ सैपाटुङ खोप केन्द्र फर्निचर २ ३११२३ १ सेट ५०   ५०           
१५ िम्बुखोिा आरलससी पुि र्नमावर् २ ३११५१ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
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१६ कत्रर्ेर्ीखोिा िघुजिर्र्द्युि आर्ोजना २, कत्रर्ेर्ी ३११५३ २ पटक ५,५०   ५,००       ५०   
१७ आर्र् खाबाङ बािमैत्री खानेपानी २ ३११५६ २ संख्या २,७५   २,५०       २५   
१८ आर्र् दहबाङ बािमैत्री धारा र्नमावर् २ ३११५६ २ संख्या २,७५   २,५०       २५   
१९ काँक्री दलिि र्स्ती खानेपानी मुहान संरक्षर् २ ३११५६ १ के्षत्र १,१९   १,१९           
२० घुरी दाङकुबाङ खानेपानी र्नमावर् २ ३११५६ २ संख्या २,७५   २,५०       २५   
२१ पुनडेरा खानेपानी र्नमावर् २ ३११५६ २ संख्या २,२०   २,००       २०   
२२ िाबाङ खानेपानी ममवि , 2 ३११५६ २ संख्या ५५   ५०       ५   
२३ आर्र् जङ्गाडाँडा बािमैत्री धारा शौचािर् २ ३११५९ २ संख्या १,१९   १,०९       १०   

२४ 
खाबाङ मदहिा सामुदामर्क भर्न पिष्टर र 
शौचािर् र्नमावर् २, खाबाङ ३११५९ २ संख्या २,७५   २,५०       २५   

२५ गाबाङ खेिमैदान घरेाबार २ ३११५९ २ नभएको ३,८५   ३,५०       ३५   
२६ घिेखोिा झाँक्री नाच थिो र्नमावर् २ ३११५९ २ पटक १,९८   १,८०       १८   
२७ दहबाङ कोइचरा बराह मन्दन्दर घेराबार २, दहबाङ ३११५९ २ के्षत्र ४४   ४०       ४   
२८ सैपाटुङ खेिमैदान सुदृढीकरर् २, सैपाटुङ ३११५९ २ नभएको १,१०   १,००       १०   
२९ स्वास्थ्य चौकी काँक्री कफल्ड िारजािी २ ३११५९ २ संख्या ३,३०   ३,००       ३०   

३० कत्रर्ेर्ी मार्र् काँक्री भर्न ममवि 
२, मार्र् 
काँक्री ३११६१ १ संख्या ४,००   ४,००           

३१ र्डा कार्ाविर् भर्न ममवि २, काँक्री ३११६१ १ गोटा १,५०   १,५०           
३२ सैपाटुङ खोप केन्द्र प्लष्टर   ३११६१ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   

कुि जम्मा ७१,२७   ६७,३५       ३,९२   
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र्डा नं. ३ शसमाको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ६  

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.३ ( ८०५५३५०२२०३)    
रु. हजारमा 

लस.न.ं 
कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको 

नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन 

रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ काठ मचरानी सम्बन्धी िालिम   २२५१२ १ पटक ७१   ७१           

२ अपाङ्ग सम्मान िथा आर् आजवन 
कार्वक्रम 

३ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

३ जनजार्ि पोशाक खररद ३ २२५२२ १ सेट २,८१   २,८१           
४ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम ३ २२५२२ १ पटक १,८१   १,८१           
५ पञे्चबाजा खररद ३ २२५२२ १ सेट २,११   २,११           
६ पोषर् सुधार कार्वक्रम ३ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

७ 
मदहिा दहिं सा र्नर्िर् िथा िलक्षि 
कार्वक्रम ३ २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           

८ र्डास्तरीर् खेिकूद कार्वक्रम ३ २२५२२ १ पटक २,८१   २,८१           
९ र्डास्तरीर् बािमैत्री कार्वक्रम ३ २२५२२ १ पटक १,६३   १,६३           
१० सरसफाई कार्वक्रम ३ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
११ सानो मचरानी मेलशन खररद ३ २२५२२ १ सेट १,४० १,४०             

१२ 
लसमा फिफूि िथा िरकारी र्र्रुर्ा 
खररद ३ २२५२२ ५,०० संख्या १,५०   १,५०           

१३ मदहिा भर्न र्नमावर् मोराबाङ ३, मोराबाङ ३१११२ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
१४ झुम्लाबाङ ग्रामी र्र्कास बचि िथा ऋर्   ३११२३ १ गोटा १,००   १,००           
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सहकारी संस्था लि िकर खररद 
१५ र्ासु स्मृर्ि आर्र् क्याङ्सी फर्निचर ३, क्याङ्सी ३११२३ १ सेट २,००   २,००           

१६ 
समृमि मदहिा कृर्ष समूह सहकारी 
ससं्था फर्निचर ३ ३११२३ ५ गोटा १,००   १,००           

१७ गोठबाङ झुम्लाबाङ ठूिो गाउँ सडक ३ ३११५१ ५,०० मम. ८,७५   ८,७५           
१८ स्वाचौ मोराबाङ सडक ३, लसमा ३११५१ १,०० मम. १,८१   १,८१           

१९ िुनबाङखोिा िघुजिर्र्द्युि आर्ोजना 
सामान िथा नहर ममवि 

३ ३११५३ १ पटक ४,००   ४,००           

२० 
ररकडाँडा मुहान संरक्षर् िथा ट्याङ्की 
र्नमावर् 

३, क्याङ्सी ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   

२१ र्ासु स्मृर्ि आर्र् क्याङ्सी खानेपानी ३ ३११५६ २० घ.मम. ३,३०   ३,००       ३०   

२२ सूर्ििबाङ खानेपानी पाइप िथा चेम्बर 
र्नमावर् 

३, सूर्ििबाङ ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   

२३ स्वास्थ्य चौकी मोराबाङ खानेपानी   ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   
२४ लसमा र्ृक्षारोपर् ३ ३११५७ २२,०० संख्या १,१०   १,००       १०   

२५ 
झुम्लाबाङ मदहिा भर्न खानेपानी िथा 
शौचािर् ३, झुम्लाबाङ ३११५९ २ नभएको १,६९   १,५४       १५   

२६ झुम्लाबाङ सामुदामर्क स्वास्थ्य केन्द्र 
घेराबार 

  ३११५९ २ संख्या ३,३०   ३,००       ३०   

२७ नमूना आर्र् मोराबाङ घेराबार ३ ३११५९ २ के्षत्र ४,४०   ४,००       ४०   
२८ मोराबाङ कफल्ड र्नमावर् ३ ३११५९ १ नभएको ३,३०   ३,३०           

२९ शदहद शुक्र माद्याममक र्र्द्यािर् कफल्ड 
र्नमावर् 

३ ३११५९ २ संख्या ६,६०   ६,००       ६०   

३० स्वास्थ्य चौकी मोराबाङ खाडि र्नमावर् ३ ३११५९ २ संख्या १,००   १,००           
कुि जम्मा ७०,२५ १,४० ६६,३०       २,५५   
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र्डा नं. ४ कााँडाको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.४ ( ८०५५३५०२२०४)    

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक िक्ष इकाई 

र्र्र्नर्ोजन 
रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् ऋर् जन 

सहभार्गिा 
बैदेलशक 

नपेाि  प्रदेश  स्थानीर्  
१ अपाङ्ग िलक्षि कार्वक्रम ४ २२५२२ १ पटक २,१७   २,१७           
२ जनजार्ि पोशाक िथा पञे्चबाजा खररद ४ २२५२२ १ सेट ३,३६   ३,३६           
३ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम ४ २२५२२ १ पटक २,१७   २,१७           
४ र्डास्तरीर् खेिकूद व्यर्स्थापन ४ २२५२२ १ पटक ९१   ९१           
५ शैलक्षक सामाग्री खररद जनशर्ि मार्र् काँडा ४ २२५२२ १ सेट ४,३५   ४,३५           
६ सरसफाई कार्वक्रम ४ २२५२२ १ पटक २,५०   २,५०           

७ आर्र् िल्लो साककम भर्न र्नमावर् 
४, िल्लो 
साककम ३१११२ २ संख्या १४,३०   १३,००       १,३०   

८ काँडा दलिि भर्न र्नमावर् ४ ३१११२ २ संख्या ३,५८   ३,२६       ३२   

९ 
अल्लो प्रशोधन िथा कपडा बुनाई उद्योगको 
सामाग्री िथा फर्निचर खररद ४ ३११२३ ३ संख्या ७५   ७५           

१० खुल्जा कोिबोट चौिारा सडक ४ ३११५१   कक.मम. ३,००   ३,००           
११ ग्रामीर् बाटो र्नमावर् प्रधानमिी साझेदारी ४ ३११५१ १ पटक २९   २९           
१२ धौिापदहरो खानेपानी र्नमावर् ४ ३११५६ २ संख्या २,४७   २,२५       २२   
१३ स्याबाङखोिा खानेपानी (क्रमागि) र्ोजना ४ ३११५६ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
१४ काँडा दूगाव भर्ानी मन्दन्दर ४ ३११५९ २ के्षत्र २,२०   २,००       २०   
१५ िल्लो साककम नाउिी मन्दन्दर ४ ३११५९ २ के्षत्र ३,००   २,७३       २७   

१६ 
मदहिा सार्वजर्नक भर्न पखावि िथा शौचािर् 
र्नमावर् ४ ३११५९ २ संख्या ३,००   २,७३       २७   

१७ जनशर्ि मार्र् काँडा भर्न प्लष्टर िथा ममवि   ३११७१ २ संख्या ५,५०   ५,००       ५०   
कुि जम्मा ५७,९६   ५४,४७       ३,४९   
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र्डा नं. ५ साक्रकमको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.५ ( ८०५५३५०२२०५)    

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न हुन े

स्थान 
खचव 

शीषवक िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन 

रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् ऋर् जन 

सहभार्गिा 
बैदेलशक 

नपेाि  प्रदेश  स्थानीर्  
१ अल्लो धाका बुनाई िालिम ५ २२५१२ १ पटक ६०   ६०           

२ बािर्र्र्ाह न्यरू्नकरर् िथा प्रजनन कक्रर्ा 
सम्बन्धी िालिम 

५ २२५१२ २ ददन ६५   ६५           

३ अपाङ्ग सम्मान कार्वक्रम ५ २२५२२ १ पटक २,१९   २,१९           
४ जनजार्ि एक घर एक कफल्टर कार्वक्रम ५ २२५२२ ४० थान २,१९   २,१९           
५ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम ५ २२५२२ १ N/A २,१९   २,१९           
६ दलिि समूह पञ्चौिे भाँडा खररद ५ २२५२२ १ सेट ३,२८   ३,२८           
७ पोषर् सुधार कार्वक्रम ५ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
८ बमथि ङ सेन्टर व्यर्स्थापन ५ २२५२२ १ पटक ६०   ६०           
९ बािबालिका ड्रेस खररद ५ २२५२२ १ पटक ४,३६   ४,३६           
१० सरसफाई कार्वक्रम ५ २२५२२ १ पटक ३,००   ३,००           
११ आर्र् डालिबाङ भर्न र्नमावर् ५, डालिबाङ ३११११ २ संख्या १४,३०   १३,००       १,३०   
१२ मदहिा सार्वजर्नक सभाहि भर्न र्नमावर् ५, सेराबाङ ३१११२ २ संख्या ५,३७   ४,८९       ४८   

१३ 
आर्र् सेराबाङ इिाइब्रेरी सञ्चािन िथा 
व्यर्स्थापन ५, सेराबाङ ३११२२ १ थान १,००   १,००           

१४ 
मामथगाउँ खेिजेि हुँदै दफव  गन्हाउने खझिा 
गोरेटो बाटो ५ ३११५१ २ कक.मम. २,४६   २,०५       ४१   

१५ आर्र् सेराबाङ आरलससी गेट िथा लसिंढी 
र्नमावर् 

सेराबाङ ३११५९ २ संख्या ३,०२   २,७५       २७   

१६ आर्र् साककम शौचािर् मेसनरी र्ाि   ३११५९ २ संख्या ५,५०   ५,००       ५०   
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१७ खेिमैदान र्नमावर् ५ ३११५९ २ नभएको २,७१   २,४७       २४   
१८ भैरमथान प्रर्िक्षािर् र्नमावर् ५ ३११५९ २ के्षत्र ६७   ६१       ६   

कुि जम्मा ५५,११   ५१,८३       ३,२८   
र्डा नं. ६ महतको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ६  

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.६ ( ८०५५३५०२२०६)    
रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई र्र्र्नर्ोजन 
रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ अस्थार्ी प्रहरी पोष्ट जस्तापािा खररद ६ २२३१९ १ पटक ५०   ५०           
२ कृषकहरुिाई प्लामष्टक टनेि र्र्िरर् ७ २२५२२ २ समूह १,००   १,००           

३ जनजागृर्ि मार्र् महि बािमैत्री खानेपानी 
िथा कफल्टर खररद 

६, महि २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

४ जनजार्ि संरसृ्कर्ि संरक्षर् प्रर्िवन ६ २२५२२ १ पटक २,४५   २,४५           
५ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम ६ २२५२२ १ N/A २,४५   २,४५           
६ नाखे रुञे्च बािलशक्षा व्यर्स्थापन   २२५२२ १ पटक १,९१   १,९१           
७ पोषर् सम्बन्धी जनचेिना कार्वक्रम ६ २२५२२ १ पटक ५०   ५०           
८ भूमे १ पािेदेखख ६ महिसम्म मुहान सर्े ६ २२५२२ १ पटक २,००   २,००           
९ महि चचव भाँडा खररद ६ २२५२२ १ सेट १,२६   १,२६           
१० राडीपाखी बुरटक बुनाई प्रर्िवन ६, महि २२५२२ १ समूह १,००   १,००           
११ र्र्पन्न घरधुरीिाई शौचािर् सामाग्री ६ २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           

१२ 
शदहद पररर्ार िथा घाइिे अपाङ्ग सम्मान 
कार्वक्रम ६ २२५२२ १ पटक २,४५   २,४५           
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१३ सरसफाई मापदण्ड पुगेकािाई प्रोत्साहन ६ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

१४ िामारी सृजनशीि आमा समूह भर्न 
र्नमावर् 

६, िामारी ३१११२ २ संख्या ६,७५   ६,१४       ६१   

१५ दलिि र्स्ती धुर्ाँरदहि चुल्हो खररद ६ ३११२२ १ सेट ३,६८   ३,६८           
१६ केराको र्र्रुर्ा खररद ६ ३११३१ १०,०० संख्या १,००   १,००           
१७ बङु्गर पाठापाठी खररद ६ ३११३१ ३० गोटा ६०   ६०           

१८ अबैखोरे देखख ररसािचौर सु्किसम्म गोरेटो 
बाटो ममवि 

६, 
ररसािचौर 

३११५१ १०,०० मम. ३,००   २,५०       ५०   

१९ 
कुनापानीदेखख खामै्द ररसािचौर सु्किसम्म 
गोरेटो बाटो ममवि 

६ ३११५१ २ कक.मम. २,४०   २,००       ४०   

२० आर्र् खामै्द बािमैत्री खानेपानी व्यर्स्थापन ६ ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   

२१ आर्र् ररसािचौर बािमैत्री खानेपानी 
व्यर्स्थापन 

६ ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   

२२ खामै्द नाखे खानेपानी र्नमावर् ६ ३११५६ २ संख्या २,२०   २,००       २०   
२३ िल्लो रुञ्ची खानेपानी ममवि ६ ३११५६ २ संख्या २,२०   २,००       २०   
२४ नैमाक्याङ खानेपानी ममवि ६ ३११५६ ४ घ.मम. २,२०   २,००       २०   

२५ मफखोिा बाटोघारीदेखख खाराबाङसम्म 
लसिंचाई पाईप खररद 

६ ३११५६ ७,५० मम. १,५०   १,५०           

२६ ररग खानेपानी ममवि ६ ३११५६ ४ घ.मम. २,७९   २,५४       २५   
२७ एक घर एक फुिबारी ६, महि ३११५७ ४० पररर्ार १,१०   १,००       १०   
२८ महि घनबारी र्ृक्षारोपन कार्वक्रम ६, महि ३११५७ २२,०० संख्या १,१०   १,००       १०   
२९ खामै्द कफल्ड र्नमावर् ६, खामै्द ३११५९ २ नभएको २,६९   २,४५       २४   
३० रटकरखोिा पुि ममवि संरक्षर् ६ ३११५९ २ संख्या १,२०   १,००       २०   
३१ आर्र् खामै्द कक्षाकोठा ममवि ५, खामै्द ३११६१ २ पटक १,१०   १,००       १०   
३२ र्डा कार्ाविर् भर्न ममवि ६ ३११६१ १ गोटा ५,००   ५,००           

कुि जम्मा ६१,७४   ५८,४३       ३,३१   
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र्डा नं. ७ धमिशालाको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ६  

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.७ ( ८०५५३५०२२०७)    
रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन 

रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ बािर्र्र्ाह न्यरू्नकरर् गोष्ठी ७ २२५१२ १ पटक ५०   ५०           
२ अपाङ्ग सशर्िकरर् कार्वक्रम ७ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

३ 
आर्र् िाबाङ बािर्र्कास कोठा प्लष्टर िथा 
मभत्तेिेखन ७ २२५२२ १ संख्या १,३७ १,३७             

४ खानेपानी िथा सरसफाई कार्वक्रम ७ २२५२२ १ पटक ३,००   ३,००           
५ छुर्ाछूटमुि र्डा घोषर्ा ७ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
६ जनजार्ि िलक्षि कार्वक्रम ७, गनाम २२५२२ १ पटक १,५२   १,५२           
७ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम ७ २२५२२ १ पटक १,३२   १,३२           
८ िरकारी खेिी टनेि र्र्िरर् ७ २२५२२ २० सेट १,००   १,००           
९ दलिि पञे्चबाजा खररद ७ २२५२२ १ सेट २,००   २,००           
१० देर्ी मन्दन्दर व्यर्स्थापन ७ २२५२२ १ पटक ५०   ५०           
११ बहुक्षेत्रीर् पोषर् कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक ५०   ५०           

१२ मदहिा दहिं सा सम्बन्धी सचेिनामूिक होदडङ 
बोेेडव 

७ २२५२२ २ संख्या ५०   ५०           

१३ सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाई व्यर्स्थापन ७ २२५२२ १ पटक ६९   ६९           
१४ डाङ्ग्रीबाङ मभत्रर्न मदहिा भर्न र्नमावर् ७ ३१११२ २ संख्या ३,८५   ३,५०       ३५   
१५ धमवशािा मदहिा भर्न र्नमावर् ७, धमवशािा ३१११२ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
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१६ 
मभत्रीर्नदेखख ररसािचौर सु्किसम्म गोरेटो बाटो 
ममवि ७ ३११५१ ८,०० मम. २,४०   २,००       ४०   

१७ मङ्ग्राखोिा आरलससी पुि र्नमावर् ७ ३११५१ २ संख्या ४,८०   ४,००       ८०   
१८ धमवशािा िघुजिर्र्द्युि पोि खररद   ३११५३ ५० थान २,५०   २,५०           

१९ मङग्राखोिा िघुजिर्र्द्युि ममवि िथा पोि 
खररद 

७, गुनाम ३११५३ ७० थान ३,५०   ३,५०           

२० िाबाङ मभत्रर्न र्र्द्युि फिामे पोि िार खररद ७ ३११५३ १,०० थान ५,००   ५,००           
२१ आर्र् गुनाम बािमैत्री धारा र्नमावर् ७, गुनाम ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   
२२ आर्र् धमवशािा बािमैत्री धारा र्नमावर् ७, धमवशािा ३११५६ २ संख्या १,१०   १,००       १०   
२३ िाबाङ र्स्ती ढि र्नकास ७ ३११५८ २ संख्या २,३७   २,१६       २१   
२४ आर्र् गुनाम िारबार   ३११५९ २ संख्या २,७५   २,५०       २५   
२५ आर्र् धमवशािा गेट िारबार ७ ३११५९ २ संख्या २,२०   २,००       २०   
२६ धमवशािा खेिमैदान िारबार ७, धमवशािा ३११५९ २ संख्या ३,३०   ३,००       ३०   
२७ बराह ढिे मन्दन्दर िारबार ७ ३११५९ २ के्षत्र ५५   ५०       ५   
२८ िाबाङ खेिमैदान र्नमावर् ७ ३११५९ २ नभएको २,२०   २,००       २०   
२९ आर्र् िाबाङ र्र्द्यािर् भर्न ममवि ७ ३११६१ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   

कुि जम्मा ५८,५७ १,३७ ५३,६९       ३,५१   
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र्डा नं. ८ पोखरापाटाको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 

कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 
अनुसूची ६  

आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.८ ( ८०५५३५०२२०८)    
रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न हुन े

स्थान 
खचव 

शीषवक 
िक्ष इकाई 

र्र्र्नर्ोजन 
रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ कुमचबाङ रू्र्ा पञे्चबाजा खररद ८ २११११ १ पटक १,१०   १,१०           
२ कुमचबाङ अपाङ्ग पररर्ार कफल्टर र्र्िरर् ८ २२५२२ १ पटक १,१०   १,१०           
३ कुमचबाङ ज्येष्ठ नागररक कफल्टर र्र्िरर् ८ २२५२२ १ पटक १,१०   १,१०           
४ कुमचबाङ दलिि र्स्ती कफल्टर खररद ८ २२५२२ १ सेट १,१४   १,१४           
५ कोेेजाव ज्येष्ठ नागररक अपाङ्ग कफल्टर र्र्िरर्   २२५२२ १ पटक २,२०   २,२०           
६ कोजाव दलिि पञे्चबाजा खररद ८ २२५२२ १ सेट १,१४   १,१४           
७ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम लसमखोिा   २२५२२ १ पटक १,१०   १,१०           
८ िरकारी नसवरी स्थापना ८, कोजाव २२५२२ २ संख्या १,३२   १,१०       २२   
९ पोषर् िथा सरसफाई कार्वक्रम   २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           
१० लसमखोिा अपाङ्ग पररर्ार कफल्टर र्र्िरर् ८, लसमखोिा २२५२२ १ पटक १,१०   १,१०           
११ कुमचबाङ मदहिा भर्न र्नमावर् ८, कुमचबाङ ३१११२ २ संख्या ४,७८   ४,३५       ४३   
१२ लसमखोिा मदहिा भर्न ८, लसमखोद्य ँ ३१११२ २ संख्या ५,५०   ५,००       ५०   
१३ आर्र् लसमखोिा बािमैत्री फर्निचर खररद ८ ३११२३ १ सेट १,३८   १,३८           
१४ पुसावबाङ दलिि बाख्रा पािन ८ ३११३१ १ समूह १,१४   १,१४           

१५ ओखरेनीखोिा पाछाबाङ कोेेजाव सडक 
८, पाछाबाङ 
कोजाव ३११५१   कक.मम. ७,७०   ७,७०           

१६ घोरनेटी बाटो सोइलिङ , घोरनेटी ३११५१ २,४० मम. १,२०   १,००       २०   
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१७ 
दर्ारे घोरनेटी हुँदै भैंसीिोटे र्र्सु्कम हुँदै कोबाङ 
घोडेटो बाटो ८ ३११५१ १६,०० मम. ४,८०   ४,००       ८०   

१८ दोमही पोखरापाटा घोडेटो बाटो , पोखरापाटा ३११५१ १२,०० मम. ३,६०   ३,००       ६०   
१९ नुनथिा काठेपुि र्नमावर् ८ ३११५१ २ संख्या १,२०   १,००       २०   
२० नाम्प्फू खानेपानी र्नमावर् िथा पाइप खररद ८ ३११५६ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
२१ पुसावबाङ खानेपानी ट्याङ्की र्नमावर् िथा ममवि ८ ३११५६ २ संख्या १,९५           १,९५   
२२ भैंसीिोटे मुहान संरक्षर् िथा ट्याङ्की र्नमावर् ८ ३११५६ २ संख्या २,२०   २,००       २०   
२३ मैकाँडा खानेपानी ट्याङ्की र्नमावर् िथा ममवि ८ ३११५६ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   

२४ िुङचुङ खानेपानी ट्याङ्की र्नमावर् िथा पाइप 
खररद 

८ ३११५६ २ संख्या २,७५   २,५०       २५   

२५ 
सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाइ कोजाव प्लासेन्टा र्पट 
र्नमावर् 

  ३११५८ १ संख्या ६०   ६०           

२६ आर्र् कोजाव खानेपानी िथा शौचािर् ममवि   ३११५९ २ संख्या १,४१ १,३८         ३   
२७ आर्र् खझम्प्का बािबालिका खाजाघर र्नमावर् ८ ३११५९ २ संख्या १,५१   १,३८       १३   
२८ कुमचबाङ मन्दन्दर र्नमावर् ८ ३११५९ २ संख्या १,२१   १,१०       ११   
२९ कुमचबाङ सामुदामर्क स्वास्थ्य इकाई शौचािर् ८, कुमचबाङ ३११५९ २ संख्या २,८३   २,४३       ४०   
३० पाछाबाङ खेिमैदान ८ ३११५९ २ नभएको १,१०   १,००       १०   
३१ पोखरापाटा खेिमैदान र्नमावर् िथा िारबार ८ ३११५९ २ नभएको १,२१   १,१०       ११   
३२ मैबाङ खेिमैदान िारबार ८ ३११५९ २ नभएको १,१०   १,००       १०   
३३ मार्र् कुमचबाङ िारबार ८ ३११५९ २ संख्या ७,७०   ७,००       ७०   
३४ कोजाव मदहिा भर्न सुदृढीकरर्   ३११७१ १ संख्या १,१४   १,१४           

कुि जम्मा ७६,८८ १,३८ ६७,९०       ७,६०   
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र्डा नं. ९ चनुबाङको र्ावषिक कायििम तथा योिनाहरु 
कक्रर्ाकिाप गि व्यर् अनमुान 

अनुसूची ६  
आ.र्. : २०७६/७७     बजेट उपशीषवक : भूमे गाउँपालिकार्डा नं.९ ( ८०५५३५०२२०९)    

रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ावन्वर्न 
हुन ेस्थान 

खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन 

रु. 

स्रोि 

आन्तररक 
श्रोि 

अन्तर सरकारी र्र्त्तीर् 
हस्तान्तरर् 

ऋर् जनसहभार्गिा बैदेलशक 
नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीर् 
िह 

१ इप्रका चुनबाङ व्यर्स्थापन ९ २२३१९ १ पटक ६०   ६०           
२ अपाङ्ग क्षमिा र्र्कास कार्वक्रम ९ २२५१२ १ पटक १,५०   १,५०           
३ कृषक िालिम   २२५१२ ५० संख्या १,५०   १,५०           
४ जनजार्ि क्षमिा र्र्कास कार्वक्रम ९ २२५१२ १ पटक १,००   १,००           
५ मदहिा लसिाईकटाई क्षमिा र्र्कास ९ २२५१२ १ पटक ४,००   ४,००           
६ र्डास्तरीर् सरसफाई क्षमिा र्र्कास कार्वक्रम ९ २२५१२ १ पटक २,००   २,००           
७ र्र्पद् व्यर्स्थापन क्षमिा र्र्कास कार्वक्रम ९, चुनबाङ २२५१२ १ पटक ५०   ५०           
८ आर्र् डाँडागाउँ बािमैत्री कक्षा व्यर्स्थापन ९ २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           
९ कृषक पुरस्कार स्थापना   २२५२२ ३ जना ७५   ७५           
१० खेिकूद िथा सांसृ्कर्िक प्रर्िवन ९ २२५२२ १ पटक ३,००   ३,००           
११ गररब घर शौचािर् र्नमावर् सामाग्री र्र्िरर् ९ २२५२२ १० पररर्ार ५,००   ५,००           
१२ घरेिु उद्योग प्रर्िवन ९ २२५२२ १ पटक ८०   ८०           
१३ चुनबाङ डकुमेन्री र्नमावर् ९ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
१४ चुनबाङ स्वास्थ्य चौकी व्यर्स्थापन ९ २२५२२ १ सेट १,५०   १,५०           
१५ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कार्वक्रम ९ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
१६ फिफूि र्र्रुर्ा र्र्िरर्   २२५२२ ५,०० गोटा १,५०   १,५०           
१७ बािबालिका क्षमिा र्र्कास कार्वक्रम ९ २२५२२ १ पटक १,५०   १,५०           
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१८ मगर भर्न ममवि िथा व्यर्स्थापन ९ २२५२२ १ संख्या १,००   १,००           
१९ िसुन र्बउ अनुदान कार्वक्रम ९, चुनबाङ २२५२२ १ पटक २,००   २,००           
२० िोकि कुखुरा प्रर्िवन कार्वक्रम   २२५२२ ५ समूह १,००   १,००           
२१ र्र्द्यािर् स्तरीर् खेिकूद प्रर्िवन ९ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
२२ शदहद पररर्ार िथा घाइिे अपाङ्ग सम्मान कार्वक्रम ९ २२५२२ १ पटक १,००   १,००           
२३ स्थानीर् िथा उन्नि पशु प्रर्िवन   २२५२२ ५ समूह ५,००   ५,००           
२४ होमसे्ट व्यर्स्थापन िथा सामाग्री र्र्िरर् ९ २२५२२ २ संख्या १,००   १,००           
२५ र्डास्तरीर् आधारभूि िह परीक्षा सञ्चािन ९ २२५२९ २ पटक १,००   १,००           
२६ खुङखोिा काठेपुि र्नमावर् ९ ३११५१ २ संख्या ६६   ६०       ६   
२७ गैरीगाउँ काठेपुि र्नमावर् ९ ३११५१ २ संख्या ८२   ७५       ७   
२८ लसरुबारी पेढी काठेपुि र्नमावर् ९, लसमचौर ३११५१ २ संख्या १,१०   १,००       १०   
२९ एक्लेओखर खानेपानी ट्याङ्की र्नमावर् िथा ममवि ९ ३११५६ २ संख्या ५,५०   ५,००       ५०   
३० चोरबाटो खानेपानी ट्याङ्की र्नमावर् ९ ३११५६ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   
३१ िारि डोन्द्रे खानेपानी ९ ३११५६ २ संख्या २,२०   २,००       २०   
३२ र्बजौरा खानेपानी ममवि र्ोजना ९ ३११५६ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
३३ रोकाडाँडा खानेपानी ममवि ९ ३११५६ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
३४ र्ृक्षारोपर् कार्वक्रम ९, चुनबाङ ३११५७ २२,०० संख्या १,१०   १,००       १०   
३५ र्न नसवरी प्रर्िवन कार्वक्रम चुनबाङ ९, चुनबाङ ३११५७ १ समूह १,००   १,००           
३६ आर्र् खाि खानेपानी िथा गेट र्नमावर् ९ ३११५९ २ संख्या २,२०   २,००       २०   
३७ आर्र् गोरठबाङ घेराबार िथा गेट र्नमावर् ९ ३११५९ २ संख्या ४,४०   ४,००       ४०   
३८ आर्र् दुर्ाचौर भान्छाघर र्नमावर् ९ ३११५९ २ संख्या १,६५   १,५०       १५   
३९ चुनबाङ खोिा िघु जिर्र्द्युि िटबन्ध ९, चुनबाङ ३११५९ १,०० घ.मम. ५,००   ५,००           
४० दलिि र्स्ती सरसफाई िथा करेसाबारी र्नमावर् ९ ३११५९ १० पररर्ार १,५०   १,५०           

कुि जम्मा ७९,२३   ७६,५०       २,७३   
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अनुसूची ७ सशिि अनुदान -  सघंीर् सिकािबाट हस्िान्िरिक कार्िक्रम 

(क) आर्थिक वर्कास - कृवष तथा पशुपकं्षी 
आ.र्. : २०७६/७७     उप क्षेत्र : कृर्ष        बजेटको स्रोि/िह : नेपाि सरकार                                                                                          (रु. हजारमा) 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम खचव शीषवक िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन रु. 

कैकफर्ि प्रथम 
चौमालसक 

दोश्रो 
चौमालसक 

िेस्रो 
चौमालसक 

जम्मा 

सहकारी लसचाई, साना लसचाई ममवि सम्भार िथा र्नमावर् ५०० ० ० ५००   
१ सहकारी लसचाई, साना लसचाई ममवि सम्भार िथा र्नमावर् 31155 2 संख्या ० ५०० ० ५००   

माटो पररक्षर् गरी माटो सुधारको िार्ग सामग्री/ प्रर्र्मध र्र्िरर्/ हस्तान्तरर् २०० ० ० २००   
२ माटो पररक्षर् गरी माटो सुधारको िार्ग सामग्री/ प्रर्र्मध र्र्िरर्/ हस्तान्तरर् 22522 1 पटक ० २०० ० २००   

भकारो सुधार कार्वक्रम ३०० ० ० ३००   
३ भकारो सुधार कार्वक्रम 22522 1 N/A ० ३०० ० ३००   

कृर्ष र्जार िथा संकिन केन्द्र सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन १००० १००० ० २०००   
४ खाबाङ कृर्ष संकिन केन्द्र सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन 22522 1 संख्या ० १००० ० १०००   
५ चुनबाङ कृर्ष संकिन केन्द्र सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन 22522 1 संख्या ० १००० ० १०००   

कुि जम्मा ० ३००० ० ३०००   
 

(ख) पूर्ािधार वर्कास 

आ.र्. : २०७६/७७     क्षेत्र : पूर्ावधार र्र्कास        बजेटको स्रोि/िह : नेपाि सरकार                                                                                          (रु. हजारमा) 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
खचव 

शीषवक िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन रु. 

कैकफर्ि 
प्रथम  दोश्रो  िेस्रो  जम्मा 

१ 
नर्ीकरर्ीर् ऊजाव प्रर्बमधहरु ( िघु िथा साना जिर्बधुि, सौर्व ऊजाव, र्ार्ोग्यास, र्ार्ोमास, ऊजावको उत्पादनमुिक 
पररप्रर्ोग) माफव ि ऊजाव उत्पादन र पररप्रर्ोग 31153 3 संख्या ० १८०० ० १८००   

२ खेबाङ,मंगराखोिा, कान्खा, घामिाप्ने, कुन्पानी, मुिबाङ्ग, खझम्बाङ्ग, चोरकाटे, बाख्रेखोर झो.पु कार्वपालिका र्नर्वर्ानुसार 31151 1 N/A ० ८००० ० ८०००   
कुि जम्मा ० ९८०० ० ९८००   
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(ग) सुशासन तथा अन्तरसम्बजन्धत क्षेत्रः श्रम तथा रोिगारी 
आ.र्. : २०७६/७७     उप क्षेत्र : श्रम िथा रोजगारी        बजेटको स्रोि/िह : नेपाि सरकार     

रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम खचव शीषवक िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन रु. 

कैकफर्ि 
प्रथम चौमालसक दोश्रो चौमालसक िेस्रो चौमालसक जम्मा 

ििर् ४१७ ० ० ४१७   
१ ििर् 21111 12 मदहना ० ० ४१७ ४१७   

रोजगार संर्ोजकहरुको िार्ग स्थानीर् भत्ता ५० ० ० ५०   
२ रोजगार संर्ोजकहरुको िार्ग स्थानीर् भत्ता 21131 8 मदहना २५ २५ ० ५०   

अस्थार्ी िथा करार कमवचारीका िार्ग पोशाक १० ० ० १०   
३ अस्थार्ी िथा करार कमवचारीका िार्ग पोशाक 21121 1 जना ० ० १० १०   

कार्ाविर् संचािन िथा मसिन्द खचव ५० ० ० ५०   
४ कार्ाविर् संचािन िथा मसिन्द खचव 22311 1 N/A ० ० ५० ५०   

कुि जम्मा २५ २५ ४७७ ५२७   
 
 

(घ) सामाजिक वर्कासः शशक्षा यरू्ा तथा खेलकूद 

आ.र्. : २०७६/७७     उप क्षेत्र : लशक्षा        बजेटको स्रोि/िह : नेपाि सरकार     

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम खचव 
शीषवक 

िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन रु. कै

कफ
र्ि 

प्रथम 
चौमालसक 

दोश्रो 
चौमालसक 

िेस्रो 
चौमालसक जम्मा 

आधारभूि िहका स्वीकृि दरर्न्दीका लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षकका िार्ग ििब भत्ता अनुदान (र्र्शेष लशक्षा पररषद अन्तरगिका 
लशक्षक/कमवचारीहरु समेि) ४४४२८ ० ० ४४४२८   

१ आधारभूि िहका स्वीकृि दरर्न्दीका लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षकका िार्ग ििब भत्ता 
अनुदान (र्र्शेष लशक्षा पररषद अन्तरगिका लशक्षक/कमवचारीहरु समेि) 

26412 12 मदहना १८५११.६७ १४८०९.३३ १११०७. ४४४२८.   

२ 
आधारभूि िहका स्वीकृि दरर्न्दीका लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षकका िार्ग ििब भत्ता 
अनुदान (र्र्शेष लशक्षा पररषद अन्तरगिका लशक्षक/कमवचारीहरु समेि) 28911 1 N/A ०. ०. ०. ०.   
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माध्यममक िहका स्वीकृि दरर्न्दीका लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षक िार्ग ििब भत्ता अनुदान (र्र्शेष लशक्षा पररषद अन्तरगिका 
लशक्षक/कमवचारी,प्रार्र्मधक धारका प्रलशक्षक समेि) 

१२५७९ ० ० १२५७९   

३ 
माध्यममक िहका स्वीकृि दरर्न्दीका लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षक िार्ग ििब भत्ता 
अनुदान (र्र्शेष लशक्षा पररषद अन्तरगिका लशक्षक/कमवचारी,प्रार्र्मधक धारका प्रलशक्षक 
समेि) 

26412 11 मदहना ५७१७.७३ ४५७४.१८ २२८७.०९ १२५७९.   

४ 
माध्यममक िहका स्वीकृि दरर्न्दीका लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षक िार्ग ििब भत्ता 
अनुदान (र्र्शेष लशक्षा पररषद अन्तरगिका लशक्षक/कमवचारी,प्रार्र्मधक धारका प्रलशक्षक 
समेि) 

28911 1 N/A ०. ०. ०.०१ ०.०१   

प्रारस्बम्भक बाि र्र्कास सहजकिावहरुको पाररश्रममक िथा र्र्द्यािर् कमवचारी व्यबस्थापन अनुदान ३७८० ० ० ३७८०   
५ प्रारस्बम्भक बाि र्र्कास कक्षाका सहजकिावहरुको पाररश्रममक 26412 13 मदहना ८७० ६९६ ६९६ २२६२   
६ र्र्द्यािर् सहर्ोगीहरुको पारश्रममक कक्षा १-५ 26412 13 मदहना ३१५ २५२ २५२ ८१९   
७ र्र्द्यािर् सहर्ोगीहरुको पारश्रममक कक्षा १-३ 26412 13 मदहना ६० ४८ ४८ १५६   
८ र्र्द्यािर् सहर्ोगीहरुको पारश्रममक कक्षा १-८,१-१० र १-१२ 26412 4 मदहना ४८० ० ० ४८०   
९ र्र्द्यािर् सहार्क कमवचारीका िार्ग पाररश्रममक कक्षा १-१० र १-१२ 26412 1 मदहना ० ० ६३ ६३   

र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान ७५५५ ० ० ७५५५   
१० र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान 31112 9 कोठा ० ८०० ६४०० ७२००   
११ र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान (रेरोकफरटङ) 31113 1 N/A ० ३५५ ० ३५५   

सार्वजर्नक र्र्द्यािर्का र्र्द्याथीहरुका िार्ग र्नशुि पाठ्यपुस्तक अनदुान १४६३ ० ० १४६३   
१२ कक्षा १ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 480 संख्या ०.०० ८५.९२ २९.२८ ११५.२०   
१३ कक्षा २ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 455 संख्या ०.०० ७९.३० २८.०८ १०७.३८   
१४ कक्षा ३ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 475 संख्या ०.०० १००.६३ ३७.१२ १३७.७५   
१५ कक्षा ४ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 428 संख्या ०.०० १०९.१४ ३६.३८ १४५.५२   
१६ कक्षा ५ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 502 संख्या ०.०० १३८.०१ ४७.७३ १८५.७४   
१७ कक्षा ६ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 470 संख्या ०.०० १५६.८४ ५५.६० २१२.४४   
१८ कक्षा ७ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 420 संख्या ०.०० १५५.५४ ५६.५६ २१२.१०   
१९ कक्षा ८ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 480 संख्या ०.०० १८९.६६ ७१.९४ २६१.६०   
२० कक्षा १-५ का र्र्द्याथीहरुका िार्ग ऐस्बच्छक र्र्षर्का पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 1 पटक ०.०० ८५.२७ ०.०० ८५.२७   



भूमे गाउँपालिका, रुकुम (परू्व) 

66 | आ . र् .  २ ० ७ ६ / ० ७ ७  को  र्ा र्षि क  नी र्ि ,  ब जे ट  ि था  का र्व क्र म  
 

र्र्द्यािर् सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान १६१० ० ० १६१०   
२१ माद्यममक र्र्द्यािर्िाई ईन्टरनेट जडान िथा सञ्चािन खचव 26412 2 संख्या ०.०० ०.०० २४.०० २४.००   

२२ 
आधारभूि िह सञ्चालिि र्र्द्यािर्हरुिाई र्र्द्यािर् सुधार र्ोजना, समुदार् िथा 
र्र्व्यसको क्षमिा र्र्कासका िार्ग अन्तकक्रि र्ा, अमभभार्क लशक्षा सञ्चािन, अर्िररि 
कक्रर्ाकिाप सञ्चािनका िार्ग अनुदान 

26412 26 संख्या ०.०० ०.०० ३९०.०० ३९०.००   

२३ 
माद्यममक िह सञ्चालिि र्र्द्यािर्हरुिाई र्र्द्यािर् सुधार र्ोजना, समदुार् िथा र्र्व्यसको 
क्षमिा र्र्कासका िार्ग अन्तकक्रि र्ा, अमभभार्क लशक्षा सञ्चािन, अर्िररि कक्रर्ाकिाप 
सञ्चािनका िार्ग अनुदान 

26412 7 संख्या ०.०० ०.०० १४०.०० १४०.००   

२४ 
आधारभूि िह सञ्चालिि र्र्द्यािर्हरुिाई सामालजक परीक्षर् िथा आमथिक िेखा परीक्षर् 
, र्र्द्याथी ररपोटव काडव, र्र्द्यािर् िथ्याङ्क व्यर्स्थापन िगार्िका कक्रर्ाकिाप 
सञ्चािनका िार्ग अनुदानसञ्चािन, अर्िररि कक्रर्ाकिाप सञ्चािनका िार्ग अनुदान 

26412 26 संख्या ०.०० २६०.०० ०.०० २६०.००   

२५ 
माद्यममक िह सञ्चालिि र्र्द्यािर्हरुिाई सामालजक परीक्षर् िथा आमथिक िेखा परीक्षर् , 
र्र्द्याथी ररपोटव काडव, र्र्द्यािर् िथ्याङ्क व्यर्स्थापन िगार्िका कक्रर्ाकिाप सञ्चािनका 
िार्ग अनुदानसञ्चािन, अर्िररि कक्रर्ाकिाप सञ्चािनका िार्ग अनदुान 

26412 7 संख्या ०.०० १०५.०० ०.०० १०५.००   

२६ बहुभार्षक लशक्षा अभ्यासरि र्र्द्यािर्िाई लशक्षर् सामग्री अनुदान 26412 12 संख्या ०.०० ६००.०० ०.०० ६००.००   
२७ शैलक्षक कक्रर्ाकिाप बाहेक बचि रकम 26412 1 पटक ०.०० ०.०० ९१.०० ९१.००   

शैलक्षक पहुँच सरु्नश्चिििा, अनौपचाररक िथा र्ैकल्कल्पक लशक्षा कार्वक्रम (परंपरागि र्र्द्यािर्, र्ैकल्कल्पक र्र्द्यािर्, साक्षरिा र र्नरन्तर 
लशक्षाका कार्वक्रम समेि) 

५५५ ० ० ५५५   

२८ सामुदामर्क लसकाई केन्द्र सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान 26412 4 संख्या ०.०० ०.०० ४००.०० ४००.००   
२९ सामुदामर्क लसकाई केन्द्रहरुिाई प्रस्तार्का आधारमा कार्वक्रम सञ्चािन अनुदान 26412 2 संख्या ०.०० १५५.०० ०.०० १५५.००   

र्र्द्यािर्मा शैलक्षक गुर्स्तर सुदृढीकरर् एर्म् कार्वसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुदान १२६४ ० ० १२६४   
३० माद्यममक र्र्द्यािर्मा र्र्ज्ञान प्रोर्ोगशािा अनुदान 26412 1 संख्या ०.०० ०.०० ६५०.०० ६५०.००   
३१ माद्यममक र्र्द्यािर्मा पुस्तकािर् स्थापना िथा व्यर्स्थापन 26412 1 संख्या ०.०० ०.०० ६१४.०० ६१४.००   

प्रर्ि र्र्द्याथी िागिका आधारमा लशक्षर् लसकाइ सामग्री एर्म् कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन अनुदान १०१५ ० ० १०१५   
३२ प्रर्ि र्र्द्याथी इकाइ िागिका आधारमा प्रारस्बम्भक बािर्र्कास कक्षाका िार्ग अनुदान 26412 578 संख्या ०.०० २८९.०० ०.०० २८९.००   
३३ लसकाइका िार्ग र्नरन्तर र्र्द्याथी मलू्याङ्कन आर्श्यक सामग्री अनुदान 26412 478 संख्या ०.०० ४७.८० ०.०० ४७.८०   
३४ लशक्षर् लसकाई सामग्री िथा बुक कनवर व्यर्स्थापनका िार्ग प्रर्ि र्र्द्याथी िागि अनुदान 26412 2312 संख्या ०.०० ३४६.८० ०.०० ३४६.८०   
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कक्षा १-५ 
३५ लशक्षर् लसकाई सामग्री व्यर्स्थापनका िार्ग प्रर्ि र्र्द्याथी िागि अनुदान कक्षा ६-८ 26412 1337 संख्या ०.०० २६७.४० ०.०० २६७.४०   
३६ लशक्षर् लसकाई सामग्री व्यर्स्थापनका िार्ग प्रर्ि र्र्द्याथी िागि अनुदान कक्षा ११-१२ 26412 256 संख्या ०.०० ६४.०० ०.०० ६४.००   

सार्वजर्नक र्र्द्यािर्मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुका िार्ग छात्रबृर्त्त (आर्ासीर् िथा गैरआर्ासीर्) १६२७ ० ० १६२७   
३७ आधारभूि िह कक्षा १-८ का छात्राहरुिाई छात्रा छात्रर्ृिी 26412 1482 संख्या ०.०० ५९२.८० ०.०० ५९२.८०   
३८ आधारभूि िह कक्षा १-८ का दलिि र्र्द्याथीहरुिाई दलिि छात्रर्ृिी 26412 885 संख्या ०.०० ३५४.०० ०.०० ३५४.००   
३९ अपाङ्ग र्र्द्याथीहरुिाई गैरआर्ासीर् छात्रर्ृत्ती 26412 25 संख्या ०.०० २५.०० ०.०० २५.००   
४० र्बपन्न िलक्षि छात्रर्ृर्त्त अनुदान 26412 1 पटक ०.०० ०.०० ६५५.२० ६५५.२०   

प्रारस्बम्भक बाि र्र्कास सहजकिावहरुको पाररश्रममक िथा र्र्द्यािर् कमवचारी व्यबस्थापन अनुदान ६०३ ० ० ६०३   
४१ र्र्द्यािर् सहार्क कमवचारीहरुका िार्ग पाररश्रममक कक्षा १-१० र १-१२ 26412 1 मदहना ०.०० ३.०० ०.०० ३.००   
४२ र्र्द्यािर् सहर्ोगीहरुको पारश्रममक कक्षा १-८,१-१० र १-१२ 26412 5 मदहना १२०.०० ४८०.०० ०.०० ६००.००   

र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान १२०४ ० ० १२०४   
४३ र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान 31112 1 कोठा ०.०० ८००.०० ०.०० ८००.००   
४४ र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान (रेरोकफरटङ) 31113 1 N/A ०.०० ४०४.०० ०.०० ४०४.००   

सार्वजर्नक र्र्द्यािर्का र्र्द्याथीहरुका िार्ग र्नशुि पाठ्यपुस्तक अनदुान २३३ ० ० २३३   
४५ पाठ्यपुस्तकको उपिििा र र्बिरर्को अर्स्था बुझ्नका िार्ग अनुगमन 26412 1 संख्या ०.०० ०.०० ३३.०० ३३.००   
४६ सार्वजर्नक र्र्द्यािर्का र्र्द्याथीहरुका िार्ग र्नशुि पाठ्यपुस्तक अनदुान 26412 1 N/A ०.०० २००.०० ०.०० २००.००   

र्र्द्यािर् सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान २५७ ० ० २५७   
४७ र्र्द्यािर् सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान कक्षा १-१० 26412 3 संख्या ०.०० ७५.०० ०.०० ७५.००   
४८ र्र्द्यािर् सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान कक्षा १-१२ 26412 4 संख्या ०.०० १२०.०० ०.०० १२०.००   
४९ कक्रर्ाकिाप बाहेक बाँकी रहेको रकम 26412 1 पटक ०.०० ०.०० २.०० २.००   
५० माद्यममक र्र्द्यािर्िाई ईन्टरनेट जडान िथा सञ्चािन खचव 26412 5 संख्या ०.०० ६०.०० ०.०० ६०.००   

शैलक्षक पहुँच सरु्नश्चिििा, अनौपचाररक िथा र्ैकल्कल्पक लशक्षा कार्वक्रम (परंपरागि र्र्द्यािर्, र्ैकल्कल्पक र्र्द्यािर्, साक्षरिा र र्नरन्तर 
लशक्षाका कार्वक्रम समेि) ८८ ० ० ८८   

५१ सामुदामर्क लसकाई केन्द्रहरुिाई प्रस्तार्का आधारमा कार्वक्रम सञ्चािन अनुदान 26412 1 संख्या ०.०० ८८.०० ०.०० ८८.००   
र्र्द्यािर्मा शैलक्षक गुर्स्तर सुदृढीकरर् एर्म् कार्वसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुदान २०२ ० ० २०२   

५२ उतृ्कष्ट लसकाइ उपििी भएका र्र्द्यािर्िाई लसकाइ सुदृढीकरर्का िार्ग प्रोत्साहन 26412 1 संख्या ०.०० ०.०० २००.०० २००.००   
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अनुदान 

५३ लशक्षकको लशक्षर् लसकाइमा र्र्िाउने समर्ार्धी सुधार र्ोजना कार्वन्वर्नका िार्ग 
र्र्द्यािर्िाई अनुदान 

26412 1 संख्या ०.०० ०.०० २.०० २.००   

प्रर्ि र्र्द्याथी िागिका आधारमा लशक्षर् लसकाइ सामग्री एर्म् कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन अनुदान १६२ ० ० १६२   
५४ लशक्षर् लसकाइ सामग्री व्पर्स्थापनका िार्ग प्रर्ि र्र्द्याथी िागि अनुदान कक्षा ९-१० 26412 670 संख्या ०.०० १३४.०० ०.०० १३४.००   
५५ लशक्षर् लसकाइ सामग्री व्पर्स्थापनका िार्ग प्रर्ि र्र्द्याथी िागि अनुदान कक्षा ११-१२ 26412 112 संख्या ०.०० २८.०० ०.०० २८.००   

सार्वजर्नक र्र्द्यािर्मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुका िार्ग छात्रबृर्त्त (आर्ासीर् िथा गैरआर्ासीर्) २५१ ० ० २५१   
५६ र्र्पन्न िलक्षि छात्रर्ृर्त्त कक्षा १-१२ 26412 1 पटक ० ० २५१ २५१   

प्रारस्बम्भक बाि र्र्कास सहजकिावहरुको पाररश्रममक िथा र्र्द्यािर् कमवचारी व्यबस्थापन अनुदान १०७१ ० ० १०७१   
५७ र्र्द्यािर् सहर्ोगीहरुको पारश्रममक कक्षा १-८,१-१० र १-१२ 26412 4 मदहना ०.०० ०.०० ४८०.०० ४८०.००   
५८ र्र्द्यािर् सहार्क कमवचारीका िार्ग पाररश्रममक कक्षा १-१० र १-१२ 26412 7 मदहना ४०२.५० १६१.०० ०.०० ५६३.५०   
५९ र्र्द्यािर् सहार्क कमवचारीका िार्ग पाररश्रममक कक्षा १-१० र १-१२ 26412 1 मदहना ०.०० २७.५० ०.०० २७.५०   

र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान २१४१ ० ० २१४१   
६० र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान (र्ास सदहिको शौचािर्) 31159 2 N/A ०.०० १४००.०० ०.०० १४००.००   
६१ र्र्द्यािर् भौर्िक पुर्ावधार र्नमावर् अनुदान (रेरोकफरटङ) 31113 1 N/A ०.०० ७४१.०० ०.०० ७४१.००   

सार्वजर्नक र्र्द्यािर्का र्र्द्याथीहरुका िार्ग र्नशुि पाठ्यपुस्तक अनदुान ४१५ ० ० ४१५   
६२ कक्षा ९ मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 321 संख्या ०.०० १०७.०० ३५.५२ १४२.५२   
६३ कक्षा १० मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई पाठ्यपुस्तक खररद अनुदान 26412 323 संख्या ०.०० ११०.३२ ३६.३२ १४६.६४   
६४ कक्षा ९ र १० मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुिाई ऐस्बच्छक र्र्षर्का पाठ्यपसु्तक खररद अनुदान 26412 785 संख्या ०.०० ०.०० १०९.९० १०९.९०   
६५ शैलक्षक कक्रर्ाकिाप बाहेक बचि रकम 26412 1 पटक ०.०० ०.०० १५.९३ १५.९३   

र्र्द्यािर् सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान ४५६ ० ० ४५६   
६६ र्र्द्यािर् सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान कक्षा १-५ 26412 17 संख्या ०.०० २५५.०० ०.०० २५५.००   
६७ र्र्द्यािर् सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन अनुदान कक्षा १-८ 26412 9 संख्या ०.०० १८०.०० ०.०० १८०.००   
६८ कक्रर्ाकिाप बाहेक बचि रहेको रकम 26412 1 पटक ०.०० ०.०० २१.०० २१.००   

शैलक्षक पहुँच सरु्नश्चिििा, अनौपचाररक िथा र्ैकल्कल्पक लशक्षा कार्वक्रम (परंपरागि र्र्द्यािर्, र्ैकल्कल्पक र्र्द्यािर्, साक्षरिा र र्नरन्तर 
लशक्षाका कार्वक्रम समेि) 

१५७ ० ० १५७   

६९ सामुदामर्क लसकाई केन्द्रहरुिाई प्रस्तार्का आधारमा कार्वक्रम सञ्चािन अनुदान 26412 2 संख्या ० १५७ ० १५७   
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र्र्द्यािर्मा शैलक्षक गुर्स्तर सुदृढीकरर् एर्म् कार्वसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुदान ३५८ ० ० ३५८   
७० माद्यममक र्र्द्यािर्मा पुस्तकािर् स्थापना िथा व्यर्स्थापन 26412 1 संख्या ०.०० ०.०० ३६.०० ३६.००   

७१ 
लशक्षकको लशक्षर् लसकाइमा र्र्िाउने समर्ार्धी सुधार र्ोजना कार्वन्वर्नका िार्ग 
र्र्द्यािर्िाई अनुदान 

26412 11 संख्या ०.०० ०.०० २२.०० २२.००   

७२ गखर्ि, र्र्ज्ञान र अङ्ग्रेजी र्र्षर्का िार्ग कक्रर्ाकिापमा आधाररि सामग्री kits अनुदान 26412 4 संख्या ०.०० ०.०० २००.०० २००.००   

७३ िोककएको सूचकांकको आधारमा कार्व सम्पादन सम्पन्न गने र्र्द्यािर्िाई कार्व सम्पादनमा 
आधाररि अनुदान 

26412 2 संख्या ०.०० ०.०० १००.०० १००.००   

प्रर्ि र्र्द्याथी िागिका आधारमा लशक्षर् लसकाइ सामग्री एर्म् कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन अनुदान २८८.०० ०.०० ०.०० २८८.००   
७४ कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन 26412 1 पटक ०.०० २८८.०० ०.०० २८८.००   

सार्वजर्नक र्र्द्यािर्मा अध्यर्नरि र्र्द्याथीहरुका िार्ग छात्रबृर्त्त (आर्ासीर् िथा गैरआर्ासीर्) ४१४.०० ०.०० ०.०० ४१४.००   
७५ र्बपन्न िलक्षि छात्रर्ृर्त्त कक्षा १-१२ 26412 1 पटक ०.०० ४१४.०० ०.०० ४१४.००   

कुि जम्मा २६४७६.८९ ३१९७४.४५ २५७२४.६६ ८४१७६.००   
      

 
आ.र्. : २०७६/७७     उप क्षेत्र : रु्र्ा िथा खेिकुद        बजेटको स्रोि/िह : नेपाि सरकार     

रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम खचव शीषवक िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन रु. 

कैकफर्ि प्रथम 
चौमालसक 

दोश्रो 
चौमालसक 

िेस्रो 
चौमालसक जम्मा 

रािपर्ि रर्नङ्ग लसल्ड प्रर्िर्ोर्गिा (स्थानीर् िहस्तरीर्) १०० ० ० १००   
१ रािपर्ि रर्नङ्ग लसल्ड प्रर्िर्ोर्गिा (स्थानीर् िहस्तरीर्) 22522 1 पटक ० १०० ० १००   

कुि जम्मा ० १०० ० १००   
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(ङ) सामाजिक वर्कासः स्र्ास््य 

आ.र्. : २०७६/७७     उप क्षेत्र : स्वास्थ्य        बजेटको स्रोि/िह : नेपाि सरकार     
रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम 
खचव 

शीषवक 
िक्ष इकाई 

र्र्र्नर्ोजन रु. 
कैकफर्ि प्रथम 

चौमालसक 
दोश्रो 

चौमालसक 
िेस्रो 

चौमालसक जम्मा 

खोप केन्द्र र्नमार्व ३९८ ० ० ३९८   
१ खोप केन्द्र र्नमार्व 31112 1 संख्या ० ३९८ ० ३९८   

स्थानीर् िहका स्वास्थ्य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पिािहरुमा कार्वरि कमवचारीहरुको ििर् महगी भत्ता स्थानीर् भत्ता पोषाक िगार्ि 
अन्य प्रशासनीक खचव समेि 

१५९२३ ० ० १५९२३   

२ कमवचारी ििब (स्वास्थ्य) 21111 13 मदहना ४२१५ ३३७२ ३३७२ १०९५९   
३ स्थानीर् भत्ता (स्वास्थ्य) 21131 12 मदहना ९७६ ९७६ ९७६ २९२८   
४ महङ्गी भत्ता (स्वास्थ्य) 21132 12 मदहना २१६ २१६ २१६ ६४८   
५ अन्य स्वास्थ्यकमीको कफल्ड भत्ता (स्वास्थ्य) 21133 12 मदहना ९० ९० ९० २७०   
६ पोशाक भत्ता (स्वास्थ्य) 21121 27 संख्या ० ० ४०५ ४०५   
७ कार्ाविर् संचािन िथा मसिन्द खचव 22311 1 पटक ० ११५ ० ११५   
८ पानी िथा र्बजुिी (स्वास्थ्य) 22111 12 मदहना १० १० १० ३०   
९ पानी िथा र्बजुिी (स्वास्थ्य) 22111 12 मदहना २६ २६ २६ ७८   
१० कार्ाविर् सहर्ोगी करार (स्वास्थ्य) 22413 10 मदहना १५६ १५६ ७८ ३९०   
११ भ्रमर् खचव (स्वास्थ्य) 22612 4 पटक २५ ५० २५ १००   

पररर्ार र्ोजन िथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्वक्रमका िार्ग औजार/उपकरर् खररद २७ ० ० २७   
१२ पररर्ार र्ोजन िथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्वक्रमका िार्ग औजार/उपकरर् खररद 22311 1 पटक २७ ० ० २७   

मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रमका िार्ग व्यर्ि करार ७९८ ० ० ७९८   
१३ मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रमका िार्ग व्यर्ि करार 22413 8 जना ३९९ ३९९ ० ७९८   

पररर्ार र्ोजन िथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्वक्रम ७०३ ० ० ७०३   
१४ पररर्ार र्नर्ोजन िथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्वक्रम 22522 1 N/A ० ७०३ ० ७०३   

मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रम ३७० ० ० ३७०   
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१५ मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रम 22522 1 N/A ० ३७० ० ३७०   
मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रम अनुगमन िथा सुपररर्ेक्षर् १० ० ० १०   

१६ मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रम अनुगमन िथा सुपररर्ेक्षर् 22611 1 पटक ० १० ० १०   
मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रम अन्तगवि आमा सुरक्षा, ANC, न्यानो झोिा, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium 
Gluconate र र्नशुि गभवपिन कार्वक्रम 

८६० ० ० ८६०   

१७ मािृ िथा नर्लशशु कार्वक्रम अन्तगवि आमा सुरक्षा, ANC, न्यानो झोिा, Vitamin K 
Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र र्नशुि गभवपिन कार्वक्रम 22522 2 पटक ० ४३० ४३० ८६०   

पोषर् कार्वक्रम (नेपाि सरकार) २६१ ० ० २६१   
१८ पोषर् कार्वक्रम (नेपाि सरकार) 22522 1 N/A ० २६१ ० २६१   

दानुरा रुर्ेिा खोप अमभर्ान ६२ ० ० ६२   
१९ दादुरा रुर्ेिा खोप अमभर्ान 22522 1 N/A ० ६२ ० ६२   

रोटा खोप सुरुर्ाि २५ ० ० २५   
२० रोटा खोप सुरुर्ाि 22522 1 पटक ० २५ ० २५   

र्नर्ममि िथा पुर्व खोप ददगोपना र खोप ढुर्ानी ३२४ ० ० ३२४   
२१ र्नर्ममि िथा पुर्व खोप ददगोपना र खोप ढुर्ानी 22522 3 N/A १०८ १०८ १०८ ३२४   

खोप कार्वकत्ता करारमा लिने ५२० ० ० ५२०   
२२ खोप कार्वकत्ता करारमा लिने 22413 4 मदहना ३९० १३० ० ५२०   

पोषर् कार्वक्रम (रु्नीसेफ) १०० ० ० १००   
२३ पोषर् कार्वक्रम (रु्नीसेफ) 22522 1 N/A ० १०० ० १००   

रेर्बज, सपवदंश आददको जनचेिनासम्बण्डन्ध प्रचार प्रसार िथा ददर्स मनाउने पशु पंक्षी आदीबाट हुने ईनु्फएन्जा, बडव फ्लु, ए र्म आर 
लसमष्टसकोलसस, टिोप्लाज्मोलसस आदी र्र्मभन्न सरुर्ारोग सम्बण्डन्ध रोकथाम र सचेिना कार्वक्रम २० ० ० २०   

२४ 
रेर्बज, सपवदंश आददको जनचेिनासम्बण्डन्ध प्रचार प्रसार िथा ददर्स मनाउने पशु पंक्षी 
आदीबाट हुने ईनु्फएन्जा, बडव फ्लु, ए र्म आर लसमष्टसकोलसस, टिोप्लाज्मोलसस आदी 
र्र्मभन्न सरुर्ारोग सम्बण्डन्ध रोकथाम र सचेिना कार्वक्रम 

22522 1 N/A ० २० ० २०   

नसने रोग सम्बण्डन्ध कार्वक्रम (अमभमुखखकरर्, नसन ेरोग िथा मानलसक स्वास्थ्यसम्बण्डन्ध सचेिना कार्वक्रम(Hypertension, 
Diabetes, COPD, Cancer days ) ) 

७० ० ० ७०   

२५ नसने रोग सम्बण्डन्ध कार्वक्रम (अमभमुखखकरर्, नसन ेरोग िथा मानलसक 22512 1 N/A ० ७० ० ७०   
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स्वास्थ्यसम्बण्डन्ध सचेिना कार्वक्रम(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 
days ) ) 

मानलसक स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्व ददर्स मनाउने (आत्महत्या रोकथाम ददर्स, मानलसक स्वास्थ्य ददर्स, अल्जाईमर ददर्स)मानलसक स्वास्थ्य 
समस्याबाट प्रभार्र्ि ब्यर्िका पररर्ारका सदस्यहरु (स्याहारकिावहरु ) का िागी क्षमिा अमभर्ब्रधी कार्वक्रम १९ ० ० १९   

२६ 
मानलसक स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्व ददर्स मनाउने (आत्महत्या रोकथाम ददर्स, 
मानलसक स्वास्थ्य ददर्स, अल्जाईमर ददर्स)मानलसक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभार्र्ि 
ब्यर्िका पररर्ारका सदस्यहरु (स्याहारकिावहरु ) का िागी क्षमिा अमभर्ब्रधी कार्वक्रम 

22522 1 N/A ० १९ ० १९   

महामारी िथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT पररचािन गने, चौमालशक ररभ्यु िथा अमभमुखीकरर् गने ६० ० ० ६०   

२७ महामारी िथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT पररचािन गने, 
चौमालशक ररभ्यु िथा अमभमुखीकरर् गने 

22522 3 पटक २० २० २० ६०   

दश प्रकारको अपांगिाको बर्गिकरर्को आधारमा अपांगिा भएका ब्यर्ि िथा जनसंख्याको अमभिेखीकरर् १०० ० ० १००   

२८ 
दश प्रकारको अपांगिाको बर्गिकरर्को आधारमा अपांगिा भएका ब्यर्ि िथा 
जनसंख्याको अमभिेखीकरर् 22522 2 पटक ५० ५० ० १००   

र्र्श्व कुष्ठरोग ददर्स िथा अपांगिा ददर्सको उपिक्ष्यमा कार्वक्रम १५ ० ० १५   
२९ र्र्श्व कुष्ठरोग ददर्स िथा अपांगिा ददर्सको उपिक्ष्यमा कार्वक्रम 22522 2 पटक ० १५ ० १५   

कुष्ठरोग पत्ता िगाउन चमवरोग लसर्र्र २०० ० ० २००   
३० कुष्ठरोग पत्ता िगाउन चमवरोग लसर्र्र 22522 5 पटक ८० ८० ४० २००   

स्थानीर् िहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको मालसक, चौमालसक सममक्षा, सूचना संकिन, गुर्स्तर सुधार साथै र्र्धुर्िर् प्रर्िर्ेदनका िार्ग 
इन्टरनेट सेर्ा समशुि भुिानी समिे 

१४५ ० ० १४५   

३१ 
स्थानीर् िहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको मालसक, चौमालसक सममक्षा, सूचना संकिन, 
गुर्स्तर सुधार साथै र्र्धरु्िर् प्रर्िर्ेदनका िार्ग इन्टरनेट सेर्ा समशुि भुिानी समेि 

22522 5 N/A ५८ ५८ २९ १४५   

र्बद्यािर् स्वास्थ्य लशक्षा, आमा समहू िथा स्थानीर् िहमा स्वास्थ्यका िार्ग सामालजक व्यर्हार पररर्िवन प्रर्र्धदवन अमभर्ान १२५ ० ० १२५   

३२ र्बद्यािर् स्वास्थ्य लशक्षा, आमा समहू िथा स्थानीर् िहमा स्वास्थ्यका िार्ग सामालजक 
व्यर्हार पररर्िवन प्रर्र्धदवन अमभर्ान 

22522 1 N/A ० १२५ ० १२५   

औषमधको सममुचि प्रर्ोग प्रर्धवनको िार्ग साथी समुह लशक्षा कार्वकम ( peer group discussion) िथा आधारभूि स्वास्थ्य 
सेर्ा सम्वण्डन्ध स्तरीर् उपचार पमिर्ि अमभमुखखकरर् िथा सममक्षा कार्वक्रम १२५ ० ० १२५   

३३ औषमधको सममुचि प्रर्ोग प्रर्धवनको िार्ग साथी समुह लशक्षा कार्वकम ( peer group 
discussion) िथा आधारभूि स्वास्थ्य सेर्ा सम्वण्डन्ध स्तरीर् उपचार पमिर्ि 

22522 1 N/A ० १२५ ० १२५   
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अमभमुखखकरर् िथा सममक्षा कार्वक्रम 
आधारभूि िथा आकल्कस्मक सेर्ा स्वास्थ्य चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथममक अस्पिािको न्यूनिम सेर्ा मापदण्ड अनुगमन सम्वण्डन्ध 
अमभमुखखकरर् कार्वक्रम 

१०० ० ० १००   

३४ 
आधारभूि िथा आकल्कस्मक सेर्ा स्वास्थ्य चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथममक अस्पिािको 
न्यूनिम सेर्ा मापदण्ड अनुगमन सम्वण्डन्ध अमभमुखखकरर् कार्वक्रम 22512 1 N/A ० १०० ० १००   

आधारभूि िथा आकल्कस्मक सेर्ाको िार्ग औषमध खररद ( पूर्ावनुमान, पररमार् र्नधावरर् िथा स्पेलशकफकेसन िर्ार गने कार्वको 
समेि खचव ) 

८५० ० ० ८५०   

३५ आधारभूि िथा आकल्कस्मक सेर्ाको िार्ग औषमध खररद ( पूर्ावनुमान, पररमार् र्नधावरर् 
िथा स्पेलशकफकेसन िर्ार गने कार्वको समेि खचव ) 

22522 2 पटक ४२५ ४२५ ० ८५०   

आँखा नाक कान घाँटी िथा मुख स्वास्थ्य सम्वण्डन्ध म. स्वा. स्वरं्सेर्र्काहरु िथा स्वास्थ्य लशक्षकहरुको िागी अमभमुखखकरर् ८० ० ० ८०   

३६ आँखा नाक कान घाँटी िथा मुख स्वास्थ्य सम्वण्डन्ध म. स्वा. स्वरं्सेर्र्काहरु िथा 
स्वास्थ्य लशक्षकहरुको िागी अमभमखुखकरर् 

22512 2 पटक ० ४० ४० ८०   

आधारभूि िथा आकल्कस्मक सेर्ाको सुर्निििका िार्ग औषधीको आपूर्िि  र उपर्ोग, सम्वण्डन्ध कार्वक्रमहरुको अनुगमन िथा 
मूल्याङकन (अनुगमन मुल्याङ्कन िथा कार्वक्रम कार्ावन्वर्न भ्रमर् खचव) 

१०० ० ० १००   

३७ 
आधारभूि िथा आकल्कस्मक सेर्ाको सुर्निििका िार्ग औषधीको आपूर्िि  र उपर्ोग, 
सम्वण्डन्ध कार्वक्रमहरुको अनुगमन िथा मूल्याङकन (अनुगमन मुल्याङ्कन िथा कार्वक्रम 
कार्ावन्वर्न भ्रमर् खचव) 

22611 4 पटक २५ ५० २५ १००   

न्यूनिम सेर्ा मापदण्ड कार्ावन्वर्नका िार्ग आर्श्यक औजार उपकरर् िथा स्वास्थ्य समाग्री खररद, ममवि िथा व्यर्स्थापन १५० ० ० १५०   

३८ 
न्यूनिम सेर्ा मापदण्ड कार्ावन्वर्नका िार्ग आर्श्यक औजार उपकरर् िथा स्वास्थ्य 
समाग्री खररद, ममवि िथा व्यर्स्थापन 

22311 1 N/A १५० ० ० १५०   

र्र्रामीको िार्ग ओ.र्प.दड.रटकट (कार्वन कपी सदहिको ) छपाई १०० ० ० १००   
३९ र्र्रामीको िार्ग ओ.र्प.दड.रटकट (कार्वन कपी सदहिको ) छपाई 22311 200 ररम १०० ० ० १००   

औषमध िगार्िका सामाग्रीको ढुर्ानी िथा ररयाककङ र र्र्िरर् समेि १०० ० ० १००   
४० औषमध िगार्िका सामाग्रीको ढुर्ानी िथा ररयाककङ र र्र्िरर् समेि 22522 1 N/A ० १०० ० १००   

महीिा स्वास्थ्य स्वरं् सेर्र्का कार्वक्रम (अधव र्ार्षिक सममक्षा र ददर्स मनाउने) १२ ० ० १२   
४१ मदहिा स्वास्थ्य स्वरं्सेर्र्का कार्वक्रम (अधव र्ार्षिक सममक्षा र ददर्स मनाउने) 22522 2 पटक ० ६ ६ १२   

कुि जम्मा ७५४६ ९३१० ५८९६ २२७५२   
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अनुसूची ८ सशिि अनुदान - प्रदशे न.ं ५ सिकाि 

 
आ.र्. : २०७६/७७     बजेटको स्रोि/िह : प्रदेश नंबर ५     

रु. हजारमा 

लस.न.ं कार्वक्रम/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाम खचव शीषवक िक्ष इकाई 
र्र्र्नर्ोजन रु. 

कैकफर्ि प्रथम 
चौमालसक 

दोश्रो 
चौमालसक िेस्रो चौमालसक जम्मा 

प्रदेश सरकार सशिव अनुदान ३००० ३००० ३००० ९०००   
१ शदहद शुक्र माद्याममक र्र्द्यािर् 31159 1 N/A १००० ० ० १०००   

२ आधारभूि र्र्द्यािर् छेल्लो फाल्ट्ने गनुाम कफल्ड घेराबार 31159 1 N/A ० १००० ० १०००   

३ लसिचौर मार्र् कम्पाउण्ड र्नमावर् 31159 1 N/A १००० ० ० १०००   
४ बािजागरर् आधारभूि र्र्द्यािर् 31159 1 N/A ० १००० ० १०००   

५ आधारभूि र्र्द्यािर् भर्न र्नमावर् र घेराबार 31159 1 N/A ० १००० ० १०००   

६ आधारभूि र्र्द्यािर् पेढी धमवशािा 31159 1 N/A ० १००० ० १०००   
७ गुिाम खानेपानी भूमे गापा ७ 31156 1 N/A ० १००० ० १०००   
८ जनशर्ि आधारभूि र्र्द्यािर् खझम्प्का 31159 1 N/A ० १००० ० १०००   

९ प्रदेश सरकार सशिव अनुदान कार्वक्रम नखुिेको 31159 1 N/A ० ० १००० १०००   

कुि जम्मा २००० ६००० १००० ९०००   
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अनुसूची ८ र्वशेर् अनुदान – मखु्र्मन्त्री ग्रामीण र्वकास कार्िक्रम 

 

आ.र्. : २०७६/७७     बजेटको स्रोि/िह : प्रदेश नंबर ५      
रु. हजारमा  

लस.न.ं अनदुान प्राप्त कक्रर्ाकिाप 
सब 

प्रोजेक्ट उप क्षते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

र्र्र्नर्ोजन रु. 
कैकफर्ि प्रथम 

चौमालसक 
दोश्रो 

चौमालसक 
िेस्रो 

चौमालसक जम्मा 

१ मुख्यमिी ग्रामीर् र्र्कास कार्वक्रम 
चािु खचव 

0 सामालजक सुरक्षा 
िथा संरक्षर् 

प्रदेश नंबर ५ प्रदेश नंबर ५ - नगद 
अनुदान 

० ० ४००० ४०००   

२ 
मुख्यमिी ग्रामीर् र्र्कास कार्वक्रम 
पूँजीगि खचव 

0 
सामालजक सुरक्षा 
िथा संरक्षर् 

प्रदेश नंबर ५ 
प्रदेश नंबर ५ - नगद 
अनुदान 

० ० ० १२००   
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भूमे गाउँपार्िका 

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

खाबाङबगि, रुकुम (पूवि)  

५ न.ं प्रदेश, नेपाि 

सम्पकि  िोनिः ९८०८२२४२५६, ९८०८५०२०२३ 

इमेििः info@bhumemun.gov.np, bhumemun@gmail.com 

वेबसाइटिः www.bhumemun.gov.np 

नोर्टस बोडि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२  

mailto:info@bhumemun.gov.np
mailto:bhumemun@gmail.com
http://www.bhumemun.gov.np/

