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खण्ड १ - परिचय ि समीक्षा  

 

 पषृ्ठभूमीीः 

१.१ स्थानीय तहको संक्षक्षप्त परिचय 

 

भूमे गाउपँालिका नेपािको संलर्धानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोलिम कायम भएका 

गाउपँालिका, नगरपालिकाहरु मध्ये एक स्थानीय तह हो। नेपािको ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूर्व ) लिल्िामा पने 

भूमे गाउपँालिकामा सालर्कका महत, काकँ्री, मोराबाङ, काडँा, चनुबाङ गरी ५ गा.लर्.स.हरु र सालर्कको 

रुकुमकोट गा.लर्.स.को र्डा नं. ४ समेत समारे्श भएका छन् । २७३.६७ र्गव लक.लम. के्षत्रफि रहेको यस 

भूमे गाउपँालिकाको िनसंख्या लर्.सं. २०६८ सािको िनगणना अनसुार १८,५८९ रहेको छ। यस 

गाउपँालिकाको पूर्वमा बागिुङ लिल्िा, पलिममा लसस्ने गाउपँालिका र मलुसकोट नगरपालिका, उत्तरमा 

पथुा उत्तरगगंा गाउपँालिका तथा दलक्षणमा रोल्पा लिल्िा रहेका छन ्। ९ र्टा र्डा कायावियहरु रहकेो यस 

भूमे गाउपँालिकाको केन्द्र सालर्क मोराबाङ गा.लर्.स.को कायाविय तोलकएकोमा गाउसँभाको लसफाररश तथा 

नेपाि सरकारको लनणवयानुसार केन्द्र पररर्तवन भई रािपत्रमा प्रकाशन भएपलछ हाि भूमे गाउपँालिका र्डा 

नं. २ लस्थत खाबाङ बिारमा रहेको छ ।  

स्थानीय तहको लनर्ावचन-२०७४ को दोस्रो चरणमा २०७४ साि असार १४ गते यस 

गाउपँालिकामा स्थानीय तहको लनर्ावचन भएसगैँ स्थानीय सरकारिे पूणवता पाएको छ । गाउपँालिका 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, र्डाध्यक्ष तथा र्डा सलमलतका सदस्यहरुिे सपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरेपलछ गाउ ँ

कायवपालिकाको कायाविय र र्डा कायावियहरुबाट िनप्रलतलनलधहरुको उपलस्थलतमा सेर्ा प्रर्ाह िगायतका 

कायवहरु भैरहेका छन् । गाउ ँ सभा, गाउ ँ कायवपालिका, न्द्यालयक सलमलत तथा लर्षयगत सलमलतहरुको 

लनर्ावचन/मनोनयन सम्पन्द्न भई स्थानीय सरकारका सबै अङ्गहरु लक्रयाशीि भैरहेको अर्स्था छ ।  

अलधकाशं मगर समदुायको बाहुल्यता रहेको यस गाउपँालिकाको नामाकरण पलन स्थानीय मगर 

संस्कृलत अनुसार प्रत्येक र्षवको असार १ गतेका लदन भूलमिाई पूिा गररन्द्छ । भूम्या पूिाको लदन गाउमँा 

र्षवभररको आयव्ययको प्रस्तुत गरी गाउकँो मखु्य प्रलतलनलध र संबाहक (लमझार) पररर्तवन गने तथा भूलममा 

अझै उत्पादन बढोस् भनेर गाउटँोि अनुसार ३ देलख ७ लदनसम्म लर्शेष रुपमा मनाइने पर्व  भएकािे सोही 

पर्वको नाम भूम्याबाट यस गाउपँालिकाको नामाकरण गररएको हो । यसथव भूमे गाउपँालिका मगरहरुको 

Live Culture, परम्परागत भाषा संस्कृलत, पर्व , लर्लभन्द्न नाच आलदका कारण अनेकतामा एकता भएको 

सासं्कृलतक रुपमा धनी गाउपँालिका हो । खासगरी नगदे बािीमा आधाररत कृलष के्षत्रको िालग प्रचरु 

सम्भार्ना रहेको, र्न तथा र्ातार्रणको पयावप्त स्रोत रहकेो, साना उद्योगको सम्भार्ना रहेको, प्राकृलतक 

तथा कृलत्रम पयवटन (यदु्ध पयवटन) को अलधक सम्भार्ना रहेको, मध्यपहाडी िोकमागविे बीचैबाट छेडेको, 
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व्यापाररक सम्भार्नाहरु, सहयोगी समान िगायतका कारणिे भूमे गाउपँालिकामा स्रोत र साधनको 

व्यर्लस्थत पररचािन र अलधकतम उपयोग गनव  सकेको खण्डमा गाउपँालिकाको समलृद्ध धेरै टाढा छैन ।  

गाउँपार्िकाको वडागि िथ्र्ाङ्कीर् र्ववरण (२०६८ को जनगणना अनुसार) 

वडा न.ं मर्ििा पुरूष जम्मा घरधुरी 

सखं्र्ा 

सार्वक गार्वस िथा वडा के्षत्रफि 

(ब.र्क.र्म.) 

१ १३३२ ११०८ २४४० ५४२ काकँ्री (४-७,९) ७९.९५० 

२ १२०७ १०४६ २२५३ ४६६ काकँ्री (१-३, ८) ३०.४४७ 

३ १३२५ १११७ २४४२ ५१२ मोराबाङ (१-९) २०.८४७ 

४ ६९८ ५९८ १२९६ २७१ काडँा (१-३, ८) १६.९०५ 

५ ७०३ ५६२ १२६५ २७२ काडँा (४-७) १९.१८९ 

६ १००३ ८३४ १८३७ ३७१ महत (१,२, ९) २०.५९५ 

७ ८०८ ७०८ १५१६ ३२० महत (३-६) २६.७९७ 

८ १३२५ ११०१ २४२६ ४७२ महत (७,८) र रुकुमकोट (४) २०.५९५ 

९ १७४५ १३६९ ३११४ ६०९ चनुबाङ (१-९) ३८.६८२ 

जम्मा १०१४६ ८४४३ १८५८९ ३८६५  २७३.६७ 

 

 

१.२ विद्यमान अिस्थाको सममक्षा 
सालर्कको स्थानीय लनकायबाट स्थानीय तहको रुपमा पररर्तवन भएपलछ सरैं्धालनक रुपमा नै अलधकारको 

बाडँफाडँ भएर कायवलिम्मेर्ारी र अलधकारमा बढोत्तरी भएको छ । िनलनर्ावलचत प्रलतलनलधहरुमाफव त 

स्थानीय सरकार सञ्चािन गने कानूनी व्यर्स्था बमोलिम भूमे गाउपँालिकािे पलन स्थानीय 

प्रलतलनलधहरुमाफव त आफ्नो गाउपँालिकाको लर्कास र समलृद्धका िालग कानून, नीलत, योिना लनमावण गने 

आफ्नो संयनत्र माफव त कायावन्द्र्यन गनेसम्मका कायवहरु गरररहेको छ । संघात्मक व्यर्स्था बमोलिम तीन 

तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको हैलसयत प्राप्त गनुव  आफैमा राम्रो हो । स्थानीय सरकार सञ्चािन र 

नीलत, बिेट तथा योिना तिुवमा तथा कायावन्द्र्यनका सन्द्दभवमा देलखएका सबि र कमिोर पक्ष तथा 

गाउपँालिकाको लर्द्यमान चनुौलत र अर्सरहरुिाई संके्षपमा प्रस्तुत गररएको छ ।  

 

 १.२.१ सबल पक्ष 

• रािनैलतक लस्थरताका साथै सबै गाउ ँटोि र्डामा स्थानीय िनप्रलतलनलध रहेको ।  

• मध्यपहाडी िोकमागविे गाउपँालिकाको अलधकाशं भाग (पूर्व-पलिम) समेटेको ।  

• शलहद मागविे गाउपँालिकाको उत्तर दलक्षण िोड्ने अलधकाशं भाग समेट्ने ।  
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• गाउपँालिकाको योिना बैंक तथा गरुुयोिना तयार भएको ।  

• भालषक, सासं्कृलतक, सामदुालयक लर्लशष्टता र एकता । 

• स्थानीय िनप्रलतलनलध र कमवचारीबीच के्षत्रालधकार स्पष्ट र राम्रो तािमेि भएको ।  

• हार्ापानी सुहाउदँो कृलष उत्पादन, पश ुव्यर्सायका िालग प्रचरु सम्भार्ना रहेको ।  

• सामालिक संस्कारको रुपमा रहेको झारा प्रथा, सामूलहक कायविाई लर्कास गलतलर्लधमा िोड्न 

सलकने ।  

• स्थानीय र्न, खलनि (तामा, फिाम, लससा) िगायतको प्राकृलतक स्रोत भएको ।  

 

 १.२.२ कमजोि पक्ष 

• स्थानीयमा चेतनाको कमीका कारण लर्कासमा उदाशीनता । 

• बेरोिगार िनशलि ।  

• अलधकाशं यूर्ा िनशलि रै्देलशक रोिगारमा भएकािे गाउमँा यूर्ा िनशलि नभेलटने ।  

• के्षत्रगत रुपमा स्थानीय दक्ष िनशलिको अभार् ।  

• श्रमप्रलतको आस्थामा कमी 

• स्थानीय स्तरमा श्रम गनेिे सम्मान नपाउनु ।  

• गाउपँालिकाको मानर् लर्कास सूचकाकं, स्र्ास््य लशक्षा के्षत्र सन्द्तोषिनक नहुनु ।  

• स्थानीय व्यर्सायी र लर्कास सरोकारर्ािाहरुको कमिोर आलथवक तथा व्यर्स्थापकीय क्षमता ।  

 

 १.२.३ अिसि 

• अलधकार सम्पन्द्न स्थानीय सरकार भएकािे माटो र हार्ापानी सुहाउदँो लर्कास योिना छनौट र 

कायावन्द्र्यन गने र्ातार्रण बन्द्नु ।  

• लर्गतको यदु्धिे स्थानीयबासीमा रािनैलतक चेतना र िनचेतनाको लर्स्तार हुनु ।  

• यदु्ध पयवटन, पयावपयवटन र सासं्कृलतक पयवटनको पूर्ावधार हुन ु।  

• द्वन्द्द्व र द्वन्द्द्वपलछको लर्कासका सम्बन्द्धमा अध्ययन स्थि र मौलिक भाषा संस्कृलतको अर्सर हुनु ।  

• स्थानीय र्न, खलनि (तामा, फिाम, लससा) िगायतको प्राकृलतक स्रोतको प्रचरुता हुनु  

• मगर समदुायको भाषा संस्कृलतिाई ब्रालण्डङ गनव  सलकने सम्भार्ना हुनु ।  

• नया ँलिल्िा भएकािे नेपाि सरकार, प्रलतलनलध, लर्कास साझेदार िगायतका सरोकारर्ािा 

पक्षकहरुको चासो रहनु ।  
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• स्थानीय स्रोत साधनहरुको समलुचत ढङ्गिे उपयोग गरी लर्कास लनमावण तथा आय आिवनका 

िालग िगानीको सम्भार्ना बढ्नु ।  

• योिना तिुवमा, र्गीकरण तथा लर्कास लक्रयाकिापमा सबैको चासो बढ्नु ।  

 

 १.२.४ चुनौमत 

• स्थानीयबासीको आलथवक, सामालिक तथा भौलतक लर्कासमाफव त िीर्नस्तर मालथ उठाउनु ।  

• सामदुालयक लर्द्याियको गणुस्तर कायम गरी मानर् लर्कास गनुव  ।  

• दक्ष िनशलि लर्कासका साथै बेरोिगार यरु्ािाई रोिगार प्रदान गरी लर्देश पिान हुनबाट रोक्नु ।  

• प्रयोगलर्लहन सासँ्कृलतक, प्राकृलतक तथा कृलत्रम स्रोत साधनहरुिाई प्रयोगमा ल्याउनु ।  

• स्थानीय परम्परागत उपचार पद्धलत र अस्पतािको उपचार पलद्धलतमा सामन्द्िस्यता ल्याई हरके 

िनताको स्र्ास््य संस्था र गणुस्तरीय सेर्ामा पहुचँ परु् याउनु ।  

• िनअपेक्षा र आर्श्यकताहरु पररपूलतव  गनव  स्थानीय सरकारिे प्रभार्कारी सुशासनको प्रत्याभूलत 

गराउनु ।  

• गणुस्तरीय पूर्ावधार लनमावण र व्यर्स्थापनका िालग स्रोत व्यर्स्थापन, क्षमता अलभर्ृलद्ध र समन्द्र्य 

कायम गनुव  ।  

• लर्कास योिनाको छनौटदेलख कायावन्द्र्यन र प्रलतफि बाडँफाडँसम्म सबैको समान अलधकार र 

अपनत्र् कायम राख्नु ।  

• रै्देलशक रोिगारीबाट आएको रेलमट्यान्द्सिाई स्थानीय पूिँीको रुपमा पररचािन गनुव  ।  

 

१.२ आ.ि.२०७४।०७५ को समीक्षा 

(क) आमथिक के्षत्र 

नं बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमा समावेश शीषिक बजेट  प्रगर्ि कै. 

११ कृलष पेशािाई सम्मानिनक पेशाको रुपमा 

लर्कास गरी आय तथा रोिगारी लसिवना, लदगो 

र सन्द्तुलित लर्कास, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा र 

कृलष के्षत्रको रुपान्द्तरणबाट आलथवक समृलद्धका 

िालग कृलष पकेट/ब्िक के्षत्रहरुको पलहचान गरी 

ती के्षत्रमा िगानी 

४० 

िाख 

कृर्ष सेवा इकाईबाट  

• लर्लभन्द्न तालिम सञ्चािन,  

• अनुदानमा बीउ, लर्रुर्ा, मेलसन लर्तरण,  

• माटो परीक्षण, नमूना कृलष 

• आिु, कागतीको अिार्ा केरा पकेट के्षत्र 

लर्स्तार 

• माररङ कृलष अनुसन्द्धान केन्द्र 
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१३ कृलष पशु सेर्ा १६ 

िाख 

पशु सेवा इकाईबाट 

• उन्द्नत रागँो, बोका, कुखुरा लर्तरण 

• लर्लभन्द्न तालिम 

• लनयलमत उपचार सेर्ा 

 

१३ अर्गयावलनक उत्पादनः भूमेको पलहचान  

 

 

 

• NATHM सगँको सहकायवमा होमस्टे 

तालिम 

• अर्गयावलनक उत्पादनमा प्रोत्साहनमूिक 

कायवक्रम  

 

१४ कृलष उपि सकंिन तथा प्रर्द्धवन केन्द्र  

स्थापना 

२० 

िाख 

• भूमे २ खाबाङमा सकंिन केन्द्र भर्न 

तयार 

 

१६ सार्विलनक लनिी साझेदारी अनुसार उद्योग के्षत्र 

लर्कासका िालग पूर्ावधार तयारीका िालग 

आर्श्यक बिेट समपूरक कोषबाट व्यर्स्था 

गररनेछ। िलक्षत र्गव तथा समुदायमा रहेका 

परमं्परागत कुलटर उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन तथा 

प्रर्द्धवन 

२० 

िाख 

• घरेिु तथा साना उद्योग लर्कास 

सलमलतसगँको सहकायवमा तालिम 

सञ्चािन गरी उपकरण समेत लर्तरण 

• सबै खचव हुन नसकेको 

 

१८ कृलत्रम पयवटकीय सरंचनाको समेत लनमावण गने, 

यदु्ध पयवटन (महत, चनुबाङ, काकँ्री) प्रर्द्धवन, 

डकुमेन्द्री बुकिेट प्रकाशन गने प्ररे्शद्वार गेट 

लनमावण 

७७ 

िाख 

• भूमे गाउपँालिका र गुररल्िा पदमागवको 

डकुमेन्द्री, भूमे दपवण नामक बुकिेट तयार 

• महत यदु्ध लफचर लनमावण तथा चनुबाङ 

सगं्रहािय सदुृढीकरण 

 

१९ 

र 

२० 

सहकारी ससं्थाहरुको स्तरोन्द्नलत र प्रर्द्धवन, 

सहकारी के्षत्र लर्कास, िलक्षत समूहको 

अलधकतम प्रलतलनलधत्र् हुने गरी कलम्तमा पचास 

िनाको ससं्थागत शेयर कायम 

७ 

िाख, 

५ 

िाख 

र ३० 

िाख 

• स्तरोन्द्नलत तथा प्रर्द्धवनका िालग 

सहकारीहरुिाई व्यर्स्थापन सामाग्री 

लर्तरण, ७ लदने तालिम सम्पन्द्न 

• माररङ बहुउदे्दश्यीय सहकारी स्थापना गरी 

५० िनाको ससं्थागत सेयर 

 

२१ 

र 

२२ 

सूचना तथा संचार प्रलर्लध के्षत्रको लर्स्तार र 

लर्कास  

२० 

िाख 

• गाउ ँकायवपालिकाको कायावियसम्म 

इन्द्टरनेट लर्स्तार भएको । दोहोरोपना हुने 

भएकािे सबै खचव नभएको 
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(ख) सामाक्षजक के्षत्र 

 न ं बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमा समावेश शीषिक बजेट  प्रगर्ि कै 

३० लर्द्याियिाई नमूना लर्द्यािय लनमावणको िालग 

भौलतक सरंचना लनमावण, मेशीनरी औिार 

खररद, सलुर्धायिु शौचाियको लनमावण, 

पुस्तकािय स्थापना, कम््यटुर लशक्षा, 

प्रयोगशािाको व्यर्स्था 

१ 

करोड 

५७ 

िाख 

२१ 

हिार 

• र्ालषवक कायवक्रममा समारे्श लर्लभन्द्न 

ममवत, लनमावण कायव सम्पन्द्न 

• नमूना लर्द्यािय लनमावणका िालग कम््यूटर 

नपुगेका लर्द्याियहरुमा कम््यूटर, लर्ज्ञान 

प्रयोगशािा, पुस्तकािय र  बािमैत्री 

र्ातार्रणयिु कक्षा स्थापना 

 

३१ लनःशुल्क स्र्ास््य लशलर्र सञ्चािन, सलुर्धा 

सम्पन्द्न प्रसलुत गृहको लनमावण र व्यर्स्थापन र  

गाउघँर लक्िलनक संचािन तथा व्यर्स्थापन 

िगायतका स्र्ास््य लर्शेष कायवक्रम 

५७ 

िाख 

३१ 

हिार 

• ३ ठाउमँा लर्शेषज्ञसलहतको लनःशुल्क 

स्र्ास््य लशलर्र सम्पन्द्न 

• र्ालषवक योिनामा समारे्श लर्लभन्द्न 

स्र्ास््य सरंचनाहरु लनमावण/ममवत 

सम्पन्द्न 

 

३२ सेराबाङ, कोिाव, कुलचबाङ, लसमचौर, 

धमवशािामा सामुदालयक स्र्ास््य इकाई 

केन्द्रको िालग आर्श्यक पहि 

- • धमवशािा र कोिावमा स्थापना  

३४ खानेपानी लनमावण, ममवत गरी खानेपानीमा सहि 

पहुचँ लनमावण गने,  सरसफाइयिु गाउपँालिका 

लनमावण गनव सरसफाइ कायवयोिना लनमावण गने,  

सरसफाई र फोहरमैिा तथा ढि 

व्यर्स्थापनका िालग सरसफाई अलभयान 

सञ्चािन र व्यर्स्थापनका िालग आर्श्यक 

सामग्रीहरुको लनःशुल्क लर्तरण  

७५ 

िाख 

२४ 

हिार 

• र्ालषवक योिना बमोलिमका खानेपानी 

योिना लनमावण तथा ममवत सम्पन्द्न 

• गाउपँालिकाको ५ र्षीय सरसफाई 

योिना तयार 

• लर्लभन्द्न र्डामा लफल्टर, डस्टलर्न 

िगायत सरसफाई सामाग्री लनःशुल्क 

लर्तरण 

 

१७ ऐलतहालसक, धालमवक, सासँ्कृलतक, पुरातालत्र्क 

र प्राकृलतक सम्पदाहरुको पलहचान, अध्ययन, 

सरंक्षण, प्रर्द्धवन एर् ंप्रचारप्रसार माफव त पयवटन 

प्रर्द्धवनमा िोड 

२५ 

िाख 

५० 

हिार 

• सासं्कृलतक प्रर्द्धवनका िालग 

प्रलतयोलगतात्मक कायवक्रम सम्पन्द्न 

 

३३ खेिकूद के्षत्रको प्रर्रध्न गनव र्डा स्तरीय 

खेिकूद आयोिना, गाउ ँस्तरीय खेिकूद लटम 

पररचािन र सीप लर्कास, गाउ ँलफल्ड लनमावण, 

खेिकूद सामग्रीको व्यर्स्था 

३६ 

िाख 

१९ 

हिार 

• लर्लभन्द्न खेिकू कायवक्रममा खेिाडी 

सहभागी, खेिकूद कायवक्रम, लफल्ड 

लनमावण, सीपमूिक तालिम सम्पन्द्न 

 

३५ मलहिा, बािबालिका, अपागं, आलदर्ासी 

िनिाती, दलित, ज्येष्ठ नागररक र लर्पन्द्न र्गव 

के्षत्र, समुदायको उत्थानको िालग व्यर्लस्थत 

योिना र कायवक्रम 

९७ 

िाख 

७४ 

हिार 

• र्ालषवक योिना बमोलिम लर्लभन्द्न र्डाबाट 

तथा गाउ ँकायवपालिकाबाट िलक्षत 

कायवक्रम योिनाहरु सम्पन्द्न 
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(ग) पूिािधाि के्षत्र 

नं. बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमा समावेश शीषिक बजेट  प्रगर्ि कै 

२३ सडक यातायातिाई लनरन्द्तर सचुारु गनव तथा अन्द्य 

लर्कास लनमावण कायवका िालग हेभी इलक्र्पमेन्द्टको 

व्यर्स्था 

९२ 

िाख 

• ब्याक हो िोडर, लट्पर खररद 

भएको सबै खचव नभएको 

 

२४ अन्द्तर गाउपँालिका, अन्द्तर र्डा र अन्द्तर गाउसँम्म 

सडक सिंाि लर्स्तारका िालग सडक नपुगेका 

ठाउहँरुमा नया ँर्याक खोलिने छ। गाउपँालिका 

के्षत्रलभत्रका मुख्य सडक र सहायक सडकहरुको 

लनमावण, ममवत र स्तरोन्द्नलत 

 • लनधावररत िक्ष्य बमोलिमका सबै 

योिनाहरु सम्पन्द्न भई शीषवकमा 

लर्लनयोलित रकम सबै खचव भएको 

 

१५ लर्लभन्द्न लसंचाई योिनाहरु ४० 

िाख 

• साना लसचंाई योिना तथा ममवत 

कायव सम्पन्द्न  

 

२५ साना ििलर्द्यतु आयोिनाहरुिाई स्तरोन्द्नलत र 

सधुार गरी सञ्चािन । लर्द्यतुीकरण नभएका र्स्ती 

तथा र्डाहरुमा प्राथलमकताका आधारमा लर्द्यतु 

लर्स्तार 

 • लनधावररत िक्ष्य बमोलिमका सबै 

योिनाहरु सम्पन्द्न भई शीषवकमा 

लर्लनयोलित रकम सबै खचव भएको 

 

 

(घ) िाताििण तथा विपद व्यिस्थापन 

 न.ं बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमा समावेश शीषिक बजेट  प्रगर्ि कै. 

३६ सामुदालयक र्न लर्कास कायवक्रम, पलहरो गएको र  

नाङ्गा डाडाहँरुमा र्कृ्षारोपण, एक घर एक लर्रुर्ा 

अलभयान; डािेघासँ रो्ने कायविाई अलभयानको 

रुपमा सञ्चािन गने; िि तथा भूलमको सरंक्षण, 

पानीको मुहानहरुको सरंक्षणको िालग प्रत्येक र्डामा 

अलभयान संचािन 

१४ 

िाख 

२३ 

हिार   

• र्ालषवक कायवक्रम बमोलिम सबै 

र्डामा मुहान सरंक्षण, र्कृ्षारोपन 

कायवक्रम सम्पन्द्न 

• ३ र्डामा र्कृ्षारोपन भए पलन 

समयमा भुिानी लिन नआउदँा 

भुिानी नभएको 

 

३७ र्न तथा र्ातार्रणीय सरंक्षणमा िोड लदई ििर्ाय ु

पररर्तवनका असर र प्रभार्िाई न्द्यूलनकरण गनव 

सरोकारर्ािाहरुसगँ सहकायव 

५ िाख 

५० 

हिार 

• सबै खचव हुन नसकेको  

३९ ििउत्पन्द्न प्रकोप लनयन्द्त्रणको िालग िोलखमयिु 

स्थानहरुमा तटबन्द्धन लनमावण 

१५ 

िाख 

• तीन स्थानमा िि उत्पन्द्न प्रकोप 

लनयन्द्त्रणका िालग तटबन्द्ध लनमावण 

 

३८ लर्पद ्व्यर्स्थापन कोष स्थापना गरी पदालधकारी 

तथा कमवचारीहरुिे अलनर्ायव रुपमा कलम्तमा २ 

लदनको पाररश्रलमक िम्मा गने 

४ िाख • ४ िाख कोषमा सबै कमवचारीहरुको 

२ लदनको तिब िम्मा गरी कोष 

स्थापना भएको 

• मापदण्ड बमोलिम राहत लर्तरण 
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(ङ) संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह ि सुशासन 

नं. बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमा समावेश शीषिक बजेट  प्रगर्ि कै 

४० सार्विलनक प्रशासनिाई स्र्च्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, 

पेशागत अनुशासनप्रलत प्रलतर्द्ध, पारदशी, 

भ्रष्टाचारमुि, प्रलर्लधयिु, िनउत्तरदायी र 

सहभालगतामूिक बनाउन पदालधकारी र 

कमवचारीहरुिाई समय समयमा ज्ञान, सीप अलभर्लृद्ध 

गने खािको क्षमता लर्कास तालिम, अलभमुलखकरण 

तथा पुनताविगी सम्बन्द्धी तालिमको व्यर्स्था 

 • कमवचारीहरुिाई ७ लदने कम््यूटर 

सीप तालिम प्रदान 

• दईु लदने स्थानीय सरकार 

सञ्चािन तथा सेर्ा प्रर्ाह 

व्यर्स्थापन सम्बन्द्धी तालिम प्रदान 

• योिना तिुवमा, सेर्ा प्रर्ाह लर्षयक 

३ लदने अलभमुखीकरण कायवक्रम 

सम्पन्द्न 

 

४१ ससं्थागत सक्षमता र ससं्थागत स्मरणिाई 

प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक पूर्ावधार लनमावण, 

आधुलनक नागररक र्डापत्र, सेर्ा प्रर्ाहमा मापदण्ड 

लनमावण तथा सेर्ाप्रर्ाहमा लर्द्यतुीय सूचना प्रलर्लधको 

लर्कासका िालग अध्ययन, लर्कास र सञ्चािन 

३५ 

िाख 

• गाउपँालिकाभरको हािको 

त्याङ्क सकंिन कायव सम्पन्द्न 

• आधुलनक लडलिटि बडापत्र लनमावण 

• लिन्द्सी, योिना र रािस्र् 

प्रणािीिाई व्यर्लस्थत गनव 

सफ्टरे्यर प्रणािीको लर्कास र 

सञ्चािन 

 

४२ आम नागररकको सूचनाको हकको प्रत्याभूलत 

लदिाउन तथा सूचना तथा त्याकं व्यर्स्थापनको 

िालग सूचना तथा अलभिेख केन्द्रको स्थापना गने, 

सार्विलनक सनुुर्ाई 

१ िाख • सार्विलनक सनुुर्ाई कायवक्रम 

सम्पन्द्न 

• सूचना तथा अलभिेख केन्द्र 

स्थापनाका िालग गाउसँभाबाट 

सरंचना स्र्ीकृत 

 

 

(च) अन्यीः  

नं. कार्िक्रम सञ्चािन गने र्नकार् बजेट  प्रगर्िको अवस्था कै 

१ रुकुमेिी समाि लर्कास केन्द्र १ िाख 

७६ 

हिार 

• र्न तथा र्ातार्रण, कृलष, पोषण, सरसफाई, समूह 

गठन तथा पररचािन, स्थानीय सहकारी गठन, प्रर्द्धवन 

तथा सशलिकरण िगायतका के्षत्रमा सन्द्तोषिनक कायव 

सम्पादन भएको ।  

 

२ र्मक नेपाि  • स्थानीय मगर खाम भाषाको पाठ्यक्रम लर्कास 

• गररबी लनर्ारण, लशक्षा, स्र्ास््य के्षत्रमा कायवक्रम 

सञ्चालित 

 

३ र्िर्िर्न समाज र्वकास केन्द्र  • स्थानीय तहको सशुासन अलभर्लृद्धका 

िनप्रलतलनलधहरुिाई तालिम प्रदान,  

• लकशोरलकशोरीहरुिाई अलभमुखीकरण िगायतका लशक्षा 

तथा चेतना केलन्द्रत कायवक्रम सञ्चालित 
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४ िले्थ फर िाइफ  • गाउपँालिकाका िनप्रलतलनलध तथा 

स्र्ास््यकमीहरुिाई स्र्ास््य के्षत्रको योिना तिुवमाका 

सम्बन्द्धमा अलभमुखीकरण कायवक्रम 

 

५ र्जल्िा समन्द्वर् सर्मर्िको 

कार्ाििर् 

 • स्थानीय सरकार सञ्चािन, स्थानीय तहको बिेट तथा 

योिना तिुवमा प्रलक्रया, एकीकृत सम्पलत्त कर प्रणािी, 

सार्विलनक खररद सम्बन्द्धमा िनप्रलतलनलध तथा 

कमवचारीहरुका िालग तालिम कायवक्रम 

 

७ स्वास्थ्र् र्बमा कार्िक्रम  • सबैका िालग स्र्ास््य लबमा सुलनलितका िालग 

िनप्रलतलनलधहरु र कमवचारीहरुिाई अलभमुखीकरण 

तालिम 

• सबै र्डामा स्र्ास््य लबमा अलभकताव लनयिु गरी 

स्र्ास््य लबमा गरररहेको ।  
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खण्ड २ - आगामी आ.ि.२०७५/०७६ को नीमत, बजेट 

तथा कायिक्रम 

 

२.१ सोंच, लक्ष्य, उदे्दश्य ि अपेक्षक्षत उपलब्धी 

२.१.१ सोंचीः 
िनचाहना अनुरुपको लर्कास लनमावण र लदगो, फरालकिो र तीव्र आलथवक र्ृलद्ध र 

समतामूिक लर्तरण सलहतको आलथवक लर्कास गरी देशिाई समनु्द्नत बनाउने ।  

 

२.१.२ लक्ष्यीः 
1. सार्विलनक सेर्ा प्रर्ाह, लर्कास लनमावण र गलतलर्लधमा सुशासनको प्रत्याभूलत लदिाउने ।  

2. सर्ावङ्गीण लर्कास माफव त स्थानीय तहको सरकारको प्रभार्काररता अलभर्ृलद्ध तथा 

िीर्नस्तर सधुारको अनुभूलत लदिाउने ।  

3. आत्मलनभवर र स्र्ाधीन अथवतन्द्त्र लनमावण गरी स्र्च्छ प्रलतष्पधावत्मक अथवव्यर्स्था लनमावण 

गने ।  

 

२.१.३ उदे्दश्यीः 
1. गाउपँालिकाबाट प्रर्ाह हुने सेर्ामा आम िनताको पहुचँ स्थालपत गरी सुशासन प्रर्द्धवन 

गने,  

2. पूर्ावधार िगायतका लर्कासमा स्थानीय सहभालगता िटुाई लछटो सम्पन्द्न गरी अपनत्र्को 

लर्कास गरी लदगो बनाउने, 

3. िैंलगक समताका िालग समारे्शीकरण, लर्कासका अन्द्तरसम्बलन्द्धत पक्षहरुको 

सम्बोधनबाट सारभूत समानताको िालग आधार तयार गने,  
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4. आलथवक तथा सामालिक लर्कासको माध्यमबाट गाउपँालिकाबासीको िीर्नस्तर सुधार 

गने, 

5. स्थानीय तहको सरकारको प्रभार्काररता अलभर्ृलद्ध गरी संलर्धान कायावन्द्र्यनमा सहयोग 

गने, 

6. आलथवक सामालिक लर्कासका संभार्नाहरुको खोिी गरी कायावन्द्र्यनको उपयिु 

व्यर्स्था लमिाउने, 

7. स्थानीय स्रोत साधनको समलुचत पररचािन माफव त लदगो, समारे्शी र उच्च दरको 

आलथवक र्ृलद्ध हालसि गने, 

8. आलथवक स्थालयत्र् कायम गने तथा िगानीको र्ातार्रण लनमावण गने,  

 

२.१.४ प्राथममकताहरीः 
आगामी आलथवक र्षवको र्ालषवक बिेट तथा कायवक्रम तिुवमा गदाव  बिेटको िक्ष्य, उदे्दश्यिाई 

हालँसि गनव  देहाय बमोलिमका के्षत्रहरुिाई प्राथलमकतामा राखी तयार गररएको छ । 

(क) आलथवक लर्कास तथा गररबी लनर्ारणमा प्रत्यक्ष योगदान, 

(ख) लछटो प्रलतफि प्राप्त गनव  सलकने उत्पादन र उत्पादकत्र्मा र्ृलद्ध, 

(ग) िनताको िीर्नस्तर, आम्दानी र रोिगारी र्ृलद्ध र सहकाररता, 

(घ) स्थानीय सहभालगता िट्ुने, स्र्यम ्सेर्ा पररचािन, 

(ङ) स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अलधकतम प्रयोग, 

(च) मलहिा, बािर्ालिका तथा लपछलडएका के्षत्र र समदुायिाई प्रत्यक्ष िाभ,  

(छ) िैङ्लगक समानता र सामालिक समारे्शीकरण अलभर्ृलद्ध, 

(ि) दीगो लर्कास, ििर्ाय ुपररर्तवन अनुकूिन र र्ातार्रणीय सरंक्षण तथा सम्बदवन,  

(झ) भालषक तथा सासँ्कृलतक पक्षको िगेनाव र सामालिक सद्भार् तथा एकता अलभर्ृलद्ध,  

(ञ) स्थानीय सडकको लनमावण र स्तरोन्द्नलत, पयवटन पूर्ावधारको लर्कास र प्रर्द्धवन, 

(ट) संस्थागत लर्कास तथा शासकीय सुधार,  
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(ठ) सूचना तथा संचार प्रलर्लधको लर्कास र गणुस्तर,  

(ड)  िघ ुतथा साना ििलर्द्यतु उत्पादन, प्रसारण र लर्तरण, 

(ढ) लशक्षा, स्र्ास्थ, खानेपानी र सरसफाई । 

 

२.१.५ अपेक्षक्षत उपलक्षब्धीः 
उलल्िलखत सोंच, िक्ष्य उदे्दश्य र प्राथलमकता बमोलिम लनधावरण गररएको आगामी आलथवक र्षव 

२०७५/०७६ को र्ालषवक नीलत, बिेट तथा कायवक्रमबाट देहाय बमोलिमका के्षत्रगत नलतिाहरु 

हालसि हुने अपेक्षा गररएको छ ।  

१. आमथिक विकास 
१० के्षत्र अपेर्क्षि नर्िजा कैर्फर्ि 

१०१० कृलष • माररङ बहुउदे्दश्यीय अनुसन्द्धान केन्द्र सञ्चािनमा आएको हुने 

• कृलष सेर्ा इकाईबाट कृलष प्रसार तथा बािी लर्कास कायवक्रम  

• पशु सेर्ा इकाईबाट पशु सेर्ा सम्बन्द्धी कायवक्रम सचंािन हुने 

• चनुबाङमा कृलष उपि सकंिन केन्द्र लनमावण भएको हुने 

 

१०२० उद्योग तथा 

र्ालणज्य 

• माग र औलचत्यताका आधारमा घरेिु तथा साना उद्योग कायवक्रमबाट 

िलक्षत र्गव िाभालन्द्र्त भएको हुने 

• उद्यम लर्कास सम्बन्द्धी तालिम, प्रोत्साहनबाट स्थानीय उद्योगी 

फस्टाएको हुने 

 

१०३० पयवटन • गुररल्िा पदमागव, महत, चनुबाङ, खाबाङमा कृलत्रम पयवटन पूर्ावधार 

लनमावण तथा सदुृढीकरणबाट पयवटन के्षत्रको लर्कास भएको हुने 

• पयवटन डायरी तथा फोटो प्रकाशनबाट पयवटन प्रर्द्धवन हुने 

 

१०४० सहकारी • स्थानीय सहकारीहरुिाई क्षमता लर्कास तालिम, र्स्तुगत सहायताबाट 

थप सलक्रय भएको हुने 

• स्थानीय उत्पादन सहकाररता माफव त बिारीकरण भएको हुने 

 

१०५० लर्त्तीय के्षत्र • लर्त्तीय साक्षरता कायवक्रमबाट स्थानीयहरु लर्त्तीय के्षत्रको बारेमा 

प्रारलम्भक िानकारी प्राप्त गरेको हुने 

 

 

२. सामाक्षजक विकास 

२० के्षत्र अपेर्क्षि नर्िजा कैर्फर्ि 

२०१० लशक्षा • सामुदालयक लसकाई केन्द्रहरु ICT पूर्ावधारयिु हुने 

• लनयलमत अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा छिफिबाट सामुदालयक 

लर्द्याियहरुको भौलतक तथा र्ातार्रणीय सधुार भई शैलक्षक गुणस्तर 
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कायम भई नलतिा हालसि भएको हुने 

• २० लर्द्याियको भौलतक पूर्ावधार सम्बन्द्धी काम सम्पन्द्न हुने 

२०२० स्र्ास््य • स्र्ास््य ससं्थाको ससं्थागत व्यर्स्थापन, स्र्ास््य सेर्ा लर्स्तार तथा 

लर्शेष कायवक्रम माफव त आम नागररकिे गुणस्तरीय स्र्ास््य सेर्ा सुिभ 

रुपमा प्राप्त गरेको हुने 

• ९ स्थानमा स्र्ास््य सम्बन्द्धी पूर्ावधार/प्रर्द्धवनका काम हुने 

  

२०३० खानेपानी 

तथा 

सरसफाइ 

• ३७ खानेपानी योिनाबाट स्र्च्छ खानेपानीमा अलधकाशं िनताको पहुचँ 

पुगेको हुने  

• सरसफाइ कायवयोिना २०७४ को २०७५ मा हालसि गनुवपने िक्ष्यहरु 

हालसि भएको हुने  

  

२०४० ससं्कृलत 

प्रर्द्धवन 

• ससं्कृलत प्रर्द्धवन सम्बन्द्धी १० योिनाबाट स्थानीय भाषा, ससं्कृलतको 

सरंक्षण, सरं्द्धवनका साथै परम्पराको पुस्तेर्ारी हस्तान्द्तरणको लर्कास 

भएको हुने 

  

२०५० खेिकुद 

तथा 

मनोरञ्िन 

• यूर्ा तथा रोिगारी िलक्षत कायवक्रमबाट यूर्ाहरुमा खेिकूदमा 

व्यर्सालयकता, सीपमा आत्मलनभवरता भएको हुने 

• यूर्ा तथा खेिकूदका िालग १९ भौलतक पूर्ावधार िगायतको काम हुने 

  

२०६० िैलगक 

समानता 

तथा 

सामालिक 

समारे्शीक

रण 

• सबै र्गव के्षत्र लिङ्गको समान पहुचँ स्थापनाका िालग लपछलडएको के्षत्र, 

र्गव उत्थानमा क्षमता लर्कास कायवक्रमिे टेर्ा पुगेको हुने 

• मलहिा १७, बािबालिका २५, दलित १२, अपाङ्ग ८, ज्येष्ठ नागररक 

९ र िनिालत ६ कायवक्रम र्डा तहबाट कायावन्द्र्यन हुने 

  

 

३. पूिािधाि विकास 
३० के्षत्र अपेर्क्षि नर्िजा कैर्फर्ि 

३०१० स्थानीय 

सडक, पुि 

तथा 

झोिुङ्गे 

पुि 

• चनुबाङ-कोिाव-दोमही, गुनाम-माररङ, िाबाङ-लभत्रर्न, लसमा-झुम्िाबाङ, 

खाबाङ-क्याङ्सी, काडँा-मोराबाङ-लसमा सडक िगायत ८ मोटरेर्ि 

सडक, ४ घोडेटो बाटो, १ लसढंी, २ RCC पुि र ९ काठेपुि लनमावण 

भएको हुने  

• सबै ग्रामीण सडकहरु सचुारु भएको हुने  

 

३०२० लसचंाई  • ४ नया ँलसंचाई योिनाहरु सम्पन्द्न भएको हुने  

३०३० भर्न तथा 

सहरी 

लर्कास 

• लर्लभन्द्न स्थानमा ८ र्टा भर्न लनमावण तथा ममवत भएको हुने  

३०४० उिाव, िघ ु

तथा साना 

ििलर्द्यतु 

(रै्कलल्पक 

उिाव समेत) 

• ४ र्टा िघ ुििलर्द्यतुहरुको ममवत तथा लर्स्तार भएको हुने 

• उिाव लर्कास कायवक्रम माफव त ििलर्द्यतु आयोिनामा 

गाउपँालिकाबासीको सेयरको प्रारलम्भक काम सरुु भएको हुने 

 

३०५० सञ्चार • सञ्चार के्षत्रको लर्कास माफव त भूमे गाउपँालिकाको सबै र्डाका सबै  
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गाउटँोिमा एफ.एम रेलडयो सलुनने अर्स्था हुने 

• मोबाइि नेटर्कव मा सधुार तथा सरकारी कायाविय, लर्द्याियहरुमा 

इन्द्टरनेट सलुर्धा पुगेको हुने 

 

 

 

४. िाताििण तथा विपद् व्यिस्थापन 
४० के्षत्र अपेर्क्षि नर्िजा कैर्फर्ि 

४०१० र्न तथा 

भु-सरंक्षण 

• फु्रट कररडोर लनमावणको प्रारम्भ भएको हुने 

• लदगो र्न व्यर्स्थापनद्वारा र्न के्षत्रको उत्पादकत्र् र र्न पैदार्ारको 

उत्पादन र्लृद्ध भएको हुने 

  

४०२० ििाधार 

सरंक्षण 

• िि तथा भूलमको सरंक्षण, पानीको मुहानहरुको सरंक्षणको िालग प्रत्येक 

र्डामा अलभयान सचंािन माफव त सचेतना फैिने 

• २ स्थानमा ििाधार सरंक्षण योिना कायावन्द्र्यन हुने 

  

४०३० र्ातार्रण 

सरंक्षण, 

ििर्ाय ु

पररर्तवन 

• र्न तथा र्ातार्रणीय सरंक्षणमा िोड लदई सरोकारर्ािाहरुसगँको 

सहकायवमा ििर्ाय ुपररर्तवन न्द्यूलनकरण र अनुकूिनका िालग आर्श्यक 

कायवक्रम तिुवमा भएको हुने 

  

४०४० फोहरमैिा 

तथा ढि 

व्यर्स्थापन 

• ठाउ ँठाउमँा फोहरमैिा व्यर्स्थापनका िालग खाल्डो खनेर तथा 

डस्टलर्न राखेर फोहर व्यर्स्थापन भएको हुने 

• िुकुम र्स्तीमा र गाउपँालिका कायावियमा ढि लनकास व्यर्स्थापन 

भएको हुने 

  

४०५० ििउत्पन्द्न 

प्रकोप 

लनयन्द्त्रण 

• २ स्थानमा ििउत्पन्द्न प्रकोप लनयन्द्त्रणका िालग बाधँ लनमावण भएको हुने   

४०६० लर्पद 

व्यर्स्थापन 

• लर्पद ्प्रलतकायव योिना तिुवमा भई कायावन्द्र्यन भएको हुने   

४०७० र्ारुण यन्द्त्र 

सञ्चािन 

• र्ारुणयन्द्त्र सम्बन्द्धी कुनै योिना नभएको   

 

 

५. संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह ि सुशासन 
५० के्षत्र • अपेर्क्षि नर्िजा कैर्फर्ि 

५०१० सामान्द्य 

सेर्ा 

• लनयलमत सार्विलनक सेर्ा प्रर्ाहका िालग भौलतक तथा मानर्ीय 

व्यर्स्थापनबाट गुणस्तरीय सेर्ा प्रर्ाह भएको हुने 

  

५०२० सरुक्षा • कायावियको कम्पाउण्डमा घेराबार, र्ाि लनमावण, पािेको व्यर्स्था भई   
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व्यर्स्थापन कायाविय सरुलक्षत भएको हुने 

५०३० सूचना 

प्रलर्लध 

• सशुासन र गुणस्तरीय सेर्ा प्रर्ाहका िालग आर्श्यक हाडवरे्यर 

प्रणािीको व्यर्स्था र सफ्टरे्यर प्रणािीको लर्कास भएको हुने 

  

५०४० पलञ्िकरण 

व्यर्स्थापन 

• व्यलिगत घटना दतावका पुराना अलभिेख कम््यूटराइज्ड र अनिाईनमा 

आधाररत घटना दताव कायावन्द्र्यनमा आएको हुने 

• पुराना अलभिेखहरु चालहएको बेिा पाइने गरी व्यर्स्थापन गररएको हुने 

  

५०५० स्थानीय 

त्याङ्क 

सकंिन र 

अलभिेख 

व्यर्स्थापन 

• चािु आर्मा सम्पन्द्न त्याङ्क सकंिन कायविाई प्रशोधन गरी 

गाउपँालिकाको प्रोफाइि तयार भएको हुने ।  

• गाउपँालिकाभर अलभिेख व्यर्स्थापन सम्बन्द्धी एउटै मापदण्ड र 

कायवलर्लध बनाई एउटै मानकमा व्यर्लस्थत भएको हुने 

  

५०६० सशुासन 

प्रर्द्धवन 

• आगामी आ.र्.मा कम्तीमा ३ पटक सार्विलनक सनुुर्ाई, एकपटक 

सामालिक परीक्षण भएको हुने 

• योिनास्थिमा सूचनापाटी, सामालिक िेखापरीक्षणिाई अलनर्ायव गरी 

आम नागररक ससूुलचत भएको हुने 

• सूचना प्रकाशन, नागररक र्डापत्र अद्यार्लधक, गुनासो सनुुर्ाइ सयंन्द्त्र 

सलक्रय अर्स्थामा भएको हुने 

  

५०७० अनुसन्द्धान 

तथा 

लर्कास 

• सेर्ा प्रर्ाहिाई थप गुणस्तरीय र प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक के्षत्रको 

थप लर्कासका िालग अनुसन्द्धान तथा लर्कास गरी प्रलतरे्दन प्राप्त भएको 

हुने 

  

५०८० अन्द्यत्र 

र्लगवकृत 

नभएको 

• साझेदारीमा कायवक्रम सञ्चािन गनुवपने अर्स्थामा, भलर्तव्य गाउ ँ

कायवपालिकािे लनणवय गरी रकम खचव गनुवपने अर्स्थामा स्रोतको 

उपिब्धता भएको हुने 
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२.२ िावषिक बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि अिलम्बन 

गरिएका प्रमुख नीमत तथा आधािहर 

 

आगामी आलथवक र्षव २०७५/०७६ को र्ालषवक बिेट तथा कायवक्रम तिुवमा गदाव समग्र रुपमा नेपािको 

संलर्धानको नीलत, लनदेशक लसद्धान्द्त, लर्कासका समसामलयक मालमिाहरु, मौिुदा संघीय कानून, लनदेशन, 

मापदण्ड, प्रदेश सरकारको नीलत तथा कायवक्रम, मापदण्ड तथा मागवदशवन, आर्लधक योिना, स्थानीय स्रोत 

साधन र सक्षमतािाई केन्द्र लर्न्द्दू बनाइएको छ । समग्री नीलत तथा आधारिाई टेकेर आलथवक, सामालिक, 

पूर्ावधार, र्न तथा र्ातार्रण र संस्थागत लर्कासका के्षत्रमा के्षत्रगत नीलत तथा आधार कायम गरी बिेट 

तथा कायवक्रम तिुवमा गररएको छ ।  

२.२.१ समग्र नीमत तथा आधािहर 

भूमे गाउपँालिकाको आलथवक र्षव २०७५/०७६ को र्ालषवक नीलत, बिेट तथा कायवक्रम तिुवमा गदाव देहायका 

स्रोत र लर्षयहरुिाई आधार बनाएर तयार गररएको छ ।  

(क) नेपािको संलर्धान 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

(ग) रालष्रय प्राकृलतक स्रोत तथा लर्त्त आयोग ऐन, २०७४ 

(घ) अन्द्तर सरकारी लर्त्त व्यर्स्थापन ऐन, २०७४ 

(ङ) संघीय र प्रदेश सरकारिे िारी गरेका नीलत, कानून तथा मापदण्डहरु  

(च) स्थानीय तहमा र्िेट तिुवमा, कायावन्द्र्यन, आलथवक व्यर्स्थापन तथा सम्पलत्त हस्तान्द्तरण 

सम्बन्द्धी लनदेलशका, २०७४ 

(छ) संघीय, प्रादेलशक र गाउपँालिकाको गरुुयोिना  

(ि) गाउपँालिकाको मध्यमकािीन खचव संरचना 

(झ) गाउपँालिकाको स्थानीय स्रोत साधन र सक्षमता 

(ञ) लर्कासका अन्द्तरसम्बलन्द्धत लबषयहरु 

(ट) नेपाि सरकारिे अन्द्तरावलष्रय िगतमा िनाएका प्रलतबद्धताबाट लसलिवत दालयत्र्हरु, संघ र 

प्रदेश सरकारिे अबिम्बन गरकेा अन्द्य आलथवक नीलतहरु आलद । 
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२.२.२ के्षत्रगत नीमतहर 
बिेट तथा कायवक्रम तिुवमाको िालग लनधावररत समग्री नीलत तथा आधार तथा मूल्य मान्द्यतािाईिाई टेकेर 

आलथवक, सामालिक, पूर्ावधार, र्न तथा र्ातार्रण र संस्थागत लर्कासका के्षत्रमा के्षत्रगत नीलत तथा आधार 

कायम तय गररएको छ ।  

 

(क) आमथिक क्षेत्र 

1. कृलषको आधलुनकीकरण, यालन्द्त्रकरण र व्यर्सायीकरणमा सहिीकरण र सरिीकरण 

गररनेछ ।  

2. "अर्गयावलनक उत्पादनः भूमेको पलहचान" िाई भूमेको ब्राण्ड नारा बनाइनेछ ।  

3. कृलष सडक, कृलष उपि संकिन केन्द्र, बिारीकरणका िालग कृलष सहकाररतािाई 

प्रर्द्धवन गररनेछ ।  

4. कृलष अनुसन्द्धान केन्द्रमा िनशलि व्यर्स्थापन गरी ठोस रुपमा सञ्चािनमा 

ल्याइनेछ ।  

5. पश ुस्र्ास््य र लनयमन, प्रिनन र प्रसार कायवक्रमिाई लनयलमत रुपमा बढार्ा लदन र 

नश्ल सुधार िगायत पश ुसेर्ा तफव को कायवक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

6. सार्विलनक लनिी साझेदारी बमोलिम उद्योग के्षत्र लर्कासका िालग पूर्ावधार लनमावण 

गनुवका साथै उद्यम लर्कास प्रर्द्धवन सम्बन्द्धी कायवक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

7. कृलत्रम तथा ऐलतहालसक पयवटन लर्कासका िालग पयवटन पूर्ावधार लनमावण र प्रर्द्धवन 

कायवक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

8. लर्त्तीय साक्षरता, सहकारीहरुको क्षमता लर्कास, संस्थागत प्रर्द्धवन तथा 

बिारीकरणमा सहायता उपिब्ध गराइनेछ ।  

 

(ख) सामाक्षजक क्षेत्र 

1. सामदुालयक लर्द्याियको शैलक्षक गणुस्तर तथा व्यर्सालयक तालिम माफव त मानर् 

लर्कासमा िोड लदइनेछ । "सबैका िालग लशक्षा, गणुस्तरीय लशक्षा" िाई प्रभार्कारी 

बनाइनेछ ।  
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2. सबै नागररकिाई गणुस्तरीय आधारभूत स्र्ास््य सेर्ाको सहि पहुचँ सुलनलित 

गररनेछ । परम्परागत उपचारको लर्लधिाई ससं्थागत लर्कास गररनेछ ।  

3. मूहान संरक्षणका साथै सफा, स्र्च्छ खानेपानीमा सबैको पहुचँ सुलनलित गररनेछ । 

पूणव  सरसफाइयिु गाउपँालिका लनमावणका िालग कायवयोिना बमोलिम बिेट 

कायावन्द्र्यन गररनेछ ।  

4. स्थानीय भाषा, संस्कृलत र किाको सरंक्षण, संर्द्धवनका साथै पसु्तेर्ारी 

हस्तान्द्तरणको अर्सर लनमावण गररनेछ ।  

5. यूर्ाहरुिाई व्यर्सालयकता तथा खेिकूद के्षत्रको लर्कासका िालग यूर्ा लर्कास केन्द्र 

लनमावण गरी व्यर्लस्थत र चरणर्द्ध गररनेछ ।  

6. िैंलगक समता तथा सामालिक समारे्शीकरण कायवक्रम माफव त समानतामा आधाररत 

समाि लनमावण गररनेछ ।  

 

(ग) पूिािधाि क्षेत्र 

1. सबैको घरमा स्र्च्छ खानेपानी, उज्यािो घर, सलििो सञ्चार: लसंचाईयिु कृलष 

पूर्ावधार, समनु्द्नत गाउपँालिकाको आधार नारा साथवक पाररनेछ ।  

2. स्थानीय उत्पादनको बिारीकरण र सहि आर्तिार्तका िालग सडक र पिु 

लनमावण तथा ममवत गररनेछ ।  

3. लशक्षा, स्र्ास््य, ढुर्ानीका िालग सहि पहुचँको र्ातार्रण लनमावण गररनेछ ।  

4. सबैका िालग भौलतक पूर्ावधारको पहुचँ र्ृलद्ध गररनेछ ।  

5. प्रत्येक र्डा केन्द्रमा सडक यातायातः प्रत्येक गाउ ँटोिसम्म ग्रामीण सडकको 

लर्कास गररनेछ ।  

6. "बलियो भर्न, व्यर्लस्थत शहरः नमूना भूमेको रहर" का िालग भर्न लनमावण 

मापदण्ड िागू गररनेछ ।  
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(घ) िाताििण तथा विपद व्यिस्थापन 

1. लर्पद ्व्यर्स्थापनमा समदुायको क्षमता अलभर्ृलद्ध गरी पररचािन गररनेछ । 

ििउत्पन्द्न प्रकोप लनयन्द्त्रण सम्बन्द्धी योिना कायावन्द्र्यन गररनेछ ।  

2. समदुाय, सरोकारर्ािा लनकाय, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा 

लर्पद ्व्यर्स्थापन सहयोग आदानप्रदान तथा समाधानका कायव गररनेछ ।  

3. "सफा र हररयािीः समदृ्ध भूमे" नारािाई साथवक तलु्याउन "एक घर दश फिफूि" 

कायवक्रम, ग्रामीण सडकहरुमा फु्रट कररडोर तथा ग्रीन कररडोरको अर्धारणािाई मूतव  

रुप लदइनेछ ।  

4. साझेदार लनकायसगँको समन्द्र्यमा ििर्ाय ुपररर्तवन न्द्यूलनकरण र अनुकूिनका 

कायवक्रमहरु कायावन्द्र्यन गररनेछ ।  

5. ििाधार तथा िैलर्क लर्लर्धता संरक्षणमा िोड लदइनेछ ।  

 

(ङ) संस्थागत विकास, सिेा प्रिाह ि सुशासन 

1. सार्विलनक प्रशासनिाई स्र्च्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रलत प्रलतर्द्ध, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, प्रलर्लधयिु, िनउत्तरदायी र सहभालगतामूिक बनाइनेछ ।  

2. संस्थागत सक्षमता र संस्थागत स्मरणिाई प्रभार्कारी बनाइनेछ ।  

3. गणुस्तरीय सार्विलनक सेर्ा प्रर्ाहमा मापदण्ड लनमावण र लर्द्यतुीय सूचना प्रलर्लधको 

लर्कासका िालग अध्ययन तथा लर्कास गररनेछ ।  

 

२.३ मुख्य मुख्य आयोजना ि क्रक्रयाकलापहर 

  भूमे गाउँपालिकाको आगामी आलथवक र्षव  २०७५/०७६ को र्ालषवक नीलत तथा कायवक्रम र बिेट 

तथा योिनािे लनलदवष्ट गरेका िक्ष्य, उदे्दश्यहरुिाई हालसि गनव  देहाय बमोलिमका मखु्य मखु्य आयोिना 

तथा लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछन् ।  
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के्षत्रगि र्ोजना िथा र्क्रर्ाकिापिरु 

आर्थिक र्वकास 

ख.र्श.न.ं कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न िुने स्थान 

  कृर्ष   

 २२५२२ माररङ बहुउदे्दशीय अनुसन्द्धान केन्द्र 
र्डा नं २ र ७ को 

माररङ 

२२५२२  कृलष प्रसार तथा बािी लर्कास कायवक्रम गापा 

३११११ कृलष उपि सकंिन केन्द्र लनमावण भूमे ९ चनुबाङ 

 २२५२२ पशु सेर्ा कायवक्रम गा.पा. 

  उद्योग िथा वार्णज्र्   

३१५११ घरेिु तथा साना उद्योग माग र औलचत्यतामा आधाररत प्रर्द्धवन) गा.पा. 

३१५११ उद्यम लर्कास प्रर्द्धवन गा.पा. 

३१५११ 
औद्योलगक लर्कास सम्भाव्यता अध्ययन, प्रर्द्धवन र अन्द्य लनकायसगँ 

साझेदारी 
गा.पा. 

३११७१ लसमा लमि ममवत र्डा नं. ३ 

२२५१२ अल्िो प्रशोधन तालिम सञ्चािन (मलहिा िलक्षत बिेट) र्डा नं. ५ सेराबाङ 

  पर्िटन   

  पर्िटन पूवािधार   

३११७२ चनुबाङ िनयदु्ध सगं्रहािय एकीकृत योिना लनमावण र्डा नं ९ चनुबाङ 

३११५९ चनुबाङ िनयदु्ध सगं्रहािय सदुृढीकरण र्डा नं ९ चनुबाङ 

३११५९ महत यदु्ध स्माररका सदुृढीकरण र्डा नं ६ महत 

३११५९ 
शलहद र्ास ुस्मृलत िनर्ादी लर्द्यािय सगं्रहाियका िालग आन्द्तररक 

सदुृढीकरण 
र्डा नं ३ क्याङ्सी 

३११५९ आलदर्ासी िनिालत सगं्रहािय सदुृढीकरण र्डा नं २ काकँ्री 

३११५१ गुररल्िा पदमागव स्तरोन्द्नलत र्डा नं १ 

  पर्िटन प्रवर्द्िन   

२२५२२ पयवटन डायरी तथा फोटो प्रकाशन गापा 

२२५२२ पयवटन प्रर्द्धवन कायवक्रम गापा 

  सिकारी   

३१५११ सहकारी के्षत्र प्रर्द्धवन गापा 

२२५१२ सहकारी के्षत्र क्षमता लर्कास गापा 

३१५११ सहकारीमा आधाररत उत्पादन प्रर्द्धवन गापा 

  र्वत्तीर् के्षत्र   

२२५१२ लर्त्तीय साक्षरक्षा कायवक्रम सबै र्डा 
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सामार्जक र्वकास 

ख. र्श. न.ं कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न िुने स्थान 

  र्शक्षा   

२८९११ लर्द्यािय सधुार तथा नमूना लर्द्यािय लनमावण कायवक्रम सरै् लर्द्यािय 

31159 आलर् रुलिखोिा खेिमैदान लनमावण र्डा नं १ 

31159 मालर् लसद्दचौर खेिमैदान लनमावण र्डा नं १ 

31171 आलर् स्यािा भर्न पिस्टर र्डा नं १ 

31159 आलर् खार्ाङ लफल्ड लनमावण र्डा नं २ 

31115 आलर् दहर्ाङ फलनवचर र्डा नं २ 

31151 आलर् झुम्िाबाङ लसढी लनमावण र्डा नं ३ 

31115 खाम्दै आलर् फलनवचर र्डा नं ६ 

31159 खाम्दै आलर् शौचािय लनमावण र्डा नं ६ 

31113 मालर् महत भर्न ममवत र्डा नं ६ 

22522 मालर् महत पुस्तक खररद र्डा नं ६ 

22313 आलर् धमवशािा फलनवचर खररद  र्डा नं ७ 

31115 आलर् िार्ाङ फलनवचर खररद  र्डा नं ७ 

31115 आलर् गुनाम फलनवचर खररद  र्डा नं ७ 

31115 आलर् ररसािचौर फलनवचर ममवत  र्डा नं ७ 

31159 िनशलि आलर् लझम्का खेिमैदान लनमावण र्डा नं ८ 

31112 कुलचबाङ मालर् पुस्तकािय भर्न लनमावण र्डा नं ८ 

31159 आलर् धमवशािा छाना ममवत तथा धारा लनमावण र्डा नं ९ 

31159 मालर् चनुबाङ घेराबार तथा गेट लनमावण लनमावण र्डा नं ९ 

31159 आधारभूत लसमचौर घेराबार तथा व्यर्स्थापन र्डा नं ९ 

  स्वाथ्र्   

28911 समग्र स्र्ास््य के्षत्र सधुार कायवक्रम गापा 

31113 स्र्ास््य भर्न लफलनलसङ र्डा नं १ 

31511 स्र्ास््य चौकी व्यर्स्थापन र्डा नं २ 

31159 सामुदालयक स्र्ास्थ केन्द्र झुम्िाबाङ व्यर्स्थापन र्डा नं ३ 

31511 मोराबाङ गाउघँर लक्िलनक भर्नमा फलनवचर तथा शौचािय लनमावण र्डा नं ३ मोराबाङ 

31511 स्र्ास््य चौकी काडँा व्यर्स्थापन र्डा नं ४ 

31159 
डालिबाङ स्र्ास््य सामुदालयक खोप केन्द्र सदुृढीकरण तथा शौचािय 

लनमावण 
र्डा नं ५ डालिबाङ 

31511 सामुदालयक स्र्ास््य इकाई ब्यबस्थापन र्डा नं ७ 

31511 सामुदालयक स्र्ास््य इकाई व्यर्स्थापन र्डा नं ८ 

  खानेपानी िथा सरसफाइ   

22522 खानेपानी तथा सरसफाई योिना कायावन्द्र्यन गापा 

31156 िामाक्याङ खानेपानी लनमावण योिना (क्रमागत) र्डा नं १ 

31156 स्यानतारे खानेपानी लनमावण योिना र्डा नं १ 

31156 गरर्ाङ खानेपानी लनमावण योिना र्डा नं १ 

31156 िुकुम दलित र्लस्त मुहान ममवत र्डा नं १ 
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31156 हलिर्ाङ खानेपानी लनमावण र्डा नं १ 

31158 दलित बलस्त ढि लनकास (दलित िलक्षत) र्डा नं १ 

31156 लत्रबेणी बगर खानेपानी लनमावण र्डा नं २ 

31156 गार्ाङ खानेपानी ममवत र्डा नं २ 

31156 िनिालत सगं्रािय खानेपानी र्डा नं २ 

31156 झुम्िाबाङ खानेपानी पाइप खररद र्डा नं ३ 

31156 कालिमाटी मुहान सरंक्षण तथा ठाम खानेपानी लनमावण र्डा नं ३ 

31156 गाबाङ खानेपानी धारा लनमावण र्डा नं ३ 

31156 िुगे खानेपानी लनमावण योिना (एक घर एक धारा) र्डा नं ४ सालकम 

31156 घगंारी खानेपानी ममवत लनमावण योिना (िनिालत) र्डा नं ४ 

31156 स्याबाङ खोिा तल्िो मूि खानेपानी लनमावण योिना (एक घर एक धारा) र्डा नं ४ काडँा 

31158 काडँा र्स्ती ढि लनकास (क्रमागत) र्डा नं ४ काडँा 

31156 झुङिुङ खानेपानी ममवत लनमावण योिना र्डा नं ४ सालकम 

31156 खाम्दै र स्यािा खानेपानी ममवत र्डा नं ६ 

31156 महत खानेपानी ममवत र्डा नं ६ 

31156 गलटङ्िा खानेपानी ममवत र्डा नं ६ 

31156 तामारी सेरङ्गा खानेपानी ममवत र्डा नं ६ 

22522 सरसफाई व्यर्स्थापनका िालग डस्टलर्न खररद लर्तरण र्डा नं ६ 

31156 मैबाङ खानेपानी ममवत र्डा न  ८  

31156 पोबाङ खानेपानी ममवत र्डा नं ८ 

31156 घोरनेटी खानेपानी ममवत र्डा न ८ 

31156 मालथगाउ ँदमाई डेरादेलख तलिगाउसँम्म खानेपानी ममवत र्डा नं ८ 

31156 लबष्टिोटे खानेपानी योिना (क्रमागत) र्डा नं ९ 

31156 घटे्टखोिा लसमिबोट खानेपानी योिना र्डा नं ९ 

31156 गोिविे खानेपानी ट्याङ्की लनमावण तथा ममवत र्डा नं ९ 

31156 मािुर्ा मुिखोिा खानेपानी योिना र्डा नं ९ खुङ 

31156 कटुिधारा खानेपानी योिना र्डा नं ९  

31156 तारि मकोटा खानेपानी योिना ममवत र्डा नं ९ 

31156 गहुकँम्द खानेपानी योिना ममवत र्डा नं ९ 

31156 टाकुरीखोिा खानेपानी योिना र्डा नं ९ पेढी चेप्री 

31156 र्डास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ क्षमता अलभर्लृद्ध म्यालचङ कायवक्रम र्डा नं ९ 

31156 पुर्ालभरखोिा खानेपानी योिना र्डा नं ९ िुम्मा 

  ससं्कृर्ि प्रवर्द्िन   

22522 स्थानीय भाषा संस्कृलतको सरंक्षण तथा प्रर्द्धवन कायवक्रम गापा 

31112 लिष्टीय चचव भर्न लनमावण र्डा नं १ 

22522 सासँ्कृलतक सरंक्षण तथा प्रर्द्धवन र्डा नं १ 

22522 पंचेर्ािा सरंक्षण (दलित) र्डा नं १ 

31115 लिष्टीयन चचव फलनवचर व्यर्स्था र्डा नं ३ लसमा 

31159 सेराबाङ मण्डिी र्गयालबङ र्ाि लनमावण र्डा नं ५ सेराबाङ 

31159 रालधका बमव मलन्द्दर घेराबार र्डा नं ६ 
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31159 देर्ीथान लनमावण व्यर्स्थापन र्डा नं ६ 

31159 कालिका थान लनमावण व्यर्स्थापन र्डा नं ६ 

31159 भर्ानी थान व्यर्स्थापन र्डा नं ६ 

  खेिकूद िथा मनोरञ्जन   

22522 यूर्ा खेिकूद तथा रोिगारी िलक्षत कायवक्रम गापा 

22522 यूर्ा स्र्रोिगार कायवक्रम गापा 

22522 यरु्ा खेिकुद व्यर्स्थापन र्डा नं १ 

33159 गाबाङ खेि मैदान मञ्च लनमावण र्डा नं २ 

22522 यरु्ा तथा खेिकूद व्यर्स्थापन काकँ्री र्डा नं २ 

22522 यूर्ा िलक्षत कायवक्रम र्डा नं ३ 

22522 खेिकूद व्यर्स्थापन कायवक्रम र्डा नं ४ काडँा 

31159 तल्िो धबाङ खेिमैदान लनमावण र्डा नं ४ काडँा 

31159 बिथुङ लफल्ड लनमावण र्डा नं ४ 

22512 यूर्ा कम््यूटर लशक्षा तालिम र्डा नं ५ 

22522 यूर्ा िलक्षत कायवक्रम र्डा नं ५ 

22522 र्डास्तरीय खेिकूद व्यर्स्थापन र्डा नं ६ 

31159 डाङरीबाङ खेि मैदान लनमावण र्डा नं ७ 

31159 ताम्दै खेि मैदान लनमावण र्डा नं ८ 

31159 लसमखोिा खेि मैदान लनमावण र्डा नं ८ 

31159 पोखरापाटा खेि मैदान लनमावण र्डा नं ८ 

31159 कुलचबाङ खेि मैदान तारबार र्डा नं ८ 

22522 यरु्ा खेिकूद व्यर्स्थापन र्डा नं ९ 

31159 िाखरखोिा खेिमैदान घेराबार र्डा नं ९ 

  िैंर्गक समानिा िथा सामार्जक समावेशीकरण   

28911 लैंर्िक समानता तथा सामार्िक समावेशीकरण तथा सशर्िकरण कार्िक्रम गापा 

22522 आर्िवासी िनिार्त लर्ित प्रवर्द्िन गापा 

 महिला लहित   

31113 मलहिा सामुदालयक भर्न रगंरोगन तथा ढि लनकास र्डा नं १ िुकुम 

31112 मलहिा सामुदालयक भर्न लनमावण र्डा नं २ 

22512 मलहिा क्षमता लर्कास कायवक्रम र्डा नं २  

33156 खानेपानी ट्याङ्की ममवत तथा मुहान सरंक्षण (मलहिा िलक्षत) र्डा नं ३ 

22512 मलहिा िलक्षत क्षमता लर्कास र्डा नं ३ 

31113 सामुदालयक मलहिा भर्न काडँा सदुृढीकरण र्डा नं ४ काडँा 

31113 सामुदालयक मलहिा भर्न सदुृढीकरण सालकम र्डा नं ४ तल्िो सालकम 

22522 सिृनशीि तामारी आमा समूह भाडँा खररद र्ड ँनं ६ तामारी 

22522 पररर्तवनशीि आमा समूह पोशाक खररद महत र्डा नं ६ महत गाउ ँ

22522 खाम्दै आमा समूह र्डा नं ६ खाम्दै 

31112 मलहिा समूह भर्न लनमावण गुनाम र्डा नं ७ गुनाम 

31112 मलहिा समूह भर्न लनमावण िाबाङ र्डा नं ७ िाबाङ 

22512 मलहिा लहसंा सम्बलन्द्ध चेतनामूिक कायवक्रम र्डा नं  ७ 
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22512 कुलचबाङ मलहिा सशलिकरण र्डा नं ८ 

31112 कोिाव मलहिा समूह भर्न र्डा नं ८ कोिाव 

31159 मलहिा भर्न सार्विलनक लनमावण र्डा नं ९ 

22512 मलहिा क्षमता अलभर्ृलद्ध र्डा नं ९ 

 बालबाहलका लहित   

31115 आलर् लसद्दचौर बािमैत्री फलनवचर र्डा नं १ 

22522 आलर् स्यािा लभते्त िेखन र्डा नं १ 

22522 आलर् रुलिखोिा लभते्त िेखन र्डा नं १ 

22522 बािमैत्री कायवक्रम सचंािन र्डा नं २ 

31156 प्रालर् गार्ाङ बािमैत्री धारा लनमावण र्डा नं २ 

31156 मालर् लत्ररे्णी बािमैत्री धारा लनमावण र्डा नं २ 

31159 आलर् क्याङ्सी बािमैत्री शौचािय लनमावण र्डा नं ३ 

31156 आलर् मोराबाङ बािमैत्री धारा लनमावण र्डा नं ३ मोराबाङ 

22313 मालर् काडँा बािमैत्री शैलक्षक सामाग्री र्डा नं ४ काडँा 

22313 आलर् तल्िो सालकम बािमैत्री शैलक्षक सामाग्री र्डा नं ४ तल्िो सालकम 

31115 आलर् सेराबाङ बािमैत्री कक्षा व्यर्स्थापन र्डा नं ५ सेराबाङ 

31159 खाम्दै लर्द्यािय बािमैत्री र्ातार्रण लनमावण र्डा नं ६ खाम्दै 

31112 रुन्द्चे नाखे बाि लशक्षा संचािन भर्न लनमावण र्डा नं ६ 

31115 मालर् महत बािमैत्री कक्षा व्यर्स्थापन र्डा नं ६ 

22512 बाि लर्र्ाह न्द्यलुनकरण चेतनामूिक कायवक्रम र्डा नं ७ 

31115 आलर् धमवशािा बािमैत्री सामग्री खररद र्डा नं ७ 

31115 आलर् िाबाङ बािमैत्री सामग्री खररद र्डा नं ७ 

31159 आलर् गुनाम बािमैत्री स्थि तारबार र्डा नं ७ 

31115 आलर् ररसिचौर बािलबकास सामग्री खररद र्डा नं ७ 

31159 आलर् लसमखोिा बािमैत्री धारा तथा शौचािय लनमावण र्डा नं ८ लसमखोिा 

22512 बािबालिका क्षमता अलभर्लृद्ध कायवक्रम र्डा नं ९ 

31115 आलर् लसमचौर बािमैत्री कक्षा व्यर्स्थापन र्डा नं ९ 

31159 आलर् गोठीर्ाङ बािमैत्री शौचािय लनमावण र्डा नं ९ 

31159 आलर् डाडागाउँ बािमैत्री धारा तथा शौचािय लनमावण र्डा नं ९ 

31156 आलर् दुर्ाचौर बािमैत्री धारा लनमावण र्डा नं ९ 

 दर्िि िर्क्षि   

22522 पञ्िे बािा सरंक्षण र्डा नं १ 

31159 आरण ब्यबस्थापन िंगाडाडा र्डा नं २ 

31112 आरण ब्यबस्थापन सामग्री खररद गार्ाङ र्डा नं २ 

31159 आरन सधुार व्यर्स्थापन र्डा नं ३ 

22522 दलित र्स्ती सरसफाई कायवक्रम तथा लफल्टर लर्तरण र्डा नं ४ काडँा 

31155 दाना र्स्ती दलित िलक्षत लसंचाई कायवक्रम र्डा नं ४ तल्िो सालकम 

22522 दलित र्स्ती एक घर एक लफल्टर कायवक्रम र्डा नं ५ 

22522 पञ्चे बािा खररद तथा सरंक्षण र्डा नं ६  

22522 दलित र्स्ती एक घर एक लफल्टर कायवक्रम र्डा नं ६  
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22522 पञ्चे बािा खररद  र्डा नं ७ 

31159 दलित बस्ती आरन लनमावण तथा खानेपानी ममवत र्डा नं ८ 

22512 पञ्िे बािा तालिम र्डा नं ९ 

 अपाङ्ग िर्क्षि   

22522 अपाङ्ग सम्मान कायवक्रम र्डा नं १ 

22522 अपागं आय आिवनका िालग बािा लर्तरण कायवक्रम र्डा नं २ 

22522 अपाङ्ग सम्मान तथा सरंक्षण र्डा नं ३ 

22522 अपाङ्ग सम्मान तथा पोषण कायवक्रम र्डा नं ४ 

22522 अपाङ्ग सम्मान तथा पोषण कायवक्रम र्डा नं ५ 

22522 अपाङ्ग सरंक्षण सम्मान कायवक्रम र्डा नं ६ 

22522 अपाङ्ग िलक्षत कायवक्रम र्डा नं ७ 

22522 अपाङ्ग सरंक्षण सम्मान कायवक्रम र्डा नं ९ 

 ज्रे्ष्ठ नागररक   

22522 िेष्ठ नागरीक सम्मान कायवक्रम र्डा नं १ 

22522 िेष्ठ नागरीक सम्मान कायवक्रम र्डा नं २ 

22522 ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम र्डा नं ३ 

22522 ज्येष्ठ नागररक सम्मान तथा पोषण कायवक्रम र्डा नं ४ 

22522 ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम र्डा नं ५ 

22522 ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम र्डा नं ६ 

22522 ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम र्डा नं ७ 

22522 ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम र्डा नं ८  

22522 िेष्ठ नागररक अलभनन्द्दन कायवक्रम र्डा नं ९ 

     

 जनजार्ि िर्क्षि   

22522 िनिालत संस्कृलत सरंक्षण तथा प्रर्द्धवन र्डा नं ३ 

22522 िनिालत मगर पोशाक खररद र्डा नं ५ 

22522 िनिालत किा संस्कृलत सरंक्षण तथा प्रर्द्धवन र्डा नं ६ 

22522 िनिालत पैचेरी बािा खररद 
र्डा नं ७ िार्ाङ, 

धमवशािा 

22522 मयरु नाच सामाग्री खररद र्डा नं ८ 

22522 िनिालत संस्कृलत प्रर्द्धवन र्डा नं ९ 
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पूवािधार र्वकास 

ख.र्श.न.ं कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न िुने स्थान 

  स्थानीर् सडक, पुि िथा झो पु   

 स्थानीर् सडक बाटो   

31151 सडक बाटो ममवत सम्भार आर्श्यकतानुसार 

31151 बागतार-ेगुनाम-माररङ-लत्ररे्णी सडक गापा 

31151 धमवशािा- िार्ाङ- लभत्रीर्न सडक लनमावण गापा 

31151 गैरीगाउ-ँबुढागाउ-ँगहुकँम्द सडक लनमावण गापा 

31151 लसमा-झुम्िाबाङ-क्याङ्सी-खाबाङबगर सडक लनमावण गापा 

31151 दोमही-कोिाव-चनुबाङ सडक गापा 

31151 लसमा-मोराबाङ-काडँा ग्रामीण सडक गापा 

31151 लत्ररे्णी देलख काकँ्री ठूिो गाउसँम्म लसढंी लनमावण गापा 

31151 िुकुम-ररका-थर्ाङ सडक लनमावण योिना र्डा नं १ 

31151 RCC पुि लनमावण खाबाङ र्डा नं २ खाबाङ 

31151 झुङिुङ-बिथुङ-भुयरँथान-धबाङ सडक स्तरोन्द्नलत र्डा नं ४ 

31151 कुनपानी खोिा काठेपुि र्डा न  ६ र ८ 

31151 िार्ाङ- खुलिरीबाङ RCC पुि  र्डा नं ७ 

31151 पोखरापाटा र्डा कायावियदेलख कोिाव लर्द्याियसम्म घोडेटो बाटो लनमावण र्डा नं ८ 

31151 भिाबोट बाटो सोलिङ योिना र्डा नं ८ 

31151 मैकाडा बाटो सोलिङ र्डा नं ८ 

31151 लसमखोिा भैंसीिोटे घोडेटो बाटो लनमावण र्डा नं ८ 

31151 धानछरे काठेपुि गोठीबाङ र्डा नं ९ 

31151 ढ्याङ्रो मोहने खोिा काठेपुि लसमचौर र्डा नं ९ 

31151 दोमही खोिा काठेपुि लसमचौर र्डा नं ९ 

31151 साघबुोट खोिा काठेपुि र्डा नं ९  

31151 लछसलमरेबोट काठेपुि लसमचौर र्डा नं ९ लसमचौर 

31151 िुङझोिा काठेपुि र्डा नं ९ 

31151 खुङखोिा काठेपुि पेदी चेप्री र्डा नं ९ 

31151 चनेुिा खोिा काठेपुि दोबाटो र्ड नं ९ 

  र्सचंाई   

31155 िुकुम खोिा लसचंाई योिना भूमे १ 

31155 डुरुमखोिा लसचंाई योिना भूमे २ 

31155 स्प्रीङकि लसचंाई खार्ाङ र्डा नं २ 

31155 तलिगाउ ँसाना लसचंाई योिना र्डा नं ८ 

  भवन िथा सिरी र्वकास   

31112 सन्द्नी आलर् भर्न लनमावण भूमे ९ चनुबाङ 

31171 र्डा कायाविय ममवत र्डा नं ४ 

31112 बािलर्कास भर्न लनमावण उपल्िो सालकम 
र्डा नं ५ उपल्िो 

सालकम 

31171 िनता आलर् सेराबाङ ५ कोठे भर्न सदुृढीकरण र्डा नं ५ सेराबाङ 
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31171 डालिबाङ सामुदालयक भर्न तथा ट् र्ाइिेट सदुृढीकरण र्डा नं ५ डालिबाङ 

31159 लभमिबोट र्गयालबङ र्ाि लनमावण र्डा नं ५ 

31112 सामुदालयक भर्न लबिौरा सार्विलनक लनमावण र्डा नं ९ 

  उजाि, िघ ुिथा साना जिर्वदु्यि   

31153 उिाव लर्कास कायवक्रम (कायवपालिकाको लनणवय बमोलिम कायावन्द्र्यन हुने) गापा 

31153 लर्द्यतु पोि खररद ओभर पानी व्यर्स्था र्डा नं २ 

31153 डालिबाङ लर्द्यतु पोि तार खररद र्डा नं ५ 

31153 कुलचबाङ िघ ुििलर्द्यतु तारबार र्डा नं ८ कुलचबाङ 

31153 छहराखोिा िघिुिलर्द्यतु पाइप लपिर लनमावण र्डा नं ८ 

  सचंार   

31511 सञ्चार के्षत्र लर्कास (गाउ ँकायवपालिकाको लनणवयानुसार) गापा 

 

वािावरण िथा र्वपद ्व्र्वस्थापन 

ख.र्श.न.ं कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न िुने स्थान 

 वन, वािावरण िथा र्वपद ्व्र्वस्थापन  

31157 र्न तथा भू सरंक्षण कायवक्रम गापा 

31157 स्यारर्ाङ डाडँा र्कृ्षारोपन १ 

31157 र्कृ्षारोपन लर्रुर्ा खरीद िंगा सैपाटुन २ 

31157 र्कृ्षारोपन लर्रुर्ा खरीद गार्ाङ २ 

31157 र्कृ्षारोपन लर्रुर्ा खरीद आरुडाडँा २ 

31157 र्कृ्षारोपन लर्रुर्ा खरीद काक्री २ 

31157 तामारी खाम्दै महत र्कृ्षारोपन ६ 

     

  जिाधार सरंक्षण   

31156 मोराबाङ खानेपानी मुहान सरंक्षण र्डा नं ३ 

31156 िमके्षत्री िर्ाटे मुहान सरंक्षण पोखरी लनमावण ६ 
   

  वािावरण सरंक्षण, जिवारु् पररवििन   

31157 फु्रट कररडोर लनमावण  गापा 

     

  जिउत्पन्द्न प्रकोप र्नर्न्द्त्रण   

31154 सैपाटुङ खोिा बाधँ लनमावण र्डा नं २ 

31154 धमवशािा तटबन्द्ध लनमावण र्डा नं ७ 

     

  फोिरमैिा िथा ढि व्र्वस्थापन   

31158 गाउपँालिका कायाविय ढि लनकास गापा 

31158 िुकुम र्स्ती ढि लनकास र्डा नं १ 

  र्वपद ्व्र्वस्थापन   

22522 लर्पद ्प्रलतकायव योिना तिुवमा तथा कायावन्द्र्यन गापा 

 लर्पद ्व्यर्स्थापन कोष गापा 
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ससं्थागि सुधार 

ख.र्श.न.ं कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न िुने स्थान 

  सामान्द्र् सेवा   

31159 सामान्द्य सेर्ा व्यर्स्थापनका िालग ममवत सम्भार गापा 

31112 र्डा कायाविय व्यर्स्थापन र्डा नं ३ 

     

  सुरक्षा व्र्वस्थापन   

31159 गाउपँालिका कायाविय प्ररे्श द्वार तथा घेराबार लनमावण गापा 

31159 अस्थायी प्रहरी चौकी व्यर्स्थापन ६ 

22311 ई प्र का चनुर्ाङमा सामान खररद र्डा नं ९ 

     

  सूचना प्रर्वर्ध   

31132 सूचना तथा सञ्चार प्रलर्लध उत्पादन व्यर्स्थापन गापा 

     

  पर्ञ्जकरण व्र्वस्थापन   

22522 पलञ्िकरण अलभिेख व्यर्स्थापन तथा सरुक्षण गापा 

     

  स्थानीर् िथ्र्ाङ्क सकंिन िथा अर्भिेख व्र्वस्थापन   

22522 र्डागत त्याङ्क व्यर्स्थापन गापा 

     

  सुशासन प्रवर्द्िन   

22522 सशुासन प्रर्द्धवन रणनीलत कायावन्द्र्यन गापा 

     

  अनुसन्द्धान िथा र्वकास   

31172 अनुसन्द्धान तथा लर्कास गापा 

     

  अन्द्र्त्र वगीकरण नभएको   

31511 
अन्द्यत्र र्गीकृत नभएको (गाउ ँकायवपालिकाको लनणवय बमोलिम खचव गनव 

सलकने) 
गापा 
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२.४ अनुमामनत व्यय ि स्रोत व्यिस्थापन 

भमे गाउपँालिकाको आगामी आलथवक र्षव २०७५/०७६ मा हुने शीषवकगत व्यय र स्रोत 

व्यर्स्थापनको अनुमान देहाय बमोलिम रहेको छ । बिेटको आय व्ययको लर्र्रण, र्ालषवक लर्कास कायवक्रम 

िगायतका लर्र्रणहरु अनसूुचीमा उल्िेख गररएको छ ।  

आर्को अनुमान 
  

व्र्र्को अनुमान    
 (रु. हिारमा) 

आर्को स्रोि रकम रु 
 

व्र्र्को के्षत्र चािु पूँजीगि जम्मा 

सघं समानीकरण १११८०० 
 

गाउ ँकायवपालिकाको कायाविय ४४३३० २४५०० ६८८३० 

सघं सशतव ९९८०० 
 

आलथवक लर्कास १४५५८ १२०८७ २६६४५ 

सघं रािस्र् बाडँफाडँ ६४०५७ 
 

सामालिक लर्कास २०६७४ २९५५२ ५०२२६ 

प्रदेश समानीकरण ४११२ 
 

पूर्ावधार लर्कास ० ४११३५ ४११३५ 

प्रदेश सशतव ९६०० 
 

र्न तथा र्ातार्रण ५०० ४२३८ ४७३८ 

प्रदेश रािस्र् बाडँफाडँ ३२६४ 
 

ससं्थागत सधुार १४२४ ५७६५ ७१८९ 

गत र्षवको मौज्दात २०००० 
 

सशतव अनुदान (सघं) ९९८००   ९९८०० 

आन्द्तररक आय ४५३० 
 

सशतव अनुदान (प्रदेश) ० ९६०० ९६०० 

िनसहभालगता ८१५० 
 

िनसहभालगता  ० ८१५० ८१५० 

 - - 
 

आयोिना व्यर्स्थापन  ० २००० २००० 

 - - 
 

समपूरक कोष ० ७००० ७००० 

जम्मा ३२५३१३ 
 

जम्मा १८१२८६ १४४०२७ ३२५३१३ 

 

 

सघंीर् सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त िुने के्षत्रगि आम्दानीको अनुमार्नि र्ववरण 

आम्दानीको के्षत्र रकम (रू. िजारमा) 

सघंीर् समानीकरण ११,१८,०० 

प्रदेश समानीकरण ४१,१२ 

जम्मा समानीकरण अनुदान ११,५९,१२ 

  

सघं सशिि ९,९८,०० 

प्रदेश सशिि ९६,०० 

जम्मा सशिि अनुदान १०,९४,०० 
 

सघं राजस्व बाडँफाडँ ६,४०,५७ 

प्रदेश राजस्व बाडँफाडँ ३२,६४ 

जम्मा राजस्व बाडँफाडँ ६,७३,२१ 
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२.५ उपसंहाि 

नेपािको संलर्धान लनमावण, कायावन्द्र्यनका साथै स्थानीय तहको लनर्ावचनिे नेपािी िनतािाई स्थानीय 

तहको शासन संचािन तथा लर्कास लनमावणमा प्रत्यक्ष रुपमा आफै सहभागी हुन पाउने गरी ऐलतहालसक 

रुपमा अझ बढी अलधकार सम्पन्द्न बनाएको छ । यस मानेमा रािनैलतक के्षत्रमा हामीिे ऐलतहालसक फड्को 

मारेका छौं । रािनीलतक प्रणािीप्रलत नागररकको भरोसा पनुस्थावलपत भएको छ । अबको बाटो िनचाहना 

अनुरुपको लर्कास लनमावण र लदगो, फरालकिो र तीव्र आलथवक र्ृलद्ध र समतामूिक लर्तरण सलहतको 

आलथवक लर्कास गरी देशिाई समनु्द्नत बनाउनु हो । यो समयिाई आलथवक–सामालिक रुपान्द्तरणको 

अर्सरको रुपमा सदपुयोग गरी संलर्धान र िनचाहना अनरुुप आत्मलनभवर र स्र्ाधीन अथवतन्द्त्र लनमावण गने 

स्र्स्थ प्रलतस्पधावत्मक अथव व्यर्स्था हाम्रो प्रस्थान लबन्द्द ुहो भने समािर्ाद उन्द्मखु अथवतन्द्त्र हाम्रो गन्द्तव्य 

हो ।  

नेपािको संलर्धानिे लनलदवष्ट गरेका मौलिक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धान्द्त र नीलतहरु, चौधौं आर्लधक 

योिनािे पररिलक्षत गरेका उदे्दश्यहरु तथा लदगो लर्कासका िक्ष्यहरु हालसि गरी सन् २०३० सम्म 

नेपाििाई मध्यमस्तरीय आय भएको मिुुकमा स्तरोन्द्नलत गने मिुुकको िक्ष्यिाई आधार मानी यस 

गाउपँालिकामा पलन स्थानीय माटो सुहाउदँो गरुुयोिना तिुवमा सोको मूल्य मान्द्यता र प्रथालमकता बमोलिम 

बिेट तथा योिना लनमावण गदै सोहीअनुरुपको बिेट आगामी आलथवक र्षवका िालग लर्लनयोिन गररएको छ ।  

उलचत मापदण्ड, प्रलक्रया र योिना नबनाई हचरु्ामा बिेट बाडँफाडँ गनव  खोज्दा िलक्षत समूह, कायवक्रम, 

प्रर्द्धवनात्मक कायवक्रमहरुबाट अपेलक्षत नलतिा हालसि गनव  नसलकने यथाथव हाम्रो लर्गतको तीतो अनुभर् छ 

। बिेटको र्स्तुगत लर्लनयोिन र प्रभार्कारी कायावन्द्र्यनका िालग रािनीलतक प्रलतर्द्धता, व्यर्सालयक 

कमवचारीतन्द्त्र र सहयोगी समाि लनमावण आर्श्यक देलखन्द्छ । प्राकृलतक स्रोत साधनको प्रचरुता, कृलष, 

पयवटन, व्यापारको अलधक सम्भार्ना बोकेको यस गाउपँालिकामा आलथवक समलृद्ध र लर्कासका थुपै्र 

सम्भार्नाहरु रहेका छन् ।  

धन्द्यर्ाद ! 

प्रस्िुि गने, 

मनकुमारी बुढा र्वि 

सयंोजक 

बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सहमहत 

गाउसँभामा प्रस्तुत लमलत: २०७५/०३/१५ 

सभाबाट पाररत लमलतः २०७५/०३/२९
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अनुसूची १ आय व्ययको विििण 

आ.व.२०७५/७६ 

    रु. हजारमा 

शीर्षक 
आ.व. २०७३/७४ 

को यथाथष 
आ.व. २०७४/७५ 
को संशोधित अनमुान 

आ.व.२०७५/७६ 
को अनमुान 

आयः  42,668.09   281,762.95    325,313.00  

  राजस्वः      146.00      2,258.69      71,851.00  

  आन्तररक राजस्व            -    २२५९        4,530.00  

  राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम            -                -          67,321.00  

  अन्य आय       146.00              -      

  अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण  42,522.09   262,278.00    225,312.00  

  नेपाल सरकारबाट प्राप्त    10,000.00     262,278.00      211,600.00  

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त            -                -          13,712.00  

  अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त    32,522.09              -                 -    

  अन्य आय          -        6,026.26      20,000.00  

  गत बर्षको नगद मौज्दात            -          6,026.26        20,000.00  

  जनसहभाधगताः          -      11,200.00       8,150.00  

  नगद सहभाधगता            -                -           3,000.00  

  श्रम तथा वस्तगुत सहायता            -        11,200.00         5,150.00  

व्ययः  36,641.83   261,762.95    325,313.00  

  चाल ुखचष     2,000.00     110,055.65      181,286.00  

  प ाँजजगत खचष    34,641.83     151,707.30      144,027.00  

बजेट बचत (+)/न्य न (-)    6,026.26    20,000.00             -    

ववत्तीय व्यवस्था          -              -               -    

  खदु ऋण लगानी          -              -               -    

  ऋण लगानी (-)            -                -                 -    

  ऋण लगानीको सावााँ वफताष प्राप्ती (+)            -                -                 -    

  खदु शेयर लगानी          -              -               -    

  शेयर लगानी (-)            -                -               -    

  शेयर धबक्रीबाट लगानी  वफताष प्राप्ती (+)            -                -               -    

  खदु ऋण प्राप्ती          -              -               -    

  ऋणको सााँवा भकु्तानी (-)            -                -               -    

  ऋण प्राप्ती (+)            -                -               -    

अजन्तम बजेट बचत (+)/न्य न (-)    6,026.26    20,000.00             -    
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अनुसूची २  िाजस्ि तथा अनुदान प्रामप्तको अनमुान 

 

 
आ.व.२०७५/७६ 

    अनसु ची-२ 

    रु. हजारमा 

शीर्षक 

आ.व. 
२०७३/७४ को 

यथाथष 

आ.व. 
२०७४/७५ को 
संशोधित अनमुान 

आ.व. 
२०७५/७६ को 

लक्ष्य 

राजस्वः          -       2,558.69    71,851.00  

  आन्तररक राजस्वः           -         2,058.69       4,530.00  

  सम्पत्ती कर           -            27.44          15.00  

  घरबहाल कर           -               -            30.00  

  घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क           -               -           104.00  

  सवारी सािन कर           -               -               -    

  
सेवा शलु्क (स्थानीय प वाषिार तथा सेवा 

उपयोगमा) 
          -               -            56.00  

  
दस्तरु (स्थानीय तहबाट हनेु धसफाररस 

लगायतमा) 
          -           783.65         700.00  

  पयषटन शलु्क           -               -             8.00  

  ववज्ञापन कर           -               -            14.00  

  व्यवसाय कर           -           147.50         241.00  

  भ धमकर (मालपोत)           -           1,127.00  

  दण्ड जररवाना           -               -           100.00  

  मनोरञ्जन कर           -               -            15.00  

  मालपोत संकलन           -           617.09             -    

  बहाल ववटौरी घर जग्गा कर           -               -            20.00  

  
जधडबटुी, काठ, मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो 

हाड, धसंग, पवााँख, छालामा कर 
          -               -               -    

  प्राकृधतक स्रोत सािन व्यवसावयक कर           -               -               -    

  
शेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांश तथा प ाँजजगत 

लाभ आय 
          -               -               -    

  ऋण लगानीबाट प्राप्त व्याज आय           -               -               -    

  अन्य           -           483.01       2,100.00  
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  राजस्व बााँडफााँडः           -           500.00     67,321.00  

  राजस्व बााँडफााँड प्राधप्त (+)           -           500.00     67,321.00  

  राजस्व बााँडफााँड हस्तान्तरण (-)           -               -               -    

  अन्य आयः    32,522.09       6,026.26     20,000.00  

  
साववक स्थानीय धनकायबाट हस्तान्तरण भई 

प्राप्त रकम 
   32,522.09             -               -    

  बेरुज ुअसलुी           -               -               -    

  गत वर्षको नगद मौज्दात           -         6,026.26     20,000.00  

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरणः  10,000.00   262,278.00  225312.00 

  नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुानः    10,000.00     262,278.00    211,600.00  

  ववत्तीय समानीकरण अनदुान    10,000.00     180,202.00    111,800.00  

  सशतष अनदुान           -        82,076.00     99,800.00  

  समप रक अनदुान           -               -               -    

  ववशेर् अनदुान           -               -               -    

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानः           -               -       13,712.00  

  ववत्तीय समानीकरण अनदुान           -               -         4,112.00  

  सशतष अनदुान           -               -         9,600.00  

  समप रक अनदुान           -               -               -    

  ववशेर् अनदुान           -               -               -    

  अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुानः           -               -               -    

  सशतष अनदुान              -               -    

  समप रक अनदुान           -               -               -    

  ववशेर् अनदुान           -               -               -    

जनसहभाधगताः          -      21,886.26     8,150.00  

  नगद सहभाधगता           -               -         3,000.00  

  श्रम तथा वस्तगुत सहायता           -        21,886.26       5,150.00  
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अनुसूची ३ व्ययको अनुमान 

 
व्यय अनमुान 

आ.व.२०७५/०७६ 

ब.उ.शी.नं. ८०५५३०५०२         रु. हजारमा 

शीर्षक 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को यथाथष 

आ.व. २०७४/७५ 
को अनमुान 

आ.व. २०७५/७६ 
को अनमुान 

श्रोत 

आन्तररक श्रोत 
अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण ऋण जन सहभाधगता 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय   

चाल ुखचष                   

२११११ पाररश्रधमक कमषचारी     220.902          2,470.387         8,419.000          8,419.000          

२१११२ पाररश्रधमक पदाधिकारी           -            6,303.000         6,760.000       6,760.000                -            

२११२१ पोशाक        7.500            105.000           500.000            500.000          

२११२३ और्िी उपचार खचष           -                   -             100.000         100.000            

२११३१ स्थानीय भत्ता       51.730            664.120         2,855.000          2,855.000          

२११३२ महंगी भत्ता        7.000             82.000           600.000            600.000          

२११३४ कमषचारीको बैठक भत्ता           -              116.900           250.000         250.000            

२११३५ कमषचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार           -                30.000             30.000          

२११३९ अन्य भत्ता        4.275             59.000           300.000            300.000          

२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता           -            1,962.400         1,150.000       1,150.000            

२११४२ पदाधिकारी अन्य सधुबिा           -              363.000         1,044.000       1,044.000            

२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता           -                   -                  -                    -            

२२१११ पानी तथा धबजलुी        4.320              8.000           112.000            112.000        

२२११२ संचार महसलु       16.000            166.060           304.000            304.000          
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२२२११ इन्िन (पदाधिकारी)           -                    -                    -            

२२२१२ इन्िन (कायाषलय प्रयोजन)        4.800            105.235           600.000            600.000          

२२२१३ सवारी सािन ममषत       10.935            163.725           600.000            600.000          

२२२१४ धबमा तथा नवीकरण           -               15.650           100.000            100.000          

२२२२१ 
मेजशनरी तथा औजार सञ्चालन तथा 
ममषत खचष 

          -                   -             200.000            200.000          

२२२३१ 
धनधमषत सावषजधनक सम्पजत्तको सम्भार 
खचष 

          -                   -             400.000            400.000          

२२३११ मसलन्द तथा कायाषलय सामाग्री    1,380.431          2,640.216         2,075.000          2,075.000          

२२३१३ पसु्तक तथा सामाग्री खचष       15.000                 -             490.000            490.000          

२२३१४ इन्िन-अन्य प्रयोजन        6.000             22.200            48.000             48.000          

२२३१५ 
पत्रपधत्रका, छपाई तथा स चना प्रकाशन 
खचष 

          -                   -             480.000            480.000          

२२३१९ अन्य कायाषलय सञ्चालन खचष           -                   -                  -                    -            

२२४११ सेवा र परामशष           -                   -             480.000            480.000          

२२४१३ करार सेवा शलु्क           -                   -           1,382.000       1,382.000            

२२४१४ सरसफाई शलु्क           -                   -                  -                    -            

२२४१९ अन्य सेवा शलु्क           -            2,660.564         8,260.000       8,260.000            

२२५११ कमषचारी ताधलम खचष           -              227.807           600.000            600.000          

२२५१२ 
सीप ववकास तथा जनचेतना ताधलम 
तथा गोष्ठी सम्बन्िी खचष 

          -                   -           3,428.000         800.000        2,628.000          

२२५२२ कायषक्रम खचष           -            6,325.800       31,013.000       1,000.000       28,513.000      1,500.000        

२२५२९ ववववि कायषक्रम खचष           -                   -                  -                    -            

२२६११ अनगुमन, म ल्याङ्कन खचष           -              346.477         1,000.000          1,000.000          
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२२६१२ भ्रमण खचष     172.300          1,439.438         1,500.000          1,500.000          

२२६१९ अन्य भ्रमण खचष           -                   -                  -                    -            

२२७११ ववववि खचष       83.432          1,531.540         1,620.000          1,620.000          

२२७२१ सभा सञ्चालन खचष           -                50.000             50.000          

२५३१५ अन्य सहायता           -               400.000         400.000            

२७२११ छात्रवजृत्त           -                    -                    -            

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थाषपना खचष           -                    -                    -            

२७२१३ और्िी खररद खचष           -                    -                    -            

२८४११ जग्गाको भाडा           -                20.000             20.000          

२८४१२ घर भाडा       15.375            141.100           216.000            216.000          

२८१४३ 
सवारी सािन तथा मेजशनरी औजार 
भाडा 

          -                    -                    -            

२८१४९ अन्य भाडा           -               60.000           100.000            100.000          

२८९११ भैपरी आउने चाल ुखचष           -             4,000.000          4,000.000          

  चाल ुजम्मा    2,000.000        27,979.619       81,486.000     21,146.000       58,728.000      1,612.000     -       -              -    

  सशतष चाल  ु           -          82,076.000       99,800.000              -         99,800.000          

  जम्मा चाल ु 2000.०००   110,055.619   181,286.000   21,146.000   158,528.000    1,612.000    -     -            -    

                      -                

प ाँजजगत खचष                   

३१११२ भवन धनमाषण           -           11,781.000       6,000.000        5,087.000             694.000  

३१११३ 
धनधमषत भवनको संरचनात्मक सिुार 
खचष 

          -             2,738.000       1,500.000        1,238.000          

३१११५ फधनषचर तथा वफक्चसष    1,171.065           4,496.000       4,496.000                -            

३११२१ सवारी सािन     215.400           6,000.000       6,000.000                -            
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३११२२ मेजशनरी तथा औजार    1,237.500           3,232.000       2,582.000          650.000          

३११३२ 

कम्पयटुर सफ्टवेयर धनमाषण तथा 
खरीद खचष एवं अन्य बौविक सम्पत्ती 
प्राधप्त खचष 

          -             1,500.000       1,000.000          500.000          

३११५१ सडक तथा पलु           -           29,042.000       5,000.000       21,521.000           2,521.000  

३११५३ ववद्यतु संरचना धनमाषण           -             7,566.000       5,000.000        2,138.000             428.000  

३११५४ तटबन्ि तथा बााँि धनमाषण           -               620.000            600.000              20.000  

३११५५ धसंचाई संरचना धनमाषण           -             4,424.000          2,373.000      2,000.000            51.000  

३११५६ खानेपानी संरचना धनमाषण           -           10,725.000          9,585.000           1,140.000  

३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण           -             1,688.000         500.000          688.000        500.000        

३११५८ सरसफाई संचना धनमाषण           -             2,220.000          2,100.000             120.000  

३११५९ सावषजधनक धनमाषण           -           14,394.000       1,500.000       11,460.000           1,434.000  

३११७१ प ाँजीगत सिुार खचष सावषजधनक धनमाषण           -             3,043.000          1,301.000           1,742.000  

३११७२ प ाँजीगत अनसुन्िान तथा परामशष           -             3,200.000       2,700.000          500.000          

३१५११ भैपरी आउने प ाँजीगत           -                   -         27,758.000     14,427.000       13,331.000                  -    

                      

  प ाँजीगत जम्मा    2,623.965                 -        134,427.000     50,705.000       73,072.000      2,500.000     -       -       8,150.000  

  सशतष प ाँजीगत           -                   -           9,600.000              -                  -        9,600.000     -       -      

  जम्मा प ाँजीगत २६२३.९६५             -     144,027.000   50,705.000    73,072.000   12,100.000    -     -     8,150.000  

  समानीकरण तथा आन्तररक क ल जम्मा    4,623.965        27,979.619      215,913.000     71,851.000      131,800.000      4,112.000     -       -       8,150.000  

  क ल जम्मा    4,623.965       110,055.619      325,313.000     71,851.000      231,600.000     13,712.000     -       -       8,150.000  
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अनुसूची ४ वित्तीय व्यिस्था अनमुान 

 

 

ववत्तीय व्यवस्था अनमुान 

आ.व.२०७५/७६ 

    अनसु ची-४ 

    रु. हजारमा 

शीर्षक 

आ.व. 
2073/74 को 

यथाथष 

आ.व. 
2074/75 को 
संशोधित 
अनमुान 

आ.व. 
2075/76 को 
अनमुान 

ववत्तीय व्यवस्थाः ० ० ० 

  खदु ऋण लगानी ० ० ० 

   ऋण लगानी (-) ० 0 0 

  ऋण लगानीको सावााँ वफताष प्राप्ती (+) ० 0 0 

    ० 0 0 

  खदु शेयर लगानी ० ० ० 

   शेयर लगानी (-) ० 0 0 

  शेयर धबक्रीबाट लगानी वफताष प्राप्ती (+) ० 0 0 

    ० 0 0 

  खदु ऋण प्राप्ती ० ० ० 

   ऋणको सााँवा भकु्तानी (-) ० 0 0 

   ऋण प्राप्ती (+) ० 0 0 
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अनुसूची ५ कायिके्षत्रगत व्यय अनमुान 

 

कायषक्षते्रगत व्यय अनमुान 
 

आ.व.२०७५/७६ 

                    रु.हजारमा 

संकेत 
नं. शीर्षक 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को यथाथष 

आ.व. 
२०७४/७५ को 
संशोधित अनमुान 

आ.व. २०७५/७६  

को अनमुान 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण ऋण जन सहभाधगता 

नेपाल सरकार प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 
तह 

  

१० 
आधथषक 
ववकास 

      -        17,421.00     27,115.00  
  

2,300.00  
   

24,345.00  
       -         -       -       470.00  

१०१० कृवर्        -           7,050.00       14,700.00    
     
14,700.00  

               -    

१०२० 
उद्योग तथा 
वाजणज्य 

       -             948.00        4,315.00  
    
2,300.00  

      
1,945.00  

            70.00  

१०३० पयषटन        -           5,223.00        5,100.00    
      
4,700.00  

          400.00  

१०४० सहकारी        -           4,200.00        2,500.00    
      
2,500.00  

               -    

१०५० ववत्तीय के्षत्र        -                 -            500.00    
        
500.00  

               -    

                     -                
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२० 
सामाजजक 
ववकास 

      -        96,611.24     54,104.00  
  

1,000.00  
   

47,726.00  
 

1,500.00  
     -       -     3,878.00  

२०१० जशक्षा        -          69,639.00       13,398.00    
     
12,660.00  

          738.00  

२०२० स्वास््य        -           5,216.00        4,352.00    
      
4,206.00  

          146.00  

२०३० 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाइ 

       -           7,477.94       11,713.00  
    
1,000.00  

      
8,953.00  

         1,760.00  

२०४० 
संस्कृधत 
प्रविषन 

       -           2,444.30        2,630.00    
        
980.00  

   
1,500.00  

        150.00  

२०५० 

खेलकुद 
तथा 
मनोरञ्जन 

       -           2,244.00        5,616.00    
      
5,384.00  

          232.00  

२०६० 

लैधगक 
समानता 
तथा 
सामाजजक 
समावेशीक
रण 

       -           9,590.00       16,395.00    
     
15,543.00  

          852.00  

                      

३० 
प वाषिार 
ववकास 

      -        45,280.90     44,762.00  
  

8,500.00  
   

30,635.00  
 

2,000.00  
     -       -     3,627.00  

३०१० 
स्थानीय 
सडक, पलु 

       -          40,123.00       27,205.00  
    
3,500.00  

     
21,171.00  

         2,534.00  
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तथा 
झोलङु्गेपलु 

३०२० धसंचाई         -           3,776.00        4,308.00    
      
2,257.00  

   
2,000.00  

          51.00  

३०३० 

भवन तथा 
सहरी 
ववकास 

       -             873.00        3,683.00    
      
3,069.00  

          614.00  

३०४० 

उजाष, लघ ु
तथा साना 
जलववद्यतु 
(वैकजल्पक 
उजाष 
समेत) 

       -             183.90        7,566.00  
    
5,000.00  

      
2,138.00  

          428.00  

३०५० सञ्चार        -             325.00        2,000.00    
      
2,000.00  

               -    

                      

४० 

वातावरण 
तथा ववपद 
व्यवस्थापन 

      -         3,628.00      4,986.00  
    

500.00  
    

4,238.00  
       -         -       -       248.00  

४०१० 
वन तथा 
भ-ुसंरक्षण 

       -             423.00        1,326.00  
      
500.00  

        
688.00  

          138.00  

४०२० 
जलािार 
संरक्षण 

       -           1,000.00          540.00    
        
450.00  

            90.00  

४०३० 
वातावरण 
संरक्षण, 

       -                 -            500.00    
        
500.00  

               -    
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जलवाय ु
पररवतषन 

४०४० 

जलउत्पन्न 
प्रकोप 
धनयन्त्रण 

       -           1,500.00          620.00    
        
600.00  

            20.00  

४०५० 

फोहरमैला 
तथा ढल 
व्यवस्थापन 

       -             705.00        1,500.00    
      
1,500.00  

               -    

४०६० 
ववपद 
व्यवस्थापन 

       -                 -            500.00    
        
500.00  

               -    

४०७० 
वारुण यन्त्र 
सञ्चालन 

       -                 -                 -                  -                   -    

                      

५० 

संस्थागत 
ववकास, 

सेवा प्रवाह 
र सशुासन 

      -         2,400.00      7,189.00  
  

3,627.00  
    

3,562.00  
       -         -       -           -    

५०१० 
सामान्य 
सेवा 

       -                 -            538.00    
        
538.00  

               -    

५०२० 
सरुक्षा 
व्यवस्थापन 

       -                 -          1,175.00    
      
1,175.00  

               -    

५०३० 
स चना 
प्रववधि 

       -             500.00          500.00  
      
500.00  

                 -    

५०४० पजञ्जकरण        -             100.00          400.00    
        
400.00  

               -    
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व्यवस्थापन 

५०५० 

स्थानीय 
त्याङ्क 
संकलन र 
अधभलेख 
व्यवस्थापन 

       -             600.00          486.00    
        
486.00  

               -    

५०६० 
सशुासन 
प्रविषन 

       -                 -            463.00    
        
463.00  

               -    

५०७० 

अनसुन्िान 
तथा 
ववकास 

       -             200.00          500.00    
        
500.00  

               -    

५०८० 

अन्यत्र 
वधगषकृत 
नभएको 

       -           1,000.00        3,127.00  
    
3,127.00  

                 -    

 

 



 

- 1 - 
 

अनुसूची ६ िावषिक विकास कायिक्रम 

वावर्षक ववकास कायषक्रम 

आ.व.२०७५/०७६ 

 संकेत नं./ववर्यगत जशर्षकः  १०/आधथषक ववकास 
 

27115.00   26645.00     
रु. 

हजारमा 470.00 

ख.जश.नं. क्र.सं. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्वयन हनेु स्थान लक्ष्य ववधनयोजन 
रु. 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण जनसहभाधगता नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 
तह 

                        

  १०१० कृवर्     १४७०० ० १४७०० ० ० ० ० 

  १ 
माररङ बहउुदे्दशीय अनसुन्िान 
केन्र 

वडा नं २ र ७ को 
माररङ १ ०             

22522   चाल ुखचष     ९६३   ९६३         

31511   प ाँजीगत खचष     १५३७   १५३७         

22522 २ 
कृवर् प्रसार तथा बाली 
ववकास कायषक्रम 

गापा   ०             

22522   चाल ुखचष     ४८९७   ४८९७         

22522   प ाँजीगत खचष     २१०३   २१०३         

३१११२ ३ 
कृवर् उपज संकलन केन्र 
धनमाषण 

भ मे ९ चनुबाङ १ १२००   १२००         



 

- 2 - 
 

    पश ुसेवा कायषक्रम     ०             

२२५२२   चाल ुखचष     ३४६०   ३४६०         

22522   प ाँजीगत खचष गापा १ ५४०   ५४०         

  १०२० उद्योग तथा वाजणज्य     ४३१५ २३०० १९४५ ० ० ० ७० 

३१५११ १ 

घरेल ुतथा साना उद्योग माग 
र औजचत्यतामा आिाररत 
प्रविषन) 

गापा   १३०० 800 ५००         

३१५११ २ उद्यम ववकास प्रविषन गापा   ७००   ७००         

३१५११ ३ 

औद्योधगक ववकास सम्भाव्यता 
अध्ययन, प्रविषन र अन्य 
धनकायसाँग साझेदारी 

गापा   १५०० 1500           

३११७१ ४ धसमा धमल ममषत वडा नं ३ १ ४२०   ३५०       70 

२२५१२ ५ 

अल्लो प्रशोिन ताधलम 
सञ्चालन (मवहला लजक्षत 
बजेट) 

वडा नं ५ सेराबाङ १ ३९५   ३९५         

  १०३० पयषटन     5100 0 4700 0 0 0 400 

    पयषटन प वाषिार     ०             

३११७२ १ 
चनुबाङ जनयिु संग्रहालय 
एकीकृत योजना धनमाषण 

वडा नं ९ चनुबाङ १ ५००   ५००         

३११५९ २ 
चनुबाङ जनयिु संग्रहालय 
सदुृढीकरण 

वडा नं ९ चनुबाङ १ ६००   ५००       100 

३११५९ ३ 
महत यिु स्माररका 
सदुृढीकरण 

वडा नं ६ महत १ १२००   १०००       200 
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३११५९ ४ 

शवहद वास ुस्मधृत जनवादी 
ववद्यालय संग्रहालयका लाधग 
आन्तररक सदुृढीकरण 

वडा नं ३ क्याङ्सी १ ५००   ५००         

३११५९ ५ 
आददवासी जनजाधत संग्रहालय 
सदुृढीकरण 

वडा नं २ कााँक्री १ ५००   ५००         

३११५९ ६ गरुरल्ला पदमागष स्तरोन्नधत वडा नं १ १ ६००   ५००       100 

    पयषटन प्रविषन     ०             

२२५२२ ७ 
पयषटन डायरी तथा फोटो 
प्रकाशन गापा १ ५००   ५००         

२२५२२ ८ पयषटन प्रविषन कायषक्रम गापा १ ७००   ७००         

  १०४० सहकारी     2500 0 2500 0 0 0 0 

३१५११ १ सहकारी के्षत्र प्रविषन गापा   ५००   ५००         

२२५१२ २ सहकारी के्षत्र क्षमता ववकास गापा   ५००   ५००         

३१५११ ३ 
सहकारीमा आिाररत उत्पादन 
प्रविषन गापा   १५००   १५००         

  १०५० ववत्तीय क्षते्र     500 0 500 0 0 0 0 

२२५१२ १ ववत्तीय साक्षरक्षा कायषक्रम सबै वडा   ५००   ५००         

  जम्मा       27115.00 2300.00 24345.00 0.00 0.00 0.00 470.00 

 
 



 

- 4 - 
 

 

 वावर्षक ववकास कायषक्रम 

 आ.व.२०७५/०७६ 

 
संकेत नं./ववर्यगत जशर्षकः २०/सामाजजक ववकास   

 
54105.00   50226.00   

रु. 
हजारमा 

  3879.00 

खचष 
शीर्षक 
नं. 

क्र.सं. कायषक्रम/आयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 
हनेु स्थान लक्ष्य ववधनयोजन रु. 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण जनसहभाधगता नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 
तह 

                        

  २०१० जशक्षा     १३३९८ ० १२६६० ० ० ० ७३८ 

२८९११ 
१ 

ववद्यालय सिुार तथा नम ना ववद्यालय 
धनमाषण कायषक्रम 

सवै ववद्यालय १ ०             

२८९११   चाल ु     ४०००   ४०००         

३१५११   प ाँजीगत     ४४००   ४४००         

31159 २ आवव रुजजखोला खेलमैदान धनमाषण वडा नं १   ३६०   ३००       60 

31159 ३ मावव धसद्दचौर खेलमैदान धनमाषण वडा नं १   ३००   २५०       50 

31171 ४ आवव स्याला भवन पलस्टर वडा नं १   १८०   १५०       30 

31159 ५ आवव खावाङ वफल्ड धनमाषण वडा नं २   २४०   २००       40 

31115 ६ आवव दहवाङ फधनषचर वडा नं २   १००   १००         

31151 ७ आवव झमु्लाबाङ धसढी धनमाषण वडा नं ३   ४२०   ३५०       70 

31115 ८ खाम्दै आवव फधनषचर वडा नं ६   १००   १००         
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31159 ९ खाम्दै आवव शौचालय धनमाषण वडा नं ६   १२०   १००       20 

31113 १० मावव महत भवन ममषत वडा नं ६   २४०   २००       40 

22522 ११ मावव महत पसु्तक खररद वडा नं ६   ५०   ५०         

22313 १२ आवव िमषशाला फधनषचर खररद  वडा नं ७   ८०   ८०         

31115 १३ आवव लावाङ फधनषचर खररद  वडा नं ७   ८०   ८०         

31115 १४ आवव गनुाम फधनषचर खररद  वडा नं ७   ८०   ८०         

31115 १५ आवव ररसालचौर फधनषचर ममषत  वडा नं ७   ८०   ८०         

31159 
१६ 

जनशजक्त आवव जझम्का खेलमैदान 
धनमाषण 

वडा नं ८   २४०   २००       40 

31112 १७ कुजचबाङ मावव पसु्तकालय भवन धनमाषण वडा नं ८   ३६०   ३००       60 

31159 
१८ 

आवव िमषशाला छाना ममषत तथा िारा 
धनमाषण 

वडा नं ९   ३६०   ३००       60 

31159 
१९ 

मावव चनुबाङ घेराबार तथा गेट धनमाषण 
धनमाषण 

वडा नं ९   ८४०   ७००       140 

31159 
२० 

आिारभ त धसमचौर घेराबार तथा 
व्यवस्थापन वडा नं ९   ७६८   ६४०       128 

          ०             

  २०२० स्वा्य     ४३५२ ० ४२०६ ० ० ० १४६ 

28911 १ समग्र स्वास््य के्षत्र सिुार कायषक्रम गापा   ०             

22522   चाल ु     १८००   १८००         

31511   प ाँजीगत     १२००   १२००         

31113 २ स्वास््य भवन वफधनधसङ वडा नं १   २००   २००         
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31511 ३ स्वास््य चौकी व्यवस्थापन वडा नं २   ६५   ६५         

31159 
४ 

सामदुावयक स्वास्थ केन्र झमु्लाबाङ 
व्यवस्थापन वडा नं ३   ३६०   ३००       60 

31511 ५ 
मोराबाङ गाउाँघर जक्लधनक भवनमा 
फधनषचर तथा शौचालय धनमाषण 

वडा नं ३ 
मोराबाङ 

  ३६०   ३००       60 

31511 ६ स्वास््य चौकी कााँडा व्यवस्थापन वडा नं ४   ६१   ६१         

31159 
७ 

डाधलबाङ स्वास््य सामदुावयक खोप 
केन्र सदुृढीकरण तथा शौचालय धनमाषण 

वडा नं ५ 
डाधलबाङ 

  १५६   १३०       26 

31511 ८ सामदुावयक स्वास््य इकाई ब्यबस्थापन वडा नं ७   १००   १००         

31511 ९ सामदुावयक स्वास््य इकाई व्यवस्थापन वडा नं ८   ५०   ५०         

          ०             

  २०३० खानेपानी तथा सरसफाइ     11713.6 1000 8953 0 0 0 1760.6 

22522 
१ 

खानेपानी तथा सरसफाई योजना 
कायाषन्वयन गापा १ १००० 1000           

31156 
२ 

लामाक्याङ खानेपानी धनमाषण योजना 
(क्रमागत) वडा नं १   १२०   १००       20 

31156 ३ स्यानतारे खानेपानी धनमाषण योजना वडा नं १   १८०   १५०       30 

31156 ४ गरवाङ खानेपानी धनमाषण योजना वडा नं १   १८०   १५०       30 

31156 ५ लकुुम दधलत वजस्त महुान ममषत वडा नं १   १२०   १००       20 

31156 ६ हधलवाङ खानेपानी धनमाषण वडा नं १   ३००   २५०       50 

31158 
७ 

दधलत बजस्त ढल धनकास (दधलत 
लजक्षत) वडा नं १   ३६०   ३००       60 
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31156 ८ धत्रबेणी बगर खानेपानी धनमाषण वडा नं २   ३००   २५०       50 

31156 ९ गावाङ खानेपानी ममषत वडा नं २   १२०   १००       20 

31156 १० जनजाधत संग्रालय खानेपानी वडा नं २   १९२   १६०       32 

31156 ११ झमु्लाबाङ खानेपानी पाइप खररद वडा नं ३   १२०   १००       20 

31156 
१२ 

काधलमाटी महुान संरक्षण तथा ठाम 
खानेपानी धनमाषण 

वडा नं ३   ७८०   ६५०       130 

31156 १३ गाबाङ खानेपानी िारा धनमाषण वडा नं ३   ३६०   ३००       60 

31156 
१४ 

जगेु खानेपानी धनमाषण योजना (एक घर 
एक िारा) 

वडा नं ४ 
सावकम 

  ६००   ५००       100 

31156 
१५ 

घंगारी खानेपानी ममषत धनमाषण योजना 
(जनजाधत) वडा नं ४   १८६   १५५       31 

31156 
१६ 

स्याबाङ खोला तल्लो म ल खानेपानी 
धनमाषण योजना (एक घर एक िारा) 

वडा नं ४ 
कााँडा 

  ४८०   ४००       80 

31158 
१७ कााँडा वस्ती ढल धनकास (क्रमागत) वडा नं ४ 

कााँडा 
  ३६०   ३००       60 

31156 
१८ झङुलङु खानेपानी ममषत धनमाषण योजना वडा नं ४ 

सावकम 
  १२०   १००       20 

31156 १९ खाम्दै र स्याला खानेपानी ममषत वडा नं ६   २४०   २००       40 

31156 २० महत खानेपानी ममषत वडा नं ६   २४०   २००       40 

31156 २१ गवटङ्जा खानेपानी ममषत वडा नं ६   १२०   १००       20 

31156 २२ तामारी सेरङ्गा खानेपानी ममषत वडा नं ६   १२०   १००       20 

22522 
२३ 

सरसफाई व्यवस्थापनका लाधग 
डस्टववन खररद ववतरण 

वडा नं ६   १५०   १५०         
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31156 २४ मैबाङ खानेपानी ममषत वडा न  ८    २४०   २००       40 

31156 २५ पोबाङ खानेपानी ममषत वडा नं ८   १६६   १३८       27.6 

31156 २६ घोरनेटी खानेपानी ममषत वडा न ८   १८०   १५०       30 

31156 
२७ 

माधथगाउाँ दमाई डेरादेजख तधलगाउाँसम्म 
खानेपानी ममषत वडा नं ८   ४८०   ४००       80 

31156 २८ धबष्टलोटे खानेपानी योजना (क्रमागत) वडा नं ९   ६००   ५००       100 

31156 २९ घटे्टखोला धसमलबोट खानेपानी योजना वडा नं ९   ४८०   ४००       80 

31156 
३० 

गोजषले खानेपानी ट्याङ्की धनमाषण तथा 
ममषत वडा नं ९   ४८०   ४००       80 

31156 
३१ मालवुा मलुखोला खानेपानी योजना वडा नं ९ 

खङु 
  ४८०   ४००       80 

31156 ३२ कटुजिारा खानेपानी योजना वडा नं ९    ३६०   ३००       60 

31156 ३३ तारल मकोटा खानेपानी योजना ममषत वडा नं ९   ३००   २५०       50 

31156 ३४ गहुाँकम्द खानेपानी योजना ममषत वडा नं ९   ३००   २५०       50 

31156 
३५ टाकुरीखोला खानेपानी योजना वडा नं ९ 

पेढी चेप्री 
  ३००   २५०       50 

31156 
३६ 

वडास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ 
क्षमता अधभवृवि म्याजचङ कायषक्रम 

वडा नं ९   १२०   १००       20 

31156 
३७ पवुाधभरखोला खानेपानी योजना वडा नं ९ 

लमु्मा 
  ४८०   ४००       80 

  २०४० संस्कृधत प्रविषन     २६३० 0 980 1500 0 0 150 

22522 
१ 

स्थानीय भार्ा संस्कृधतको संरक्षण तथा 
प्रविषन कायषक्रम 

गापा १ १५००     1500       
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31112 २ जिष्टीय चचष भवन धनमाषण वडा नं १   ३६०   ३००       60 

22522 ३ सााँस्कृधतक संरक्षण तथा प्रविषन वडा नं १   १८०   १८०         

22522 ४ पंचेवाजा संरक्षण (दधलत) वडा नं १   ५०   ५०         

31115 
५ जिष्टीयन चचष फधनषचर व्यवस्था वडा नं ३ 

धसमा 
  १२०   १००       20 

31159 
६ सेराबाङ मण्डली ग्याधबङ वाल धनमाषण 

वडा नं ५ 
सेराबाङ 

  १२०   १००       20 

31159 ७ राधिका बमष मजन्दर घेराबार वडा नं ६   १२०   १००       20 

31159 ८ देवीथान धनमाषण व्यवस्थापन वडा नं ६   ६०   ५०       10 

31159 ९ काधलका थान धनमाषण व्यवस्थापन वडा नं ६   ६०   ५०       10 

31159 १० भवानी थान व्यवस्थापन वडा नं ६   ६०   ५०       10 

  २०५० खेलक द तथा मनोरञ्जन     ५६१६ ० ५३८४ ० ० ० २३२ 

22522 
१ 

य वा खेलक द तथा रोजगारी लजक्षत 
कायषक्रम 

गापा   १५००   १५००         

22522 २ य वा स्वरोजगार कायषक्रम गापा   १५००   १५००         

22522 ३ यवुा खेलकुद व्यवस्थापन वडा नं १   २००   २००         

३११५९ ४ गाबाङ खेल मैदान मञ्च धनमाषण वडा नं २   ५०   ५०         

22522 ५ यवुा तथा खेलक द व्यवस्थापन कााँक्री वडा नं २   १५०   १५०         

22522 ६ य वा लजक्षत कायषक्रम वडा नं ३   १९५   १९५         

22522 
७ खेलक द व्यवस्थापन कायषक्रम 

वडा नं ४ 
कााँडा 

  १५४   १५४         

31159 
८ तल्लो िबाङ खेलमैदान धनमाषण 

वडा नं ४ 
कााँडा 

  २४०   २००       40 
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31159 ९ बलथङु वफल्ड धनमाषण वडा नं ४   १२०   १००       20 

22512 १० य वा कम्पय टर जशक्षा ताधलम वडा नं ५   १००   १००         

22522 ११ य वा लजक्षत कायषक्रम वडा नं ५   ५८   ५८         

22522 १२ वडास्तरीय खेलक द व्यवस्थापन वडा नं ६   १६६   १६६         

31159 १३ डाङरीबाङ खेल मैदान धनमाषण वडा नं ७   १९६   १६३       32.6 

31159 १४ ताम्दै खेल मैदान धनमाषण वडा नं ८   १२०   १००       20 

31159 १५ धसमखोला खेल मैदान धनमाषण वडा नं ८   १७९   १४९       29.8 

31159 १६ पोखरापाटा खेल मैदान धनमाषण वडा नं ८   १२०   १००       20 

31159 १७ कुजचबाङ खेल मैदान तारबार वडा नं ८   १७९   १४९       29.8 

22522 १८ यवुा खेलक द व्यवस्थापन वडा नं ९   १५०   १५०         

31159 १९ लाखरखोला खेलमैदान घेराबार वडा नं ९   २४०   २००       40 

  
२०६० 

लैंधगक समानता तथा सामाजजक 
समावेशीकरण 

    १६३९५ ० १५५४३ ० ० ० ८५२ 

28911 

१ 

लैंधगक समानता तथा सामाजजक 
समावेशीकरण तथा सशजक्तकरण 
कायषक्रम 

गापा   ०             

22522   चाल ु     १२००   १२००         

31122   प ाँजीगत     ६००   ६००         

22522 २ आददवासी जनजाधत लजक्षत प्रविषन गापा   २००   २००         

  क मवहला लजक्षत     ०             

31113 
१ 

मवहला सामदुावयक भवन रंगरोगन तथा 
ढल धनकास 

वडा नं १ 
लकुुम 

  ५४०   ४५०       90 
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31112 २ मवहला सामदुावयक भवन धनमाषण वडा नं २   ६२४   ५२०       104 

22512 ३ मवहला क्षमता ववकास कायषक्रम वडा नं २    १२३   १२३         

३११५६ 
४ 

खानेपानी ट्याङ्की ममषत तथा महुान 
संरक्षण (मवहला लजक्षत) वडा नं ३   ३४७   २८९       57.8 

22512 ५ मवहला लजक्षत क्षमता ववकास वडा नं ३   २००   २००         

31113 
६ 

सामदुावयक मवहला भवन कााँडा 
सदुृढीकरण 

वडा नं ४ 
कााँडा 

  २३३   १९४       38.8 

31113 
७ 

सामदुावयक मवहला भवन सदुृढीकरण 
तल्लो सावकम 

वडा नं ४ 
तल्लो सावकम 

  २३३   १९४       38.8 

22522 
८ 

सजृनशील तामारी आमा सम ह भााँडा 
खररद 

वडाँ नं ६ 
तामारी 

  १००   १००         

22522 

९ 
पररवतषनशील आमा सम ह पोशाक 
खररद महत 

वडा नं ६ 
महत ठ लो 
गाउाँ 

  २००   २००         

22522 
१० खाम्दै आमा सम ह वडा नं ६ 

खाम्दै 
  १००   १००         

31112 
११ मवहला सम ह भवन धनमाषण गनुाम 

वडा नं ७ 
गनुाम 

  ३९०   ३९०         

31112 
१२ मवहला सम ह भवन धनमाषण लाबाङ वडा नं ७ 

लाबाङ 
  ३८९   ३८९         

22512 
१३ 

मवहला वहंसा सम्बजन्ि चेतनाम लक 
कायषक्रम 

वडा नं  ७   ५०   ५०         

22512 १४ कुजचबाङ मवहला सशजक्तकरण वडा नं ८   १६०   १६०         

31112 १५ कोजाष मवहला सम ह भवन वडा नं ८   ६००   ५००       100 



 

- 12 - 
 

कोजाष 

31159 १६ मवहला भवन सावषजधनक धनमाषण वडा नं ९   ३५२   ३५२         

22512 १७ मवहला क्षमता अधभवृवि वडा नं ९   २००   २००         

  ख बालबाधलका लजक्षत     ०   ०         

31115 १ आवव धसद्दचौर बालमैत्री फधनषचर वडा नं १   १३०   १३०         

22522 २ आवव स्याला धभते्त लेखन वडा नं १   १२०   १२०         

22522 ३ आवव रुजजखोला धभते्त लेखन वडा नं १   १२०   १२०         

22522 ४ बालमैत्री कायषक्रम संचालन वडा नं २   १००   १००         

31156 ५ प्रावव गावाङ बालमैत्री िारा धनमाषण वडा नं २   १७२   १४३       28.6 

31156 ६ मावव धत्रवेणी बालमैत्री िारा धनमाषण वडा नं २   २४०   २००       40 

31159 
७ 

आवव क्याङ्सी बालमैत्री शौचालय 
धनमाषण 

वडा नं ३   ४६९   ३९१       78.2 

31156 
८ आवव मोराबाङ बालमैत्री िारा धनमाषण 

वडा नं ३ 
मोराबाङ 

  २४०   २००       40 

22313 
९ मावव कााँडा बालमैत्री शैजक्षक सामाग्री वडा नं ४ 

कााँडा 
  १५५   १५५         

22313 
१० 

आवव तल्लो सावकम बालमैत्री शैजक्षक 
सामाग्री 

वडा नं ४ 
तल्लो सावकम 

  १५५   १५५         

31115 
११ 

आवव सेराबाङ बालमैत्री कक्षा 
व्यवस्थापन 

वडा नं ५ 
सेराबाङ 

  ३१६   ३१६         

31159 
१२ 

खाम्दै ववद्यालय बालमैत्री वातावरण 
धनमाषण 

वडा नं ६ 
खाम्दै 

  १५०   १५०         

31112 १३ रुन्चे नाखे बाल जशक्षा संचालन भवन वडा नं ६   २४०   २००       40 
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धनमाषण 

31115 १४ मावव महत बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापन वडा नं ६   ४२०   ३५०       70 

22512 
१५ 

बाल वववाह न्यधुनकरण चेतनाम लक 
कायषक्रम 

वडा नं ७   ५०   ५०         

31115 १६ आवव िमषशाला बालमैत्री सामग्री खररद वडा नं ७   ७०   ७०         

31115 १७ आवव लाबाङ बालमैत्री सामग्री खररद वडा नं ७   ७०   ७०         

31159 १८ आवव गनुाम बालमैत्री स्थल तारबार वडा नं ७   ८४   ७०       14 

31115 
१९ 

आवव ररसलचौर बालधबकास सामग्री 
खररद वडा नं ७   ७०   ७०         

31159 
२० 

आवव धसमखोला बालमैत्री िारा तथा 
शौचालय धनमाषण 

वडा नं ८ 
धसमखोला 

  ४३२   ३६०       72 

22512 २१ बालबाधलका क्षमता अधभवृवि कायषक्रम वडा नं ९   २००   २००         

31115 
२२ 

आवव धसमचौर बालमैत्री कक्षा 
व्यवस्थापन वडा नं ९   १५०   १५०         

31159 
२३ 

आवव गोठीवाङ बालमैत्री शौचालय 
धनमाषण 

वडा नं ९   १८०   १५०       30 

31159 
२४ 

आवव डाडागााँउ बालमैत्री िारा तथा 
शौचालय धनमाषण 

वडा नं ९   १५०   १५०         

31156 २५ आवव दवुाचौर बालमैत्री िारा धनमाषण वडा नं ९   १००   १००         

  ग दधलत लजक्षत     ०             

22522 १ पञे्ज बाजा संरक्षण वडा नं १   ५०   ५०         

31159 २ आरण ब्यबस्थापन जंगाडाडा वडा नं २   ११०   ११०         

31122 ३ आरण ब्यबस्थापन सामग्री खररद वडा नं २   ६०   ५०       10 
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गावाङ 

31159 ४ आरन सिुार व्यवस्थापन वडा नं ३   २९३   २९३         

22522 
५ 

दधलत वस्ती सरसफाई कायषक्रम तथा 
वफल्टर ववतरण 

वडा नं ४ 
कााँडा 

  ११६   ११६         

31155 
६ 

दाना वस्ती दधलत लजक्षत धसंचाई 
कायषक्रम 

वडा नं ४ 
तल्लो सावकम 

  ११६   ११६         

22522 
७ 

दधलत वस्ती एक घर एक वफल्टर 
कायषक्रम 

वडा नं ५   २३७   २३७         

22522 ८ पञ्चे बाजा खररद तथा संरक्षण वडा नं ६    १२०   १२०         

22522 
९ 

दधलत वस्ती एक घर एक वफल्टर 
कायषक्रम 

वडा नं ६    १२०   १२०         

22522 १० पञ्चे बाजा खररद  वडा नं ७   २४५   २४५         

31159 
११ 

दधलत बस्ती आरन धनमाषण तथा 
खानेपानी ममषत वडा नं ८   १३५   १३५         

22512 १२ पञे्ज बाजा ताधलम वडा नं ९   १५०   १५०         

  घ अपाङ्ग लजक्षत     ०             

22522 १ अपाङ्ग सम्मान कायषक्रम वडा नं १   ४८   ४८         

22522 
२ 

अपागं आय आजषनका लाधग बािा 
ववतरण कायषक्रम 

वडा नं २   १६१   १६१         

22522 ३ अपाङ्ग सम्मान तथा संरक्षण वडा नं ३   १९५   १९५         

22522 ४ अपाङ्ग सम्मान तथा पोर्ण कायषक्रम वडा नं ४   १५५   १५५         

22522 ५ अपाङ्ग सम्मान तथा पोर्ण कायषक्रम वडा नं ५   १५८   १५८         

22522 ६ अपाङ्ग संरक्षण सम्मान कायषक्रम वडा नं ६   ६०   ६०         
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22522 ७ अपाङ्ग लजक्षत कायषक्रम वडा नं ७   ५०   ५०         

22522 ८ अपाङ्ग संरक्षण सम्मान कायषक्रम वडा नं ९   १००   १००         

  ङ ज्येष्ठ नागररक     ०             

22522 १ जेष्ठ नागरीक सम्मान कायषक्रम वडा नं १   १००   १००         

22522 २ जेष्ठ नागरीक सम्मान कायषक्रम वडा नं २   १६१   १६१         

22522 ३ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायषक्रम वडा नं ३   १९५   १९५         

22522 
४ 

ज्येष्ठ नागररक सम्मान तथा पोर्ण 
कायषक्रम 

वडा नं ४   १५५   १५५         

22522 ५ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायषक्रम वडा नं ५   १५८   १५८         

22522 ६ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायषक्रम वडा नं ६   १६६   १६६         

22522 ७ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायषक्रम वडा नं ७   ५०   ५०         

22522 ८ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायषक्रम वडा नं ८    १३५   १३५         

22522 ९ जेष्ठ नागररक अधभनन्दन कायषक्रम वडा नं ९   १००   १००         

          ०             

  च जनजाधत     ०             

22522 १ जनजाधत संस्कृधत संरक्षण तथा प्रविषन वडा नं ३   १९५   १९५         

22522 २ जनजाधत मगर पोशाक खररद वडा नं ५   १५८   १५८         

22522 
३ 

जनजाधत कला संस्कृधत संरक्षण तथा 
प्रविषन वडा नं ६   २७२   २७२         

22522 

४ जनजाधत पैचेरी बाजा खररद 
वडा नं ७ 
लावाङ-
िमषशाला 

  १६३   १६३         
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22522 ५ मयरु नाच सामाग्री खररद वडा नं ८   १३५   १३५         

22522 ६ जनजाधत संस्कृधत प्रविषन वडा नं ९   १५०   १५०         

  जम्मा       54105.00 1000.00 47726.00 1500.00 0.00 ## 3879.00 

 



 

- 17 - 
 

 

 वावर्षक ववकास कायषक्रम 

 आ.व.२०७५/०७६ 

 
संकेत नं./ववर्यगत जशर्षकः  ३०/प वाषिार ववकास 

 
44762 10500 41135   रु. हजारमा   3627 

खचष 
शीर्षक 
नं. 

क्र.सं. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्वयन हनेु स्थान लक्ष्य ववधनयोजन 
रु. 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण जनसहभाधगता नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार स्थानीय तह 

  
                      

  ३०१० स्थानीय सडक, पलु तथा झो प ु     २७२०५ ३५०० २११७१ ० ० ० २५३४ 

    स्थानीय सडक बाटो                   

31151 १ सडक बाटो ममषत सम्भार आवश्यकतानसुार १ ३५०० ३५००           

31151 
२ 

बागतारे-गनुाम-माररङ-धत्रवेणी 
सडक 

गापा १ ५०००   ५०००         

31151 
३ 

िमषशाला- लावाङ- धभत्रीवन 
सडक धनमाषण 

गापा १ ३५००   ३५००         

31151 
४ 

गैरीगाउाँ-बढुागाउाँ-गहुाँकम्द 
सडक धनमाषण 

गापा १ ६००   ५००       100 

31151 
५ 

धसमा-झमु्लाबाङ-क्याङ्सी-
खाबाङबगर सडक धनमाषण 

गापा १ ३६००   ३०००       600 
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31151 ६ दोमही-कोजाष-चनुबाङ सडक गापा १ ३०००   २५००       500 

31151 
७ 

धसमा-मोराबाङ-कााँडा ग्रामीण 
सडक 

गापा १ २४००   २०००       400 

31151 
८ 

धत्रवेणी देजख कााँक्री ठ लो 
गाउाँसम्म धसंढी धनमाषण 

गापा १ १२००   १०००       200 

31151 
९ 

लकुुम-ररका-थवाङ सडक 
धनमाषण योजना वडा नं १   १०२०   ८५०       170 

31151 १० RCC पलु धनमाषण खाबाङ वडा नं २ खाबाङ   ४८०   ४००       80 

31151 
११ 

झङुलङु-बलथङु-भयुाँरथान-िबाङ 

सडक स्तरोन्नधत 
वडा नं ४   ७२०   ६००       120 

31151 १२ कुनपानी खोला काठेपलु वडा न  ६ र ८   १६९   १४१       28.2 

31151 १३ लावाङ- खजुजरीबाङ RCC पलु  वडा नं ७   ६००   ५००       100 

31151 

१४ 

पोखरापाटा वडा कायाषलयदेजख 
कोजाष ववद्यालयसम्म घोडेटो 
बाटो धनमाषण 

वडा नं ८   ३६०   ३००       60 

31151 १५ भलाबोट बाटो सोधलङ योजना वडा नं ८   ७२   ६०       12 

31151 १६ मैकाडा बाटो सोधलङ वडा नं ८   १२०   १००       20 

31151 
१७ 

धसमखोला भैंसीलोटे घोडेटो 
बाटो धनमाषण 

वडा नं ८   ६०   ५०       10 

31151 १८ िानछरे काठेपलु गोठीबाङ वडा नं ९   ९६   ८०       16 

31151 
१९ 

ढ्याङ्रो मोहने खोला काठेपलु 
धसमचौर वडा नं ९   ९६   ८०       16 

31151 २० दोमही खोला काठेपलु धसमचौर वडा नं ९   ९६   ८०       16 
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31151 २१ साघबुोट खोला काठेपलु वडा नं ९    १०८   ९०       18 

31151 २२ धछसधमरेबोट काठेपलु धसमचौर वडा नं ९ धसमचौर   १०८   ९०       18 

31151 २३ लङुझोला काठेपलु वडा नं ९   १०८   ९०       18 

31151 २४ खङुखोला काठेपलु पेदी चेप्री वडा नं ९   ९६   ८०       16 

31151 २५ चनेुला खोला काठेपलु दोबाटो वड नं ९   ९६   ८०       16 

  ३०२० धसंचाई     ४३०८ ० २२५७ २००० ० ० ५१ 

31155 १ लकुुम खोला धसंचाई योजना भ मे १ १ २०००     2000       

31155 २ डरुुमखोला धसंचाई योजना भ मे २ १ २०००   २०००         

31155 ३ स्प्रीङकल धसंचाई खावाङ वडा नं २   २६०   २१७       43.4 

31155 ४ तधलगाउाँ साना धसंचाई योजना वडा नं ८   ४८   ४०       8 

          ०             

  ३०३० भवन तथा सहरी ववकास     ३६८३ ० ३०६९ ० ० ० ६१४ 

31112 १ सन्नी आवव भवन धनमाषण भ मे ९ चनुबाङ   १८००   १५००       300 

31171 २ वडा कायाषलय ममषत वडा नं ४   ९१   ७६       15.2 

31112 
३ 

बालववकास भवन धनमाषण 
उपल्लो सावकम 

वडा नं ५ उपल्लो 
सावकम 

  ६००   ५००       100 

31171 
५ 

जनता आवव सेराबाङ ५ कोठे 
भवन सदुृढीकरण 

वडा नं ५ सेराबाङ   ७२०   ६००       120 

31171 
६ 

डाधलबाङ सामदुावयक भवन 
तथा ट् वाइलेट सदुृढीकरण 

वडा नं ५ डाधलबाङ   १५०   १२५       25 

31159 ७ धभमलबोट ग्याधबङ वाल धनमाषण वडा नं ५   १४२   ११८       23.6 

31112 ८ सामदुावयक भवन धबजौरा वडा नं ९   १८०   १५०       30 
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सावषजधनक धनमाषण 

          ०             

  ३०४० उजाष, लघ ुतथा साना जलववद्यतु     ७५६६ ५००० २१३८ ० ० ० ४२८ 

31153 

१ 

उजाष ववकास कायषक्रम 
(कायषपाधलकाको धनणषय 
बमोजजम कायाषन्वयन हनेु) 

गापा   ५००० 5000 ०         

31153 
२ 

ववद्यतु पोल खररद ओभर पानी 
व्यवस्था वडा नं २   ७२०   ६००       120 

31153 
३ 

डाधलबाङ ववद्यतु पोल तार 
खररद वडा नं ५   ९६०   ८००       160 

31153 
४ 

कुजचबाङ लघ ुजलववद्यतु 
तारबार वडा नं ८ कुजचबाङ   २८६   २३८       47.6 

31153 
५ 

छहराखोला लघजुलववद्यतु पाइप 
वपलर धनमाषण 

वडा नं ८   ६००   ५००       100 

          ०             

  ३०५० संचार     २००० २००० ० ० ० ० ० 

31511 
१ 

सञ्चार के्षत्र ववकास (गाउाँ 
कायषपाधलकाको धनणषयानसुार) गापा   २००० 2000           

          ०             

  जम्मा       ४२७६२ ८५०० २८६३५ २००० ० ० ३६२७ 
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 वावर्षक ववकास कायषक्रम 

 आ.व.२०७५/०७६ 

 

संकेत नं./ववर्यगत जशर्षकः 40/वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 

  
 

4985.60   4738.00   रु. हजारमा   247.60 

खचष 
शीर्षक 
नं. 

क्र.सं. कायषक्रम/आयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 
हनेु स्थान लक्ष्य ववधनयोजन रु. 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण जनसहभाधगता नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार स्थानीय तह 

  ४०१० वन तथा भ  संरक्षण     १३२६ ५०० ६८८ ० ० ० १३८ 

31157 १ वन तथा भ  संरक्षण कायषक्रम गापा   ५०० ५००           

31157 २ स्यारवाङ डााँडा बृक्षारोपन १   ९०   ७५       15 

31157 ३ बृक्षारोपन धबरुवा खरीद जंगा सैपाटुन २   १२०   १००       20 

31157 ४ बृक्षारोपन धबरुवा खरीद गावाङ २   ७६   ६३       12.6 

31157 ५ वृक्षारोपन ववरुवा खरीद आरुडााँडा २   ६०   ५०       10 

31157 ६ वृक्षारोपन ववरुवा खरीद काक्री २   १२०   १००       20 

31157 ७ तामारी खाम्दै महत वृक्षारोपन ६   ३६०   ३००       60 

          ०             

  ४०२० जलािार संरक्षण     ५४० ० ४५० ० ० ० ९० 

31156 १ मोराबाङ खानेपानी महुान संरक्षण वडा नं ३   १८०   150       30 

31156 २ 
जमके्षत्री लवाटे महुान संरक्षण पोखरी 
धनमाषण 

६   ३६०   300       60 
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      ०       

  
४०३० वातावरण संरक्षण, जलवाय ुपररवतषन   ० ५०० ० ० ५०० ० ० ० 

31157 १ फु्रट कररडोर धनमाषण  गापा   ५००     500       

                        

  ४०४० जलउत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण     ६२० ० ६०० ० ० ० २० 

31154 १ सैपाटुङ खोला बााँि धनमाषण वडा नं २   १२०   100       20 

31154 २ िमषशाला तटबन्ि धनमाषण वडा नं ७   ५००   ५००         

                        

  ४०५० फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन     १५०० ० १५०० ० ० ० ० 

31158 १ गाउाँपाधलका कायाषलय ढल धनकास गापा   ५००   ५००         

31158 २ लकुुम वस्ती ढल धनकास वडा नं १   १०००   १०००         

  ४०६० ववपद् व्यवस्थापन     ५०० ० ५०० ० ० ० ० 

22522 
१ 

ववपद् प्रधतकायष योजना तजुषमा तथा 
कायाषन्वयन गापा   ४००   ४००         

22522 २ ववपद् व्यवस्थापन कोर् गापा   १००   १००         

                        

  जम्मा       2985.60 500.00 1738.00 500.00 0.00 0.00 247.60 
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 वावर्षक ववकास कायषक्रम 
 आ.व.२०७५/०७६ 

 संकेत नं./ववर्यगत जशर्षकः  संस्थागत सिुार 
 

7189.00 3627.00 3562.00     
रु. 

हजारमा 
0.00 

खचष 
शीर्षक 
नं. 

क्र.सं. कायषक्रम/आयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन हनेु 

स्थान लक्ष्य ववधनयोजन 
रु. 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण जनसहभाधगता नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 
तह 

  ५०१० सामान्य सेवा     ५३८ ० ५३८ ० ० ० ० 

31159 १ 
सामान्य सेवा व्यवस्थापनका 
लाधग ममषत सम्भार गापा   ४००   ४००         

31112 २ वडा कायाषलय व्यवस्थापन वडा नं ३   १३८   १३८         

  ५०२० सरुक्षा व्यवस्थापन     ११७५ 0.00 1175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31159 १ 
गाउाँपाधलका कायाषलय प्रवेश 
द्वार तथा घेराबार धनमाषण 

गापा   १०००   १०००         

31159 २ 
अस्थायी प्रहरी चौकी 
व्यवस्थापन ६   १००   १००         

22311 ३ 
ई प्र का चनुवाङमा सामान 
खररद वडा नं ९   ७५   ७५         

  ५०३० स चना प्रववधि     ५०० 0 500 0 0 0 0 

31132 १ 
स चना तथा सञ्चार प्रववधि 
उत्पादन व्यवस्थापन गापा   ५००   500         
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  ५०४० पजञ्जकरण व्यवस्थापन     ४०० 0 400 0 0 0 0 

22522 १ 
पजञ्जकरण अधभलेख 
व्यवस्थापन तथा सरुक्षण 

गापा   ४००   ४००         

  ५०५० 
स्थानीय त्याङ्क संकलन 
तथा अधभलेख व्यवस्थापन 

    ४८६ 0 486 0 0 0 0 

22522 १ वडागत त्याङ्क व्यवस्थापन गापा   ४८६   486         

  ५०६० सशुासन प्रविषन     ४६३ 0 463 0 0 0 0 

22522 १ 
सशुासन प्रविषन रणनीधत 
कायाषन्वयन गापा   ४६३   463         

  ५०७० अनसुन्िान तथा ववकास     ५०० 500 0 0 0 0 0 

31172 १ अनसुन्िान तथा ववकास गापा   ५०० 500           

  ५०८० अन्यत्र वगीकरण नभएको     ३१२७ 3127 0 0 0 0 0 

31511 १ 

अन्यत्र वगीकृत नभएको 
(गाउाँ कायषपाधलकाको धनणषय 
बमोजजम खचष गनष सवकन)े 

गापा   ३१२७ 3127           

  जम्मा       7189 3627 3562 0.00 0.00 0.00 0.00 
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अनुसूची ६ समपूिक कोषका लामग योजनाहर 
क्र.स.ं आर्ोजना/र्ोजनाको नाम रकम  

(रु िजारमा) 

पुि्र्ाई ं 

१ स्थानीय योिना व्यर्स्थापन 

तथा साझेदारी 

२००० स्थानीय तहमा लक्रयाशीि संघससं्थाहरुिे 

साझेदारी माग गरेमा कायवपालिकाको 

लनणवयानुसार खचव गने 

२ समपूरक कोष ७००० संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसगँको 

साझेदारीमा आधाररत योिनाका िालग  

सघंीर् सरकार र प्रदेश सरकारसगँको साझेदारीमा सञ्चािन गररने समपूरक र्ोजनािरुको सूची 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न स्थि स्थानीर् ििको 

बजेट 

१०१० कृर्ष   

१ स्माटव कृलष गाउँ भूमे -९ चनुबाङ  

२ कृलष लर्कास कायवक्रम मागमा आधाररत   

३ केरा पकेट के्षत्र २,४,५,६,८  

४ आिु पकेट के्षत्र १,२,७,३  

५ मसिा बािी पकेट ९  

६ माररङ कृलष अनुसन्द्धान केन्द्र भूमे ७ र २  

७ तरकारी सहकारी माफव त ढुर्ानीका िालग गाडी खररद सहयोग  गाउपँालिका  

८ डािेघासँ नसवरी स्थापना भूमे २ खाबाङ बगर  

९ भेडा/बािा फामव (१०००० सखं्या)   

    

१०२० उद्योग िथा वार्णज्र्   

१ लबउलबिन प्रशोधन उद्योग गाउपँालिका  

२ अल्िो प्रशोधन उद्योग गाउँपार्िका  

३ िलडबुटी उद्योग गाउपँालिका  

४ फिफूि िुस/मसिा उद्योग गाउपँालिका  

५ अर्गयावलनक होटि स्थापना (इच्छुक कृलष/यूर्ा/सहकारी)   

६ बािुर्ा लगटटी िस्ता प्राकृलतक स्रोत साधनसगँ सम्बलन्द्धत उद्योग 

स्थापना र सञ्चािन 

  

७ तामा, लससा खानीहरुको उत्खनन् अध्ययन   

    

१०३० पर्िटन   

१ भेरीडाडँा िनयदु्ध सगं्रहािय व्यर्स्थापन भूमे ९  

२ महत यदु्ध स्माररका व्यर्स्थापन सदुृढीकरण भूमे ६  

३ ्यारार्गिाइलडङ, स्केइङ योिना िुकुम भूमे १  
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१०४० सिकारी   

१ सहकारी ससं्थाः माररङ बहुउदे्दश्यीय सहकारी ससं्था प्रर्द्धवन भूमे २  

    

१०५० र्वत्तीर् के्षत्र   

१ लर्त्तीय साक्षरता कायवक्रम गाउपँालिकाभर  

    

२०१० र्शक्षा   

१ चार कोठे लर्द्यािय भर्न आर्श्यकतामा 

आधाररत 

 

२ दईु कोठे लर्द्यािय भर्न आर्श्यकतामा 

आधाररत 

 

३ लर्द्यािय कम्पाउण्ड र्ाि लनमावण मागमा आधाररत  

४ माद्यालमक लर्द्याियमा लर्ज्ञान प्रयोगशािा स्थापना आर्श्यकतामा 

आधाररत 

 

५ सामुदालयक लर्द्याियमा सुलर्धायिु प्रयोगशािा तथा पुस्तकािय 

स्थापना 

गाउपँालिकाभर  

६ र्ासयिु शौचािय लनमावण गाउपँालिकाभर  

७ सामुदालयक लर्द्यािय पुस्तकािय स्थापना गाउपँालिकाभर  

८ लर्द्याियिाई खानेपानीको व्यर्स्था गाउपँालिकाभर  

९ सामुदालयक पुस्तकाियको िालग व्यर्स्थापन  गाउपँालिकाभर  

१० नमूना लर्द्यािय लनमावण तथा सञ्चािन खचव गाउपँालिका भर  

    

२०२० स्वाथ्र्   

१ २५ शैया अस्पताि स्थापना   

२ स्र्ास््य भर्न लनमावण   

३ एम्बुिेन्द्स सेर्ा   

४ स्थानीय सीपमा आधाररत आयरेु्द औषधािय स्थापना   

५ प्रत्येक र्डामा कम्तीमा एउटा स्र्ास््य चौकी स्थापना   

    

२०३० खानेपानी िथा सरसफाई   

१ नौधारीदेलख गाबाङसम्म खानेपानी योिना भूमे २  

२ बाहुनकलटना लिफ्ट खानेपानी योिना भूमे ९  

३ मोराबाङ लिफ्ट खानेपानी योिना भूमे ३  

    

२०४० ससं्कृर्ि प्रवर्द्िन   

१ आलदर्ासी िनिालत सगं्रहािय सदुृढीकरण भूमे २ काकँ्री  

२ स्थानीय भाषा संस्कृलत प्रर्द्धवन गाउपँालिका  

३ आइलससीए गाउपँालिका र अन्द्य 

स्थानीय तह समेत 
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२०५० खेिकूद िथा मनोरञ्जन   

१ लक्रकेट खेिमैदान िुकुम भूमे १  

२ कभडवहि लनमावण गाउपँालिका  

२०६० िैंलगकता तथा सामालिक समारे्शीकरण   

    

३०१० सडक, पुि िथा झोिुङ्गे पुि   

१ गुनामदेलख काकँ्रीसम्म कृलष सडक भूमे ७  

२ गाउपँालिका चक्रपथ लनमावण   

३ खाबाङबगर-महत-कोिाव-चनुबाङ सडक   

४ गाउपँालिका भर्न र महतको बीचमा खाबाङखोिा झो.पु.   

५ खाबाङखोिा पक्की पुि लनमावण (खाबाङ-महत सडक)   

    

३०२० र्सचंाई   

१ िामाक्याङदेलख बास्दैसम्म लसचंाई योिना   

२ िाखरखोिा लसंचाई योिना भूमे ९  

३ नाबाङखोिादेलख झुम्िाबाङ ठूिोगाउ ँर लसमाको कािाबाङसम्म 

लसचंाई योिना 

भूमे ३  

    

३०३० भवन िथा शिरी र्वकास   

१ शलहद स्मारक भर्न लनमावण भूमे २  

२ गाउपँालिका तथा र्डा कायाविय भर्न लनमावण (बहुर्षीय)   

    

३०४० उजाि, िघुजिर्वदु्यि िथा साना जिर्वदु्यि   

१ ििस्रोतको पलहचान गरी ५ मे.र्ा. सम्मको ििलर्द्यतु आयोिना 

लनमावण 

  

    

३०५० सचंार   

१ मोबाइि नेटर्कव  सञ्चारका िालग टार्र लनमावण   

    

४०१० वन िथा वािावरण   

१ िुकुम धुपी सल्िा सरंक्षण तथा प्रर्द्धवन   

२ रै्ज्ञालनक र्न व्यर्स्थापन तथा सामुदालयक र्न उपभोिा सलमलतहरुको 

सशलिकरण कायवक्रम 

  

    

४०२० जिाधार सरंक्षण   

 आर्श्यकता र मागमा आधाररत ििाधार सरंक्षण कायवक्रम गाउपँालिका  

४०३० वािावरण सरंक्षण, जिवारु् पररवििन   

 मध्यपहाडी िोकमागवमा फु्रट तथा ग्रीन कररडोर लनमावण गाउपँालिकाभर  
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४०४० जिउत्पन्द्न प्रकोप र्नर्न्द्त्रण   

१ बािुर्ा नदी कटान भूमे ५  

२ िुकुमखोिा नदी कटान (लशद्धचौर मालर् िुकुम) भूमे १  

३ गैरीगाउ ँखेतबगर नदी कटान भूमे ९  

४ कुलचबाङ खोिा तटबन्द्ध भूमे ८  

    

४०५० फोिरमैिा िथा ढि व्र्वस्थापन   

१ महतगाउ ँढि लनकास योिना भूमे ६  

२ िाबाङ गाउ ँढि लनकास योिना भूमे ७  

    

४०६० र्वपद ्व्र्वस्थापन   

१ आरआरटी लटम स्थापना गाउपँालिका  

२ प्रकोप पीलडतहरुका िालग राहत (आलथवक तथा भौलतक) सहयोग 

कायवक्रम 

प्रकोप के्षत्र  

    

५०२० सुरक्षा व्र्वस्थापन   

१ गाउपँालिका भर्न के्षत्र कम्पाउण्ड र्ाि लनमावण भूमे २  

    

५०३० सूचना प्रर्वर्ध   

१ गाउपँालिकामा सलुर्धासम्पन्द्न सूचना तथा अलभिेख केन्द्र स्थापना  भूमे २  

२ लडलिटि गाउपँालिका कायवक्रम (इन्द्टरनेट िडान, लडलिटि 

गाउपँालिका प्रोफाइि लनमावण) 

गाउपँालिकाभर  
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अनुसूची ७ सघंीय सशति 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
10 

उजाष 
रावष्ट्रय ग्रामीण तथा 
नवीकरणीय उजाष 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.40.1529 
नीधतगत,प्रशासधनक तथा 
ब्यबस्थापन खचष 

250 

801771-
10 

उजाष 
रावष्ट्रय ग्रामीण तथा 
नवीकरणीय उजाष 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

8.6.42.5 
सिुाररएको चलुो (बायोमास) 
प्रधबधि जडान  

100 

801771-
10 

उजाष 
रावष्ट्रय ग्रामीण तथा 
नवीकरणीय उजाष 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

8.6.42.7 सौयष उजाष प्रधबधि जडान 473 

801771-
10 

उजाष 
रावष्ट्रय ग्रामीण तथा 
नवीकरणीय उजाष 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

8.6.42.8 
लघ ुतथा साना जलधबद्यतु 
आयोजना बाट धबद्यतु उत्पादन  

1800 

801771-
10 

उजाष 
रावष्ट्रय ग्रामीण तथा 
नवीकरणीय उजाष 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

8.6.42.9 बायोग्यास जडान 84 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

  उजाष जम्मा             2707 

801771-
11 

कृवर् कृवर् ववभाग नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.1.2.66 
स्थानीय तहमा रहने कृवर् 
प्राववधिकको तलब तथा पोशाक 

297 

801771-
28 

कृवर् 

कृर्क पाठशाला 
संचालन (पश/ुकृवर्) 
सम्बन्िी 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.40.1577 
कृर्क पाठशाला संचालन 
(पश/ुकृवर्) सम्बन्िी 

200 

801771-
13 

कृवर् 
माटो परीक्षण तथा 
सिुार सेवा कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.40.1530 भकारो सिुार 50 

801771-
12 

कृवर् 

सहकारी खेती, साना 
धसचांइ तथा मल 
बीउ ढुवानी कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

8.6.28.1 

साना धसंचाई धनमाषण/ ममषत 
संभार /पलावष्टक पोखरी धनमाषण 
/ वहउ पोखरी 

540 

  कृवर् जम्मा             1087 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
15 

पश ु

पश ुस्वास््य ,रोग 
अन्वेशण सेवा तथा  
क्वारेन्टाईन कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.19.1 

धडजजज सधभषलेन्स तथा ररपोवटषङ, 

इवपडेधमयोलोजजकल 

ररपोवटषङ,आउटबे्रक इन्भेजस्टगेशन 

66 

801771-
17 

पश ु पश ुसेवा ववभाग नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.1.2.67 
एक गााँउ एक पश ुप्राववधिकको 
तलब भत्ता 

1183 

801771-
16 

पश ु
पश ुववकास सेवा 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.20.5 

नश्ल सिुारका लाधग प्राकृधतक 
गभाषिान कायषक्रम 

(गाइ/भैसी/भेडा/बािा/वंगरु) 
80 

  पश ुजम्मा             1329 

801771-
24 

वन 
वातावरणीय 
सरसफाइ आयोजना 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.25.2 
वातावरण सरसफाइ  सम्बन्िी  
कायषक्रम संचालन गनष  

167 

801771-
24 

वन 
वातावरणीय 
सरसफाइ आयोजना नगद 110101 

नेपाल 
सरकार 

8.6.16.2884 
सरसफाइ सम्बन्िी धनमाषण 
कायषहरु 

167 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
14 

वन 

सामदुावयक तथा 
कवधुलयती वन 
ववकास कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

8.6.27.1 
सामदुावयक वनमा 
पयाषपयषटन/उद्यम प्रविषन 

100 

  वन जम्मा             434 

801771-
19 

मवहला 

समाज कल्याण 
कायषक्रम (जेष्ठ 
नागररक कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.10.1 

सबै स्थानीय तहमा समदुायमा 
आिाररत पनुस्थाषपना कायषक्रम 

(धस.वव.आर धनदेजशका अनसुार) 
संचालन  

66 

801771-
19 

मवहला 

समाज कल्याण 
कायषक्रम (जेष्ठ 
नागररक कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.40.1558 
ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी 
सरोकारवालावीच अन्तरवक्रया  

35 

801771-
19 

मवहला 

समाज कल्याण 
कायषक्रम (जेष्ठ 
नागररक कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.17.3.1 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी ददवसीय 
कायषक्रम (अल्जाइमशष चेतना 
ददवस, ज्येष्ठ नागररक प्रधत हनेु 
दवु्यषवहार ववरुिको ददवस, 

अन्तराषवष्ट्रय ज्येष्ठ नागररक ददवस) 

29 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
20 

मवहला बाल कल्याण 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.17.5.1 
बालक्लव गठन, संचालन तथा 
धनयमन  

20 

801771-
20 

मवहला 
बाल कल्याण 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.17.5.2 

बालबाधलकामाधथ हनेु शारीररक, 

मानधसक दण्ड सजाय तथा 
यौनजन्य दवु्यषवहार न्य धनकरण  

33 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.1.1.8 रा.प.अन.वि. वव. तलब 381 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.2.1.4 स्थानीय भत्ता (रा.प.अन.वि) 53 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.2.2.2 महधग भत्ता 12 



 

34 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.1.8 
लैधगंक वहंसा धनवारणमा न्यावयक 
सधमधतको क्षमता ववकास ताधलम 

50 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.1.9 
नेततृ्व तथा संस्थागत ववकास 
ताधलम 

52 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.40.1568 समहु गठन र पररचालन 5 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.40.1569 समहु सदस्यको अनजुशक्षण 31 



 

35 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
23 

मवहला 

मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
जागृधत कायषक्रम 
समेत) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.17.3.2 अन्तराषवष्टय मवहला ददवश 20 

  
मवहला 
जम्मा 

            787 

801771-
21 

खेलक द 
खेलकुद ववकास 
कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.12.1 राष्ट्रपधत रधनङ्ग धसल्ड प्रधतयोधगता 100 

                  

801771-1 जशक्षा 
सबैका लाधग जशक्षा- 
आिारभ त/माध्याधमक 
तह 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.1.1.14 जशक्षकको जगेडा तलव 312 

801771-1 जशक्षा 
सबैका लाधग जशक्षा- 
आिारभ त/माध्याधमक 
तह 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.3.3.1 

आिारभ त तथा माध्यधमक तहका 
स्वीकृत दरवन्दीका जशक्षक, राहत 
कोटा अनदुान जशक्षक एवम ् 

प्राववधिक िारका प्रजशक्षक तथा 
सहायक प्रजशक्षकका लाधग तलब 
भत्ता अनदुान 

54539 



 

36 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.761 

कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरत 

ववद्याथीहरुका लाधग पाठ्यपसु्तक 
अनदुान 

1482 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.768 

ववद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन 
अनदुान (आिारभ त तथा 
माध्यधमक तह) 

2239 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.769 

प्रारजम्भक बाल ववकास / प बष 
प्राथधमक कक्षाका 
सहजकताषहरुको पारीश्रधमक 

1682 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.770 

जशक्षण धसकाइ  सामग्री तथा  Book 

Corner ब्यवस्थापन तथा 
धसकाइका लाधग धनरन्नर ववद्याथी 
मलु्यांकनका लाधग  प्रधत ववद्याथी 
लागत अनदुान (कक्षा 
वालववकास-१२) 

949 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.771 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत 

तोवकएका लजक्षतवगषका 
ववद्याथीहरुका लाधग 
पसु्तकालयमा आिाररत हनेु गरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराउन 

36 



 

37 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

ववद्यालयलाइ अनदुान 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.772 

सामदुावयक ववद्यालयका 
आिारभ त तथा माध्यधमक तहमा 
अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग 
ववपन्न लजक्षत हनेु गरी 
गैरआवासीय  छात्रबृत्ती 

1110 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.777 
वहकुक्षा/वहसु्तर  वहभुावर्क कक्षा 
सञ्चालनका लाधग अनदुान 

287 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.779 
सामदुावयक धसकाइ केन्र  

सञ्चालन अनदुान 
575 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.781 

ववद्यालय भवन धनमाषण (अजघल्लो 
आ ब को   क्रमागत  ४ कोठे 
भवन 

2588 



 

38 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.785 
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन 
व्यवस्थापन खचष 

80 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.786 

उत्कृष्ट धसकाइ उपलव्िी भएका 
ववद्यालयलाइ धसकाइ सदुृढीकरण 
तथा ववद्यालयलाइ कायष 
सम्पादनमा आिाररत अनदुान( 
Performance based Grants) 

324 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.787 

जशक्षकको जशक्षण धसकाइमा 
ववताउने समयाविी सिुार योजना 
कायाषन्वयन 

2 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.789 

जशक्षण धसकाइमा सचुना प्रववधि 
को प्रयोग( कम्पय टर, इन्टरनेट, 

कनेजक्टधभटी इक्य पमेन्टस तथा 
सामग्री खररद) का लाधग अनदुान 

468 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.792 
माध्याधमक ववद्यालयमा ववज्ञान 
प्रयोगशाला अनदुान 

468 



 

39 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.797 
पानी तथा स्वास््य र सरसफाई 
सवुविा सवहतको शौचालय धनमाषण 

1007 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.11.798 
ववद्यालय सञ्चालन  व्यबस्थापन  

अनदुान 
1203 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.761 

कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरत 

ववद्याथीहरुका लाधग पाठ्यपसु्तक 
अनदुान 

286 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.768 

ववद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन 
अनदुान (आिारभ त तथा 
माध्यधमक तह) 

432 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.769 

प्रारजम्भक बाल ववकास / प बष 
प्राथधमक कक्षाका 
सहजकताषहरुको पारीश्रधमक 

325 



 

40 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.770 

जशक्षण धसकाइ  सामग्री तथा  Book 

Corner ब्यवस्थापन तथा 
धसकाइका लाधग धनरन्नर ववद्याथी 
मलु्यांकनका लाधग  प्रधत ववद्याथी 
लागत अनदुान (कक्षा 
वालववकास-१२) 

183 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.771 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत 

तोवकएका लजक्षतवगषका 
ववद्याथीहरुका लाधग 
पसु्तकालयमा आिाररत हनेु गरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयलाइ अनदुान 

7 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.772 

सामदुावयक ववद्यालयका 
आिारभ त तथा माध्यधमक तहमा 
अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग 
ववपन्न लजक्षत हनेु गरी 
गैरआवासीय  छात्रबृत्ती 

214 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.777 
वहकुक्षा/वहसु्तर  वहभुावर्क कक्षा 
सञ्चालनका लाधग अनदुान 

56 



 

41 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.779 
सामदुावयक धसकाइ केन्र  

सञ्चालन अनदुान 
111 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.781 

ववद्यालय भवन धनमाषण (अजघल्लो 
आ ब को   क्रमागत  ४ कोठे 
भवन 

500 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.785 
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन 
व्यवस्थापन खचष 

15 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.786 

उत्कृष्ट धसकाइ उपलव्िी भएका 
ववद्यालयलाइ धसकाइ सदुृढीकरण 
तथा ववद्यालयलाइ कायष 
सम्पादनमा आिाररत अनदुान( 
Performance based Grants) 

62 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.787 

जशक्षकको जशक्षण धसकाइमा 
ववताउने समयाविी सिुार योजना 
कायाषन्वयन 

1 



 

42 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.789 

जशक्षण धसकाइमा सचुना प्रववधि 
को प्रयोग( कम्पय टर, इन्टरनेट, 

कनेजक्टधभटी इक्य पमेन्टस तथा 
सामग्री खररद) का लाधग अनदुान 

90 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.792 
माध्याधमक ववद्यालयमा ववज्ञान 
प्रयोगशाला अनदुान 

90 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.797 
पानी तथा स्वास््य र सरसफाई 
सवुविा सवहतको शौचालय धनमाषण 

194 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.798 
ववद्यालय सञ्चालन  व्यबस्थापन  

अनदुान 
232 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.761 

कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरत 

ववद्याथीहरुका लाधग पाठ्यपसु्तक 
अनदुान 

293 



 

43 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.768 

ववद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन 
अनदुान (आिारभ त तथा 
माध्यधमक तह) 

443 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.769 

प्रारजम्भक बाल ववकास / प बष 
प्राथधमक कक्षाका 
सहजकताषहरुको पारीश्रधमक 

333 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.770 

जशक्षण धसकाइ  सामग्री तथा  Book 

Corner ब्यवस्थापन तथा 
धसकाइका लाधग धनरन्नर ववद्याथी 
मलु्यांकनका लाधग  प्रधत ववद्याथी 
लागत अनदुान (कक्षा 
वालववकास-१२) 

188 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.771 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत 

तोवकएका लजक्षतवगषका 
ववद्याथीहरुका लाधग 
पसु्तकालयमा आिाररत हनेु गरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयलाइ अनदुान 

7 



 

44 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.772 

सामदुावयक ववद्यालयका 
आिारभ त तथा माध्यधमक तहमा 
अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग 
ववपन्न लजक्षत हनेु गरी 
गैरआवासीय  छात्रबृत्ती 

219 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.777 
वहकुक्षा/वहसु्तर  वहभुावर्क कक्षा 
सञ्चालनका लाधग अनदुान 

57 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.779 
सामदुावयक धसकाइ केन्र  

सञ्चालन अनदुान 
114 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.781 

ववद्यालय भवन धनमाषण (अजघल्लो 
आ ब को   क्रमागत  ४ कोठे 
भवन 

512 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.785 
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन 
व्यवस्थापन खचष 

16 



 

45 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.786 

उत्कृष्ट धसकाइ उपलव्िी भएका 
ववद्यालयलाइ धसकाइ सदुृढीकरण 
तथा ववद्यालयलाइ कायष 
सम्पादनमा आिाररत अनदुान( 
Performance based Grants) 

64 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.787 

जशक्षकको जशक्षण धसकाइमा 
ववताउने समयाविी सिुार योजना 
कायाषन्वयन 

1 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.789 

जशक्षण धसकाइमा सचुना प्रववधि 
को प्रयोग( कम्पय टर, इन्टरनेट, 

कनेजक्टधभटी इक्य पमेन्टस तथा 
सामग्री खररद) का लाधग अनदुान 

92 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.792 
माध्याधमक ववद्यालयमा ववज्ञान 
प्रयोगशाला अनदुान 

92 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.797 
पानी तथा स्वास््य र सरसफाई 
सवुविा सवहतको शौचालय धनमाषण 

199 



 

46 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
25 

जशक्षा 
ववद्यालय क्षेत्र ववकास 
कायषक्रम- जजल्ला 
स्तर 

सोिभनाष 
हनेु 
ऋण 

211121 
एस.एस. धड. 
वप. 

2.15.11.798 
ववद्यालय सञ्चालन  व्यबस्थापन  

अनदुान 
238 

  
जशक्षा 
जम्मा 

            75017 

                  

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.1.1.5 
कमषचारीहरुको तलब वापतको  
खचष 

8870 



 

47 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.2.1.2 स्थानीय भत्ता 400 

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.2.2.1 महंगी भत्ता 240 

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.2.3.1 
अन्य स्वास््य कमीको वफल्ड 
भत्ता 

110 



 

48 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.2.4.1 अन्य भत्ता 60 

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

1.3.1.1 कमषचारीहरूको पोर्ाक भत्ता 188 

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.13.1.1 

पाले, स्वीपर, गाडष, वगैंचे, 

का.स.आददको सेवा करारमा 
धलने 

600 



 

49 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-
26 

स्वास््य 

प्राथधमक स्वास््य 
सेवा (जनस्वास््य 
कायाषलय, स्वास्थय 
केन्र, चौकी तथा 
उपचौकीहरू) 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.7.1.3 

कायाषलय मसलन्द सामान, पानी, 
ववजलुी, संचार, घरभाडा, भ्रमण 
खचष 

86 

801771-6 स्वास््य 

रावष्ट्रय स्वास््य 
जशक्षा, स चना तथा 
संचार केन्र 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.48 

स्वास््य प्रबिषन (मेरो वर्ष 
अधभयान, महामारी,  सने ,नसने 
रोग रोकथाम, प्रजनन तथा बाल 

बाताबरण स्वास््य आदद) 
स्वास््य संचार सचेतना कायषक्रम 

90 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.26.7 

धभटाधमन ए क्यापसलु आम 
ववतरण कायषक्रमका लागी 
म.स्वा.स्व. से . पररचालन खचष 
(२ चरण काधतकष  र वैशाख) 

75 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.26.82 

बहकु्षेत्रीय पोर्ण योजना 
कायाषन्वयन तथा पोर्ण पयाकेज 
कायषक्रम धनरन्तर संचालन - ३० 
जजल्ला 

335 



 

50 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.16 

एच एम आई एस को 
ताधलम(५०) र अधभलेख तथा 
प्रधतवेदन फाराम छपाइष(५०) 

100 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.18 

स्वास््य चौकी/ प्राथधमक 
स्वास््य केन्रहरूको सेवा 
सदुृढीकरण वक्रयाकलाप 

100 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.2 

महामारी तथा प्रकोपजन्य 
रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT 

पररचालन गने,  चौमाजशक ररभ्य ु
तथा अधभमखुीकरण गने 

44 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.20 

स्वास््य चौकी स्तरमा औजार 
उपकरण, फधनषचर साथै स्वास््य 
संस्था ममषत सिुार (पुंजीगत) 

120 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.21 

स्थानीय तहका स्वास््य य धनटमा 
डी.एच.आई.एस २ धसष्टम 
सेटअपका लाधग कम्य टर खररद 
(पुंजीगत) 

100 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.23 

और्धि, भ्याजक्सन, सािन, सामाग्री 
ररपयावकड. तथा ढुवानी र प नः 
ववतरण समेत 

60 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.25 
धनःशलु्क स्वास््य सेवाको लाधग 
और्धि खररद 

750 



 

51 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.26 

सामाजजक परीक्षण कायषक्रम 
(परुानो र नयां थप हनेु स्वास््य 

संस्था) 
100 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.30 

स्तरीय उपचार पिधत सम्वजन्ि 
अधभमजुखकरण  र साथी सम ह 
बीच छलफल कायषक्रम संचालन  

120 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.31 

स्थापना भएका र थप हनेु 
सामदुावयक स्वास््य इकाइ 
संचालन अनदुान  

800 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.6 
धनयधमत रूपमा खानेपानी 
गणुस्तर धनगराधन गने 

50 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.74 

अस्पतालहरुमा पाठेघरको मखुको 
क्यान्सरको जााँचको लाधग VIA 

Set , तथा धसल्कन ररङ प्रेशरी 
खररद 

22 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.76 

पररवार स्वास््य कायषक्रमको 
लाधग पाटोग्राफ, DMT, MEC 

Wheel, Flow Chart Job Aid 

सवहत फमष फरमेट छपाइ  

5 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.79 

पालीकावाट अनगुमन मलु्यांकन 
(प्रजनन ्स्वास््य कायषक्रमहरुको 
Facility हरु सम्म) 

30 



 

52 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.80 

अस्पताल तथा Birthing Centre  

मा २४ घण्टा प्रसतुी सेवा 
संचालन गनष करारमा 
अ०न०मी० धनयजुक्त 

798 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.82 

अव्षे्टवटक वफस्टुला र पाठेघर 
खस्ने रोगीको जस्क्रधनंग, ररंगपेशरी 
तथा VIA जााँच 

35 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.85 

आमा सरुक्षा कायषक्रम सेवा 
प्रदान शोिभनाष, यातायात खचष, 
गभषवती तथा सतु्केरी उत्प्रेरणा 
सेवा (4th ANC), धनशलु्क 
गभषपतन, जजल्ला अस्पताल र सो 
भन्दा तलका सरकारी स्वास््य 
सस्थाहरुमा प्रस धत हनेु सतु्केरी 
तथा नवजात जशशलुाई न्यानो 
झोला (लगुा सेट) 

750 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.86 
आइ.य.ु धस डी. तथा इम्पलान्ट 
सेवा प्रदान 

31 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.87 

Roving ANM वाट 
Disadvantaged Community लाई 
प.धन सेवा (Mushar, Dom, 

Chamar, Chepang etc) 

300 



 

53 
 

पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.88 
पररवार धनयोजन, सरुजक्षत माततृ्व, 

FCHV सेवा ददवस मनाउने 
30 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.89 
वन्ध्याकरण घमु्ती जशववर अगाव ै
म०स्वा०से०साँग छलफल 

35 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.90 
गाउघर जक्लधनक सचालन 
यातायात खचष 

47 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.91 
म स्वा स्व से हरुलाइ पोशाक 
भत्ता 

345 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.92 
म स्वा स्व से अिषवावर्षक समीक्षा 
बैठक (जना) 

170 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.93 

म स्वा स्व से हरुलाइ 
दीघषकालीन सेवाका लाधग 
सम्मानजनक धबदाइ (जना) 

40 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.94 

दक्ष प्रस धत कमीहरुलाई 
अनसाईट कोजचङको लागी 
क्षमता अधभवृिी 

40 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.96 
लामो अवधिको जन्मान्तरको 
लाधग सेटलाइट सेवा 

33 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.97 

वकशोर वकशोरी कायषक्रम 
अन्तरगत मवहनावारी स्वास््य 
व्यवस्थापनको लागी स्क लमा 
स्यानेटरी पयाड ववतरण" 

25 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

नगद 
अनदुान 

230501 गाभी 2.15.2.210 

रोटा खोप शरुुवात गनष स्वास््य 
संस्था स्तरमा स्वास््यकमीहरुको 
अधभम जखकरण एक ददने (७७ 
जजल्ला) 

25 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.1.2 

बृहत पोर्ण पयाकेज कायषक्रम 
तथा क्षमता अधभवृवि (IMAM, 

IYCF-MNP, Adolescent IFA, 

SBCC etc.) - बहकु्षेत्रीय पोर्ण 
योजना लाग ुभएका ३०८ 

स्थानीय धनकायहरु  

415 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.85 

जशघ्र कुपोर्णको एवककृत 
व्यवस्थापनको लाधग बवहरंग 
(OTC) र अन्तरंग उपचार (SC) 

ववस्तार, सदुृधिकरण तथा सम्भार 
(Screening, treatment, referral, 

followup and defaulter tracking 

) को लाधग सहयोग 

75 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.86 

पोर्ण सम्बजन्ि रावष्ट्रय ददवस 
संचालन (स्तनपान सप्ताह, 

आयोधडन मवहना, धबद्यालय 
स्वास््य तथा पोर्ण सप्ताह,  बाल 
पोर्ण अधभयान धभटाधमन ए, 

जकुाको और्िी ववतरण, बाल 
धभटा, पोर्ण जस्थधत लेखाजोखाका 
लाधग पाखरुाको नाप आदद 
लगायत कायष संचालनको लाधग 
बहकु्षेत्रीय पोर्ण योजना लाग ु
भएका जजल्लाका ३०८ ओटा 
स्थानीय धनकायलाई सहयोग 

45 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.87 

त्यांक गणुस्तर सिुारको लाधग 
पोर्ण स चक सम्बजन्ि स चना 
ब्यबस्थापन प्रणाली ववकास र 
स्थापना, त्यांक गणुस्तर 
सदुृधिकरण - (लैंधगक समता 
तथा सामाजजक समबेजशकरण तथा 
अपांगता भएका व्यजक्तहरुको 
त्यांक समेतको समाबेश हनेु 

गरर)-बहकु्षेत्रीय पोर्ण योजना 
लाग ुभएका जजल्लाका ३०८ 

8 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

ओटा स्थानीय धनकायलाई 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.88 

पोर्ण सम्बजन्ि अली वाधनिंग 
धसस्टम ववकास र स्थापना 
(पोर्ण सधभषलेन्स)- बहकु्षेत्रीय 
पोर्ण योजना लाग ुभएका 
जजल्लाका ३०८ ओटा स्थानीय 

धनकायलाई 

30 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.89 

प्रकोप जोजखम ब्यबस्थापन तथा 
आकजस्मक पोर्ण कायष योजना 
धनमाषण  

50 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.95 

गभषवती तथा सतु्केरी मवहला, 
बालबाधलका तथा वकशोरी लजक्षत 
पोर्ण प्रविषन कायषक्रम (पोर्ण 
नाग्लो प्रविषन समेत) र धबद्यालय 
जाने तथा नजाने वकशोर वकशोरी 
लजक्षत पोर्णयकु्त खाध्यबस्त ु
तथा स्वस्थ जीवन शैली प्रविषन  

81 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.96 

स्तनपान कक्ष स्थापना 
(बहकु्षेत्रीय पोर्ण योजना लाग ु
भएका जजल्लाका सावषजधनक, 

धनजज, औपचाररक, अनौपचाररक 
क्षेत्रमा- कजम्तमा २० ओटा 
कक्ष) 

81 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.15.26.97 

वृवि अनगुमन, प्रविषन तथा पोर्ण 
परामशष कायषक्रम र स्वास्थ 
आमा सम ह सदुृधिकरण 

27 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

210911 यधुनसेफ 2.19.1.3 

पोर्ण कायषक्रमको अनगुमन तथा 
सपुररवके्षण - स्थानीय तहमा-
बहकु्षेत्रीय पोर्ण योजना लाग ु
भएका जजल्लाका ३०८ ओटा 
स्थानीय धनकायलाई 

45 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

222701 य ुएस एड 2.15.1.1 

एवककृत पोर्ण सम्बजन्ि 
अन्तरबैयजत्तक संचार सम्बजन्ि 
संचार ताधलम (स्वास््य संस्था 
इन्चाजष, स्थानीय धनकायका 
स्वास््य संयोजक र मवहला 
स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई)  
(सआुहरा २ कायषक्रम लाग ु
भएका १३ जजल्लाका १६१ 
स्थानीय धनकाय)  

106 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

222701 य ुएस एड 2.15.2.211 

ववद्यालय स्वास््य तथा पोर्ण र 
वकशोरीहरूलाइ आइरन चक्की 
ववतरण कायषक्रम सम्बन्िी १ 
ददने सधमक्षा (स्वास््य संस्था 
इन्चाजष, जशक्षक, जशक्षा र स्वास््य 
संयोजक) (सआुहरा २ कायषक्रम 
लाग ुभएका १२ जजल्लाका 
११४ स्थानीय धनकाय) 

21 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोझै 
भकु्तानी 
अनदुान 

222701 य ुएस एड 2.15.26.91 

१००० ददन अवधिका जीवनका 
महत्वप णष अवसर मनाउने, नयााँ 
गभषवतीहरुलाई स्वास््य आमा 
समहुमा आवि गराउने तथा 
स्वास््य तथा पोर्ण व्यवहार 
पररबतषन संचार गने  (सआुहरा २ 

कायषक्रम लाग ुभयका ४० 
जजल्लाका ३८९ स्थानीय 
धनकाय) 

31 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.12.2.2 

करार: अहेब, अनमी (खोप सेवा 
कायषक्रम संचालनको लाधग उच्च 
वहमाली, पहाडी जजल्लाहरु र महा 
तथा उप महानगरपाधलका, 
संस्थागत जक्लधनक) ९० जना 

520 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.15.2.212 

प णष खोप गा.पा., न.पा.  
सधुनजितता र दीगोपना सकु्ष्म 
योजना अध्यावधिकको लाधग 
न.पा , गा.पा खोप समन्वय 
सधमधत, स्वास््य संस्था प्रमखु 
सवहत न.पा. र गा.पा. प्रमखु 
तथा वडा प्रमखुहरु र 
सरोकारवालाहरुको १ ददने गोष्ठी 

50 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

(७७ जजल्लाका सबै स्थाधनय 
तह) 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.15.26.74 

खोपको पहुाँच बढाई छुट 
बच्चालाई खोप ददलाई प णषखोप 
सधुनजित गनष वैशाख मवहनालाइ 
खोप मवहना संचालन गने 

30 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.15.26.75 

प णष खोपको दीगोपनाको लाधग 
साझेदार र स्थानीय स्वास््य 
संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन 
सधमधतका सदस्य र वडा खोप 
समन्वय सधमधतहरुसाँग 

अन्तरवक्रया, स्थानीय योजना 
धनमाषण (७७ जजल्ला, सबै 
स्वास््य संस्था) 

45 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.15.26.76 

पहुाँच नपगुकेा र ड्रप आउट 
(छुट) वच्चाको खोजी तथा प णष 
खोप ददलाउन मवहला स्वास््य 
स्वंयम सेववकाहरुलाई 
अधभम जखकरण र योजना धनमाषण 
( ७७ जजल्लाका सबै स्वास््य 
संस्था ) 

35 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.15.26.77 
बाह्य खोप केन्रको भवन धनमाषण 
७५० वटा (७७ जजल्ला) 

300 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.15.26.99 

पाधलकास्तरमा खोप ऐन, 

धनयमावली, ए.ई.एफ.आई. को 
जानकारी खोप कायषक्रमको 
सधमक्षा, स क्ष्म योजना अध्यावधिक 
कायषक्रम २ ददने ७५३ तह 

(स्वास््य संस्था प्रमखु, खोप 
कायषकताष समेत ) 

45 

801771-3 स्वास््य 
एकीकृत जजल्ला 
स्वास््य कायषक्रम 

सोिभनाष 
हनेु 
अनदुान 

231601 
दाताको 
संयकु्त कोर् 

2.19.1.2 

प णष खोप न.पा., गा.पा. 
भेररवफकेसन, अनगुमन तथा 
घोर्णा सभा व्यवस्थापन 

25 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

801771-4 स्वास््य क्षयरोग धनयन्त्रण नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.34 

कम्यधुनवट डट्स कायषक्रम लाग ु
भैसकेका जजल्लामा कायषक्रम 

संचालन  खचष 
20 

801771-4 स्वास््य क्षयरोग धनयन्त्रण नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.35 

उपचार केन्रहरुमा आकजस्मक 
अवस्थामा औसधि, ल्याब सामाग्री 
ढुवानी, फमष फरमेट 
फोटोकपी,ममतष सम्भार, ल्याव 
तथा आवश्यक सामाग्री खररद र  

ई-वट.धब रजजस्टर अध्यावधिक 

26 

801771-4 स्वास््य क्षयरोग धनयन्त्रण नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.36 

स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेका 
बस्ती तथा स्वास््य सेवामा पह च 

कम भएको जनसंख्यामा 
माइक्रोस्कोवपक क्याम्प सञ्चालन 

16 

801771-4 स्वास््य क्षयरोग धनयन्त्रण नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.38 

उपचार केन्रहरुमा गई अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गरर कायषक्रमको 
गणुस्तरीयता सधुनजस्चत गने 

15 

801771-4 स्वास््य क्षयरोग धनयन्त्रण नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.43 

उपचाररत क्षयरोगका धबरामीको 
उपचारको कोहटष नधतजा, 
कायषक्रमको प्रगधत एवं चनुौती र 
क्षयरोग कायषक्रममा  भएका नया  
धबर्यमा उपचार केन्रका स्वास््य 
कमीहरुलाई  अध्यावधिक गने 

30 
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पररयोजना 
कोड 

क्षते्र पररयोजनाको नाम 
स्रोतको 
वकधसम 

स्रोत 
कोड 

स्रोत 
वक्रयाकलाप 

नं. 
मखु्य वक्रयाकलाप रकम 

उपचार केन्र स्तर कोहटष 
ववश्लेर्ण कायषक्रम 

801771-4 स्वास््य क्षयरोग धनयन्त्रण नगद 110101 
नेपाल 
सरकार 

2.15.28.46 

पनुःउपचार क्याटेगोरीमा भएका 
सबै पी.धब.सी. धबरामीहरुलाई 
उपचार अवधिभर पोर्ण भत्ता 

8 

  
स्वास््य 

जम्मा 
            १८३३९ 

    सशतषतफष को जम्मा           ९९८०० 
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अनुसूची ८ प्रदेश सशति अनुदान 

 
 

शीषिक न.ं आर्ोजना/र्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न िुने स्थि बजेट रु िजारमा 

 बहुउदे्दश्यीय सभागहृ गाउपँालिका ६००० 

 खेिमैदान लनमावण गाउपँालिका ३६०० 

 जम्मा   ९६०० 
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अनुसूची ९ नीमत तथा कायिक्रम 

 
 

गाउाँसभाको बैठकमा  

गाउाँपालका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरज्य द्वारा 
प्रस्ततु 

आधथषकवर्ष २०७५/०७६ को  

नीधत तथा कायषक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भ मे गाउाँपाधलका 
मोराबाङ,रुकुम (प वी भाग) 

 

१ आर्ाढ २०७५ 
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गाउाँपाधलका उपाध्यक्षज्य , 

भ मे गाउाँपाधलका गाउाँसभा सदस्यज्य हरु, 

राष्ट्रसेवक कमषचारी तथा यहााँ उपजस्थत सम्प णष महानभुावहरु, 

1. नपेालको संवविान बमोजजम गदठत स्थानीय तहको रुपमारहेको स्थानीय सरकारको तफष बाट यस 

गररमामय गाउाँसभामा दोस्रो नीधत तथा कायषक्रमको रुपमा भ मे गाउाँपाधलकाको आधथषक वर्ष 

२०७५।०७६ को नीधत तथा कायषक्रम प्रस्ततु गनष पाउाँदा अत्यन्तै हवर्षत र गौरवाजन्वत महससु गरेको 

छु ।  

2. यस ववशेर् अवसरमा संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नपेाल धनमाषणका लाधग नपेाली जनताले पटक–

पटक गदै आएका ऐधतहाधसक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, माओवादी जनयिुको गौरवप णष 

इधतहासलाई स्मरण गदै गणतन्त्रको स्थापनाथष आफ्नो अम ल्य जीवन उत्सगष गन ुषहनु े महान शहीद, 

घाइते, अपाङ्गहरुको त्याग र बधलदान तथा अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मान प्रकट गदषछु ।  

 

3. स्थानीय तहको धनवाषचनसाँगै संघात्मक शासन व्यवस्था माफष त नपेालको संवविानले पररकल्पना गरेको 

गाउाँ गाउाँमा धसंहदरबारको अविारणालाई म तषरुप ददन ेचनुौधत र अवसर हाम्रो कााँिमा आएसाँगै स्थानीय 

तहको सरकारको हैधसयतमा स्थानीय शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनको एक वर्षको अनभुव प्राप्त भएको 

छ । अन्यौलताको यो छोटो अवधिमा पधन संवविान प्रदत्त अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गदै यो सरकारले 

समिृ र समनु्नत गाउाँपाधलका धनमाषण गनषिेरै नै महत्वकााँक्षी र द रगामी लक्ष्यसवहतको योजनाको 

सरुूवात र कायाषन्वयनको जग धनमाषण भएको छ ।  

 
4. भ मे गाउाँपाधलकाको समवृि र समनु्नधतका लाधग एकीकृत गरुुयोजना धनमाषण भएको छ । 

गरुुयोजनालाई म तषरुप ददनका लाधग सावषजधनक, धनजी र सहकारी क्षेत्रको भ धमकालाई अझ प्रभावकारी 

बनाइनछे। आत्मधनभषरता उन्मखुका लाधग राजश्व र कर प्रशासनलाई समेत प्रमखु आिारको रुपमा 

धलइनछे । सबै पेशा व्यवसायलाई करको दायरामा समेवटनछे ।पवहचान भएका राजश्वका श्रोत, दायरा 

र दर अनसुार राजश्व प्राप्त गनष प्रभावकारी व्यवस्था गररनछे। राजस्व संकलनलाई व्यवजस्थत गनषका 

लाधग आवश्यक जनशजक्त व्यवस्था गररनछे। राजश्व र कर प्रशासन सम्बन्िीनीधतलाई प्रभावकारी 

ढङ्गले कायाषन्वयन गरी लक्ष्य अनसुार वा सोभन्दा बढी राजश्व संकलन गने वडा तथा 



 

 
 

कायाषलयलाईबजेट ववधनयोजनमा उच्च प्राथधमकता ददइनछे । बजेट ववधनयोजन गदाष वडागत जनसंख्या, 

भ गोल, प वाषिार लगायत वस्तगुत त्य र त्याङ्कका आिारमा संवविानले धनददषष्ट गरेका लक्ष्य हाधसल 

गने गरी तय गररनछे। बजेट ववधनयोजन तथा योजना छनौटको दक्षता र खचष गने क्षमता अधभवृवि 

गररनछे । सावषजधनक खररद प्रणालीलाई प्रधतस्पिी,पारदशी र गणुस्तरीय बनाउाँदै लधगनछे । 

 

5. संवविानले पररकल्पना गरेको समाजवाद उन्मखु अथषतन्त्र धनमाषणका लाधग ददगो आधथषक वृवि हाधसल 

गरी आधथषक ववकास र समवृिको चाहनालाई साथषक तलु्याउन वडा,टोल र बस्तीस्तरबाट प्राथधमकताका 

साथ छनौट भएका तथा गाउाँपाधलकाले समेत उच्च प्राथधमकताका साथ कायाषन्वयन गनष खोजेका कृवर्, 

जशक्षा, स्वास््य, ग्रामीण सडक, ऊजाष, लघ ुतथा साना जलववद्यतु, स चना तथा संचार प्रववधिसाँग सम्बजन्ित 

आयोजनाहरुको कायाषन्वयन क्षमता बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनगुमनको व्यवस्था 

गररनछे।  

 
6. गाउाँपाधलकाको ववत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवाफदेवहता बढाउन ठोस कायषयोजना बनाई कायाषन्वयन 

गररनछे । जनप्रधतधनधिहरु र कमषचारीको क्षमता अधभवृविका लाधग आवश्यक व्यवस्था गररनछे। 

सावषजधनक सेवा प्रवाहलाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन संगठन, जनप्रधतधनधि र कमषचारीको 

व्यवसावयकताका लाधग प्रोत्साहन, प्रविषन र परुस्कारका साथै ताधलमको पधन व्यवस्था गररनछे।अन्य 

स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट ज्ञान आजषन हनु ेखालका अध्ययन, भ्रमण 

कायषक्रमहरु ल्याइनछे ।  

 
7. उद्योग क्षेत्रको प्रविषन गरी रोजगारी सजृनामा जोड ददइनछे । जसका लाधग बाह्य लगानी आकर्षणका 

लाधग आवश्यक नीधतगत तथा प्रशासधनक योजना ल्याइनछे । लजक्षत वगष तथा समदुायमा रहेका 

परम्परागत कुवटर उद्योगहरुलाई सम हमा सञ्चालनमा गई आिधुनकीकरण गने प्रस्ताव गरेमा वडा 

कायाषलयको धसफाररशमा अनदुान ददन ेव्यवस्था धमलाइनछे ।  

 
8. भ मे गाउाँपाधलकाको प्रमखु आिारको रुपमा रहेको कृवर् क्षेत्रको सिुारका लाधग कृवर्मा ववववधिकरण, 

व्यवसायीकरण, आिधुनकीकरणमा जोड ददइनछे । प्रमखु बालीहरुको उत्पादनमा आत्मधनभषर हनु ेनपेाल 

सरकारको नीधतलाई आत्मसात गदै थोपा तथा कुलो धसंचाई, मलखाद, बीउधबजनको उपलब्ितामा 



 

 
 

सिुारमा जोड ददइनछे । हरेक वडामा साम वहकतरकारी खेती, फलफ ल खेती सञ्चालन गरी केही 

रोजगारीका अवसरहरु धसजषना गररनछे । यवुाहरुलाई कृवर् क्षेत्रमा आकर्षण गने कायषक्रम ल्याइनछे । 

प्राङ्गाररक मल धनमाषणलाई व्यवजस्थत र व्यवसावयकता ववकास गरेर अग्याषधनक उत्पादनः भ मेको पवहचान 

भन्ने नारालाई साथषकता ददइनछे। 

 

9. आधथषक तथा सामाजजक रुपले पधछ परेका कृर्क केजन्रत कायषक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी रुपले 

सञ्चालन गररनछे। पश ुतथा बाली बीमा कायषक्रममा कृर्कको पहुाँच सधुनजितका लाधग आवश्यक पहल 

र ठोस कदम चाधलनछे। 

 
10. अण्डा,मास ुर द िमा आत्मधनभषर हनुपशजुन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कायषक्रमहरुलाई प्राथधमकताका साथ 

कायाषन्वयन गदै सम्भाववत क्षेत्रहरुमा नम ना भेडा फमष,बािा फमष, कुखरुा फमष,बंगरु फमष, गाइ/भैंसी फमष 

हरुलाई प्रोत्साहन गने खालका कायषक्रमहरु ल्याइनछे । पश ु स्वास््य र धनयमन, प्रजनन र प्रसार 

कायषक्रमलाई धनयधमत रुपमा बढावा ददइनछे ।  

 

11. उत्पादक र उपभोक्ताको अधिकार सरुजक्षत गरी खाद्य सरुक्षा र खाद्य सम्प्रभ ता सधुनजित गररनछे । कृवर् 

उपजलाई वस्त ुतथा मरुा ववधनमयको आिारमा खररद गरी संकलन, भण्डारण, ववतरण र बजारीकरण 

गनष कृवर् उपज संकलन तथा भण्डारण केन्रको स्थापना र सदुृढीकरणलाई जोड ददइनछे। “घर-घरमा 

करेसाबारीः कृर्क रोजगारी” को अविारणालाई कायाषन्वयनमा ल्याईनछे । 

 

12. कृवर् तफष  प्राववधिक जनशजक्त थप गरी“एक गाउाँ एक प्राववधिक” कायषक्रमलाईथप व्यवजस्थत गरी 

प्रभावकारी ढङ्गले कायाषन्वयनमा ल्याईनछे। माटो परीक्षणबाट प्राप्त नधतजा र सझुावका आिारमा माटो 

सहुाउाँदो बाली लगाउन ेकायषलाई अधभयानको रुपमा संचालन गररनछे ।उकृष्ट कृर्क छनौट गरी वावर्षक 

रुपमा परुस्कृत गने व्यवस्था धमलाइनछे । 

 

13. गाउाँपाधलकामा कृर्कका अनभुव आदान प्रदान र छलफल चौतारीको रुपमा ववकास गनष 

गाउाँपाधलकास्तरीय कृर्क सञ्जाल गठन गरी कृवर् सामाग्री र स चनाम लक सामाग्रीहरुको व्यवस्था गररनछे 

।  



 

 
 

14. उत्पादनको पवहचान गरी कृवर् पकेट क्षेत्र छनौट गरेर सबै वडाहरुमा नगदे बालीमा आिाररत आल,ु 

धसमी, भटमास, लसनु लगायत तरकारी खेती तथा कागती, केरा, ओखर, नास्पधत लगायत अन्य फलफ ल 

खेतीको प्रविषनका लाधग उपयकु्त स्थानमा कृवर् उपकेन्र, बागवानी केन्रको स्थापना गरी कृवर् पयषटनमा 

जोड ददइनछे। त्यसका लाधग उत्पादन सम हहरुलाई धनजित धबउ र बजारसम्म परु् याउनका लाधग ढुवानी 

अनदुानको व्यवस्था गररनछे । गाउाँपाधलका क्षेत्रधभत्रका जधडबटुीहरुको पवहचान गरी जडीबटुीमा 

आिाररत उद्योग स्थापनाको लाधग आगामी आधथषक वर्षधभत्र कायष आरम्भ गररनछे ।  

15. माररङ कृवर् अनसुन्िान केन्रलाई नयााँ प्रजाधतको ववरुवा परीक्षण स्थल तथा कृवर् अनसुन्िानका लाधग 

प्रयोगशाला स्थापना र साम वहक खेती प्रणालीको नम नाको रुपमा ववकास गरी कृवर् उद्योग र कृवर् 

पयषटनको नम नाको रुपमा ववकास गररनछे । यसका लाधग सहयोगी धनकाय र ववशेर् अनदुानको पहल 

गररनछे ।  

16. सहकारीको माध्ययमबाट उत्पाददत वस्त ु तथा सेवाहरुको प्रविषन र बजारीकरण गररनछे । त्यसका 

लाधग यसै आधथषक वर्षमा यस गाउाँपाधलकाको वडा नं ९ चनुबाङजस्थत गैरीगाउाँमा कृवर् उपज संकलन 

तथा भण्डारण केन्र धनमाषण गररनछे । वडा नं. २ खाबाङमा धनधमषत कृवर् उपज संकलन केन्रलाई 

सञ्चालनमा ल्याइनछे ।  

 

17. धनधमषत तथा धनमाषणािीन लघ ुतथा साना जलववद्यतु आयोजनाहरुलाई व्यवजस्थत गररनछे।  

18. संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसाँग स्थानीय तहको लगानी साझेदारीमा सञ्चालन हनु ेगरी जलववद्यतु 

आयोजना धनमाषणको लाधग आवश्यक पहल गररनछे ।  

 
19. नपेाल सरकारको "नपेालको पानी जनताको लगानी" भन्ने म ल नारालाई साथषक बनाउन सम्भाववत 

स्थानमा हाइड्रो पावरको योजना बनाई स्थानीय जनताको समेत सेयर लगानी सधुनजितका लाधग आवश्यक 

पहल गररनछे ।  

20. अन्तर जजल्ला,अन्तर गाउाँपाधलका, अन्तर वडा र अन्तर गाउाँ टोलसम्म सडक संजालको सधुनित 

गररनछे। सडक नपगुकेा ठाउाँहरुमा नयााँ ट्रयाक खोल्न े र ट्रयाक खोधलएका सडकहरुमा स्तरोन्नधतका 

लाधग आवश्यक बजेट ववधनयोजन गररनछे। सडक यातायातलाई बाहै्र मवहना धनरन्तर सचुारु गनष 

आवश्यक व्यवस्था र पहल गररनछे। 



 

 
 

 

21. सामाजजक, सााँस्कृधतक तथा ऐधतहाधसक पवहचान नमेवटन ेगरी ग्रामीण वस्तीलाई व्यवजस्थत बसोबासयकु्त 

गधतजशल शहरमा रुपान्तरण गररनछे । शहरी ववकास तथा भवन धनमाषण सम्बन्िी मापदण्ड स्थानीय 

पररवेशका आिारमा कडाइका साथ कायाषन्वयन गररनछे।  

 

22. भ मे गाउाँपाधलकामा एकीकृत, व्यवजस्थत, वैज्ञाधनक, सरुजक्षत र हररत गाउाँ शहर धनमाषणको लाधग 

कायषयोजना बमोजजमहररत गाउाँ धनमाषण कायषलाई धनरन्तरता र ववस्तार गररनछे । छनौटमा परेका स्माटष 

धभलेज धनमाषणका लाधग आवश्यक प वाषिार ववकासको सरुुवात गररनछे ।  

 

23. नम ना सरसफाइयकु्त गाउाँपाधलका धनमाषण गने ३ सरसफाइ कायषयोजना सघन रुपमा कायाषन्वयन गररनछे 

।सफा, हररयाली समिृ भ मे नारालाई साथषक तलु्याउन एक घर दश फलफ ल ववरुवा, एक घर एक 

शौचालय, भान्छा सरसफाई कायषक्रम तथा छाधनएका टोल वस्तीहरुमा हररयो रङले पोत्न ेकायषक्रमलाई 

धनरन्तरता ददइनछे ।पषु्पलाल मध्यपहाडी लोकमागष र शवहद मागषलाई ग्रीन कररडोरको रुपमा ववकास 

गने कायषक्रमको थालनी गररनछे ।प णष सरसफाईयकु्त वडा घोर्णाका लाधगसरसफाई कायषयोजना 

कायाषन्वयनमा उत्कृष्ट वडालाई परुस्कृत गनुषका साथै सरसफाई सम्बन्िी योजना तथा बजेट ववधनयोजनमा 

समेत प्राथधमकता ददइनछे । 

24. आफ ले गरेको फोहरको व्यवस्थापन आफै गनुषपने अन्यथा व्यवस्थापनका लाधथ थप शलु्क व्यहोन ुषपने 

नीधत अवलम्बन्ि गररनछे । स्वच्छ खानपेानीमा सबैको पहुाँच अधभवृवि गररनकुा साथैसरसफाई र 

फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापनमा ववशरे् ध्यान ददईनछे । महुान संरक्षणको लाधग आवश्यक व्यवस्था 

धमलाईनछे फोहोर व्यवस्थापनका लाधग घरघरमा कुवहन ेर नकुवहन ेफोहोर वगीकरण गरी संकलन गने 

कायष कडाइका साथ कायाषन्वयन गररनछे । सावषजधनक स्थल र ववद्यालयहरुमा शौचालय धनमाषण र 

फोहर व्यवस्थापनका लाधग आवश्यक सामग्रीहरुको धनःशलु्क व्यवस्था गररनछे। 

25. नम ना गाउाँ टोलहरुमा पलावष्टकमकु्त क्षेत्र घोर्णा गनुषका साथै सरसफाई सम्बन्िी नीधत र आचारसंवहता 

पालना नगने व्यजक्त, सम ह, टोललाई कान न बमोजजम कारबाहीको दायरामा धलइनछे ।  

 



 

 
 

26.     पयषटन क्षेत्रलाई तलुनात्मक लाभका क्षेत्र अन्तगषत अथषतन्त्रको प्रमखु आिारको रुपमा ववकास गनष 

प्राकृधतक,ऐधतहाधसक र सांस्कृधतकतथा यिु पयषटन प्रविषनको लाधग भार्ा, कला, संस्कृधतको पवहचान, 

अध्ययन, संविषन, संरक्षण, ववकास र प्रचारप्रसारका साथै आवश्यक प वाषिार ववकासमा जोड ददईनछे। 

महत यिु स्माररका बहृत योजना, चनुबाङ जनयिु संग्रहालय, क्याङ्सी जनवादी स्कुललाई जनवादी 

संग्रहालय, कााँक्री आददवासी जनजाधत संग्रहालयलाई अझै प्रभावकारी योजना र कायाषन्वयनको लाधग 

आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका साथै सहयोगी धनकाय र प्रदेश तथा संघीय सरकारसाँग थप सहयोग र 

अनदुानका लाधग पहल गररनछे । 

 

27. जलवायमैुत्री तथा वातावरणमैत्री प वाषिारमा जोड ददएर जैववक वववविताको संरक्षण, संविषन तथा जलवाय ु

अनकु लन माफष त पयाषपयषटनको प्रविषनका लाधग कायषयोजना बनाई कायाषन्वयनमा ल्याइनछे। वन क्षेत्रको 

वैज्ञाधनक एवं ददगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उत्पादन अधभवृविमा टेवा परु् याइनछे । सामदुावयक वन 

ववकास कायषक्रम, धनजी वन ववकास कायषक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले संचालन गररनछे। सडक लगायतका 

प वाषिार ववकास गदाष अधनवायष रुपमा वातावरणीय प्रभाव म ल्यांकन गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ 

कायाषन्वयनमा ल्याईनछे । मखु्य सडक तथा सहायक सडक वररपरर सडकको क्षेत्राधिकारसाँगै ग्रीन 

कररडोर तथा फु्रट कररडोर धनमाषणलाई अधनवायष गररनछे ।  

 

28. गररबीको रेखाम धन रहेको जनसंख्या, गररबीको गहनता, ववर्मताअध्ययन र ववश्लरे्ण गरी आवश्यक कदम 

चाल्न आवश्यक व्यवस्था धमलाइनछे र सम्बजन्ित ववर्यगत धनकायसाँगको परामशषमा आवश्यक 

कायषयोजना बनाई लाग  गररनछे । कमजोर आधथषक अवस्था भएका जनयिुका घाइते, अपाङ्ग र शवहद 

पररवारहरुलाई आवश्यक सहायताका लाधग एउटा छुटै्ट कोर् खडा गनष आवश्यक पहल गररनछे। 

अधतववपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागररकहरुलाई प्रमाणपत्रका आिारमा सेवा शलु्क वापतको कुनै पधन रकम 

नधलन ेववगतको नीधतलाई धनरन्तरता ददइनछे। दधलत समदुायको सशजक्तकरण र क्षमता ववकासको लाधग 

ववशेर् कायषक्रम बनाई दधलत समदुायले परम्परादेजख अवलम्बन गदै आएका पेशाहरुलाई व्यवसायीकरण 

गनष आवश्यक व्यवस्था धमलाइनछे ।  

 



 

 
 

29. गाउाँपाधलकाको नीधत धनमाषण र ववकास कायषक्रममा यवुा मजष्तष्कको सदपुयोग गने उदे्दश्यले यवुा ववकास 

केन्र स्थापना गररनछे । यवुा लजक्षत ताधलम, खेलक द लगायतका सम्प णष कायषक्रमहरु य वा ववकास 

केन्र माफष त नै सञ्चालन तथा पररचालन गने व्यवस्था धमलाइनछे । नीधत तजुषमा, ववकास 

गधतववधि,ज्ञानसीप आदान प्रदान तथा हस्तान्तरणमा स्वयंसेवी य वा शजक्तलाई अधिकतम पररचालन गररनछे 

। उद्यमजशलता, स्वरोजगार र आय आजषनमा केजन्रत गनष छोटो अविीको ताधलम तथा कामको 

आविताको अवसर धनमाषण गररनछे । 

 

30. शैजक्षक गणुस्तर कायम गनष सामदुावयक ववद्यालय तथा जशक्षक लजक्षत दण्ड र परुस्कारको नीधत 

अवलम्बन गररनछे । जशक्षक-ववद्याथीहरुको क्षमता ववकास तथा प्रस्फुटनमा टेवा परु् याउन े खालका 

कायषक्रमहरुको आयोजना गररनछे ।जसका लाधग यसै वर्ष शैजक्षक मेलाको आयोजना गनुषका साथै 

धनयधमत प्र.अ. वैठक, अन्तरववद्यालय अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गररनछे । शैजक्षक क्षेत्र तत्काल 

सिुार कायषयोजना कडाइका साथ कायाषन्वयन गररनछे ।  

 
31. ववद्यालयको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सिुारका लाधग धनयधमत अनगुमन तथा म ल्याङ्कन पिधतको 

ववकास गररनछे। ववद्यालय जशक्षा सिुार पररयोजनालाई व्यवजस्थत गरी कडाइका साथ कायाषन्वयन 

गररनछे । नम ना ववद्यालय धनमाषण कायषक्रमलाई धनरन्तरता ददइनछे । माध्याधमक ववद्यालयहरुमा 

गणुस्तर कायम गरी प्राववधिक कक्षाहरु संचालनका लाधग आवश्यक पहल र व्यवस्था गररनछे ।  

 

32. सामदुावयक ववद्यालयहरुमा आवश्यक दरबन्दी नभई आम जनतामा पनष गएको भार, जशक्षक नपगु भएर 

आवश्यक न्य नतम ् पाठ्यघण्टा समेत नपगु्न े अवस्थालाई मध्यनजर गदै आवश्यकतार औजचत्यताका 

आिारमा स्वयंसेवा कायषक्रमबाट स्वयंसेवक जशक्षक व्यवस्था गररनछे ।  

 

33. धनरन्तर जशक्षा, सबैका लाधग जशक्षा कायषक्रमलाई धनरन्तरता ददाँदै शैजक्षक क्षेत्रको गणुस्तरका लाधग 

समयसापेक्ष गणुस्तर कायम गनष स चना तथा संचार प्रववधि (ICT) प वाषिारमा जोड ददइनछे । 

सामदुावयक धसकाई केन्रलाई ICT प वाषिार सवहतको शैजक्षक स चना केन्रको रुपमा ववकास गने 

कायषलाई प्राथधमकता ददइनछे ।  

 



 

 
 

34. गणुस्तरीय ववद्यालय तथा धसकाइ केन्रहरुलाई प्रोत्साहन र परुस्कारका साथै गणुस्तरहीन संस्थाले धनजित 

समयधभत्र सिुार गनष नसक्न े र न्य नतम ् ववद्यालय संख्या नहनु े ववद्यालयलाई कक्षा घटुवा, अन्यमा 

समावहत गने तथा अनदुानको कटौती गने नीधत अवलम्बन गररनछे।  

 

35. नपेालको संवविानले व्यवस्था गरेको लजक्षत वगषको हकवहतको सधुनजित गदै लंवङ्गक समता र समानता, 

सशक्तीकरण, म लप्रवाहीकरण र अथषप णष सहभाधगता वृवि गने नीधतलाई प्रोत्साहन गररनछे । लघ ुउद्यम 

तथा सीप ववकास सम्बन्िी कायषक्रमहरुमा लजक्षत वगष, क्षते्र, समदुायको सहभाधगतालाई पवहलो 

प्राथधमकतामा राजखनछे। 

 

36. गाउाँपाधलका क्षेत्रधभत्र सबैले स चना तथा संचारको सहज पहुाँच स्थापना गनष सावषजधनक संस्थान तथा धनजी 

क्षेत्रको आगमनलाई प्रविषन गररनछे । ववद्यालयहरुमा अधडयो धभधडयो, स चना तथा सञ्चार प्रववधिमा 

आिाररत पस्तकालय तथा कक्षा धनमाषणमा जोड ददइनछे । सबै वडा कायाषलय तथा सावषजधनक 

धनकायलाई इन्टरनटेको पहुाँचमा परु् याइनछे ।  

 

37. ववद्यतुीय सरकारको अविारणाका साथै ववद्यतुीय शासन, ववद्यतुीय जशक्षा, टेधलमेधडधसन तथा स चना प्रववधि 

साक्षरताका साथै धमधडया साक्षरता सम्बन्िी कायषक्रमहरूलाई जोड ददइनछे । सबै ववद्यालयहरुमा 

अधनवायष रुपमा ववज्ञान प्रयोगशाला र कम्पय टर ल्याब स्थापना गरी पढाइ संचालन गनष आवश्यक 

नीधतगत, प्रवक्रयागत तथा आधथषक सहयोग प्रदान गररनछे । 

 

38. सावषजधनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, धनष्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रधत प्रधतवि, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, 

प्रववधियकु्त, जनउत्तरदायी र सहभाधगताम लक बनाउाँदै लधगनछे। जनताको नजजकमा सरकारको अनभु धत 

ददलाउन वडा कायाषलयबाट प्रवाह हनु ेसेवा प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारमकु्त र 

सशुासनयकु्त बनाइनछे । वडा कायाषलयबाट हनु े गरेका सावषजधनक सेवाप्रवाह तथा ववकास धनमाषण 

सम्बजन्ि कायषको माधसक रुपमा प्रगधत प्रधतवदेन पेश गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कायाषन्वयनमा 

ल्याईनछे । 

 



 

 
 

39. जनताको स चनाको हकको प्रत्याभ धत ददलाउन तथा स चना तथा त्यांक व्यवस्थापनको लाधग स चना तथा 

अधभलेख केन्रको स्थापनागरी व्यवजस्थत गररनछे । सावषजधनक सनुवुाई, सामाजजक पररक्षण, सावषजधनक 

पररक्षण, व्यवस्थापन पररक्षण, गनुासो व्यवस्थापनमा उपयकु्त ववधि धनमाषण गरी कायाषन्वयनमा ल्याईनछे । 

 

40. कुनै पधन सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, धनकाय, क्षेत्र, ववर्यगत कायाषलयले गाउाँपाधलकाधभत्र आयोजना, 

कायषक्रम संचालन गनुषप वष गाउाँपाधलकाको स्वीकृधत धलन,े गाउाँपाधलकाको नीधत तथा कायषक्रम अनरुुप 

आयोजना वा कायषक्रम सञ्चालन गनुषपने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लाग  गररनछे। ती धनकायका बजेट 

तथा कायषक्रम गाउाँपाधलकाको बजेट तथा कायषक्रमसाँग दोहोररन नददन वावर्षक ववकास कायषक्रममा आवि 

हनु ेगरी सञ्चालन गने व्यवस्था धमलाईनछे। 

अन्त्यमा, संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक नपेालको संवविानमा भएको व्यवस्था बमोजजम स्थानीय 

तहको सरकारको हैधसयतले व्यवस्थापकीय, कायषपाधलकीय तथा न्यावयक अधिकार कायाषन्वयनको अभ्यास 

गदै चाल ुआधथषक वर्षको वावर्षक नीधत तथा कायषक्रम सफल पानष सहयोग परु् याएर आगामी आधथषक 

वर्षको नीधत तथा कायषक्रम यस सम्माधनत सभामा प्रस्ततु गने सअुवसर प्रदान गनुषभएकोमा गाउाँसभाका 

सम्प णष सदस्यज्य हरु,गाउाँपाधलकाबासी, नपेाल सरकार, सबै राजनीधतक दल, राष्ट्रसेवक कमषचारी,नागररक 

समाज, संचार जगत तथा सम्प णष सरोकारवाला पक्षहरुमा हाददषक िन्यवाद ज्ञापन गदषछु । 

िन्यवाद ! 

रामसरु बढुा मगर 
गाउाँपाधलका अध्यक्ष 

 



 

 
 

अनुसूची १० बजेट िक्त्त्तव्य 

 

 

गाउँसभाको बैठकमा उपाध्यक्ष तथा बजेट तथा काययक्रम तजजयमा 

समममतका सयंोजक 

श्री मनकज मारी बजढा (मिष्ट)ज्यबूाट प्रस्तजत 

आ.ि. २०७५/०७६ को 

िामषयक बजेट िक्तव्य 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
भमेू गाउँपालिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

रुकुम (परू्व) 

 



 

 
 

असार, २०७५



 

 
 

 



 

 
 

1. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नपेािी जनताको प्रलतलनलि संस्था संलर्िानसभाबाट सघंीय िोकतालन्िक 

गणतन्ि नेपािको सलंर्िान घोषणा भई संलर्िान कायावन्र्यनका खालतर स्थानीय तह, 

प्रलतलनलिसभा तथा प्रदेश सभाको लनर्ावचन सम्पन्न पश्चात दशेमा संलर्िानिे पररकल्पना गरेको तीनै 

तहको सरकारिे पणूवता पाएको छ । संघात्मक राज्यमा स्थानीय तहको सरकारको हलैसयतिे पलहिो 

र्षव अभ्यास र अनभुर् गरी दोस्रो पटकको बजेट यस गररमामय सभासमक्ष प्रस्ततु गनव पाउँदा थोरै 

पररपक्र्ता र िेरै गौरर्को अनभुलूत गरररहकेो छु ।  

2. यस ऐलतहालसक अर्सरमा सर्वप्रथम म देशको आमिू पररर्तवनका िालग नेपािी जनतािे लर्लभन्न 

कािखण्डमा गरेका ऐलतहालसक जनआन्दोिन, संघषव तथा महान जनयदु्ध िगायत अन्य सबै 

आन्दोिनमा आफ्नो अमलू्य जीर्न उत्सगव गनुवहुने महान ् शहीदहरु प्रलत उच्च सम्मानका साथ 

हालदवक श्रद्धान्जिी प्रकट गदवछु । साथ,ै घाइत े तथा बेपत्ता नागररकहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट 

गदवछु । राजनीलतक-सामालजक पररर्तवनमा नेततृ्र्दायी भलूमका लनर्ावह गने सबै अग्रजहरुप्रलत 

आदरभार् प्रकट गदवछु ।  

3. स्थानीय तहको गठन पश्चात संघीयता कायावन्र्यन र िोकतन्ि संस्थागत हनुकुा साथ ै

जनप्रलतलनलिहरु मार्व त स्थानीय स्तरको मागमा आिाररत लर्कास र शासन संचािनमा जनता 

आरै् प्रत्यक्ष सहभागी हनुे अर्सर प्राप्त भएको छ। हाम्रो िालग संघीयता र स्थानीय तहको सरकार 

कायावन्र्यन अभ्यासका दृलिकोणिे केही नयाँ छ भने प्रारलम्भक चरण भएकािे सबै स्थानीय 

सरकारका सबै संयन्िहरु पररपणूव नभएको अर्स्था छ । यसथव, हाम्रो र्तवमान जलटि एर् ंचनुौलतपणूव 

भएता पलन लर्गत गौरर्पणूव छ, र हाम्रो भलर्ष्य उज्र्ि र सम्भार्नायकु्त छ । लर्गतको केन्रीकृत र 

एकात्मक शासन व्यर्स्थािे लसजवना गरेका सबै प्रकारका असमानता, उलत्पडनहरुको अन्त्य गद ै

सबैको समान र अथवपणूव सहभालगता सलुनलश्चत गरी लदगो, र्रालकिो आलथवक र्लृद्धका साथ 

आलथवक लर्कास गद ैसबै नपेािी जनताको महुारमा खशुी ल्याउन ेनपेािको संलर्िानको अलभि 

परूा गनुवछ । यसका िालग स्थानीय तहको सरकारको भलूमका अत्यन्त महत्र्पणूव हुन ेमिेै ठानकेो छु 

। हाम्रो लर्कासका िालग हामी आरै्िे न ैछनौट र कायवन्र्यन गनव संर्िैालनक रुपमा अलिकार 

सम्पन्न भएकािे पलन स्थानीय तहको सरकारिाई सािन स्रोत सम्पन्न बनाउन आर्श्यक छ । 



 

 
 

सरुुर्ातीको चरण भएकािे नर्ीनतम ् सोचँ र अलिकतम ् प्रयासिे स्थानीय तहको जग बलियो 

बनाउने लर्शेष अर्सरको रुपमा पलन लिएको छु ।  

अध्यक्ष महोदय,  

4. नेपािको सलंर्िान लनमावण, कायावन्र्यनका साथ ै स्थानीय तहको लनर्ावचनिे नपेािी जनतािाई 

स्थानीय तहको शासन सचंािन तथा लर्कास लनमावणमा प्रत्यक्ष रुपमा आरै् सहभागी हुन पाउन े

गरी ऐलतहालसक रुपमा अझ बढी अलिकार सम्पन्न बनाएको छ । यस मानेमा राजनलैतक के्षिमा 

हामीिे ऐलतहालसक र्ड्को मारेका छौं । राजनीलतक प्रणािीप्रलत नागररकको भरोसा पनुस्थावलपत 

भएको छ । अबको बाटो जनचाहना अनरुुपको लर्कास लनमावण र लदगो, र्रालकिो र तीव्र आलथवक 

र्लृद्ध र समतामिूक लर्तरण सलहतको आलथवक लर्कास गरी देशिाई समनु्नत बनाउन ु हो । यो 

समयिाई आलथवक–सामालजक रुपान्तरणको अर्सरको रुपमा सदपुयोग गरी संलर्िान र जनचाहना 

अनरुुप आत्मलनभवर र स्र्ािीन अथवतन्ि लनमावण गन े स्र्स्थ प्रलतस्पिावत्मक अथव व्यर्स्था हाम्रो 

प्रस्थान लबन्द ुहो भन ेसमाजर्ाद उन्मखु अथवतन्ि हाम्रो गन्तव्य हो ।  

5. नेपािको सलंर्िानिे लनलदवि गरेका मौलिक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धान्त र नीलतहरु, चौिौं 

आर्लिक योजनािे पररिलक्षत गरेका उद्दशे्यहरु तथा लदगो लर्कासका िक्ष्यहरु हालसि गरी सन ्

२०३० सम्म नेपाििाई मध्यमस्तरीय आय भएको मिुकुमा स्तरोन्नलत गने मिुकुको िक्ष्यिाई 

आिार मानी यस गाउँपालिकामा पलन स्थानीय माटो सहुाउँदो गरुुयोजना तजुवमा सोको मलू्य मान्यता 

र प्रथालमकता बमोलजम बजेट तथा योजना लनमावण गदै सोहीअनरुुपको बजेट चाि ुआलथवक र्षवमा 

लर्लनयोजन गररएको छ ।  

6. उलचत मापदण्ड, प्रलिया र योजना नबनाई हचरु्ामा बजेट बाँडर्ाँड गनव खोज्दा िलक्षत समहू, 

कायविम, प्रर्द्धवनात्मक कायविमहरुबाट अपलेक्षत नलतजा हालसि गनव नसलकन े यथाथव हाम्रो 

लर्गतको तीतो अनभुर् छ । बजेटको र्स्तगुत लर्लनयोजन र प्रभार्कारी कायावन्र्यनका िालग 

राजनीलतक लस्थरता, व्यर्सालयक कमवचारीतन्ि र सहयोगी समाज लनमावण आर्श्यक देलखन्छ । 



 

 
 

प्राकृलतक स्रोत सािनको प्रचरुता, कृलष, पयवटन, व्यापारको अलिक सम्भार्ना बोकेको यस 

गाउँपालिकामा आलथवक समलृद्ध र लर्कासका थपु्रै सम्भार्नाहरु रहकेा छन ्।  

अध्यक्ष महोदय,  

7. यी सम्भार्नाहरुिाई मतूवरुप लदन यस गाउँपालिकाको अथवतन्िमा दलेखएका मिूभतू चनुौलतहरु यस 

प्रकार प्रस्ततु गरेको छुुः  

(क)  स्थानीय तहको सरकार कायावन्र्यन   

िामो समयदेलख एकात्मक र केन्रीकृत राज्य प्रणािीको अभ्यास भईरहकेो अर्स्थामा 

संघीयता र स्थानीय तहको सरकार नौिो प्रयोग हो । नर्गलठत गाउँपालिकाको संस्थागत, 

प्रालर्लिक र स्रोत पररचािन क्षमता र्लृद्ध गने तथा परू्ाविार लनमावणको िालग आर्श्यक 

आन्तररक स्रोतको व्यर्स्था र सन्तिुन गन ेकायव हाम्रो िालग लनकै चनुौलतपणूव छ । 

 (ख) कायावन्र्यन क्षमता र्लृद्ध  

यस गाउँपालिका लभि सञ्चािन हुन े लर्कास आयोजनाहरुको कमजोर तयारी र 

व्यर्स्थापकीय क्षमता, लनमावण व्यर्सायी र उपभोक्ता सलमलतको कमजोर लर्त्तीय र 

प्रालर्लिक क्षमता, काननूी, नीलतगत र प्रलियागत जलटिताका कारण आयोजनाहरु 

तोलकएको समय लसमालभि सम्पन्न हनु नसक्न े तथा आयोजना कायावन्र्यनमा संिग्न 

सरोकारर्ािाहरुको काम गने उत्साहमा कमी, नलतजा प्रालप्त प्रलतको उदालसनता र समग्र 

मानर्ीय क्षमताको कमीका कारण कायावन्र्यन क्षमता कमजोर हनुे देलखन्छ । तसथव, 

संरचनागत अन्यौिता हटाएर लर्लनयोजन, अनगुमन र व्यर्स्थापनमा प्रभार्काररता ल्याई 

िक्ष्य बमोलजम कायवसम्पादन गनुव चनुौलतपणूव छ ।  

(ग) आन्तररक उत्पादन र उत्पादकत्र् र्लृद्ध  



 

 
 

स्थानीय माटो र हार्ापानी सहुाउँदो उत्पादनका सािनहरुमालथ उत्पादक शलक्तको पहुचँ 

र्लृद्ध गरी सार्वजलनक, लनजी र सहकारी के्षिको िगानी सहकायवबाट उत्पादकत्र् र उत्पादन 

र्लृद्ध गनुवपने चनुौलत छ । उत्पालदत र्स्तकुो उलचत बजार व्यर्स्थापनका माध्यामबाट 

आन्तररक तथा बाह्य बजार सलुनलश्चत गनुव अको चनुौलत रहकेो छ । 

(घ)  औपचाररक अथवतन्िको लर्कास  

आलथवक के्षिको ठूिो लहस्सा औपचाररक के्षिभन्दा बालहर रहकेो कारण अथवतन्िको 

र्ास्तलर्क पलहचान गनव गाह्रो छ । बैंक तथा लर्त्तीय संस्थाहरुको स्थापना हनु नसकेको 

अर्स्थामा सबै आलथवक कारोर्ारहरुिाई औपचाररक दायरामा ल्याई सबै आलथवक 

कारोबारहरु बैलकङ प्रणािी मार्व त ्गन ेकायव चनुौलतपणूव छ ।  

(ङ) सार्वजलनक लनमावणको गणुस्तरीयता र संरक्षण 

सार्वजलनक लनमावण कायवको सकु्ष्म सपुररर्ेक्षण, लनमावण व्यर्सायीहरुको कमजोर क्षमता र 

सघन अनगुमनको अभार्मा लनमावण भएका संरचनाहरु छोटो समयमा न ै जीणव र 

िथालिङ्ग हनुे गरेका छन ् । सार्वजलनक लनमावणको गणुस्तर कमजोर रहकेो अर्स्थामा 

यसमा सिुार गरी सार्वजलनक लनमावणको गणुस्तर र्लृद्ध गनुवपन े र दोहोरो खचव रोक्नपुन े र 

लनलमवत सार्वजलनक सम्पतीको उलचत उपयोग र संरक्षण कायव चनुौलतपणूव छ ।  

(च) सचूना तथा सञ्चार प्रलर्लिको लर्कास 

भौगोलिक लर्कटताका साथ ै सचूना तथा सञ्चारको पहुचँ नभएकािे लर्कास लनमावण, 

कायावन्र्यन, आपसी समन्र्य, सरे्ा प्रर्ाहका िममा असहजता पैदा हनुकुा साथ ैिागत 

समय र स्रोत महगँो पनव जान्छ । गाउँपालिकालभिका सबै जनतािे सचूना तथा सञ्चारमा 

सहज रुपमा पहुचँ स्थालपत गनवका िालग आर्श्यक सचूना तथा सञ्चार प्रलर्लिहरुको 

परू्ाविारहरुको लनमावण र लनजी के्षििाई आकषवण गन ेकायव पलन चनुौलतपणूव छ । 

(छ) सशुासन अलभर्लृद्ध  



 

 
 

सबै र्गव के्षिको अथवपणूव सहभालगता, काननूको पररपािना, सेर्ा प्रर्ाहमा प्रभार्काररता, 

सदुृढ र सक्षम संस्थागत सशुासन कायम गरी सेर्ा प्रर्ाहमा प्रभार्कारीता ल्याउने तथा 

व्यर्सालयक कमवचारीतन्ि र सहयोगी समाजको लनमावण गने कायव चनुौलतपणूव छ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

8. हाम्रा साम ुमालथ उलल्िलखत जस्तै थपु्रै चनुौलतहरु रहतेा पलन समदृ्ध नेपािको बलियो जगको रुपमा 

रहकेो स्थानीय तहिाई मजबटु बनाउन आम जनताको उल्िेख्य तत्परता र सहभालगता, झारा प्रथा 

िगायतका स्र्यंसेर्ा प्रणािी तथा मरुा पररचािन िगायतका प्रचरु सम्भार्नाहरुको पररचािन 

मार्व त समदृ्ध भमू े लनमावण गरी यहाँका नागररकको जीर्नस्तरमा गणुस्तरीयता ल्याउने अर्सर प्राप्त 

भएको छ । लर्द्यमान अर्सरहरुको सदपुयोग र चनुौलतहरुको सामना गने गरी आलथवक र्षव 

२०७५।०७६ को र्ालषवक बजेट तथा कायविम तयार गररएको छ। यो बजेटका उद्दशे्यहरु यसप्रकार 

प्रस्ततु गरेको छुुः  

4. गाउँपालिकाबाट प्रर्ाह हनुे सेर्ामा आम जनताको पहुचँ स्थालपत गरी सशुासन प्रर्द्धवन 

गने,  

5. स्थानीय तहको सरकारको प्रभार्काररता अलभर्लृद्ध गरी संलर्िान कायावन्र्यनमा सहयोग 

गने, 

6. आलथवक सामालजक लर्कासका सभंार्नाहरुको खोजी गरी कायावन्र्यनको उपयकु्त व्यर्स्था 

लमिाउन,े 

7. स्थानीय स्रोत सािनको समलुचत पररचािन मार्व त लदगो, समार्ेशी र उच्चदरको आलथवक 

र्लृद्ध हालसि गने, 

8. आलथवक स्थालयत्र् कायम गने तथा िगानीको र्ातार्रण लनमावण गन,े  



 

 
 

9. यी उद्दशे्यहरु हालसि गनवको िालग आलथवक र्षव २०७५।०७६ बजेटका प्राथलमकताहरु दहेाय 

बमोलजम लनिावरण गररएको छुः 

• कृलषको आिलुनकीकरण, व्यार्सायीकरण र यालन्िकरण 

• संघीयता कायावन्र्यन 

• उत्पादन र उत्पादकत्र् र्लृद्ध, 

• सहकारी र रोजगारी प्रर्द्धवन 

• पयवटन परू्ाविारको लर्कास र प्रर्द्धवन 

• सचूना तथा संचार प्रलर्लिको लर्कास र गणुस्तर,  

• स्थानीय सडकको लनमावण र स्तरोन्नलत, 

• िघ ुतथा साना जिलर्द्यतु उत्पादन, प्रसारण र लर्तरण, 

• शहरी लर्कास 

• लशक्षा, स्र्ास्थ, खानपेािी र सरसर्ाई  

• िैंलगक समार्ेशीकरण, िलक्षत समहू लर्कास कायविम, 

• र्न तथा भ–ूसंरक्षण, जिर्ाय ुपररर्तवन अनकूुिन । 

• संस्थागत लर्कास तथा शासकीय सिुार । 

अध्यक्ष महोदय, 

10. अब लयनै चनुौलत, उद्दशे्य र प्राथलमकताको सेरोरे्रोमा रहरे तयार गररएको आगामी आलथवक र्षवको 

बजेट तथा कायविमहरु दहेाय बमोलजम प्रस्ततु गररएको छ । 

संघीयता कायायन्ियन 

11. नेपािको संलर्िानमा व्यर्स्था भएबमोलजम स्थानीय तहको सरकारिे कायवपालिकीय, 

व्यर्स्थापकीय र न्यायपालिकीय हलैसयत प्राप्त गरेको अर्स्थामा गाउँ गाउँमा लसहंदरबारको 



 

 
 

अलिकार स्थानान्तरण भएको छ। स्थानीय तहिे सेर्ा प्रर्ाह र लर्कास लनमावणका कायवहरु आर्ैं  

सञ्चािन गनव सक्ने अर्स्थाको लसजवना गनव संघीय सरकार र प्रदेश सरकारिे अन्तर स्थानीय तह 

लर्त्तीय हस्तान्तरण अन्तगवत लर्त्तीय अनदुान र सुःशतव अनदुान प्रदान गरेको छ । सालर्कमा 

लर्षयगत मन्िाियहरुबाट सम्पादन भइरेहका तर नपेािको संलर्िानको अनसुचूी - ८ मा व्यर्स्था 

भएका अलिकांश कायवहरु स्थानीय तहबाटै सचंािन हुन ेगरी स्रोत उपिब्ि गराईएकोमा सोही 

अनरुुप बजेट लर्लनयोजन भएको छ । सघंबाट लशक्षा, स्र्ास््य, िघ ु जिलर्द्यतु, मलहिा तथा 

बािबालिका, पश ु र कृलष के्षिको चाि ु प्रकृलतको रू. ९ करोड ९८ िाख सुःशतव अनदुानको 

रुपमा अनदुान प्राप्त भएको छ भने प्रदेशबाट बहुउद्दशे्यीय सभागहृ तथा खिेमदैान लनमावणका िालग 

रु. ९६ िाख सुःशतव अनदुान प्राप्त भएको छ । यसै गरी बहुके्षिीय पोषण कायविम अन्तगवत १४ िाख 

१३ हजार रकमको सलुनलश्चतता भएको छ ।  सुःशतव अनदुान सलहत प्राप्त कायविमिाई सोही 

लियाकिाप अनसुार कायवयोजना बनाई गाउँ कायवपालिका तथा सम्बलन्ित लर्षयगत शाखा तथा 

इकाईबाट कायावन्र्यनमा ल्याउने व्यर्स्था गररएको छ । 

आमथयक मिकास 

कृमष उत्पादकत्ि िृमधिः भूमेको समृमध 

12. कृलष पेशािाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा लर्कास गरी आय तथा रोजगारी लसजवना, लदगो र 

सन्तलुित लर्कास, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा र कृलष के्षिको रुपान्तरणबाट आलथवक समलृद्धका िालग 

कृलष के्षिमा पयावप्त िगानी गररनेछ । लनर्ावहमखुी कृलष प्रणािीिाई व्यर्सालयक एर् ंप्रलतस्पिावत्मक 

कृलष प्रणािीमा रुपान्तरण गरी लदगो कृलष लर्कासको माध्ययमबाट जीर्नस्तरमा सिुार ल्याउन 

स्थानीय आर्श्यकता र सम्भाव्यता अनरुुप कृलष के्षिको लर्लर्लिकरण र व्यर्सालयकरणमा जोड 

लदइनेछ ।  

13.  प्रमखु बािीहरुको उत्पादनमा आत्मलनभवर हनुे नपेाि सरकारको नीलतिाई आत्मसात गदै थोपा 

तथा कुिो लसचंाई, मिखाद, बीउ लबजनको उपिब्ितामा सिुार गररनेछ । माररङ बहउुद्दशे्यीय 



 

 
 

कृलष अनसुन्िान केन्रको व्यर्स्थापन तथा स्तरोन्नलतका िालग रु. २५ िाख रकम लर्लनयोजन 

गररएको छ ।  

14. संलर्िान प्रदत्त खाद्य सम्बन्िी अलिकारिाई सलुनलश्चत गदै कृलष उत्पादन र उत्पादकत्र् र्लृद्ध गन े

तथा आिारभतू खाद्य र्स्तकुो उत्पादनमा आत्मलनभवरता हालसि गनव कृलष प्रसार तथा बािी 

लर्कास कायविम मार्व त माटो पररक्षण र कृलष ल्याब, नसवरी उत्पादन, सकंिन केन्र कायविम 

सञ्चािन गररनेछ । सहलुियतपणूव कृलष ऋणको व्यर्स्था, एक घर एक करेसाबारी, नमनूा कृलष 

र्मव सञ्चािन िगायतका कायविमहरु िाग ूगररनेछ । समग्र कृलष के्षितर्व का कायविमहरुको िालग 

रू. एक करोड ४७ िाख रकम लर्लनयोजन गररएको छ । 

15. लनजी, सरकारी र सहकारी साझेदारीको अर्िारणा अनरुुप कृलष के्षिको लर्लर्लिकरण र 

व्यर्सालयकरणका िालग कृलष लर्कास कायविमहरु सञ्चािन गररनेछ । कृलष तथा पश ु बीमा 

कायविमिाई प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक पहिकदमी र व्यर्स्था गररनेछ । प्राङ्गाररक मि 

लनमावणिाई व्यर्लस्थत गरेर अर्गयायमनक उत्पादनिः भूमेको पमहचान भन्ने नारा कायवन्र्यनका 

िालग अग्यावलनक उत्पादन लनयावत प्रर्द्धवनमा जोड लदइनेछ । यसका िालग आर्श्यक बजेट लर्षयगत 

शाखा तथा इकाईबाट कायावन्र्यन हुने व्यर्स्था लमिाइएको छ ।  

16. भौगोलिक पररर्शे, तिुनात्मक िाभ र बािी लर्शेष अनसुारको कृलष उत्पादन के्षिहरु मार्व त कृलष 

उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोिन र बजारीकरणका िालग यस गाउँपालिका अन्तगवत खाबाङ 

बगरमा चाि ु आलथवक र्षवमा लनलमवत कृलष उपज सकंिन तथा प्रर्द्धवन केन्रिाई सञ्चािनमा 

ल्याइनेछ । यस र्षव चनुबाङ गैरीगाउँ बजारमा एक कृलष उपज संकिन तथा प्रर्द्धवन केन्र 

स्थापनाको िालग रु. १२ िाख लर्लनयोजन गररएको छ।  

17. कृलषको अलभन्न अङ्गको रुपमा रहकेो पश ु स्र्ास््य र लनयमन, प्रजनन र प्रसार कायविमिाई 

लनयलमत रुपमा बढार्ा लदन र नश्ल सिुार िगायत पश ुसेर्ा तर्व को कायविमका िालग रु. ४० िाख 

बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  



 

 
 

18. कृलषको प्रमखु आिार लसचंाई भएकोिे लसंचाई आयोजना सचंािनको िालग जनसखं्या र 

भौगोलिक अर्स्था तथा आर्श्यकताको आिारमा बजेट लर्लनयोजन गररएको छ । यसको िालग 

रू. ४४ िाख ४७ हजार  रकम छुट्याइएको छ । 

 

उद्योगको स्थापनािः रोजगारी र समृमधको सम्भािना 

19. औद्योलगक के्षिमा बाह्य िगानी बढाउन स्थानीय स्रोत सािन र कच्चा पदाथवमा आिाररत तत्काि 

रोजगारी लसजवना गन े उद्योगिाई प्रोत्साहन गररनेछ। जसका िालग सार्वजलनक लनजी साझेदारी 

अनसुार उद्योग के्षि लर्कासका िालग परू्ाविार तयारीका िालग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गररएको 

छ । घरेि ु तथा साना उद्योग प्रर्द्धवन तथा र्ातार्रण लनमावणका िालग रु. १० िाख लर्लनयोजन 

गररएको छ ।  

20. उद्यम लर्कास प्रर्द्धवन र स्थानीय उत्पादनको मलू्य स्थानान्तरण र्ा अन्य सम्भार्नायकु्त के्षिमा उद्योग 

स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रलतर्देन बमोलजम ठोस कदम चालिनेछ । जसका िालग 

आर्श्यक रकम समते लर्लनयोजनको व्यर्स्था लमिाएको छु ।  

पययटन के्षत्रको पमहचानिः संस्कृमत संरक्षणमा हाम्रो अमभयान  

21.  कृलिम तथा ऐलतहालसक पयवटन लर्कासका िालग पयवटन परू्ाविार लनमावण र प्रर्द्धवनको के्षिमा 

आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गररएको छ । ऐलतहालसक, िालमवक, साँस्कृलतक, परुातालत्र्क र प्राकृलतक 

सम्पदाहरुको पलहचान, अध्ययन, संरक्षण, प्रर्द्धवन एर्ं प्रचार-प्रसार मार्व त पयवटन प्रर्द्धवनमा जोड 

लदइनेछ। स्थानीय भाषा संस्कृलतको अध्ययन, पलहचान, संरक्षण र सरं्द्धवनका िालग सरोकारर्ािा 

लनकायहरुसँग आर्श्यक पहि गररनेछ।   

22. भमू े नाच, पैसरेु नाच, ढङ्गे नाच, नचारु, मयरु नाच िगायतका मौलिक, ऐलतहालसक र 

साँस्कृलतक महत्र् बोकेका नाच, बाजागाजा, मठमलन्दर, चचव, भाषा, सालहत्यजस्ता के्षिको 



 

 
 

संरक्षणका साथ ैसंस्कृलतको पसु्तान्तरण प्रर्द्धवन िगायतका समग्र संस्कृलत प्रर्द्धवन शीषवकमा रु. 

२४ िाख ८० हजार बजेट लर्लनयोजन गररएको छ। 

23.  साथ,ै कृलिम पयवटकीय संरचनाको समते लनमावण गने कायविाई अगालड बढाइन ेछ। यदु्ध पयवटन 

प्रर्द्धवनका िालग यस र्षव महत यदु्ध स्माररका सदुृढीकरणका िालग रु. १० िाख, चनुबाङ भेरीडाँडा 

गणतन्ि संग्रहाियिाई रु. १० िाख,गरुरल्िा पदमागव स्तरोन्नलतका िालग रु. ५ िाख, शलहद र्ास ु

स्मलृत नमनूा लर्द्याियिाई संग्रहाियको रुपमा लर्कास गनव रु. ५ िाख र आलदर्ासी जनजालत 

संग्रहाियको सदुृढीकरणको िालग रु. ५ िाख रकम लर्लनयोजन गररएको छ ।  चनुबाङ भेरीडाँडा 

गणतन्ि संग्रहािय र महत यदु्ध स्माररकाको लर्कासमा स्थानीय िगानीका साथै संघ तथा प्रदशे तहमा 

समते आर्श्यक योजनाका िालग प्रदशे सरकार तथा संघीय सरकारिाई अनरुोि गररनेछ । पयवटन 

के्षिको प्रर्द्धवनात्मक कायविममा िालग रु. १२ िाख रकम लर्लनयोजन गररएको छ ।  

गाउँ गाउँमा सहकारीिः घरघरमा भकारी 

24. सहकारीको प्राचीन रुप अमवपमव र झारा प्रथा अथावत सामलूहक लर्कासमा स्र्तुःस्रू्तव सहभागी भ ै

गैरमौलरक रुपम ै लदगो लर्कासमा टेर्ा पयुावउने लकलसमिे उदाहरणीय काम गरेका 

गाउँ/टोि/संस्थाहरु मध्येबाट उत्कृि एक गाउँ/टोि/संस्थािाई प्रत्येक र्षव प्रोत्साहन तथा अनभुर् 

आदानप्रदानका िालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको छ। 

25. सबै सहकारी संस्थाहरुिे स्थानीय सम्भार्ना अनसुार उत्पादन तथा उद्योगहरुमा एक सहकारी 

मखु्य लचनारीको अर्िारणा अनसुार काम गनुवपने व्यर्स्था गररनेछ । उत्पादन गररएका 

उत्पादनहरुिे उलचत मलू्य प्राप्त गनव सक्ने गरी मखु्य मखु्य बजारहरुमा सहकारी बजारहरुको 

लर्कास गररनेछ । सहकारी के्षििाई प्रर्द्धवन गदै रालष्िय लर्कासमा अत्यालिक पररचािन गन े

नेपािको संलर्िानमा व्यर्स्था भएको राज्यको नीलत अनरुुप सहकारी संस्थाहरु प्रर्द्धवन तथा क्षमता 

लर्कास र उत्पादन प्रर्द्धवनका िालग रू. २५ िाख लर्लनयोजन गररएको छ । सहकारीमा आिाररत 

उत्पादन प्रर्द्धवनका िालग समते आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गररएको छ ।  



 

 
 

26. लर्त्तीय साक्षरता मार्व त सहकारी चेतनाको अलभर्लृद्ध गन े र सहकारी संस्थाहरुको सचंािनको 

िालग ज्ञान र सीप लर्कास गदै बचत गने बानीको लर्कास गनव जानकारीमिूक एर्ं सचेतनामिूक 

लियाकिापहरु सञ्चािन गररनछे । यसको िालग रू. ५ िाख लर्लनयोजन गररएको छ ।  

 

मदगो पूिायधारिः गजणस्तरीय जीिनको आधार 

स्थानीय सडक  तथा पजि 

27. अन्तर गाउँपालिका, अन्तर र्डा र अन्तर गाउँसम्म सडक संजाि लर्स्तारका िालग सडक नपगेुका 

ठाउँहरुमा नयाँ ि्याक खोलिने छ। गाउँपालिका के्षिलभिका मखु्य सडक र सहायक सडकहरुको 

लनमावण, ममवत र स्तरोन्नलतका िालग लर्शेष पहि गररनेछ । ग्रामीण सडक यातायातिाई लनरन्तर 

सचुारु गनव लनयलमत सडक ममवत गनुवका साथै गाउँपालिकामा भएको हभेी इक्र्ीपमने्टहरुिाई तयारी 

अर्स्थामा रालखनेछ ।  स्थानीय सडक तथा साना पिु लनमावणका िालग रु. २ करोड ३५ िाख 

पचासी हजार रकम लर्लनयोजन गररएको छ ।  

28. आलथवक र्षव २०७५।०७६ मा गरुुयोजनाको प्राथलमकता तथा आर्श्यकताका आिारमा गाउँ 

कायवपालिकाबाट लनणवय गरी थप सडक पिु तथा झोिङ्ुगे पिु लनमावणको िालग सम्बलन्ित 

लनकायमा पहि गररनेछ । 

भूमेको मदयािोिः उजायको उज्यािो 

29. लनलमवत िघ ु तथा साना जिलर्द्यतु आयोजनाहरुिाई व्यर्लस्थत गररनेछ ।  सम्भार्नाका 

आिारमा आन्तररक तथा अन्तर स्थानीय तहबीच िगानीको र्ातार्रण लनमावण गरी उजाव 

के्षििाई शलक्त र अथवको स्रोतको रुपमा लर्कास गनव आर्श्यक पहि गररनेछ ।  

30.  भमू े गाउँपालिकामा ५ मगेार्ाटसम्मको जिलर्द्यतु आयोजनाको अध्ययन गरी संघीय सरकार 

तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा आयोजना लनमावण गनवका िालग आर्श्यक बजेट समपरूक 

कोषमा व्यर्स्था गररएको छ ।  



 

 
 

बमियो भिन, व्यिमस्थत शहरिः नमूना भूमेको रहर  

31. सामालजक, साँस्कृलतक तथा ऐलतहालसक पलहचान नमलेटन ेगरी ग्रामीण र्स्तीिाई व्यर्लस्थत 

बसोबासयकु्त गलतलशि शहरमा रुपान्तरण गररनेछ । गाउँपालिकालभि रहकेा सबै घरहरुको 

त्यांक संकिन तथा र्गीकरण कायव तीब्र रुपमा अलघ बढाउन े कायवका िालग आर्श्यक 

बजेट लर्लनयोजनको व्यर्स्था गररएको छ । शहरी लर्कास तथा भर्न लनमावण सम्बन्िी 

मापदण्ड स्थानीय पररर्ेशका आिारमा कडाइका साथ कायावन्र्यन गररनेछ ।  

सामामजक मिकास 

गजणस्तरीय मशक्षामा िगानीिः मदगो समृमधको मनशानी 

32. लनरन्तर लशक्षा, सबैका िालग लशक्षा कायविमिाई लनरन्तरता लददँै शलैक्षक के्षिको गणुस्तरका 

िालग समयसापेक्ष गणुस्तर कायम गनव सचूना तथा संचार प्रलर्लि (ICT) परू्ाविारमा जोड 

लदइनेछ । सामदुालयक केन्रिाई ICT परू्ाविार सलहतको शलैक्षक सचूना केन्रको रुपमा लर्कास 

गनव आर्श्यक व्यर्स्था गररएको छ । गणुस्तरीय लर्द्यािय तथा लसकाइ केन्रहरुिाई प्रोत्साहन 

र परुस्कारका साथ ैगणुस्तरहीन संस्थािे लनलश्चत समयलभि सिुार गनव नसके अन्यमा समालहत 

गने तथा अनदुानको कटौती गन ेनीलत अर्िम्बन गररनेछ ।  

33. सामदुालयक लर्द्याियहरुमा शलैक्षक गणुस्तर अलभर्लृद्ध गरी व्यापक सिुार गनव लर्द्यािय के्षि 

सिुार योजनािाई प्रभार्कारी कायावन्र्यन गररनेछ । माध्यालमक लर्द्याियिाई नमनूा लर्द्यािय 

लनमावणको िालग भौलतक संरचना लनमावण, मशेीनरी औजार खररद, सलुर्िायकु्त शौचाियको 

लनमावण, पसु्तकािय स्थापना, कम््यटुर लशक्षा, प्रयोगशािाको व्यर्स्थाका िालग आर्श्यक 

बजेट लर्लनयोजन गररनकुा साथ ैथप व्यर्स्थापनका िालग अन्य सरोकारर्ािा लनकाय तथा 

संघसंस्थाहरुसँग समन्र्य गररनेछ। नमनूा लर्द्यािय लनमावण कायविमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

जसका िालग समग्रमा रु. ८० िाख रकमको व्यर्स्था गररएको छ ।  

 



 

 
 

स्िास््यमा िगानीिः सजरमक्षत भमिष्य र मदगो मजन्दगानी 

34. कुन ै पलन नागररकिे आलथवक अभार्मा आिारभतू स्र्ास््य उपचारबाट बलञ्चत हनुपुन े

अर्स्थािाई अन्त्य गनव आगामी तीन र्षवलभि सबै गाउँर्ासीिे स्र्ास््य बीमा गने िक्ष्य 

सलहत स्र्ास््य बीमा योजना कायावन्र्यनमा ल्याउन अलत लर्पन्न र्गवको स्र्ास््य लबमाका िालग 

आर्श्यक बजेट लर्लनयोजनको व्यर्स्था गररएको छ । गाउँपालिकाका सबै र्डाहरुमा 

लनुःशलु्क स्र्ास््य लशलर्र सञ्चािन, प्रसलुत गहृको स्तरीकरण, व्यर्स्थापन र  गाउँघर 

लक्िलनक संचािन तथा व्यर्स्थापन िगायतका स्र्ास््य लर्शेष कायविमहरुिाई लर्शेष जोड 

लदइनेछ । स्र्ास््य संस्थामा प्रसलुत गराएमा न्यानो झोिाका साथै पोषण झोिा समते उपिब्ि 

गराइनेछ ।  समग्र स्र्ास््य के्षिका िालग सशतव अनदुान बाहके रु. ४ करोड ६ हजार बजेट 

लर्लनयोजन गररएको छ। 

35. आगामी आलथवक र्षवमा स्र्ास््य सरे्ाको पहुचँ नपगेुका र्डा तथा टोिहरुमा सामदुालयक 

स्र्ास््य इकाई स्थापनाको व्यर्स्था लमिाइनेछ ।   

यजिा, खेिकूद तथा मनोञ्जन  

36. यरु्ाहरुिाई गाउँपालिकाको Youth Think Tank को रुपमा लर्कास गनव गाउँपालिकामा यरु्ा 

लर्कास केन्र स्थापनािाई प्राथलमकता लदइनेछ । यरु्ाको लर्कासको िालग गणुस्तरीय र 

व्यर्सालयक लशक्षा, रोजगारी, उद्यमशीिता र सीप लर्कास, यरु्ा स्र्ास््य र सामालजक 

सरुक्षा, पररचािन, सहभालगता र नेततृ्र् लर्कासका साथसाथै खिेकूद र मनोरञ्जन के्षिसँग 

सम्बलन्ित कायविम कायावन्र्यनमा ल्याइनेछ । खिेकूद के्षिको प्रर्र्िन गनव र्डा स्तररय 

खिेकूद आयोजना, गाउँ स्तरीय खिेकूद लटम पररचािन र सीप लर्कास, गाउँ लर्ल्ड लनमावण, 

खिेकूद सामग्रीको व्यर्स्था गनव यरु्ा तथा खिेकूद मनोरञ्जनका िालग समग्र रुपमा रू. ५१ 

िाख ८४ हजार रकम लर्लनयोजन गररएको छ । 

 

 



 

 
 

सफा र शजध खानेपानीिः सरसफाइ गने हाम्रो बानी  

37. आगामी २०७८ सम्म पणूव सरसर्ाइयकु्त गाउँपालिका लनमावण गनव भमू े गाउँपालिकाको ५ र्ष े

रणनीलतक सरसर्ाइ कायवयोजना कायावन्र्यनका िालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको 

छ। पणूव सरसर्ाईयकु्त र्डा घोषणा गन े अलभयानका िालग कायविम प्रभार्कारी ढङ्गिे 

अगाडी बढाइनेछ। सरसर्ाई र र्ोहरमिैा तथा ढि व्यर्स्थापनका िालग घरघरमा कुलहने र 

नकुलहन ेर्ोहोर र्गीकरण गरी सकंिन र व्यर्स्थापनका िालग सरसर्ाई अलभयान सञ्चािन 

र सार्वजलनक स्थि तथा लर्द्याियहरुमा शौचािय लनमावण र र्ोहर व्यर्स्थापनका िालग 

आर्श्यक सामग्रीहरुको लनुःशलु्क लर्तरणको व्यर्स्था लमिाइएको छ ।  

 

िैंमगक समानता र सामामजक समािेशीकरण  

38. मलहिा, बािबालिका, अपांग, आलदर्ासी जनजाती, दलित, ज्येष्ठ नागररक र लर्पन्न र्गव 

के्षि िगायत लपछलडएको र्गव समदुायको उत्थानको िालग सामालजक लर्कास शाखाबाट 

सञ्चािन हनुे गरी सामालजक समार्ेशीकरण तथा सशलक्तकरण कायविमका िालग रकम 

लर्लनयोजन भएको छ । यसबाट सशक्तीकरण, क्षमता लर्कास, परू्ाविार लनमावण िगायतका 

िलक्षत र्गवसँग सम्बलन्ित योजना र कायविम कायावन्र्यनको िालग मलहिा, बािबालिका, 

अपांग, जनजाती, दलित, ज्येष्ठ नागररक, लर्पन्न र्गवको िालग िलक्षत समहू लर्कास 

कायविमको प्राथलमकताका आिारमा िाभालन्र्तको सलुनलश्चतता गराईनेछ । 

 

िातािरण तथा मिपद् व्यिस्थापन 

िन तथा भू-संरक्षण र जिाधार संरक्षण 

39. "सर्ा र हररयािीुः समदृ्ध भमू"े नारािाई साथवक तलु्याउन "एक घर दश र्िरू्ि" कायविम 

मार्व त र्न संरक्षणमा जोड लदइनेछ । ग्रामीण सडकहरुमा फु्रट कररडोर तथा ग्रीन कररडोरको 

अर्िारणािाई मतूव रुप लदन सरुुर्ाती बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  



 

 
 

40. लदगो र्न व्यर्स्थापनद्वारा र्न के्षिको उत्पादकत्र् र र्न पदैार्ारको उत्पादन र्लृद्ध गररनेछ। र्न 

के्षिको लर्कास र लर्स्तारको िालग र्जै्ञालनक र्न व्यर्स्थापन कायविाई अगाडी बढाइनेछ । 

सामदुालयक र्न लर्कास कायविम, पलहरो गएको र  नाङ्गा डाडाहँरुमा र्कृ्षारोपण, डािेघासँ 

रो्न ेकायविाई अलभयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । जि तथा भलूमको संरक्षण, पानीको 

महुानहरुको संरक्षणको िालग प्रत्येक र्डामा अलभयान सचंािन गररनेछ। महुान सर्ा राख्ने, 

महुान र्ररपरर लर्रुर्ा रो्ने, महुान संरक्षण गन े कायविाई कडाईका साथ िाग ू गररनेछ। 

महत्र्पणूव नदी, खोिा, ताि, लसमसार के्षिको पलहचान र सरंक्षणमा लर्शेष जोड लदईनेछ । 

 

िातािरण संरक्षण तथा जििायज पररितयन 

41. र्न तथा र्ातार्रणीय संरक्षणमा जोड लदई जिर्ाय ुपररर्तवनका असर र प्रभार्िाई न्यलूनकरण 

गनव जिर्ाय ुपररर्तवनका कारक तत्र्हरुको पलहचान गरी ती तत्र्हरुको न्यलूनकरणको िालग 

आर्श्यक कायविम तजुवमा गरी सचंािनमा ल्याईनेछ । जिर्ाय ुपररर्तवन सम्बन्िमा जिर्ाय ु

पररर्तवन अनकूुिन इकाइ गठन गरी कायव प्रारम्भ गररनछे । यस के्षिमा अन्य गैरसरकारी 

संघसंस्थाहरुको कायविमको अिार्ा रू. ५ िाख रकम लर्लनयोजन गररएको छ । 

 

मिपद् व्यिस्थापन 

42. लर्पद ्व्यर्स्थापनका िालग लर्पद ्प्रलतकायव योजना तजुवमा गरी लर्पद ्परू्व, लर्पदक्ो अर्स्थामा 

र लर्पदप्लछको अर्स्थामा अपनाउनपुने उपाय तथा पनुलनमावण र पनुस्थावपना कायवहरुको बारेमा 

जनचेतना रै्िाउन र्डास्तरमा सचेतनामिूक कायविम सचंािन गररनेछ। सबै र्डामा लर्पद ्

जोलखम न्यलूनकरण सलमलत गठन गररनेछ । गाउँपालिकामा स्थालपत लर्पद ् जोलखम कोषमा 

रकम उक्त कोषमा संलचत हुन े व्यर्स्था लमिाइएको छ। उक्त कोषमा र्ालषवक रुपमा सबै 

पदालिकारी तथा कमवचारीहरुिे अलनर्ायव रुपमा कलम्तमा २ लदनको पाररश्रलमक जम्मा गने 

व्यर्स्था गररएको छ । लर्पद जोलखम कोषको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन लनदेलशका बमोलजम 

कायावन्र्यन गररनेछ । चाि ुआलथवक र्षवमा लर्पद ्व्यर्स्थापन कोष समते गरी जम्मा रु. ५ िाख 

३२ हजार रकम लर्लनयोजन गररएको छ । 



 

 
 

 

संस्थागत मिकास, सजशासन तथा सेिा प्रिाह   

43. सार्वजलनक प्रशासनिाई स्र्च्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रलत प्रलतर्द्ध, पारदशी, 

भ्रिाचारमकु्त, प्रलर्लियकु्त, जनउत्तरदायी र सहभालगतामिूक बनाउन पदालिकारी र 

कमवचारीहरुिाई समय समयमा ज्ञान, सीप अलभर्लृद्ध गने खािको क्षमता लर्कास तालिम, 

अलभमलुखकरण तथा पनुतावजगी सम्बन्िी तालिमको व्यर्स्था गररनेछ।   

44. संस्थागत सक्षमता र संस्थागत स्मरणिाई प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक परू्ाविार लनमावण, 

आिलुनक नागररक र्डापि, सेर्ा प्रर्ाहमा मापदण्ड लनमावण तथा सेर्ाप्रर्ाहमा लर्द्यतुीय 

सचूना प्रलर्लिको लर्कासका िालग अध्ययन, लर्कास र सञ्चािनका आर्श्यक बजेटको 

लर्लनयोजन गररएको छ।  

45. आम नागररकको सचूनाको हकको प्रत्याभलूत लदिाउन तथा सचूना तथा त्यांक 

व्यर्स्थापनको िालग सचूना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना गररनेछ। संगठनिे गरेका कायव 

प्रगलतको सम्बन्िमा सार्वजलनक सनुरु्ाई, सामालजक पररक्षण, व्यर्स्थापन पररक्षण, गनुासो 

व्यर्स्थापनमा उपयकु्त लर्लि लनमावण गरी कायावन्र्यनमा ल्याईनेछ ।  

46. संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारसँग स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चािन हनुे आयोजनाहरुको 

िालग समपरूक कोष तथा स्थानीय सघंसंस्थाहरुसँग समते साझेदारीमा आयोजना सञ्चािन गनव 

सलकने गरी आयोजना व्यर्स्थापन कोषमा आर्श्यक बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

47. आलथवक र्षव २०७५।०७६ को बजेटको लर्लनयोजन र स्रोतको व्यर्स्था सम्बन्िी योजना दहेाय 

बमोलजम रहकेो छ ।  



 

 
 

48. आलथवक र्षव २०७५।०७६ का िालग रू. ३२ करोड ५३ िाख १३ हजार लर्लनयोजन गररएको 

छ । कुि लर्लनयोजनमध्ये सशतव चाि ुअनदुान तर्व  रु. ११ करोड १८ िाख समते गरी चाि ुतर्व  

रु. १८ करोड १२ िाख ८६ हजार अथावत ५५ दशमिर् ७२ प्रलतशत र पुँजीगत तर्व  प्रदेश 

सशतव पूँजीगत अनदुान रु. ९६ िाख समते गरी रू. १४ करोड ४० िाख २७ हजार अथावत ्४४ 

दशमिर् २८ प्रलतशत प्रलतशत रहकेो छ ।  

49. आलथवक र्षव २०७५/०७६ का िालग अनमुान गररएको खचव व्यहोने स्रोतहरुमध्ये आन्तररक 

राजश्वबाट रू. ४५ िाख ३० हजार, राजस्र् बाँडर्ाँड बाट रु. ६ करोड ७३ िाख २१ हजार 

तथा गत र्षवको अनमुालनत मौज्दात रु २ करोड गरी आन्तररक आयबाट जम्मा रु. ७ करोड १८ 

िाख ५१ हजार  अथावत २२ दशमिर् ०८ प्रलतशत, लर्त्तीय समानीकरण अनदुानबाट रू. ११ 

करोड ५९ िाख १२ हजार अथावत ्३५ दशमिर् ६३ प्रलतशत, सुःशतव अनदुानबाट रू. १० 

करोड ९४ िाख अथावत ्३३ दशमिर् ६२ प्रलतशत र स्थानीय जनसहभालगताबाट रू. ८१ 

िाख ५० हजार छ सय अथावत ्२ दशमिर् ५० प्रलतशत स्रोत व्यहोने प्रके्षपण गररएको छ।  

50. आलथवक र्षव २०७५/०७६ का िालग गैरसरकारी संस्थाहरुको कायविम समते र्ाषवक कायविम सलहत 

बजेट प्रस्तार् प्राप्त भएको छ । उक्त बजेट रकम गाउँपालिकाको र्ालषवक लर्कास कायविममा 

समार्ेश गरी प्रकाशन गने व्यर्स्था लमिाइएको छ ।   

 

अध्यक्ष महोदय तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  

51.  आलथवक र्षव २०७५/०७६ का िालग आन्तररक राजश्व पररचािन नीलतका उद्दशे्य लनम्नानसुार 

रहकेा छन:्  

• कर गरेर कर उठाउनपुने अर्स्थाको अन्त्य गनव सचेतना कायविम मार्व त सबै नागररकमा 

कर लतने प्रर्लृत्तको लर्कास गने । 



 

 
 

• र्डा कायाविय र गाउँ कायवपालिकाबीच परस्पर सहयोग, सहकायव र समन्र्यको र्ातार्रण 

लनमावण गरी सबै प्रकारका आलथवक लियाकिापहरुिाई करको दायरामा समटेी अलिकतम ्

राजश्व पररचािनमा जोड लदन ेर राजश्व चहुार्ट लनयन्िण गन े। 

• लर्त्त भए लचत्त ठूिो हुन्छ भन्ने कथन बमोलजम आन्तररक राजश्व पररचािनमा लदगो 

र्लृद्धदर हालसि गरी स्थानीय लर्त्त प्रणािीिाई सदुृढ तलु्याउने गरी राजश्व प्रणािीमा 

सिुार गन।े 

• स्र्च्छ एर् ं पारदशी कर प्रणािी अर्िम्बन गदै राजश्व प्रणािीिाई समन्यालयक एर् ं

िगानीमिैी बनाउन े। 

• आन्तररक राजश्वका थप स्रोतहरु पलहचान गरी मौजदुा आन्तररक करका दरहरुिाई िागत 

प्रभार्ी बनाउने । 

• कृलष िगायत अन्य के्षिको उत्पादन र उत्पादकत्र् बढाई लनयावत प्रर्द्धवन गन े।  

52. मालथ उल्िेलखत उद्दशे्य हालसि गनवको िालग दहेाय बमोलजमका नीलत तथा कायविमहरु 

अर्िम्बन गररनेछन:्  

• सार्वजलनक सेर्ा र राजश्वबीचमा तादाम्यता कायम गदै कर नलतन ेव्यलक्त र्ा नागररकिाई कर 

नलतरेसम्म सार्वजलनक सेर्ाबाट बलञ्चत गराउने नीलतको अर्िम्बन गररनछे ।  

• करको दरभन्दा दायरा लर्स्तारिाई प्राथलमकता लदई करािारिाई थप र्रालकिो बनाउँद ै

िलगनेछ। 

• राजश्व सकंिनको िालग आर्श्यक जनशलक्त पररचािन गरी करदातािाई सहज रुपमा कर 

लतने र्ातार्रण लनमावण गररनेछ । 

• कर प्रणािीमा प्रलियागत सरिीकरणका िालग प्रशासलनक, काननुी तथा प्रालर्लिक 

लर्षयहरुमा एकरुपता र स्पिता हुन ेगरी सिुारको प्रस्तार् तयार गरी िाग ूगररनेछ । 



 

 
 

• करदातािे लतरेको करको जानकारी लदने गरी एकीकृत काडव बनाई लनजिाई उपिब्ि गराईन े

व्यर्स्थाको सरुु गररनेछ र सोही काडवको आिारमा सरे्ाप्रर्ाह र लर्कास लनमावणका कायवमा 

संिग्न हनु ेव्यर्स्था लमिाइनेछ । 

• चोरी लनकासी/पैठारी र अर्िै व्यापार रोकथामका िालग लर्शेष रणनीलत अर्िम्बन गररनेछ । 

• करदाता तथा आम नागररकका िालग सचूनामिूक एर् ंसचेतना अलभर्लृद्ध सम्बन्िी करदाता 

लशक्षा कायविमहरुिाई लनरन्तर रुपमा सञ्चािन गररनेछ । यस्तो लशक्षा, सचूना र सचेतना 

सम्बन्िी कायवहरु आर्श्यकता अनसुार लनजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता लहतकारी एर्ं पशेागत 

संघसंस्थाहरु समतेको सहभालगता र समन्र्यमा सञ्चािन गररनेछ । 

अध्यक्ष महोदय तथा उपमस्थत महानजभािहरु, 

53. बजेट तजुवमा तथा बजेट छिर्िको िममा आ–आफ्नो तर्व बाट सझुार् लदनहुुन े सम्पणूव 

पदालिकारीज्यहूरु,  कमवचारी साथीहरु, बलुद्धजीलर् र्गव, नागररक समाज तथा सामदुालयक 

संघसंस्था सबैमा हालदवक आभार तथा िन्यर्ाद ज्ञापन गदवछु । 

54. अन्त्यमा, समदृ्ध भमू ेगाउँपालिका लनमावणका िालग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा लनरन्तर सहयोग, 

सद ्भार् र चासोका साथ उत्प्रेरणा र सहयोग प्रदान गनुवहुन ेआम शभुेच्छुक, भमूबेासी जनता, 

करदाता, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुालयक संस्थाहरुप्रलत हालदवक आभार व्यक्त गदवछौं । 

जसरी बजेट तजुवमामा सहयोग र सद ्भार् प्राप्त भयो, त्यसगैरी बजेटको सर्ि कायावन्र्यनमा 

पलन सबैको खिुा सहयोगको अपेक्षा गदवछु। 

55. हामी इलतहास लनमावणको चरणमा छौं । हाम्रो यािा कलठन छ तर भलर्ष्य उज्र्िमय छ । 

र्तवमान र्स्तगुत यथाथव िरातिमा उलभएर चनुौलतहरुको सामना गनव हामी सबै कलटर्द्ध, 

प्रलतर्द्ध र एकतार्द्ध बनौं। उज्र्ि भलर्ष्य लनमावणको िालग आशार्ादी बनौं । 

धन्यिाद !        मनकुमािी बुढा (विष्ट) 



 

 
 

  

 


