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सभाध्यक्ष महोदय, 
१. आफैिे बनाएको ववधानबाट शासन गने नेपािी जनताको िामो समयदेखिको उत्कृष्ट 
इच्छा र चाहना संववधान सभािे २०७२ साि आववन ३ गत ेनेपािको संववधान जारी गरेपछछ 
पूरा भएको छ । संववधानिे पररकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणािीको कायाुन्वयनको िार्ग 
स्थानीय तहको छनवाुचन गने क्रममा हाम्रो फाकफोकथमु गाउंपालिकाको छनवाुचन २०७४ 
असार १४ गते सम्पन्न भएको र्थयो । उक्त छनवाुचनबाट बनेको स्थानीय सरकार आज 
स्वतन्र रुपमा आफैिे बनाएको बावषकु बजेट यो गररमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गन ु
गइरहेको छ । म यस अवसरमा सवपु्रथम अग्रगामी पररवतनुका साथ ैसंघीय िोकतान्त्न्रक 
गणतन्र नेपािको स्थापनासम्मको िार्ग जीवन वलिदान गनु ु हुन े सम्पूण ु ज्ञात अज्ञात 
शहीदहरु प्रछत सम्मानपुवुक हार्दुक श्रद्धाञ्जिी अपणु गदुछु ।  
 
२. स्थानीय तहको छनवाुचन भई स्थानीय शासन र ववकास प्रकृयामा प्रत्येक नागररक आफैं  
संिग्न हुने वातावरण बनेको छ । यो समयिाई आर्थकु सामान्त्जक  रुपान्तरणको अवसरको 
रुपमा उपयोग गरी जनचाहना पुरा गने अबको बाटो भनेको आर्थकु ववकास नै हो ।  
 

२. इछतहासमा पर्हिो पटक जनतािे आफ्नै घरदैिोमा आफैँ िे बनाएको अर्धकार सम्पन्न 
सरकार पाएका छन ्। यस अछघ केन्रमा मार छनर्हत रहेका अर्धकारहरु िाई संववधानद्धारा 
न ै स्थानीय तहिाई प्रदान गरे अनुरुप छनवाुर्चत स्थानीय सरकारिे आफ्नो काम शुरु 
गररसकेको छ । जसबाट िामो समयदेखि रहेको जनप्रछतछनर्ध ववर्हन अबस्थाको अन्त्य 
भएको छ । आज त्यही स्थानीय सरकारको तफुबाट फाकफोकथमु गाउंपालिकाको प्रथम 
बजेट प्रस्तुत गन ु पाउंदा अत्यन्त हवषतु छु । यस अवसरमा सम्पन्न छनवाचुनमा 
उत्साहपुवकु सहभार्गता जनाउनु भएका सम्पूण ु राजनीछतक दि, आम मतदाता र 
छनवाचुनिाई सफि बनाउन भुलमका छनवाहु गनुहुुने सम्पुण ुकमचुारी, सुरक्षाकमी, नागररक 
समाज, प्रबुद्ध वगु, परकार प्रछत हार्दुक धन्यवाद ज्ञापन गनु ुआफ्नो कतवु्य ठान्दछु ।  
सभाध्यक्ष महोदय, 
३. फाकफोकथमु गाउंपालिका नेपाि सरकारिे २०७३ फाल्गुण २७ गते नेपाि राजपरमा 
सुचना प्रकालशत गरी इिाम न्त्जल्िाका साववक एकतप्पा, फाकफोक, आमचोक, फुएतप्पा, 
िम्दे गा.वव.स. र चमैता गा.वव.स.को वडा नं. ९ समावेश गरी गठन भएको हो । १०८.७९ 
वग ु ककिोलमटर क्षेरफि, २१६१९ जनसंख्या रहेको यस गाउंपालिकाको पुवमुा देउमाई 
नगरपालिका, पन्त्चचम र उत्तरमा पांचथर न्त्जल्िा, दक्षक्षणमा माङसेवुङ गाउंपालिका रहेको छ 
भने ७ वडा वडामा ववभाजन गररएको छ । बहुजातीय, बहुभावषक, बहुसांस्कृछतक, बहुधालमकु 
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जनताको बसोबास रहेको भएतापछन ववववधतामा एकता यस गाउंपालिकाको बबशषेता रहेको 
छ । अिौंची, अदवुा, अन्त्म्िसो, दधु उत्पादनमा इिाम न्त्जल्िामा पकेट क्षेरको रुपमा 
पर्हचान बनाएको यस गाउंपालिकामा र्चया िेती पछन उल्िेिछनय रुपमा रहेको छ । अब म 
बजेट छनमाुणका आधारहरु, चनुौछत, बजेटका उदेचयहरु, बजेटका प्राथलमकताहरु प्रस्तुत गदुछु 
। 
 
४. बजेट छनमाुणका आधारहरु 
यस बषकुो बजेट छनमाुणको क्रममा छनम्न बबषयहरुिाई आधार लिएको छु । 

 नेपािको संववधानमा छनर्दुष्ट लसद्धान्त तथा नीछत, 
 स्थानीय तहको अर्धकार क्षेर, 
 दीगो ववकासको िक्ष्य, 
 चौधौं योजनािे तोकेका प्राथलमकताहरु,  
 नेपाि सरकारिे जारी गरेको आ.ब. ०७४।७५ को बजेट, 
 अथ ुमन्राियबाट प्राप्त आ.ब. ०७४।७५ को बजेट कायाुन्वयन सम्बन्त्न्ध मागदुशनु,  
 संघीय मालमिा तथा स्थानीय ववकास मन्राियबाट जारी भएका मागदुशनु, पररपर 

तथा र्दग्दशनुहरु,  
 स्थानीय जनताको माग, चाहना तथा आवचयकता, 
 स्थानीय स्रोतको उपिब्धता, 
 गाउं कायपुालिकाबाट पाररत छनछत तथा कायकु्रम । 

 
५. बजेटका चनुौछतहरु 
कमजोर र कर्ठन भौगोलिक भु-बनोट, भौछतक पुवाुधारको न्युनता, उत्पादनलशि जनशन्त्क्तको 
पिायन, छररएका बस्तीहरु, शासकीय क्षमता अलभबदृ्र्ध गने, सावजुछनक छनमाुणमा गुणस्तर 
कायम गने, बजेट कायाुन्वय क्षमता अलभबदृ्र्ध गने, सुशासन कायम गने बबषयहरु हाम्रो 
सामु चनुौछतको रुपमा रहेका छन ्। 
 
६. बजेटका उदेचयहरु 
उपयुकु्त चनुौछतहरुको सामना गदै समदृ्ध फाकफोकथमु गाउंपालिका छनमाुणको अलभयानिाई 
अछघ बढाउन बजेटका उदेचयहरु छनम्नानुसार छनधाुरण गरेको छु । 

 दीगो, समावेशी र उच्च दरको आर्थकु बदृ्र्ध हालसि गने, 
 कृवषमा आधछुनकीकरण गरी उत्पादकत्व बदृ्र्ध गने, 
 गुणस्तरीय लशक्षा प्रदान गने, 
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 गाउंपालिकाबाट प्रवाह गने सेवामा आम नागररकको पहंुच बदृ्र्ध गने, 
 योजनाबद्ध रुपमा रतु गछतमा पुवाुधारको ववकास गने, 
 सबै प्रकारका ववकासमा दीगोपन कायम गने, 
 फाकफोकथुमका आम नागररकको आर्थकु, सामान्त्जक अबस्थािाई सुधार गन े

।  
 
७. बजेटका प्राथलमकतााः बजेटिे छनम्न बबषयहरुिाई प्राथलमकतामा रािेको छ । 

 कृवषको आधछुनकीकरण, व्यबसायीकरण र यान्त्न्रकरण, 
 दीगो संरचनाको छनमाुण, 
 उत्पादन र उत्पादकत्वमा बदृ्र्ध, 
 सामान्त्जक, आर्थकु बबकास माफुत जीवनस्तरमा बदृ्र्ध, 
 सडक, कुिो, िानेपानी, बबधतु छनमाुण र स्तरउन्नती, 
 सावजुछनक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासनमा जोड, 
 शैक्षक्षक गुणस्तरमा सुधार, 
 रोजगारीका अवसरमा बदृ्र्ध, 
 स्वास््य सेवाको पहंुच र गुणस्तरमा सुधार । 

 
सभाध्यक्ष महोदय, 
८. सवपु्रथम म छयनै चुनौती, उदेचय र प्राथलमकताको सेरोफेरोमा रहेर यस गाउंपालिकाको 

आ.ब. २०७४।७५ को बजेट तथा कायकु्रम प्रस्तुत गन ुगइरहेको छु । चाि ुआर्थकु बषकुा 
िार्ग रु. २६ करोड ५० िाि ५८ हजार ३ सय ८९ पैसा १५ ववछनयोजन गरेको छु । 
ववछनयोजन मध्ये चािु तफु रु. १२ करोड १५ िाि ७२ हजार ३ सय ८९ पैसा १५ अथाुत 
४५.८७ प्रछतशत र पुंन्त्जगत तफु रु. १४ करोड ३४ िाि ८६ हजार अथाुत ५४.१३ प्रछतशत 
रहेको छ । अन्तर सरकारी ववतीय हस्तान्तरण अन्तगतुको शसत ुअनुदानको रकम चािु 
िच ु अन्तगतु िेिांकन भएकोिे चािु िचकुो अशं बर्ढ देखिएको हो । अब क्षेरगत 
आधारमा ववछनयोजन भएको बजेट तथा कायकु्रम प्रस्तुत गदुछु । यसको वववरण 
अनुसुची-१ मा उल्िेि गररएको छ । 

 
(क) पुवाुधार ववकास क्षेराः  

गाउंपालिकाका क्षेरमा पुवाुधार लशषकुमा संचािन हुने योजनाहरुको छनमाुण र 
स्तरउन्नती सम्पन्न भएपछछ गाउंपालिकाको सम्बदृ्र्धको ढोका िोल्ने ववचवास 



6 
 

लिएको छु । पुवाुधार ववकासको क्षेरमा रु.  ९ करोड ४९ िाि २५ हजार ६ सय ७५ 
ववछनयोजन गरेको छु । 

 
(ि) सामान्त्जक ववकास क्षेराः  

लशक्षा, स्वास््य र स्वच्छ वपउने पानीको सहज पहंुच नागररकको नैसर्गकु अर्धकार 
हो । यसै गरी सबै ककलसमका धम ुसंस्कृतीको सम्बधनु र प्रबधनु हुनु पछु । तसथ ु
लशक्षा, स्वास््य, शुद्ध वपउने पानी, संस्कृती िगायत सामान्त्जक ववकास क्षेरमा 
सबैको पहंुच स्थावपत गन ुरु. २ करोड २३ िाि ७१ हजार ३ सय ८८ ववछनयोजन 
गरेको छु । 

 
(ग) आर्थकु ववकास क्षेराः  

यस गाउंपालिकाको आर्थकु ववकासको मेरुदण्ड कृवष तथा पशुपािन नै हो । 
कृवषिाई परम्परागत छनवाुहमुिी प्रणािीबाट आधछुनक व्यबसाछयक प्रणािीमा 
रुपान्तरण नगरेसम्म यस क्षेरको ववकास असम्भब छ । तसथु आर्थकु क्षेरका 
समग्र ववकासका िार्ग रु. ७४ िाि १३ हजार ६२ रुपैंया ववछनयोजन गरेको छु । 

 
(घ) वातावरण र ववपद व्यबस्थापनाः  

यस गाउंपालिकामा वातावरणको संरक्षण र ववपत व्यबस्थापन काय ु चुनौतीपणु ु
रहेको छ । प्राकृछतक तथा मानव सनृ्त्जत कारणबाट हुन सक्ने ववपद व्यबस्थापन 
तथा वातावरण संरक्षणका िार्ग रु. २ िाि ९१ हजार बजेटको ववछनयोजन गरेको 
छु । 

 
(ङ) संस्थागत ववकास सेवा प्रवाह र सुशासनाः  

भिरैु मार स्थापना भएको हाम्रो गाउंपालिकामा भौछतक पुवाुधारको अबस्था, 
संस्थागत क्षमता र मानव संसाधनको ववकासको अबस्था समेत कमजोर रहेको छ 
। यसको क्रमशाः सुधार र व्यबस्थापन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गन ुर सुशासन 
कायम गन ु२४ िाि ५९ हजार ८ सय ७५ रुपैंया बजेटको व्यबस्था गरेको छु ।  
 

(च) कोषको व्यबस्थााः 
ववकासका साझेदार संघ/संस्थाहरुको सहायताबाट िाभ लिन र त्यस्ता 
साझदेारहरुिाई ववकासमा िगानीको प्रोत्साहन समेत गन ुरु. १३ िािको समपुरक 
कोष स्थापना गने प्रस्ताव गरेको छु ।  
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(छ) मेलशनरी औजार तथा फछनचुराः  

भौछतक पुवाुधार छनमाुणमा सहजता ल्याउन तथा सडक िगायतका पुवाुधारमा 
दीगोपना स्थावपत गन ुसाथ ैगाउंपालिका र वडा कायाुियिाई व्यबन्त्स्थत गनु सो 
संग सम्बन्त्न्धत मेलशन औजार, फछनचुर िरीदमा १ करोड ४७ िाि २५ हजार 
ववछनयोजन गरेको छु । 
 
मैिे मार्थ उल्िेखित गरेका योजना तथा कायकु्रम संचािन गने रु. १४ करोड ३४ 
िाि ८६ हजार ववछनयोजन गरेको छु ।  
 

९. वडागत रुपमा छनौट हुने योजना तथा कायकु्रम भौगोलिक अबस्था, जनसंख्या, क्षेरफि, 
दरुी र स्थानीय आय समेतका आधारमा गनु ु पने भए तापछन यस बषु सबै वडािाई 
ववकासमा समान ढंगिे अछघ बढाउने उदेचयिे प्रत्येक वडाबाट नै छनौट गने गरी रु. ५५ 
िाि ववछनयोजन गरेको छु । यस आ.ब. मा सबै वडािाई समान रुपमा बजेट 
ववछनयोजन गररएको भएता पछन आगामी आ.ब. देखि बजेट लसमा छनधाुरण गदाु 
उल्िेखित सुचकहरु समेतिाई आधार मानी बजेट ववछनयोजन गने नीछत लिइनेछ ।   

 
सभाध्यक्ष महोदय, 
१०. अब म बजेटको स्रोतको व्यबस्था सम्बन्त्न्ध योजना प्रस्तुत गदुछु । प्रतलित कानून 

अनुसार गाउंपालिकािे आफ्नो क्षेरलभब संकिन गने कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, राजचव 
वांडफांडबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम, नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराएको अन्तर सरकारी 
ववतीय हस्तान्तरण साथ ैगत आ.ब. को न्त्जम्वारी रकम समेत गरी चािु आर्थकु बषमुा 
छनम्न श्रोतहरुबाट रु. २६ करोड ५० िाि ५८ हजार ३ सय ८९ र १५ पैसा प्राप्त हुन े
अनुमान गरेको छु । 

 

क्र. सं. वववरण रकम 
१. अन्तर सरकारी ववतीय हस्तान्तरणाः शसत ुअनुदान ९,९५,७८,०००।०० 
२. अन्तर सरकारी ववतीय हस्तान्तरणाः समाछनकरण 

अनुदान 
१५,६८,१९,०००।०० 

३. आन्तरीक आय १०,००,०००।०० 
४. श्रोत बांडफांड (न्त्ज.स.स.) २०,००,०००।०० 
५. गत बषकुो न्त्जम्मेवारी ५६,६१,३८९।१५ 
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११. व्यय सम्बन्त्न्ध वववरणाः 

    (क) चािु तफुाः यस लशषकु अन्तगतु लशक्षक, कमचुारी तथा पदार्धकारीहरुको 
तिब, भत्ता, पाररश्रलमक र अन्य सुववधा, गाउं कायपुालिका तथा ७ वटै वडा 
संचािन िच ुतथा चािु प्रकृतीका अन्य िचहुरुको िार्ग आन्तरीक श्रोतबाट रु. ३० 
िाि, गतको बैंक मौज्दातबाट रु. ५६ िाि ६१ हजार ३ सय ८९ रुपैंया र १५ पैसा, 
समाछनकरण अनुदानबाट रु. १ करोड ३३ िाि ३३ हजार, सशत ुअनुदानबाट रु. ९ 
करोड ९५ िाि ७८ हजार  समेत गरी रु. १२ करोड १५ िाि ७२ हजार ३ सय ८९ 
पैसा १५ अथाुत कुि बजेटको ४५.८७ प्रछतशत छुट्टाइएको छ । यसको ववस्ततृ 
वववरण अनुसुची-२ मा समावेश गररएको छ । 

 
     (ि) पुंजीगत तफुाः मार्थ प्रस्ताववत बबलभन्न योजना तथा कायकु्रम 
संचािनको िार्ग समाछनकरण अनुदानबाट रु. १४ करोड ३४ िाि ८६ हजार अथाुत 
कुि बजेटको ५४.१३ प्रछतशत छुट्टाइएको छ । यसको ववस्ततृ वववरण अनुसुची-३ 
मा समावेश गररएको छ । 
 

             (ग)  यस आर्थकु बष ु २०७४/७५ मा चािु र पुंजीगत समेत गरी रु. २६ 
करोड ५० िाि ५८ हजार ३ सय ८९ र १५ पैसा प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु । 
आय र व्ययको समन्त्ष्टगत वववरण अनुसुची-४ मा उल्िेि गरेको छु । 

 
१२. िचकुो अनुमोदनाः 
   आ.ब. २०७४/७५ को बषाुतको कारणिे आएको बार्ढ तथा पर्हरोबाट यस गाउंपालिका 

अर्धकांश सडकहरुमा क्षछत पुगेको व्यहोरा सभािाई अवगतै छ । उक्त क्षछतग्रस्त 
सडकहरुिाई दशैं जस्ता चाडपवमुा न्युनतम रुपमा सवारी साधन संचािन गनकुा िार्ग 
गाउं कायपुालिकाको छनणुयबाट हरेक वडािाई रु. ५/५ िािका दरिे भुक्तानी र्दई िच ु
भएको जम्मा रु ३५ िाि र लशक्षक तथा कमचुारीहरुको तिब भत्ता जस्ता चािु 
लशषकुमा िच ुभएको रु. ३ करोड ७६ िाि ६६ हजार ९ सय ४७ रुपैंया ३० पैसा र 
सामान्त्जक सुरक्षा कायकु्रममा भुक्तानी भएको रु. १ करोड २ िाि २४ हजार ८ सय गरी 
जम्मा रु. ५ करोड १३ िाि ९१ हजार ७ सय ४७ रुपैंया ३० पैसा अनुमोदनका िार्ग 
पेश गरेको छु । 

 
१३. पदार्धकारी तथा कमुचारीहरुको िार्ग पाररश्रलमक र अन्य सुववधााः 
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 गाउंपालिकाका पदार्धकारीहरु मध्ये कसैिे आफ्नो पुरै समय र कसैिे आधा भन्दा बर्ढ 
समय कानूनिे तोकेको न्त्जम्मेवारी पुरा गन ु िर्चनुु पने अबस्था रहेको छ । यस्तो 
अबस्थामा पदार्धकारीहरुिे पाउने सुववधा प्रदेश कानूनिे तोकेमा सोर्ह अनुसार हुने गरी 
हाििाई पदार्धकारी तथा कमचुारीहरुिाई देहाय बमोन्त्जमको सुववधा उपिब्ध गराउन 
प्रस्ताव गरेको छु । 

 
क्र.सं. पद मालसक पाररश्रलमक बावषकु संचार िच ु
१. अध्यक्ष ३०,०००।०० ३६,०००।०० 
२. उपाध्यक्ष २५,०००।०० ३६,०००।०० 
३. प्रमुि प्रशासकीय अर्धकृत ०।०० १८,०००।०० 

४. वडाध्यक्ष २०,०००।०० २०,०००।०० 
५. कायपुालिका सदस्य १०,०००।०० ६,०००।०० 
६. वडा सर्चव ०।०० ६,०००।०० 
७. वडा सदस्य ३,०००।०० ०।०० 

८. 
गाउं कायपुालिकाका मर्हिा, दलित, अल्पसंख्यक ६ जना सदस्यहरुिाई 
बैठकमा सहभागी हुन आउंदा २५० र फकंदा २५० यातायात िच ु। 

९. 
कायाुिय प्रयोजन सवारी साधन भाडा मालसक ११००००*८ मर्हना=८८००००, 
उपाध्यक्षको िार्ग सवारी साधन भाडा २५००००। 

 
१४. कमचुारीहरुको संख्या दरबन्दी अनुसार न्युन रहेकोिे कायाुियको काममा कायाुिय 

समय बाहेक अछतररक्त समयमा पछन िर्टनु पने हंुदा गाउंपालिका र वडा कायाुियको 
दरबन्दीमा रहेका छनजामती र स्थानीय तह (साववक स्थानीय छनकायबाट छनयुक्त 
भएका) स्थायी कमुचारीहरुिाई िाइपाइ आएको तिबको शुरु स्केिको ३० प्रछतशत 
प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छु । यसबाट कमचुारीहरुमा मनोबि 
बदृ्र्ध भई सेवा प्रवाहमा सकारात्क प्रभाव पने ववचवास लिएको छु । 

  
१५. फाकफोकथमु गाउंपालिकामा रहने कमचुारी दरबन्दीाः 

नेपाि राजपरको भाग ३ मा लमछत २०७४।३।५ गते प्रकालशत स्थानीय तहमा प्रशासनीक 
संगठन तथा कमचुारी व्यबस्थापन सम्बन्त्न्ध आदेश, २०७४ बमोन्त्जम गाउं कायपुालिका 
र वडा कायाुियहरुमा रहने एकककृत दरबन्दी स्वीकृतीको िार्ग तपलसि बमोन्त्जम पेश 
गरेको छु । 
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लस.नं. पद शे्रणी सेवा/समुह संख्या 

१. 
प्रमुि प्रशासकीय 
अर्धकृत 

रा.प.द्र्धतीय/ततृीय प्रशासन/सा.प्र. १ 

२. ईन्त्ञ्जनीयर रा.प.ततृीय ईन्त्ञ्जछनयर/लसलभि १ 
३. ना.सु./िररदार रा.प.अनं.प्रथम/द्र्ध. प्रशासन/सा.प्र. १ 
४. िेिापाि/सह-िे.पा. रा.प.अनं.प्रथम/द्र्ध. प्रशासन/िेिा १ 
५. सव-ईन्त्ञ्जछनयर रा.प.अनं.प्रथम ईन्त्ञ्जछनयर/लसलभि २ 
६. कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम ववववध १ 
७. कायाुिय सहयोगी ववर्हन प्रशासन/सा.प्र. २ 

वडा कायाुियमा रहने दरबन्दी (प्रत्येक वडामा १/१ पद) 
१. वडा सर्चव रा.प.अनं.प्रथम/द्र्ध. प्रशासन/सा.प्र. ७ 
२. प्रशासन सहायक रा.प.अनं.द्र्ध. प्रशासन/सा.प्र. ७ 
३. कायाुिय सहयोगी ववर्हन प्रशासन/सा.प्र. ७ 

 
१६. साववक गाउं ववकास सलमछतका कमचुारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी बमोन्त्जमको 

छनम्नानुसारको एकककृत दरबन्दी वववरण साथै छनजहरुको तिब नेपाि सरकारको 
समान शे्रखण/तहको सरह हुने गरी स्वीकृतीका िार्ग प्रस्ताव गरेको छु । 

 
लस.नं. पद शे्रणी/तह सेवा/समुह संख्या 
१. अ.सव-ईन्त्ञ्जछनयर सहायक चौथो ईन्त्ञ्जछनयर/लसलभि ३ 
२. कायाुिय सहयोगी ववर्हन प्रशासन ४ 

 
१७. साववक गाउं ववकास सलमछतबाट छनयुक्त भएका कमुचारीहरुको तिवी प्रछतवेदन 

छनम्नानुसार रहने गरी स्वीकृछतको िार्ग प्रस्ताव गरेको छु । 
 

लस. 
नं. 

नाम थर 
पद शे्रणी/तह शुरु स्केि गे्रड रकम जम्मा रकम 

१. 
सीताराम 
पौडिे 

अ.सव-
ईन्त्ञ्जछनयर 

सहायक 
चौथो 

२२१७०।०० २२१७।०० २४३८७।०० 
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२. 
िक्ष्मी 

प्रसाद शमाु 
अ.सव-

ईन्त्ञ्जछनयर 
सहायक 
चौथो 

२२१७०।०० २२१७।०० २४३८७।०० 

३. 
बबष्णुिाि 
िनाि 

कायाुिय 
सहयोगी 

ववर्हन १७२३०।०० ०।०० १७२३०।०० 

४. टेकववर राई 
कायाुिय 
सहयोगी 

ववर्हन १६२३०।०० ५४१।०० १६७७१।०० 

५. 
लभमप्रसाद 
छघलमरे 

कायाुिय 
सहयोगी 

ववर्हन १६२३०।०० ०।०० १६२३०।०० 

 
सभाध्यक्ष महोदय, 
१८.  यस गाउंपालिकािाई प्राप्त अनुदान र आन्तरीक श्रोतबाट मार संचािन गन ुअसम्भब 

भएका ठुिा ववकास योजना/पररयोजनाहरु संचािनको िार्ग प्रदेश सरकार, संघीय 
सरकार र दात ृ छनकाय समेतिाई अनुरोध गररनेछ । त्यस्ता ठुिा र महत्वपुण ु
योजनाहको सुची गाउं कायपुालिकािे तयार गरे बमोन्त्जम हुनेछ । 

 
१९. प्रस्तुत बजेट तथा कायकु्रम छनमाुण कायमुा आफ्नो महत्वपुण ुसुझाव उपिब्ध गराउनु 

हुने राजनीछतक दि, गाउंपालिकाका पदार्धकारी तथा सदस्यहरु, अन्य प्रबुद्धवग,ु 
बबषयगत शािाका सयंोजकहरु, संघ/संस्थाहरु, सम्पण ु फाकफोकथुमबासी िाई 
धन्यवाद र्दन चाहन्छु । सो कायमुा अहोरार िर्टरहने गाउंपालिकाका सम्पुण ु
कमचुारीिाई बबशषे धन्यवाद र्दन चाहन्छु । 

 
२०. अन्त्यमा, फाकफोकथमुको ववकास र सम्बदृ्र्धमा छनरन्तर सहयोग पुयाुउनु हुन े

सम्पुणमुा हार्दुक आभार व्यक्त गदै बजेटको सफि कायाुन्वयमा सम्बद्ध सबै 
पक्षबाट आवचयक सहयोग, सद्भाव र सहकाय ुहुनेछ भन्ने ववचवास लिएको छु । 

 
धन्यबाद ! 

 
 
 



12 
 

 
अनुसुची-१ 

बुदा नं. ८ संग सम्बन्त्न्धत 
क्षेरगत बजेट वववरण 

 
लस.नं. लशषकु रकम 
१ आर्थकु ववकास ७४,१३,०६२।०० 
२ सामान्त्जक ववकास २,२३,७१,३८८।०० 
३ पुवाुधार ववकास ९,४९,२५,६७५।०० 
४ वातावरण तथा ववपद व्यबस्थापन २,९१,०००।०० 
५ संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासन २४,५९,८७५।०० 
६ कोष व्यबस्थापन १३,००,०००।०० 
७ फछनचुर तथा मेलशन औजार १,४७,२५,०००।०० 
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अनुसुची-२ 
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नसने रोग, सने रोग,जिवायू प्रदषुण अर्द) ववषयमा स्वास््य 
लशक्षा सामाग्रीहरुको उत्पादन तथा ववतरण 

२.०० 

रान्त्ष्िय स्वास््य लशक्षा सुचना 
तथा संचार केन्र ३७०८०२ 

ववध्याियमा स्वास््य प्रवधुन तथा लशक्षा कायकु्रम १०.०० 

रान्त्ष्िय स्वास््य लशक्षा सुचना 
तथा संचार केन्र ३७०८०३ 

समुदाय स्वास््य सेवा प्रवधुन अन्तरकक्रया कायकु्रम 
(प्रजननतथा वाि स्वास््य सरुवा तथा नसने रोग रोक 
थाम,छनसुल्क स्वास््य िगायत सेवा) 

१०.०० 

रान्त्ष्िय स्वास््य लशक्षा सुचना 
तथा संचार केन्र ३७०८०३ 

सामुदाछयक स्वास््य प्रबधुन अलभयान ६.०० 

रान्त्ष्िय स्वास््य लशक्षा सुचना 
तथा संचार केन्र ३७०८०३ 

ववचव स्वास््य र्दवस िगायत स्वास््य र्दवशहरु मनाउने ४.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

म.स्वा.स्व.से हरुिाई पोशाक भत्ता ७४३.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

अस्पताि तथा SBATraining site एवं प्रा स्वा के मा २४ घण्टा 
प्रसुछत सेवा संचािन गन ुकरारमा अ.न.मी. नयुक्ती 

५३२.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

न्त्जल्िा तथा क्षेबरय स्तरमा ववचव अिो र्दवस मनाउने ३.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

औषधी,भ्यान्त्क्सन,साधन,सामाग्री ररप्याककङ तथा ढुवाछन र पुन 
ववतरण समेत ७५ वटै न्त्जल्िामा  

३५.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

पररवार स्वास््य कायकु्रमको िागी पाटोग्राफ सर्हत फम ुफरमेट 
छपाई 

३.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

अई.यु.लसडी. सेवा प्रदान  ४.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

इम्प्िान्ट सेवा  ३४.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

मर्हिा स्वास््य स्वयम सेववका र्दवस मनाउने 
(गा.बब.स/महा/उप/न.पा र क्षरे) 

२६.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

७५ न्त्जल्िामा म.स्वा.स्व.से अधबुावषकु सलमक्ष बैठक (जना) २९४.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

स्वा.स्व. से हरुिाई र्दघकुालिन सेवाकािार्ग सम्मानजनक 
ववदाई (जना) 

१००.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

ककशोर ककशोरी कायकु्रम अन्तरगत मर्हनावारी स्वास््य 
व्यवस्थापन (MHM) ४० न्त्जल्िा  

८.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

गााँउ घर ककन्त्ल्नक संचािन यातायात िचु ६२.०० 
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एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

सुरक्षीत प्रसुती सेवाका िार्ग EOC Monitoring तथा समीक्षा (४९ 
न्त्जल्िा) 

२४.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

पोषण सम्बन्धी सुचकहरुको रुर्टन डटा क्वालिटी सेल्फ 
एलससमेन्ट-१५ (सुअहार २,सवि कायकु्रम र बााँकी MSMP न्त्जल्िा 
बाहेक) 

१४.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

पुणु पोषणयुक्त गााँउ/वडा अलभयान (सुनैिा हजार १००० र्दनका 
लमहिा तथा वािबबिका िक्षक्षत ) २२ न्त्जल्िा (सुआहारा २,  

MSPN र सवि कायकु्रम िागुभएका न्त्जल्िा बाहेक) 
२७.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

लभर्टमन ए क्यापसुि आम ववतरण कायकु्रमकािार्ग म.स्वा.स्व 
.से पररचािन िच ु(२ चरण कातीक र वैशाि)  

१६०.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

स्वास््य चौकी स्तरमा स्वास््य संस्थाजन्य फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन एवं गूणस्थर सुधार कायकु्रम  

१००.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

औिो रोग ग्रलसत क्षेरहरुमा सकंास्पद औिो रोगी पत्ता िगाइ 
नमुना संकिन गरर उपचार तथा केशको छनगराछन गने  

१०.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

छनाःशुल्क स्वस््य सेवाका िार्ग औषधी िररद ३२०.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

कायिुय संचािन िचु ४.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०४ 

न्त्जल्िा अस्पताि प्रास्वाके स्वास््य चैकी OPD Ticket छपाइ र 
दताु शुल्क बापत अनुदान 

११५.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०५ 

अमा सुरक्षा कायकु्रम शेवा प्रदान शोधभनाु तथा यातायात िचु १५०.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

गववुती तथा सुत्केरी उत्पे्ररणा सेवा (4th ANC) ७३.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

न्त्जल्िा तथा वर्थङु सेन्टरहरुवाट अकस्मीक रुपमा रेफर  ५.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

न्त्जल्िा अस्पताि र सो भन्दा तिका सरकारी स्वास््य 
संस्थाहरुमा प्रसुती हुने सुत्केरी तथा नवजात लशशुिाइ न्यानो 
झोिा (िुगा सेट) 

१६०.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

लसल्कन ररङ पे्रशरी िरीद  ५.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

प्राथामीक गााँउ घर ककल्नीक सचंािनका िागी उपकरण िररद  ८.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

वथीङ सेन्टरहरुका िागी स्वास््य उपकरण िरीद १५०.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

पुणु िोपको दीगोपनाकोिागी साझदेार र स्थाछनय स्वास््य 
संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन समीतीका सदस्यहरुसंग 
अन्तरक्रीया स्थाछनय योजना छनमाुण र वाड िोप समन्वय 

४७.०० 
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समीती गठन (७५ न्त्जल्िा सबै स्वास््य संस्था) 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

पुणु िोपक न्त्जल्िा न.पा. रगा.बी.स. घोषणा 
कायकु्रम,दीगोपनाकोिागी सवेक्षण,भेरीफीकेशन,िोपको डटा 
भेरीकफकेशन, प्रमाखणकरण र अनुगमन (७५ जील्िा ५ वटा 
क्षे.स्वा.नी र ६ वटा मेडीकि स्टोर )  

४९.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

छनयमीत िोपको कभरेज बढाउउन र ड्रप अउट घटाउन वैशाि 
मर्हनािाइ िोप महीनाको रुपमा संचािन डाटा भेरीकफकेशन 
तथा अनुगमन ( ७५ न्त्जल्िा र पााँच क्षे.स्वा.नी) 

३६.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

पररवार छनयोजन तथा सुरक्षीत ममाततृ्व सेवा दीवश मनाउने  ५.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

िामो अवधीको जन्मान्तरको िागी सेटिाइट सेवा ८२.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

बन्ध्याकरण घुम्ती शीवीर अगाबै म.स्व.से. साँग छिफि  ३५.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

स्टाफ नस/ुअनमी हरुिाइ कीन्त्ल्नकि अपडटे (२६ न्त्जल्िा) २५.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

पुणु िोप गा.बब.स./न.पा तथा न्त्जल्िा सुछनचचतता र 
र्दगोपनाको िागी स्वास््य संथा प्रमुि सर्हत न.पा.र गा.बब.स 
प्रमुि तथा न.पा. वडा प्रमुि हरुको एक दीने गोष्ठी(७५ न्त्जल्िा)  

४२.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

पहुच नपुगेका र ड्रप अउट (छुट) वच्चाहरुको िोजी तथा पुण ु
िोप र्दिाउन मर्हिा स्व.स्वं.से. हरुिाइ  अलभमुिीकरण र 
योजना छनमाुण (७५ न्त्जल्िा सबै स्वास््य संथा) 

७०.०० 

एकककृत न्त्जल्िा स्वास््य 
कायकु्रम ३७०८०६ 

बाह्य िोप केन्रको भवन छनमाुण- ७५० (७५ न्त्जल्िा ) ३००.०० 

क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   
स्थाछनय तह संचािन िच ु(फम ुफरमेट फोटोकवप तथा 
आवचयक सामाग्री िररद ) 

१०.०० 

क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   
उपचा केन्रहरुमा अकन्त्स्मक अवस्थामा औषधी ल्याब सामाग्री 
ढुवानी  

१५.०० 

क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   
उपचा केन्रहरुमा गई अनुगमन तथा मुल्यांकन गरी कायकु्रमको 
गुणस्तरीयता सुनीस्चीत गने  

१५.०० 

क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   
२४ घण्टे सेवा हुने स्वास््य संस्थामा क्षयरोग मैरी उपचार केन्र 
स्थापना 

४.०० 

क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   
औषधी पररक्षणका िागी automatic dissolution apparatus 

िगायतका कायिुय ,प्रयोग शािा उपकरण 
८५.०० 

क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   क्षयरोगका बबरामीको तौि अनुमान गने तौि मेसीन िरीद  १५.०० 
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क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   
पी बी सी बीरामीका परीवारको क्षयरोग पररक्षण गन ुयातायात 
िचु 

६.०० 

क्षयरोग छनयन्रण - ३७०८०६   उपचार केन्रका िागी वाटर फील्टर र मग िररद  १५.०० 

जनस्वास््य जम्मा १४६२३.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२६ 

कमचुाररहको तिव भत्ता वापतको िचु १२१०.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

महंगी भत्ता ३६.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

अन्य भत्ता ४०.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

कमचुाररहरुको पोषाक भत्ता २३.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

पाछन तथा ववजुलि महशुि १८.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

इन्धन अन्य प्रयोजन १०.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

पािे,न्त्स्वपर,गाड,ुबगैचे,का.स. सेवा करारमा लिने १६८.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

संचार महशुि १२.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

छनयलमत कायाुियको ववववध िचु १०.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

कायिुयकािर्ग इन्धन ३.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

संचािन तथा ममतु सम्भार १०.०० 

आयुवेद र्चककत्साियहरु/ 
औषधाियहरु ३७००२२६ 

कायाुिय मसिन्द सामान िचु १०.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ छनाःशुल्क र्टकट दताु शुल्क १०.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ 
राष्िीय,अन्तराष्िीय योग र्दवश , राष्िीय आरोग्य दीवश तथा 
धन्वन्तरी जयन्ती 

५.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ पंचकमु (पूवकुम)ु कायकु्रम १०.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ 
स्तनपाइ अमािाइ मात ृलशशु सुरक्षाथ ुदगु्धवधकु जडीबुटी जन्य 
औषधी ववतरण सम्बन्धी कायकु्रम  

२०.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ ववध्यािय  आयुवेद स्वास््य र योग लशक्षा कायकु्रम १०.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ स्थानीय जनतािाइ जडीबुटी  पररचयात्मक कायकु्रम ६.०० 
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आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ अत्याआवचयक आयुवेद औषधी िरीद २००.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ औषाधियको िागी फनीचर िरीद १५.०० 

आयुवेद सेवा कायकु्रम ३७०८०९ मेसीनरी औजार िरीद २०.०० 

आयुवेद जम्मा १८४६.०० 

कुल शसति जम्मा ९९५७८.०० 
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अनुसुची-३ 
बुदा नं. ११ (ि) संग सम्बन्त्न्धत 

संकेत 
नं. 

शीषकु 
ववछनयोन्त्जत 

रकम 
वडा न ं

१० आर्थिक षवकास ७४१३.०६२   
१०१० कृवष २९११.८१२   

  

कृवष सहकारी माफुत तरकारी बािी सम्बन्त्न्ध तालिम संचािन १४५.००० १ 
व्यबसाछयक कृवष ववकास कायकु्रम ११६.८१२ २ 
कृवष साना लसचंाई कायकु्रम १००.००० ६ 
कृवष ववकास कायकु्रम २००.००० ६ 
व्यबसाछयक कृवष प्रबदु्धन तालिम   १५०.००० ७ 
मसिा बािी फिफुि तथा तरकारी बािी ववकास कायकु्रम वडा नं. १ २ ३ ६ ७ (५  
वडा*३०००००) 

१५००.००० गा.पा. 

माटो परीक्षण कायकु्रम (७ वडा*५००००) ३५०.००० गा.पा. 
उन्नत वीउ वीजन कायकु्रम (७ वडा*५००००) ३५०.००० गा.पा. 

   पशु ववकास ४०१०.००   

  

भकारो सुधार कायकु्रम ३००.००० २ 
गाई गोठ सधुार तालिम कायकु्रम १००.००० ३ 
पशु नस्ि सुधार कायकु्रम १५०.००० ४ 
नचि सुधार, सामाग्री िरीद तथा पशुपािन तालिम (गाई, भैंसी, बंगुर, भेडा बाख्रा, मौरी, माछा) ३१०.००० ६ 
पशु नचि सुधार तथा पश ुववकास कायकु्रम १५०.००० ७ 
कृछतम गभाुधान कायकु्रम ११६०.००० गा.पा. 
गोठ सुधार कायकु्रम (साझदेारी) १०४०.००० गा.पा. 
मासु बबक्री ववतरण सधुार कायकु्रम (िड्कुिे नवमी तथा पंचमी बजार २*१२५)  २५०.००० गा.पा. 
औषर्ध िरीद १५०.००० गा.पा. 
माइक्रोस्कोप िररद ४०.००० गा.पा. 
सुंगुर वीर िररद (प्रछत वडा १/१ वटा रु १०.०० का दरिे) ७०.००० गा.पा. 
वीउ बोका िररद (प्रछत वडा १/१ वटा रु १५.०० का दरिे) १०५.००० गा.पा. 
बडडजो सन्त्जकुि सेट िरीद १००.००० गा.पा. 
कायकु्रम अनुगमन तथा सचंािन िच ु ८५.००० गा.पा. 

१०२० उद्योग तथा वाखणज्य ०.०००   
१०३० पयटुन २१६.२५०   
  पयटुन ववकास साझदेारी २१६.२५० ६ 

१०४० सहकारी २७५.०००   

  
सहकारी सदस्य तथा उपभोक्ताहरुिाई तालिम १००.००० ४ 
सहकारी प्रबद्ुधन कायकु्रम ७५.००० ६ 
गाउंपालिका स्तरीय सहकारी प्रबद्धुन कायकु्रम १००.००० गा.पा. 

१०५० ववत्तीय के्षर ०.०००   
२० सामाजजक षवकास २२३७१.३८८   

२०१० लशक्षा ३१७०.०००   
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जिकन्या आ.वव. घेराबारा छनमाुण ५०.००० ५ 
सरस्वती भन्ज्याङ आ.वव. िानेपानी योजना ५०.००० ५ 
ब्राइट फ्रयूचर र आर के मेमोररयि बोडडङ स्कूि िानेपानी व्यवस्थापन ५०.००० ५ 
मनकामना आधारभतु ववधािय फछनचुर व्यबस्थापन ५०.००० ६ 
जानकी माध्यलमक ववधािय फछनचुर व्यबस्थापन १२५.००० ६ 
फिाटें माध्यलमक ववधािय फछनचुर व्यबस्थापन १२५.००० ६ 
सरोकारवािाहरुसंग गा.पा.स्तरीय अन्तरकक्रया कायकु्रम ५०.००० गा.पा. 
उत्प्रेरणा अलभबदृ्र्ध सम्बन्त्न्ध ववधािय प्रोत्साहन कायकु्रम ५०.००० गा.पा. 
शैक्षक्षक त्यांक संकिन ववचिेषण भण्डारण प्रोत्साहन कायकु्रम १०.००० गा.पा. 
उत्कृष्ट लशक्षक पुरस्कार कायकु्रम १०.००० गा.पा. 
SEE तयारी कक्षा संचािन (गखणत अंगे्रजी ववज्ञान प्रछत मा.वव. ५००००*११) ५५०.००० गा.पा. 
SLC कक्षा १२ तयारी कक्षा सचंािन (प्रछत मा.वव. १०००००*४) ४००.००० गा.पा. 
छायांदेवी मा.वव. फछनचुर व्यबस्थापन १ न.ं वडा १००.००० गा.पा. 
ज्योती आ.वव. फछनचुर व्यबस्थापन १ न.ं वडा १००.००० गा.पा. 
रान्त्ष्िय मा.वव. फछनचुर व्यबस्थापन २ न.ं वडा १००.००० गा.पा. 
सुभरा आ.वव. फछनचुर व्यबस्थापन २ न.ं वडा १००.००० गा.पा. 
सल्िेरी आ.वव. भवन ममतु ३ नं. वडा ५०.००० गा.पा. 
मालिका आ.वव. ििेमैदान ममतु ३ नं. वडा ५०.००० गा.पा. 
लसहंदेवी मा.वव. फछनचुर व्यबस्थापन ३ न.ं वडा १००.००० गा.पा. 
सरस्वती आ.वव. िेिमैदान ममतु ४ नं. वडा ५०.००० गा.पा. 
लसद्ध आ.वव. फछनचुर व्यबस्थापन ४ न.ं वडा ५०.००० गा.पा. 
लसहंदेवी मा.वव. भवन ममतु ४ नं. वडा १००.००० गा.पा. 
जिकन्या आ.वव. भवन ममतु ५ नं. वडा १००.००० गा.पा. 
सरस्वती भञ्ज्यांग आ.वव.फछनचुर व्यबस्थापन ५ न.ं वडा ५०.००० गा.पा. 
लसहंदेवी आ.वव. ििे मैदानममतु ५ नं. वडा ५०.००० गा.पा. 
फिाटे मा.वव. फछनचुर व्यबस्थापन ६ न.ं वडा १००.००० गा.पा. 
जानकी मा.वव. तार घेराबारा ६ नं. वडा १००.००० गा.पा. 
गुरुदय आ.वव फछनचुर व्यबस्थापन ७ न.ं वडा ५०.००० गा.पा. 
ककरांतेचवर आ.वव फछनचुर व्यबस्थापन ७ नं. वडा ५०.००० गा.पा. 
जनकल्याण मा.वव. िेिमैदान ममतु ७ न.ं वडा ५०.००० गा.पा. 
लमक्तोक आ.वव. िेिमैदान ममतु ७ नं. वडा २५.००० गा.पा. 
मदनज्योती आ.वव. िेिमैदान ममतु ७ न.ं वडा २५.००० गा.पा. 
एकतप्पा बहुमिुी क्याम्पस ििेमदैान ममतु ७ नं. वडा २००.००० गा.पा. 
संस्थागत ववधािय क्षमता अलभबदृ्र्ध कायकु्रम ५०.००० गा.पा. 

२०२० स्वास््य २५१२.१२६   

  

हेरचाहका िार्ग उत्प्रेरणा साझदेारी कायकु्रम (करुणा फाउण्डशेन) २००.००० १ 
स्वास््य स्वयम ्सेववका प्रोत्साहन कायकु्रम ९०.००० १ 
हेरचाहका िार्ग उत्प्रेरणा साझदेारी कायकु्रम (करुणा फाउण्डशेन नेपाि) २००.०६३ २ 

फाकफोक स्वास््य चौकी फछनचुर िरीद तथा ममतु योजना ५०.००० २ 
मर्हिा स्वास््य स्वयम्सेववका प्रोत्साहन ५०.००० २ 
हेरचाहका िार्ग उत्प्रेरणा साझदेारी कायकु्रम (करुणा फाउण्डशेन नेपाि) २००.००० ३ 
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हेरचाहका िार्ग उत्प्रेरणा साझदेारी कायकु्रम (करुणा फाउण्डशेन नेपाि) ३००.००० ४ 
मर्हिा स्वास््य स्वयम ्सेववका प्रोत्साहन कायकु्रम ८०.००० ५ 
हेरचाहाका िार्ग उत्प्रेरणा साझदेारी कायकु्रम (करुणा फाउण्डशेन नेपाि) ३००.००० ५ 
लसमसारा गाउंघर न्त्क्िछनक भवन छनमाुण १००.००० ६ 
हेरचाहका िार्ग उत्प्रेरणा साझदेारी कायकु्रम (करुणा फाउण्डशेन नेपाि) १३४.०६३ ६ 
स्वास््य चौकी फछनचुर व्यबस्थापन १५०.००० ७ 
हेरचाहका िार्ग उत्प्रेरणा साझदेारी कायकु्रम (करुणा फाउण्डशेन नेपाि) १५०.००० ७ 
स्वास््य स्वयम ्सेववका िोप कायकु्रम १३२.००० ७ 
कायकु्रम कायाुन्वयन, भ्रमण िच,ु अनुगमन मुल्याकंन तथा ढुवानी ७६.००० गा.पा. 
स्वास््य उपकरण औजार तथा सन्त्जकुि सामाग्री िरीद १५०.००० गा.पा. 
स्वास््य चौकी भवन ममतु सुधार १५०.००० गा.पा. 

२०३० िानेपानी तथा सरसफाइ ५९९८.६३७   

  

घुववसुे पंचमी सावजुछनक शौचािय छनमाुण ३००.००० १ 
िानेपानी योजना ममतु पाइप िरीद योजना २५०.००० १ 
चुिढंुगा िानेपानी योजना पाइप िरीद कायकु्रम ५०.००० २ 
सककनीटार िानपेानी साझदेारी ममतु योजना  ६६.८२५ २ 
कालिका आ.वव. िानेपानी ममतु ५०.००० ३ 
िक्ष्मी आ.वव. सुके िानेपानी ममतु ५०.००० ३ 
सल्िेरी आ.वव. िानेपानी ममतु ५०.००० ३ 
देवीधारा सुिसिेु आहािडांडा चुचढंुेगा भोटे िोल्सी लसहंदेवी िानेपानी ममतु आयोजना ४००.००० ४ 
वडा ५ का सवै िानेपानी मुहान संरक्षण तथा िापायो ममतु  ६२५.००० ५ 
लसहंदेवी आ.वव. शौचािय ममतु ५०.००० ५ 
आधारभुत ववधािय स्तरीय िानपेानी पाइप कायकु्रम ८०.००० ६ 
साना िानेपानी ममतु संभार (सब ैटोि) योजना ४००.००० ६ 
पुण ुसरसफाइ अलभयान साझदेारी कायकु्रम ५६.८१२ ६ 
युछनसेफ िानेपानी ममतु ५४०.००० ७ 
श्री लसद्ध ककरांत माङर्हम शौचािय छनमाुण २३०.००० ७ 
वडास्तरीय िानेपानी पाइप िरीद कायकु्रम वडा नं. १ ४००.००० गा.पा. 
वडास्तरीय िानेपानी पाइप िरीद कायकु्रम वडा नं. २ ४००.००० गा.पा. 
गौंडिेोिा िानेपानी ममतु वडा न.ं ३ ४००.००० गा.पा. 
सेतीिोिा िानेपानी छनमाुण योजना वडा न.ं ४ ५००.००० गा.पा. 
बैदारे िोल्सी िानेपानी ममत ु(साववक वडा न.ं १,२,४) वडा नं. ५ ३००.००० गा.पा. 
वडास्तरीय िानेपानी पाइप िरीद कायकु्रम वडा नं. ६ ४००.००० गा.पा. 
युछनसेफ िानेपानी ममतु वडा नं. ७ ३००.००० गा.पा. 
छतवािोिा लशकारी भञ्ज्यांग बजार िानेपानी योजना वडा नं. ७ १००.००० गा.पा. 

२०४० संस्कृछत प्रवदु्धन ३३३०.०००   

  

ककरांत हाङसाममाङर्हम ममतु १००.००० १ 
ज्ञानर्दिदास गुफा ममतु ४०.००० १ 
धमदु्धार गुफा ममतु ४०.००० १ 
पांच पाण्डव धारा ममतु ४०.००० १ 
कािीदेवी मन्त्न्दर ममतु ४०.००० १ 
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पौराखणक ढंुगा ममतु ३०.००० १ 
साङगे च्योमदान्दे छोइलिङ गुफा ममतु ४०.००० १ 
लशवािय मन्त्न्दर जुरीथुम्की ममतु सुधार २००.००० ४ 
ककरांत माडङहम ममतु सुधार २००.००० ४ 
छछगाु गुम्बा ममतु १००.००० ४ 
लसहंदेवी मन्त्न्दर ममतु १३०.००० ५ 
जिकन्या टहरा छनमाुण १२०.००० ५ 
जनैढंुगा मन्त्न्दर संरक्षण ५०.००० ५ 
र्चवपया, कुम्भदेवी, जिकन्या मन्त्न्दर ममतु १८०.००० ७ 
कोइरािा मन्त्न्दर छनमाुण १७०.००० ७ 
नागेचवर लशवाियम मन्त्न्दर िाम्बाङ ममतु सुधार, वडा नं. १ २००.००० गा.पा. 
जिकन्या मन्त्न्दर ममत ुसुधार वडा नं. २ २००.००० गा.पा. 
ज्ञानर्दिदास मन्त्न्दर ममतु सभंार वडा नं. ३ २००.००० गा.पा. 
जुरीखिम्ती लशवािय ममतु वडा नं. ४ २००.००० गा.पा. 
ककरांत माङर्हम ममतु सुधार कायकु्रम वडा न.ं ४ ४००.००० गा.पा. 
लसहंदेवी मन्त्न्दर ममतु सुधार वडा नं. ५ २००.००० गा.पा. 
फिांटे माङर्हम ममतु सधुार वडा नं. ६ २००.००० गा.पा. 
कुम्बदेवी मन्त्न्दर छनमाुण वडा नं. ७ २००.००० गा.पा. 
एकचुिे पोिरी संरक्षण कायकु्रम वडा न ं२ ५०.००० गा.पा. 

२०५० िेिकुद तथा मनोरञ्जन २९८०.०००   

  

ज्योछत आधारभुत ववधािय िेि मैदान छनमाुण २००.००० १ 
छायांदेवी मा.वव. ििेमैदान छनमाणु ३००.००० १ 
िाम्बाङ मा.वव. िेि मैदान छनमाणु १००.००० १ 
जनलसद्ध आधारभुत ववधािय ििे मैदान छनमाुण १००.००० १ 
ववजयटार आधारभुत ववधािय ििे मैदान छनमाुण ५०.००० १ 
मेिलमिाप तथा युवा तथा ििेकुद कायकु्रम ७५.००० ३ 
बबष्णु मा.वव ििेमैदान ममतु सधुार २००.००० ४ 
लसहंदेवी मा.वव िेिमैदान ममतु सुधार २००.००० ४ 
५ वटा आ.वव. िाई शैक्षक्षक तथा िेिकुद सामाग्री ववतरण कायकु्रम ६५.००० ४ 
िेिकुद ववकास तथा संघ संस्था व्यबस्थापन कायकु्रम २००.००० ४ 
यूवा तथा िेिकूद बबकास १५०.००० ५ 
पोिरी िेि मैदान ममतु सधुार ३००.००० ५ 
लसहंदेवी माध्यलमक ववधािय ििे मैदान ममतु १००.००० ६ 
लसहंदेवी आ.वव. ििे मैदान तथा भवन ममतु २८०.००० ७ 
एकतप्पा बहुमिुी क्याम्पस ििे मैदान १००.००० ७ 
लमक्तोक-गुरुदय आ.वव. िेिमैदान ममतु २५०.००० ७ 
जनकल्याण मा.वव. िेि मैदान ममतु २५०.००० ७ 
िेिकुद कायकु्रम ६०.००० ७ 

२०६० िैर्गक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरण ४३८०.६२५   

  
मर्हिा लसप ववकास तथा आय आजनु कायकु्रम १००.००० १ 
बािमैरी कायकु्रम १००.००० १ 
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दलित लसप ववकास तथा आय आजनु कायकु्रम ५०.००० १ 
अपांग लसप ववकास तथा आय आजनु कायकु्रम ५०.००० १ 
जेष्ठ नागररक सम्मान कायकु्रम ५०.००० १ 
आर्दबासी जनजाती भाषा संस्कृती संरक्षण तथा आयआजनु कायकु्रम २००.००० १ 
दलित िक्षक्षत बाख्रा तथा सुगंुरपािन कायकु्रम १००.००० ३ 
अल्पसंख्यक िक्षक्षत लसप तथा नतेतृ्व ववकास कायकु्रम ५०.००० ३ 
मर्हिा िक्षक्षत टनेि तरकारी िेती कायकु्रम १५०.००० ३ 
िक्षक्षत समुह आय आजनु तथा लसप ववकास कायकु्रम ३५०.००० ४ 
जेष्ठ तथा अपांग नागररक सम्मान कायकु्रम ८१.६२५ ४ 
मर्हिा िक्षक्षत सचेतना तथा लसप ववकास तालिम  १५०.००० ४ 
नेपाि आर्दवासी जनजाछत महासघं वडा समन्वय सलमछत िुम्दे ११७.५०० ५ 
लशपमूिक आय आजनु तथा सचतेना कायकु्रम (कम्प्यूटर र लशिाइ कटाइ तालिम मर्हिा 
िक्षक्षत कायकु्रम) 

२१२.५०० ५ 

जेष्ठ नागररक सम्मान कायकु्रम १५०.००० ५ 
छुवाछुत बबरुद्ध दवाव समूह िुम्दे ७०.००० ५ 
वािमैरी कायकु्रम (वाि र्दवस वािवािकाको क्षाता बबकास हान्त्जरी जवाफ प्रछतयोर्गता) ७५.००० ५ 
जनजाती तथा जेष्ठ नागररक कायकु्रम ६६.००० ६ 
जेष्ठ नागररक कायकु्रम ४८.००० ७ 
बदृ्ध-बदृ्धा तथा बािबालिका िुगा ववतरण (क्िोथ बैंक) ३०.००० ७ 
वडा स्तरीय मर्हिा िक्षक्षत आय आजनु तथा लसप ववकास कायकु्रम (२००*७) १४००.००० गा.पा. 
वडा स्तरीय जेष्ठ नागररक सम्मान कायकु्रम (२०*७) १४०.००० गा.पा. 
गउंपालिका स्तरीय दलित अर्धकार सचेतना कायकु्रम ७०.००० गा.पा. 
गउंपालिका स्तरीय अपांग िक्षक्षत कायकु्रम ७०.००० गा.पा. 
गाउंपालिका स्तरीय आर्दबासी जनजाती लसप ववकास तथा आयआजनु कायकु्रम २५०.००० गा.पा. 
गाउंपालिका स्तरीय बािमैरी कायकु्रम २५०.००० गा.पा. 

३० पूवािधार षवकास ९४९२५.६७५   
३०१० स्थानीय सडक, पुि तथा झोिुङ्गेपुि ७७१०६.३००   

  

पव ुिक्षक्षत सडक ममतु सुधार योजना ५००.००० १ 
ज्ञान र्दिदास गुफा र्चर ेटांगे अप््यारे वडा कायाुिय सडक योजना ३००.००० १ 
छांयादेवी मा.वव. चुक्रम्बा र्ठङ्गेपुर वडा कायाुिय सडक योजना ३००.००० १ 
चेम्जोङगाउं िुम्सुङदाङ काफिबोटे ओिरबोटे र्ठङ्गेपुर सडक योजना २५०.००० १ 
पछेवा तमािे मजुवा धमदु्धार िाम्बाङ क्रमागत सडक योजना ५००.००० १ 
िाम्बाङ सटके बांझोगरा वडा कायाुिय सडक योजना ५००.००० १ 
देउरािी फिाटे रान्त्ष्िय मा.वव. सान्त्प्तम सडक ममतु ५००.००० २ 
रान्त्ष्िय मा.वव. सुभरा आधारभुत ववधािय र्चहान डांडा (पाराङ डांडा र्चहान डांडा िण्ड) २०१.३०० २ 
कटुवाि धारा िुंगेगाउं छतवा िोिा सडक ममतु ४००.००० २ 
वपपिबोटे मािबास ेजल्िरी गाउं सडक ममतु ३००.००० २ 
भगवती वािबबकास सोमबारे दोभान गाउं सडक ममतु २००.००० २ 
चक्केडांडा बोहोरा गाउं भाजीमान धाप सडक ममतु ५००.००० २ 
देउरािी गैरीिोप िाप्तुवा गाउं जौवारी सडक ममतु ३००.००० २ 
कमेरे जररङ्गे गाउं गुम्वाडांडा सडक ममतु ४००.००० २ 
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वपङ्गडांडा सुववदार गाउं सनसरे सडक ममतु ३००.००० २ 
भगवती वािबबकास िेकािी गाउं सडक ममतु २००.००० २ 
दाहाि गोिाई होयाङ्गवा िोिा सडक ममतु २५५.००० २ 
र्चहानडांडा गोिाई हंुदै मगरडांडा सुब्बाडांडा सल्िाबोटे सडक ममतु ५००.००० २ 
वडा कायाुिय घडरेी सम्याउने योजना ५००.००० २ 
बरभञ्ज्यांग िरबारी दाह्रीडांडा मोटरबाटो स्तरउन्नती २९०.००० ३ 
सुके िोख्रुम्बा मालिका आ.वव. टारगाउं मोटरबाटो स्तरउन्नती ३००.००० ३ 
बरभञ्ज्यांग लसम्िे हांडीदह मोटरबाटो स्तरउन्नती २००.००० ३ 
साबबक ४ नं. रानागाउं मसानघाट मुगेिोिा मोटरबाटो स्तरउन्नती २००.००० ३ 
दनाुि टोि ढाडबारी दोबाटो मोटरबाटो स्तरउन्नती २७५.००० ३ 
पव ुिक्षक्षत मोटरबाटो स्तरउन्नती ५००.००० ३ 
उत्तरे आमचोक मोटरबाटो स्तरउन्नती १०००.००० ३ 
साबबक २ नं. सल्िेरी मुगेिोिा मोटरबाटो स्तरउन्नती ६००.००० ३ 
भण्डारी चौर िोिुम्बा मोटरबाटो स्तरउन्नती १५०.००० ३ 
थापागाउं प्रेम िड्काको घर नन्त्जक मोटरबाटो स्तरउन्नती १००.००० ३ 
िोख्रुम्बा मुगेिोिा ताििकु पुछार मोटरबाटो स्तरउन्नती १००.००० ३ 
साबबक १ नं. समािटोि मुगेिोिा मोटरबाटो स्तरउन्नती १००.००० ३ 
फूएतप्पा कोप्चे िन्युबोटदेखि नयां बन्त्स्त हंुदै थावा िोिा िुम्दे जोड्ने कृवष सडक ममतु ५००.००० ४ 
थावािोिा दोभान फुएतप्पा रवव मुि सडक ममतु ५००.००० ४ 
शान्त्न्तराम ढकािको घर मुिबाटो देखि आमचोक जोड्न ेसडक र याम भारतीको घरबाट र्गरीगाउं 
ताराको घर हंुदै िानी िोल्सी सडक ममतु 

१५०.००० ४ 

जुरीथुम्की मुगेिोिा गैरीगाउं चौतारा सडक ममतु २००.००० ४ 
भण्डारी िोल्सीदेखि िािबहादरु डरेी र रवव ठुटे हुदै दमाइिोिा मुगेिोिा सडक १५०.००० ४ 
रवव ठुटेदेखि समािगाउं र र्दिेन्र िनािको घरदेखि इसि डरेीसम्म र इचवरी अर्धकारीको 
घरदेखि झांक्री िोिा हंुदै धनबहादरु थापाको घरसम्म सडक ममतु 

२००.००० ४ 

चाड पव ुिक्षक्षत सडक ममतु कायकु्रम ५००.००० ५ 
पोिरी र्हिेिोिा सारुगाउं यथा हंुदै भैसेटार थावािोिा सडक ५००.००० ५ 
देउरािी पङमी गाउं िरान ेथुम्का मोटर बाटो छनमाुण २००.००० ५ 
साववक िुम्दे ५ जनैंढंुगा गजुरमिुी सडक ममतु  ५०.००० ५ 
वपपिबोटे ढांड बबसाउने सडक ममतु ५०.००० ५ 
वडा कायाुिय र स्वास््य चौकी सडक ममतु तथा घडरेी सम्याउन ेयोजना ७१०.००० ६ 
हाङ्गमासुिी डडहीगाउं देउमाई िोिा सडक योजना २५०.००० ६ 
मुिबाटो स्तरउन्नती (ग्राभेि) योजना ३००.००० ६ 
देउरािी हंुदै वडा नं. ६ सडक ममतु ५००.००० ६ 
मनकामना आ.वव. लसम्सारा थापा गाउं पौडिे गाउं राई गाउं कामी गाउं सडक ममतु ५००.००० ६ 
ढंुगेपानी लमश्र भञ्ज्यांग हुदैं टोि नं. ४ का सडक ममतु ३५०.००० ६ 
रातमाटे मनकामना तामाङ गाउं हुदै दे.न.पा. ५ जोड्ने सडक ममतु (टोि नं. २) ३००.००० ६ 
प्रहरी चौकी तथा आयुवेद औषधािय व्यबस्थापन ५५.००० ६ 
फुस्रे लशकारी भञ्ज्यांग दोकानडांडा दोभान सडक ५००.००० ७ 
सहदेव गाउं छतवािोिा झते्त गोिाई धनबहादरु सडक २५०.००० ७ 
प्रेम सुन्दास गुरुदय देउमाई सडक २२०.००० ७ 
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दोकानडांडा ररङरोड बरािडांडा सडक ३००.००० ७ 
टंक चोक गणेश घर िाम्बुवा सडक २००.००० ७ 
प्रहरी चौकी घडरेी सम्याउन ेयोजना ५०.००० ७ 
जािपा-लसहंदेवव-आङचेरे सडक ९८०.०० गा.पा. 
लसङिाबू-िावतीगाउं-फाकफोक-फूएतप्पा नेम्बाङ गाउं सडक ९८०.०० गा.पा. 
दशमी-आमचोक सडक ९८०.०० गा.पा. 
पंचमी-र्ठङ्गेपुर-सोमबारे दोभान सडक ९८०.०० गा.पा. 
सप्तमी बरबोटे िोिरुम्बा सडक ९८०.०० गा.पा. 
तीन भंगािे पावर हाउस वपताम्बरु मदनज्योती आसपास र्चपेवा िम्बुवा सडक  १२७४.०० गा.पा. 
सान्त्प्तन-कन्सेरे-रातमाटे सडक ७८४.०० गा.पा. 
पुरानो पचंमी-िाम्बाङ-तपलसघाट-कोल्बोटे सडक ७८४.०० गा.पा. 
देउरािी सारु गाउं ओडारे मुक्िाजङु्ग सडक ९८०.०० गा.पा. 
देउरािी िड्कुिे नवमी िुम्दे सडक २९४०.०० गा.पा. 
पसि चकेडांडा राष्िीय मा.वव. सडक २९४०.०० गा.पा. 
थावािोिा मर्हम्बा फुएतप्पा वडा कायाुिय दक्षक्षण सडक ३९२०.०० गा.पा. 
फुएतप्पा वडा कायािुय आमचोक सडक ३९२०.०० गा.पा. 
दोभान अन्तरे डांडा जािपा भञ्ज्यांग पोिरी नवमी िुम्दे सडक ४७०४.०० गा.पा. 
अन्तरेडांडा-बबष्णु मा.वव. फुएतप्पा-सप्तमी सडक ३९२०.०० गा.पा. 
होयाङमा मैदाने छतल्पुङ लसम्सारा फिाटे फाकफोकिोिा सडक ३९२०.०० गा.पा. 
वपपिबोटे-धमदु्धार-ज्योती आधारभुत ववधािय र्ठङ्गेपुर सडक १९६०.०० गा.पा. 
र्ठङ्गेपुर िुङसुङदाङ िालमछान ेगाउं आमचोक सडक ३९२०.०० गा.पा. 
छतल्पुङ गुरुङ गाउं मनकानमना आ.वव. जानकी मा.वव. लशकारी भञ्ज्यांग छतवािोिा सडक ३९२०.०० गा.पा. 
छतवा िोिा- रा.मा.वव.-वपपिबोट-थापागाउं सडक १९६०.०० गा.पा. 
वपपिबोटे-चेमजुङ्ग गाउं- रातमाटे- आमचोक सडक ३९२०.०० गा.पा. 
चांचिे-दोकानडांडा सडक १९६०.०० गा.पा. 
गणेश तामाङको घर िम्बुवा सतीढंुगे िुम्दे सडक ९८०.०० गा.पा. 
हाङमासुिी पोिरी सडक १९६०.०० गा.पा. 
हाङमासुिी ररङगारु गाउं सडक ९८०.०० गा.पा. 
थोक्फेिा आ.वव. पािाघरे गाउं बराइिी डांडा एक्िे गाउं लशकारी भञ्ज्यांग सडक ६८६.०० गा.पा. 
लशव शे्रष्ठ लभम शे्रष्ठ को घर याङमा िोिा हुदै र्चहान डांडा सडक २९४.०० गा.पा. 
गुरुदयो आ.वव. दोकान डांडा िावती गाउं छतवािोिा सडक ९८०.०० गा.पा. 
लमश्र भञ्ज्याङ लशकारी भञ्ज्यांग सडक  २९४.०० गा.पा. 
वडा नं. ४ सडक ममतु योजना १००.०० गा.पा. 

३०२० लसचंाई  ४२५०.०००   

  

जुकेनी साघंुमा लमसाउन ेकुिो स्तर उन्नती २५०.००० ३ 
अमिेगाउं लसरान कुिो ममतु २००.००० ३ 
धनसार कुिो स्तर उन्नती १५०.००० ३ 
डांडिेोिा मुगे िोिा र थावािोिा मुहान भै मडुवाबेंसी िाब्रे पािा नयांबस्ती कोप्चे बेंसी कुिो 
ममतु 

१५०.००० ४ 

ओिरवोटे लसचंाइ कूिो ममतु ५०.००० ५ 
िमारे कुिो ममतु भञ्ज्यांग िण्ड ५०.००० ५ 
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होयाङ्गवा कुिो साझदेारी ममतु २००.००० ६ 
मार्थल्िो नया ं तथा सारंग कोरयांग केरावारी कुिो ममतु  २००.००० ७ 
सटके िोिा र्ठङ्गेपुर तल्िो कुिो ममतु वडा नं. १ ४००.००० गा.पा. 
फाकफोकिोिा सान्त्प्तन राई कुिो ममतु वडा नं २ ४००.००० गा.पा. 
मुगेिोिा मसानघाट सल्िेरी तल्िो कुिो ममतु वडा नं ३ २००.००० गा.पा. 
मुगेिोिा आकाश ेकुिो ममतु वडा नं ३ २००.००० गा.पा. 
मुगेिोिा रातमाटे कुिो ममतु वडा न ं४ ३००.००० गा.पा. 
जौिन ेिोल्सी मुहान कुिो ममतु वडा नं. ५ २००.००० गा.पा. 
र्हिेिोिा बरबोटे कुिो ममतु वडा नं. ५ ५००.००० गा.पा. 
िथौ दानाबारी हाङमासुिी लसचंाइ ममतु वडा नं. ६ २००.००० गा.पा. 
लसम्सारा लसचंाई योजना वडा नं. ६ २००.००० गा.पा. 
छतवा िोिा ठाडो कुिो ममतु वडा नं. ७ १००.००० गा.पा. 
छतवा िोिा वपतम्बरु नयां कुिो ममतु वडा न.ं ७ १००.००० गा.पा. 
छतवा िोिा बराइिी डांडा लशकारी भञ्ज्यांग कुिो ममतु वडा नं. ७ १००.००० गा.पा. 
छतवा िोिा मुि कूिो ममतु (साववक ८ न.ं) वडा नं. ७ ५०.००० गा.पा. 
याङमा िोिा मािबांस ेबेसी कुिो ममतु वडा नं. ७ ५०.००० गा.पा. 

३०३० भवन तथा सहरी ववकास २०८२.५००   

  

सटके िोिा तमाि ेदोभान मिामी टहरो छनमाुण योजना १००.००० १ 
फाकफोकिोिा सोमबारे दोभान मिामी टहरो छनमाुण योजना १००.००० १ 
वडा कायाुिय भवन छनमाुण घडरेी सम्याउन ेकायकु्रम १००.००० १ 
वडा कायाुिय भवन ममतु संभार ४०२.५०० ४ 
वडा कायाुिय व्यवस्थान तथा स्वास््य चौकी भवन ममतु (प्िाष्टर,स्िाप, कोठा 
पाटेसन,पेन्टीङ,लसडडमा छाना िगाउने र लसडी छनमाुण) 

६५५.००० ५ 

अछतरीक्त हुिाक कायाुिय फछनचुर व्यबस्थापन २५.००० ५ 
वडा कायाुिय घेरावारा र प्रछतक्षािय छनमाुण तथा शौचािय ममतु ६००.००० ७ 
५ नं. वडा कायाुिय ममतु १००.००० गा.पा. 

३०४० उजा,ु िघु तथा साना जिववद्युत (वैकन्त्ल्पक उजा ुसमेत) ११४८६.८७५   

  

बबधुत ववस्तार योजना ६००.००० ५ 
ववधुत ववस्तार कायकु्रम ८६.८७५ ६ 
साववक एकतप्पा-८ बबधुतीकरण योजना २००.००० ७ 
वडा नं. ३ बबधुतीकरण योजना  १७००.००० गा.पा. 
वडा नं. ४ बबधुतीकरण योजना २०००.००० गा.पा. 
वडा नं. ५ बबधुतीकरण योजना २०००.००० गा.पा. 
वडा नं. ६ बबधुतीकरण योजना १३००.००० गा.पा. 
वडा नं. १ बबधुतीकरण योजना १२००.००० गा.पा. 
वडा नं. २ बबधुतीकरण योजना १२००.००० गा.पा. 
वडा नं. ७ बबधुतीकरण योजना १२००.००० गा.पा. 

३०५० सञ्चार ०.०००   
४० वातावरण तथा षवपद व्यवस्थापन २९१.०००   

४०१० वन तथा भ-ुसंरक्षण १००.०००   
  राउते धारापानी सामुदाछयक वन संरक्षण र वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैिा व्यबस्थापन ५०.००० ४ 
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वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मिैा व्यबस्थापन ५०.००० ४ 
४०२० जिाधार संरक्षण ०.०००   
४०३० वातावरण संरक्षण, जिवाय ुपररवतनु ०.०००   
४०४० फोहरमैिा तथा ढि व्यवस्थापन ५०.०००   
  पूण ुसरसफाइ साझदेारी कायकु्रम (जिकन्या समदृ्ध नेपाि संस्था माफुत) ५०.०००   

४०५० जिउत्पन्न प्रकोप छनयन्रण ०.०००   
४०६० ववपद व्यवस्थापन १४१.०००   

  
दैबबक प्रकोप व्यबस्थापन ४१.००० १ 
दैवी प्रकोप तथा ववपत व्यबस्थापन १००.००० ४ 

४०७० वारुण यन्र सञ्चािन ०.०००   
५० सांस्थागत षवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन १८४८४.८७५   

५०१० सामान्य सेवा ०.०००   
५०२० सुरक्षा व्यवस्थापन ०.०००   
५०३० सूचना प्रववर्ध २७५.०००   
  वडा कायाुिय तथा आवाश इन्टरनेट जडान (वडा न.ं १ २ ३ ४ ६ आवाश २)  २७५.००० गा.पा. 

५०४० पन्त्ञ्जकरण व्यवस्थापन १५०.०००   

  
पंन्त्जकरण तथा सामान्त्जक सुरक्षा व्यबस्थापन १००.००० ४ 
सामान्त्जक सुरक्षा अलभिेि तथा पन्त्ञ्जकरण व्यवस्थापन घुम्ती लशवीर सव ैटोिमा ५०.००० ५ 

५०५० स्थानीय त्याङ्क संकिन र अलभिेि व्यवस्थापन १९०.८७५   

  
सामान्त्जक सुरक्षा वववरण अधावर्धक कायकु्रम ५०.००० ३ 
वडा त्यांक संकिन र वडा वस्तगुत वववरण तयार साथ ैशान्त्न्त तथा मानव अर्धकार सचेतना १४०.८७५ ४ 

५०६० सुशासन प्रवदु्धन ५०५९.०००   

  

नागररक सचेतना कायकु्रम ९४.००० १ 
जनप्रछतछनर्ध तथा वडा कमचुारीहरुका िार्ग सेवा प्रवाह र सशुासन सम्बन्धी अलभमुिीकरण 
तालिम कायकु्रम/ मेिलमिाप सलमछत 

९०.००० ५ 

पूवी क्षक्षतीज यूवा क्िव क्षमता बबकास तालिम ५०.००० ५ 
प्रस्तावना िेिन तालिम कायकु्रम १००.००० ३ 
मोटरसाइकि िरीद  १६२०.००० गा.पा. 
फछनचुर िरीद  १००५.००० गा.पा. 
कायािुय मेलशन औजार िररद  ४००.००० गा.पा. 
वडा कायाुिय सोिार जडान  ७००.००० गा.पा. 
मेलशन औजार प्राववर्धक उपकरण िररद  १०००.००० गा.पा. 

५०७० अनुसन्धान तथा ववकास ०.०००   
५०८० अन्यर वर्गकृुत नभएको १२८१०.०००   

  

आयोजना सेवा िच ु(१=१००, २=११०, ३=११०, ४=११०, ५=०, ६=११०, ७= ११०) ६५०.००० वडा   
एक्साभेटर थान-१  १००००.००० गा.पा. 
समपुरक कोष १३००.००० गा.पा. 
अध्यक्ष ववशेष कोष २६०.००० गा.पा. 
आयोजना सेवा िच ु ६००.००० गा.पा. 

कुि जम्मा १४३४८६.०००   
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अनुसुची-४ 
बुंदा नं. ११ (ग) संग सम्बन्त्न्धत 
समन्त्ष्टगत आय व्यय वववरण 

   
रु. हजारमा 

शीषकु 
आ.व. ०७३/७४ 
को संशोर्धत 
अनुमान 

आ.व. ०७४/७५ को अनुमान 

आयः ०.०० २६५०५८.३८९१५ 

१ राजस्वः ०.०० ३०००.००००० 

  आन्तररक राजस्व ०.०० १०००.००००० 

  राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ०.०० २०००.००००० 

  अन्य आय   ०.००००० 

२ अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण ०.०० २५६३९७.००००० 

  नेपाि सरकारबाट प्राप्त ०.०० २५६३९७.००००० 

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ०.०० ०.००००० 

  अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त     

३ जनसहभार्गताः ०.०० ०.००००० 

  नगद सहभार्गता ०.०० ०.००००० 

  श्रम तथा वस्तुगत सहायता ०.०० ०.००००० 

४ गत बर्िको नगद मौज्दात अल्या    ५६६१.३८९१५ 

५ साषवक स्थानीय ननकायहरुको बााँकी रकम   ०.००००० 

६ सामाजजक सुरक्षा   ०.००००० 

        

व्ययः ०.०० २६५०५८.३८९१५ 

  चािु िच ु ०.०० १२१५७२.३८९१५ 

  पूाँन्त्जगत िचु ०.०० १४३४८६.००००० 

बजेट बचत (+)/न्यून (-) ०.०० ०.००००० 

    
अजन्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-) ०.०० ०.००००० 

 


