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आदरर्णय सभाध्यक्ष महोदय, 

१. गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकाको उपाध्र्क्षको हरै्िर्तिे र्ि गररमामर् गाउँिभामा गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकाको आगामी 

आर्थिक वषि २०७७।०७८ को बजटे प्रस्ततु गरररहदँा मिैे गौरव महशिु गरेको छु । र्वर्भन्न काि खण्डहरुमा नेपािी 

जनतािे गरेका बर्िदानीपरू्ि जनआन्दोिनबाट िंघीर् िोकतार्न्िक गर्तन्ि नेपािको िंर्वधान घोषर्ा भई जनतािे 

िंवधैार्नक रुपमा पररवतिनको अनभुरू्त गरररहकेा छन ्।  र्ि गौरवपरू्ि अविरमा अर्हिे िम्मका जन आन्दोिन िगार्तका 

िव ैिंघषिहरुमा जीवन उत्िगि गनुि हुने िम्परू्ि ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिर् गनुिका िाथै घाईते वपेत्ता 

नागररकहरु प्रर्त िम्मान प्रकट गदिछु । 

२. राजनीर्तक रुपमा नेपाििे ऐर्तहार्िक फड्को मारेको अवस्थामा स्थानीर् शािन र र्वकाि र्नमािर्मा प्रत्र्ेक नागररक 

आफै िंिग्न हुने वातावरर् बनेको छ । अब र्ो िमर्िाई आर्थिक िामार्जक रुपान्तरर्को अविरको रुपमा उपर्ोग गरी 

जनचहाना अनरुुप अबको हाम्रो बाटो भनेको जनताको जीवनमा प्रत्र्क्ष पररवतिनको अनुभरू्त र्दिाउन ुहो । 

३. गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकाको र्वकाि िवािङ्गीर् र्वकािको ढाँचामा अर्घ बर्ढ रहकेो छ । िबै गाउँपार्िकावािी जनताको 

िार्ग मर्ािर्दत काम, न्र्नुतम खाद्य िरुक्षा, आधारभतु र्शक्षा, आधारभतु स्वास््र्को िरु्वधा, खानेपानीको आपरू्ति र 

आवाि जस्ता अत्र्ावश्र्क आवश्र्कताहरुको पररपरू्तिमा नैं गाउँपार्िकाको प्रमखु ध्र्ेर् रहकेो छ । 

४. चाि ुआर्थिक वषिका िार्ग गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकाको वार्षिक नीर्त तथा कार्िक्रम र बजटे कार्ािन्वर्नबाट िशुािन, 

र्वकाि र िमरृ्द्धको दररिो आधारर्शिा र्नमािर् भई आर्थिक वरृ्द्ध, गररवी र्नवारर्, रोजगारीका अविर तथा नागररकको 

जीवनस्तरमा त्र्िको प्रर्तफि दरे्खन थािेको छ । िबै नागररकका िार्ग काम र रोजगारीका अविर, आधारभतु र्शक्षा 

तथा प्राथर्मक स्वास््र् िेवामा पहुचँ र िामार्जक िरुक्षाको व्र्वस्था िरु्नर्ित हुद ैगएको छ । 

५. आगामी आर्थिक वषिको बजटे तजुिमा गदाि नेपािको िंर्वधान, स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४,  केन्र िरकार 

एव ंप्रदशे िरकारबाट प्राप्त र्नदशेन र मागिदशिन गाउँिभा िदस्र्ज्र्हूरुिे र्दन ुभएका िझुावहरुिाई मागिदशिनको रुपमा 

र्िईएको छ । गाउँपार्िकाका राजनीर्तक दि, िंघ िंस्था, र्वद्धतवगि र आम गाउँपार्िकावािी दाजभुाई र्ददी बर्हनीहरुबाट 

प्राप्त रचनात्मक िझुावहरुिाई िमते ध्र्ान र्दईएको छ । 

आदरर्णय सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म गाउँपार्िकाको चाि ुआर्थिक वषिको आर्थिक र्स्थर्तको बारेमा िंर्क्षप्त जानकारी गराउन अनमुर्त चाहन्छु ।  

६. र्ि गाउँपार्िकािे चाि ुआर्थिक वषिमा कुि बजटे िीमा रु. २८,३३,९४,११३।२० पैिा मध्र्े चाितुफि  रु. १९ करोड 

३३ िाख ८० हजार १ िर् १३ रुपैर्ा २० पैिा र्वर्नर्ोजन छ भने पुँजीगत तफि  रु.९ करोड १४ हजार पूँजीगत तफि  र्वर्नर्ोजन 

गरको र्थर्ो । र्ि गाउँपार्िकािे आन्तररक राजश्वको िक्ष्र् १ करोड र्िएपर्न कोरोनाको महामारीका कारर् िक्ष्र्अनरुुप 

राजश्व िंकिन हुन िकेन । र्ि चाि ुआर्थिक वषिमा धेरैजिो र्ोजनाका काम िम्पन्न भएपर्न कोरोना रोकथाम तथा र्नर्न्िर् 

कार्िमा धेरै र्ोजनाका बजटे प्रर्ोग गररएकािे धेरै र्ोजनाका रकम भकु्तानी हुन िकेको छैन । ती र्ोजनाका भकु्तानी आगामी 

आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा भकु्तानी गने गरी कार्ि अगार्ड बढाइएको छ । र्ि वषि गाउँपार्िकाको आन्तररक कोषमा रु. 

१६ िाख २३ हजार मौज्दात रहकेो छ ।      
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७. गाउँपार्िकाको र्नवािचन िम्पन्न भई जनप्रर्तर्नर्ध आउँदा जनु र्कर्िमको अन्र्ोिता र्थर्ो, त्र्ो उल्िेख्र् मािामा हटेर 

गएको अवस्था छ । र्नवािर्चत जनप्रर्तर्नर्ध आउन ुअर्घ कुनै र्नर्माविी, कार्िर्वर्ध, मापदण्ड, ऐन नभएको अवस्था 

र्वर्दतै छ तर वतिमान अवस्थामा आइपगु्दा गाउँिभा र गाउँ कार्िपार्िकाबाट ३६ वटा काननु र्नमािर् भई कार्ािन्वर्नमा 

आउँदा हरेक कार्ििाई िहज र ििुभ तररकािे िम्पन्न गराइ िंर्वधानको ममि अनरुुप र्वर्धवत काननुको शािन स्थापनाको 

मागिमा गाउँपार्िका अग्रिर रहकेो छ । 

८. र्ि गाउँपार्िकामा र्नवािर्चत जनप्रर्तर्नर्धहरु आएपिात भौर्तक तथा पवूािधार र्वकािमा उल्िेख्र् प्रगर्त गरेको छ, 

जिअनरुुप प्रत्र्ेक गाउँ बस्तीमा िडक¸ र्वद्यतु तथा खानेपानी पगुकेो अवस्था छ । 

९.  गाउँपार्िकाद्वारा कृर्ष र्वकािको के्षिमा गरेको प्रर्ाििाई िराहनीर् मान्न िर्कन्छ, कृर्ष के्षिमा आवद्ध कृषकहरुका िार्ग 

र्वर्भन्न र्कर्िमका तार्िम तथा िचेतना र अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम, र्निःशलु्क एवम ्अनदुानमा उन्नत जातको आिकुो र्बउ¸ 

तरकारी¸ च्र्ाउ तथा फिफुिको र्बउर्वरुवा र्वतरर्, िहुर्िर्त दरमा आधरु्नक कृर्ष औजारको र्वतरर्, पश ुनश्ल िधुार 

कार्िक्रम, भकारो एवम ्गोठ िधुार जस्ता कार्िक्रम िंचािन भएकािे कृर्ष के्षिको आधरु्नकीकरर् र व्र्विार्ीकरर् तफि  

अगार्ड बढेको छ । 

१०. र्ि गाउँपार्िकाद्वारा जनताको स्वास््र्िँग िम्बर्न्धत कुरािाई उच्च प्राथर्मकताका िाथ राखकेो छ, र्ि कार्िका िार्ग 

भएका स्वास््र् चौकीहरुको भौर्तक पवूािधार िधुार माफि त िरु्वधा िम्पन्न बनाइएको छ, भने ती स्थानहरुमा दक्ष 

स्वास््र्कमीको पर्न उपिब्धता रहकेो छ, त्र्िै गरी हरेक गाउँ-गाउँमा स्वास््र् िर्वधा परु्ािउनका िार्ग ११ वटा 

िामदुार्र्क स्वास््र् इकाई स्थापना गररएको छ, पर्ािप्त मािामा औषधीको व्र्वस्था हुनुका िाथै आवश्र्क ल्र्ावहरुको 

पर्न स्थापना गररएको छ, स्वास््र् र्शर्वर िञ्चािन माफि त पर्न स्वास््र् िेवा र्ि गाउँपार्िकािे उपिब्ध गराउँद ैआएको 

छ । 

११. िर्दर्ौं दरे्ख खानेपानीको िमस्र्ाबाट वर्ञ्चत भएका कापडीगाउँ¸ धामीगाउँ¸ कठार्त गाउँ¸ गौिीगाउँ तथा गर्शेपरु 

िविेन्टरमा व्र्वर्स्थत खानेपानी र्ोजनाको थािनी गरी आगामी आ.व. ०७७/७८ र्भि िम्पन्न गररने िक्ष्र् रार्खएको छ 

। 

१२. र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैर्िएको कोरोना भाईरि रोकथाम¸ र्नर्न्िर् र िचेतनामा र्ि गाउँपार्िकािे आफ्नो िम्परू्ि श्रोत 

िाधनको र्मतव्र्र्ी तवरिे उपर्ोग गरी उर्चत व्र्वस्थापनमा महत्वपरू्ि भरू्मका र्नवािह गरी स्थानीर् िरकारको 

और्चत्र्तािाई पषु्टी गरेको छ ।  

१३. गाउँपार्िकाको प्रशािर्नक भवन हाि भाडाको भवनमा िञ्चािन भइरहकेो र भर्वष्र्मा आफ्नै भवन र्नमािर् गनिका 

िार्ग १२ रोपनी जग्गा िमते खररद भइिकेको र उक्त स्थानमा प्रशािर्नक भवन र्नमािर्का िार्ग िंघीर् िरकारको 

प्रशािर्नक भवन पवूािधार र्नमािर् कार्िक्रम अन्तगित प्रर्ाि भइरहकेो छ । 

१४. गाउँपार्िकामा िशुािन तथा िदाचाररता अर्भवरृ्द्ध गनिका िार्ग गाउँपार्िकाका पदार्धकारीहरुको आचारिंर्हता पाररत 

गरी जारी गररएको, जनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीको तफि बाट ३१ बुँद ेप्रर्तबद्धता जाहरे गरी िाविजर्नक गररएको, गाउँपार्िकाका 

प्रवक्ता तोर्कएको, त्र्स्तै कार्ाििर्को कामकाजमा िहज होि ्भन्नका िार्ग िचुना अर्धकारीको व्र्वस्था, आवश्र्क 

कमिचारीको व्र्वस्था, िझुाव पेर्टकाको व्र्वस्था, नागररक वडापिको व्र्वस्था, िाविजर्नक िनुवुाइ चौमार्िक रुपमा हुने 

गरेको, गाउँपार्िकाको आफ्नै वभेिाइट, मोबाइि एप र फेिबकु माफि त कामकारवाही िाविजर्नक गने प्रर्ािीको र्वकाि 
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भएको छ । बैंर्कङ िरु्वधा प्रदान गनिका िार्ग नेपाि एि. र्व. आइ. बैंकको स्थापना भई दरै्नक बैंर्कङ िेवा तथा कारोवार 

गनि र्हाँका जनतािाई िहज भएको छ । 

१५. गाउँपार्िकािे र्वगत वषिहरुमा वार्षिक रुपमा िरदर १५/२० िाख आन्तररक आर् गरेको अवस्थामा आज आएर त्र्ो 

िरदर वार्षिक ५५/६० िाखमा वरृ्द्ध भएकािे गाउँपार्िकाको आफ्नो आन्तररक आर्मा िुधार भएको मान्न िर्कन्छ । 

१६. गाउँपार्िका र जनताको िम्बन्धमा िधुार आएको छ, जनतािे गाउँम ैर्िंहदरवारको अनभुरू्त गनि पाएका छन,् आफ्ना 

गनुािाहरु जनप्रर्तर्नर्धिँग राख्न िक्ने भएका छन ्र त्र्स्ता गनुािा तथा िमस्र्ाको िनुवुाइ पर्न तत्काि हुने गरेको छ, र्ि 

कार्ििाई अझ ैप्रभावकारी बनाउनका िार्ग सबैका मनमा मेरो गाउँपार्िका भन्ने बोध हुन आवश्र्क छ । 

१७. र्शक्षक र्वद्याथी अनपुातमा दरबन्दी कम भएका र्वद्यािर्हरुमा ३६ जना स्वर्ंिेवक र्शक्षकहरु भनाि गरी र्वद्यािर्को 

पठनपाठनमा र्नर्र्मतता र्दई र्शक्षाको गरु्स्तरमा उल्िेखनीर् िधुार आएको छ ।  

१८. आ.व. ०७६/७७ मा र्शखर मर्न्दरमा छाना तथा पदमागि र्नमािर्¸ गर्ेशपरुको खिुामञ्चमा आकषिक प्र्ारापेट र्नमािर्¸ 

वडा नं. ५ रेिमा स्वास््र् चौकी तथा वर्थिङ िेन्टर र्नमािर्¸ ४ वटा र्वद्यािर्हरुमा २ कोठे भवन र्नमािर्¸ शौचािर्हरु 

र्नमािर्, कृर्ष उद्यम र्वकाि तथा स्वरोजगार रर्नीर्त र्ोजना र्नमािर्, कोरािखोिा तटबन्धको र्डर्पआर र्नमािर् जस्ता 

उल्िेखनीर् कार्िहरु िम्पन्न भएका छन । 

१९. आ.व. २०७६।०७७ मा गाउँपार्िकािे तजुिमा गरी गाउँिभाबाट पाररत प्रार् र्ोजनाहरु िम्पन्न भइिकेका छन ्जििे 

गदाि जनतािे स्थानीर् िरकारको अनभुरू्त गने जस्ता काम कारवाहीहरु भएका छन ्। आ.व. ०७६।०७७ मा रु. १ करोड 

राजश्व िंकिन गने िक्ष्र् गाउँपार्िकािे राखकेोमा र्वश्वमा महामारीका रुपमा दखेा परेको कारोना भाइरिका कारर् िक्ष्र् 

अनरुुप काम हुन निक्न,ु गाउँपार्िका स्तरका ि-िाना पिि तथा व्र्विार्िाई करको दार्रामा ल्र्ाउन निक्नु, जस्ता 

कारर्िे िक्ष्र् अनरुुप राजश्व िंकिन हुन निकेता पर्न आगामी आ.व. िक्ष्र् अनरुुपको राजश्व िङ्किनमा हाराहारीमा  

पगु्ने अनमुान गररएको छ ।  

आदरर्णय अध्यक्ष महोदय, 

अव म अगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकाको बजटेका उद्दशे्र् तथा प्राथर्मकता प्रस्ततु गने 

अनमुर्त चाहन्छु ।  

२०. आगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को बजटेका मिूभतु उद्दशे्र्हरु र्नम्न बमोर्जम रहकेा छन ्:- 

क) महामारीको िंक्रमर् िगार्त िबै प्रकारका रोग र र्वपदक्ो जोर्खमबाट गाउँपार्िकाका नागररकको जीवन रक्षा गने । 

ख) कृर्षमा आत्मर्नभिरता हार्िि  गनि उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्ध गद ैखाद्य िरुक्षा र पोषर्को अवस्थामा िधुार ल्र्ाउने 

। 

ग)  िीपमिूक क्षमता र्वकाि गरी आर् आजिनका िाथै रोजगारी र स्वरोजगारी िजृना गरी आत्मर्नभिर बनाउने ।  

घ) नागररकको मौर्िक हक र अर्धकारको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न माफि त गाउँपार्िकाको भरू्मका वरृ्द्ध गने । 

ङ) गाउँपार्िकावािी िबै नागररकमा िकारात्मक िोचको र्वकाि माफि त हुने वातावरर्को अन्त गद ैकेही गरौं आफ्नै 

भरू्ममा भन्ने भावनाको र्वकाि गराउने । 
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२१. आगामी आर्थिक वषिको बजटेको उद्दशे्र् पररपरू्तिको िार्ग दहेार्अनिुारका के्षिगत र कार्िक्रमगत प्राथर्मकता र्नधािरर् 

गरेको छु : 

क) गररबी र महामारीबाट आक्रान्त र्पछर्डएका वगि र िमदुार्का नागररकिाई तत्काि राहत पगु्ने कार्िक्रमिाई प्रमखु 

प्राथर्मकतामा रार्खएको छ । 

ख) स्वदशेमा र र्वदशेमा रोजगारी गमुाएका व्र्र्क्तको आर्आजिन बढाई आत्मर्नभिर बनाउन उनीहरुमा रहकेो ज्ञान िीप र 

क्षमताको प्रर्ोग गरी कृर्ष तथा गरैकृर्ष के्षिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वरृ्द्ध गने के्षिमा गाउँपार्िका स्तरमा र्वकािका 

कार्िक्रमहरु िर्क्षत गररएको छ । 

ग)  स्थानीर् िीप स्रोत र िाधनमा आधाररत िघ ुतथा िाना उद्योग तथा व्र्विार् प्रवधिन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी 

माफि त आर्आजिन वरृ्द्ध गनि िबै के्षिको िहभार्गतामा र्वर्भन्न र्कर्िमका तार्िम तथा िीपमिूक तार्िम िञ्चािन 

गररनेछन ्। 

घ) काननूको शािन, िेवाको प्रभावकाररता, उत्तरदार्र्त्व र र्वकािमा नागररक िंिग्नता माफि त नागररकिाई अनुभरू्त गरी 

आफ्नै माटोमा केही गरौं भन्ने िोच भएका नागररकहरुिाई कृर्ष के्षिमा अग्रिर गराई कृर्षका िार्ग अनदुान िहार्ता 

उपिब्ध गराइने छ । 

आदरर्णय अध्यक्ष महोदय, 

२२. अव म र्र्नै उद्दशे्र् र प्राथर्मकताको िेरोफेरोमा रहरे तर्ार गररएको गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकाको आर्थिक वषि २०७७।७८ 

को बजटे तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गदिछु । 

२३. गन्र्ापधरुा गाउँपार्िका पहाडी के्षिको गाउँपार्िका भएकोिे ठुिा किकारखाना एवम ्व्र्ापार व्र्विार् नभएका 

कारर् र्ि गाउँपार्िकामा तत्काि ठुिो मािामा आन्तररक राजश्व जटुाउने कम िम्भावना रहकेोिे नेपाि िरकार एवम ्

प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने र्वत्तीर् िामानीकरर् अनदुान, राजश्व बाडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम र िशित अनदुान रकमिाई 

आधार मार्न प्रस्ततु बजटे तर्ार गररएको छ । अव म क्षेिगत रुपमा र्वर्नर्ोजन गररएको बजटे रकम प्रस्ततु गने अनमुर्त 

चाहन्छु । 

आधुर्नक कृर्र्  

२४. “र्वकास र समृर्ि, कृर्र् के्षत्रमा िगानी वृर्ि” भन्ने मिु नारािाई िाथिकता र्दन र नागररकको खाद्य अर्धकार 

िरुर्क्षत गद ैगररबीको अन्त्र् गनि ठुिो िंख्र्ामा रहकेा कृषक पररवारको आर्स्तर वरृ्द्ध गरी िमरृ्द्ध हार्िि गनिका िार्ग 

कृर्षको आधरु्नकीकरर् र व्र्विार्ीकरर् जरुरी छ । र्िका िार्ग कृर्ष र्ोग्र् जर्मनको उपर्ोग, र्िचाई, ग्रार्मर् िडक, 

बजार तथा भण्डारर् िगार्तको व्र्वस्था हुन ुजरुरी छ । त्र्िैगरी आगामी आ. व. दरे्ख बाँझो जर्मनको पर्हचान गरी 

त्र्स्ता जग्गाहरुमा तरकारी तथा आि ुखेती गने कृषकिाई  थप प्रोत्िाहन गररनेछ । आर् आजिनको मखु्र् स्रोतको रुपमा 

रहकेो कृर्ष के्षिको र्वकाि गनि कृर्षमा आधरु्नकीकरर् गरी कृर्ष के्षिमा र्वशेषज्ञहरुद्वारा तार्िम र बािी र्बमा गोष्ठी 

िंचािन, कृषकहरुिाई अनदुानमा खाद्यान्न उन्नत जातको र्बउ र्बजन र्वतरर्, आधरु्नक रािार्र्नक मि र्वतरर्, टनेि 

हाउि र्नमािर्, कृर्ष मिेा प्रदशिनी र कृषक अविोकन भ्रमर् जस्ता कार्िक्रमहरु, क्िष्टरमा भकारो िधुार कार्िक्रम, तरकारी 

िंकिन केन्रको स्थापना, तरकारी र्मनीर्कट र्वतरर्, रैथान ेबािी िंरक्षर्मा जोड, रोग तथा र्करा र्नर्न्िर् जस्ता कार्िका 
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िार्ग आवश्र्क बजटेको व्र्वस्था गररनेछ । कृर्ष कार्िमा िहुर्िर्त होि भन्नका िार्ग ५० प्रर्तशत अनदुानमा कृर्ष 

उपकरर् र्वतरर्का िार्ग आवश्र्क बजटे र्वर्नर्ोजन गरेको छु । पशहुरुको नश्ल िधुार, पश ुिेवा प्रजनन केन्र स्थापना, 

र्वुा स्वरोजगार कार्िक्रम,  पश ुतथा चौपार्ा र्वकािका िार्ग उन्नत जातको बोका र्वतरर्, माि ुर अण्डामा आत्मर्नभिर 

कार्िक्रम, पशमुिेा, पश ुप्रर्तर्ोर्गताका िाथै गाउँपार्िकामा घमु्ती प्रर्ोगशािा माफि त माटो परीक्षर् गने, र्वषार्दजन्र् 

पदाथिको र्नर्मन र व्र्वस्थापनका िार्ग आवश्र्क प्रवन्ध गररनेछ । र्िका िार्ग कृर्ष र पश ुिेवातफि  िशित अनदुान 

बाहके गाउँपार्िकाको तफि बाट रु. १ करोड २९ िाख ४२ हजार २ सय चार्िस रुपैर्ा र्वर्नर्ोजन गरेको छु । 

वन तथा भूर्म व्यवस्थापन  

२५. र्ि के्षिको वनको िंरक्षर्का िाथै महाभारत के्षिको वनको र्वकाि गनि एव ंभ-ूक्षर् रोक्न र्वशेष प्राथर्मकता र्दईनेछ 

। छाडा चौपार्ाहरुको िंरक्षर्का िार्ग महाभारत के्षिमा गौशािा र्नमािर् गनिका िार्ग आवश्र्क बजटे र्वर्नर्ोजन गरेको 

छु । वन तथा भरू्म व्र्वस्थापनका िार्ग नांगा डाँडा एवम ्नदी र्कनारहरुमा वकृ्षारोपर् गने तथा खोिा नदी र्कनारहरुमा 

तटबन्ध र्नमािर् गने कार्ििाई प्राथर्मकता र्दईनेछ । र्िका िार्ग ग्रार्मर् िडक िँग भ-ूिंरक्षर्, र्बरुवा उत्पादन तथा 

वकृ्षारोपर्, वन फँडानी तथा कटानीका िाथै वन पैदावारको चोरी र्नकािी तथा र्नर्न्िर्, पानी स्रोत िंरक्षर्, ग्रार्मर् भ-ू

िंरक्षर्मा टेवा पगु्ने िगार्तका कार्िक्रमहरुको िार्ग वन तथा भरू्म व्र्वस्थापनतफि  रु. २ िाख ९४ हजार रकम र्वर्नर्ोजन 

गरेको छु । 

सडक यातायात 

२६. र्ि गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकामा जनताको िहज आवागमनका िार्ग िडक र्ातार्ातमा र्वशेष ध्र्ान र्दन ु पने 

आवश्र्कता रहकेो छ । गाउँपार्िकाको केही भभूाग पक्की िडक िँग जोर्डएको भएता पर्न गाउँपार्िका िदरमकुाम 

िगार्त अर्धकाशं स्थानमा कच्ची र धिुाम्र् िडकहरु रहकेािे गाउँपार्िकािे अगामी आ.व. दरे्ख िडकहरुको स्तरोन्नती 

गन ेतफि  र्वशेष पहि गररनेछ । गाउँपार्िका र्भि भएका िडकहरुको स्तरोन्नती गने तथा र्नर्र्मत िफाई गने,  गन्र्ापताि 

पर्िटन क्षेिको र्वकािका िार्ग पर्िटन िडकमा जोड र्दने, िदरमकुाम िम्म स्तरीर् बाटोका िार्ग पहि गने, िडकमा 

कामदार र्नर्रु्क्त, िडकहरुको र्नगरानी राख्ने कार्िको िार्ग िमते िडक र्ातार्ात तफि  अनिुरू्चमा उल्िेख भए बमोर्जम 

आवश्र्क रकम र्वर्नर्ोजन गरेको छु ।   

पयिटन पूवािधार  

२७. गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकािाई पर्िटकीर् केन्रको रुपमा र्वकाि गनि र्वशषे कार्िक्रम िञ्चािन गररनेछ । र्ि क्षेिकै 

पर्िटकीर् के्षिको िम्भावनाको रुपमा रहकेो गन्र्ापतािको िंरक्षर् र्वकाि तथा प्रवधिनका िार्ग पदमागि र्नमािर्िम्पन्न 

भइिकेको अवस्थामा र्ि क्षेिको थप र्वकािका िार्ग जोड र्दइने छ । पवूािधार र्वकािको िार्ग र्वस्ततृ िभे, र्डजार्न र 

बहुवषीर् र्ोजना तर्ार गररनेछ । र्िका िाथै गन्र्ापधरुा पहि गररनेछ । प्रकृर्तको अनपुम उपहारको रुपमा रहकेो गन्र्ाप 

मर्न्दर, गन्र्ापताि क्षेिको र्वकाि, पर्िटकीर् क्षेिहरुको पर्हचान, व्र्ापक प्रचार प्रिार, डकुमने्री र्नमािर् िगार्तका 

कार्िहरुको आवश्र्क रकम र्वर्नर्ोजन गरेको छु । 
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 र्शक्षा   

२८. िामार्जक रुपान्तरर् र आर्थिक र्वकािको आधारर्शिाको रुपमा रहकेो र्शक्षाको र्वकािमा िवोपरी जोड र्दई कोरोना 

भाइरिका कारर् िामो िमर्िम्म र्शक्षा के्षिमा परेको अिरिाई न्र्नूीकरर् कम गरी गरु्स्तरीर् र्शक्षाको र्वकािका िार्ग 

भच्र्ुिि कक्षा िञ्चािनका िार्ग बजटे केर्न्रत गरेको छु । मातभृाषामा र्शक्षा प्राप्त गने अविर प्रदान स्थानीर् पाठ्र्क्रम 

र्नमािर् कार्िका िार्ग आवश्र्क बजटे र्वर्नर्ोजन गरेको छु । मानवीर् क्षमता र्वकािको पर्हिो पवूािधार र्शक्षा भएकोिे 

िामदुार्र्क र्शक्षामा गरु्स्तर अर्भवरृ्द्धका कार्िक्रहरु िञ्चािन गररनेछ । र्ि कार्िक्रम अन्तगित िामदुार्र्क र्वद्यािर्को 

पवूािधार र्वकाि र पनुिःिंरचना, िमर्म ै पाठर्पसु्तकको उपिव्धता, र्शक्षकको प्रर्ाप्तता, अन्र् र्शक्षर् िामग्रीको 

उपिव्धता, र्वद्यािर्हरुमा र्वज्ञान प्रर्ोगशािा स्थापना, र्वद्यािर्हरुिाई खेिकुद िामग्री र्वतरर् र खिेमदैानको व्र्वस्था 

एवम ्प्रार्वर्धक तथा व्र्विार्र्क र्शक्षाको पहुचँका िार्ग प्रार्वर्धक र्वद्यािर्हरुमा जोड, गाउँपार्िका र्भिका उत्कृष्ट 

र्वद्यािर्, र्शक्षक, कमिचारी र र्वद्याथीिाई परुस्कृत गने, गाउँपार्िकास्तरीर् शरै्क्षक मेिा तथा र्वर्भन्न प्रर्तर्ोर्गताहरु 

आर्ोजना गने , र्िकाई अनुकुि वािमिैी वातावरर् तर्ार गने , गाउँपार्िका र्भिका र्वद्यािर्हरु बीच गाउँपार्िका 

स्तरीर् गाउँपार्िका अध्र्क्ष रर्नङ्ग र्िल्ड प्रर्तर्ोर्गता आर्ोजना गरी खिेाडी प्रर्तभाको पर्हचान एवम ्िम्मान गने, 

र्शक्षकहरुको क्षमता र्वकाि गने, र्वपन्न, अपांगता भएका र जहेने्दार र्वद्याथीहरुिाई छािवरृ्तको अविरमा वरृ्द्ध गने, 

िामदुार्र्क र र्नजी र्वद्यािर् बीचको शरै्क्षक गरु्स्तरमा दरे्खएको फरक घटाउद ैिैजान र िाविजर्नक र्शक्षाको गरु्स्तर 

अर्भवरृ्द्ध गनि िामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा नवीन प्रर्वर्धको प्रर्ोग र शरै्क्षक मापदण्डमा िुधार गने गाउँपार्िकाको नीर्त 

रहकेो हुदँा र्शक्षा क्षेिमा नेपाि िरकारबाट िशित अनदुान वापत र्शक्षा तफि  प्राप्त भएको रकम िव ैर गाउँपार्िकाको तफि बाट 

थप रु. ९८ िाख २२ हजार रकम र्वर्नर्ोजन गररएको छ ।  

स्वास््य सेवा  

२९. िमरृ्द्ध र र्वकािको िाध्र् र िाधन दवु ै नागररक भएकोिे गाउँपार्िका र्भिका िव ै नागररकिाई स्वस्थ बनाई 

उत्पादकत्व अर्भवरृ्द्ध गनि र िबि मानव पुँजी र्नमािर् गनि आम जनताको जीवन िंग प्रत्र्क्ष िरोकार राख्ने स्वास््र् के्षिको 

र्वकाि गनि गाउँपार्िका प्रर्तवद्ध रहकेो छ । कोरोना रोकथाम तथा र्नर्न्िर्को क्षेिका िार्ग आवश्र्क पने बजटे 

र्वर्नर्ोजन गरेको छु । आधारभतु स्वास््र् िेवािाई र्निःशलु्क गद ै आकर्स्मक स्वास््र् िेवा िरु्नर्ित गररनेछ । 

गाउँपार्िकामा कर्म्तमा एक प्राथर्मक अस्पताि स्थापना गनि आवश्र्क पहि गररनेछ । र्ि ैगरी स्वास््र्कमीहरु, मर्हिा 

स्वास््र् स्वर्म ् िेर्वकाहरुिाई जोर्खम स्वरुपको प्रोत्िाहन भत्ता उपिब्ध गराइनेछ, िव ै स्वास््र् चौकीमा भएका 

ल्र्ाविाई अझ ै व्र्वर्स्थत बनाइनेछ । र्िै आर्थिक वषिदरे्ख गाउँपार्िकार्भिका जनताको िरु्वधाका िार्ग 

गाउँपार्िकार्भि डेन्टि िेवा िचुारु गनिका िार्ग आवश्र्क बजटेको व्र्वस्था गरेको छु । स्वास््र्कमीहरुको तिव भत्ताका 

िाथै स्वास््र् िेवा तफि का र्नर्र्मत कार्िक्रमको िार्ग नेपाि िरकारबाट िशित अनदुान स्वरुप प्राप्त रकम र गाउँघर र्क्िर्नक 

िंचािन, गाउँघर र्क्िर्नकका िार्ग आवश्र्क पने औषधी खररद, अन्र् व्र्वस्थापन खचि िमतेको िार्ग गाउँपार्िकाबाट 

थप रु ७८ िाख ६९ हजार रकम र्वर्नर्ोजन गररएको छ ।  

खानेपानी तथा सरसफाई  

३०. आधारभतु खानेपानी तथा िरिफाई िरु्वधा प्राप्त गने नागररकको मौर्िक हक कार्ािन्वर्न गनि गन्र्ापधरुा 

गाउँपार्िकाको तफि बाट ठोि र दरे्खने खािका कार्िक्रम अगार्ड बढाईने छ । र्िको िार्ग नर्ाँ खानेपानी आर्ोजना शरुु 
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गन,े अधरुा आर्ोजना िम्पन्न गने, खानेपानी आपरु्तिको िार्ग आधरु्नक प्रर्वर्धको प्रर्ोगबाट गाउँपार्िकामा रहकेो 

खानेपानी िमस्र्ा िामाधान गनि तफि  र्वशषे ध्र्ान र्दईनेछ । अगामी आ.व.मा पानीको िव ैभन्दा बर्ढ िमस्र्ा रहकेो क्षेि 

गाउँपार्िका वडा नं. २ मा गर्ेशपरु िव िेन्टर खानेपानीको आर्ोजनािाई प्राथर्मकता र्दइ र्िका िार्ग आवश्र्क बजेट 

र्वर्नर्ोजन गरेको छु । वडा नं. ३ मा रहकेो गौिी गाउँ खानेपानी आर्ोजनािाई र्िै आ. व. मा िम्पन्न गने िक्ष्र् र्िइनेछ  

र र्िका िार्ग आवश्र्क बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ । र्िका िाथै िरफाइर्कु्त गाउँपार्िका बनाउन नेपाि िरकारिे 

तोकेका िरिफाईका िचूकहरु परुा गनि पहि गने, पानीका महुान िंरक्षर् गने, वकृ्षारोपर् गने िगार्तका कार्िक्रममा 

िंचािन गनि खानेपानी तथा िरिफाई तफि  िशित अनदुानका िाथै गाउँपार्िकाको तफि बाट आवश्र्क पने बजटे र्वर्नर्ोजन 

गरेको छु । 

युवा तथा खेिकुद 

३१.  आगामी आर्थिक वषि र्वुािाई कृर्ष िगार्त अन्र् रोजगारमिूक के्षिमा पररचािन गरर आत्मर्नभिर बनाउन प्रोत्िाहन 

गररनेछ । र्वुाहरुको प्रर्तभा पर्हचान, पररचािन र प्रवधिनका िार्ग र्नर्र्मत रुपमा र्िजिनात्मक गर्तर्वर्ध िंचािन गररनेछ 

। र्वुाहरुिाई व्र्विार्र्क िीप र्वकािका तार्िम र्दने, जोि र जाँगरिे भररएका र केही गरौं आफ्नै माटोमा भन्ने भावना 

भएका बेरोजगार र्वुाहरुिे कुनै पेशा, व्र्विार् गरी आर् आजिनमा आत्मर्नभिर हुन चाहने र्वुािाई अनदुान र्दई र्वुा 

स्वरोजगारिाई अबिम्बन गनि र र्वदशे पिार्न हुने दरिाई न्र्नू गनि आवश्र्क बजटे र्वर्नर्ोजन गरेको छु । र्ि के्षिका 

र्वुाहरुमा िकारात्मक िोचको र्वकािको िार्ग र्कशोर र्कशोरी जनचेतना कार्िक्रम िंचािनका, वािवार्िका तथा 

र्वुाको स्वस्थ शारीररक तथा मानर्िक र्वकािका िार्ग खेिकुदिाई अर्घ बढाउन िमदुार्स्तर दरे्ख नैं र्नर्र्मत रुपमा 

खिेकुद प्रर्तर्ोर्गताको आर्ोजना, खिेाडीको प्रर्तभाको पर्हचान, खिेाडी प्रर्शक्षर्, क्षमता र्वकाि र प्रोत्िाहनका 

कार्िक्रम, खिेकुद मदैानको र्नमािर् जस्ता कार्िक्रमका िाथै खिेकुद र मनोरन्जन के्षििँग िम्वर्न्धत कार्िक्रम 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन आगामी आर्थिक वषिको बजटे केर्न्रत गरेको छु । 

 सूचना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध  

३१. िचूना र िञ्चार प्रर्वर्धको क्षेिमा उल्िेखनीर् फड्को माने िक्ष्र्का िाथ जनर्नवािर्चत प्रर्तर्नर्ध, कमिचारीहरुिाई 

आवश्र्क िचूना प्रर्वर्ध िम्वन्धी तार्िम र्दईने छ । र्डर्जटि गन्र्ापधरुा र्नमािर् गनि िाविजर्नक िेवािाई क्रमशिः र्वद्यतुीर् 

माध्र्मबाट उपिव्ध गराउने प्रर्ािीको र्वकाि गनि गाउँपार्िका तथा वडा कार्ाििर्हरुमा उच्च गर्तको  ईन्टरनेट िेवा 

जडान गने, िामार्जक िरुक्षा कार्िक्रमिाई अनिाईन प्रर्ािी माफि त बैंर्कक प्रर्ािी माफि त थप व्र्वर्स्थत गने, 

िवििाधारर्िे मोवाईि एप्िका माध्र्मबाट िहज र िरि रुपमा िेवा िचूना, जानकारी र्िन िक्ने र आफ्ना गनुािा प्रकट 

गनि िक्ने व्र्वस्था गरी िचूनाको हकमा नागररकको िहज पहुचँ गराउने कार्िमा अग्रिर हुन आगामी आर्थिक वषिको बजेट 

केर्न्रत गरेको छु ।  

सामार्जक सुरक्षा र नागररक संरक्षण 

३२. िोक कल्र्ार्कारी व्र्वस्थामा िामार्जक न्र्ार् िर्हत िमरृ्द्ध हार्िि गनि िव ैनागररकिाई गभािवस्था दरे्ख वदृ्ध 

अवस्थािम्मको जीवन चक्रिाई िामार्जक िरुक्षामा आवद्ध गररन ुपछि । र्िको िार्ग गाउँपार्िकािे गाउँपार्िकास्तरबाट 

हुन िक्ने िव ैप्रर्ाि गनि अग्रिरता र्िनेछ । िामार्जक िरुक्षा कार्िक्रम अन्तगिन नेपाि िरकारबाट प्राप्त हुने कार्िक्रमका 

िाथै गाउँपार्िकािे र्वपन्न, अशक्त, अिहार्, कडा रोग िागकेा नागररकहरुको बाँच्न पाउने अर्धकारको िंरक्षर् गनि थप 
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आर्थिक िहार्तका कार्िक्रमहरु अर्घ बढाउने छ । ज्र्ेष्ठ र र्वपन्न नागररकिाई न्र्ानो िगुा र्वतरर्, ज्र्ेष्ठ नागररक िम्मान, 

औषधी उपचारको व्र्वस्था एवम ्ज्र्ेष्ठ नागररकमा रहकेो ज्ञान, िीप र अनभुविाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरर् गनि िहर्ोग पगु्न े

गरी प्रत्र्ेक वडामा ज्र्ेष्ठ नागररक िेवा तथा र्मिन केन्र र गाउँपार्िका स्तरमा ज्र्ेष्ठ नागररक हकर्हत िरोकार िर्मर्त गठन 

गरी ज्र्ेष्ठ नागररकमा रहकेो ज्ञान र िीपािाई भावी पसु्तािे उपर्ोग गनि िक्ने वातावरर्को िजृना गररनेछ । ज्र्ेष्ठ नागररकको 

िरुक्षामा र्वषेश ध्र्ान र्दई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने माि नभई उनीहरुको स्वास््र्के्षिमा पर्न चािो र्िई िबै नागररकको 

स्वस्थ बाँच्न पाउने अर्धकारको िरु्नर्ितता गनि आगामी आर्थिक वषिको बजटे केर्न्रत गरेको छु ।  

पोर्ण कायिक्रम 

३३. र्ि के्षि र्भि दखेा पने कुपोषर् िमस्र्ा िमाधान गनि एक घर एक करेिावारी कार्िक्रम, पोषर् िम्वन्धी जनचेतना 

अर्भवरृ्द्ध कार्िक्रम, िरिफाईमा र्वशषे अर्भर्ान िंचािन गरी पोषर् र्वज्ञानको मार्नििे एक पटक खाना खाँदा शरररिाई 

आवश्र्क पने चार र्कर्िमको खानाको प्रकार हुनै पने हरेक बार खाना चार भन्ने र्िद्धान्तिाई मतुिरुप र्दन आवश्र्क 

वजटे र्वर्नर्ोजन गररएको छ । र्िको िार्ग वहुके्षर्िर् पोषर् पररर्ोजना माफि त कार्िक्रम िञ्चािन गनि वजटे र्वर्नर्ोजन 

गररएको छ भने गाउँपार्िका तथा वडा स्तरबाट पोषर् िर्क्षत कार्िक्रमका िञ्चािन गरी नागररकिाई स्वस्थ रहनका िार्ग 

आवश्र्क थप रकम र्वर्नर्ोजन गरेको छु । 

िोकतन्त्रको आधार, समता र समानता पूवािधार 

३४. स्थानीर् िरकारको रुपमा रहकेो भएको गन्र्ापधरुा गाउँपार्िकािे र्ि के्षि र्भि रहकेा िव ैर्कर्िम भदेभावको अन्त्र् 

गद ै िम्परू्ि जनतािाई िम्मानपवूिक बाँच्न पाउने प्रत्र्ेक व्र्र्क्तको मानव अर्धकारको िंरक्षर् र िम्वधिन गररनेछ । 

गाउँपार्िका क्षेि र्भिका मर्हिा गररव, अर्त र्वपन्न िमदुार्, दर्ित, अपांग, अल्पिंख्र्क, आर्थिक, िामार्जक, वगि, 

र्िङ्ग, जार्तका रुपमा पर्छ परेका िमदुार्को अर्भभावकको रुपमा उनीहरुको क्षमता र्वकाि र पर्हचान स्थार्पत गनि 

आवश्र्क वजटे र्वर्नर्ोजन गरेको छु ।  

सहकारी 

३५. गन्र्ापधरुा गाउँपार्िका र्भि दताि रहकेा तथा भर्वष्र्मा दताि हुने िहकारी िंस्थाहरुको र्नर्र्मत अनगुमन, प्रर्शक्षर्, 

अन्तर्क्रर्ा, दताि, खारेजी तथा र्वघटन, एकीकरर्, र्वउ पूँजी अनदुान िगार्तका िहकारीका मलू्र्, मान्र्ता र आदशि 

बमोर्जम गनुिपने  कार्िको िार्ग आवश्र्क पने रकम र्वर्नर्ोजन गरेको छु । त्र्िै गरी िहकारीका माध्र्मद्वारा पुँजीगत 

र्वकाि गने कार्िका िार्ग बजेट कर्न्रत गरेको छु । 

 

 

 

 

 

 



 

वार्षिक वजेट तथा कार्िक्रम  आ.व.२०७७।०७८ 
9 

आदरर्णय सभाध्यक्ष महोदय, 

३६.  अव म आर्थिक वषि २०७७।०७८ को वजटेको र्वर्नर्ोजन र स्रोतको व्र्वस्था िम्वन्धी र्ोजना प्रस्ततु गदिछु । आ.व. 

२०७७।०७८ मा र्ि गाउँपार्िकािाई तपर्िि बमोर्जमको आर् रकम प्राप्त हुने अनमुान गररएको छ । 

क्र ि शीषिक अनमुार्नत रकम रु. 

१ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने र्वत्तीर् िमानीकरर् अनदुान ७,६१,००,०००.०० 

२ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको रकम ६,३१,८९,१२९.०० 

३ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने िशित अनदुान  १४,३९,००,०००.०० 

४ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने र्वषशे अनदुान १,८०,००,०००.०० 

५ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने िमपरूक अनदुान १,६६,००,०००.०० 

६ प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने र्वत्तीर् िमानीकरर् अनदुान ६९,१९,०००.०० 

७ प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाडको अनदुान १४,५४,०००.०० 

८ प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने र्वषशे अनदुान ३५,००,०००.०० 

९ गाउँपार्िकाको आन्तररक आर् ५९,८०,०००.०० 

१० गाउँपार्िकाको  िर्ञ्चत कोषमा मौज्दात रकम १८,२३,४९१.०० 

कुि जम्मा ३३,७४,६५,६२०.०० 

र्िरी गाउँपार्िकाको  आर्थिक वषि ०७७।०७८ को कुि बजटे रु.३३७४६५६२०।०० माि हुन आउँछ । 

गाउँपार्िकाको कुि बजटे मध्र्े चाितुफि  रु. २२९१६७३८०।०० र पूँजीगत तफि  रु. १०८२९८२४०।०० र्वर्नर्ोजन 

गररएको छ । गाउँपार्िकाका पदार्धकारीहरुको िरु्वधा, कमिचारीहरुको तिव भत्ता, अन्र् प्रशािर्नक खचि, क्षमता 

र्वकािका कार्िक्रमहरु, िशित अनदुान तफि का कार्िक्रम िमते िमावशे गदाि चाि ुखचिको अंश केही बढी दरे्खन गएको हो 

। र्वर्नर्ोजन गररएको रकमको र्वस्ततृ र्ववरर् बजटे परु्स्तकामा  छुटै्ट प्रस्ततु गररएको छ ।  

आदरर्णय अध्यक्ष महोदय, 

३७. र्ि गाउँपार्िकामा आन्तररक राजश्व उठ्ने दर िाहै्र न्र्नु दरे्खएकोिे आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा  आन्तररक आर्मा 

वरृ्द्ध हुने अनमुान गररएको छ ।  र्ि गाउँपार्िकाको आर्थिक ऐन, २०७७ को अनुिरू्चहरुमा उल्िेख गररएको दररेटमा 

राजश्व रकम कडाईका िाथ अििु उपर गररनकुा िाथै आम नागररकहरुमा कर र्तने भावनाको र्वकाि गराउने, ईमान्दार 

करदातािाई परुुस्कृत गने, काननू बमोर्जम बहन गनुि पने दार्र्त्व बहन नगने करदातािाई काननूको दार्रामा ल्र्ाईनेछ ।  

३८. प्रस्ततु वजटे र्नमािर्मा मागिदशिन गनुि हुने गाउँपार्िका अध्र्ज्र्,ू वडा अध्र्क्षज्र्हूरु, गाउँ कार्िपार्िका तथा गाउँिभा 

िदस्र्ज्र्हूरु, र्वर्भन्न राजनीर्तक दिका प्रमखु एवम ्प्रर्तर्नर्धज्र्हूरु, र्शक्षक, बरु्द्धर्जवी, िमाजिेवी, गाउँपार्िकाका 

कमिचारीहरु िगार्त िम्परू्ि महानभुावहरुमा गाउँपार्िकाको तफि बाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गनि चाहन्छु । 

धन्यवाद !!! 
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आय व्ययको र्ववरण 

आ.व.२०७७/०७८ 

    

   रुपैंयामा 

कुि अनुमार्नत आयः तेर्िस करोड चौहिर िाख पैंसट्टी हजार छ सय बीस मात्र ।   

शीर्िक 

आ.व.२०७५/०७६ को 

यथाथि 

आ.व. २०७६/०७७ 

को सशंोर्धत अनुमान 

आ.व. २०७७/०७८ 

को  अनुमान 

आयः २३८२६९८१२.०० २८३२९४११३.२० ३३७४६५६२०.०० 

राजश्वः ६१५०३८१२.०० ७३४८०११३.०२ ७२४४६६२०.०० 

आन्तररक राजश्व २५८००००.०० १०००००००.०० ५९८००००.०० 

राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ५२६२४०००.०० ६२४१४०००.०० ६४६४३१२९.०० 

अन्र् आर् ६२९९८१२.०० १०६६११३.२० १८२३४९१.०० 

अन्तर सरकारी र्विीय हस्तान्तरण १७६७६६०००.०० २०९९१४०००.०० १८८११९०००.०० 

नेपाि िरकारबाट प्राप्त १७०१३५०००.०० १९३१०००००.०० १४३९०००००.०० 

िंघ िरकारबाट प्राप्त हुन िक्ने र्वशेष अनदुान   ५००००००.०० १८००००००.०० 

िंघ िरकारबाट प्राप्त हुन िक्ने िमपरुक अनदुान     १६६०००००.०० 

प्रदशे िरकारबाट प्राप्त ६६३१०००.०० ६८१४०००.०० ६११९०००.०० 

प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुन िक्न ेर्वशेष अनदुान   ५००००००.०० ३५०००००.०० 

अन्तर स्थानीर् तहबाट प्राप्त ०.०० ०.०० ०.०० 

जन सहभार्गताः ०.०० ०.०० ०.०० 

नगद िहभार्गता ०.०० ०.०० ०.०० 

श्रम तथा वस्तगुत िहार्ता ०.०० ०.०० ०.०० 

व्ययः २३८२६९८१२.०० २८३३९४११३.२० ३३७४६५६२०.०० 

चाि ुखचि १६७०५६८१२.०० १९३३८०११३.२० २२९१६७३८०.०० 

पुँर्जगत खचि ७१२१३०००.०० ९००१४०००.०० १०८२९८२४०.०० 

बजेट बचत(+)न्युन (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

        

र्विीय व्यवस्था ०.०० ०.०० ०.०० 

खुद ऋण िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानीको िावाँ र्फताि प्राप्ती (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

  ०.०० ०.०० ०.०० 

खुद शेयर िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

शेर्र िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 



 

वार्षिक वजेट तथा कार्िक्रम  आ.व.२०७७।०७८ 
11 

शेर्र र्बक्रीबाट िगानी र्फताि प्रार्प्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

  ०.०० ०.०० ०.०० 

खुद ऋण प्रार्ि ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर्को िाँवा भकु्तानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् प्रार्प्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

  ०.०० ०.०० ०.०० 

अर्न्तम बजेट बचत(+) न्युन (-) ०.०० ०.०० ०.०० 
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राजश्व तथा अनुदान प्रार्िको अनुमान 

आ.व.२०७७/०७८ 

    

   रुपैयामा 

शीषिक 

आ.व.२०७५/०७६ 

को र्थाथि 

आ.व. २०७६/०७७ को 

िंशोर्धत अनमुान 

आ.व.२०७७/०७८ 

को िक्ष्र् 

राजश्वः ६१५०३८१२.०० ७३४८०११३.०२ ७२४४६६२०.०० 

आन्तररक राजश्विः २५८००००.०० १०००००००.०० ५९८००००.०० 

िम्पत्ती कर ८२०००.०० ८२००००.०० ८२००००.०० 

घर बहाि कर २०००००.०० २०००००.०० ३०००००.०० 

दस्तुर स्थानीर् तहबाट हुने र्िफाररि िगार्तमा ३०००००.०० ३०००००.०० २०००००.०० 

व्र्विार् कर ३०००००.०० ३०००००.०० २५००००.०० 

बहाि र्वटौरी शलु्क ५००००.०० ५००००.०० ५००००.०० 

प्राकृर्तक स्रोत (ढुङ्गा‚ र्गट्टी‚ बािुवा‚ काठ 

आर्द) र्नकािी शलु्क 
४०००००.०० २००००.०० ३५००००.०० 

पार्कि ङ शलु्क १००००.०० १००००.०० १००००.०० 

िामदुार्र्क वन बाट प्राप्त हुन ेरोर्ल्टी   १००००००.०० ०.०० 

रर्ाक्टर ढुवानी     ५०००००.०० 

Back hoe loader     ३५०००००.०० 

अन्र् ५०००००.०० ७३०००००.०० ०.०० 

राजश्व बाँडफाँडः ५२६२४०००.०० ६२४१४०००.०० ६४६४३१२९.०० 

राजश्व बाँडफाँड प्रार्प्त (+) ५२६२४०००.०० ६२४१४०००.०० ६४६४३१२९.०० 

राजश्व बाँडफाँड हस्तान्तरर्(-) ०.०० ०.०० ०.०० 

अन्य आयः ६२९९८१२.०० १०६६११३.२० १८२३४९१.०० 

िार्वक स्थानीर् र्नकार्बाट हस्तान्तरर् भई प्राप्त 

रकम 
  ०.०० ०.०० 

बेरुज ुअििुी   ०.०० ०.०० 

गत वषिको मौज्दात ६२९९८१२.०० १०६६११३.२० १८२३४९१.०० 

अन्तर सरकारी र्विीय हस्तान्तरणः १७६७६६०००.०० २०९९१४०००.०० २५४६०००००.०० 

नेपाि सरकारबाट प्राि अनुदानः १७०१३५०००.०० १९३१०००००.०० २२०००००००.०० 

र्वत्तीर् िमानीकरर् अनदुान ६१३०००००.०० ७३२०००००.०० ७६१०००००.०० 

 िशति अनदुान १०७६०००००.०० ११९९०००००.०० १४३९०००००.०० 

िमपरूक अनदुान ०.०० ०.०० १६६०००००.०० 

र्वशेष अनदुान ०.०० ५००००००.०० १८००००००.०० 

िशति अनदुान (बहुक्षिेीर् पोषर्) १२३५०००.०० १२३५०००.००   



 

वार्षिक वजेट तथा कार्िक्रम  आ.व.२०७७।०७८ 
13 

प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुदानः ६६३१०००.०० ६७१४०००.०० १०४१९०००.०० 

र्वत्तीर् िमानीकरर् अनदुान ६६३१०००.०० ६७१४०००.०० ६९१९०००.०० 

िशति अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० 

िमपरूक अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० 

र्वशेष अनदुान ०.०० ५००००००.०० ३५०००००.०० 

अन्य स्थानीय तहबाट प्राि अनुदानः ०.०० ०.०० ०.०० 

िशति अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० 

िमपरूक अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० 

र्वशेष अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० 

जन सहभार्गताः ०.०० ०.०० ०.०० 

नगद िहभार्गता ०.०० ०.०० ०.०० 

श्रम तथा वस्तगुत िहार्ता ०.०० ०.०० ०.०० 
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

आ.व. २०७७/०७८ को व्यय अनुमान (चािु खचि) 

(गाउँपार्िका, वडा कायाििय र र्वर्यगत शाखा समेत) 

क्र.स.ं खचि  शीर्िक नं. वजेट शीर्िक गापा कैर्फर्त 

१ २११४१ पदार्धकारी वैठक भत्ता ५८५०००.००   

२ २११४२ पदार्धकारी अन्र् िरु्वधा ९१७७५००.००   

३ २११३४ कमिचारी वैठक भत्ता २०००००.००   

४ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी १८८४८७९८.००   

५ २११२१ पोषाक भत्ता ४७००००.००   

६ २११३१ स्थानीर् भत्ता १८३६६००.००   

७ २११३२ महगंी भत्ता ११७६०००.००   

८ २११३३ र्फल्ड भत्ता १५६००००.००   

९ २११३५ कमिचारी प्रोत्िाहन भत्ता ३०००००.००   

१० २११३९ अन्र् भत्ता २०००००.००   

११ २१२१४ कमिचारी कल्र्ार् कोष ५०००००.००   

१२ २२१११ पानी तथा र्वजिुी ४०००००.००   

१३ २२११२ िंचार महशिु ३०००००.००   

१५ २२२१२ ईन्धन कार्ाििर् प्रर्ोजन २५०००००.००   

१६ २२२१३ िवारी िाधन ममित खचि १२०००००.००   

१७ २२२१४ र्वमा तथा नवीकरर् खचि  ५०००००.००   

१८ २२२२१ मेर्शनरी औजार ममित खचि २०००००.००   

१९ २२३११ मििन्द तथा कार्ाििर् िामग्री १००००००.००   

२० २२३१४ ईन्धन अन्र् प्रर्ोजन १०००००.००   

२१ २२३१५ पिपर्िका, छपाई तथा िचुना प्रकाशन ७०००००.००   

२२ २२४११ िेवा र परामशि खचि ८०००००.००   

२३ २२४१२ िचुना तथा िफ्टवेर्र िंचािन २०००००.००   

२४ २२४१३ करार िेवा शलु्क ४९०९४८२.००   

२५ २२५११ कमिचारी तार्िम खचि २०००००.००   

२६ २२५१२ र्िप र्वकाि तथा जनचेतना तार्िम तथा गोष्ठी िम्वन्धी खचि १५०००००.००   
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२७ २२५२२ कार्िक्रम खचि ७०००००.००   

२८ २२५२९ र्वर्वध कार्िक्रम खचि १०००००.००   

२९ २२६११ अनगुमन मलु्र्ांकन खचि (कमिचारी) ८०००००.००   

३० २२६११ अनगुमन तथा भ्रमर् खचि (पदार्धकारी) ७०००००.००   

३१ २२६१२ भ्रमर् खचि ३०००००.००   

३२ २२७११ र्वर्वध खचि ९०००००.००   

३३ २२७२१ िभा िंचािन खचि २०००००.००   

३४ २८१४२ घरभाडा १००००००.००   

३५ २८१४३ िवारी िाधन तथा मेशनरी औजार भाडा ४०००००.००   

३६ २२५२२ िरुक्षा र्नकार् पररचािन/ व्र्वस्थापन खचि ३०००००.००   

३७   अध्र्र्न अविोकन भ्रमर् ३०००००.००   

३८   वडाहरुको चाि ुखचि (वडा नं. १-५) ५२४३०००.००   

३९   र्शक्षा शाखा तफि  चािु खचि ८५४२०००.००   

४०   स्वास््र् शाखा तफि  चाि ुखचि ६९१९०००.००   

  कुि जम्मा ७५७६७३८०.००   
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर,डडेल्धुरा 

आ.व. २०७७/०७८ व्यय अनुमान (पुँजीगत खचि)  

(गाउँपार्िका, वडा कायाििय र र्वर्यगत शाखा समेत) 
 

क्र.िं. कार्िक्रम/ आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्वर्न हुन े

स्थान 

र्वर्नर्ोर्जत रकम 

रु. 

खचि िंकेत 

नं. 

कैर्फर्त 

१ भात्काँडा घोिना पाररखते िडक  वडा नं. १ १८०००००.०० ३११५१  

२ र्डि िडक वडा नं. ३ ३४५०००.०० ३११५१  

३ िेटी र्शखर िडक र्नमािर् वडा नं. ५ ५०००००.०० ३११५१  

४ दवेि कैिपािमाण्डौ िडक र्नमािर् वडा नं. ३ र ४ १००००००.०० ३११५१  

५ चोरेिा िडक र्नमािर् वडा नं. ३ १००००००.०० ३११५१  

६ हल्दर्ाम िडक र्नमािर् वडा नं. ३ ७०००००.०० ३११५१  

७ रन्तोिा िडक र्नमािर् वडा नं. २ ५०००००.०० ३११५१  

८ र्िमिौता घरमनुी िडक र्नमािर् वडा नं. २ ३०००००.०० ३११५१  

९ िडकमा गेट र्नमािर्  वडा नं. १,२ र ५ १००००००.०० ३११५९  

१० िाहुखकि  िाविजर्नक शौचािर् र्नमािर् वडा न.ं १ वडा नं. १ १००००००.०० ३११५९  

११ िहकारी भवन र्नमािर् वडा नं. १, २, ३, ४ वडा नं. १-४ ५०००००.०० ३१११२  

१२ िाहुखकि  र्िल्िेखोिा डर्डर्ा िडक र्नमािर् वडा नं. १ ८०००००.०० ३११५१  

१३ िकार्ि चोरेिा िडक र्नमािर् वडा नं. ३ ८०००००.०० ३११५१  

१४ भेटा धौिाकोट िडक र्नमािर् वडा नं. १ ८०००००.०० ३११५१  

१५ रुमाईि र्शखर िडक र्नमािर् वडा नं.४ ८०००००.०० ३११५१  

१६ वडाि मञ्च ररटेर्नङ वाि वडा नं. २ ३०००००.०० ३११५९ 
 

१७ अर्िग्राम मा र्व र्फल्ड र्नमािर्  वडा नं. १ ३०००००.०० ३११५९ 
 

१८ गर्शे मार्व वडाि घरेवार र्नमािर् वडा नं. २ ३५००००.०० ३११५९ 
 

१९ िमैजी वाि र्वकाि केन्र कुिेडी वडा नं. ४ ३०००००.०० ३११५९ 
 

२० तल्िो मौकान र्िचाई पोखरी वडा नं. ५ १५००००.०० ३११५५ 
 

२१ मिानीिल्िे गडा मर्न्दर वडा नं. ५ २०००००.०० ३११५९ 
 

२२ वौिडा र्िचाई पोखरी वडा नं. ५ १५००००.०० ३११५५ 
 

२३ ररठािैन र्िचाई कुिो ममित वडा नं. ५ २०००००.०० ३११५५ 
 

२४ िाझीबाटा र्िचाई र्ोजना  वडा नं. ५ २०००००.०० ३११५५ 
 

२५ खिौनी खोिा र्वचको बाटो  वडा नं. २ १०००००.०० ३११५१ 
 

२६ तटवन्ध तथा र्िचाइ तफि     ७०००००.०० ३११५५ 
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२७ तल्िो मड र्िंचाई कुिो  वडा नं. ३ ३०००००.०० ३११५५ 
 

२८ श्रीपाते र्िंचाई र्ोजना   वडा नं. २ २०००००.०० ३११५५ 
 

२९ र्जमरोडा जािी वाि  वडा नं. २ २०००००.०० ३११५९ 
 

३० छाडा गाई गोरु िंरक्षर् कार्ि   ३०००००.०० ३११५९ 
 

३१ कोरगाउँ टोििधुार बाटो र्नमािर्  वडा नं. २ ३०००००.०० ३११५१ 
 

३२ पुँर्जगत अनिुन्धान तथा परामशि खचि   १५०००००.०० ३११५१  

३३ िडक िरिफाई   १००००००.०० ३११५१  

३४ भैपरी आउने पुँर्जगत (म्र्ार्चङ फण्ड)   २५०००००.०० ३१५११ 
 

३५ खानपेानी तफि    ८००००००.०० ३११५६ 
 

३६ पुँर्जगत परामशि खचि (पदार्धकारी तथा कमिचारी र्वमा)   ६०००००.०० ३११३५ 
 

३७ फर्निचर तथा र्फक्चिि   ८०००००.०० ३११२३ 
 

३८ िवारी िाधन खरीद   ८०००००.०० ३११२१ 
 

३९ मेर्शनरी औजार   १००००००.०० ३११२२ 
 

४० प्रकोप व्र्वस्थापन कोष   ७००००००.००   
 

४१ घरेिु तथा िाना उद्योग तफि  (तार्िम तथा उपकरर्)   ४०००००.०० ३१५११ 
 

४२ मर्हिा िर्क्षत कार्िक्रम   ५०००००.०० ३१५११ 
 

४३ िर्क्षत वगि   ८०००००.०० ३१५११ 
 

४४ न्र्ार्र्क िर्मर्त व्र्वस्थापन   ५०००००.०० ३१५११ 
 

४५ र्पर्िआर मेर्िन िंचािनको िार्ग डडेल्धरुा अस्पताििाई 

अनदुान   १००००००.०० ३१५११ 

 

४६ गर्शे मर्न्दर रेर्िङ र्नमािर् वडाि   २०००००.०० ३११५९ 
 

४७ र्शक्षा तफि   १२८००००.००  
 

४८ स्वास््र् तफि   ९५००००.००  
 

४९ वन तथा वातावरर् िंरक्षर् िम्बन्धी  २९४०००.०० ३११५७ 
 

५० कृर्ष र्वकाि शाखा तफि   ८६०९५००.०० ३११३१ 
 

५१ पश ुर्वकाि शाखा तफि   ४३३२७४०.०० ३११३१ 
 

५२ वडागत पुँजीगत खचि (१-५ )  २१५३७०००.००  
 

  जम्मा   ७९६९८२४०.००   
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र्विीय व्यवस्था अनुमान 

आ.व.२०७७/०७८ 

    

   रुपैंयामा 

शीर्िक 

आ.व.२०७५/०७६ को 

र्थाथि 

आ.व. २०७६/०७७ को िंशोर्धत 

अनमुान 

आ.व.२०७७/०७८ को 

िक्ष्र् 

र्विीय व्यवस्था ०.०० ०.०० ०.०० 

खदु ऋर् िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानीको िावाँ र्फताि प्रार्प्त 

(+) ०.०० ०.०० ०.०० 

        

खुद शेयर िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

शेर्र िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

शेर्र र्बक्रीबाट िगानी र्फताि 

प्रार्प्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

        

खुद ऋण प्रािी ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर्को िाँवा भकु्तानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् प्रार्प्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 
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कायिके्षत्रगत व्यय अनुमान 

आ.व.२०७७/०७८ 

    

िंकेत न.ं बजेट शीषिक बजेट रकम कैर्फर्त 

१० आर्थिक र्वकास १७९९२२४०.००   

१०१० कृर्ष तथा पश ु १३२९२२४०.००   

१०२० उद्योग तथा वार्र्ज्र् ४०००००.००   

१०३० पर्िटन १००००००.००   

१०४० िहकारी ८०००००.००   

१०५० र्वत्तीर् क्षेि २५०००००.००   

२० सामार्जक र्वकास ३९१४८०००.००   

२०१० र्शक्षा ९८२२०००.००   

२०२० स्वास््र् ८१५६०००.००   

२०३० खानपेानी तथा िरिफाइ ११४५००००.००   

२०४० िंस्कृर्त प्रवद्धिन ३९५००००.००   

२०५० खेिकुद तथा मनोरञ्जन ३२२००००.००   

२०६० िैंर्गक िमानता तथा िामार्जक िमावेशीकरर् २५५००००.००   

३० पुवािधार र्वकास २३३९१०००.००   

३०१० स्थानीर् िडक‚ पिु तथा झो.प.ु १३४४६०००.००   

३०२० र्िचाई ५३२५०००.००   

३०३० भवन तथा शहरी र्वकाि ४४६००००.००   

३०४० उजाि‚ िघ ुतथ िाना जिर्वद्यतु (वैकर्ल्पक उजाि िमते) १६००००.००   

३०५० िञ्चार     

४० वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन ९३९४०००.००   

४०१० वन तथा भ-ुिंरक्षर् २९४०००.००   

४०२० जिाधार िंरक्षर्     

४०३० वातावरर् िंरक्षर्‚ जिवार् ुपररवतिन २०००००.००   

४०४० फोहरमिैा तथा ढि व्र्वस्थापन     

४०५० जि उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्िर् १५०००००.००   

४०६० र्वपद ्व्र्वस्थापन ७४०००००.००   

४०७० वारुर् र्न्ि िञ्चािन     

५० ससं्थागत र्वकास‚ सेवा प्रवाह र सशुासन ६५५४०३८०.००   

५०१०  िामान्र् िेवा     

५०२०  िरुक्षा व्र्वस्थापन     
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५०३० िचूना प्रर्वर्ध     

५०४० पञ्जीकरर् व्र्वस्थापन     

५०५० स्थानीर् त्र्ाङ्क िंकिन र अर्भिेख व्र्वस्थापन     

५०६० िशुािन प्रवद्धिन     

५०७० अनिुन्धान तथा र्वकाि     

५०८० अन्र्ि वगीकृत नभएको     
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

वार्र्िक कृर्र् र्वकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/०७८ 

        

र्ि.नं

. 
र्बवरर् इकाई दर िंख्र्ा 

मर्ह

ना 
जम्मा 

खचि 

शीषिक 

कैर्फर्

त 

   (कमिचारी तथा कायाििय व्यवस्थापन)       

१ करार कमिचारी कृर्ष प्रार्वर्धक जना १५०००.०० ४ १३ ७८००००.००     

२ 
करार कमिचारी 

(ओ.र्व.ओ.टी.) 
जना १३५००.०० २ १३ ३५१०००.००     

३ परामशि िेवा पटक 
१५००००.०

० 
१   १५००००.००     

४ पोषाक खचि जना १००००.०० ४ १ ४००००.००     

५ कार्ाििर् िंचािन खचि 
चौमार्ि

क 
२००००.०० ३   ६००००.००     

६ स्टाफ वैठक पटक ५०००.०० १२   ६००००.००     

७ र्वर्वध खचि 
चौमार्ि

क 
१००००.०० ३   ३००००.००     

८ भ्रमर् तथा अनगुमन खचि 
चौमार्ि

क 
२००००.०० ३   ६००००.००     

९ ईन्धन 
चौमार्ि

क 
१००००.०० ३   ३००००.००     

१० िंचार खचि 
चौमार्ि

क 
२०००.०० ३   ६०००.००     

  कृर्र् सेवा प्रसार तफि का कायिक्रम       

११ 
स्थिगत तार्िम र वािी र्वमा 

गोष्ठी 
पटक १००००.०० १०   १०००००.००     

१२ पार्िका स्तरीर् कृषक तार्िम पटक 
१०००००.०

० 
१   १०००००.००     

१३ कृर्ष मेिा प्रदशिनी पटक ५००००.०० १   ५००००.००     

१४ कृषक पाठशािा िंचािन वडा 
१०००००.०

० 
५   ५०००००.००     

१५ कृर्ष र्वकाि िर्मर्त वैठक पटक २००००.०० ३   ६००००.००     

१६ बािी कटानी कार्िक्रम पटक ३००.०० २५   ७५००.००     

१७ तरकारी र्मर्नर्कट र्वतरर् पटक ३५०००.०० ३   १०५०००.००     

१८ 

बाँझो जर्मन व्र्वस्थापन गरी 

तरकारी तथा आिु खेती गने 

कृषकिाई प्रोत्िाहन 

रोपनी १०००.०० 
१०

० 
  १०००००.००     
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  बािी र्वकास कायिक्रम       

१९ 
अनदुानमा खाद्यान्न तथा 

दिहन र्वउ र्वतरर् 
पटक 

१२५०००.०

० 
२   २५००००.००     

२० धान र्दवि पटक ३००००.०० १   ३००००.००     

२१ रैथान ेवािी िंरक्षर् पटक ५००००.०० १   ५००००.००     

  बािी सरंक्षण कायिक्रम       

२२ रोग र्करा र्नर्न्िर् पटक ३००००.०० ३   ९००००.००     

२३ च्र्ाउको र्वउ र्वतरर् कार्िक्रम पटक ३५०००.०० २   ७००००.००     

२४ रैथान ेवािी िंरक्षर् पटक ५००००.०० १   ५००००.००     

  बागवानी र्वकास कायिक्रम       

२५ 
तरकारीको र्वउ र्वतरर् 

कार्िक्रम 
पटक ७५०००.०० २   १५००००.००     

२६ 
र्हउँद ेतथा वषे फिफुि र्वरुवा 

र्वतरर् 
पटक 

१०००००.०

० 
२   २०००००.००     

२७ रैथान ेवािी िंरक्षर् पटक ५००००.०० १   ५००००.००     

२८ 
५० प्रर्तशत अनदुानमा 

आिुको र्वउ र्वतरर् 
पटक 

५०००००.०

० 
२   १००००००.००     

२९ 
अदवुा तथा हल्दीको र्वउ 

र्वतरर् अनदुान 
पटक 

१०००००.०

० 
१   १०००००.००     

३० 

र्वउमा आत्मर्नभिर कार्िक्रम 

(५० प्रर्तशत आिुको र्वउ 

भण्डारर्मा िहर्ोग) 

पटक ५००००.०० १   ५००००.००     

३१ प्िार्ष्टक छानो र्नमािर् गोटा ७०००.०० 
१०

० 
  ७०००००.००     

३२ तरकारी िंकिन केन्र गोटा 
१५००००.०

० 
२   ३०००००.००     

३३ 

च्र्ाउको र्वउ उत्पादन र्नर्मत्त 

उपकरर् तथा अन्र् र्नमािर् 

अनदुान 

जना 
१०००००.०

० 
१   १०००००.००     

३४ मौरी घार र्वतरर् पटक 
१०००००.०

० 
१   १०००००.००     

३५ 
वषे फिफुिको वगैचा तथा 

नििरी स्थापना 
गोटा 

१०००००.०

० 
१   १०००००.००     

३६ 

५० प्रर्तशत अनदुानमा कृर्ष 

उपकरर् र्वतरर् (हजारी, 

स्प्ररे्,र केट, आरी आदी) 

पटक 
१०००००.०

० 
२   २०००००.००     

३७ 

५० प्रर्तशत अनदुानमा कृर्ष 

उपकरर् र्वतरर् (हाते ट्र्ाक्टर, 

थ्रेिर आदी) 

पटक 
४९००००.०

० 
२   ९८००००.००     
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३८ 

८५ प्रर्तशत अनदुानमा िाना 

र्िंचाई प्िार्ष्टक पोखरी र्नमािर् 

कार्िक्रम 

वटा २५०००.०० २०   ५०००००.००     

३९ िाना र्िंचाई र्नमािर् तथा ममित वटा 
१०००००.०

० 
२   २०००००.००     

४० 
क्िष्टरमा भकारो िधुार 

कार्िक्रम 
पटक 

३५००००.०

० 
१   ३५००००.००     

४१ 
गन्र्ापधरुा कृर्ष फमि 

िदुृढीकरर् 
गोटा 

३५००००.०

० 
१   ३५००००.००     

४२ फमि तथा बगचैा घरेवार र्नमािर् गोटा ५००००.०० १   ५००००.००     
कुि जम्मा ८६०९५००.००   
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

वार्र्िक पशु र्वकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/०७८ 

र्स.नं. 

र्ववरण इकाई दर सखं्या मर्हना जम्मा 

खचि 

सकेंत 

नं. 

 पश ुिेवा प्रिार तफि का कार्िक्रम (कमिचारी तथा शाखा व्र्वस्थापन) 

१ करार कमिचारी ना.प.स्वा.प्रा. जना १५०००.०० ३ १३ ५८५०००.००   

२ करार कमिचारी (ओ.र्व.ओ.टी.) जना १३५००.०० २ १३ ३५१०००.००   

३ कार्ाििर् िहर्ोगी त.भ. जना १९४८०.०० १ १३ २५३२४०.००   

४ का.ि. महगंी तथा स्थानीर् भत्ता जना ४०००.०० १ १३ ५२०००.००   

५ पोषाक खचि जना १००००.०० ७ १ ७००००.००   

६ कार्ाििर् िंचािन खचि चौमार्िक १००००.०० ३   ३००००.००   

७ स्टाफ वैठक पटक ५०००.०० ६   ३००००.००   

८ र्वर्वध खचि चौमार्िक १००००.०० ३   ३००००.००   

९ भ्रमर् तथा अनगुमन खचि चौमार्िक १००००.०० ३   ३००००.००   

१० ईन्धन चौमार्िक ३५००.०० ३   १०५००.००   

११ िंचार खचि चौमार्िक २०००.०० ३   ६०००.००   

१२ परामशि िेवा तथा प्रोत्िाहन पटक १५००००.०० १   १५००००.००   

१३ पश ुर्वकाि कार्िदि कार्िक्रम चौमार्िक १२०००.०० ३   ३६०००.००   

१४ र्वर्भन्न कार्िक्रम र ढुवानी खचि पटक ५००००.०० १   ५००००.००   

  पशु स्वास््य कायिक्रम     

१५ औषधी खरीद पटक १६५०००.०० ३   ४९५०००.००   

१६ खोप िेवा पटक २५०००.०० २   ५००००.००   

१७ रेर्वज खोप अर्भर्ान पटक २५०००.०० २   ५००००.००   

१८ पश ुऔषधी र्वतरर् तथा परर्जवी र्नर्न्िर् पटक ४००००.०० ५   २०००००.००   

१९ ईर्पर्डर्मर्ोिोर्कि ररपोर्टङ पटक १०००.०० १२   १२०००.००   

२० मार्िक/चौमार्िक प्रर्तवेदन पटक १०००.०० १२   १२०००.००   

पशु आहारा व्यवस्थापन कायिक्रम 

२१ 
र्हउद ेघाँि र्वतरर् कार्िक्रम (ढुवानी तथा 

भ्रमर् खचि) 
जना 

५०००.०० २०   १०००००.०० 
  

२२ वषे घाँि र्वतरर् जना ५०००.०० २०   १०००००.००   

२३ ह्वाईट क्िोभर छने (चरनमा) हके्टर ५००००.०० १   ५००००.००   
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  पशुसेवा र्वकास कायिक्रम     

२४ राँगो र्वतरर् गोटा ५००००.०० १   ५००००.००   

२५ उन्नत जातको वोका र्वतरर् कार्िक्रम गोटा २५०००.०० १०   २५००००.००   

२६ पश ुिेवा प्रजनन केन्र स्थापना वटा २०००००.०० १   २०००००.००  

२७ 
र्वुा स्वरोजगार कार्िक्रम (उपकरर् खरीद 

वा अन्र् िाविजर्नक र्नमािर्) 
पटक 

१००००००.०० १   १००००००.०० 
  

२८ र्िज खरीद गोटा ४००००.०० १   ४००००.००   

२९ िर्जिकि उपकरर् िेट खरीद िंख्र्ा ४००००.०० १   ४००००.००   

जम्मा     ४३३२७४०.००   
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

वार्र्िक स्वास््य कायिक्रम 

आ.व. २०७७/०७८ 

चािु तफि  

र्ि.नं. 
कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकिापको 

र्बवरर् 
इकाई दर िंख्र्ा मर्हना जम्मा शीषिक न.ं कैर्फर्त 

१ 
ल्र्ाव कमिचारी  ४ वटा 

स्वा.चौ. 
जना १५०००.०० ४ १३ ७८००००.००    

२ जोर्खम भत्ता  जना ५०००.०० ८ १२ ४८००००.००    

३ 
िामदुार्र्क स्वास््र् ईकाई   

कमिचारी त.भ. 
जना १५०००.०० ११ १३ २१४५०००.००    

४ 
बर्थिङ िेन्टर अ.न.मी.कमिचारी 

त.भ. 
जना १५०००.०० ४ १३ ७८००००.००    

५ कार्ाििर् िहर्ोगी त.भ. जना १२०००.०० २ १३ ३१२०००.००    

६ 
आधारभतु स्वास्थ िेवाका 

कमिचारीिाई चाडपबि खचि 
जना १५०००.०० २ १ ३००००.००    

७ िुगा भत्ता जना १००००.०० २१ १ २१००००.००    

८ 
स्वा.चौ. तथा िामदुार्र्क 

स्वास््र् ईकाइ औषधी खररद 
पटक ५०००००.०० १ १ ५०००००.००    

९ औषधी िामग्री ढुवानी  पटक ३५०००.०० १ १ ३५०००.००    

१० द.ैभ्र.भ. अनगुमन, िपुररर्भजन पटक 
३००००.०० १ १ २७७४९.००    

      २२५१.००    

११ िर्मक्षा गोष्ठी  पटक ४००००.०० १ १ ४००००.००    

१२ ईन्धन खचि पटक २५०००.०० १ १ २५०००.००    

१३ र्वद्यतु खचि पटक ३०००.०० ५ १२ १८००००.००    

१४ 

कार्ाििर् ब्र्वस्थापन , 

िंचािन तथा िरिफाई  खचि 

अनदुान स्वास््र् चौकी 

पटक ६०००००.०० १ १ ६०००००.००    

१५ िंचार खचि पटक ५००.०० ७ १२ ४२०००.००    

१६ 
म.स्वा.स्व.ि. मार्िक बैठक 

खाजा खचि 
जना १००.०० १०५ १२ १२६०००.००    

१७ म.स्वा.स्व.ि.  प्रोत्िाहन   ५००.०० ५९ १२ ३५४०००.००    

१८ म.स्वा.स्व.ि. िंजाि गठन   ५००००.०० १ १ ५००००.००    

१९ 
र्बर्भन्न तार्िम िंचािन 

म्र्ार्चङ खचि 
गोटा २०००००.०० १ १ २०००००.००    

जम्मा     ६९१९०००.००   
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पुँर्जगत तफि  

१ ल्र्ाव िामग्री खररद पटक २०००००.०० १ १ २०००००.००     

२ 
गर्शेपरु स्वास््र् चौकीमा 

फामेिी िंचािन 
गोटा ३०००००.०० १ १ ३०००००.००     

३ 
डेन्टि उपकरर् तथा िामग्री 

खरीद 
गोटा २०००००.०० १ १ २०००००.००     

४ मोटर िाइकि खररद गोटा २५००००.०० १ १ २५००००.००     

जम्मा     ९५००००.००     

कुि जम्मा     ७८६९०००.००     
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

वार्र्िक र्शक्षा र्वकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/०७८ 

क्र.िं

. कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकिापको र्ववरर् इकाइ  

इकाइ 

िागत  र्वर्नर्ोर्जत रकम 

खचि 

र्शषिक 

कैर्फ

र्त 

चािु खचि       

१ स्वर्म ्िेवक र्शक्षकको तिव भत्ता ३८   ५००००००.००    

२  दरै्नक भ्रमर् भत्ता,अनगुमन तथा िपुरीवेक्षर् खचि     ८००००.००    

३ कार्ाििर् िञ्चािन, व्र्वस्थापन र िञ्चार खचि     ५००००.००    

४ 

प्रारर्म्भक बािर्वकाि िहजकताि तथा र्वद्यािर् कमिचारीहरुको 

प्रोत्िाहन भत्ता  ६२ ५०० ३७२०००.००    

५ राष्रपर्त रर्नङ र्शल्ड प्रर्तर्ोर्गता     ५०००००.००    

६ 

गाउँ र्शक्षा िर्मर्त र र्वर्भन्न िर्मर्त तथा कार्िदिहरुको बैठक 

भत्ता १०   ५००००.००     

७ 

गाउँपार्िकाको र्शक्षा नीर्त र गाउँ र्शक्षा र्ोजना र्नमािर् तथा 

र्वतरर्      १०००००.००     

८ 

नमनुा र्वद्यािर् कार्िक्रमका िार्ग िपुरीवेक्षर्,अन्तरर्क्रर्ा, 

मापदण्ड तथा प्रस्तावना तर्ार      १०००००.००     

९ 

IEMIS एवम ्र्वद्यािर्को त्र्ाङ्क अद्यावर्धक िम्बन्धी  

कार्िशािा (वाह्य प्रर्शक्षक िर्हत) २ ४०००० ८००००.००     

१० 

कार्ाििर् िहार्क/ कम्प्र्टुर र्शक्षकिाई कम्प्र्टुर तार्िम (िेखा 

व्र्वस्थापन िम्बन्धी) ३ ४०००० १२००००.००     

११ शैर्क्षक क्र्ािेन्डर र्नमािर् तथा र्वतरर् १ ५०००० ५००००.००     

१२ प्र.अ. बैठक तथा िमीक्षा  १० २०००० १५००००.००     

१३ आधारभतू र्शक्षा परीक्षा िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन      ६०००००.००     

१४ वार्षिक परीक्षाको प्रश्नपि र्नमािर् तथा िञ्चािन     ३०००००.००     

१५ 

िवोत्कृष्ट नर्तजा ल्र्ाउन ेकक्षा ८, १० र १२ का िामदुार्र्क 

र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुिाई परुस्कार ( १ छाि र १ छािा) ६ ५००० ३००००.००     

१६ 

 कक्षा ८, १० र १२ मा िवोत्कृष्ट र्िकाइ उपिर्ब्ध ल्र्ाउन े

िामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुिाई परुस्कार र्वतरर् तथा िमारोह  ३   ६००००.००     

१७ 

शैर्क्षक गरु्स्तर मापदण्डका उत्कृष्ट र्वद्यािर्,बािर्वकाि केन्र, 

र्शक्षक, कमिचारी, अर्भभावक र पदार्धकारीिाई िम्मान      ५००००.००     

१८ गाउँपार्िका स्तरीर् अर्तररक्त र्क्रर्ाकिाप िञ्चािन  ५ २०००० १०००००.००     

१९ िघन र्वद्याथी भनाि अर्भर्ान कार्िक्रम      ५००००.००     

२० 

गाउँपार्िका अध्र्क्ष अर्भभावकत्व,छािवरृ्त्त तथा प्रोत्िाहन 

कार्िक्रम     ३०००००.००     
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२१ 

स्थानीर् पाठ्र्क्रम र पाठ्र्िामग्री तथा र्शक्षक क्षमता र्वकाि 

कार्िक्रम      १५००००.००     

२२ र्व. व्र्. ि. तथा प्रअको नतेतृ्व क्षमता र्वकाि तार्िम तथा गोष्ठी     १०००००.००     

२३ 

र्शक्षक पेिागत र्वकािका िार्ग तह र र्वषर्गत र्शक्षक गोष्ठी 

तथा बैठक िञ्चािन     १५००००.००     

  जम्मा   ८५४२०००.००     

२४ 

भचुिअि कक्षा िञ्चािनको िार्ग ४ टेरावाइटको हाडिर्डस्क 

र्वतरर् ६ २५००० १५००००.००     

२५ 

भचुिअि कक्षा िञ्चािनको िार्ग स्माटि एि इ डी तथा उपकरर् 

र्वतरर्     ४०००००.००     

२६ र्वद्यािर्हरुमा ई -हार्जरी जडान १० २५००० २५००००.००     

२७ 

र्वद्यािर् तथा बािर्वकाि केन्रिाई आवश्र्कतामा आधाररत 

र्शक्षर् िधुार अनदुान      ३०००००.००     

२८ माध्र्र्मक र्वद्यािर्हरुिाई खेिकुद िामग्री तथा उपकरर् खरीद ६ ३०००० १८००००.००     

  जम्मा     १२८००००.००   
  
 

 कुि जम्मा   ९८२२०००.००   
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

वन तथा वातावरण र्वकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/०७८ 

र्ि.नं. र्ववरर् इकाई दर िंख्र्ा मर्हना जम्मा खचि र्शषिक कैर्फर्त 

१ 
र्वरुवा उत्पादन (जर्डवटुी, 

फिफुि, घाँि आर्द ) 
पटक ५००००.०० १ १ ५००००.०० ३११५९ 

 

२ 
वन वातावरर् िमन्वर् िर्मर्त गठन 

तथा वैठक खचि 
पटक १०००००.०० १ १ १०००००.०० २२५२२ 

 

३ िरुाकी पररचािन खचि जना ६०००.०० २ १२ १४४०००.०० २२५२२  
कुि जम्मा     २९४०००.००     

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

र्वर्वध कायिक्रम तफि  

आ.व. २०७७/०७८ 

र्ि.नं. र्बवरर् इकाई दर िंख्र्ा मर्हना जम्मा कैर्फर्त 

१ 
न्र्ार्र्क िर्मर्तको िार्ग व्र्वस्थापन 

कार्िक्रम 
पटक 

५०००००.०० १ १ ५०००००.०० 
  

२ मर्हिा र्वकाि कार्िक्रम पटक ५०००००.०० १ १ ५०००००.००   

३ कमिचारी तथा पदार्धकारी र्वमा पटक ६०००००.०० १ १ ६०००००.००   

४ 
घरेि ुतथा िाना उद्योग तफि  तार्िम 

तथा उपकरर्  
पटक 

४०००००.०० १ १ ४०००००.०० 
  

५ 
िर्क्षत वगि (उपकरर्/अन्र् 

र्नमािर्/तार्िम) 
पटक 

८०००००.०० १ १ ८०००००.०० 
  

कुि जम्मा 
    २८०००००.००   
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आ.व. ०७७/७८ मा संचािन हुने योजनाहरु 

वडा नं. १ 

चािु खचि 

क्र.िं. शीषिकहरु रकम रु. खचि िंकेत नं. कैर्फर्त 

१ कार्ाििर् व्र्वस्थापन तथा कार्ाििर् िञ्चािन २०००००.००     

२ िवारीिाधन तथा मरे्िनरी उपकरर् ममित १०००००.००     

३ ईन्धन ८००००.००     

४ िञ्चार (जनप्रर्तर्नर्ध) २००००.००     

५ िञ्चार (कार्ाििर् प्रर्ोजन) २००००.००     

६ अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन (जनप्रर्तर्नर्ध) १५००००.००     

७ अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन (कार्ाििर् प्रर्ोजन) १३००००.००     

८ र्वर्वध खचि २०००००.००     

९ दवैी प्रकोप तथा राहत १०००००.००     

१० आमा िमहु प्रोत्िाहन तथा खाजा खचि १०००००.००     

११ क्षमता र्वकाि तथा प्रोत्िाहन भत्ता १०००००.००     

  जम्मा १२०००००.००     

पुँजीगत तफि  

१ र्न.िा.ि. खचि ५००००.००     

२ मत्कटे्ट खानेपानी ममित १०००००.००     

३ खरुकुटे्ट खानपेानी ममित ७००००.००     

४ िाहुखकि  खानपेानी र्नमािर् ३०००००.००     

५ र्चिकुट प्रा.र्व. जाने बाटो ममित ५००००.००     

६ र्वर्नखोिा पटौटा खानपेानी र्नमािर् १२००००.००     

७ दौपाि प्रा.र्व. वाईररङ तथा उपकरर् खरीद ६००००.००     

८ दौिकोट खानेपानी टंकी र्नमािर् ७००००.००     

९ आदशि प्रा.र्व. जाने बाटो ममित ५००००.००     

१० अर्िग्राम मा.र्व. रुवाखोिा वाटो ममित १५००००.००     

११ िांस्कृर्तक कार्िक्रम िञ्चािन ५००००.००     

१२ खेिकुद र्वकाि तफि  िामग्री खररद तथा अन्र् ५००००.००     

१३ मठ मर्न्दर िंरक्षर् िम्बद्धिन तथा ममित १५००००.००     

१४ वडा कार्ाििर् पखािि तथा प्रर्तक्षािर् र्नमािर् ५०००००.००     

१५ बस्ती स्तरका कृर्ष िडकहरु ममित तथा ितरोन्नती ५०००००.००     

१६ उत्कृष्ट कृर्ष फमििाई अनदुान २०००००.००     

१७ िर्क्षत वगिका िार्ग उपकरर् खररद २०००००.००     

१८ कृर्ष तथा पश ुिेवा परामशि १०००००.००     

  जम्मा २७७००००.००     

  कुि जम्मा ३९७००००.००     

 



 

वार्षिक वजेट तथा कार्िक्रम  आ.व.२०७७।०७८ 
32 

आ.व. ०७७/७८ मा संचािन हुने योजनाहरु 

वडा नं. २ 

चािु खचि 

क्र.िं. शीषिकहरु रकम रु. खचि िंकेत न.ं कैर्फर्त 

१ कार्ाििर् िामग्री १५००००.००     

२ िञ्चार खचि ५००००.००     

३ र्वपन्न अिहार् कोष अ.ि. ५००००.००     

४ र्वर्वध खचि १५००००.००     

५ ईन्धन कार्ाििर् प्रर्ोजन १०००००.००     

६ गररव र्वपन्निाई औषधी उपचार तथा आ.ि. ५८०००.००     

७ अनगुमन तथा दरै्नक भ्रमर् भत्ता २०००००.००     

  जम्मा ७५८०००.००     

पुँजीतग खचि 

१ र्िमिगडा भान्िाघर र्नमािर् २०००००.००     

२ दउेवाटा खानेपानी र्नमािर् कुजाकोट २०००००.००     

३ िमैजी दवेताको ढोका र्नमािर् र रंगरोगन गरुुम्र्ाि १०००००.००     

४ नौिा ममित मेिमडुा ५००००.००     

५ अमरे दवेताको मर्न्दर वेर्ड पखािि र्नमािर्, चम्िाि १०००००.००     

६ भवानीथान मौिा र्नमािर्, चम्िाि १०००००.००     

७ दर्ितवस्ती खानपेानी र्नमािर् चम्िाि ५००००.००     

८ भवुनेश्वरी आ.र्व.को मर्न्दर तथा वेडी पखािि र्नमािर् ३५००००.००     

९ िाटागन्र्ाप प्रा.र्व. र्फल्ड र्नमािर् १०००००.००     

१० र्वरखम्मा परी पानी टंकी र्नमािर् १५००००.००     

११ डोवरखते पोखरी र्नमािर् र्जमरोडा २५००००.००     

१२ रर्तगडा कुिो र्नमािर् मार्िगाउँ ५००००.००     

१३ श्रीपाती र्िंचाई कुिो र्नमािर् कोरगाउँ १०००००.००     

१४ डैिेिी र्पपिखते र्िंचाईकुिो रेर्िङ र्नमािर् मिेमडुा १५००००.००     

१५ िाउनगाउँ र्िंचाई पोखरी र्नमािर् ५००००.००     

१६ र्विा र्िर्िङा र्िंचाई पोखरी र्नमािर् र घरेवार चम्िाि १५००००.००     

१७ वार्डिखते र्िंचाई कुिो ममित चम्िाि १५००००.००     

१८ वामनगाउँ मर्न्दर र्नमािर् २०००००.००     

१९ भडुकर खानपेानी र्नमािर् ६००००.००     

२० करािीखािी खानपेानी र्नमािर् १५००००.००     

२१ गर्शे मार्व प्र्ारार्पट र्नमािर् ४०००००.००     

२२ मािीगाउँ पक्की बाटो र्नमािर् १०००००.००     

२३ मैिोडा पक्की बाटो र्नमािर् १०००००.००     

२४ ितुारीगाउँ पक्की बाटो र्नमािर् १५००००.००     

२५ पाइप तथा जािी २०००००.००     
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२६ फर्निचर तथा र्फक्चर १०००००.००     

२७ कुजाकोट जािीवाि र्नमािर् १०००००.००     

२८ र्जमरोडा बाटो र्नमािर् ५००००.००     

२९ िाटामाण्डौं र्ज्ञशािा र वाि र्नमािर् ३०००००.००     

३० दउेघर पाखो ममित ५००००.००     

३१ किारी भान्िा घर १५००००.००     

३२ चमिाि खा.पा. ममित १०००००.००     

३३ िमैजी प्रा.र्व. को बेडी पखािि १५००००.००     

३४ दरपरु आ.र्व.को र्फल्ड र्नमािर् १०००००.००     

३५ बडाि िमहु घर ममित २०००००.००     

३६ गाडखिे कुिो ममित १५००००.००     

३७ िाइि खा.पा. ममित ५००००.००     

३८ तोिा र्िंचाई पोखरी र्नमािर् १५००००.००     

३९ र्खरबगड र्िंचाई पोखरी र्नमािर् १०००००.००     

४० ररठा फेरा पोखरी र्नमािर् ररठा ५००००.००     

४१ िमकटे्ट र्िंचाई पोखरी र्नमािर् १८००००.००     

४२ िर्क्षत वगि कार्िक्रम २०००००.००     

४३ स्वास््र् व्र्वस्थापन खचि ५००००.००     

४४ मर्हिा स्वास््र् स्वर्म िेर्वका प्रोत्िाहन कार्िक्रम ११२०००.००     

  जम्मा ६००२०००.००     

  कुि जम्मा ६७६००००.००     
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आ.व. ०७७/७८ मा संचािन हुने योजनाहरु 

वडा नं. ३ 

चािु खचि 

क्र.िं. शीषिकहरु रकम रु. खचि शीषिक कैर्फर्त 

१ अनगुमन तथा भ्रमर् खचि १०००००.००     

२ र्वर्वध खचि २०००००.००     

३ ईन्धन कार्ाििर् प्रर्ोजन १०००००.००     

५ प्रोत्िाहन तथा कार्िक्रम खचि १५००००.००     

६ मििन्द तथा कार्ाििर् िामग्री २०००००.००     

७ र्वर्वध िर्क्षत कार्िक्रम २०००००.००     

८ र्वुा स्वरोजगार अर्भमरु्खकरर् तार्िम १५००००.००     

  जम्मा ११०००००.००     

पुँजीगत खचि 

क्र.िं. र्शषिकहरु रकम रु. खचि र्शषिक कैर्फर्त 

१ तल्िो गौिीगाउँ खानपेानी र्नमािर् २०००००.००     

२ गडजगुनु ेखानेपानी र्नमािर् २५००००.००     

३ िाटा दवेताको दउेघर र्नमािर् र्डि २५००००.००     

४ पािा मर्न्दर ममित १०००००.००     

५ भवानी दवेता दउेघर ममित १०००००.००     

६ िेल्तडा र्िंचाई ५०००००.००     

७ आँट र्िंचाई कुिो ममित १०००००.००     

८ मष्टामाण्डौ स्वास््र् चौकी ममित १५००००.००     

९ गागरेखोिा वाढी र्नर्न्िर् ३०००००.००     

१० िमैजी आर्व गौर्िगाउँ ममित तथा वाि र्नमािर् ३०००००.००     

११ वडा कार्ाििर् शौचािर् तथा प्रर्तक्षािर् र्नमािर् ४०००००.००     

१२ मष्टामाण्डौ स्वास््र् चौकी खानपेानी ममित १०००००.००     

१३ िजना ग्रामीर् िडक स्तरोन्नती ३५००००.००     

१४ िाटा दवेताको मर्न्दर र्नमािर् कापडी २०००००.००     

१५ गोर्ि खते वजने र्िफ्ट र्िंचाई र्नमािर् ५०००००.००     

१६ चौतारा ममित िम्भार ५००००.००     
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१७ चोरेिा खानपेानी ममित १०००००.००     

१८ कौछेिाटा दवेताको मर्न्दर र्नमािर् १५००००.००     

१९ मष्टा दवेताको मर्न्दर र्नमािर् र्नरन्तरता ५००००.००     

२० दाति मष्टा मर्न्दर शौचािर् र्नमािर् १५००००.००     

२१ भौर्तक िामर्ग्र खरीद तार जािी र्िमेन्ट आर्द ३०००००.००     

२२ खेिकुद मैदान र्नमािर् १५००००.००     

  जम्मा ४७५००००.००     

  कुि जम्मा ५८५००००.००     
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आ.व. ०७७/७८ मा संचािन हुने योजनाहरु 

वडा नं. ४ 

चािु खचि 

क्र.िं. र्शषिकहरु रकम रु. खचि िंकेत न.ं कैर्फर्त 

१ अनगुमन तथा भ्रमर् खचि १०००००.००     

२ र्वर्वध खचि तथा परामशि ३५००००.००     

३ ईन्धन कार्ाििर् प्रर्ोजन १०००००.००     

५ मििन्द तथा कार्ाििर् िाम  ग्री १५००००.००     

६ स्वरं् िेर्वकािाई िामर्ग्र र्वतरर् तथा प्रोत्िाहन तथा स्वास््र् व्र्वस्थापन १२५०००.००     

७ कृर्ष तथा पश ुकृषक प्रोत्िाहन तथा र्वर्वध कार्िक्रम १५००००.००     

८ र्वुा खेिकुद मर्हिा तथा र्वर्वध कार्िक्रम १५००००.००     

९ र्वपद तथा आर्थिक िहार्ता १५००००.००     

  जम्मा १२७५०००.००     

पुँर्जगत खचि 

क्र.िं. र्शषिकहरु रकम रु. खचि र्शषिक कैर्फर्त 

१ र्करमडे मष्टाको मर्न्दर र्नमािर् १५००००.००     

२ िकार्ि कैिपािमाण्डौ िडक स्तरोन्नती १०००००.००     

३ कन्तोिा नाउिो र्नमािर् ५००००.००     

४ िाटादउेता मर्न्दर र्नमािर् कुिेडी १०००००.००     

५ भवुनथिा वािर्वकािको शौचािर् र्नमािर् १०००००.००     

६ रुमार्ि र्शखर िडक र्नमािर् ७०००००.००     

७ ईश्वरी वािर्वकािमा घरेवार र्नमािर् १०००००.००     

८ र्पपिखिा चौतारा र्नमािर् मेड्डी १०००००.००     

९ घोडेईजर र्िंचाई पोखरी र्नमािर् ५००००.००     

१० वडा कार्ाििर्को घरेवार र्नमािर् २५००००.००     

११ भवुनेश्वरी मार्व जैिरा र्वद्यािर् ममित २५००००.००     

१२ भौर्तक िामर्ग्र पाईप जािी र्िमेन्ट आर्द २०००००.००     

१३ िमैजी दवेताको भर्ार २५००००.००     

१४ िाटामाण्डौ आ.र्व. ममित ५००००.००     

१५ र्चउन्वािी न्वािो ममित मेड्डी ५००००.००     

१६ गर्शे आ.र्व. मेड्डी ममित ५००००.००     

१७ भवुागडा दरे्ख पिेिा जाने बाटो र्नमािर् ५००००.००     

१८ जैिरा वाि र्वकाि केन्र २०००००.००     
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१९ र्कनमडे मष्टा दरे्ख र्शखर जान ेबाटो १०००००.००     

२० र्नरपाि िहकारी भवन र्नमािर् २०००००.००     

२१ गैररभ्वा ढुङ्गे धारा र्नमािर् ५००००.००     

२२ कन्तोिा कुिो र्नमािर् न्वाघर १०००००.००     

२३ खेि मैदान र्नमािर् रुमार्ि २७००००.००     

२४ कािीखेत र्िंचाई पोखरी ५००००.००     

२५ खानपेानी महुान िंरक्षर् रुमार्ि १०००००.००     

२६ कोिागरैा खानपेानी र्नमािर् ३००००.००     

२७ फापरवोर्ा र्िंचाई पोखरी ७५०००.००     

२८ िाटामाण्डौ मर्न्दर पखािि र्नमािर् २०००००.००     

२९ न्वाघर मष्टा मर्न्दर र्नमािर् १५००००.००     

  जम्मा ४१२५०००.००     

  कुि जम्मा ५४०००००.००     
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आ.व. ०७७/७८ मा संचािन हुने योजनाहरु 

वडा नं. ५ 

चािु खचि 

क्र.िं. शीषिकहरु रकम रु. खचि िंकेत नं. कैर्फर्त 

१ आर्थिक िहार्ता ६५०००.००     

२ कार्ाििर् िञ्चािन तथा मििन्दहरु  १७५०००.००     

३ इन्धन खचि ७५०००.००     

४ िचूना प्रर्वर्ध तथा िञ्चार खचि ३००००.००     

५ मोटरिाइकि ममित  ३००००.००     

६ स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन खचि ६००००.००     

७ र्िताराम मा र्व कार्ाििर् िामग्री खररद १०००००.००     

८ िरस्वती प्रा. र्व. कार्ाििर् िामग्री खररद  १०००००.००     

९ दगुाि प्रा. र्व. कार्ाििर् िामग्री खररद  १०००००.००     

१० जनता प्रा. र्व. कार्ाििर् िामग्री खररद ५००००.००     

११ मर्हिा र्वकाि कार्िक्रम ५००००.००     

१२ उन्नत जातको राँगो खररद अनदुान  १५०००.००     

१३ र्वउर्वजन खररद ६००००.००     

  जम्मा ९१००००.००     

पुँर्जगत खचि 

१ जग्गा तथा र्फल्ड र्नमािर् २०००००.००     

२ मोई गाउघर ममित ५००००.००     

३ राईगाड र्िंचाई कुिो ममित कोराि १०००००.००     

४ िनाि र्िंचाई पोखरी र्नमािर् १५००००.००     

५ न्वािागडा र्िंचाई कुिो र्नमािर् १०००००.००     

६ तुडा पोखरी र्नमािर् १५००००.००     

७ त्वापड कुिो र्नमािर् १०००००.००     

८ कापडी गाउँ न्वािो र्नमािर् ५००००.००     

९ र्निपाि र्मि ममित १०००००.००     

१० गन्र्ाप दउेघर र्नमािर् १५००००.००     

११ वािउद्यान तफि  पाकि  र्नमािर् १०००००.००     

१२ दर्ितवस्ती िामदुार्र्क भवन ममित १५००००.००     

१३ िरस्वती प्रार्व कापडीगाउँ खानेपानी ममित २०००००.००     

१४ दगुाि प्रार्व मोई भवन ममित १०००००.००     
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१५ जनता प्रार्व तटवन्धन १०००००.००     

१६ फुिारागाउँ गौराघर ममित ५००००.००     

१७ ििकोट र्िचाई पोखरी र्नमािर् ४५००००.००     

१८ गैरीगडा डाङा बािर्वकाि भवन र्नमािर् ६००००.००     

१९ मोटरिाइकि खररद ३०००००.००     

२० मेिीनरी औजार खररद तथा ममित ६००००.००     

२१ फर्निचर खररद ५००००.००     

२२ गनेडा र्िचाइ पोखरी ममित ५००००.००     

२३ कोराि खोिा खेिकुद मैदान र्नमािर् १०००००.००     

२४ िेनाि र्िचाइ पोखरी घरेबार ३००००.००     

२५ ििकोट ओखिबाटा कर्षि िडक र्नमािर् १५००००.००     

२६ र्तमिुटुक्रा कुनेचाि खानेपानी पाइप खररद  २०००००.००     

२७ र्छनेढुङ्गा ठाँटा कुिो ममित  ५००००.००     

२८ दोभैर्ा िेरा कुिो ममित  ६००००.००     

२९ बल्िेपानी र्िचाई पोखरी र्नमािर्  ८००००.००     

३० धपौिा अम्तोिा िडक र्नमािर्  २०००००.००     

३१ िमता बहुद्दशेीर् भवन र्नमािर् १०००००.००     

३२ र्वपद ्व्र्वस्थापन  १०००००.००     

  जम्मा ३८९००००.००     

  कुि जम्मा ४८०००००.००     
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गन्यापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम 

प्रस्तार्वत योजनाहरु 

आ.व. २०७७/०७८ 

र्ि.नं. कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकिापको र्बवरर् जम्मा र्शषिक नं. कैर्फर्त 

१ कुजाकोट दाउखोिा िडक ममित तथा स्तरोन्नती (वडा न.ं२) ५७००००.००     

२ िाटामाण्डौं मर्न्दर घरेबार तथा ममित (वडा नं.४) ६०००००.००     

३ मतकटे्ट र्मिघर जोर्शना अिीग्राम बाबा जाने बाटो र्नमािर् (वडा नं.१) ४०००००.००     

४ 
१ नं. वडा कार्ाििर् दरे्ख फल्टाडी िम्मको िडक ममित तथा स्तरोन्नती (वडा 

नं.१) 
४०००००.००     

५ मार्िगाउँ र्जमरोडा िडक र्नमािर् तथा ममित (वडा नं.२) ४०००००.००     

६ चम्िाि किारीमाण्डौं जान ेबाटो र्नमािर् तथा ममित (वडा न.ं२) ४०००००.००     

७ िकार्ि डीि गर्शेपरु िडक स्तरोन्नती (वडा न.ं३) ४०००००.००     

८ जनता मा.र्व.को प्रा.र्व. भवन घरेबार तथा ममित (वडा न.ं३) ४०००००.००     

९ भात्काँडा रेि िडक स्तरोन्नती (वडा न.ं४ र ५) ८०००००.००     

१० दवेखेत दरे्ख रुमार्ि िडक स्तरोन्नती (वडा न.ं४) ४०००००.००     

११ रेि दरे्ख कोराि िम्म िडक स्तरोन्नती (वडा न.ं५) ४०००००.००     

जम्मा रकम ५१७००००.००     

थप प्रस्तार्वत र्ोजनाहरु 

१ खोिी खोिा दरे्ख मल्िो ज्र्ार्मर िेरा जाने कुिो ममित (वडा नं.१) ५०००००.००     

२ िुरा पिु दरे्ख पारी खाँड बस्ती बाटो र्नमािर् (वडा नं.२) ५०००००.००     

३ िकार्ि ठूिो कुिो र्नमािर् (वडा नं.३) ५०००००.००     

४ िकार्ि खानपेानी र्ोजना स्तरोन्नती (वडा न.ं३) ५०००००.००     

५ कुिेडी परखेतबाटो ममित (वडा नं.३) ५०००००.००     

६ रेि गनेडा कापडीगाउँ कैिपािमाण्डौं ग्रार्मर् िडक ममित (वडा न.ं५) ५०००००.००     

जम्मा रकम ३००००००.००     
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अन्तर सरकारी र्विीय हस्तान्तरण 

स्थानीय तह 

आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ 

शीर्िक /  र्जल्िा / उपके्षत्र/कायिक्रम   जम्मा (रुपैयामा) 

गन्र्ापधरुा गाउँपार्िका  २५४६००००० 

समानीकरण अनुदान   ७६१००००० 

गन्र्ापधरुा गाउँपार्िका िमार्नकरर् अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान ७६१००००० 

शसति अनुदान (समपुरक अनुदान १६६००००० समेत)  १७८५००००० 

उद्योग   ३०००००० 

प्रर्तष्पधािमा छनौट भएका व्र्विार् र्वकाि िेवा प्रदार्क िंस्थाहरु माफि त 

उद्यमीको स्तरोन्नर्त (आवश्र्कता पर्हचानका आधारमा पनुतािजगी र एडभान्ि 

िीप र्वकाि तार्िम कार्िक्रम) नेपाि िरकार - नगद अनदुान ६००००० 

प्रर्तष्पधािमा छनौट भएका व्र्विार् र्वकाि िेवा प्रदार्क िंस्थाहरु माफि त िघ ु

उद्यम र्वकाि मोडेिमा नर्ाँ िघ ुउद्यमी र्िजिना गन े नेपाि िरकार - नगद अनदुान २२६०००० 

िम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रर्तष्पधाि बरृ्द्ध गनिको िार्ग कर्म्तमा ५ 

जनाको िमहूमा प्रर्वर्ध हस्तान्तरर् नेपाि िरकार - नगद अनदुान १४०००० 

कृर्र्   ५३००००० 

कृर्ष तथा पशपुन्छी िम्बर्न्ध त्र्ांक अद्यावर्धक कार्िक्रम नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

भैंिीको िाना व्र्विार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) र्वकाि कार्िक्रम िंचािन नेपाि िरकार - नगद अनदुान २५००००० 

रार्ष्रर् र स्थार्नर् महत्वका खाद्य तथा पोषर् िरुक्षामा टेवा पयु्राउने वािी वस्तुको 

िाना व्र्विार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) र्वकाि कार्िक्रम िंचािन नेपाि िरकार - नगद अनदुान २४००००० 

कृषक दताि व्र्वस्थापन कार्िक्रम नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३००००० 

जिश्रोत तथा र्सचंाई   ८००००० 

नीर्तगत‚ प्रशािर्नक तथा व्र्वस्थापन खचि आन्तररक ऋर् - नगद ऋर्  १००००० 

बार्ो ग्र्ाँि जडान आन्तररक ऋर् - नगद ऋर्  २००००० 

िधुाररएको चिुो (बार्ोमाि) प्रर्वर्ध जडान आन्तररक ऋर् - नगद ऋर्  २००००० 

िौर्ि उजाि प्रर्वर्ध जडान आन्तररक ऋर् - नगद ऋर्  ३००००० 
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प्रशासकीय सशुासन ७६००००० 

ग्रार्मर् जिस्रोत व्र्वस्थापन पररर्ोजना िंचािनको िार्ग गाउँपार्िकाको िार्ग 

कार्ाििर् खचि नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५०००० 

खानपेानी िंरचना र्नमािर्‚ िधुार तथा स्तरोन्नर्त (ग्रार्मर् जिस्रोत व्र्वस्थापन 

पररर्ोजना२०७७/०७८) नेपाि िरकार - नगद अनदुान १६५०००० 

चरर्वद्ध प्रर्ािी अन्तगितका तार्िम तथा गोष्ठीहरु 

र्फनल्र्ाण्ड - िंर्कु्त कोष - िोझै 

भकु्तानी अनदुान (बैदरे्शक) ५०००० 

र्वर्भन्न िचतेना अर्भर्ान‚ िशक्तीकरर् तार्िम गोष्ठी जस्तैिः IEC materials, 

Media mobilozation, GESI sensitization training, Women in 

decision making, Day celebration, आर्द िमेत 

र्फनल्र्ाण्ड - िंर्कु्त कोष - िोझै 

भकु्तानी अनदुान (बैदरे्शक) ७६००० 

खानपेानी िंरचना र्नमािर्‚ िधुार तथा स्तरोन्नर्त (ग्रार्मर् जिस्रोत व्र्वस्थापन 

पररर्ोजना२०७७/०७८) 

र्फनल्र्ाण्ड - िंर्कु्त कोष - िोझै 

भकु्तानी अनदुान (बैदरे्शक) २०७४००० 

पररर्ोजनाको कार्िक्रम िंचािनको िार्ग िहर्ोगी िंस्था / व्र्र्क्त पररचािन 

र्फनल्र्ाण्ड - िंर्कु्त कोष - िोझै 

भकु्तानी अनदुान (बैदरे्शक) ५००००० 

कोराि-५‚ दमु्राखोिी‚ कोराि खोिा र दउेबाटा झो.प.ु गन्र्ापधरुा गाउँपार्िका‚ 

डडेल्धरुा नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३२००००० 

भुर्म व्यवस्था   १००००० 

गररब पर्हचान तथा पररचर्पि र्वतरर् कार्िक्रम पररश्रर्मक 

(गर्क/िपुररवेक्षक/गनुािो िनुवुाई अर्धकारी/ अर्तररक्त कार्ि प्रोत्िाहन भत्ता)  नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

युवा तथा खेिकुद   १००००० 

राष्रपर्त रर्नङ्ग र्िल्ड प्रर्तर्ोर्गता (स्थानीर् तह स्तररर्) नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

र्शक्षा   ९४२००००० 

आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका र्शक्षकका िार्ग तिब भत्ता अनदुान (र्वशेष 

र्शक्षा पररषद अन्तगितका र्शक्षक/कमिचारीहरु िमते)  नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५०६००००० 

माध्र्र्मक तहका स्वीकृत दरवन्दीका र्शक्षक‚ राहत अनदुान र्शक्षाकका िार्ग 

तिब भत्ता अनदुान (र्वशेष र्शषा पररषद अन्तगितका र्शक्षक/ कमिचारी‚ प्रार्वर्धक 

धारका प्रर्शक्षक िमेत) नेपाि िरकार - नगद अनदुान १५६००००० 

प्रारर्म्भक बािर्वकाि िहजकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्वद्यािर् कमिचारी 

व्र्वस्थापन अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४१७६००० 

प्रारर्म्भक बािर्वकाि िहजकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्वद्यािर् कमिचारी 

व्र्वस्थापन अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ६९१००० 

प्रारर्म्भक बािर्वकाि िहजकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्वद्यािर् कमिचारी 

व्र्वस्थापन अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ९७८००० 

प्रर्त र्वद्याथी िागतका आधारमा र्शक्षर् र्िकाइ िामाग्री एवम ्कक्षा-०-८ को 

परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान ७९९००० 

प्रर्त र्वद्याथी िागतका आधारमा र्शक्षर् र्िकाइ िामाग्री एवम ्कक्षा-०-८ को 

परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक)  १३२००० 
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प्रर्त र्वद्याथी िागतका आधारमा र्शक्षर् र्िकाइ िामाग्री एवम ्कक्षा-०-८ को 

परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) १८७००० 

तोर्कएका र्वद्याथीको र्दवा खाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४७५०००० 

तोर्कएका र्वद्याथीको र्दवा खाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ७९२००० 

तोर्कएका र्वद्याथीको र्दवा खाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ११२०००० 

र्वद्यािर्मा शैर्क्षक गरु्स्तर िदुृढीकरर् एवम ्कार्ििम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन 

अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान १९७४००० 

र्वद्यािर्मा शैर्क्षक गरु्स्तर िदुृढीकरर् एवम ्कार्ििम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन 

अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ४६३००० 

र्वद्यािर्मा शैर्क्षक गरु्स्तर िदुृढीकरर् एवम ्कार्ििम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन 

अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ३२७००० 

शैर्क्षक पहुचँ िरु्नर्ितता‚ अनौपचाररक तथा वैकर्ल्पक र्शक्षा कार्िक्रम 

(परम्परागत र्वद्यािर्‚ िाक्षरता र र्नरन्तर र्शक्षाका कार्िक्रम िमते) नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५७१००० 

शैर्क्षक पहुचँ िरु्नर्ितता‚ अनौपचाररक तथा वैकर्ल्पक र्शक्षा कार्िक्रम 

(परम्परागत र्वद्यािर्‚ िाक्षरता र र्नरन्तर र्शक्षाका कार्िक्रम िमते) 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ९५००० 

शैर्क्षक पहुचँ िरु्नर्ितता‚ अनौपचाररक तथा वैकर्ल्पक र्शक्षा कार्िक्रम 

(परम्परागत र्वद्यािर्‚ िाक्षरता र र्नरन्तर र्शक्षाका कार्िक्रम िमते) 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) १३४००० 

िाविजर्नक र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुका िार्ग र्निःशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान १५४८००० 

िाविजर्नक र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुका िार्ग र्निःशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ३६३००० 

िाविजर्नक र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुका िार्ग र्निःशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) २५६००० 

िाविजर्नक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुका िार्ग छािवरृ्त्त (आवािीर् 

तथा गैर आवािीर्) नेपाि िरकार - नगद अनदुान १०६३००० 

िाविजर्नक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुका िार्ग छािवरृ्त्त (आवािीर् 

तथा गैर आवािीर्) 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) २५५००० 

िाविजर्नक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुका िार्ग छािवरृ्त्त (आवािीर् 

तथा गैर आवािीर्) 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) १५८००० 

र्वद्यािर् िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान १०३७००० 

र्वद्यािर् िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) २४३००० 

र्वद्यािर् िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) १७२००० 

र्वद्यािर् भौर्तक पवुािधार र्नमािर् अनदुान नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३०७१००० 

र्वद्यािर् भौर्तक पवुािधार र्नमािर् अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान  

(बैदरे्शक) ७२०००० 
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र्वद्यािर् भौर्तक पवुािधार र्नमािर् अनदुान 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) ५०९००० 

िामदुार्र्क र्वद्यािर्का छािाहरुिाई र्निःशलु्क स्र्ार्नटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन नेपाि िरकार - नगद अनदुान १०११००० 

िामदुार्र्क र्वद्यािर्का छािाहरुिाई र्निःशलु्क स्र्ार्नटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) २३७००० 

िामदुार्र्क र्वद्यािर्का छािाहरुिाई र्निःशलु्क स्र्ार्नटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन 

एि.एि.र्ड. िोधभनाि अनदुान 

(बैदरे्शक) १६८००० 

र्विीय के्षत्र   ३४६००००० 

 

आन्तररक ऋर् - नगद ऋर् 

(िमपरुक अनदुान) १६६००००० 

गर्शे मा.र्व. बडािको ४ कोठे भवन र्नमािर् आन्तररक ऋर् - नगद ऋर्  ६०००००० 

भवुनेश्वरी मा.र्व. जैिेराको ४ कोठे भवन र्नमािर् आन्तररक ऋर् - नगद ऋर्  ६०००००० 

पोषर् मैिी स्थानीर् तह घोषर्ाका िार्ग बहु क्षेिीर् पोषर् िेवा र्वस्तार कार्िक्रम आन्तररक ऋर् - नगद ऋर्  ६०००००० 

स्वास््य   २३२००००० 

आर्थिक र्स्थर्त कमजोर रहकेा पनुिः उपचारमा रहकेा पी.र्व.िी. र्बरामीहरुिाई 

उपचार अवर्धभर पोषर् खचि तथा िम्पकि  परीक्षर् नेपाि िरकार - नगद अनदुान ६००० 

बाह्य खोप केन्र बाट गरु्स्तररर् खोप िेवा प्रदान गनि खोप केन्रमा व्र्वस्थापनको 

िार्ग फर्निचर व्र्वस्था‚ िम्बर्न्धत वडा खोप िमन्वर् िर्मर्त माफि त तर्ारी एवम 

खररद‚ ३००० खोप केन्रमा प्रर्त खोप केन्र रु १०००० दरिे‚ कर्म्तमा टेवि १‚ 

कुिी १ र िानो बञे्च १ हात नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४०००० 

पार्िकास्तरमा खोप र िरिफाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको िर्मक्षा‚ िकु्ष्मर्ोजना 

अद्यावर्धक र पार्िका खोप िमन्वर् िर्मर्तको अर्भमरु्खकरर् िमते पार्िका 

स्तरमा २ र्दन‚ वडा खोप िमन्वर् िर्मर्तको स्वास््र् िंस्था‚ वडा स्तरमा 

अर्भमरु्खकरर् १ र्दन तथा परू्ि खोप िरु्नर्ितताको िागी घरधरुी िभ े नेपाि िरकार - नगद अनदुान १२५००० 

पशपुकं्षी आदीबाट हुन ेईन्फुएन्जा‚ बडि फ्िु‚ AMR‚ र्िर्ष्टिकोर्िि‚ 

टक्िोपिेाज्मोर्िि आर्द र्वर्भन्न िरुवारोग िम्बर्न्ध रोकथाम तथा र्नर्न्िर्का 

िार्ग िचेतना कार्िक्रम नेपाि िरकार - नगद अनदुान २०००० 

मात ृतथा नवर्शश ुकार्िक्रम अन्तगित आमा िरुक्षा‚ गभिवती उत्प्रेरर्ा िेवा‚ न्र्ानो 

झोिा र र्निःशलु्क गभिपतन कार्िक्रम नेपाि िरकार - नगद अनदुान १०६०००० 

स्थानीर् तह र्भिका स्वास््र्कमीहरु‚ म.स्वा.स्वर्.िेर्वकाका िार्ग आधारभतू 

तथा आकर्स्मक स्वास््र् अन्तगित आँखा‚ नाका, कान, घाटी तथा मखु स्वास््र् 

िम्बर्न्ध प्राथर्मक उपचार बारे अर्भमरु्खकरर्/ तार्िम  नेपाि िरकार - नगद अनदुान ७५००० 

रार्ष्रर् मर्हिा स्वास््र् स्वरं्िेर्वका कार्िक्रम (पोशाक प्रोत्िाहन‚ र्ातार्ात खचि‚ 

वार्षिक िर्मक्षा गोष्ठी र र्दवि मनाउने खचि िमते) नेपाि िरकार - नगद अनदुान ९००००० 

आधारभतू तथा आकर्स्मक िेवाको िार्ग और्षर्ध र स्वास््र् िरुक्षा िामग्री 

(PPE बाहके) खररद तथा औषर्ध िगार्तका िामग्रीको ढुवानी तथा ररप्र्ार्कंग र 

र्ववरर् िमेत  नेपाि िरकार - नगद अनदुान १३८५००० 
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स्वास््र् िंस्था नभएका वडाहरुमा आधारभतू स्वास््र् िेवा केन्रहरुको िंचािन 

खचि नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५००००० 

स्वास््र् चौकीको न्र्नुतम िेवा मापदण्ड कार्ािन्वर्न‚ िदुृढीकरर् तथा िर्मक्षा 

(स्वास््र् चौकीको न्र्नुतम िेवा मापदण्ड कार्िक्रमको िर्मक्षा) नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३२०००० 

पोषर् कार्िक्रम नेपाि िरकार - नगद अनदुान १०३५००० 

कोर्भड १९ िगार्त र्वर्भन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम‚ र्नर्न्िर् तथा 

नगरानीकािार्ग िरोकारवािा िंगको अनतरर्क्रर्ा तथा RRT, स्वास््र्कमी 

पररचािन  नेपाि िरकार - नगद अनदुान २५००० 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी‚ प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहररुमा कार्िरत 

कमिचारीहरुको तिब‚ महगंी भत्ता‚ स्थानीर् भत्ता‚ पोषाक िगार्त प्रशािर्नक 

खचि िमेत नेपाि िरकार - नगद अनदुान १६०००००० 

र्वर्भन्न िरुवा रोग‚ निन ेरोग‚ जनुरे्टक‚ मानर्िक स्वास््र् िम्बन्धी अन्तरर्क्रर्ा 

कार्िक्रम तथा र्दविहरु (Hypertension, Dibetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम र्दवि‚ मानर्िक स्वास््र् र्दवि अल्जाईमर र्दवि‚ रेर्बज 

र्दवि‚ र्वश्व औिो र्दवि) मनाउन े नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५५००० 

मात ृतथा नवर्शश ुकार्िक्रम नेपाि िरकार - नगद अनदुान १०४०००० 

उपचार केन्रहरुमा आकर्स्मक अवस्थामा औषर्ध एवं ल्र्ाव िामाग्री ढुवानी‚ 

कार्िक्रमका िार्ग आवश्र्क स्टेश्नरी‚ ट्र्ािी िीट िगार्तका फमि फरमेट 

फोटोकपी‚ कार्िक्रमको र्नर्र्मत अनगुमन तथा मलु्र्ांकन‚ स्थिगत अनरु्शक्षर्‚ 

क्षर्रोगका र्बरामीको चौमार्िक कोहटि र्वशे्लषर् र ई-र्ट.र्ब रज नेपाि िरकार - नगद अनदुान १३९००० 

क्षर्रोगका जोर्खमर्कु्त जनिंख्र्ामा (दगुिम वस्ती‚ र्पछर्डएको वगि बिोवाि 

स्थि‚ कार्िक्रम स्वास््र् िंस्थाबाट टाढा रहकेा बस्ती तथा स्वास््र् िेवामा पहुचँ 

कम भएका‚ कारागार‚ गमु्बा‚ स्कुि‚ बदृ्धाश्रम‚ औद्योर्गक क्षेि) िकृर् क्षर्रोग 

खोजपडताि कार्िक्रम नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५०००० 

पार्िका स्तरमा स्वास््र् िंस्थाहरुको मार्िक िचूना िंकिन‚ भेररर्फकेशन एवं 

गरु्स्तर िधुार िाथै चौमार्िक एवं वार्षिक िर्मक्षा नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

आधारभतू तथा आकर्स्मक िेवाको िरु्नर्ितताका िार्ग और्षर्धको आपरु्ति र 

उपर्ोग‚ िम्बर्न्ध कार्िक्रमहरुको अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन (अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 

तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भ्रमर् खचि) नेपाि िरकार - नगद अनदुान ६०००० 

िमदुार्मा आधाररत नवजात र्शश ुतथा बाि रोगको एकीकृत व्र्वस्थापन 

(IMNCI) कार्िक्रम िर्मक्षा तथा स्वास््र् िंस्थाहरुमा onsite coaching नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

प्रर्ोगशािामा क्षर्रोग िंक्रमर् र्नर्न्िर् (भेर्न्टिेिन‚ एक्जहस्ट फ्र्ान‚ फर्निचर‚ 

अटोक्िेभ‚ ममित िम्भार तथा पररवतिन) िम्बन्धी र्क्रर्ाकिाप नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५००० 

र्वरामीको िार्ग ओ.र्प.र्ड. र्टकट (काविन कपी िर्हतको) छपाई नेपाि िरकार - नगद अनदुान ६०००० 

र्वद्यािर् स्वास््र् र्शक्षा आमा िमहू तथा स्थानीर् तहमा स्वास््र्का िार्ग 

िामार्जक व्र्वहार पररवतिन प्रवद्धिन अर्भर्ान नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 
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िैंर्गक समानता तथा सामार्जक समावेशीकरण ३००००० 

मर्हिा‚ बािबार्िका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्िािर्को कार्ि क्षेि (मर्हिा‚ 

बािबार्िका‚ अपांगता भएका व्र्र्क्त‚ जेष्ठ नागररक तथा  र्ौर्नक तथा िैंर्गक 

अल्पिंख्र्क) का त्र्ांक िंकिन तथा अद्यावर्धक गरर मर्हिा‚ बािबार्िका 

तथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्िािर्मा पठाउनका िार्ग नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

स्थार्नर् तहको िैङ्र्गक र्हिंा कोषमा रकम नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

१) िमाजमा रहकेा कुरीर्त‚ कुप्रथा‚ िैङ्र्गक र्हिंा‚ मानव वेचर्वखन तथा 

ओिारपिार र्वरुद्ध िचतेनामिूक कार्िक्रम तथा अर्भर्ान िंचािन 

२) मर्हिा र्वकाि कार्िक्रमद्वारा प्रविर्दत मर्हिा िहकारी िंस्थाहरुको िदुृढीकरर् 

एवं स्थार्नर् तहको मर्हिा उद्यमी िंजाि स्थापनाको िार्ग िहजीकरर् नेपाि िरकार - नगद अनदुान १००००० 

शार्न्त तथा सवु्यवस्था   ३०००००० 

इन्टरनटे िेवा शलु्क 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) १२०००० 

मििन्द िामान खररद (िेवा केन्र िञ्चािनाथि) 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ९०००० 

एम.आई.एि. अपरेटर र र्फल्ड िहार्कको िार्ग िञ्चार खचि 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ७००० 

स्थानीर् तहका कमिचारी र जनप्रर्तर्नर्धहरुको िार्ग अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन 

खचि 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) २७००० 

एम.आई.एि. अपरेटर र र्फल्ड िहार्क पाररश्रर्मक‚ चाडवाड खचि तथा पोशाक 

खचि 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ११००००० 

िञ्चार िामाग्री प्रिारर् तथा छपाई (िञ्चार र पहुचँ अर्भर्ान िञ्चािन) 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ७८००० 

(१) आर्ोजना िम्बन्धी अर्भमरु्खकरर् कार्िक्रम िञ्चािन 

(२) दताि र्िर्वर िञ्चािन िम्बन्धी अर्भमरु्खरकर्/कार्िशािा/ तार्िम कार्िक्रम 

िञ्चािन 

(३) गनुािो िनुवुाइ िम्बन्धी अर्भमरु्खकरर् कार्िक्रम िञ्चािन । िहभागीहरुिः 

हरेक वडाका प्रर्तर्नध‚ स्थानीर्CSO, स्थानीर् र्नकार्का अन्र् कमिचारी 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) १४५००० 

मेर्िनरी औजार तथा फर्निचर ममित िम्भार (स्वाकेन्र िञ्चिनाथि) 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ४२००० 

एम. आई.एि. अपरेटर र र्फल्ड िहार्क दरै्नक भ्रमर् भत्ता तथा र्ातार्ात खचि 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) १५६००० 

व्र्र्क्तगत घटना दताि तथा िामार्जक िरुक्षा व्र्वस्थापन िचूना प्रर्ािी 

िञ्चािनाथि वडा कार्ाििर्हरुको िार्ग डेस्कटप कम्प्र्टुर‚ र्प्रन्टर‚ स्क्र्ानर तथा 

4G Wireless Dongol खररद 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ५२५००० 

घटना दताि तथा िामार्जक िरुक्षा दताि र्िर्वर िञ्चािन 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ४५६००० 

व्र्र्क्तगत घटना दतािका दताि र्कताब र्डर्जटाइजेशनका िार्ग परामशि िेवा 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) २०८००० 
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अन्र् र्वर्वध खचि -Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ४६००० 

सामार्जक सरुक्षा तथा सरंक्षण   ६३००००० 

रोजगार िंर्ोजकको तिब नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४४२००० 

प्रार्वर्धक िहार्कको पोिाक 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) १०००० 

प्रार्वर्धक िहार्कको स्थानीर् भत्ता 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ३५००० 

रोजगार िंर्ोजकको पोशाक नेपाि िरकार - नगद अनदुान १०००० 

रोजगार िेवा केन्रको िदुृढीकरर् 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) १५४००० 

र्वपन्न श्रर्मकको ज्र्ािा (दरै्नक रु५१७ × िंख्र्ा १००× र्दन १००) 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ५१७०००० 

रोजगार िंर्ोजकको स्थानीर् भत्ता नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४८००० 

प्रार्वर्धक िहार्कको तिब 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ३६७००० 

रोजगार िेवा केन्रको िञ्चािन खचि 

आई र्ड ए- िोधभनाि हुने ऋर् 

(बैदरे्शक) ६४००० 
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संघ तथा प्रदेशतफि  माग गने योजनाहरुको सूची  

क्र.

स.ं कायिक्रम/ कायिकिाप 

वडा 

नं 

कैर्फ

यत 

क्र.

स.ं कायिक्रम/ कायिकिाप वडा नं 

कै

र्फ

यत 

  सडक तफि        खानेपानी योजना     

१ 

भात्काँडा रेि उच्चाकोट डोटी िडक 

कािोपि े

१‚२‚

३‚४   १ िकार्ि बहुपर्ोगी खानेपानी र्ोजना ३   

२ िाहुखकि  अर्िग्राम िडक स्तरोन्नर्त १   २ िेल्तडा खानपेानी र्ोजना ३   

३ धनढुङ्गा िाटामाडौ गर्शेपरु िडक २   ३ दवेि र्छप्िा खानेपानी र्ोजना ३   

४ िकार्ि गर्शेपरु िडक स्तरोन्नर्त ३   ४ िकार्ि डमति खानेपानी र्ोजना ३   

५ गर्शेपरु गन्र्ापताि पर्िटन िडक २   ५ कापडी खानेपानी र्ोजना ३   
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