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खण्ड १ - परिचर् ि समीक्षा 

 पृष्ठभूर्मिः 

१.१ स्थानीर् िहको संर्क्षप्त परिचर् 

भूमे गाउँपालिका नेपािको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोलिम कायम भएका गाउँपालिका, 
नगरपालिकाहरु मधे्य एक स्थानीय तह हो । साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र 
साविकको रुकुमकोट गा.वि.स.को िडा नं. ४ समेत समािेश गरेर नेपाि सरकार (मन्त्रिपररषद्) को ममवत २०७३।११।२२ 
को वनर्णय बमोलिम भूमे गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो ।  

 नेपािको ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूिण) लिल्लामा पने यस भूमे गाउँपालिका २७३.६७ िगण कक.मम. क्षेत्रफिमा 
फैलिएको छ । वि.स.ं २०६८ सािको िनगर्ना अनुसार िनसंख्या १८,५८९ र िनघनत्व ६७.९२  रहेको छ । यस 
गाउँपालिकाको पूिणमा बागिुङ लिल्ला, पश्चिममा लसस्ने गाउँपालिका र मुलसकोट नगरपालिका, उत्तरमा पुथा उत्तरगंगा 
गाउँपालिका तथा दलक्षर्मा रोल्पा लिल्ला रहेका छन् । ९ िटा िडाहरु रहेको यस भूमे गाउँपालिकाको केन्द्र साविक 
मोराबाङ गा.वि.स.को कायाणिय तोककएकोमा गाउँसभाको ममवत २०७४/०९/०८ मा बसेको बैठकबाट लसफाररश भई 
नेपाि सरकारको वनर्णयानुसार केन्द्र पररितणन भई नेपाि रािपत्र खण्ड ६७ संख्या ५७ भाग ५ ममवत २०७४।११।१४ मा 
प्रकाशन भएपमछ हाि भूमे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासवनक केन्द्र िडा नं. २ स्थस्थत खाबाङ बगरमा रहेको छ । 

भूमे पूिा गने बालसन्दा मगरहरुको बाहुल्य भएको भूगोि भएकाि ेपवन गाउँपालिकाको नाम भमूे राखखएको 
हो । भूमे पूिा प्रकृवत पूिक मगर समुदायको सबैभन्दा ठूिो चाड हो । प्रत्येक िषणको असार १ गतेका ददन गररने भूमे 
पूिा भनेको भूमम अथाणत िममन िा प्रकृवतको पूिा हो ।  दहउँदेबािी मभत्र्याएको खुलशयािीमा र बखे बािीमा कुनै हानी 
नहोस् भनेर भूमे पूिा गररन्छ । साथै बाढी पदहरोिस्ता दैिी प्रकोप नआओस ्भनेर भूम्या थानमा बिी पवन चढाइन्छ, 
नाचगान गररन्छ र धुमधामिे पिण मनाइन्छ ।  भूम्या पूिाको ददन गाउँमा िषणभररको आय-व्ययको प्रस्तुत गरी गाउँको 
मुख्य प्रवतवनमध र संबाहक (ममझार) पररितणन गने तथा भूमममा अझै उत्पादन बढोस् भनेर गाउँटोि अनुसार ३ देखख ७ 
ददनसम्म विशेष रुपमा मनाइन्छ । यसथण भूमे गाउँपालिका मगरहरुको Live Culture, परम्परागत भाषा ससृं्कवत, पिण, 
विमभन्न नाच आददका कारर् अनेकतामा एकता भएको सांसृ्कवतक रुपमा धनी गाउँपालिका हो । वि.स.ं २०६८ को 
िनगर्ना अनुसार यस गाउँपालिकामा ६६.१ प्रवतशत मगरहरु बस्छन् । त्यस्तै दलित, क्षेत्री, बाहुन, थकािी र नेिार 
समुदायको पवन बसोबास रहेको छ । सबैको आ-आफै्न भाषा र संसृ्कवत छ । सुन्दर एिं सासृं्कवतक फूिबारी भूमेमा 
सबै समुदाय आपसमा ममिेर बसेका छन् । 

नगदे बािीमा आधाररत कृवष क्षेत्रको िावग प्रचुर सम्भािना रहेको, िदडबुटी, ििस्रोत, िन तथा िातािरर्को 
पयाणप्त स्रोत रहेको, साना उद्योगको सम्भािना रहेको, प्राकृवतक तथा कृकत्रम पयणटनको अमधक सम्भािना रहेको, पुष्पिाि 
मध्यपहाडी िोकमागणिे पूिणदेखख पश्चिम र शदहद मागणिे गाउँपालिकाको दलक्षर् देखख उत्तरसम्म िोडेकािे पवन 
गाउँपालिकाका िावग थप अिसर र सम्भािनाहरु रहेका छन्।  
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गाउँपालिकाको िडागत तथ्याङ्कीय वििरर् (२०६८ को िनगर्ना अनुसार) 
िडा न.ं मदहिा परुूष िम्मा घरधरुी 

सखं्या 
साविक गाविस तथा िडा क्षते्रफि 

(ब.कक.मम.) 
िनघनत्व 

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

(४) 
२०.५९५ ११७.८० 

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

स्रोतः रामिय िनगर्ना २०६८ 

 
क) विद्यमान अिस्थाको सममक्षा 
साविकको स्थानीय वनकायबाट स्थानीय तहको रुपमा पररितणन भएपमछ संिैधावनक रुपमा नै अमधकारको बाँडफाँड भएर 
कायणलिम्मेिारी र अमधकारमा बढोत्तरी भएको छ । िनवनिाणमचत प्रवतवनमधहरुमाफण त स्थानीय सरकार सञ्चािन गने 
कानूनी व्यिस्था बमोलिम भूमे गाउँपालिकािे पवन स्थानीय प्रवतवनमधहरुमाफण त आफ्नो गाउँपालिकाको विकास र 
समृमिका िावग कानून, नीवत, योिना वनमाणर् गने आफ्नो संयि माफण त कायाणन्वयन गनेसम्मका कायणहरु गरररहेको छ। 
संघात्मक व्यिस्था बमोलिम तीन तहको सरकारमधे्य स्थानीय सरकारको हैलसयत प्राप्त गनुण आफैमा राम्रो पक्ष हो । 
स्थानीय सरकार सञ्चािन र नीवत, बिेट तथा योिना तिुणमा तथा कायाणन्वयनका सन्दभणमा देखखएका सबि र कमिोर 
पक्ष तथा गाउँपालिकाको विद्यमान चुनौवत र अिसरहरुिाई संक्षेपमा प्रस्तुत गररएको छ ।  

 सबि पक्ष 
• रािनैवतक स्थस्थरताका साथै सबै गाउँ टोि िडामा स्थानीय िनप्रवतवनमध रहेको ।  
• मध्यपहाडी िोकमागणिे गाउँपालिकाको अमधकांश भाग (पूिण-पश्चिम) समेटेको ।  
• शदहद मागणिे गाउँपालिकाको उत्तर दलक्षर् िोड्ने अमधकाशं भाग समेटे्न ।  
• गाउँपालिकाको योिना बैंक तथा गुरुयोिना तयार भएको ।  
• भावषक, सांसृ्कवतक, सामुदामयक विलशष्टता र एकता । 
• स्थानीय िनप्रवतवनमध र कमणचारीबीच क्षेत्रामधकार स्पष्ट र राम्रो तािमेि भएको ।  
• हािापानी सुहाउँदो कृवष उत्पादन, पशु व्यिसायका िावग प्रचुर सम्भािना रहेको ।  
• सामालिक संस्कारको रुपमा रहेको झारा प्रथा, सामूदहक कायणिाई विकास गवतविमधमा िोड्न सककने ।  
• स्थानीय िन, खवनि (तामा, फिाम, लससा) िगायतको प्राकृवतक स्रोत भएको ।  

 कमिोर पक्ष 
• अमधकांश यूिा िनशवि िैदेलशक रोिगारमा भएकािे गाउँमा यूिा िनशवि नभेरटने ।  
• गाउँपालिकाको मानि विकास सूचकांक, स्वास्थ्य लशक्षा क्षेत्र सन्तोषिनक नहुनु ।  
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• बेरोिगार िनशवि बढी र क्षेत्रगत रुपमा स्थानीय दक्ष िनशविको अभाि हुनु ।  
• श्रमप्रवतको आस्थामा कमी र स्थानीय स्तरमा श्रम गनेिे सम्मान नपाउनु ।  
• स्थानीय व्यिसायी र विकास सरोकारिािाहरुको आमथिक तथा व्यिस्थापकीय क्षमता कमिोर हुनु ।  

 अिसर 
• अमधकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भएकािे माटो र हािापानी सुहाउँदो विकास योिना छनौट र कायाणन्वयन 

गने िातािरर् बनु्न ।  
• विगतको युििे स्थानीयबासीमा रािनैवतक चेतना र िनचेतनाको विस्तार हुनु ।  
• पयाणपयणटन र सांसृ्कवतक पयणटनको पूिाणधार हुनु ।  
• द्वन्द्व र द्वन्द्वपमछको विकासका सम्बन्धमा अध्ययन स्थि र मौलिक भाषा संसृ्कवतको अिसर हुनु ।  
• स्थानीय िन, खवनि (तामा, फिाम, लससा) िगायतको प्राकृवतक स्रोतको प्रचुरता हुनु । 
• मगर समुदायको भाषा संसृ्कवतिाई ब्राण्डण्डङ गनण सककने सम्भािना हुनु ।  
• नयाँ लिल्ला भएकािे नेपाि सरकार, प्रवतवनमध, विकास साझेदार िगायतका सरोकारिािा पक्षकहरुको 

चासो रहनु ।  
• स्थानीय स्रोत साधनहरुको समुमचत ढङ्गिे उपयोग गरी विकास वनमाणर् तथा आय आिणनका लावि िगानीको 

सम्भािना बढ्नु ।  
• योिना तिुणमा, िगीकरर् तथा विकास कक्रयाकिापमा सबैको चासो बढ्नु ।  

 चनुौवत 
• स्थानीयबासीको आमथिक, सामालिक तथा भौवतक विकासमाफण त िीिनस्तर मामथ उठाउनु ।  
• सामुदामयक विद्याियको गुर्स्तर कायम गरी शैलक्षक गुर्स्तरमाफण त मानि विकासमा िोड ददनु ।  
• दक्ष िनशवि विकासका साथै बरेोिगार युिािाई रोिगार प्रदान गरी विदेश पिान हुनबाट रोकु्न ।  
• प्रयोगविदहन साँसृ्कवतक, प्राकृवतक तथा कृकत्रम स्रोत साधनहरुिाई प्रयोगमा ल्याउनु ।  
• स्थानीय परम्परागत उपचार पिवत र अस्पतािको उपचार पमिवतमा सामन्िस्यता ल्याई हरेक िनताको 

स्वास्थ्य संस्था र गुर्स्तरीय सेिामा पहुँच पुर्याउनु ।  
• िनअपेक्षा र आिश्यकताहरु पररपूवति  गनण स्थानीय सरकारिे प्रभािकारी सुशासनको प्रत्याभूवत गराउनु ।  
• गुर्स्तरीय पूिाणधार वनमाणर् र व्यिस्थापनका िावग स्रोत व्यिस्थापन, क्षमता अमभिृमि र समन्वय कायम 

गनुण ।  
• विकास योिनाको छनौटदेखख कायाणन्वयन र प्रवतफि बाँडफाँडसम्म सबैको समान अमधकार र अपनत्व 

कायम राख्नु ।  
• िैदेलशक रोिगारीबाट आएको रेममट्यान्सिाई स्थानीय पँूिीको रुपमा पररचािन गनुण ।  
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१.२ आ.व.२०७६।०७७ को समीक्षा 

(क) आर्थिक र्वकास 

१. कृषि 

कृवष सेिा एकाईबाट कृवष प्रसार तथा बािी विकास कायणक्रममाफण त कृषकहरुिाई कृषक िलक्षत विमभन्न तालिम 
सञ्चािन, अनुदानमा बीउ, विरुिा, मेलसन वितरर्,  माटो परीक्षर्, कृषक पाठशािा िस्ता कायणक्रमहरु सम्पन्न भएका 
छन् । मागमा आधाररत ५० प्रवतशत अनुदानमा फिफूि नसणरी, तरकारी खेती, मसिा बािी, यि उपकरर्, व्यिसामयक 
च्याउ खतेीका िावग टनेि तथा बीउ वितरर्, ७५ प्रवतशत अनदुानमा ७५ घार मौरीको गोिा, तरकारी बािी, उन्नत खाद्यान्न 
बािी, तोरी मसुरो िगायत दिहन बािीको बीउ वितरर् िस्ता कायणक्रम सम्पन्न भएका छन् भने िकडाउनका कारर् 
कृषक भ्रमर् कायणक्रम सम्पन्न हुन सकेन । खाबाङ र चुनबाङमा कृवष उपि संकिन केन्द्र वनमाणर् भएको छ । भकारो 
सुधार कायणक्रम, साना सहकारी लसिंचाई, माछा पोखरी वनमाणर् अनुदान, साना तथा स्प्रिङ्कि लसिंचाई अनुदान प्रदान 
भएका छन् ।   त्यसैगरी पशु सेिा एकाईबाट पशु सेिा सम्बन्धी विमभन्न तालिम, वनयममत पशु उपचार सेिा प्रदान भएका 
छन् । ५ िटा िडामा टे्रवब्रि वनमाणर् भएको छ । ७५% अनुदानमा बङु्गरको २२ िटा बीर वितरर्, ८ िटा बोयर बोका वितरर्, 
दहउँदे तथा िषे घाँसको बेनाण वितरर् िस्ता कायणक्रम सम्पन्न भएका छन् । संघीय सरकारको अनुदानमा कृकत्रम गभाणधान 
केन्द्रका िावग सामाग्री खररद भएको छ भने प्रदेश सरकारको अनुदानमा पशु प्रयोगशािा ल्याब स्थापनाका िावग 
सामाग्री खररद र ल्याब हाउस वनमाणर् भएको छ । माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान केन्द्रमा ग्रीन हाउस वनमाणर्का साथ ै
ररङ रोड, प्रशासवनक भिन र अवतमथ गृह भिन वनमाणर् कायण सम्पन्न भएको छ । 
 

२. उद्योग तथा वाणिज्य 

माग र औमचत्यताका आधारमा घरेिु तथा साना उद्योग कायणक्रमबाट साना व्यिसायीहरुिाई पूिाणधार संरचना सहयोग 
वनमाणर् कायणबाट साना व्यिसायीहरु िाभान्त्रन्वत भएका छन् । घरेि ुतथा साना उद्योग विकास सममवतसँगको समन्वयमा 
िािी बुन्ने, डकमी, सिारी चािक तालिममाफण त यूिाहरुिाई उद्यमी र स्वरोिगार बनाउन ेपयणत्न गररएको छ । साना उद्योग 
प्रििणन कायणक्रम सबै सामू पुर्याएर अझ प्रभािकारी बनाउनपुने तथा ठूिा उद्योगी तथा व्यापारीहरुिाई आकषणर् गनुणपन े
देखखएको छ ।   
 

३. पययटन 

गाउँपालिकाको पयणटकीय प्रोफाइि तयार गररएको छ । गाउँपालिकाको प्रवतवबम्ब झल्किन ेगरी िीिनशैिी, संसृ्कवत, 
भू-दृष्य, इवतहास समेरटएको १२८ पृष्ठको भूमे तस्प्रिर यात्रा प्रकाशन गररएको छ। चुनबाङ बैठकस्थििाई अझ व्यिस्थस्थत 
र प्रभािकारी बनाउन ममणत सम्भार गररएको छ । गाउँपालिकाको पयणटन गुरुयोिना तिुणमा र चुनबाङ िनयुि 
संग्रहाियको गुरुयोिना तिुणमा कायण सम्पन्न हुन सकेन ।  स्थानीय पूिाणधार साझदेारी विकास कायणक्रमबाट गुररल्ला 
पदमागणको नक्साङ्कन कायण सम्पन्न भएको छ भन ेनेपाि पयणटन बोडणबाट भेररडाँडा िनयुि संग्रहाियको पूिाणधार वनमाणर् 
र अिधारर्ात्मक योिना तिुणमा कायण सम्पन्न भएको छ। 
 

(ख) सामार्जक र्वकास 

 

१. णिक्षा 
लसकाई कक्रयाकिापिाई प्रविमधमैत्री र प्रभािकारी बनाउनका िावग लशक्षक कमणचारीहरुिाई वनयममत तालिम माफण त 
क्षमता अमभिमृि गने उद्देश्यिे प्रदेश नं ५ सरकारसँगको साझेदारीमा शैलक्षक तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ । मा.वि. 
तथा आ.वि. तहमा लशक्षर् गने लशक्षकहरुिाई यौन तथा प्रिनन ्स्वास्थ्य सम्बण्डन्ध तालिम प्रदान गररएको छ । कोमभड 
१९ का कारर् लिन्सी व्यिस्थापन िगायतका तालिम तथा कायणक्रमहरु सम्पन्न हुन सकेनन् । कोमभड १९ का कारर् 
विद्यािय सञ्चािन गनण करठन पररस्थस्थवतमा विद्याथीको पठनपाठनिाई सुचारु राख्न रेदडयो लशक्षा कायणक्रम सञ्चािन 
भैरहेको छ । दरू लशक्षा कायणक्रम अन्तगणत सञ्चालित रेदडयो लशक्षा कायणक्रमका िावग आिश्यक पन ेरेदडयो तथा अदडयो 
सामाग्रीहरु खररद गरी विद्याियहरुिाई उपिब्ध गराइएको छ।  ५ नं. प्रदेश सरकार सशतण अनुदानबाट ८ िटा सामुदामयक 
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विद्याियहरुमा कम्पाउन्डिङ िाि वनमाणर् तथा घरेबारका कायणहरु सम्पन्न भएका छन ्। विद्यािय पूिाणधारतफण  ५ िटा ट्रस 
भिन, २ िटा िास सदहतको शौचािय वनमाणर् सम्पन्न भएका छन् भने एक रेट्रोकफरटङ कायण प्रकक्रयामा रहेको छ। नमूना 
विद्यािय वनमाणर्का िावग ३३ िटा सामुदामयक विद्याियहरुमधे्य हािसम्म २८ विद्याियमा िैकल्कल्पक उिाण सोिार िडान, 
१५ विद्याियहरुमा कम्प्यूटर ल्याब र १० विद्याियहरुमा बािमैत्री कक्षा व्यिस्थापन सम्पन्न भएका छन ्।  
 

२. स्वास््य 

संस्थागत सुते्करी प्रोत्साहनका िावग आन्तररक स्रोतबाट पालिका अन्तगणत रहेका बमथि ङ सेन्टरमा सुते्करी भएका 
मदहिाहरुिाई पोषर् झोिा वितरर् र घरघरमा गई पटक PNC िाँच गररएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको संस्थागत 
क्षमता अमभिृमिका िावग ३ िटा स्वास्थ्य चौकीहरुमा एक एक सेट कम्प्युटर प्रर्ािी गररएको छ ।  स्वास्थ्य संस्था/खोप 
केन्द्र र सामुदामयक स्वास्थ्य एकाईहरुमा औषमधको सहि पहँुचका िावग औषधी खररद तथा वितरर् कायण सम्पन्न भएको 
छ ।  सशतण अनुदानतफण  िम्मा ३९ िटा कायणक्रम रहेकोमा ३४ िटा कायणक्रम सम्पन्न भएका छन् । िसमा नसने रोग सम्बण्डन्ध 
अमभमुखखकरर्, महामारी तथा प्रकोपिन्य रोगहरुको अिस्थामा RRT/ CRRT पररचािन गने, चौमालसक ररभ्यु तथा 
अमभमुखखकरर् गने कायणक्रम सम्मन्न भएका छन । त्यस्त ैअपाङ्गता भएका व्यविहरुको अमभिेखरकरर् कायण, आँखा, 
नाक, कान, घाटी , तथा  मुख स्वास्थ्य सम्बण्डन्ध मदहिा स्वयम सेविकाहरुिाई तथा स्वास्थ्य लशक्षकहरुको िावग 
अमभमुखखकरर् कायणक्रम, औषमधको समुमचत प्रयोग प्रिधणनका िावग साथी समुह लशक्षा कायणक्रम तथा आधारभुत 
स्वास्थ्य सेिा सम्बण्डन्ध स्तररय उपचार पिवत अमभमुखखकरर् तथा सममक्षा कायणक्रम र मदहिा स्वास्थ्य स्वयम सेविका 
कायणक्रम िगायतका कायणक्रमहरु सम्पन्न भएका छन ्। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोमभड १९ को रोकथाम 
तथा वनयिर्का िावग सुरुिाती चरर्देखख नै क्वारेन्टाइन वनमाणर्, सचेतना कायणक्रम, राहत वितरर्, सूचना संकिन 
तथा अद्यािमध गरी अन्यत्र स्थानबाट आएका व्यविहरुिाई क्वारेन्टाइनमा राखी चेकिाँचपमछ मात्र घर पठाइएको छ । 
प्रकोप व्यिस्थापन कोषबाट खचण व्यहोने गरी कोमभड वनयिर् सम्बण्डन्ध कायणक्रमहरु हािसम्म पवन चलिरहेका छन् । 
 

३. खानपेानी तथा सरसफाई 

खानेपानी तथा सरसफाई रर्नीवतक कायणयोिना स्वीकृत भई सोही बमोलिम एक गाउँहरु पूर्णसरसफाइउनु्मख गाउँ 
घोषर्ा भएको छ। सचेतनामूिक कायणक्रम हुने भएकािे कोमभड १९ का कारर् सबै कायणक्रमहरु प्रभािकारी कायाणन्वयन 
हुन सकेनन ्। गाउँपालिकाको िास योिनातिुणमाका िावग तथ्याङ्क संकिन भई अन्त्रन्तम चरर्मा पुगेको छ । खानपेानी 
तथा सरसफाईतफण  चािु आमथिक िषणमा कूि ५३ मधे्य ५० िटा योिना तथा कायणक्रम कायाणन्वयन भएका छन् । ३५ िटा 
खानेपानी योिना वनमाणर् तथा ममणत सम्भारबाट  गाउँपालिकाबासीहरुिाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईका िावग 
सहि भएको छ । विमभन्न स्थानहरुमा डस्टविन वनमाणर्, टोि विकास संस्थामाफण त गाउँघर सरसफाईसम्बन्धी कायणक्रम 
सम्पन्न भएका छन ् । रर्नीवतक कायणयोिनािाई समयसीमा बमोलिम कायाणन्वयन गरेमा समयमै गाउँपालिका परू्ण 
सरसफाईयुि र स्वच्छ खानेपानी सुविधा भएको गाउँपालिका बन्नेछ । 
 

४. संस्कृतत प्रवर्द्यन 

स्थानीय भाषा संसृ्कवत सम्बन्धी १९ िटा कायणक्रमहरुमधे्य १७ िटा कायणक्रमहरु सम्पनन्न भई भाषा, संसृ्कवतको संरक्षर्, 
संििणन तथा परम्परागत संसृ्कवत पुस्तेिारी हस्तान्तरर्मा टेिा पुगेको छ । 

िसमधे्य ६ िटा भौवतक पूिाणधारसम्बन्धी वनमाणर् तथा संरक्षर् कायण भएका छन् भने त्यसबाहेक पञ्चेबािा खररद, 
िनिावत पोशाक खररद कायण सम्पन्न भएका छन् । कोमभड १९ का कारर् पालिकास्तरीय भाषा तथा किा संसृ्कवत 
प्रवतयोवगता सम्पन्न हुन सकेन ।  
 

५. यूवा, खेलकूद तथा मनोरञ्जन 

यूिा तथा खेिकूदका िावग खेिमैदान िगायत २८ मधे्य २४ िटा आयोिना तथा कायणक्रम सम्पन्न भएका छन् ।  यूिा 
तथा खेिकूदतफण  साना भौवतक पूिाणधारहरु सम्पन्न भई यूिाहरुिाई खेिकूद कायणक्रमका िावग सहिता भएको छ । युिा 
उद्यमीिाई प्रििणन, तालिम िस्ता कायणक्रमिाई वनरन्तरता ददन आिश्यक देखखएको छ ।  
गाउँपालिका र िडास्तरसम्म युिा विकास केन्द्रको संस्थागत संरचना वनमाणर् भएको छ । यसबाट यूिा तथा खेिकूद 
क्षेत्रको विकासमा थप टेिा पुगे्न अपेक्षा गररएको छ। 
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६. लैषिक समानता तथा सामाणिक समावेिीकरि 

गाउँपालिकाको मदहिा, बािबालिका तथा समािकल्यार्सम्बन्धी क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, व्यिसाय सीप िस्ता 
तालिमबाट सामालिक रुपमा पमछ परेका मदहिाहरु िाभान्त्रन्वत भएका छन् । िडास्तरमा मदहिािलक्षत १७, बािबालिका 
िलक्षत २५, दलित िलक्षत १२, अपाङ्गिलक्षत ८, ज्येष्ठ नागररक िलक्षत ९, िनिावत िलक्षत ६ िटा कायणक्रमबाट िलक्षत िगण 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा िाभान्त्रन्वत भएका छन ्। आगामी ददनमा िलक्षत िगणको उत्थान, समािेशीकरर् तथा प्रििणनका 
िावग प्रत्यक्ष िाभ हुन ेखािका आयोिना तथा कायणक्रममाफण त उनीहरुको आमथिक, सामालिक तथा रािनैवतक रुपमा 
प्रोत्साहन, प्रििणन हुन ेिातािरर्र् वनमाणर् गरी समान हैलसयतमा पुर्याउनुपने आिश्यकता देखखएको छ ।  
सामालिक संरक्षर्तफण  मुख्त्त्रमिी ग्रामीर् विकास कायणक्रमबाट अवतविपन्न व्यविहरुका िावग ६ िटा आिास भिन 
वनमाणर् सम्पन्न भएको छ भन ेसुरलक्षत नागररक आिासतफण  ४९ घरको खरको छाना विस्थापन भएको छ । 

 

(ग) पूवािधाि क्षेत्र 

१. स्थानीय सडक, पलु तथा झोलिु ेपलु 

 

विमभन्न सडकहरुको कूि ४२ ककमम सडकको दडवपआर तयार भएको छ । धमणशािा िाबाङ मभत्रिन सडक, कत्रिरे्ी 
माररङ सडक, लसमा झमु्लाबाङ क्याङ्सी सडक, ररका िुकुम थबाङ सडक, गैरीगाउँ गहँुकम्द सडक, कुमचबाङ कोिाण 
सडक गरी कूि १०.२२ ककमम सडक ट्रयाक खोलिएको छ भने ५ िटा आरलससी पनु ६ िटा काठे पुि, ४ िटा घोडेटो 
बाटो, १ लसिंढी वनमाणर् भएको छ । सबै ग्रामीर् सडकहरु ममणत तथा सम्भार भई सडक यातायात सुचारु अिस्थामा 
राखखएको छ ।   
 

२. तसंचाई 

एउटा लसिंचाई, ५ िटा साना लसिंचाई पोखरी वनमाणर् भएका छन् भने ८ स्थानमा थोपा लसिंचाईका िावग सामाग्री खररद 
गरी वितरर् भएका छन् । यसबाट कृवष उपि उत्पादनमा थप टेिा पुगे्न विश्वास गररएको छ ।  
 

३. भवन तथा सहरी षवकास 

८ विद्यािय भिन र १४ सामुदामयक भिन गरी विमभन्न २२ िटा भिनहरु वनमाणर् भएका छन ्। गाउँपालिकामा बन्न ेसबै 
घरहरुिाई भिन संदहतामभत्र ल्याएर वनमाणर् गराई इिाित प्रदान गनण घर नक्सा पास मापदण्ड तयार भएको छ । आगामी 
ददनमा भिन संदहता कायाणन्वयनका िावग प्रभािकारी कदम चाल्न अपररहायण दखेखएको छ ।  
 

४. उिाय, लघ ुतथा साना िलषवद्यतु 

गाउँपालिकामभत्रका ७ िटा साना ििविद्युतहरुको ममणत, सम्भार, सामाग्री खररदबाट गाउँपालिकाबासीहरुिे उज्यािो 
सुविधा पाएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययनबाट तुिनात्मक रुपमा िाभ हुने आयोिना छनौट गरी ििविद्युत आयोिना 
वनमाणर् कायणिाई अगादड बढाउन सककएमा भविष्यमा विद्युत खपतमा आत्मवनभणर हुनुका साथ ैआम्दानी समेत बढ्न 
सक्छ ।  
 

५. सञ्चार 

सञ्चार क्षेत्रको विकासका िावग लिल्लाका तीनिटै स्थानीय तहको संयुि िगानीमा एफ.एम. रेदडयो सञ्चािनमा 
आएको छ । गाउँपालिकाि ेमालसक बुिेरटन, साप्तादहक गवतविमध प्रकाशनमाफण त गवतविमधहरुिाई सुचारु गरररहेको 
छ । गाउँपालिका कायाणिय तथा अन्तरगतका िडा कायाणिय, माद्याममक विद्यािय, स्वास्थ्य चौकीहरुमा इन्टरनेट िडान 
भएका छन ्। सबै ठाउँमा सञ्चार सुविधा, टेलिफोन, मोबाइि नेटिकण  सुविधा प्रभािकारी बनाउन थप पहि गनुणपनछे ।  

(घ) वािाविण िथा र्वपद व्र्वस्थापन 

१. वन तथा भ-ूसंरक्षि 

सफा र हररयािी गाउँपालिका वनमाणर् गनण िृक्षारोपन कायणिाई वनरन्तरता ददइएको छ । मध्यपहाडी िोकमागणको 
मामथपरि फु्रट कररडोरको रुपमा विकास गनण दहउँद ैफिफूिको विरुिा रोप्न ेकायणको थािनी गररएको छ । ददगो िन 
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व्यिस्थापनद्वारा िन क्षते्रको उत्पादकत्व र िन पैदािारको उत्पादन िृमि माफण त हररयािीसँगसँगै आम्दानीको स्रोतको 
रुपमा समेत विकास गनुणपनेछ । 
 

२. िलाधार संरक्षि 

िि तथा भमूमको संरक्षर्, पानीको मुहानहरुको संरक्षर्का िावग मुहान सफा राख्ने, तारबार गने, िरपर िृक्षारोपन गन े
कायणिाई सचेतना कायणक्रममाफण त प्रििणन गररएको छ । चाि ुआिमा ३ िटा ििाधार संरक्षर् सम्बन्धी आयोिना सम्पन्न 
भएका छन ्।  
 

३. वातावरि संरक्षि, िलवाय ुपररवतयन 

स्थानीय विपद तथा िििायु उत्थानशीि योिना तिुणमा भएको छ । िन तथा िातािरर् संरक्षर्का िावग 
सरोकारिािाहरुसँग सहकायण गरी िृक्षारोपन, िििायु पररितणन न्यूवनकरर् र अनुकूिनका िावग ५ िटा िडाहरुको 
िििायु अनुकूिन स्थानीय योिना (LAPA) तयार गररएको छ । स्थानीय अनुकूिन योिना बमोलिम पूिाणधार विकास 
कक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनुणपने, स्थानीयबासीहरुिाई सोही बमोलिम सचेत गराउने र िििायु पररितणनसम्बन्धी काम 
गने सबै वनकायहरुसँग सहकायण र साझेदारीमाफण त प्रभािकारी बनाउनपुन ेआिश्यकता दखेखएको छ ।  
 

४. फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन 

सरसफाई रर्नीवतक कायणयोिना बमोलिम ५ िटा िडाहरुमा सघन कायणक्रम सञ्चािन भएकोमा कोमभड १९ का कारर् 
एउटा गाउँ बाहेक ५ िटै िडाहरुको गाउँ टोिहरुिाई परू्ण सरसफाईउनु्मख टोि घोषर्ा गनण सककएन । फोहर 
व्यिस्थापनका िावग ठाउँ ठाउँमा खाल्डो खवनएका छन ्। सािणिवनक स्थि र वनकायहरुमा दुई रङका डस्टविन, डोको 
राखखएका छन् । िाबाङ गाउँ ढि वनकास बाहेक काँक्री, काडँा, लसमा र िुकुम गाउँमा ढि वनकास व्यिस्थाको प्रारस्प्रम्भक 
काम भएका छन ्। घना बस्ती भएका अन्य गाउँहरुमा पवन व्यिस्थस्थत ढि वनकास आयोिना माफण त फोहर व्यिस्था गनण 
आिश्यक देखखएको छ ।  
 

५. िल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रि 

खाबाङखोिामा ििउत्पन्न प्रकोप वनयिर्का िावग २२० क्यू.कफट बाँध वनमाणर् भएको छ । िुकुम खोिा र थबाङ 
खोिा तथा अन्य खहरे खोिाहरुिाई मध्यनिर गरेर बाँध वनमाणर् कायणिाई िोड ददन आिश्यक छ ।  
 

६. षवपद व्यवस्थापन 

गाउँपालिकास्तरीय तथा िडास्तरीय विपद् व्यिस्थापन सममवत गठन भएका छन् । युएनएफपीए र नेपाि रेडक्रस 
सोसाइटीको सहयोगमा स्थानीय विपद् तथा िििायु उत्थानशीि योिना तिुणमा भएको छ । साथ ैस्थानीय आपतकािीन 
केन्द्रका िावग भिन वनमाणर् भई सञ्चािनको तयारीमा रहेको छ भने विपद् िोखखम व्यिस्थापनका िावग आिश्यक 
तारिािी, बन्दोबस्तीका सामाग्री खररद गरी लिल्ला प्रहरी कायाणिय र इिाका प्रहरी कायाणियिाई हस्तान्तरर् गररएको 
छ । प्रकोप पीदडतहरुिाई नगद तथा तारिािी सहयोग प्रदान गनुणका साथै आिश्यक सामाग्रीहरु तयारी अिस्थामा 
राखखएको छ ।  

(ङ) संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह ि सुशासन 

१. सामान्त्य सेवा 
वनयममत स्टाफ ममरटङ, मालसक स्टाफ ममरटङ तथा विशेष ममश्चश्रत ममरटङबाट दैवनक सेिाप्रिाहका बारेमा छिफि गरी 
तत्काि समाधान गने गररएको छ । वनयममत सािणिवनक सेिा प्रिाहका िावग भौवतक तथा मानिीय व्यिस्थापनबाट 
गुर्स्तरीय सेिा प्रिाहको आधार तय भएको छ । स्वीकृत दरबन्दी बमोलिम आंलशक पदपूवति  भएकािे सेिा प्रिाहमा केही 
सहि भएको छ ।  
 

२. सरुक्षा व्यवस्थापन 

कायाणियको सुरक्षाका िावग पाि,े कायाणिय सहयोगीको व्यिस्था  तथा नलिकको प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वय माफण त 
सुरक्षा व्यिस्थापनिाई िोड ददइएको छ ।  
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३. सूचना प्रषवतध 

सुशासन र गुर्स्तरीय सेिा प्रिाहका िावग गाउँपालिका कायाणिय तथा िडा कायाणियहरुमा कम्प्यूटर, वप्रन्टर, इन्टरनेट 
िस्ता सूचना प्रविमधका आधारभतू हाडणिेयरको व्यिस्था गररएको छ।  
गाउँपालिकाको डाटा व्यिस्थापन तथा भण्डारर्का िावग सभणर िडान गररएको छ ।  
 

४. पणञ्जकरि व्यवस्थापन 

व्यविगत घटना दताण सेिा सहि बनाउन सबै िडा कायाणियमा स्थानीय पञ्जिकामधकारी तोककएको छ । कमणचारीको 
अभािमा एकै व्यवििे दुई िा दुईभन्दा बढी िडा कायाणियको स्थानीय पञ्जिकामधकारीको लिमे्मिारी वनिाणह गनुणपन े
भएकािे सेिाग्राही मकाणमा परेका छन् । घटना दताणका पुराना अमभिेखहरु चादहएको बेिा पाइने गरी व्यिस्थापन गनण 
दडलिटाइि भैरहेको छ ।  
 

५. स्थानीय त्याङ्क संकलन र अतभलेख व्यवस्थापन 

दडलिटि सिेमाफण त तथ्याङ्क संकिन गरी दडलिटि प्रोफाइि तयार भएको छ । यूिाहरुको सीप, क्षमता, चाहना र 
आिश्यकताहरुको यूिा सिेक्षर् र िास्तविक कृषक पदहचान तथा कृवष सम्भाव्यताका िावग कृषक सिेक्षर् सम्पन्न भई 
तथ्याङ्क प्रशोधन गनण बाँकी छ । सूचना तथा अमभिेख केन्द्र, स्थानीय आपतकािीन केन्द्र र सूचना केन्द्र सञ्चािनका 
िावग भिन वनमाणर् भएको छ । आगामी आमथिक िषणमा सूचना तथा अमभिेख केन्द्र सञ्चािनमा आई पुराना तर महत्वका 
डक्युमेन्टको संरक्षर् तथा कायाणियका अमभिेख व्यिस्थस्थत भएको हुने अपेक्षा गररएको छ ।  
 

६. सिुासन प्रवर्द्यन 

आम नागररकिाई गाउँपालिकाको गवतविमध तथा आयोिनाहरुका सम्बन्धमा सुसूमचत हुने अिस्था लसिणना गनण हरेक 
आयोिनाको सूचनापाटी तथा सािणिवनक सुनुिाई र परीक्षर् अवनिायण गररएको छ । गाउँ-गाउँमा  गाउँपालिकास्तरमा 
२ पटक सािणिवनक सुनुिाई कायणक्रम सम्पन्न भएको छ । स्वतः प्रकाशन, प्रवतिेदन  प्रकाशन, नोरटस बोडण, नागररक 
िडापत्र, गुनासो सुनुिाई संयि सकक्रय अिस्थामा राखखएको छ ।  
 

७. अनसुन्त्धान र षवकास 

गाउँपालिकाको समग्र विकास तथा सेिा प्रिाहिाई गुर्स्तरीय बनाउन तथ्याङ्क संकिन, अद्यािधी, फाराम ढाँचा तय 
गने काम भैरहेको छ । सेिा प्रिाहसँग सम्बण्डन्धत विमभन्न सफ्टिेयरहरु बाह्य स्रोतबाट खररद गरी तथा आफै विकास गरेर 
सञ्चािनमा ल्याइएका छन् । मछटो प्रवतफि ददने खािका आयोिना सञ्चािन गने गरी अध्ययन अनुसन्धान गनण 
आिश्यक देखखएको छ ।  
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खण्ड २ - आगामी आ.व.२०७७/०७८ को नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम 

२.१ सोंच, िक्ष्र्, उदे्दश्र् ि अपेर्क्षि उपिब्धी 

२.१.१ सोंचिः 

सुखी र खुशी गाउँपालिकाबासी, समृि र नमूना गाउँपालिका बनाउने ।  

२.१.२ िक्ष्र्िः 

1. सािणिवनक सेिा प्रिाह, विकास वनमाणर् र गवतविमधमा सुशासनको प्रत्याभूवत ददिाउने ।  
2. महामारीको वनयिर् गदै सिाणङ्गीर् विकास माफण त स्थानीय तहको सरकारको प्रभािकाररता 

अमभिृमि तथा िीिनस्तर सुधारको अनुभूवत ददिाउने ।  

२.१.३ उदे्दश्र्िः 

1. स्वास्थ्य क्षेत्रको पूिाणधार, िनशवि र क्षमता विकास गरी स्वास्थ्य सेिामा आम िनताको सहि पहुँच 
पुर्याई सुरलक्षत रहेको आभाष ददिाउने, 

2. कोमभड-१९ बाट लसलिित आमथिक तथा सामालिक अिस्थािाई सुधार गरी स्थानीय अथणतििाई 
चिायमान र गवतशीि बनाउने,  

3. नागररकका मौलिक हक र अमधकारका रुपमा रहेका आधारभूत आिश्यकताहरु शीघ्र पररपूवति  गदै 
िीिनस्तरमा सकारात्मक सुधार गने, 

4. सबै िगण, लिङ्ग, समूहको अपनत्वकरर् माफण त समतामूिक सभ्य समािको वनमाणर् र स्थानीय तहको 
सरकारको प्रभािकाररता अमभिृमि गरी सुशासन प्रििणन गने, 

5. उपिब्ध स्रोत साधन, अिसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग र समुमचत पररचािन गरी उद्यमशीिताको 
विकास र रोिगारी लसिणनाबाट आमथक िृमि र विकास गने, 

6. आमथिक स्थामयत्व कायम गने तथा िगानीको िातािरर् वनमाणर् गने ।  

२.१.४ प्राथर्मकिाहरुिः 

आगामी आमथिक िषणको िावषिक बिेट तथा कायणक्रम तिुणमा गदाण बिेटको िक्ष्य, उदे्दश्यिाई हाँलसि गनण 
देहाय बमोलिमका क्षेत्रहरुिाई प्राथममकतामा राखी तयार गररएको छ । 
 

(क) स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नवत र विस्तार, 
(ख) गुर्स्तरीय लशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई िगायतका क्षेत्रमा िोड, 
(ग)  कृवष, पयणटन, उद्योग तथा भौवतक तथा मानि संशाधनको क्षेत्रमा िोड, 
(घ)  कृवषको आधुवनकीकरर्, व्यािसायीकरर् र यान्त्रिकरर्का साथै घरेिु तथा साना उद्योग प्रििणनबाट 

उत्पादन र उत्पादकत्व िृमि र बिारीकरर्मा िोड, 
(ङ)  पयणटन पूिाणधारको विकास तथा प्रििणन, ििविदु्यत उत्पादन, उद्योग स्थापना िगायतका क्षेत्रमा 

सरकारी, वनिी र सहकारी क्षेत्रको िगानी आकषणर् तथा रोिगारी प्रििणन, 
(च) विपद् व्यिस्थापन, िन तथा भू–संरक्षर्, िििायु पररितणन अनुकूिन, 
(छ) संस्थागत विकास तथा शासकीय सुधारमाफण त विमधको शासन, सािणिवनक सिेाको प्रभािकाररता, 

ििाफदेदहता र विकासमा नागररकको िन सहभावगता सदहतको सुशासनमा िोड।  
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२.१.५ अपरे्क्षि उपिर्ब्धिः 

उल्लल्लखखत सोंच, िक्ष्य उदे्दश्य र प्राथममकता बमोलिम वनधाणरर् गररएको आगामी आमथिक िषण २०७७/०७८ को 
िावषिक नीवत, बिेट तथा कायणक्रमबाट देहाय बमोलिमका क्षेत्रगत नवतिाहरु हालसि हुने अपेक्षा गररएको छ ।  

(क) आर्थिक र्वकास 

१० क्षते्र अपलेक्षत नवतिा 
१०
१० 

कृवष • कृवष एमु्बिेन्स सञ्चािनमा आई कृषकका उत्पादनहरुको बिारीकरर् भएको हुने  
• िास्तविक कृषकको पदहचान भई कृवष सेिा एकाईबाट कृवष प्रसार तथा बािी विकास कायणक्रम माफण त 

कृषक समूहहरु तालिम तथा अनुदान प्राप्त गरी िाभान्त्रन्वत भएको हुने 
• माररङ एकीकृत अनुसन्धान केन्द्र थप प्रभािकारी रुपमा सञ्चािनमा आएको हुने  
• पशु सेिा एकाईबाट पशु सेिा सम्बन्धी कायणक्रमबाट कृवषकहरु िाभान्त्रन्वत भएको हुने  
• उन्नत िातका पशु प्रििणनका साथ ैघाँस र दाना विस्तार कायणक्रमबाट पशुिन्य उत्पादनमा िृमि भएको 

हुने 
१०
२० 

उद्योग 
तथा 
िाखर्
ज्य 

• माग र औमचत्यताका आधारमा घरेिु तथा साना उद्योग कायणक्रमबाट िलक्षत िगण िाभान्त्रन्वत भएको हुने 
• घु उद्यम विकास मोडेिमा नयाँ िघु उद्यमी लसिणना भएको हुने 
• उद्यम विकास सम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहनबाट स्थानीय उद्योगी फस्टाएको हुने 

१०
३० 

पयणटन • पयणटन क्षेत्र गुरुयोिना तिुणमा भएको हुन े
• आददिासी िनिावत संग्रहािय, महत युि कफचर, िासुस्मृवत िनिादी विद्यािय संग्रहािय र िनयुि 

संग्रहािय चुनबाङको दडवपआर तयार भएको हुन े 
१०
४० 

सहका
री 

• स्थानीय सहकारीहरुिाई क्षमता विकास तालिम, िस्तुगत सहायताबाट थप सकक्रय भएको हुन े
• स्थानीय उत्पादन सहकाररता माफण त बिारीकरर् भएको हुने 
• सहकारीमाफण त वित्तीय साक्षरता कायणक्रम सञ्चािन भएको हुने 

१०
५० 

वित्तीय 
क्षेत्र 

• वित्तीय साक्षरता कायणक्रमबाट मुद्रा बचत तथा सदपुयोग गने बानीको विकास भएको हुने ।  

 

(ख) सामार्जक र्वकास 

२० क्षते्र अपलेक्षत नवतिा 
२० 
१० 

लशक्षा • सामुदामयक विद्याियहरुमा कायणरत लशक्षकहरुिाई पेशागत तालिमबाट पेशागत दक्षता 
अमभिमृि भएको हुन े

• वनयममत अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा छिफिबाट सामुदामयक विद्याियहरुको भौवतक तथा 
िातािरर्ीय सुधार भई शैलक्षक गुर्स्तर कायम भई नवतिा हालसि भएको हुने 

•  विद्याियको भौवतक पूिाणधार सम्बन्धी काम सम्पन्न भई पठनपाठनमा सहिता आएको हुन े
• सबै विद्याियमा करेसाबारी, विद्याथी स्वास्थ्य चेक िाँच सेिा, विद्यािय सरसफाई कायणक्रम, 

First Aid Box, स्थानीय लसकाई सामाग्री उपिब्ध भएको हुने ।  
• स्थानीय पाठ्यक्रम, स्वयंसेिक लशक्षक पररचािन, नमूना विद्यािय वनमाणर् कायणक्रमबाट 

शैलक्षक गुर्स्तरमा टेिा पुगे्न ।  
२० 
२० 

स्वास्थ्य • महामारीिन्य रोग वनयिर्का िावग आिश्यक मानिीय तथा भौवतक पूिणतयारी अिस्थामा 
रहेको हुने ।  

• पालिका अस्पताि तथा ल्याब सञ्चािनमा आई आम नागररकिे नलिकबाट गुर्स्तरीय 
विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेिा सुिभ रुपमा प्राप्त गन े।  

• स्वास्थ्य संस्थाको संस्थागत व्यिस्थापन, स्वास्थ्य सेिा विस्तार तथा विशेष कायणक्रम माफण त 
आम नागररकिे गुर्स्तरीय स्वास्थ्य सेिा सुिभ रुपमा प्राप्त गरेको हुन े
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• सबै बमथि ङ सेन्टरमा सुते्करी भान्छा घर वनमाणर् भएको हुने । मातृ तथा निलशशु एिं पोषर् 
कायणक्रमबाट पूर्ण खोप, पोषर्, संस्थागत प्रसुवतमा िृमि टेिा पुगेको हुन।े  

• पोषर् सघन कायणक्रमबाट गाउँपालिकाको पोषर् सुधारमा आधार सृिना भएको हुने । 
२० 
३० 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाइ 

• िास योिना बमोलिम खानपेानी आयोिनाबाट स्वच्छ खानपेानीमा अमधकांश िनताको पहँुच 
पुगेको हुने । 

• सरसफाइ कायणयोिना बमोलिम ४ िडामा सघन कायणक्रम सञ्चािनबाट पूर्ण 
सरसफाइयुि/उनु्मख िडा घोषर्ा भएको हुने ।  

• रर्नीवतक कायणयोिनािे चािु आमथिक िषणमा हालसि गनुणपने भनी तोककएका िक्ष्यहरु हालसि 
भएको हुने  

२० 
४० 

संसृ्कवत 
प्रििणन 

• संसृ्कवत प्रििणन सम्बन्धी कायणक्रमबाट स्थानीय भाषा, संसृ्कवतको संरक्षर्, संििणनका साथ ै
परम्पराको पुस्तेिारी हस्तान्तरर्को विकास भएको हुने 

• मन्डन्दर वनमाणर्, पञ्चे बािा खररद, सासृं्कवतक पोशाक खररद िस्ता कायणक्रमबाट आददिासी 
िनिावत, दलित िगणको पुख्यौिी संसृ्कवत िगेनाणमा टेिा पुगेको हुने ।  

२० 
५० 

खेिकुद तथा 
मनोरिन 

• यूिा सिेक्षर् बमोलिम यूिाहरुको माग र चाहनाको अमभिखे तयार भएको हुन े।  
• यूिाहरुिे रोिगारीमूिक तालिम प्राप्त गरी स्वरोिगार भएको हुने । 
• यूिा उद्यम, नमूना संसद, सामालिक िागरर्का िावग यूिा पररचािन िस्ता कायणक्रमबाट 

यूिाहरुमा व्यिसामयकता र आत्मवनभणरताको विकास हुने   
• यूिा तथा खेिकूदका िावग भौवतक पूिाणधार वनमाणर् तथा खिेकूद प्रवतयोवगताबाट 

व्यिसामयकताको विकासमा टेिा पुगेको हुन े
२०६० िैवगक 

समानता 
तथा 
सामालिक 
समािेशीकर
र् 

• मदहिा उद्यमशीिता विकासका िावग व्यिसाय अनुदान, तालिम, मदहिा सिाि गठन भई 
आत्मवनभणरताको िमृि भएको हुन े।  

• िैदङ्गक दहिं सा वनिारर् कोष, प्रसुवत आपतकािीन कोष, अत्यािश्यक सहायता कोष स्थापना 
भएको हुने ।  

• सबै िगण क्षेत्र लिङ्गको समान पहँुच स्थापनाका िावग वपछदडएको क्षेत्र, िगण उत्थानमा क्षमता 
विकास कायणक्रमिे टेिा पुगेको हुन े

• िडातहबाट सञ्चािन िलक्षत कायणक्रमबाट िलक्षत िगण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष िाभान्त्रन्वत भई 
सामालिक समािेशीकरर्मा टेिा पुगेको हुन े

• विमभन्न आमा समूह, बाि सिाि, अपाङ्ग हकदहत संरक्षर् सममवत गठन भई सञ्चािनमा 
आएको हुने  

 

(ग) पूवािधाि र्वकास 

३० क्षते्र अपलेक्षत नवतिा 
३०
१० 

स्थानीय 
सडक, 
पुि तथा 
झोिुङे्ग 
पुि 

• कुमचबाङ लसमखोिा सडक, कत्रिरे्ी माररङ सडक, लसमा झमु्लाबाङ क्याङ्सी गाबाङ सडक, नाख ेरुञ्च े
तामारी सडक, धमणशािा िाबाङ मभत्रिन चुनबाङ सडक, ररका िुकुम माररङ थबाङ सडकमा थप 
ट्रयाक खोलिएको हुन े।  

• ग्रामीर् सडकहरु वनयममत ममणत सम्भार भई सुचारु भएको हुने ।  
• ९ िटा झोिुङे्ग पुि, ६ िटा आरलससी पुि र ९ िटा काठेपुि वनमाणर् र १२ िटा घोडेटो बाटो ममणत भई 

आितिाितमा सहिता भएको हुने ।  
३०
२० 

लसिंचाई  • २ नयाँ लसिंचाई योिनाहरु सम्पन्न भएको हुन े

३०
३० 

भिन 
तथा 
सहरी 
विकास 

• विमभन्न स्थानमा २ िटा नया ँसामुदामयक भिन वनमाणर् र ३ भिनको ममणत भएको हुने ।  
• गाउँपालिका भिन, िडा कायाणियहरुको भिन वनमाणर्का िावग दडवपआर तयार भएको हुने 
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३०
४० 

उिाण, 
िघु तथा 
साना 
ििविद्यु
त  

• ९ िटा िघु ििविद्युतहरुको ममणत तथा विस्तार भएको हुने 
• थबाङखोिा ििविद्युत आयोिनाको दडवपआर तयार भै टेण्डर प्रकक्रया शुरु भएको हुने 
• उिाण विकास कायणक्रम माफण त ििविद्युत आयोिनामा गाउँपालिकाबासीको सेयरको प्रारस्प्रम्भक काम 

सुरु भएको हुन े

३०
५० 

सञ्चार • सञ्चार क्षेत्रको विकास माफण त भूमे गाउँपालिकाको सबै िडाका सबै गाउँटोिमा एफ.एम रेदडयो सुवनन े
अिस्था हुन े

• मोबाइि नेटिकण मा सुधार तथा सरकारी कायाणिय, विद्याियहरुमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको हुन े
 

(घ) वािाविण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन 

४० क्षते्र अपलेक्षत नवतिा 
४०
१० 

िन तथा भु-
संरक्षर् 

• सामुदामयक िनहरुमा िृक्षारोपनमाफण त िन तथा भ ूसंरक्षर्मा टेिा पुगे्न  
• ददगो िन व्यिस्थापनद्वारा िन क्षते्रको उत्पादकत्व र िन पैदािारको उत्पादन िमृि भएको हुने ।  

४०
२० 

ििाधार 
संरक्षर् 

• िि तथा भूममको संरक्षर्, पानीको मुहानहरुको संरक्षर्को िावग प्रते्यक िडामा अमभयान 
संचािन माफण त सचेतना फैिने 

• ३ स्थानमा ििाधार संरक्षर् योिना कायाणन्वयन हुने 
४०
३० 

िातािरर् 
संरक्षर्, 
िििायु 
पररितणन 

• िृक्षारोपन, िन संरक्षर् अमभयानबाट िन तथा िातािरर्ीय संरक्षर्मा िोड ददई 
सरोकारिािाहरुसँगको सहकायणमा िििायु पररितणन न्यूवनकरर् र अनुकूिनका िावग 
आिश्यक कायणक्रम तिुणमा भएको हुन े

• स्थानीय विपद् तथा िििायु उत्थानशीि योिना कायाणन्वयन भएको हुन े
४०
४० 

फोहरमैिा तथा 
ढि व्यिस्थापन 

• ठाउँ ठाउँमा फोहरमैिा व्यिस्थापनका िावग खाल्डो खनेर तथा डस्टविन राखेर फोहर व्यिस्थापन 
भएको हुन े

• ४ िटा िडाहरुमा सघन सरसफाई कायणक्रमबाट सरसफाइउनु्मख टोि/िडा घोषर्ा भएको हुन े।  
• झुम्लाबाङ, िाबाङ, गुनाम, धमणशािा, काँक्री ठूिो गाउँ, लसमा गाउँमा ढि वनकास तथा लसिंढी 

वनमाणर् कायण भएको हुने । 
४०
५० 

ििउत्पन्न प्रकोप 
वनयिर् 

• सैपाटुङ, पाछाबाङ, खाबाङ र गैरीगाउँमामा ििउत्पन्न प्रकोप वनयिर्का िावग बाँध वनमाणर् 
भएको हुन े

४०
६० 

विपद 
व्यिस्थापन 

• स्थानीय विपद् तथा िििायु उत्थानशीि योिना कायाणन्वयन हुन े
• स्थानीय आपतकािीन केन्द्र स्थापना भएको हुने 
• विपद् िोखखम व्यिस्थापनका िावग आिश्यक तारिािी, बन्दोबस्तीका सामाग्री खररद भएको 

हुन े
• हेलियाड वनमाणर् भएको हुने  

४०
७० 

िारुर् यि 
सञ्चािन 

•  

(ङ) संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह ि सुशासन 

५० क्षेत्र • अपेर्क्षि नर्िजा 

५०

१० 

सामान्य 

सेिा 

• वनयवमत स्टाफ वमवटङ, मावसक स्टाफ वमवटङ तथा विशषे वमवित वमवटङबाट दैवनक 

सेिाप्रिाहका बारेमा छलफल िरी तत्काल समाधान िने खालको संयन्र तयार भएको हुने 

• वनयवमत सािवजवनक सेिा प्रिाहका लावि भौवतक तथा मानिीय व्यिस्थापनबाट िुणस्तरीय 

सेिा प्रिाह भएको हुने 

५०

२० 

सुरक्षा 

व्यिस्थापन 

• कायावलयको कम्पाउण्डमा घेराबार, िाल वनमावण, पालेको व्यिस्था भई कायावलय सुरवक्षत 

भएको हुने 
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५०

३० 

सूचना 

प्रविवध 

• सुशासन र िुणस्तरीय सेिा प्रिाहका लावि आिश्यक हाडविेयर प्रणालीको व्यिस्था र 

सफ्टिेयर प्रणालीको विकास भएको हुने 

• जनप्रवतवनवध तथा कमवचारीहरुलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविवध सम्बन्धी तावलम प्रदान िरी 

क्षमता अवभिृवि भएको हुने 

५०

४० 

पवञ्जकरण 

व्यिस्थापन 

• व्यविित घटना दतावका परुाना अवभलेख कम््यूटराइज्ड र अनलाईनमा आधाररत घटना 

दताव कायावन्ियनमा आएको हुने 

• पुराना अवभलेखहरु चावहएको बेला पाइने िरी व्यिस्थापन िररएको हुने 

५०

५० 

स्थानीय 

तथ्याङ्क 

संकलन र 

अवभलेख 

व्यिस्थापन 

• चालु आिमा सम्पन्न यूिा सिेक्षण र कृषक पवहचान तथ्याङ्क संकलन कायवलाई प्रशोधन 

िरी अवभलेख तयार भएको हुने ।  

• िाउँपावलकाभर अवभलेख व्यिस्थापन सम्बन्धी एउटै मापदण्ड र कायवविवध बनाई एउटै 

मानकमा व्यिवस्थत भएको हुने 

• सूचना तथा अवभलेख केन्र सञ्चालनमा आई पुराना तर महत्िका डक्युमेन्टको संरक्षण तथा 

कायावलयका अवभलेख व्यिवस्थत भएको हुने 

५०

६० 

सुशासन 

प्रििवन 

• कम्तीमा २ पटक सािवजवनक सुनुिाई, एकपटक सामावजक परीक्षण भएको हुने 

• योजनास्थलमा सूचनापाटी, सामावजक लेखापरीक्षणलाई अवनिायव िरी आम नािररक 

सुसूवचत भएको हुने 

• सूचना प्रकाशन, नािररक िडापर अद्यािवधक, िुनासो सुनुिाइ संयन्र सविय अिस्थामा 

भएको हुने 

• मावसक प्रकाशन, भूमे बुलेवटन, साप्तावहक िवतविवध वनयवमत प्रकाशनमा आई सुशासन 

प्रििवनमा टेिा पुिेको हुने 

५०

७० 

अनुसन्धान 

तथा 

विकास 

• सेिा प्रिाहलाई थप िुणस्तरीय र प्रभािकारी बनाउन आिश्यक क्षेरको थप विकासका लावि 

अनुसन्धान तथा विकास िरी प्रवतिेदन प्राप्त भएको हुने 

५०

८० 

अन्यर 

िविवकृत 

नभएको 

•  
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२.२ वार्र्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि अविम्बन गरिएका प्रमुख नीर्ि 

िथा आधािहरु 

 

आिामी आवथवक िषव २०७७/०७८ को िावषवक बजेट तथा कायविम तजुवमा िदाव समग्र रुपमा नेपालको संविधानको 

नीवत, वनदेशक वसिान्त, विकासका समसामवयक मावमलाहरु, मौजुदा संघीय कानून, वनदेशन, मापदण्ड, प्रदेश 

सरकारको नीवत तथा कायविम, मापदण्ड तथा मािवदशवन, आिवधक योजना, स्थानीय स्रोत साधन र क्षमतालाई 

केन्र विन्दू बनाइएको छ । समग्री नीवत तथा आधारलाई टेकेर आवथवक, सामावजक, पूिावधार, िन तथा िातािरण र 

संस्थाित विकासका के्षरमा के्षरित नीवत तथा आधार कायम िरी बजेट तथा कायविम तजुवमा िररएको छ ।  

२.२.१ समग्र  नीर्ि िथा आधािहरु 

भूमे गाउँपालिकाको आमथिक िषण २०७६/०७७ को िावषिक नीवत, बिेट तथा कायणक्रम तिुणमा गदाण देहायका स्रोत र 
विषयहरुिाई आधार बनाएर तयार गररएको छ ।  

(क) नेपािको संविधान 
(ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
(ग) रामिय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 
(घ) अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
(ङ) संघीय र प्रदेश सरकारिे िारी गरेका नीवत, कानून तथा मापदण्डहरु  
(च) स्थानीय तहमा ििेट तिुणमा, कायाणन्वयन, आमथिक व्यिस्थापन तथा सम्पवत्त हस्तान्तरर् सम्बन्धी 

वनदेलशका, २०७४ 
(छ) संघीय, प्रादेलशक सरकारका आविधक योिना र गाउँपालिकाको गुरुयोिना  
(ि) गाउँपालिकाको मध्यमकािीन खचण संरचना 
(झ) गाउँपालिकाको स्थानीय स्रोत साधन र सक्षमता 
(ञ) विकासका अन्तरसम्बण्डन्धत विषयहरु 
(ट) नेपाि सरकारि ेअन्तराणमिय िगतमा िनाएका प्रवतबिताबाट लसलिित दामयत्वहरु, संघ र प्रदेश सरकारि े

अबिम्बन गरेका अन्य आमथिक नीवतहरु आदद । 

२.२.२ क्षेत्रगि नीर्िहरु 

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

आवथवक, सामावजक, पूिावधार, िन तथा िातािरण र संस्थाित विकासका क्षेरमा क्षेरित नीवत तथा आधार 

तय िररएको छ ।  

(क) आर्थिक क्षेत्र 

1_ कृवषको आधवुनकीकरण, यावन्रकरण र व्यिसायीकरणमा सहजीकरण र सरलीकरण 

िररनेछ ।  

2_ "अर्गयाववनक उत्पादनः भूमेको पवहचान" लाई भूमेको ब्राण्ड नारा बनाइनेछ ।  
3_ कृवष सडक, कृवष उपज संकलन केन्र, बजारीकरणका लावि कृवष सहकाररतालाई 

प्रििवन िररनेछ ।  
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4_ कृवष अनुसन्धान केन्रमा जनशवि व्यिस्थापन िरी ठोस रुपमा सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ ।  

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

नश्ल सुधार लिायत पशु सेिा तफव को कायविम सञ्चालन िररनेछ ।  

6_ सािवजवनक वनजी साझेदारी बमोवजम उद्योि क्षरे विकासका लावि पूिावधार वनमावण 
िनुवका साथै उद्यम विकास प्रििवन सम्बन्धी कायविम सञ्चालन िररनेछ ।  

7_ कृवरम तथा ऐवतहावसक पयवटन विकासका लावि पयवटन पूिावधार वनमावण र प्रििवन 
कायविमहरु सञ्चालन िररनेछ ।  

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

बजारीकरणमा सहायता उपलब्ध िराइनेछ ।  

 

(ख) सामार्जक क्षेत्र 

1_ सामुदावयक विद्यालयको शवैक्षक िुणस्तर तथा व्यिसावयक तावलम माफव त मानि 
विकासमा जोड वदइनेछ । "सबैका लावि वशक्षा, िुणस्तरीय वशक्षा" लाई प्रभािकारी 

बनाइनेछ ।  

2_ सबै नािररकलाई िुणस्तरीय आधारभतू स्िास्थ्य सेिाको सहज पहुचँ सुवनवित 

िररनेछ । परम्पराित उपचारको विवधलाई संस्थाित विकास िररनेछ ।  

3_ मूहान संरक्षणका साथै सफा, स्िच्छ खानेपानीमा सबैको पहुचँ सुवनवित िररनेछ । 
पूणव सरसफाइयुि िाउँपावलका वनमावणका लावि कायवयोजना बमोवजम बजेट 

कायावन्ियन िररनेछ ।  

4_ स्थानीय भाषा, संस्कृवत र कलाको संरक्षण, संििवनका साथै पुस्तेिारी 

हस्तान्तरणको अिसर वनमावण िररनेछ ।  

5_ यूिाहरुलाई व्यिसावयकता तथा खेलकूद क्षेरको विकासका लावि यूिा विकास केन्र 
वनमावण िरी व्यिवस्थत र चरणिि िररनेछ ।  

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

समाज वनमावण िररनेछ ।  

 

(ग) पूवािधाि क्षेत्र 

1_ सबैको घरमा स्िच्छ खानेपानी, उज्यालो घर, सवजलो सञ्चार: वसंचाईयुि कृवष 
पूिावधार, समुन्नत िाउँपावलकाको आधार नारा साथवक पाररनेछ ।  

2_ स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र सहज आितजाितका लावि सडक र पुल 

वनमावण तथा ममवत िररनेछ ।  

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

4_ सबैका लावि भौवतक पूिावधारको पहुचँ िृवि िररनेछ ।  
5_ प्रत्येक िडा केन्रमा सडक यातायातः प्रत्येक िाउँ टोलसम्म ग्रामीण सडकको 

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

मापदण्ड लािू िररनेछ ।  

 

(घ) वािाविण िथा र्वपद व्र्वस्थापन 

1_ विपद् व्यिस्थापनमा समुदायको क्षमता अवभिृवि िरी पररचालन िररनेछ । 
जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्रण सम्बन्धी योजना कायावन्ियन िररनेछ ।  

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

विपद् व्यिस्थापन सहयोि आदानप्रदान तथा समाधानका कायव िररनेछ ।  

3_ "सफा र हररयालीः समृि भूमे" नारालाई साथवक तुल्याउन "एक घर दश फलफूल" 
कायविम, ग्रामीण सडकहरुमा फु्रट कररडोर तथा ग्रीन कररडोरको अिधारणालाई मूतव 

रुप वदइनेछ ।  

4_ साझेदार वनकायसिँको समन्ियमा जलिायु पररितवन न्यूवनकरण र अनुकूलनका 
कायविमहरु कायावन्ियन िररनेछ ।  

5_ जलाधार तथा जवैिक विविधता संरक्षणमा जोड वदइनेछ ।  
 

(ङ) संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह ि सुशासन 

1_ सािवजवनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, वनष्पक्ष, पेशाित अनुशासनप्रवत प्रवतिि, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमुि, प्रविवधयुि, जनउत्तरदायी र सहभावितामूलक बनाइनेछ ।  

2_ संस्थाित सक्षमता र संस्थाित स्मरणलाई प्रभािकारी बनाइनेछ ।  
3_ िुणस्तरीय सािवजवनक सेिा प्रिाहमा मापदण्ड वनमावण र विद्यतुीय सूचना प्रविवधको 

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

  भूमे िाउँपावलकाको आिामी आवथवक िषव २०७७/०७८ को िावषवक नीवत तथा कायविम र बजेट 

तथा योजनाले वनवदवष्ट िरेका लक्ष्य, उद्देश्यहरुलाई हावसल िनव देहाय बमोवजमका मखु्य मखु्य आयोजना तथा 

वियाकलापहरु सञ्चालन िररनेछन् ।  

शाखा/इकाईबाट कार्ािन्वर्न हुने र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु 

 

आर्थिक प्रशासन शाखा 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : आवथवक प्रशासन शाखा ( ८०५५३५०२१०७)   रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

आवथवक प्रशासन शाखा – ८०५५३५०२१०७ 

१ पाररिवमक कमवचारी  २११११ १३ मवहना १६,९०० १६,९००             

२ पोशाक  २११२१ ३८ संख्या ३८० ३८०             

३ स्थानीय भत्ता  २११३१ १२ मवहना ४,०८० ४,०८०             

४ महंिी भत्ता  २११३२ १२ मवहना ८६४ ८६४             

५ कमवचारीको बैठक भत्ता  २११३४ १२ मवहना २४० २४०             

६ 
कमवचारी प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार 
 २११३५ १ पटक १०० १००             

७ अन्य भत्ता  २११३९ १२ मवहना ३०० ३००             

८ पदावधकारी बैठक भत्ता  २११४१ २४ मवहना ३,४९२ ३,४९२             

९ 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(अवतवथ सत्कार) 
 २११४२ १२ मवहना ५६४ ५६४             

१० 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(खानेपानी तथा सरसफाई) 
 २११४२ १२ मवहना ३३६ ३३६             

११ 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(चाडपिव खचव) 
 २११४२ १ पटक ३९४ ३९४             

१२ 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(जनसम्पकव ) 
 २११४२ १२ मवहना २,२३२ २,२३२             

१३ 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(टेवलफोन) 
 २११४२ १२ मवहना १,४५८ १,४५८             

१४ 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(परपवरका) 
 २११४२ १२ मवहना १,३०८ १,३०८             

१५ 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(ममवत सम्भार र उजाव) 
 २११४२ १२ मवहना ३३६ ३३६             

१६ 
पदावधकारीअन्य सुवबधा 

(यातायात) 
 २११४२ १२ मवहना २,८०८ २,८०८             

१७ 
पदावधकारी अन्य भत्ता 

(दैवनक भ्रमण भत्ता) 
 २११४९ १२ मवहना ५६४ ५६४             

१८ पानी तथा वबजुली  २२१११ ३ N/A ४०५ ४०५             

१९ संचार महसुल  २२११२ ३ N/A ३६० ३६०             

२० इन्धन (कायावलय प्रयोजन)  २२२१२ १२ मवहना ६०० ६००             

२१ वबमा तथा निीकरण खचव  २२२१४ १ पटक ४५० ४५०             
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : आवथवक प्रशासन शाखा ( ८०५५३५०२१०७)   रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

२२ 

वनवमवत सािवजवनक 

सम्पवत्तको ममवत सम्भार 

खचव 

 २२२३१ १ N/A ५०० ५००             

२३ इन्धन - अन्य प्रयोजन  २२३१४ १२ मवहना १२० १२०             

२४ 
अन्य कायावलय संचालन 

खचव 
 २२३१९ १ N/A ५०० ५००             

२५ सेिा र परामशव खचव  २२४११ १ पटक ५०० ५००             

२६ करार सेिा शुल्क  २२४१३ ३ पटक ३०० ३००             

२७ 

करारमा कायवरत 

कमवचारीको तलबभत्ता तथा 

पोशाक र स्ियंसेिक वनिावह 

भत्ता 

 २२४१९ १२ मवहना ७,२०० ७,२००             

२८ 
हररत/कृवष तथा पशु सेिा 

स्ियंसेिक पररचालन 
 २२४१९ ९ पटक ८१० ८१०             

२९ 

सीप विकास तथा 

जनचेतना तावलम तथा 

िोष्ठी सम्बन्धी खचव 

 २२५१२ ३ संख्या ६०० ६००             

३० भ्रमण खचव  २२६१२ ३ मवहना ६०० ६००             

३१ सभा सञ्चालन खचव  २२७२१ २ पटक ६० ६०             

३२ घरभाडा  २८१४२ १२ पटक ३६० ३६०             

३३ अन्य भाडा  २८१४९ ३ पटक ३०० ३००             

३४ पूिावधार वनमावण साझेदारी  ३११५९ १ N/A २,०००   २,०००           

कुल जम्मा ५२,०२१ ५०,०२१ २,०००           

 

 

प्रशासन, र्ोजना िथा अनुगमन शाखा 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : प्रशासन, योजना तथा अनुिमन शाखा ( ८०५५३५०२१०६)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

प्रशासन, योजना तथा अनुिमन शाखा - ८०५५३५०२१०६ 

१ सिारी साधन ममवत खचव  २२२१३ २ N/A १,००० १,०००             

२ 

मेवशनरी तथा औजार ममवत 

सम्भार तथा सञ्चालन 

खचव 

 २२२२१ १ N/A ५०० ५००             

३ 
मसलन्द तथा कायावलय 

सामाग्री 
 २२३११ ४ पटक १,६०० १,६००             

४ 
परपवरका, छपाई तथा 

सूचना प्रकाशन खचव 
 २२३१५ ४ पटक ९२० ९२०             

५ पुल हेरालु पाररिवमक  २२४१३ १ पटक १५० १५०             
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : प्रशासन, योजना तथा अनुिमन शाखा ( ८०५५३५०२१०६)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

६ 

अवभलेख व्यिस्थापन, 

वनणवय प्रविया र िुणस्तरीय 

सेिा प्रिाह सम्बन्धी 

तावलम 

 २२५११ १ पटक ४०० ४००             

७ 
सहकारी क्षेर क्षमता 

विकास कायविम 
 २२५१२ १ पटक ४०० ४००             

८ 

सािवजवनक खररद तथा 

उपभोिा पररचालन 

कायवविवध सम्बन्धी 

अवभमुखीकरण 

 २२५१२ ९ पटक १८० १८०             

९ 

आवदिासी जनजावत कला 

संस्कृवत संरक्षण तथा 

प्रििवन 

 २२५२२ १ N/A ३०० ३००             

१० 

कानून तजुवमा तथा 

स्थानीय न्यावयक 

सवमवतको क्षमता विकास 

तथा व्यिस्थापन 

 २२५२२ २ N/A ५०० ५००             

११ 

घरेलु तथा साना उद्योि 

माि र औवचत्यतामा 

आधाररत प्रििवन कायविम 

साझेदारी समेत 

 २२५२२ १ N/A ७०० ७००             

१२ 
बुलेवटन प्रकाशन तथा 

व्यिस्थापन 
 २२५२२ १ N/A ४५१ ४५१             

१३ रेवडयो पूिी रुकुम  २२५२२ १ N/A १,००० १,०००             

१४ संस्कृवत प्रििवन कायविम  २२५२२ १ पटक १,५०० १,५००             

१५ 
सहकारीमा आधाररत कृवष 

उत्पादन प्रििवन 
 २२५२२ १ पटक ५०० ५००             

१६ सामावजक परीक्षण  २२५२२ १ पटक ४०० ४००             

१७ 
सािवजवनक सुनुिाई 

कायविम 
 २२५२२ ३ पटक १५० १५०             

१८ 
योजना कायावन्ियन 

अनुिमन र मूल्याङ्कन 
 २२६११ ४ मवहना ८०० ८००             

१९ विविध खचव  २२७११ ३ पटक १,६५० १,६५०             

२० 
मेवशनरी तथा औजार 

खररद 
 ३११२२ २ पटक ९०० ९००             

२१ सिारी साधन खररद  ३११२२ १ संख्या ४९८ ४९८             

२२ 

िाउँपावलका र अन्तिवतका 

कायावलयमा फवनवचर तथा 

वफक्चसव 

 ३११२३ २ पटक ९०० ९००             

२३ 
माररङ अवतवथिृह फवनवचर 

तथा वफक्चसव 
 ३११२३ १ पटक ३५४ ३५४             

कुल जम्मा १५,७५३ १५,७५३            
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पूवािधाि र्वकास िथा भवन र्नर्मन शाखा 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : पूिावधार विकास तथा भिन वनयमन शाखा ( ८०५५३५०२१०८)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

पूिावधार विकास तथा भिन वनयमन शाखा - ८०५५३५०२१०८ 

१ 

विपद् जोवखम 

न्यूवनकरणका लावि 

सामाग्री खररद 

 २२३११ १ पटक ४९० ४९०             

२ पयवटन क्षेर िुरूयोजना  २२४११ १ पटक १,००० १,०००             

३ 
प्रकोप व्यिस्थापन 

कोष 
 २२५२२ १ पटक २,००० २,०००             

४ 

वजल्ला प्रहरी 

कायावलय भिन 

साझेदारी 

 ३११११ १ संख्या ८०० ८००             

५ 

वरिेणी माद्यावमक 

विद्यालय काँिी भिन 

वनमावण 

२, 

काँिी 
३१११२ २ N/A ६,०००   ३,००० ३,०००         

६ 
िाउँपावलका भिन 

DPR 
 ३११३२ १ पटक १,३५० १,३५०             

७ 

थबाङखोला 

जलविदु्यत आयोजना 

DPR 

 ३११३२ १ पटक १,९३०     १,९३०         

८ िापा सडक DPR  ३११३५ १ पटक १,९८० १,९८०             

९ 

िडा कायावलयहरुको 

DPR तयारी परामशव 

खचव 

 ३११३५ ३ पटक १,८०० १,८००             

१० 
कुवचबाङ वसमखोला 

सडक (समपूरक) 
८ ३११५१ १ N/A १६,००० १६,०००             

११ 

ग्रामीण सडक वनयवमत 

सुचारू िनव ममवत 

सम्भार कोष 

 ३११५१ ८ पटक २,४०० २,४००             

१२ 

झुम्लाबाङ-क्याङ्सी-

िाबाङ-दहबाङ-काँिी 

सडक (समपूरक) 

 ३११५१ २ N/A ५,००० २,५००   २,५००         

१३ 
वरिेणी माररङ सडक 

(समपूरक) 
 ३११५१ २ N/A ८,०००   ४,००० ४,०००         

१४ 

धमवशाला लाबाङ 

वभरिन चुनबाङ 

सडक 

७ ३११५१ १ N/A ३,००० ३,०००             

१५ 
नाखे-रुञ्च-ेतामारी 

सडक 
 ३११५१ २ N/A ६,०००   ४,००० २,०००         

१६ 
ररका लुकुम माररङ 

थबाङ (समपूरक) 
१ ३११५१ २ N/A ७,०००   ३,५०० ३,५००         

१७ 
जलविदु्यत आयोजना 

चुनबाङ 

९, 

चुनबाङ 
३११५३ १ N/A ३५० ३५०             
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : पूिावधार विकास तथा भिन वनयमन शाखा ( ८०५५३५०२१०८)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

१८ 
वरिेणीखोला लघु 

जलविदु्यत 
 ३११५३ १ N/A ३५० ३५०             

१९ 
थबाङखोला 

जलविदु्यत आयोजना 
 ३११५३ २ N/A १०,००० ५,०००       ५,०००     

२० 

कुवचबाङखोला 

लघुजलविदु्यत 

आयोजना 

 ३११५४ १ N/A ३५० ३५०             

२१ 
खाबाङबिर तटबन्ध 

वनमावण 
२ ३११५४ २ पटक १,१०० १,०००         १००   

२२ 
िैरीिाउँ तटबन्ध 

वनमावण 

९, 

चुनबाङ 
३११५४ २ पटक १,१०० १,०००         १००   

२३ बराह दह संरक्षण 
१, 

लुकुम 
३११५७ २ पटक ५५०   ५००       ५०   

२४ 

काँिी ठूलो िाउँ ढल 

वनकास तथा वसंढी 

वनमावण 

२ ३११५८ २ N/A १,६५०   १,५००       १५०   

२५ 
वसमा ढल वनकास 

तथा वसंढी वनमावण 
२ ३११५८ २ N/A १,६५०   १,५००       १५०   

२६ 
अन्य सािवजवनक 

वनमावण 
 ३११५९ १ पटक ९०० ९००             

२७ 

जनचेतनाका लावि 

सामुदावयक रुवक्मणी 

सञ्चार केन्र टािर 

स्थानान्तरण 

 ३११५९ १ N/A ४०० ४००             

२८ 
ताम्रभूवम रङ्िशाला 

वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या ८२५   ७५०       ७५   

२९ 

नेपाल रावष्िय 

माद्यावमक विद्यालय 

चुनबाङ घेराबार थप 

 ३११५९ ४ संख्या १,०२८ ६४५ ३३०       ५३   

३० 

आवदिासी जनजावत 

संग्रहालय DPR 

तयारी 

 ३११७२ १ पटक १,५०० १,५००             

३१ 

बासु स्मृवत जनिादी 

विद्यालय विस्तृत 

पररयोजना वनमावण 

३ ३११७२ १ पटक १,५०० १,५००             

३२ 

महत युि वफचर 

विस्तृत पररयोजना 

प्रवतिेदन वनमावण 

 ३११७२ १ पटक १,५०० १,५००             

३३ 
विस्तृत पररयोजना 

प्रवतिेदन वनमावण 
९ ३११७२ १ पटक १,५०० १,५००             

कुल जम्मा ९१,००३ ४९,३१५ १९,०८० १६,९३०   ५,००० ६७८   
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र्शक्षा, र्ूवा िथा खेिकूद र्वकास शाखा 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका - वशक्षा ( ८०५५३५०२३०१)        क्षेर : सामावजक विकास    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलका - वशक्षा - ८०५५३५०२३०१ 

१ 

आधारभूत तथा माद्यावमक 

विद्यालयहरुमा First-Aid 

Box वितरण 

 २२३११ ३३ संख्या १६५     १६५         

२ स्ियंसेिक वशक्षक तलबभत्ता  २२४१९ १३ मवहना ९,१०० ९,१००             

३ 

आवि तथा मावि तहमा 

स्िास्थ्य विषय वशक्षकलाई 

यौन तथा प्रजनन स्िास्थ्य 

सम्बन्धी तावलम 

 २२५१२ १ पटक १५०     १५०         

४ 

िवणत, अङ्गे्रजी र विज्ञान 

विषयका वशक्षकहरुलाई 

विषयित ५ वदने तावलम 

 २२५१२ १ पटक १००     १००         

५ 

बालविकास केन्रका 

सकाहरुको लावि मन्टेश्वरी 

तावलम ३ वदन े

 २२५१२ १ पटक ३०० ३००             

६ 

विद्यालयस्तरीय EMIS को 

व्यिस्थापन सम्बन्धी १ वदन े

अवभमुखीकरण 

 २२५१२ १ पटक ८० ८०             

७ 

वशक्षक कमवचारीहरुलाई लेखा 

तथा वजन्सी व्यिस्थापन 

सम्बन्धी तावलम 

 २२५१२ १ पटक १५०     १५०         

८ 
स्थानीय शैवक्षक सामाग्री 

वनमावण कायवशाला सञ्चालन 
 २२५१२ १ पटक १५०   १५०           

९ 
उत्कृष्ट विद्यालय सम्मान तथा 

परस्कृत 
 २२५२२ २ संख्या १००     १००         

१० 

कोवभड १९ का कारण वसवजवत 

अिस्थामा िैकवल्पक वशक्षा 

कायविम 

 २२५२२ २ पटक १,३००   १,००० ३००         

११ 

िवणत र विज्ञान विषयको 

िुणस्तर तथा नवतजा सुधारका 

लावि माद्यावमक विद्यालयमा 

अवतररि कक्षा सञ्चालन 

कायविम 

 २२५२२ १ संख्या ४०० ४००             

१२ 
नमूना विद्यालय वनमावण 

कायविम 
 २२५२२ १ पटक २,०००   २,०००           

१३ 

वनयवमत विद्यालय उपवस्थवत 

प्रोत्साहनका लावि वनयवमतता 

उत्पे्ररणा पुरस्कार 

 २२५२२ १ पटक ५०     ५०         

१४ 
राष्िपवत रवनङ वशल्ड 

स्थानीय साझेदारी 
 २२५२२ १ पटक २००   २००           

१५ 

विद्याथी वसकाई उपलवब्ध 

तथा व्यिस्थापन र नमूना 

विद्यालय कायवयोजनाका लावि 

सरोकारिालासँि अन्तरविया 

 २२५२२ १ पटक ६६     ६६         
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका - वशक्षा ( ८०५५३५०२३०१)        क्षेर : सामावजक विकास    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

१६ 
विद्याथीहरुको वनयवमत 

स्िास्थ्य चेक जाँच 
 २२५२२ १ N/A ३००   ३००           

१७ 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

पदावधकारीहरुसँि शैवक्षक 

सुधार सम्बवन्ध अन्तरविया 

 २२५२२ २ पटक १००     १००         

१८ विद्यालय सरसफाई कायविम  २२५२२ ३ N/A ३०० ३००             

१९ 
विद्यालयमा वकशोर वकशोरी 

सूचना केन्र स्थापना 
 २२५२२ ३ संख्या ६० ६०             

२० शैवक्षक क्यालेण्डर वनमावण  २२५२२ १ पटक ६०     ६०         

२१ शैवक्षक कजाव कायविम  २२५२२ १ पटक २,५०० २,५००             

२२ 
वशक्षातफव को कायविम 

अवभमुखीकरण 
 २२५२२ १ पटक ५०     ५०         

२३ स्थानीय पाठ्यिम वनमावण  २२५२२ १ पटक ३००   ३००           

२४ 
SEE तथा कक्षा ११ र १२ 

परीक्षा अनुिमन 
 २२६११ १ पटक ५०     ५०         

२५ 
विद्यालय वनरीक्षण तथा 

अनुिमन 
 २२६११ ३ N/A १२०     १२०         

२६ 
प्रअ बैठक सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन 
 २२७११ १२ पटक ३६०     ३६०         

२७ 

विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतका पदावधकारीहरुलाई 

बैठक बसे िापत खाजा खचव 

 २६४१३ १ N/A ५३४     ५३४         

कुल जम्मा १९,०४५ १२,७४० ३,९५० २,३५५        

 

र्ूवा र्वकास केन्र 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : यूिा विकास केन्र ( ८०५५३५०२१११)        उप क्षेर : युिा तथा खेलकुद    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  
वैदेर्शक  

नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

यूिा विकास केन्र - ८०५५३५०२१११ 

१ मेकावनक्स िकव  सप तावलम  २२५१२ १ पटक ३०० ३००             

२ 
मवहला आत्मरक्षा मासवल आटवस 

तावलम 
 २२५१२ १ पटक १०० १००             

३ 
यूिाहरुलाई प्राथवमक उपचार 

सम्बवन्ध तावलम 
 २२५१२ १ पटक १०० १००             

४ यूिाहरुलाई ्लवम्बङ तावलम  २२५१२ १ पटक २०० २००             

५ 
िकेट इन्डोर संरचना वनमावण 

तथा सामाग्री खररद 
 २२५२२ १ N/A १०० १००             

६ 
क्षमता विकासका लावि अध्ययन 

भ्रमण/यूिा फोरम एक्सचेन्ज 
 २२५२२ १ पटक ३०० ३००             

७ खेलकूद सामाग्री खररद  २२५२२ १ पटक १५० १५०             
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : यूिा विकास केन्र ( ८०५५३५०२१११)        उप क्षेर : युिा तथा खेलकुद    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  
वैदेर्शक  

नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

८ िुररल्ला म्याराथन प्रवतयोविता  २२५२२ १ पटक ५५० ५५०             

९ 

दोहोरी वटम स्थापना 

छनौट/दोहोरी प्रवतयोविता 

कायविम 

 २२५२२ १ पटक ५० ५०             

१० 
परम्पराित खेलको खोज, 

प्रििवन तथा प्रवतयोविता 
 २२५२२ १ पटक १०० १००             

११ 
परम्पराित भाषा संस्कृवत जिेनाव 

तथा अवभलेखीकरण 
 २२५२२ १ पटक २०० २००             

१२ 

पयवटकीय तथा साहवसक 

खेलको 

खोजी/अनुसन्धान/प्रििवन 

 २२५२२ १ पटक १०० १००             

१३ बुविचाल प्रवतयोविता  २२५२२ १ पटक ५० ५०             

१४ ब्याटवमन्टन प्रवतयोविता  २२५२२ १ पटक ५० ५०             

१५ भवलबल प्रवतयोविता  २२५२२ १ पटक ३०० ३००             

१६ 
यूिा कलाकार प्रोफाइल वनमावण 

तथा अवभनय तावलम 
 २२५२२ १ पटक १०० १००             

१७ 

यूिाहरुलाई फोहर 

व्यिस्थापनमा दावयत्ि बोध 

िराउन पे्रररत सूचना प्रकाशन 

तथा अवभमुखीकरण कायविम 

 २२५२२ १ पटक १०० १००             

१८ ििृत्िकला प्रवतयोविता  २२५२२ १ पटक १५० १५०             

कुल जम्मा ३,००० ३,०००            

 

आर्थिक िथा सामार्जक र्वकास शाखा 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : ( ८०५५३५०२१०४)        उप क्षरे : खानेपानी तथा सरसफाई    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व र्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

आवथवक तथा सामावजक विकास शाखा - ८०५५३५०२१०४ 

१ 
सरसफाई रणनीवतक 

कायविम कायावन्ियन 
 २२५२२ ३ पटक १,५०० १,५००             

कुल जम्मा १,५०० १,५००            

स्वास््र् इकाई 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका - स्िास्थ्य ( ८०५५३५०२३०२)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलका - स्िास्थ्य - ८०५५३५०२३०२ 
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका - स्िास्थ्य ( ८०५५३५०२३०२)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

१ 
पावलका अस्पतालका लावि 

MBBS डाक्टर तलबभत्ता 
 २२४१३ १३ मवहना ६५० ६५०             

२ 
ल्याब सञ्चालनका लावि 

जनशवि तलब भत्ता 
 २२४१३ १३ मवहना ५७२ ५७२             

३ 

स्िास्थ्य चौकी तथा 

सामुदावयक स्िास्थ्य 

एकाईमा कायवरत करार 

कमवचारी तभ 

 २२४१३ १३ मवहना १,२७४ १,२७४             

४ 
स्िास्थ्यकमीहरुलाई IMAM 

तावलम 
 २२५११ १ पटक १००   १००           

५ 

सरुिा रोि वनयन्रणका लावि 

समुदायस्तरीय स्िास्थ्य 

वशक्षा कायविम 

 २२५१२ १ N/A १५०   १५०           

६ 
स्िास्थ्य संस्थामा प्रसूवत भए 

िापत पोषण झोला वितरण 
 २२५२२ २६६ संख्या ३९९   ३९९           

७ 
स्िास्थ्य संस्थाहरुमा 

नािररक िडापर 
 २२५२२ ११ संख्या ४९ ४९             

८ 
एक्स-रे स्थापना तथा 

सञ्चालन खचव 
 २२५२९ १ पटक २०० २००             

९ अनुिमन तथा मूल्यांकन खचव  २२६११ ४ पटक १,०००   १,०००           

१० आमा समूह बैठक खचव  २२७११ ५०६ पटक २५३   २५३           

११ 
पावलका अस्पताल सञ्चालन 

का लावि व्यिस्थापन खचव 
 २२७११ १२ मवहना ३६०   ३६०           

१२ 
स्ियंसेविका मावसक बैठक 

तथा प्रवतिेदन यातायात खचव 
 २२७११ १२ मवहना २७६   २७६           

१३ 

स्िास्थ्य चौकी तथा 

सामुदावयक स्िास्थ्य एकाई 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

खचव 

 २६४१३ ११ संख्या ११०   ११०           

१४ 
िभाविस्था/सुत्केरी अिस्था 

आपतकालीन कोष स्थापना 
 २७२१२ १ पटक ५००   ५००           

१५ 
सामान्य औषधी तथा 

सवजवकल सामाग्री 
 २७२१३ १ पटक ५००   ५००           

१६ एक्स-रे मेवशन खररद  ३११२२ १ पटक ७०० ७००             

१७ 

स्िास्थ्य चौकी तथा 

सामुदावयक स्िास्थ्य 

एकाईका लावि फवनवचर 

 ३११२३ १ पटक ३००   ३००           

१८ 

बवथवङ सेन्टरमा सुत्केरी सेिा 

वलनेका लावि भान्छाघर 

वनमावण 

 ३११५९ ५ संख्या १,५००   १,५००           

कुल जम्मा ८,८९३ ३,४४५ ५,४४८         
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कृर्र् सेवा केन्र 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका - कृवष ( ८०५५३५०२३०३)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलका - कृवष - ८०५५३५०२३०३ 

१ संचार खचव  २२११२ १२ पटक १२ १२             

२ प्रिवत प्रवतिेदन छपाई  २२३१५ ३ पटक १५   १५           

३ सूचना तथा प्रकाशन खचव  २२३१५ ३ पटक २७   २७           

४ 

तरकारी फलफुल खाद्यान्न 

बाली उत्पादन सम्िन्धी 

तावलम 

 २२५१२ २ पटक १८८   १८८           

५ 
स्थलित घुम्ती कृषक 

तावलम 
 २२५१२ ६ पटक ६०   ६०           

६ 
७५% अनुदानमा ्लावस्टक 

टनेल वितरण कायविम 
 २२५२२ ३६ संख्या १९८   १९८           

७ 

७५% अनुदानमा 

व्यिसावयक च्याउ खेती 

अनुदान 

 २२५२२ ५४० संख्या ८१   ८१           

८ 

उन्नत िीउ वितरण ७५% 

अनुदानमा (िहु ँ-२० , मकै 

२० ) 

 २२५२२ २० हेक्टर १५०   १५०           

९ 
कृवष प्रविवध रेवडयो वशक्षा 

कायविम 
 २२५२२ ३ पटक ६०   ६०           

१० 

कृवष फामव व्यािस्थापन 

तथा वनमावण ५०% 

अनुदानमा 

 २२५२२ ३ संख्या ३००   ३००           

११ 

खाद्यान्न िाली िीज िृवि 

100% अनुदानमा (िहु,ँ 

मकै  

 २२५२२ ५ पटक १५०   १५०           

१२ 
तरकारी वकट िीउ वितरण 

१००% अनुदान 
 २२५२२ ३,००० संख्या ३००   ३००           

१३ प्रिवत समीक्षा  २२५२२ ३ N/A ६०   ६०           

१४ 

मािमा आधाररत कृवष 

व्यिसाय संचालन िनव 

व्यिसावयक तरकारी, 

फलफूल नसवरी तथा 

खेतीका लावि ५०% 

अनुदान 

 २२५२२ ४ संख्या २००   २००           

१५ 

मौरी विकास कायविम 

७५% अनुदानमा औजार 

उपकरण िोला वितरण 

 २२५२२ ३० संख्या १५०   १५०           

१६ 
लसुन विउ वितरण कायविम 

७५% अनुदानमा 
 २२५२२ १ पटक २००   २००           

१७ 

लोपोन्मुख रैथाने बाली 

उत्पादन खररद िरी ५०% 

थप अनुदान पूँजी 

 २२५२२ १ N/A ५०० ५००             
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका - कृवष ( ८०५५३५०२३०३)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

१८ 

स्थानीय िाली संरक्षण 

कायवब्रम ( तोरी, कोदो, 

फापर, मकै, िह ,ँ मुला आदी 

। १००% 

 २२५२२ ५ हेक्टर ५०   ५०           

१९ 
कायविम अनुिमन तथा 

वनरक्षण 
 २२६११ ३ पटक ९०   ९०           

२० दैवनक भ्रमण भत्ता खचव  २२६१२ ३ N/A १२० १२०             

२१ 
अन्तरवजल्ला कृषक भ्रमण 

कायविम 
 २२६१९ १ पटक २५० २५०             

२२ 
कृवष एम्बुलेन्सका लावि 

िाडी खररद 
 ३११२१ १ N/A ३,००० ३,०००             

२३ 

फलफुल विकास कायविम 

वहउदे/िषे विरुिा वितरण 

स्थापना ५०% अनुदानमा 

 ३११३१ १,५०० संख्या १५०   १५०           

२४ साना वसचाई आयोजना  ३११५५ ४ संख्या ६००   ६००           

कुल जम्मा ६,९११ ३,८८२ ३,०२९           

 

मारिङ एकीकृि कृर्र् अनुसन्धान केन्र 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान केन्र ( ८०५५३५०२३०४)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान केन्र - ८०५५३५०२३०४ 

१ संचार महसुल  २२११२ ३ N/A २१   २१           

२ 

खेत जोत्ने तथा 

खाल्डो खन्ने मेवसन 

ममवत 

 २२२२१ २ पटक ३०   ३०           

३ 
ग्रीन हािस ममवत 

संभार 
 २२२३१ १ N/A १४०   १४०           

४ कायावलय व्यिस्थापन  २२३११ ३ N/A ६०   ६०           

५ 

मलवचङ तथा माटो 

उपचार ्लावस्टक 

खररद 

 २२३११ १ पटक ३०   ३०           

६ 
िोरु दाना / घाँस 

व्यिस्थापन 
 २२३१२ २ N/A २०   २०           

७ 
ज्यामी ज्याला तथा 

आिश्यक अनुसार 
 २२४१३ ३ N/A ६००   ६००           

८ कम्पोस्ट खाडल  २२५२२ ४ संख्या ४   ४           

९ 
तरकारी िीउ उत्पादन 

तरकारी िीउ खररद 
 २२५२२ ३ पटक ६०   ६०           

१० थोपा वसचाई खररद  २२५२२ ३ संख्या ३०   ३०           
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान केन्र ( ८०५५३५०२३०४)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

११ 
िन तथा जवडबुटी 

परीक्षण कायविम 
 २२५२२ १ संख्या ८५   ८५           

१२ 

कृवष उपज तथा 

आिश्यक सामाग्री 

ढुिानी 

 २८१४९ १ N/A १५०   १५०           

१३ फलफूल विरुिा खररद २, माररङ ३११३१ ३०० संख्या ४५   ४५           

१४ 
पम्पसेट तथा पाईप 

खररद 
 ३११५६ १ संख्या १५०   १५०           

१५ ग्रीन हाउस वनमावण ७, माररङ ३११५७ १ संख्या ९००   ९००           

१६ 
दाँते ओखर विरुिा 

तथा साइन खररद 
 ३११५७ ६०० संख्या ३०   ३०           

१७ िेट वनमावण २, माररङ ३११५९ १ संख्या ३००   ३००           

१८ तरकारी नसवरी वनमावण २, माररङ ३११५९ ३ संख्या ३०   ३०           

१९ बाटो तथा ्लट वनमावण  ३११५९ १ पटक ३००   ३००           

कुल जम्मा २,९८५   २,९८५          

 

पशु सेवा केन्र 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : पशु सेिा ( ८०५५३५०२१०५)        उप क्षेर : पशुपन्छी विकास    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

पशु सेिा - ८०५५३५०२१०५ 

१ कायावलय सञ्चार खचव  २२११२ १२ मवहना १२ १२             

२ 

जुनोवटक रोि सम्बन्धी पचाव 

पम्पलेट तथा सूचना प्रकाशन 

प्रशारण 

 २२३१५ १ पटक २०   २०           

३ 

विवभन्न खोप वपवपआर, 

एमएमडी, एचएसवबक्यू र 

रेवबज खोप लिाउँदा 

भ्यावक्सनेटरलाई पाररिवमक 

 २२४१३ १ पटक ५०   ५०           

४ 

२५ भन्दा बढी भेडा बाख्रा 

पाल्ने कृषकलाई पश ु

बन्ध्याकरण सम्बन्धी तावलम 

 २२५१२ १ पटक ६०   ६०           

५ 
खवनज वढक्का बनाउने 

सम्बन्धी तावलम 
 २२५१२ १ पटक ५०   ५०           

६ 
जुनोवटक रोि सम्बन्धी स्कुल 

वशक्षा कायविम 
 २२५१२ ९ संख्या ४५   ४५           

७ 

पावलकामा कायवरत भेटेनरी 

प्राविवधकलाई कृवरम िभावधान 

सम्बन्धी तावलम खचव 

 २२५१२ १ पटक २०   २०           
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : पशु सेिा ( ८०५५३५०२१०५)        उप क्षेर : पशुपन्छी विकास    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

८ 
भेडा बाख्रा पालन सम्बन्धी ३ 

वदने तावलम 
 २२५१२ १ पटक ६०   ६०           

९ 
९ िटै िडाहरुमा नेवपयर घाँस 

स्रोत केन्र स्थापना 
 २२५२२ १ पटक ५००   ५००           

१० 
आन्तररक तथा बाह्य पररवजिी 

वनयन्रण तथा उपचार 
 २२५२२ ३ पटक ३०   ३०           

११ 
कृवरम प्रजनन केन्र सञ्चालन 

तथा व्यिस्थापन 
 २२५२२ १ पटक १०० १००             

१२ 

दुई िा दुईभन्दा बढी माउ 

बङ्िुर पाल्ने कृषकका लावि 

खोर सुधार कायविम 

 २२५२२ ३० संख्या ३००   ३००           

१३ 

दुई िा दुईभन्दा बढी माउ 

भैंसी पाल्ने कृषकका लावि 

भकारो सुधार कायविम 

 २२५२२ ३० संख्या ३००   ३००           

१४ पशु सेिा घुम्ती वशविर  २२५२२ ५ पटक ५००   ५००           

१५ 

व्यिसावयक पशुपालक कृषक 

समूह सहकारी र फामवलाई िषे 

घाँस बाली बीऊ खररद तथा 

वितरण 

 २२५२२ १ पटक १२०   १२०           

१६ 

व्यिसावयक पशुपालक कृषक 

समूह सहकारी र फामवलाई 

वहउँदे घाँस बाली बीऊ खररद 

तथा वितरण 

 २२५२२ १ पटक १२०   १२०           

१७ औषधी खररद  २७२१३ १ पटक २००   २००           

१८ 

२५ भन्दा बढी भेडा बाख्रा 

पाल्ने कृषकलाई प्रजनन बोका 

वितरण 

 ३११३१ १८ संख्या ४५०   ४५०           

१९ 

डाले घाँस वकम्बुको नसवरी 

स्थापना (कवटङ खररद, 

मलखाद र जर्गिा भाडा समेत) 

 ३११५७ १ पटक १५०   १५०           

२० 
९ िटै िडामा वडवपङ ट्याङ्क 

वनमावण 
 ३११५९ ९ संख्या ३६०   ३६०           

२१ िेवब्रज वनमावण  ३११५९ ५ संख्या २००   २००           

कुल जम्मा ३,६४७ ११२ ३,५३५           

 

मर्हिा, बािबार्िका िथा समाज कल्र्ाण इकाई 

आ.ि. : २०७७/७८  बजेट उपशीषवक : मवहला बालबावलका ( ८०५५३५०२१०२)  उपक्षेर : लैंविक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण रु. 

हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलका मवहला बालबावलका - ८०५५३५०२१०२ 
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आ.ि. : २०७७/७८  बजेट उपशीषवक : मवहला बालबावलका ( ८०५५३५०२१०२)  उपक्षेर : लैंविक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण रु. 

हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

१ 
मवहला तथा घरेलु वहंसा 

न्यूवनकरणका लावि तावलम 
 २२५१२ ९ पटक ९०   ९०           

२ मवहला नेतृत्ि विकास तावलम  २२५१२ २ पटक ६०   ६०           

३ 

लैङविक वहंसा वनिारणका लावि 

न्यावयक सवमवतका सदस्य तथा 

अन्य पदावधकारीहरुको लावि 

क्षमता विकाश तावलम 

 २२५१२ १ पटक ३०   ३०           

४ 
िडा/पावलकास्तरीय मवहला 

सञ्जाल िठन, अवभमुवखकरण  
 २२५१२ ९ पटक ९०   ९०           

५ 

सहभावितात्मक लेखाजोखा 

विवधिाट व्यिसाय प्रिर्द्वन 

कायवयोजना तयारी तथा 

पावलकास्तरीय तावलम 

 २२५१२ ३ पटक ९०   ९०           

६ 
अवत विपन्न िालिावलका 

संरक्षण तथा सहयोि 
 २२५२२ ४० संख्या ४०० ४००             

७ 
अन्तराववष्टय मवहला वदिस तथा 

अन्य वदिसीय कायविम 
 २२५२२ ३ पटक ६०   ६०           

८ 
अपाङि संरक्षण सवमवत िठन 

तथा अवभमुवखकरण कायविम 
 २२५२२ १ पटक ४०   ४०           

९ एकल मवहला लवक्षत कायविम  २२५२२ १ N/A ८०   ८०           

१० ज्येष्ठ नािररक सञ्जाल िठन  २२५२२ ९ पटक ४५   ४५           

११ पावलकास्तररय िाल वदिस   २२५२२ १ पटक ९०   ९०           

१२ 
पावलकास्तरीय दवलत सञ्जाल 

िठन तथा व्यिस्थापन 
 २२५२२ १ पटक ९०   ९०           

१३ व्यिसाय संचालन अनुदान  २२५२२ ५० जना २००   २००           

१४ 
िालक्लि िठन, 

संचालनवनयमन 
 २२५२२ ३ पटक ९०   ९०           

१५ 

िालिावलका मावथ हुने शारररीक 

मानवसक दण्ड सजाय तथा 

यौनजन्य दुव्यविहार न्यूवनकरण 

सम्िवन्ध तावलम 

 २२५२२ २ पटक ४०   ४०           

१६ 
समुहलाई िंिुरपालन तावलम 

तथा वितरण 
 २२५२२ ३० संख्या ३००   ३००           

१७ 

स्थलित प्राविवधक वनररक्षण 

परामशव तथा पुनवअभ्यास 

अनुिमन तथा मुल्याङकन 

 २२६११ १ पटक २०   २०           

१८ 

कमजोर आवथवक अिस्था भएका 

व्यवि, द्वन्द्व कालका घाइते, 

अपाङ्ि र शवहद पररिारहरुलाई 

आिश्यक सहायता कोष 

 २७२१९ १ पटक ३०० ३००             

कुल जम्मा २,११५ ७०० १,४१५          

 

बहुके्षत्रीर् पोर्ण र्ोजना स्थानीर् साझेदािी 
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : बहुक्षेरीय पोषण योजना ( ८०५५३५०२१०३)        उप क्षेर : स्िास्थ्य    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

बहुक्षेरीय पोषण योजना – ८०५५३५०२१०३ 

१ 

वकशोर वकशोरी तथा 

अवभभािक बीच 

बालवििाह, लङ्ैविक वहंसा 

तथा सामावजक िलत 

अभ्यास सम्बन्धी 

िडास्तरीय १ वदने 

अवभमुवखकरण 

सबै िडा २२५१२ ९ पटक ६३ ६३             

२ 

विद्यालयमा 

वकशोरीहरुलाई 

जीिनपयोिी सीप र पोषण 

विषयमा स्िास्थ्य वशक्षा 

 २२५१२ २० विधालय/सस्था १००   १००           

३ 

सनौला १००० वदनका 

घरपररिारमा च्याउको 

बीऊ वितरण 

 २२५२२ २ पटक ५०   ५०           

४ 
स्ियंसेिकलाई दैवनक 

भ्रमण भत्ता 
 २२६१२ १ N/A ४० ४०             

कुल जम्मा २५३ १०३ १५०           

 

सूचना िथा अर्भिेख केन्र 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : सूचना तथा अवभलेख केन्र ( ८०५५३५०२१०९)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

सूचना तथा अवभलेख केन्र – ८०५५३५०२१०९ 

१ 

स्थानीय आपतकालीन केन्र 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

खचव 

 २२३११ १ पटक १० १०             

२ 
सूचना केन्रका लावि पुस्तक 

तथा सामाग्री 
 २२३१३ १ पटक २७     २७         

३ 

सामुदावयक विद्यालयहरुको 

िेबसाइट वनमावण तथा 

अद्यािवधक खचव 

 २२४१२ १ पटक ८२   ८२           

४ 

शैवक्षक तावलम केन्र 

सञ्चालनका लावि जनशवि 

करार 

 २२४१९ १३ मवहना ३९० ३९०             

५ 

जनप्रवतवनवध तथा 

कमवचारीहरुलाई सूचना तथा 

सञ्चार प्रविवध सम्बन्धी 

तावलम 

 २२५१२ १ पटक २८२ २८२             
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : सूचना तथा अवभलेख केन्र ( ८०५५३५०२१०९)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

६ 
कृषक पवहचान सिेक्षण 

प्रविवष्ट तथा प्रशोधन 
 २२५२२ १ N/A १००   १००           

७ 
सूचना केन्रका लावि 

फवनवचर तथा वफक्चसव 
 ३११२३ १ पटक ३७५ ३७५             

कुल जम्मा १,२६६ १,०५७ १८२ २७        

 

प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्िक्रम स्थानीर् साझेदािी 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : प्रधानमन्री रोजिार कायविम ( ८०५५३५०२११०)      उपक्षेर : भिन, आिास तथा सहरी विकास    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्वर्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्नर्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जन 

सहभार्गिा  
वैदेर्शक  

नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

प्रधानमन्री रोजिार कायविम – ८०५५३५०२११० 

१ 

PMEP मा सूचीकृत 

आयोजनाहरु मध्येबाट 

कायवपावलकाबाट 

छनौट भएका 

आयोजना सञ्चालन 

 ३११५९ १ N/A ३,००० ३,०००             

कुल जम्मा ३,००० ३,०००            
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वडाबाट प्रार्थमीर्ककिण िथा छनौट भई आएका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु  

 

वडा नं. १ 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका िडा न.ं१ ( ८०५५३५०२२०१)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं१ – ८०५५३५०२२०१ 

१ कायावलय सञ्चार खचव १ २२११२ १२ पटक १२ १२             

२ 
बराह आवि स्याला 

झ्यालढोका ममवत 
१ २२२३१ १ N/A १५०   १५०           

३ 
एक घर एक वफल्टर 

खररद 
 २२३११ ६०० संख्या १,३६८   १,३६८           

४ 
प्रहरी चौकी लुकुम 

व्यिस्थापन 
 २२३११ १ N/A ५०   ५०           

५ 

बराह आवि स्याला 

बालबावलका पोशाक 

खररद 

 २२३११ १ पटक २००   २००           

६ 
वसिचौर मावि बालमैरी 

सामाग्री खररद 
 २२३११ १ पटक २००   २००           

७ 
मवहला लवक्षत कम््यूटर 

तावलम 
१ २२५१२ १ पटक ५००   ५००           

८ 

अपाङ्िता भएका व्यवि 

सम्मान तथा संरक्षण 

कायविम 

 २२५२२ १ पटक १००   १००           

९ 
ज्येष्ठ नािररक सम्मान 

कायविम 
१ २२५२२ १ पटक २००   २००           

१० पोषण कायविम १ २२५२२ १ N/A १५०   १५०           

११ 
िडास्तरीय कृवष 

कायविम 
१ २२५२२ १ N/A २००   २००           

१२ 
िडास्तरीय खेलकूद 

व्यिस्थापन 
 २२५२२ १ पटक २००   २००           

१३ सरसफाई कायविम १ २२५२२ १ पटक २००   २००           

१४ 
सांस्कृवतक संरक्षण तथा 

प्रििवन कायविम 
१ २२५२२ १ पटक १००   १००           

१५ भैपरर आउने विविध खचव १ २२७११ २ पटक ५० ५०             

१६ 

लुकुमखोला लघु 

जलविदु्यत आयोजना 

ELC Board खररद 

 ३११२२ १ N/A ८००   ८००           

१७ 

िी भूवम आवि 

रुवजखोला बालमैरी 

फवनवचर खररद 

 ३११२३ १ पटक २००   २००           

१८ 
नररबाङ स्थानीय सडक 

स्तरोन्नवत 
१ ३११५१ २ N/A ५५०   ५००       ५०   

१९ 
आवि रुवजखोला 

खानेपानी वनमावण 
१ ३११५६ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

२० पुरेखकव  खानेपानी वनमावण १ ३११५६ २ N/A २८२   २५७       २५   
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका िडा न.ं१ ( ८०५५३५०२२०१)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

२१ बरपेवसउ खानेपानी ममवत १, लुकुम ३११५६ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

२२ मङ्िरा खानेपानी वनमावण १ ३११५६ २ N/A २७५   २५०       २५   

२३ 
मपलान खानेपानी 

वनमावण 
१, मयलाङ ३११५६ २ N/A २२०   २००       २०   

२४ मुलबाङ खानेपानी ममवत १, मुलबाङ ३११५६ २ पटक १६५   १५०       १५   

२५ 
रुपुिा लाम्पाटा 

खानेपानी ममवत 
१ ३११५६ २ N/A ५५०   ५००       ५०   

२६ लुकुम िृक्षारोपण १ ३११५७ १ पटक ५०   ५०           

२७ दवलत बस्ती ढल वनकास १, लुकुम ३११५८ २ पटक ५५०   ५००       ५०   

२८ 
वसिचौर मावि लुकुम 

ढल वनकास 
१ ३११५८ १ N/A ३००   ३००           

२९ 
वकरखोला आरवससी पुल 

वनमावण 
१ ३११५९ २ N/A ५५०   ५००       ५०   

३० 

खोप केन्र भिन 

शौचालय ्लष्टर तथा 

घेराबार 

१ ३११५९ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

३१ 
फोहर डवम्पङ खाल्डो 

वनमावण 
 ३११५९ २ N/A २२०   २००       २०   

कुल जम्मा ९,३८२ ६२ ८,९२५       ३९५   

 

वडा नं. २ 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका िडा न.ं२ ( ८०५५३५०२२०२)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं२ - ८०५५३५०२२०२ 

१ कायावलय सञ्चार खचव २ २२११२ १२ पटक १२ १२             

२ सैपाटुङ खानपेानी ममवत २ २२२३१ २ N/A ११०   १००       १०   

३ 
इलाका प्रहरी चौकी काँिी 

कायावलय व्यिस्थापन 
२ २२३११ १ पटक ५०   ५०           

४ 
स्िास्थ्य चौकी काँिी 

कायावलय व्यिस्थापन 
२ २२३११ १ पटक १००   १००           

५ 
कृषक समूहहरुलाई कृवष 

उत्पादन सम्बन्धी तावलम 
२ २२५१२ १ पटक ७५   ७५           

६ 

अपाङ्िता भएका व्यवि 

सम्मान तथा संरक्षण 

कायविम 

२ २२५२२ १ पटक ३४२   ३४२           

७ उन्नत बीऊवबजन खररद  २२५२२ १ पटक ७५   ७५           

८ 
काँिी आरन सामाग्री 

खररद 
२, काँिी २२५२२ १ N/A १५०   १५०           
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका िडा न.ं२ ( ८०५५३५०२२०२)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

९ 
खाबाङ दवलत पञ्चेबाजा 

खररद 
 २२५२२ १ N/A १००   १००           

१० 
िाबाङ आरन सामाग्री 

खररद 
२, िाबाङ २२५२२ २ N/A १६५   १५०       १५   

११ 
िाबाङ वडग्रे नाच सामाग्री 

खररद 
२ २२५२२ १ पटक ७१   ७१           

१२ 
ज्येष्ठ नािररक सम्मान तथा 

संरक्षण कायविम 
२ २२५२२ १ पटक ३४२   ३४२           

१३ 
यूिा तथा खेलकूद 

कायविम 
२ २२५२२ १ पटक ३२९   ३२९           

१४ 

विद्यालयस्तरीय खेलकूद 

तथा वसजवनात्मक कला 

प्रवतयोविता 

 २२५२२ १ पटक १००   १००           

१५ सरसफाई कायविम २ २२५२२ १ पटक २००   २००           

१६ 
सामुदावयक िन िृक्षारोपन 

कायविम 
२ २२५२२ १ पटक १५०   १५०           

१७ भैपरर आउने विविध खचव २ २२७११ २ पटक ४८ ४८             

१८ 
काँिी मवहला सामुदावयक 

भिन वनमावण 
२, काँिी ३१११२ २ संख्या ६६०   ६००       ६०   

१९ 
वरिेणीखोला लघु 

जलविदु्यत पोल खररद 
२ ३११५३ १ पटक ४४०   ४४०           

२० 
खाबाङबिर खानेपानी 

ममवत 
 ३११५६ २ N/A २२०   २००       २०   

२१ 
भलाबाङ खानेपानी ममवत 

पाइप खररद 
 ३११५६ १ पटक १२   १२           

२२ ररका खानेपानी वनमावण  ३११५६ २ N/A १६५   १५०       १५   

२३ 
आरुडाँडा खानपेानी मुहान 

संरक्षण 
२ ३११५९ २ पटक १६५   १५०       १५   

२४ 
आवि िाबाङ बालमैरी 

शौचालय वनमावण 
 ३११५९ २ N/A ३६८   ३३५       ३३   

२५ आवि जङ्िाडाँडा घेराबार  ३११५९ २ N/A २७५   २५०       २५   

२६ 
आवि दहबाङ वफल्ड 

वनमावण 
 ३११५९ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

२७ खाबाङ खेलमैदान घेराबार  ३११५९ २ संख्या ३८५   ३५०       ३५   

२८ 
खाबाङदेवख िाबाङसम्म 

वसंढी वनमावण 
२ ३११५९ २ N/A ५५०   ५००       ५०   

२९ 
घटे्टखोला झाँिी नाच थलो 

वनमावण 
२ ३११५९ १ संख्या २७२   २७२           

३० 
घुरी दाङकुबाङ वस्प्रङकल 

वसंचाई वनमावण (िमाित) 
२ ३११५९ २ N/A २२०   २००       २०   

३१ जङ्िाडाँडा आरन वनमावण २ ३११५९ १ संख्या ११४   ११४           

३२ 
वरभूिन जनता आवि 

घेराबार 
 ३११५९ २ N/A ३३०   ३००       ३०   
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका िडा न.ं२ ( ८०५५३५०२२०२)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

३३ 
तामारीखोला आरवससी 

पुल वनमावण 
२ ३११५९ २ संख्या ५५०   ५००       ५०   

३४ 
नरबाङ खानेपानी मुहान 

संरक्षण 
२ ३११५९ २ पटक ११०   १००       १०   

३५ 
र् याबाङखोला आरवससी 

पुल वनमावण 
२ ३११५९ २ संख्या ५५०   ५००       ५०   

३६ 
िडा कायावलय शौचालय 

ममवत तथा िेट वनमावण 
 ३११५९ २ पटक ५५०   ५००       ५०   

३७ सैपाटुङ खोला बाँध वनमावण २ ३११५९ २ पटक २२०   २००       २०   

३८ 

सैपाटुङ मवहला भिन 

्लष्टर, शौचालय र धारा 

वनमावण 

 ३११५९ २ N/A २८१   २५६       २५   

कुल जम्मा ९,१८८ ६० ८,५६४       ५६४   

 

वडा नं. ३ 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका िडा न.ं३ ( ८०५५३५०२२०३)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्वर्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं३ - ८०५५३५०२२०३ 

१ कायावलय सञ्चार खचव ३ २२११२ १२ पटक १२ १२             

२ 
झुम्लाबाङ सामुदावयक 

भिन िायररङ 
 २२३११ १ पटक २३७   २३७           

३ 
मवहला हक वहत सम्बवन्ध 

सचेतना कायविम 
३ २२५१२ १ पटक १५०   १५०           

४ 

अपाङ्िता भएका 

व्यविलाई आयआजवन 

तथा संरक्षण कायविम 

३ २२५२२ १ पटक २३७   २३७           

५ 
खानेपानी तथा सरसफाई 

सचेतना कायविम 
३ २२५२२ १ पटक २००   २००           

६ 
ज्येष्ठ नािररक सम्मान 

कायविम 
३ २२५२२ १ पटक १३७   १३७           

७ 
झुम्लाबाङ साँस्कृवतक 

पोशाक खररद 
३, झुम्लाबाङ २२५२२ १ पटक २३७   २३७           

८ 
बालबावलका लवक्षत 

कायविम 
३ २२५२२ १ पटक २००   २००           

९ 
िडास्तरीय खेलकूद 

व्यिस्थापन तथा प्रििवन 
३ २२५२२ १ पटक २३७   २३७           

१० दवलत वसपकला भिन ३, क्याङ्सी ३१११२ २ संख्या ३३०   ३००       ३०   

११ भैपरर आउने विविध खचव ३ २२७११ ३ पटक ६० ६०             

१२ 
क्याङ्सी मवहला भिन 

वनमावण 
३, क्याङ्सी ३१११२ २ संख्या ५५०   ५००       ५०   
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलका िडा न.ं३ ( ८०५५३५०२२०३)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्वर्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

१३ 

झुम्लाबाङ सांस्कृवतक 

भिन तथा शौचालय 

सुदृढीकरण तथा िायररङ 

 ३१११३ १ पटक २००   २००           

१४ बदेजो खररद क्याङ्सी ३, क्याङ्सी ३११२२ १ N/A ६५   ६५           

१५ 
स्िास्थ्य चौकी मोराबाङ 

फवनवचर तथा वफक्चसव 
३, मोराबाङ ३११२३ १ पटक ३००   ३००           

१६ 
थानािादेवख पैयापँाटासम्म 

सडक वनमावण 
३ ३११५१ १ N/A ४७६   ४७६           

१७ 

क्याङ्सीखोला 

लघुजलविदु्यत भिन ममवत 

तथा सामाग्री खररद 

३, क्याङ्सी ३११५३ २ संख्या ३३०   ३००       ३०   

१८ 
तुनबाङखोला 

लघुजलविदु्यत ममवत 
३, वसमा ३११५३ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

१९ क्याङ्सी खानेपानी ममवत ३, क्याङ्सी ३११५६ २ संख्या ३३०   ३००       ३०   

२० 
मोराबाङ स्िास्थ्य चौकी 

खानेपानी व्यिस्थापन 
३, वसमा ३११५६ १ पटक १५०   १५०           

२१ 

वसमा, सूवतवबाङ र रमाजुङ 

खानेपानी ममवत तथा 

विस्तार 

३, सूवतवबाङ 

रुटपानी 
३११५६ २ N/A ३८५   ३५०       ३५   

२२ िृक्षारोपन  ३११५७ १ N/A १००   १००           

२३ 
झुम्लाबाङ ठूलोिाउँ ढल 

वनकास 
३, झुम्लाबाङ ३११५८ २ संख्या १,१००   १,०००       १००   

२४ चेनखोला मुहान संरक्षण ३, क्याङ्सी ३११५९ २ संख्या ११०   १००       १०   

२५ 

तक्सार आवि झुम्लाबाङ 

िालसवहतको वफल्ड 

वनमावण 

 ३११५९ २ संख्या ४४०   ४००       ४०   

२६ 
नमूना आवि मोराबाङ िेट 

वनमावण तथा थप घेराबार 
३, मोराबाङ ३११५९ २ N/A २७५   २५०       २५   

२७ 
मोराबाङ मवहला भिन 

शौचालय तथा फवनवचर 
३, मोराबाङ ३११५९ २ संख्या २२०   २००       २०   

२८ 
िडा कायावलय थप घेराबार 

तथा चेन िेट 
३ ३११५९ २ N/A २२०   २००       २०   

२९ 
शवहद शुि मावि 

बास्केटबल कोटव वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या ५५०   ५००       ५०   

३० 

सामुदावयक स्िास्थ्य केन्र 

झुम्लाबाङ चेन िेट तथा 

थप घेराबार 

३, झुम्लाबाङ ३११५९ १ संख्या ५००   ५००           

३१ 
नमूना आवि मोराबाङ भिन 

छानो ममवत 
३, मोराबाङ ३११६१ २ संख्या २२०   २००       २०   

३२ वसमा चचव भिन ममवत ३ ३११६१ २ पटक ११०   १००       १०   

कुल जम्मा ८,९९८ ७२ ८,४२६       ५००  
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वडा नं. ४ 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलकािडा नं.४ ( ८०५५३५०२२०४)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्वर्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं४ - ८०५५३५०२२०४ 

१ कायावलय सञ्चार खचव ४ २२११२ १२ पटक १२ १२             

२ 
नेबुलाइजर तथा डेन्टल 

फोरसेि खररद 
४ २२३११ १ सेट १००   १००           

३ 

अपाङ्िता भएका व्यवि 

सम्मान तथा संरक्षण 

कायविम 

४ २२५२२ १ N/A २५८   २५८           

४ 
ज्येष्ठ नािररक वफल्टर 

वितरण कायविम 
४ २२५२२ १ पटक २५८   २५८           

५ बालबावलका लवक्षत  २२५२२ १ पटक ५१७   ५१७           

६ 
िडास्तरीय विपद 

व्यिस्थापन 
४, काँडा २२५२२ १ N/A ३००   ३००           

७ सरसफाई कायविम  २२५२२ १ पटक ३५०   ३५०           

८ भैपरर आउने विविध खचव  २२७११ ३ पटक ६०   ६०           

९ 
तल्लो सावकम दवलत 

भिन वनमावण 
४ ३१११२ १ संख्या ४००   ४००           

१० 
छरावपलेटा पुबाङ 

खानेपानी वनमावण 
४ ३११५६ २ संख्या ३३०   ३००       ३०   

११ 

जुिेपानी एकघर एक 

धारा खानेपानी 

(िमाित) योजना 

४, काँडा ३११५६ २ N/A ६६०   ६००       ६०   

१२ 
झुङलुङ खानेपानी 

ट्याङ्की वनमावण 
४ ३११५६ २ संख्या २५३   २३०       २३   

१३ 
स्याबाङखोला मुहान 

संरक्षण 
४ ३११५७ २ N/A ३५५   ३२३       ३२   

१४ 

काँडा चौतारा 

ब्याडवमन्टन वफल्ड 

वनमावण 

४ ३११५९ २ संख्या २८३   २५८       २५   

१५ 
खुल्जादेवख आवि 

सावकमसम्म बाटो वनमावण 
४ ३११५९ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

१६ 
तुपखोला आरवससी पुल 

वनमावण 
४, सावकम ३११५९ २ संख्या ५५०   ५००       ५०   

१७ 
तल्लो सावकम वढकी 

तथा कोल वनमावण 
४ ३११५९ १ संख्या ३००   ३००           

१८ बल्थुङ हेवल्याड वनमावण ४, बल्थुङ ३११५९ २ संख्या ५५०   ५००       ५०   

१९ भिानी मवन्दर वनमावण ४ ३११५९ १ संख्या ३२३   ३२३           

२० 
रुलीमा आकाशे पानी दह 

वनमावण 
४ ३११५९ २ संख्या ४४०   ४००       ४०   

२१ 
लुडलाम खेलमैदान 

वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या २८३   २५८       २५   

कुल जम्मा ६,९१२ १२ ६,५३५       ३६५   

वडा नं. ५ 
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलकािडा नं.५ ( ८०५५३५०२२०५)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्वर्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं५ - ८०५५३५०२२०५ 

१ कायावलय सञ्चार खचव ५ २२११२ १२ पटक १२ १२             

२ 
अपाङ्ि लवक्षत सम्मान 

कायविम 
५ २२५२२ १ N/A २००   २००           

३ 
एक घर एक डस्टवबन 

ब्रस वितरण कायविम 
५ २२५२२ ५० सेट २५२   २५२           

४ 
ज्येष्ठ नािररक सम्मान 

कायविम 
५ २२५२२ १ N/A २००   २००           

५ 
जातीय विभेद विरुि 

चेतनामूलक वभत्ते लेखन 
५ २२५२२ ३ पटक ७५   ७५           

६ 
बालबावलका ड्रेस तथा 

मोजा खररद कायविम 
५ २२५२२ १०० सेट ५००   ५००           

७ भैपरर आउने विविध खचव  २२७११ ३ पटक ६० ६०             

८ 
आवि डावलबाङ दवलत 

छाराबास वनमावण 
५, डावलबाङ ३११११ २ संख्या ४०२   ३७५       २७   

९ 
वबमाखोला आरवससी पुल 

वनमावण 
५, सेराबाङ ३११५१ २ संख्या ६०५   ५५०       ५५   

१० 
घुघुती घैरा खानेपानी 

वनमावण 
५, सेराबाङ ३११५६ २ N/A ३४७   ३१६       ३१   

११ 
चारेखोला खानेपानी 

ममवत 
५, सेराबाङ ३११५६ २ N/A ४४४   ४०४       ४०   

१२ 

आवि डावलबाङ शौचालय 

तथा खानेपानी ट्याङ्की 

वनमावण 

५, डावलबाङ ३११५९ २ N/A १,२१०   १,१००       ११०   

१३ 

उपल्लो सावकम जनजावत 

भिन वफल्ड तथा 

खानेपानी वनमावण 

५, उपल्लो 

सावकम 
३११५९ २ N/A ३४६   ३१५       ३१   

१४ 

उपल्लो सावकम टोल 

मेशनरी वसँढी तथा 

सोवलङ वनमावण 

५, उपल्लो 

सावकम 
३११५९ २ N/A १,१००   १,०००       १००   

१५ 
खोपकेन्र भिन ्लष्टर 

तथा शौचालय वनमावण 
५, सेराबाङ ३११५९ २ N/A ३८५   ३५०       ३५   

१६ भैरमथान मवन्दर वनमावण ५ ३११५९ २ संख्या १६५   १५०       १५   

१७ सेराबाङ वफल्ड वनमावण ५, सेराबाङ ३११५९ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

१८ सभाहल ्लष्टर ५, सेराबाङ ३११६१ २ N/A २४७   २२५       २२   

कुल जम्मा ६,८८० ७२ ६,३१२       ४९६   
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वडा नं. ६ 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलकािडा नं.६ ( ८०५५३५०२२०६)    रु. हजारमा 

र्स 

नं. 

कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व र्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष इकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं६ - ८०५५३५०२२०६ 

१ कायावलय सञ्चार खचव ६ २२११२ १२ मवहना १२     १२         

२ 
जनचेतना आवि खाम्दै 

शौचालय ममवत 
६, खाम्द ै २२२३१ १ संख्या १००   १००           

३ 
दवलत िस्ती एक घर एक 

्लावष्टक ट्याङ्की खररद 
६, महत २२३११ १६० संख्या ४००   ४००           

४ 
सहकारीमाफव त वित्तीय 

साक्षरता कायविम 

६, कोइचा 

पिवतीय 

सहकारी 

२२५१२ १ पटक १००   १००           

५ 

अपाङ्िता भएका व्यवि 

सम्मान तथा संरक्षण 

कायविम 

६, िडाभर २२५२२ १ पटक २००   २००           

६ 
खानेपानी तथा सरसफाई 

सम्बन्धी कायविम 
६, महत २२५२२ १ पटक १००   १००           

७ जनजावत लवक्षत ६, महत २२५२२ १ संख्या ३००   ३००           

८ 
जेष्ठ नािररक सम्मान तथा 

संरक्षण कायविम 
६, िडाभर २२५२२ १ पटक ४००   ४००           

९ पोषण प्रििवन कायविम  २२५२२ १ N/A ४५   ४५           

१० भैपरर आउने विविध खचव  २२७११ ४ पटक ७०     ७०         

११ खाम्दै मवहला भिन वनमावण ६, खाम्द ै ३१११२ २ संख्या ७७०   ७००       ७०   

१२ 

अस्थायी प्रहरी पोष्ट 

इन्टरनेट व्यिस्था तथा 

कम््यूटर खररद 

६, महत ३११२२ १ N/A १००   १००           

१३ िहु ँथे्रसर मेवसन खररद ६, महत ३११२२ १ सेट १५०   १५०           

१४ 
महत खानेपानी धारा वनमावण 

तथा ममवत 
 ३११५६ २ संख्या २७५   २५०       २५   

१५ स्याला सूपाव खानेपानी ममवत ६, स्याला ३११५६ २ संख्या १६५   १५०       १५   

१६ 
जमक्षेरी लिाटे पोखरी 

वनमावण 
६, महत ३११५७ २ N/A २२०   २००       २०   

१७ 
पवहरो रोकथाम तथा 

वनयन्रण 
६, महत ३११५७ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

१८ िृक्षारोपन कायविम ६, महत ३११५७ १ N/A १००   १००           

१९ सूपाव डाँडा पवहरो वनयन्रण ६, सूपाव ३११५७ २ N/A ११०   १००       १०   

२० 

कुनपानी खोलादेवख 

कोजावनेटासम्म िोरेटो बाटो 

वनमावण 

६, कोजाव ३११५९ २ N/A २२०   २००       २०   

२१ 
नाखे रुञ्ची बालवशक्षा 

शौचालय वनमावण 

६, नाखे 

रुञ्ची 
३११५९ २ संख्या २२०   २००       २०   

२२ 
महत स्िास्थ्य चौकीमा 

िेटसवहतको घेराबार वनमावण 
६, महत ३११५९ २ संख्या ६६०     ६००     ६०   

२३ 

िडा कायावलयदेवख बुि 

पाकव सम्म िेटसवहतको 

घेराबार तथा पाकव  वनमावण 

६, महत ३११५९ २ N/A ४६७   ४२५       ४२   
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र्स 

नं. 

कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व र्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष इकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

२४ सािवजवनक शौचालय वनमावण ६, महत ३११५९ २ संख्या ४६७   ४२५       ४२   

कुल जम्मा ५,९८१   ४,९४५ ६८२     ३५४   

 

वडा नं. ७ 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलकािडा नं.७ ( ८०५५३५०२२०७)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्वर्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं७ - ८०५५३५०२२०७ 

१ कायावलय सञ्चार खचव ७ २२११२ १२ मवहना १२     १२         

२ धमवशाला विदु्यत ममवत ७ २२२३१ २ N/A २७५   २५०       २५   

३ लाबाङ खानेपानी ममवत ७ २२२३१ २ संख्या २७५   २५०       २५   

४ 
अिुिा कृषक िोष्ठी 

कायविम 
७ २२५१२ १ पटक ५०   ५०           

५ यूिा उद्यमशीलता तावलम ७ २२५१२ १ पटक २००   २००           

६ 

अपाङ्िता भएका व्यवि 

सम्मान तथा संरक्षण 

कायविम 

७ २२५२२ १ पटक १५०   १५०           

७ 
कृषकहरुलाई बीऊवबजन 

खररद वितरण कायविम 
७ २२५२२ १ N/A १५०   १५०           

८ 
खानेपानी तथा सरसफाई 

कायविम 
 २२५२२ १ पटक ३००   ३००           

९ 
छुिाछूटमुि िडा घोषणा 

कायविम 
 २२५२२ १ पटक १५०   १५०           

१० 
जनजावत पोशाक खररद 

कायविम 
 २२५२२ १ पटक २००   २००           

११ 
ज्येष्ठ नािररक सम्मान 

तथा संरक्षण कायविम 
७ २२५२२ १ पटक २००   २००           

१२ पोषण सम्बन्धी कायविम  २२५२२ १ पटक ५०   ५०           

१३ 
बालवििाह न्यूवनकरण 

कायविम 
 २२५२२ १ पटक ५०   ५०           

१४ 
मवहला वहंसा सम्बन्धी 

सचेतना कायविम 
७ २२५२२ १ पटक ५०   ५०           

१५ विपद् व्यिस्थापन कोष  २२५२२ १ पटक ५०   ५०           

१६ भैपरर आउने विविध खचव ७ २२७११ २ पटक ५० ५०             

१७ 
अस्थायी प्रहरी चौकी 

फवनवचर खररद 
७ ३११२३ १ N/A ५०   ५०           

१८ 
धमवशाला लाबाङ वभरिन 

सडक ममवत 
७ ३११५१ २ N/A ६६०   ६००       ६०   

१९ 
बाितारे िुनाम सडक 

ममवत 
७ ३११५१ २ N/A ६६०   ६००       ६०   
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र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्वर्न 

हुने स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

२० आवि िुनाम ढल वनकास  ३११५८ २ संख्या १६५   १५०       १५   

२१ 
धमवशाला बस्ती ढल 

वनकास 
 ३११५८ २ संख्या ४४०   ४००       ४०   

२२ 
आ वि लाबाङ बालमैरी 

धारा वनमावण 
७ ३११५९ २ संख्या १६५   १५०       १५   

२३ 
आवि धमवशाला वसढी 

वनमावण 
७ ३११५९ २ संख्या २२०   २००       २०   

२४ 
आवि ररसालचौर बालमैरी 

धारा वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या १६५   १५०       १५   

२५ 
िुनाम खेलमैदान 

स्तरोन्नवत 
 ३११५९ २ N/A २७५   २५०       २५   

२६ 

िुनाम मवहला भिन 

शौचालय वनमावण तथा 

व्यिस्थापन 

 ३११५९ २ N/A १६५   १५०       १५   

२७ 
वटपचुली आरवसवस पुल 

वनमावण 
७ ३११५९ २ संख्या ४९५   ४५०       ४५   

२८ 

डाङरीबाङ मवहला भिन 

शौचालय वनमावण तथा 

व्यिस्थापन 

 ३११५९ २ N/A १६५   १५०       १५   

२९ 
द्वारीदाना देवख वभरिन 

घोडेटो बाटो ममवत 
७ ३११५९ २ N/A २२०   २००       २०   

३० 

धमवशाला मवहला भिन 

शौचालय वनमावण तथा 

व्यिस्थापन 

7 ३११५९ २ N/A १६५   १५०       १५   

३१ पानीखोला मुहान संरक्षण  ३११५९ २ पटक ११०   १००       १०   

३२ बराह ढल्के पोखरी ममवत ७ ३११५९ २ पटक ११०   १००       १०   

३३ ररसालचौर खेलमैदान  ३११५९ २ N/A १६५   १५०       १५   

३४ 
लाबाङ देिी मवन्दर 

वनमावण 
 ३११५९ १ N/A १५०   १५०           

३५ 
लाबाङ बस्ती सडक तथा 

ढल वनकास वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या ६६०   ६००       ६०   

३६ 

लाबाङ मवहला भिन 

शौचालय वनमावण तथा 

व्यिस्थापन 

 ३११५९ २ N/A १६५   १५०       १५   

३७ 
लाबाङदेवख ररसालचौर 

घोडेटो बाटो ममवत 
७ ३११५९ २ N/A २७५   २५०       २५   

३८ 

सामुदावयक स्िास्थ्य 

एकाईमा ्लासेन्टा वपट 

वनमावण 

७ ३११५९ १ संख्या ५०   ५०           

कुल जम्मा ७,९०७ ५० ७,३०० १२     ५४५   

वडा नं. ८ 



आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को भूमे गाउँपार्िकाको वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम  

- 46 - 
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र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं८ - ८०५५३५०२२०८ 

१ कायावलय सञ्चार खचव ८ २२११२ १२ मवहना १२     १२         

२ कुवचबाङ खेलमैदान तारबार ८ २२२३१ २ संख्या १३६   १२४       १२   

३ ताम्दै खेलमैदान तारबार ८ २२२३१ २ संख्या १३२   १२०       १२   

४ मैकाडा खानेपानी वनमावण  २२२३१ २ पटक ११०   १००       १०   

५ 
सरस्िती मावि वसमखोला 

विज्ञान सामाग्री खररद 
 २२३११ १ पटक १४५   १४५           

६ अपाङ्ि वफल्टर खररद  २२५२२ २ संख्या १३६   १२४       १२   

७ उन्नत मकै बीउ खररद  २२५२२ १ पटक २२४   २२४           

८ 
ज्येष्ठ नािररक लसुन बीउ 

खररद 
 २२५२२ १ संख्या १२४   १२४           

९ 
भकारो सुधारका लावि वसमेन्ट 

खररद वितरण 
 २२५२२ १ पटक ३००   ३००           

१० 
लसुन बीऊ खररद तथा 

वितरण 
 २२५२२ १ पटक १००   १००           

११ भैपरर आउने विविध खचव ८ २२७११ २ पटक ५० ५०             

१२ 
वसमखोला मवहला भिन 

वसमेन्ट ्लष्टर 
 ३१११३ २ संख्या १५९   १४५       १४   

१३ 
सरस्िती मावि वसमखोला 

बालमैरी फवनवचर 
 ३११२३ १ संख्या १४५   १४५           

१४ 
कुवचबाङ खोला 

लघुजलविदु्यत 
 ३११५३ २ पटक ५५०   ५००       ५०   

१५ कोबाङ खानेपानी वनमावण  ३११५६ २ संख्या २३६   २१५       २१   

१६ 
घोनेटी खानपेानी ट्याङ्की 

ममवत तथा पाइप खररद 
 ३११५६ १ संख्या ६६   ६६           

१७ 
तमाखे थावतबोट दिारे 

खानेपानी वनमावण 
 ३११५६ २ संख्या २२०   २००       २०   

१८ 
भलाबोट खानपेानी ममवत तथा 

वनमावण 
 ३११५६ २ पटक १६५   १५०       १५   

१९ 
सरस्िती मावि वसमखोला 

धारा तथा खानपेानी वनमावण 
 ३११५६ २ संख्या ३३०   ३००       ३०   

२० 
िन नसवरी स्थापना तथा 

िृक्षारोपन कायविम 
८ ३११५७ १ पटक ९०   ९०           

२१ 
एक घर एक करेसाबारी 

वनमावण 
८ ३११५९ १ N/A १५०   १५०           

२२ 
कुवचबाङ आरन वनमावणका 

लावि ककव ट पाटा खररद 
 ३११५९ २ संख्या १३६   १२४       १२   

२३ 

कुवचबाङ सामुदावयक 

स्िास्थ्य एकाई र्गयावबङ िाल 

तारबार तथा ्लासेन्टा वपट 

वनमावण 

 ३११५९ २ संख्या ४४०   ४००       ४०   

२४ 
कुलधारा खानेपानी मुहान 

संरक्षण 
 ३११५९ २ पटक २४२   २२०       २२   

२५ काफलिैरा कुिा वनमावण  ३११५९ २ पटक ५५   ५०       ५   
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलकािडा नं.८ ( ८०५५३५०२२०८)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन 

रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

२६ घोनेटी बाटो सोवलङ  ३११५९ २ पटक १३७   १२५       १२   

२७ 
घोनेटी विस्कुम घोरेटो बाटो 

वनमावण 
८, मैकाडा ३११५९ २ पटक ११०   १००       १०   

२८ 
जनजावत धोवबधारा ममवत 

तथा वनमावण 
 ३११५९ ४ संख्या २७२   २४८       २४   

२९ 
जनशवि आवि वझम्का 

र्गयावबङ िाल तथा तारबार 
 ३११५९ २ संख्या ४४०   ४००       ४०   

३० तवलिाउँ वफल्ड वनमावण 
८, 

तवलिाउ ँ
३११५९ २ संख्या १७६   १६०       १६   

३१ 
दोमही पोखरापाटा वसंढी 

वनमावण 
 ३११५९ २ N/A २२०   २००       २०   

३२ नुनथला खेलमैदान वनमावण  ३११५९ २ संख्या १५९   १४५       १४   

३३ नाम्फू बाटो सोवलङ ८ ३११५९ २ N/A १६५   १५०       १५   

३४ 
नाम्फू भलाबोट घोडटेो बाटो 

वनमावण/ममवत 
८ ३११५९ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

३५ 
पुषावबाङ खानपेानी ट्याङ्की 

वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या १९२   १७५       १७   

३६ 
पुषावबाङ विस्कुम घोडेटो बाटो 

वनमावण 
८ ३११५९ २ पटक १५९   १४५       १४   

३७ 
पाछाबाङ पवहरो वनयन्रण 

र्गयावबङ िाल वनमावण 
 ३११५९ २ पटक १६५   १५०       १५   

३८ वफल्टर खररद तथा वितरण  ३११५९ २९ संख्या १४५   १४५           

३९ 
बाखे्रखोर ताम्दै तवलिाउँ 

घोडेटो बाटो वनमावण 
८ ३११५९ २ N/A ३३०   ३००       ३०   

४० भलाबोट खेलमैदान वनमावण ८ ३११५९ २ संख्या १६५   १५०       १५   

४१ भैंसीलोटे बाटो सोवलङ  ३११५९ २ पटक १६५   १५०       १५   

४२ 
मैबाङ कोठाबोट खानेपानी 

मुहान संरक्षण 
 ३११५९ २ पटक २३१   २१०       २१   

४३ मवहला भिन शौचालय वनमावण  ३११५९ २ संख्या ११०   १००       १०   

४४ 
माद्यावमक विद्यालय कुवचबाङ 

बालमैरी शौचालय वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या २७५   २५०       २५   

४५ लुङचुङ खेलमैदान वनमावण ८ ३११५९ २ संख्या १६५   १५०       १५   

४६ 
हाँडी मालुम खोला काठेपुल 

वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या २७२   २४८       २४   

४७ 
माद्यावमक विद्यालय कुवचबाङ 

वपवससी तथा छाना ममवत 
 ३११६१ २ पटक २७५   २५०       २५   

कुल जम्मा ९,११६ ५० ८,३६७ १२     ६८७   
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वडा नं. ९ 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलकािडा नं.९ ( ८०५५३५०२२०९)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं९ - ८०५५३५०२२०९ 

१ कायावलय सञ्चार खचव  २२११२ १२ मवहना १२     १२         

२ 
भङेरीखोला काठेपुल 

ममवत 
९, चुनबाङ २२२३१ २ संख्या ५५   ५०       ५   

३ 
सािवजवनक शौचालय 

ममवत 
 २२२३१ १ N/A ५०   ५०           

४ 

इ.प्र.का. चुनबाङ र 

स्िास्थ्यचौकीमा इन्टरनेट 

जडान 

९, चुनबाङ २२३११ १ पटक ५०   ५०           

५ 
चुनबाङ िुरुयोजना तथा 

स्रोत नक्सा वनमावण 
 २२४११ १ संख्या २५०   २५०           

६ 
मवहला क्षमता विकास 

कायविम 
 २२५१२ १ पटक २००   २००           

७ 

अपाङ्िता भएका व्यवि 

सम्मान तथा संरक्षण 

कायविम 

९, चुनबाङ २२५२२ १ पटक २००   २००           

८ 
आवि िोठीबाङ कक्षा 

कोठा व्यिस्थापन 
९, िोठीबाङ २२५२२ १ पटक २००   २००           

९ 
खानेपानी सामाग्री खररद 

तथा वितरण 
९, चुनबाङ २२५२२ १ पटक ५१७   ५१७           

१० 

िररब तथा जेहेन्दार 

बालबावलका शैवक्षक 

सामाग्री वितरण 

९, चुनबाङ २२५२२ १ पटक १५०   १५०           

११ 
जनजावत क्षमता विकास 

कायविम 
९, चुनबाङ २२५२२ १ पटक २००   २००           

१२ 
जनजावत पोशाक खररद 

वसमचौर 
९, वसमचौर २२५२२ १ पटक १००   १००           

१३ 
ज्येष्ठ नािररक सम्मान 

कायविम 
९, चुनबाङ २२५२२ १ पटक १५०   १५०           

१४ 
पोषण तथा सरसफाई 

विकास कायविम 
 २२५२२ १ पटक १००   १००           

१५ 
यूिा खेलकूद तथा 

साँस्कृवतक प्रििवन 
९, चुनबाङ २२५२२ १ पटक ३५०   ३५०           

१६ लसुन बीऊ वितरण ९ २२५२२ १ पटक ३००   ३००           

१७ 
शवहद पररिार तथा घाइते 

सम्मान कायविम 
९ २२५२२ १ पटक १००   १००           

१८ 
स्िास्थ्य आमा समूहलाई 

स्िेचर वितरण 
९ २२५२२ १ पटक २००   २००           

१९ भैपरर आउने विविध खचव ९ २२७११ ४ पटक ८० ८०             

२० 
िररब घर वनमावण सामाग्री 

वितरण 
९, चुनबाङ ३११११ १ पटक ५००   ५००           

२१ उन्नत जातको पशु प्रििवन  ३११३१ १ पटक ३००   ३००           
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : भूमे िाउँपावलकािडा नं.९ ( ८०५५३५०२२०९)    रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

२२ 
िैरीिाउँ बुढािाउँ िहुकँम्द 

सडक वनमावण 
९, चुनबाङ ३११५१ २ N/A १,००० ५०० ५००           

२३ 
िोठीबाङ वपपलबोट 

काठेपुल वनमावण 
९, चुनबाङ ३११५१ २ संख्या ११०   १००       १०   

२४ 
िोठीबाङखोला भाङोबारी 

काठेपुल वनमावण 
९, चुनबाङ ३११५१ २ संख्या १६५   १५०       १५   

२५ 
दोमही खोला काठेपुल 

वनमावण 
९, चुनबाङ ३११५१ २ संख्या ७७     ७०     ७   

२६ धमवशाला काठेपुल वनमावण 
९, ६ नं 

टोल 
३११५१ २ संख्या ८२   ७५       ७   

२७ 
वबसौनाबोट काठेपुल 

वनमावण 
९ ३११५१ २ संख्या ११०   १००       १०   

२८ 
भङ्िेरी डाँडािाउँ वसमचौर 

सडक वनमावण 
९, चुनबाङ ३११५१ १ N/A ५००   ५००           

२९ 
मालुिाखोला काठेपुल 

वनमावण 
 ३११५१ २ संख्या ७७   ७०       ७   

३० 
वसमलबोट पािर हाउस 

काठेपुल वनमावण 
 ३११५१ २ संख्या ११०   १००       १०   

३१ 
मवहला भिन तटबन्धन 

वनमावण 
९, चुनबाङ ३११५४ २ संख्या ४४०   ४००       ४०   

३२ 
वतलाखोला खानपेानी 

योजना वनमावण 
९, चुनबाङ ३११५६ २ N/A ५५०   ५००       ५०   

३३ वतलािैरा खानेपानी ममवत ९, चुनबाङ ३११५६ २ N/A ४४०   ४००       ४०   

३४ 
दाङलमही खानेपानी ममवत 

तथा सामाग्री खररद 
९, चुनबाङ ३११५६ २ N/A ४४०   ४००       ४०   

३५ 
सनै फुक्ने खानेपानी 

सामाग्री खररद तथा ममवत 
 ३११५६ २ N/A ४४०   ४००       ४०   

३६ िृक्षारोपन कायविम ९, चुनबाङ ३११५७ २ N/A २०९   १९०       १९   

३७ 

आवि डाँडािाउँ बालमैरी 

शौचालय तथा धारा 

वनमावण 

 ३११५९ २ पटक २२०   २००       २०   

३८ 

आवि धमवशाला बालमैरी 

शौचालय तथा धारा 

वनमावण 

९, चुनबाङ ३११५९ २ N/A २७५   २५०       २५   

३९ िैरीिाउँ शवहद पाकव  ९, िैरीिाउ ँ ३११५९ २ संख्या ५५०   ५००       ५०   

४० 

दवलत नमूना बस्ती भकारो 

सुधार तथा घोरेटो बाटो 

वनमावण 

९, चुनबाङ ३११५९ २ N/A ४४०   ४००       ४०   

४१ 
वसमलबोट सािवजवनक 

शौचालय वनमावण 
 ३११५९ २ संख्या १६५   १५०       १५   

कुल जम्मा १०,४६४ ५८० ९,३५२ ८२     ४५०  

संघीर् सिकािबाट हस्िान्िरिि कार्िक्रमहरु 

(क) िघु उद्यम र्वकास कार्िक्रम 
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आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : लधु उद्यम विकास कायविम ( ३०७००१०६)        बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    रु. हजारमा 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

प्रवतष्पधावमा छनौट भएका व्यिसाय विकास सेिा 

प्रदायक संस्थाहरु माफव त उद्यमीको स्तरोन्नवत 

(आिश्यकता पवहचानका आधारमा पुनतावजिी र 

एडभान्स सीप विकास तावलम कायविम) 

- 0 उद्योि 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
६०० ० ० ६००  

२ 

प्रवतष्पधावमा छनौट भएका व्यिसाय विकास सेिा 

प्रदायक संस्थाहरु माफव त लघु उद्यम विकास मोडेलमा 

नयाँ लघु उद्यमी वसजवना िन े

- 0 उद्योि 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
२३६० ० ० २३६०  

३ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बजार प्रवतस्पधाव 

बृवि िनवका लावि कवम्तमा ५ जनाको समुहमा प्रवबवध 

हस्तान्तरण 

- 0 उद्योि 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१४० ० ० १४०  

कुल जम्मा ३१०० ० ० ३१००  

 

(ख) िार्रिर् ग्रामीण िथा नवीकिणीर् उजाि कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : रावष्िय ग्रामीण तथा निीकरणीय उजाव कायविम ( ३०८००१०४)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  
उप के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ नीवतित,प्रशासवनक तथा ब्यबस्थापन खचव - 0 
जलिोत तथा 

वसंचाई 

नेपाल 

सरकार 

आन्तररक ऋण - 

निद ऋण 
१०० ० ० १००  

२ बायोर्गयास जडान - 0 
जलिोत तथा 

वसंचाई 

नेपाल 

सरकार 

आन्तररक ऋण - 

निद ऋण 
२०० ० ० २००  

३ 
लघु तथा साना जलवबदु्यत आयोजना बाट 

वबदु्यत उत्पादन  
- 0 

जलिोत तथा 

वसंचाई 

नेपाल 

सरकार 

आन्तररक ऋण - 

निद ऋण 
४०० ० ० ४००  

४ सुधाररएको चुलो (बायोमास) प्रवबवध जडान  - 0 
जलिोत तथा 

वसंचाई 

नेपाल 

सरकार 

आन्तररक ऋण - 

निद ऋण 
२०० ० ० २००  

५ सौयव उजाव प्रवबवध जडान - 0 
जलिोत तथा 

वसंचाई 

नेपाल 

सरकार 

आन्तररक ऋण - 

निद ऋण 
३०० ० ० ३००  

कुल जम्मा १२०० ० ० १२००  

 

(ग) कृर्र् र्वकास िणनीर्ि अनुगमन िथा समन्वर् कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : कृवष विकास रणनीवत अनिुमन तथा समन्िय कायविम ( ३१२००१०१)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ कृषक दताव व्यिस्थापन कायविम - 0 कृवष 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
३०० ० ० ३००  

२ 
कृवष तथा पशुपन्छी सम्िवन्ध तथ्यांक 

अध्यािवधक कायविम 
- 0 कृवष 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१०० ० ० १००  

कुल जम्मा ४०० ० ० ४००  

 

(घ) प्रधानमन्त्री कृर्र् आधुर्नकीकिण परिर्ोजना 
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आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : प्रधानमन्री कृवष आधवुनवककरण पररयोजना ( ३१२००१०६)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    रु. हजारमा 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
बंिुरको साना व्यिसावयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) विकास 

कायविम संचालन 
- 0 कृवष 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार 

- निद 

अनुदान 

१००० ० ० १०००  

२ 

रावष्िय र स्थानीय महत्िका खाद्य तथा पोषण सुरक्षाममा टेिा 

पुयावउने िाली िस्तको साना व्यिसावयक कृवष उत्पादन केन्र 

(पकेट) विकास कायविम संचालन 

- 0 कृवष 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार 

- निद 

अनुदान 

२४०० ० ० २४००  

कुल जम्मा ३४०० ० ० ३४००  

 

(ङ) िार्रिर् फिफूि र्वकास कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : रावष्िय फलफूल विकास कायविम ( ३१२०११०२)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    रु. हजारमा 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

फलफूल दशक अन्तरित स्थानीय तहमा सुन्तलाजात 

(सुन्तला, कािवत, जुनार) वबरुिा रोपण अवभयान कायविम 

(५०% अनुदान) 

- 0 कृवष 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार 

- निद 

अनुदान 

१६०० ० ० १६००  

कुल जम्मा १६०० ० ० १६००  

 

(च) पशु सेवा र्वभाग 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : पशु सेिा विभाि ( ३१२०२०११)        बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    रु. हजारमा 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 
Secondary source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
लाित साझेदारीमा भेडँा संरक्षण 

कायविम 
- 0 कृवष नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - निद 

अनुदान 
१००० ० ० १०००  

कुल जम्मा १००० ० ० १०००  

 

(छ) िार्रिर् परिचर्पत्र िथा पर्जजकिण र्वभाग 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : रावष्िय पररचयपर तथा पञ्जीकरण विभाि ( ३१४०१०११)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  
उप के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

(१) आयोजना सम्बन्धी अवभमुवखकरण कायविम 

सञ्चालन (२) दताव वसविर सञ्चालन सम्बन्धी 

अवभमुवखकरण/कायवशाला/तावलम कायविम 

सञ्चालन (३) िुनासो सुनुिाइ सम्बन्धी 

अवभमुवखकरण कायविम सञ्चालन । सहभािीहरु: 

हरेक िडाका प्रवतवनधी, स्थानीय CSO, स्थानीय 

वनकायका अन्य कमवचारी 

- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

२४५ ० ० २४५  

२ 

अन्य विविध खचव-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social 

accountability 

- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

१२० ० ० १२०  

३ 
अन्य विविध खचव-Periodic meeting costs of 

LGPCC 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

२२ ० ० २२  
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आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : रावष्िय पररचयपर तथा पञ्जीकरण विभाि ( ३१४०१०११)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  
उप के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

४ इन्टरनेट सेिा शुल्क - 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

१२० ० ० १२०  

५ 
एम. आइव. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायक 

पाररिवमक, चाडपिव खतव तथा पोशाक खचव 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

१०८६ ० ० १०८६  

६ 
एम. आइव. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायक देवनक 

भ्रमण भत्ता तथा यातायत खचव 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

१५६ ० ० १५६  

७ 
एम. आइव. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायको लावि 

सञ्चार खचव 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

७ ० ० ७  

८ 
घटना दताव तथा सामावजक सुरक्षा दताव वसविर 

सञ्चालन 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

६७० ० ० ६७०  

९ 
दताव वसविर सञ्चालानाथव सेिा प्रदायक छनौटको 

लावि विज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचव 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

२५ ० ० २५  

१० 
मेवशनरी आजार तथा फवनवचर ममवत सम्भार (सेिा 

केन्र सञ्चालानाथव) 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

४२ ० ० ४२  

११ मसलन्द सामान खररद (सेिा केन्र सञ्चालानाथव) - 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

९० ० ० ९०  

१२ 

व्यिीित घटना दताव तथा सामावजक सुरक्षा 

व्यिस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालानाथव िडा 

कायावलयहरुको लावि डेक्सटप कम्पयुटर, वप्रन्टर, 

स्क्यानर तथा 4G Wireless Dongol खररद 

- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

९४५ ० ० ९४५  

१३ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइव (सञ्चार र पँहुच 

अवभयान सञ्चालान) 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

१०० ० ० १००  

१४ 
स्थानीय तहका कमवचारी र जनप्रवतवनवधहरुको लावि 

अनुिमन तथा मुल्याकन खचव 
- 0 

शावन्त 

तथा 

सुव्यिस्था 

नेपाल 

सरकार 

आई वड ए - 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 

७२ ० ० ७२  

कुल जम्मा ३७०० ० ० ३७००  

 

(ज) मर्हिा, बािबार्िका िथा ज्र्ेष्ठ नागरिक मन्त्रािर् 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : मवहला,बालबावलका तथा जेष्ठ नािररक मन्रालय ( ३४००००११)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    रु. हजारमा 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  
उप के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

१) समाजमा रहेका कुरीवत, कुप्रथा, लैङ्विक 

वहंसा, मानि िेचविखन तथा ओसारपसार विरुि 

सचेतनामूलक कायविम तथा अवभयान संचालन 

2) मवहला विकास कायविमिारा प्रिववदत मवहला 

सहकारी संस्थाहरुको सुदृढीकरण एिं स्थानीय 

- 0 

लैंविक समानता 

तथा सामावजक 

समािेशीकरण 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१०० ० ० १००  
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आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : मवहला,बालबावलका तथा जेष्ठ नािररक मन्रालय ( ३४००००११)         

बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    रु. हजारमा 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  
उप के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

तहको मवहला उद्यमी संजाल स्थापनाको लावि 

सहजीक 

२ 

मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नािररक 

मन्रालयको कायव क्षेर (मवहला, बालबावलका, 

अपांिता भएका व्यवि, जेष्ठ नािररक तथा 

यौवनक तथा लैंविक अल्पसंख्यक) का तथ्यांक 

संकलन तथा अद्यािवधक िरर मवहला, 

बालबावलका तथा ज्येष्ठ नािररक मन्रालयमा 

पठाउनका लावि 

- 0 

लैंविक समानता 

तथा सामावजक 

समािेशीकरण 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१०० ० ० १००  

३ 
स्थानीय तहको लैविक वहंसा वनिारण कोषमा 

रकम 
- 0 

लैंविक समानता 

तथा सामावजक 

समािेशीकरण 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१०० ० ० १००  

कुल जम्मा ३०० ० ० ३००  

 

(झ) िार्रिर् खेिकूद परिर्द् 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : रावष्िय खेलकुद पररषद् ( ३४३४१०११)        बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  
उप के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
राष्िपवत रवनङ्ि वसल्ड प्रवतयोविता 

(स्थानीय तहस्तरीय) 
- 0 

युिा तथा 

खेलकुद 
नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - निद 

अनुदान 
१०० ० ० १००  

कुल जम्मा १०० ० ० १००  

 

(ञ) िार्रिर् र्ूवा परिर्द्  

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : रावष्िय युिा पररषद् ( ३४३४१०१२)        बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  
उप के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ युिा उद्यम कायविम - 0 
युिा तथा 

खेलकुद 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
५०० ० ० ५००  

२ 
युिा क्लब िठन तथा नमुना युिा संसद अभ्यास 

कायविम 
- 0 

युिा तथा 

खेलकुद 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१०० ० ० १००  

३ युिा प्रवतभा पवहचान र प्रोत्साहन कायविम - 0 
युिा तथा 

खेलकुद 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
५० ० ० ५०  

४ युिा परामशव कायविम - 0 
युिा तथा 

खेलकुद 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१५० ० ० १५०  

५ 
सामावजक जािरण, रुपान्तरण र समृविका लावि 

युिा पररचालन कायविम 
- 0 

युिा तथा 

खेलकुद 

नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
२०० ० ० २००  

कुल जम्मा १००० ० ० १०००  

(ट) सबैका िार्ग र्शक्षा-आधािभूि िह 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : सबैका लावि वशक्षा- आधारभूत तह (३५००००१४)   बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार   (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

आधारभूत तहका स्िीकृत दरिन्दीका वशक्षक, 

राहत अनुदान वशक्षकका लावि तलब भत्ता अनुदान 

(विशेष वशक्षा पररषद अन्तरितका 

वशक्षक/कमवचारीहरु समेत) 

- 0 वशक्षा 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
६४४०० ० ० ६४४००  
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आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : सबैका लावि वशक्षा- आधारभूत तह (३५००००१४)   बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार   (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

कुल जम्मा ६४४०० ० ० ६४४००  

 

(ठ) माध्र्ार्मक िह 

आ.ि. : २०७७/७८     LMBIS : माध्यावमक तह ( ३५००००१५)        बजेटको स्रोत/तह : नपेाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. अनुदान प्राप्त र्क्रर्ाकिाप  
सब 

प्रोजेक्ट  

उप 

के्षत्र  

Primary 

source 

Secondary 

source 

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

माध्यवमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका वशक्षक, राहत 

अनुदान वशक्षक लावि तलब भत्ता अनुदान (विशेष 

वशक्षा पररषद अन्तरितका 

वशक्षक/कमवचारी,प्राविवधक धारका प्रवशक्षक समेत) 

- 0 वशक्षा 
नेपाल 

सरकार 

नेपाल सरकार - 

निद अनुदान 
१७७०० ० ० १७७००  

कुल जम्मा १७७०० ० ० १७७००  

 

(ड) र्वद्यािर् के्षत्र र्वकास कार्िक्रम – र्जल्िास्िि 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
सामुदावयक विद्यालयका छाराहरुलाई वनशलु्क स्यावनटरी ्याड 

ब्यिस्थापन 
22522 1 N/A ० ३०० ० ३००  

विद्यालय भौवतक पुिावधार वनमावण अनुदान      

२ वशक्षण वसकाईमा ICT प्रयोि अनुदान 31112 1 संख्या ० ५९२ ० ५९२  

३ 
प्रारवम्भक बाल विकास सहजकतावहरुको पाररिवमक तथा 

विद्यालय कमवचारी व्यबस्थापन अनुदान 
26411 5 पटक ४४९.२ ४४९.२ २२४.६ ११२३  

४ विद्यालय भौवतक पुिावधार वनमावण ४ कोठे भिन 31112 1 संख्या ० ३५७१ ० ३५७१  

५ 
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावि विद्यालयलाई 

अनुदान 
26411 4 पटक ३३४.७५ ६६९.५ ३३४.७५ १३३९  

६ 
सामुदावयक विद्यालयका छाराहरुलाई वनशलु्क स्यावनटरी ्याड 

ब्यिस्थापन 
22522 1 N/A २१२ ० ० २१२  

७ 
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावि विद्यालयलाई 

अनुदान 
26411 4 पटक १३५०.२५ २७००.५ १३५०.२५ ५४०१  

८ 

शैवक्षक पहुचँ सुवनवितता, अनौपचाररक तथा िैकवल्पक वशक्षा 

कायविम (परम्पराित विद्यालय, िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता 

र वनरन्तर वशक्षाका कायविम समेत) 

22522 1 पटक ० १३४ ० १३४  

९ 
विद्यालयमा शैवक्षक िुणस्तर सुदृढीकरण एिम् कायवसम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 
26411 1 पटक ० ० १३८३ १३८३  

१० 
विद्यालयमा शैवक्षक िुणस्तर सुदृढीकरण एिम् कायवसम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 
26411 1 पटक २२९ ० ० २२९  

११ 
प्रवत विद्याथी लाितका आधारमा वशक्षण वसकाइ सामग्री एिम् 

कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन अनुदान 
26411 1 N/A ० १७२ ० १७२  

१२ विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनुदान 26412 1 पटक ० १६१७ ० १६१७  

१३ 
प्रारवम्भक बाल विकास सहजकतावहरुको पाररिवमक तथा 

विद्यालय कमवचारी व्यबस्थापन अनुदान 
26411 3 पटक १५९७ १५९७ १५९७ ४७९१  

१४ 
सािवजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका लावि वनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
26412 1 N/A ० ३२१ ० ३२१  

१५ विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनुदान 26412 1 पटक ० ० ३७९ ३७९  

१६ 
सािवजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका लावि वनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
26412 1 N/A ० १९४० ० १९४०  
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१७ 

शैवक्षक पहुचँ सुवनवितता, अनौपचाररक तथा िैकवल्पक वशक्षा 

कायविम (परम्पराित विद्यालय, िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता 

र वनरन्तर वशक्षाका कायविम समेत) 

22522 1 पटक ० ९५ ० ९५  

१८ 
सामुदावयक विद्यालयका छाराहरुलाई वनशलु्क स्यावनटरी ्याड 

ब्यिस्थापन 
22522 1 N/A ० ० १२८१ १२८१  

१९ 

शैवक्षक पहुचँ सुवनवितता, अनौपचाररक तथा िैकवल्पक वशक्षा 

कायविम (परम्पराित विद्यालय, िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता 

र वनरन्तर वशक्षाका कायविम समेत) 

22522 1 पटक ० ५७१ ० ५७१  

२० 
प्रारवम्भक बाल विकास सहजकतावहरुको पाररिवमक तथा 

विद्यालय कमवचारी व्यबस्थापन अनुदान 
26412 4 पटक १९८.५ ३९७ १९८.५ ७९४  

२१ 
सािवजवनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लावि 

छारबृवत्त (आिासीय तथा िैरआिासीय) 
26412 1 N/A ० ० ३६७ ३६७  

२२ 
सािवजवनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लावि 

छारबृवत्त (आिासीय तथा िैरआिासीय) 
26412 1 N/A ० ० २७१ २७१  

२३ 
विद्यालयमा शैवक्षक िुणस्तर सुदृढीकरण एिम् कायवसम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 
26411 1 पटक ० ० ३२४ ३२४  

२४ 
प्रवत विद्याथी लाितका आधारमा वशक्षण वसकाइ सामग्री एिम् 

कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन अनुदान 
26411 1 पटक ० ० २४३ २४३  

२५ 
सािवजवनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लावि 

छारबृवत्त (आिासीय तथा िैरआिासीय) 
26412 1 N/A ० १४१० ० १४१०  

२६ 
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावि विद्यालयलाई 

अनुदान 
26411 4 पटक २३६.५ ४७३ २३६.५ ९४६  

२७ विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनुदान 26412 1 पटक २६८ ० ० २६८  

२८ 
प्रवत विद्याथी लाितका आधारमा वशक्षण वसकाइ सामग्री एिम् 

कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन अनुदान 
26411 1 पटक ० १०३५ ० १०३५  

२९ 
सािवजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका लावि वनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
26412 1 N/A ० ४५४ ० ४५४  

३० विद्यालय भौवतक पुिावधार वनमावण अनुदान ४ कोठे भिन 26412 1 संख्या ० २९ ० २९  

३१ विज्ञान प्रयोि शाला अनुदान 26412 1 संख्या ० ६५० ० ६५०  

३२ वशक्षण वसकाईमा ICT प्रयोि अनुदान 26412 1 संख्या ० १५८ ० १५८  

कुल जम्मा ४८७५.२ १९३३५.२ ८१८९.६ ३२४००  

 

(ढ) झोिुङ्गे पुि के्षत्रगि कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

खेबांि बिर िस, समावरे िस, खेबांि िस, मंिराखोला िस, घामतापने, कुन्पानी 

िस, मुलबांि िस, झीनबािं खोला िस, चोर कटे्ट िस, बाख्रे खोर िस, भूमे 

िाउँपावलका, रुकुम (पूिी भाि) 

31151 4 संख्या ५५०० ५५०० ० ११०००  

कुल जम्मा ५५०० ५५०० ० ११०००  
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(ण) स्वास््र् के्षत्र सुधाि कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
स्िास्थ्य संस्था नभएका िडाहरूमा आधारभूत स्िास्थ्य सेिा केन्रहरुको 

संचालन खचव 
22311 4 N/A १००० ५०० ५०० २०००  

कुल जम्मा १००० ५०० ५०० २०००  

 

(ि) प्राथर्मक स्वास््र् सेवा 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

स्थानीय तहका स्िास्थ्य चौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमा कायवरत 

कमवचारीहरुको तलि, महिी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लिायत 

प्रशासवनक खचव समेत 

21111 12 पटक ६५०० ६५०० ६५०० १९५००  

कुल जम्मा ६५०० ६५०० ६५०० १९५००  

 

(थ) क्षर्िोग र्नर्न्त्रण 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ कम्युवनवट डट्स संचालन खचव 22522 1 पटक ० २० ० २०  

२ 

उपचार केन्रहरुमा आकवस्मक अिस्थामा औसवध एिं ल्याब सामाग्री ढुिानी, 

कायविमका लावि आिश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लिायतका फमव फरमेट 

फोटोकपी, कायविमको वनयवमत अनुिमन तथा मुल्यांकन,स्थलित अनुवशक्षण, 

क्षयरोिका वबरामीको चौमावसक कोहटव विश्लेषण र ई-वट.वब रज 

22522 4 पटक १४.५ १४.५ २९ ५८  

३ 
आवथवक वस्थवत कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका पी.वब.सी. वबरामीहरुलाई 

उपचार अिवधभर पोषण खचव तथा सम्पकव  परीक्षण 
22522 1 N/A २२ ० ० २२  

कुल जम्मा ३६.५ ३४.५ २९ १००  

 

(द) परिवाि कल्र्ाण कार्िक्रम (एकीकृि मर्हिा स्वास््र् िथा प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम) 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
मातृ तथा निवशशु कायविम अन्तिवत आमा सुरक्षा, िभविती उत्पे्ररणा सेिा, 

न्यानो झोला र वनशुल्क िभवपतन कायविम 
22522 1 पटक ० ८६० ० ८६०  

२ मातृ तथा निवशशु कायविम 22522 1 पटक १५४० ० ० १५४०  

कुल जम्मा १५४० ८६० ० २४००  

 

(ध) एकीकृि बाि स्वास््र् एवं पोर्ण कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ पोषण कायविम 22522 1 N/A ० १०८१ ० १०८१  

२ 
बाह्य खोप केन्र बाट िुणस्तररय खोप सेिा प्रदान िनव खोप केन्रमा 

ब्यिस्थापनको लावि फवनवचर ब्यिस्था, सम्बवन्धत िडा खोप समन्िय सवमवत 
31123 4 पटक ४० ० ० ४०  



आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को भूमे गाउँपार्िकाको वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम  

- 57 - 
 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

माफव त तयारी एिं खररद, ३००० खोप केन्रमा प्रवत खोप केन्र रु १०००० 

दरले, कवम्तमा टेिल १, कुसी १ र सानो बेञ्च १ र हात 

३ 

पावलकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रिर्धन कायविमको सवमक्षा, सूक्ष्मयोजना 

अध्यािवधक र पावलका खोप समन्िय सवमवतको अवभमुवखकरण समेत 

पावलका स्तरमा २ वदन, िडा खोप समन्िय सवमवतको स्िास्थ्य संस्था, िडा 

सतरमा अवभमुवखकरण १ वदन तथा पूणव खोप सुवनितताको लािी घरधुरी सर 

22522 2 पटक ८९.५ ८९.५ ० १७९  

४ 
समुदायमा आधाररत निजात वशशु तथा बाल रोिको एकीकृत व्यिस्थापन 

(IMNCI) कायविम सवमक्षा तथा स्िास्थ्य संस्थाहरुमा onsite coaching 
22522 1 पटक ० १०० ० १००  

कुल जम्मा १२९.५ १२७०.५ ० १४००  

 

(न) महामािी िोग र्नर्न्त्रण कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

डेंिु लिायतका वकटजन्य रोिहरूको वनयन्रणका लावि लामखुटे्टको िासस्थान 

खोजी िरी लाभाव नष्ट िने अवभयान संचालन िने तथा सरोकारिालाहरूसंि 

अवभमुवखकरण िन े

22522 1 पटक ० ११५ ० ११५  

२ 

औलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेरको छनौट िरी वबषावद छकव ने (रेस्पोन्सीभ 

स्पे्रइङ समेत), वकटजन्य रोि वनयन्रण कायविमको अनुिमन एिम् मूल्याङ्कन 

तथा वकटजन्य रोि वनयन्रणका लावि बहुवनकाय अन्तरविया िन े

22522 1 पटक ० ३० ० ३०  

३ 

विवभन्न सरुिारोि, नसने रोि, जुनोवटक, मानवसक स्िास्थ्य सम्बवन्ध 

अन्तरविया कायविम तथा वदिसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम वदिस, मानवसक स्िास्थ्य वदिस, 

अल्जाईमर वदिस, रेवबज वदिस, विश्व औलो वदिस) मनाउन े

22522 5 पटक ४० ४० २० १००  

४ 
मलेररया, डेंिु, कालाजार, स्िब टाइफस आवद वकटजन्य रोिको डाटा 

भेररवफकेशन 
22522 1 पटक १० ० ० १०  

५ 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडव फ्लु, AMR, वसवष्टसकोवसस, 

टक्सो्लाज्मोवसस आवद विवभन्न सरुिारोि सम्बवन्ध रोकथाम तथा वनयन्रणका 

लावि सचेतना कायविम 

22522 1 पटक २० ० ० २०  

६ 

कोवभड १९ लिायत विवभन्न महामारीजन्य रोिहरुको रोकथाम, वनयन्रण तथा 

वनिरानीका लावि सरोकारिाला सँिको अन्तरविया तथा RRT, स्िास्थ्यकमी 

पररचालन 

22522 2 पटक १२.५ १२.५ ० २५  

कुल जम्मा ८२.५ १९७.५ २० ३००  

 

(ऩ) अस्पिाि र्नमािण सुधाि िथा व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
पावलका स्तरमा स्िास्थ्य संस्थाहरुको मावसक सूचना संकलन, भेररवफकेशन एिं 

िुणस्तर सुधार साथै चौमावसक एिं बावषवक सवमक्षा 
22522 4 पटक २५ २५ ५० १००  

कुल जम्मा २५ २५ ५० १००  

 

 

(प) िार्रिर् स्वास््र् र्शक्षा, सूचना िथा सजचाि केन्र 
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार     (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
वबद्यालय स्िास्थ्य वशक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्िास्थ्यका लावि 

सामावजक व्यिहार पररितवन प्रिध्दवन अवभयान 
22522 1 N/A १०० ० ० १००  

कुल जम्मा १०० ० ० १००  

(फ) िार्रिर् स्वास््र् िार्िम कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  खचि शीर्िक  िक्ष एकाई  
र्वर्नर्ोजन रु.  

कै.  
प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ स्थावनय तहमा स्िास्थ्य सम्िवन्ध अवभमुखीकरण र योजना तजुवमा तावलम 22512 1 पटक ४०० ० ० ४००  

कुल जम्मा ४०० ० ० ४००  

(ब) उपचािात्मक सेवा कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 

आधारभूत तथा आकवस्मक सेिाको सुवनिततका लावि औषधीको आपूवतव र 

उपयोि, सम्िवन्ध कायविमहरुको अनुिमन तथा मूल्याङकन (अनिुमन 

मुल्याङ्कन तथा कायविम कायावन्ियन भ्रमण खचव) 

22611 2 पटक ३० ० ३० ६०  

२ 

आधारभूत तथा आकवस्मक सेिाको लावि औषवध र स्िास्थ्य सुरक्षा सामग्री 

(PPE बाहेक) खररद तथा औषवध लिायतका सामग्रीको ढुिानी तथा रर्यावकंि र 

वितरण समेत 

27213 1 पटक ० १४०० ० १४००  

३ 
स्िास्थ्य चौकीको न्युनतम सेिा मापदण्ड कायवन्ियन, सुवरढीकरण तथा सवमक्षा 

(स्िास्थ्य चौकीको न्युनतम सेिा मापदण्ड कायविमको सवमक्षा ) 
22522 3 N/A १०० १०० १०० ३००  

४ 

स्थानीय तह वभरका स्िास्थ्यकमीहरु,म.स्िा.स्िय.से. का लावि आधारभूत तथा 

आकवस्मक सेिा अन्तिवत आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्िास्थ्य सम्िवन्ध 

प्राथवमक उपचार बारे अवभमुवखकरण / तावलम 

22512 1 पटक ८० ० ० ८०  

५ विरामीको लावि ओ.वप.वड.वटकट (कािवन कपी सवहतको ) छपाई 22311 1 पटक ६० ० ० ६०  

कुल जम्मा २७० १५०० १३० १९००  

(भ) नर्सिङ िथा सामार्जक सुिक्षा सेवा कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  
खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई  

र्वर्नर्ोजन रु.  
कै.  

प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ 
रावष्िय मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविका कायविम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचव, 

िावषवक सवमक्षा िोष्ठी र वदिस मनाउने खचव समेत) 
22522 1 N/A ० ० ७०० ७००  

कुल जम्मा ० ० ७०० ७००  

(म) प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्िक्रम 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  खचि शीर्िक  िक्ष एकाई  
र्वर्नर्ोजन रु.  

कै.  
प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

प्राविवधक सहायकको तलि ३६७ ० ० ३६७  

१ प्राविवधक सहायकको तलि 22413 8 पटक ० १८३.५ १८३.५ ३६७  

२ विपन्न िवमकको ज्याला (दैवनक रु. 517 * संख्या 100 * वदन 100) 22413 10000 पटक २०६८ २०६८ १०३४ ५१७०  

३ रोजिार संयोजकको स्थानीय भत्ता 21131 4 मवहना ४८ ० ० ४८  

४ रोजिार सेिा केन्रको सँचालन खचव 22311 1 पटक ६४ ० ० ६४  

५ रोजिार संयोजकको तलि 22419 13 मवहना १७० १३६ १३६ ४४२  

६ रोजिार संयोजकको पोसाक 21121 1 पटक ० ० १० १०  

७ रोजिार सेिा केन्रको सुदृढीकरण 22522 1 पटक २५० ० ० २५०  
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  खचि शीर्िक  िक्ष एकाई  
र्वर्नर्ोजन रु.  

कै.  
प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

८ प्राविवधक सहायकको स्थानीय भत्ता 21131 8 मवहना ० १९.५ १९.५ ३९  

९ प्राविवधक सहायकको पोसाक 21121 1 पटक ० ० १० १०  

कुल जम्मा २६०० २४०७ १३९३ ६४००  

 

संघीर् सिकािबाट हस्िान्िरिि र्वशेर् अनुदान 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  खचि शीर्िक  िक्ष एकाई  
र्वर्नर्ोजन रु.  

कै.  
प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ पोषणमैरी नमूना टोल कायविम 22522 3 पटक २००० २००० २००० ६०००  

२ भूमे िाउँपावलकाको शैवक्षक विकास कायविम 22522 7 N/A २००० ३००० २००० ७०००  

कुल जम्मा ४००० ५००० ४००० १३०००  

 

संघीर् सिकािबाट हस्िान्िरिक समपूिक आर्ोजना 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार    (रु. हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/ आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम  खचि शीर्िक  िक्ष एकाई  
र्वर्नर्ोजन रु.  

कै.  
प्र.चौ.  दो.चौ.  िे.चौ.  जम्मा  

१ कुवचबाङ वसमखोला सडक ३११५१ १ पटक १६०००   १६०००  

कुल जम्मा १६०००   १६०००  

 

प्रदेश सिकािबाट हस्िान्िरिि कार्िक्रमहरु 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : प्रदेश सशतव अनुदान ( ८०५५३५०२५०४)(रु. हजारमा) 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

प्रदेश सशतव अनुदान - ८०५५३५०२५०४ 

१ 

कायविम कायावन्ियनका 

लावि कृवष/पशपुंक्षी अवधकृत 

करार 

 २२४१९ १ N/A ४००     ४००         

२ 
एक स्थानीय तह एक 

कायविम 
 २२५२२ १ N/A १,७००     १,७००         

३ 

कोवभड प्रभावित भई िाउँ 

फकेका कृषकहरुलाई 

उत्पादन सामाग्रीमा अनुदान 

 २२५२२ १ पटक २,०००     २,०००         

४ 

िी समृवि मवहला कृवष 

सहकारी संस्था वल. वसमा 

तरकारी बीऊ उत्पादन िडा 

नं ३ 

३ २२५२२ १ N/A १,०००     १,०००         

५ 
प्रदेश सशतव अनुदान 

स्िास्थ्य 
 ३११२१ १ संख्या                 

६ 
स्िास्थ्य चौकी चुनबाङ 

एम्बुलेन्स खररद 
 ३११२१ १ संख्या ३,०००     ३,०००         
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आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : प्रदेश सशतव अनुदान ( ८०५५३५०२५०४)(रु. हजारमा) 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष एकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

वैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

७ 
साना कृवष औजार तथा 

यन्र उपकरण अनुदान 
 ३११२२ १ पटक १,७५०     १,७५०         

८ 
जनजािृवत माद्यावमक 

विद्यालय महत 
६, महत ३११५९ १ N/A १,०००     १,०००         

९ 
जनविकास आधारभूत 

विद्यालय घेराबार 
४, सावकम ३११५९ १ N/A १,०००     १,०००         

१० 
वरिेणी माद्यावमक विद्यालय 

घेराबार 
२, खाबाङ ३११५९ १ N/A १,०००     १,०००         

११ 
पावलका कोशेली घर 

प्रदशवनी तथा वबिी कक्ष 
२, खाबाङ ३११५९ १ संख्या १,०००     १,०००         

१४ 
शवहद शुि माद्यावमक 

विद्यालय वसमा 
३, वसमा ३११५९ १ N/A १,०००     १,०००         

कुल जम्मा १४,८५०     १४,८५०         

 

प्रदेश सिकािबाट हस्िान्िरिि र्वशेर् अनुदान 

आ.ि. : २०७७/७८     बजेट उपशीषवक : प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत ( ८०५५३५०२५०२) क्षेर : सामावजक विकास   रु. हजारमा 

र्स.नं. 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ 

र्क्रर्ाकिापको नाम  

कार्ािन्व 

र्न हुने 

स्थान  

खचि 

शीर्िक  
िक्ष इकाई 

र्वर्न 

र्ोजन रु.  

स्रोि  

आन्ि 

रिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैदे 

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम - ८०५५३५०२५०२ 

१ 
विशेषज्ञ सवहतको वनःशुल्क 

स्िास्थ्य वशविर 
 २२४११ १ N/A ७००     ७००         

२ 
मुख्यमन्री ग्रामीण विकास 

कायविम चालु 
 २२५२२ ३ N/A १,५००     १,५००         

३ 

आपतकालीन तथा RRT 

का लावि औषधी खररद 

तथा ढुिानी 

 २७२१३ १ N/A ५००     ५००         

४ USG मेवशन खररद  ३११२२ १ N/A ६००     ६००         

५ एक्स-रे मेवशन खररद  ३११२२ १ N/A ७००     ७००         

६ 
मुख्यमन्री ग्रामीण विकास 

कायविम पूँजीित 
 ३१५११ १ N/A २,०००     २,०००         

कुल जम्मा ६,०००     ६,०००        
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२.४ अनुमार्नि व्र्र् ि स्रोि व्र्वस्थापन 

भूमे िाउँपावलकाको आिामी आवथवक िषव २०७७/०७८ मा हुने शीषवकित व्यय र स्रोत व्यिस्थापनको 

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

अनुसूचीमा उल्लेख िररएको छ ।  

अनुसूची १ 

आर् िथा व्र्र्को प्रके्षपण 

शीर्िक 
आ.व. २०७५/७६ 

को र्थाथि 

आ.व. २०७६/७७ को 

संशोर्धि अनुमान 

आ.व. २०७७/७८ को 

अनुमान 

राजस्ि  २१,२१७  ५१,८४०  ५,१२,६७४  

आन्तररक िोत २,७१५  ६,३१९  ६९,६८०  

१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा िापतको आयमा 

लार्गने कर 
१६  २५  २५  

११३१४ भुवमकर/मालपोत ७५०  १,२००  १,२००  

११३२१ घरिहाल कर २९१  ३५०  ४००  

११३२२ िहाल विटौरी कर    १०  १०  

११४५१ सिारी साधन कर (साना सिारी)       १०  

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर    १०  १५  

११६३१ कृवषतथा पशुजन्य िस्तुको व्यािसावयक 

कारोिारमा लार्गने कर 
   ३०  ३०  

११६९१ अन्य कर १,६५६  १,५००  १,५००  

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको िहालबाट प्राप्त आय       १०  

१४२११ कृवष उत्पादनको वबिीबाट प्राप्त रकम    २०  ४०  

१४२२१ न्यावयक दस्तूर       १५  

१४२२३ वशक्षा क्षेरको आम्दानी    ३०  ४०  

१४२२४ परीक्षा शुल्क       २५  

१४२२९ अन्य प्रशासवनक सेिा शुल्क    ३००  ४००  

१४२४२ नक्सापास दस्तुर    ३  १५  

१४२४३ वसफाररश दस्तुर    ३००  ४००  

१४२४४ व्यविित घटना दताव दस्तुर    ३५  १५०  

१४२४५ नाता प्रमावणत दस्तुर       ६५  

१४२४९ अन्य दस्तुर          

१४२५३ व्यािसाय रवजष्िेशन दस्तुर       ५०  

१४२६२ विदु्यत सम्बन्धी दस्तुर           

१४२६३ जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर     २५  ५०  

१४२६५ अन्य क्षेरको आय          

१४३११ न्यावयक दण्ड, जररिाना र जफत       ५०  

१४३१२ प्रशासवनक दण्ड, जररिाना र जफत       ५०  

१४३१३ धरौटी सदरस्याहा       ३०  

१४५२९ अन्य राजस्ि       ५०  

१४६११ व्यिसाय कर        ५०  

राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम    ४,९७८  ८०,४०७  

११३१५ घरजर्गिा रवजषे्टशन दस्तुर [राजस्ि बाँडफाँड - 

प्रदेश सरकार ] 
      ४००  

११४११ बाँडफाँड भइव प्राप्त हुने मूल्य अवभबृवि कर 

[राजस्ि बाँडफाँड - संघीय सरकार] 
      ७६,४२३  

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सिारी साधन कर 

[राजस्ि बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] 
   ४,९७८  ३,५८४  



आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को भूमे गाउँपार्िकाको वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम  

- 62 - 
 

आर् िथा व्र्र्को प्रके्षपण 

शीर्िक 
आ.व. २०७५/७६ 

को र्थाथि 

आ.व. २०७६/७७ को 

संशोर्धि अनुमान 

आ.व. २०७७/७८ को 

अनुमान 

११४७१ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर [राजस्ि 

बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] 
         

१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त िन रोयल्टी [राजस्ि 

बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] 
         

१४१५६ बाँडफाँड भई प्राप्त विदु्यत सम्बन्धी रोयल्टी 

[राजस्ि बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] 
         

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण १८,५०२  ३२,३४३  ३,५७,०५१  

संघीय सरकार       ३,१६,१००  

१३३११ समावनकरण अनुदान       १,१०,५००  

१३३१२ शसतव अनुदान चालु       १,७६,६००  

१३३१४ विषेश अनुदान चाल ु       १३,०००  

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु       १६,०००  

प्रदेश सरकार १८,५०२  ३२,३४३  ४०,९५१  

१३३११ समावनकरण अनुदान ४,११२  ४,१४३  ५,१०१  

१३३१२ शसतव अनुदान चालु ९,८००  ८,०००  १४,८५०  

१३३१४ विषेश अनुदान चाल ु ४,५९०  ५,२००  ६,०००  

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु    १५,०००  १५,०००  

वित्तीय व्यिस्था (प्रावप्त)   ५०००  

३३१४३ अन्य संस्थाहरूबाट ऋण प्रावप्त       ५,०००  

अन्य आय       ५००  

१५१११ बेरूजू       ५००  

जनसहभाविता    ८,२००  ५,०३६  

१३४१२ अन्य व्यविित आन्तररक अनुदान    ८,२००  ५,०३६  

   

व्यय       ५,१२,६७४  

चालु खचव        ३,०७,२०३  

२११११ पाररिवमक कमवचारी       ३६,४००  

२११२१ पोशाक       ४३०  

२११३१ स्थानीय भत्ता       ४,१६७  

२११३२ महंिी भत्ता       ८६४  

२११३४ कमवचारीको बैठक भत्ता       २४०  

२११३५ कमवचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार       १००  

२११३९ अन्य भत्ता       ३००  

२११४१ पदावधकारी बैठक भत्ता       ३,४९२  

२११४२ पदावधकारीअन्य सुवबधा       ९,४३६  

२११४९ पदावधकारी अन्य भत्ता       ५६४  

२२१११ पानी तथा वबजुली       ४०५  

२२११२ संचार महसुल       ६४०  

२२२१२ इन्धन (कायावलय प्रयोजन)       ६००  

२२२१३ सिारी साधन ममवत खचव        १,०००  

२२२१४ वबमा तथा निीकरण खचव        ४५०  

२२२२१ मेवशनरी तथा औजार ममवत सम्भार तथा 

सञ्चालन खचव 
      ५७२  

२२२३१ वनवमवत सािवजवनक सम्पवत्तको ममवत सम्भार 

खचव 
      २,०३३  

२२३११ मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री       ७,४६९  
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आर् िथा व्र्र्को प्रके्षपण 

शीर्िक 
आ.व. २०७५/७६ 

को र्थाथि 

आ.व. २०७६/७७ को 

संशोर्धि अनुमान 

आ.व. २०७७/७८ को 

अनुमान 

२२३१२ पशुपंक्षीहरूको आहार       २०  

२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचव       २७  

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन       १२०  

२२३१५ परपवरका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचव       १,१०७  

२२३१९ अन्य कायावलय संचालन खचव       ५००  

२२४११ सेिा र परामशव खचव       २,४५०  

२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टिेयर संचालन खचव       ८२  

२२४१३ करार सेिा शुल्क       ९,१३३  

२२४१९ अन्य सेिा शुल्क       १९,३९८  

२२५११ कमवचारी तावलम खचव        ५००  

२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तावलम तथा िोष्ठी 

सम्बन्धी खचव 
      ६,६०३  

२२५२२ कायविम खचव       ७८,१९५  

२२५२९ विविध कायविम खचव        २००  

२२६११ अनुिमन, मूल्यांकन खचव       २,२१२  

२२६१२ भ्रमण खचव       ९१६  

२२६१९ अन्य भ्रमण खचव       २५०  

२२७११ विविध खचव       ३,६६९  

२२७२१ सभा सञ्चालन खचव       ६०  

२६४११ सरकारी वनकाय, सवमवत, प्रवतष्ठान एिं 

बोडवहरूलाई वनःशतव चालु अनुदान 
      ८१,३८६  

२६४१२ सरकारीवनकाय, सवमवत¸ प्रवतष्ठान एिं 

बोडवहरूलाई सशतव चालु अनुदान 
      २६,३५८  

२६४१३ अन्य संस्थालाई सःशतव चालु अनुदान       ६४४  

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थावपना खचव       ५००  

२७२१३ औषधीखररद खचव       २,६००  

२७२१९ अन्य सामावजक सहायता       ३००  

२८१४२ घरभाडा       ३६०  

२८१४९ अन्य भाडा       ४५०  

पुँजीित खचव        २,०५,४७१  

३११११ आिासीय भिन वनमावण/खररद       १,७०२  

३१११२ िैर आिासीय भिन वनमावण/खररद       १२,५४३  

३१११३ वनवमवत भिनको संरचनात्मक सुधार खचव        ३५९  

३११२१ सिारी साधन       ६,०००  

३११२२ मेवशनरी तथा औजार       ७,५०८  

३११२३ फवनवचर तथा वफक्चसव        २,६६४  

३११३१ पशुधन तथा बाििानी विकास खचव       ९४५  

३११३२ अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी खचव       ३,२८०  

३११३५ पूँजीित परामशव खचव       ३,७८०  

३११५१ सडक तथा पूल वनमावण       ७९,५८२  

३११५३ विदु्यत संरचना वनमावण       १२,७५०  

३११५४ तटबन्ध तथा बाँधवनमावण       २,९९०  

३११५५ वसंचाइव संरचना वनमावण       ६००  

३११५६ खानेपानी संरचना वनमावण       ८,९२६  

३११५७ िन तथा िातािरण संरक्षण       ३,१९४  

३११५८ सरसफाइव संरचना वनमावण       ५,८५५  
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आर् िथा व्र्र्को प्रके्षपण 

शीर्िक 
आ.व. २०७५/७६ 

को र्थाथि 

आ.व. २०७६/७७ को 

संशोर्धि अनुमान 

आ.व. २०७७/७८ को 

अनुमान 

३११५९ अन्य सािवजवनक वनमावण       ४३,९३८  

३११६१ वनवमवत भिनको संरचनात्मक सुधार खचव       ८५२  

३११७२ पूँजीित अनुसन्धान तथा परामशव       ६,०००  

३१५११ भैपरी आउने पूँजीित       २,०००  

बजेट बचत (+)/न्यून (-) २१,२१७  ५१,८४०     

ित िषवको निद मौज्दात          

 

अनुसूची २ 

िाजस्व िथा अनुदान प्रार्प्तको अनुमान 

आ.ि. : २०७७/७८                                 रकम रू. हजारमा 

शीर्िक 
आ.व. २०७५/७६ को 

र्थाथि 

आ.व. २०७६/७७ को 

संशोर्धि अनुमान 

आ.व. २०७७/७८ को 

अनुमान 

आय २१२१७.०२८  ५१८४०  ५१२६७४.८  

राजस्ि  २७१५.०२८  ११२९७  १५०५८७  

आन्तररक िोत  २७१५.०२८  ६३१९  ६९६३०  

सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा िापतको आयमा लार्गने 

कर 
१६.७९  २५  २५  

भुवमकर/मालपोत ७५०.१८६  १२००  १२००  

घरिहाल कर २९१.८७०२९  ३५०  ४००  

िहाल विटौरी कर ०  १०  १०  

सिारी साधन कर (साना सिारी) ०  ०  १०  

अन्य मनोरञ्जन कर ०  १०  १५  

कृवषतथा पशुजन्य िस्तुको व्यािसावयक कारोिारमा 

लार्गने कर 
०  ३०  ३०  

अन्य कर १६५६.१८१७१  १५००  १५००  

सरकारी सम्पत्तीको िहालबाट प्राप्त आय ०  ०  १०  

कृवष उत्पादनको वबिीबाट प्राप्त रकम ०  २०  ४०  

न्यावयक दस्तूर ०  ०  १५  

वशक्षा क्षेरको आम्दानी ०  ३०  ४०  

परीक्षा शुल्क ०  ०  २५  

अन्य प्रशासवनक सेिा शुल्क ०  ३००  ४००  

नक्सापास दस्तुर ०  ३  १५  

वसफाररश दस्तुर ०  ३००  ४००  

व्यविित घटना दताव दस्तुर ०  ३५  १५०  

नाता प्रमावणत दस्तुर ०  ०  ६५  

अन्य दस्तुर ०  ०  ०  

व्यािसाय रवजष्िेशन दस्तुर ०  ०  ५०  

विदु्यत सम्बन्धी दस्तुर  ०  ०  ०  

जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर  ०  २५  ५०  

अन्य क्षेरको आय ०  ०  ०  

न्यावयक दण्ड, जररिाना र जफत ०  ०  ५०  

प्रशासवनक दण्ड, जररिाना र जफत ०  ०  ५०  

धरौटी सदरस्याहा ०  ०  ३०  

व्यिसाय कर  ०  ०  ५०  

बैंक मौज्दात ०  २४८१  ६००००  
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अनुसूची २ 

िाजस्व िथा अनुदान प्रार्प्तको अनुमान 

आ.ि. : २०७७/७८                                 रकम रू. हजारमा 

शीर्िक 
आ.व. २०७५/७६ को 

र्थाथि 

आ.व. २०७६/७७ को 

संशोर्धि अनुमान 

आ.व. २०७७/७८ को 

अनुमान 

अन्य संस्थाहरूबाट ऋण प्रावप्त ०  ०  ५०००  

राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम  ०  ४९७८  ८०४०७  

घरजर्गिा रवजषे्टशन दस्तुर [राजस्ि बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार ] 
०  ०  ४००  

बाँडफाँड भइव प्राप्त हुने मूल्य अवभबृवि कर [राजस्ि 

बाँडफाँड - संघीय सरकार] 
०  ०  ७६४२३  

बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सिारी साधन कर [राजस्ि 

बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] 
०  ४९७८  ३५८४  

बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर [राजस्ि 

बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] 
०  ०  ०  

बाँडफाँड भई प्राप्त िन रोयल्टी [राजस्ि बाँडफाँड - 

प्रदेश सरकार ] 
०  ०  ०  

बाँडफाँड भई प्राप्त विदु्यत सम्बन्धी रोयल्टी [राजस्ि 

बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] 
०  ०  ०  

अन्य आय ०  ०  ५५०  

अन्य राजस्ि ०  ०  ५०  

बेरूजू ०  ०  ५००  
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समावनकरण अनुदान  ०  ०  ११०५००  

प्रदेश सरकार  १८५०२  ३२३४३  ४०९५१  
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अनुसूची ३ 

व्र्र् अनुमान 

आ.ि. : २०७७/७८            रु. हजारमा 

र्स.नं. संकेि / शीर्िक  

आ.व. 

२०७५/७६ 

को र्थाथि  

आ.व. 

२०७६/७७ 

को संशोर्धि 

अनुमान 

आ.व. 

२०७७/७८को 

अनुमान 

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैद े

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

चािु खचि   ३०७२०३.८ ८९५३४.५ २०७२११.५ १०३०१ ० ० १५६.८ ० 
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२  २११२१/पोशाक   ४३० ३८० ५० ० ० ० ० ० 

३  २११३१/स्थानीय भत्ता   ४१६७ ४०८० ८७ ० ० ० ० ० 

४  २११३२/महंिी भत्ता   ८६४ ८६४ ० ० ० ० ० ० 

५  
२११३४/कमवचारीको बैठक 

भत्ता 
  २४० २४० ० ० ० ० ० ० 

६  
२११३५/कमवचारी प्रोत्साहन 

तथा परुस्कार 
  १०० १०० ० ० ० ० ० ० 

७  २११३९/अन्य भत्ता   ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

८  
२११४१/पदावधकारी बैठक 

भत्ता 
  ३४९२ ३४९२ ० ० ० ० ० ० 

९  
२११४२/पदावधकारीअन्य 

सुवबधा 
  ९४३६ ९४३६ ० ० ० ० ० ० 

१०  
२११४९/पदावधकारी अन्य 

भत्ता 
  ५६४ ५६४ ० ० ० ० ० ० 

११  २२१११/पानी तथा वबजुली   ४०५ ४०५ ० ० ० ० ० ० 

१२  २२११२/संचार महसुल   ६४० ४४४ १४८ ४८ ० ० ० ० 

१३  
२२२१२/इन्धन (कायावलय 

प्रयोजन) 
  ६०० ६०० ० ० ० ० ० ० 

१४  
२२२१३/सिारी साधन ममवत 

खचव 
  १००० १००० ० ० ० ० ० ० 

१५  
२२२१४/वबमा तथा निीकरण 

खचव 
  ४५० ४५० ० ० ० ० ० ० 

१६  

२२२२१/मेवशनरी तथा 

औजार ममवत सम्भार तथा 

सञ्चालन खचव 

  ५७२ ५०० ७२ ० ० ० ० ० 

१७  
२२२३१/वनवमवत सािवजवनक 

सम्पवत्तको ममवत सम्भार खचव 
  २०३३.४ ५०० १४३४ ० ० ० ९९.४ ० 

१८  
२२३११/मसलन्द तथा 

कायावलय सामाग्री 
  ७४६९ २१०० ५२०४ १६५ ० ० ० ० 

१९  
२२३१२/पशुपकं्षीहरूको 

आहार 
  २० ० २० ० ० ० ० ० 

२०  
२२३१३/पुस्तक तथा सामग्री 

खचव 
  २७.४ ० ० २७.४ ० ० ० ० 

२१  
२२३१४/इन्धन - अन्य 

प्रयोजन 
  १२० १२० ० ० ० ० ० ० 

२२  
२२३१५/परपवरका, छपाई 

तथा सचूना प्रकाशन खचव 
  ११०७ ९२० १८७ ० ० ० ० ० 

२३  
२२३१९/अन्य कायावलय 

संचालन खचव 
  ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० 

२४  २२४११/सेिा र परामशव खचव   २४५० १५०० २५० ७०० ० ० ० ० 

२५  
२२४१२/सूचना प्रणाली तथा 

सफ्टिेयर सचंालन खचव 
  ८२ ० ८२ ० ० ० ० ० 

२६  २२४१३/करार सेिा शुल्क   ९१३३ २९४६ ६१८७ ० ० ० ० ० 

२७  २२४१९/अन्य सेिा शुल्क   १९३९८ १७५०० १४९८ ४०० ० ० ० ० 

२८  
२२५११/कमवचारी तावलम 

खचव 
  ५०० ४०० १०० ० ० ० ० ० 
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२९  

२२५१२/सीप विकास तथा 

जनचेतना तावलम तथा िोष्ठी 

सम्बन्धी खचव 

  ६६०३ २६०५ ३५९८ ४०० ० ० ० ० 

३०  २२५२२/कायविम खचव   ७८१९५.४ १५६१०.५ ५५६०१.५ ६९२६ ० ० ५७.४ ० 

३१  
२२५२९/विविध कायविम 

खचव 
  २०० २०० ० ० ० ० ० ० 

३२  
२२६११/अनुिमन, मूल्यांकन 

खचव 
  २२१२ ८०० १२४२ १७० ० ० ० ० 

३३  २२६१२/भ्रमण खचव   ९१६ ७६० १५६ ० ० ० ० ० 

३४  २२६१९/अन्य भ्रमण खचव   २५० २५० ० ० ० ० ० ० 

३५  २२७११/विविध खचव   ३६६९ २०४८ ११९१ ४३० ० ० ० ० 

३६  २२७२१/सभा सञ्चालन खचव   ६० ६० ० ० ० ० ० ० 

३७  

२६४११/सरकारी वनकाय, 

सवमवत, प्रवतष्ठान एिं 

बोडवहरूलाई वनःशतव चालु 

अनुदान 

  ८१३८६ ० ८१३८६ ० ० ० ० ० 

३८  

२६४१२/सरकारीवनकाय, 

सवमवत¸ प्रवतष्ठान एिं 

बोडवहरूलाई सशतव चालु 

अनुदान 

  २६३५८ ० २६३५८ ० ० ० ० ० 

३९  
२६४१३/अन्य संस्थालाई 

सःशतव चालु अनुदान 
  ६४४.६ ० ११० ५३४.६ ० ० ० ० 

४०  
२७२१२/उद्दार, राहत तथा 

पुनस्थावपना खचव 
  ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० 

४१  २७२१३/औषधीखररद खचव   २६०० ० २१०० ५०० ० ० ० ० 

४२  
२७२१९/अन्य सामावजक 

सहायता 
  ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

४३  २८१४२/घरभाडा   ३६० ३६० ० ० ० ० ० ० 

४४  २८१४९/अन्य भाडा   ४५० ३०० १५० ० ० ० ० ० 

  

पँुजीगि खचि   २०५४७१ ५६०५२.५ १०८८८८.५ ३०६५० ० ५००० ४८८० ० 

१  
३११११ / आिासीय भिन 

वनमावण/खररद 
  १७०२ ८०० ८७५ ० ० ० २७ ० 

२  
३१११२ / िैर आिासीय 

भिन वनमावण/खररद 
  १२५४३ ० ९३६३ ३००० ० ० १८० ० 

३  
३१११३ / वनवमवत भिनको 

संरचनात्मक सुधार खचव  
  ३५९.५ ० ३४५ ० ० ० १४.५ ० 

४  ३११२१ / सिारी साधन   ६००० ३००० ० ३००० ० ० ० ० 

५  
३११२२ / मेवशनरी तथा 

औजार 
  ७५०८ २०९८ २३६० ३०५० ० ० ० ० 

६  
३११२३ / फवनवचर तथा 

वफक्चसव 
  २६६४.५ १६२९.५ १०३५ ० ० ० ० ० 

७  
३११३१ / पशुधन तथा 

बाििानी विकास खचव 
  ९४५ ० ९४५ ० ० ० ० ० 

८  
३११३२ / अनसुन्धान तथा 

विकास सम्बन्धी खचव 
  ३२८० १३५० ० १९३० ० ० ० ० 
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९  
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  ३७८० ३७८० ० ० ० ० ० ० 

१०  
३११५१ / सडक तथा पूल 

वनमावण 
  ७९५८२.५ २४४०० ४२८२१ १२०७० ० ० २९१.५ ० 

११  
३११५३ / विद्युत सरंचना 

वनमावण 
  १२७५० ५७०० १९४० ० ० ५००० ११० ० 

१२  
३११५४ / तटबन्ध तथा 

बाँधवनमावण 
  २९९० २३५० ४०० ० ० ० २४० ० 

१३  
३११५५ / वसंचाइव संरचना 

वनमावण 
  ६०० ० ६०० ० ० ० ० ० 

१४  
३११५६ / खानपेानी संरचना 

वनमावण 
  ८९२६.४ ० ८१५०.५ ० ० ० ७७५.९ ० 

१५  
३११५७ / िन तथा 

िातािरण संरक्षण 
  ३१९४ ० ३०३३ ० ० ० १६१ ० 

१६  
३११५८ / सरसफाइव संरचना 

वनमावण 
  ५८५५ ० ५३५० ० ० ० ५०५ ० 

१७  
३११५९ / अन्य सािवजवनक 

वनमावण 
  ४३९३८.६ ४९४५ ३०८९६ ५६०० ० ० २४९७.६ ० 

१८  
३११६१ / वनवमवत भिनको 

संरचनात्मक सुधार खचव 
  ८५२.५ ० ७७५ ० ० ० ७७.५ ० 

१९  
३११७२ / पूँजीित 

अनुसन्धान तथा परामशव 
  ६००० ६००० ० ० ० ० ० ० 

२०  
३१५११ / भपैरी आउने 

पूँजीित 
  २००० ० ० २००० ० ० ० ० 

र्वत्तीर्    ० ० ० ० ० ० ० ० 

कुि जम्मा   ५१२६७४.८ १४५५८७ ३१६१०० ४०९५१ ० ५००० ५०३६.८ ० 
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अनुसूची ४ 

र्वत्तीर् व्र्वस्था अनुमान 

 आ.ि. : २०७७/७८ रकम रू. हजारमा 

शीर्िक आ.व. २०७५/७६ को र्थाथि 
आ.व. २०७६/७७ को संशोर्धि 

अनुमान 
आ.व. २०७७/७८ को अनुमान 

र्वत्तीर् व्र्वस्थािः    

  खुद ऋण िगानी    

   ऋण लिानी (-)      

  ऋण लिानीको सािा ँवफताव प्राप्ती (+)      

          

  खुद शेर्ि िगानी    

   शेयर लिानी (-)      

  शेयर वबिीबाट लिानी वफताव प्राप्ती (+)      

          

  खुद ऋण प्राप्ती   ५००० 

   ऋणको साँिा भुिानी (-)     ५००० 

   ऋण प्राप्ती (+)     ० 

 
 

अनुसूची ५ 

क्षेत्रगि व्र्र् अनुमान 

आ.ि. : २०७७/७८         रु. हजारमा 

र्स.नं. संकेि  शीर्िक  

आ.व. 

२०७५/७६को 

र्थाथि  

आ.व. 

२०७६/७७को 

संशोर्धि 

अनुमान 

आ.व. 

२०७७/७८को 

अनुमान 

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैद े

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

१ १ 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 

  ८१०१९.५  ५८८७६.५ २१९८७ १०६ ० ० ५० ० 

२ १०१ 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 

  ८१०१९.५ ५८८७६.५ २१९८७ १०६ ० ० ५० ० 

  

३ २ आवथवक विकास   ५८२६८  १३२८४ ३८०७२ ६८५० ० ० ६२ ० 

४ २०१ कृवष   २१६१९ ४५७२ १११९७ ५८५० ० ० ० ० 

५ २०२ उद्योि   ४१०० ७०० ३४०० ० ० ० ० ० 

६ २०३ पयवटन   ७४६७ ७००० ४२५ ० ० ० ४२ ० 

७ २०४ सहकारी   २००० ९०० १०० १००० ० ० ० ० 

८ २०५ वित्तीय क्षेर   १६००० ० १६००० ० ० ० ० ० 

९ २०६ 
जलिोत तथा 

वसंचाई 
  ५२० ० ५०० ० ० ० २० ० 

१० २०७ बन   २५० ० २५० ० ० ० ० ० 

११ २०८ पशुपन्छी विकास   ६३१२ ११२ ६२०० ० ० ० ० ० 

  

१२ ३ पूिावधार विकास   १०४५९७.८  ४१८३० ४२४१९ १४०१२ ० ५००० १३३६.८ ० 

१३ ३०१ यातयात पूिावधार   ७७३७४.३ २९५३० ३४७३९ १२०८२ ० ० १०२३.३ ० 

१४ ३०२ 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

  ७२१८.५ ४८५० २१९० ० ० ० १७८.५ ० 

१५ ३०३ उजाव   १६६०५ ६०५० ३४९० १९३० ० ५००० १३५ ० 

१६ ३०४ 
संचार तथा 

सूचना प्रवबवध 
  १४०० १४०० ० ० ० ० ० ० 

१७ ३०७ सम्पदा पूिावधार   २००० ० २००० ० ० ० ० ० 
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अनुसूची ५ 

क्षेत्रगि व्र्र् अनुमान 

आ.ि. : २०७७/७८         रु. हजारमा 

र्स.नं. संकेि  शीर्िक  

आ.व. 

२०७५/७६को 

र्थाथि  

आ.व. 

२०७६/७७को 

संशोर्धि 

अनुमान 

आ.व. 

२०७७/७८को 

अनुमान 

स्रोि  

आन्िरिक 

श्रोि  

अन्िि सिकािी र्वत्तीर् 

हस्िान्ििण  
ऋण 

जनसह 

भार्गिा  

बैद े

र्शक  नेपाि 

सिकाि  

प्रदेश 

सिकाि  

स्थानीर् 

िह  

  

१८ ४ 

सुशासन तथा 

अन्तरसम्बवन्धत 

क्षेर 

  २१२३२.९  ७७१२.५ १२९६७ २७.४ ० ० ५२६ ० 

१९ ४०१ शासन प्रणाली   ४५१ ४५१ ० ० ० ० ० ० 

२० ४०३ 
प्रशासकीय 

सुशासन 
  ३१९.५ ४९.५ २७० ० ० ० ० ० 

२१ ४०४ वित्तीय सुशासन   ५५० ५५० ० ० ० ० ० ० 

२२ ४०६ 
शावन्त तथा 

सुव्यिस्था 
  २५० ० २५० ० ० ० ० ० 

२३ ४०९ िम तथा रोजिारी   ५९०० ० ५९०० ० ० ० ० ० 

२४ ४१२ 
योजना तजुवमा र 

कायवन्ियन  
  ४३० १८० २५० ० ० ० ० ० 

२५ ४१३ 
अनुिमन तथा 

मूल्यांकन 
  ८९० ८०० ९० ० ० ० ० ० 

२६ ४१४ तथ्यांक प्रणाली   २४९४ ० २४९४ ० ० ० ० ० 

२७ ४१५ 
िातािरण तथा 

जलिायु 
  ५३८९ २००० २९१३ ० ० ० ४७६ ० 

२८ ४१६ 
मानब संशाधन 

विकास 
  ११८२ ११८२ ० ० ० ० ० ० 

२९ ४१७ विपद व्यिस्थापन   ३३७७.४ २५०० ८०० २७.४ ० ० ५० ० 

  

३० ७ 
सामावजक 

विकास 
  २४७५५६.६  २३८८४ २००६५५ १९९५५.६ ० ० ३०६२ ० 

३१ ७०२ 
सामावजक सुरक्षा 

तथा सरंक्षण 
  ४७०० ० १२०० ३५०० ० ० ० ० 

३२ ७०३ 
युिा तथा 

खेलकुद 
  ९५६९.९ ३६४५ ५५८२ ० ० ० ३४२.९ ० 

३३ ७०४ 
खानेपानी तथा 

सरसफाई  
  २१६७६.४ १५०० १८६६७.५ ० ० ० १५०८.९ ० 

३४ ७०५ 
भाषा तथा 

संस्कृवत 
  ५२९४.५ १८०० २४६९.५ १००० ० ० २५ ० 

३५ ७०६ वशक्षा   १५८०८३.१ १२७४० १३५६३७ ९०५५.६ ० ० ६५०.५ ० 

३६ ७०७ स्िास्थ्य   ३४१९२ ३४९९ २४१४३ ६४०० ० ० १५० ० 

३७ ७०८ 

लैंविक समानता 

तथा सामावजक 

समािेशीकरण 

  १४०४०.७ ७०० १२९५६ ० ० ० ३८४.७ ० 

  

कुल जम्मा   ५१२६७४.८ १४५५८७ ३१६१०० ४०९५१ ० ५००० ५०३६.८ ० 
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अनुसूची ८ 

आर् ि व्र्र् को स्रोि र्मिान 

आ.ि. : २०७७/७८ Source Display : विस्तृत 

र्स.नं. स्रोि समूह बजेटको स्रोि/िह स्रोि प्रार्प्तको र्वर्ध अनुमार्नि आर् अनुमार्नि व्र्र् फिक 

१  संघीय सरकार, नेपाल सरकार, 13311 - समावनकरण अनुदान, निद अनुदान  ११,०५,००,०००.०० ११,०५,००,०००.००   

१.१ 
संघीय 

सरकार 
नेपाल सरकार समावनकरण अनुदान निद अनुदान ११,०५,००,०००.०० ११,०५,००,०००.००   

२  संघीय सरकार, नेपाल सरकार, 13312 - शसतव अनुदान चालु, निद अनुदान  १७,६६,००,०००.०० १७,६६,००,०००.००   

२.१ 
संघीय 

सरकार 
नेपाल सरकार शसतव अनुदान चाल ु निद अनुदान १५,६४,००,०००.०० १५,६४,००,०००.००   

२.२ 
अन्तररक 

िोत 
आन्तररक ऋण आन्तररक िोत निद ऋण १२,००,०००.०० १२,००,०००.००   

२.३ 
िैदेवशक 

िोत 
आई वड ए िैदेवशक ऋणको प्रावप्त 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 
९६,००,०००.०० ९६,००,०००.००   

२.४ 
िैदेवशक 

िोत 
एस.एस. वड. वप. 

अन्तरावष्िय अन्तर-सरकारी 

संस्थाबाट प्राप्त पूँजीित 

अनुदान 

सोधभनाव 

अनुदान 

(िैदेवशक) 

३९,००,०००.०० ३९,००,०००.००   

२.५ 
िैदेवशक 

िोत 
एस.एस. वड. वप. 

अन्तरावष्िय अन्तर-सरकारी 

संस्थाबाट प्राप्त पूँजीित 

अनुदान 

सोधभनाव हुने 

ऋण (िैदेवशक) 
५५,००,०००.०० ५५,००,०००.००   

३  संघीय सरकार, नेपाल सरकार, 13314 - विषेश अनुदान चालु, निद अनुदान  १,३०,००,०००.०० १,३०,००,०००.००   

३.१ 
अन्तररक 

िोत 
आन्तररक ऋण आन्तररक िोत निद ऋण १,३०,००,०००.०० १,३०,००,०००.००   

४  
संघीय सरकार, नेपाल सरकार, 13316 - समपुरक अनुदान चालु, निद 

अनुदान  
१,६०,००,०००.०० १,६०,००,०००.००   

४.१ 
अन्तररक 

िोत 
आन्तररक ऋण आन्तररक िोत निद ऋण १,६०,००,०००.०० १,६०,००,०००.००   

५  प्रदेश सरकार, प्रदेश नंबर ५, 13311 - समावनकरण अनुदान, निद अनुदान  ५१,०१,०००.०० ५१,०१,०००.००   

५.१ 
प्रदेश 

सरकार 
प्रदेश नंबर ५ समावनकरण अनुदान निद अनुदान ५१,०१,०००.०० ५१,०१,०००.००   

६  प्रदेश सरकार, प्रदेश नंबर ५, 13312 - शसतव अनुदान चाल,ु निद अनुदान  १,४८,५०,०००.०० १,४८,५०,०००.००  

६.१ 
प्रदेश 

सरकार 
प्रदेश नंबर ५ शसतव अनुदान चाल ु निद अनुदान १,४८,५०,०००.०० १,४८,५०,०००.००  

७  प्रदेश सरकार, प्रदेश नंबर ५, 13314 - विषेश अनुदान चालु, निद अनुदान  ६०,००,०००.०० ६०,००,०००.००  

७.१ 
प्रदेश 

सरकार 
प्रदेश नंबर ५ विषेश अनुदान चाल ु निद अनुदान ६०,००,०००.०० ६०,००,०००.००  

८  प्रदेश सरकार, प्रदेश नंबर ५, 13316 - समपुरक अनुदान चालु, निद अनुदान  १,५०,००,०००.०० १,५०,००,०००.००   

८.१ 
प्रदेश 

सरकार 
प्रदेश नंबर ५ समपुरक अनुदान चालु निद अनुदान १,५०,००,०००.०० १,५०,००,०००.००   

९  
राजस्ि बाडफाड, राजस्ि बाँडफाँड - प्रदेश सरकार , 10020 - राजस्ि 

बाँडफाँड, निद  
३९,८४,०००.०० ३९,८४,०००.००   

९.१ 
राजस्ि 

बाडफाड 

राजस्ि बाँडफाँड - 

प्रदेश सरकार  
राजस्ि बाँडफाँड निद ३९,८४,०००.०० ३९,८४,०००.००   

१०  
राजस्ि बाडफाड, राजस्ि बाँडफाँड - संघीय सरकार, 10020 - राजस्ि 

बाँडफाँड, निद  
७,६४,२३,०००.०० ७,६४,२३,०००.००   

१०.१ 
राजस्ि 

बाडफाड 

राजस्ि बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
राजस्ि बाँडफाँड निद ७,६४,२३,०००.०० ७,६४,२३,०००.००   

११  अन्तररक िोत, आन्तररक िोत, 10010 - आन्तररक िोत, निद  ६,५१,८०,०००.०० ६,५१,८०,०००.००   
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अनुसूची ८ 

आर् ि व्र्र् को स्रोि र्मिान 

आ.ि. : २०७७/७८ Source Display : विस्तृत 

र्स.नं. स्रोि समूह बजेटको स्रोि/िह स्रोि प्रार्प्तको र्वर्ध अनुमार्नि आर् अनुमार्नि व्र्र् फिक 

११.१ 
अन्तररक 

िोत 
आन्तररक िोत आन्तररक िोत निद ६,५१,८०,०००.०० ६,५१,८०,०००.००   

१२  अन्तररक िोत, आन्तररक िोत, 10010 - आन्तररक िोत, निद ऋण  ५०,००,०००.०० ५०,००,०००.००   

१२.१ 
अन्तररक 

िोत 
आन्तररक िोत आन्तररक िोत निद ऋण ५०,००,०००.०० ५०,००,०००.००   

१३  जन सहभाविता, जन सहभाविता, 10010 - आन्तररक िोत, निद  ५०,३६,८००.०० ५०,३६,८००.००   

१३.१ 
जन 

सहभाविता 
जन सहभाविता आन्तररक िोत निद ५०,३६,८००.०० ५०,३६,८००.००   

जम्मा ५१२६७४८०० ५१२६७४८००  

 
 

२.५ उपसंहाि 

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

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

अवधकार सम्पन्न बनाएको छ । यस मानेमा राजनैवतक के्षरमा हामीले ऐवतहावसक फड्को मारेका छौं । राजनीवतक 

प्रणालीप्रवत नािररकको भरोसा पुनस्थाववपत भएको छ । अबको बाटो जनचाहना अनुरुपको विकास वनमावण र वदिो, 

फरावकलो र तीव्र आवथवक िवृि र समतामूलक वितरण सवहतको आवथवक विकास िरी देशलाई समुन्नत बनाउनु हो 

। यो समयलाई आवथवक–सामावजक रुपान्तरणको अिसरको रुपमा सदपुयोि िरी संविधान र जनचाहना अनुरुप 

आत्मवनभवर र स्िाधीन अथवतन्र वनमावण िने स्िस्थ प्रवतस्पधावत्मक अथव व्यिस्था हाम्रो प्रस्थान वबन्द ु हो भने 

समाजिाद उन्मुख अथवतन्र हाम्रो िन्तव्य हो ।  

नेपालको संविधानल ेवनवदवष्ट िरेका मौवलक हक, राज्यका वनदेशक वसिान्त र नीवतहरु, चौधौं आिवधक योजनाल े

पररलवक्षत िरेका उद्देश्यहरु तथा वदिो विकासका लक्ष्यहरु हावसल िरी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय 

आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नवत िने मुलुकको लक्ष्यलाई आधार मानी यस िाउँपावलकामा पवन स्थानीय माटो 

सुहाउँदो िुरुयोजना तजुवमा सोको मूल्य मान्यता र प्रथावमकता बमोवजम बजेट तथा योजना वनमावण िदै 

सोहीअनुरुपको बजेट आिामी आवथवक िषवका लावि विवनयोजन िररएको छ ।  

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

कायविमहरुबाट अपेवक्षत नवतजा हावसल िनव नसवकने यथाथव हाम्रो विितको तीतो अनुभि छ । बजेटको िस्तुित 

विवनयोजन र प्रभािकारी कायावन्ियनका लावि राजनीवतक प्रवतििता, व्यिसावयक कमवचारीतन्र र सहयोिी समाज 

वनमावण आिश्यक देवखन्छ । प्राकृवतक स्रोत साधनको प्रचुरता, कृवष, पयवटन, व्यापारको अवधक सम्भािना बोकेको 

यस िाउँपावलकामा आवथवक समृवि र विकासका थुप्रै सम्भािनाहरु रहेका छन् ।  

धन्यिाद ! 

प्रस्िुि गने, 

मनकुमािी बुढा र्वष्ट 

संयोजक 

बजेट तथा काययक्रम तजजयमा समममत 

िाउँसभामा प्रस्तुत वमवत: २०७७/०३/१० 
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बजेटसँग सम्बर्न्धि अन्र् अनुसूचीहरु 

अनुसूची ११ 

कार्िगि व्र्र् अनुमान (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८                       रु. हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक जम्मा चािु 
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 

जम्मा 

प्रर्िशि 

१  ७०१ सामान्य सािवजवनक सेिा ६८२ ६८२ ० ०.३३ 

१.१  ७०१३ सामान्य सेिा ६८२ ६८२ ० ०.३३ 

२  ७०३ सािवजवनक शावन्त सुरक्षा २५० १०० १५० ०.१२ 

२.१  
७०३६ सािवजवनक शावन्त सुरक्षा - अन्यर िविवकृत 

नभएको 
२५० १०० १५० ०.१२ 

३  ७०४ आवथवक मावमला ५५,१९१ १,६०० ५३,५९१ २६.८५ 

३.१  ७०४५ यातायात ५१,१९१ ० ५१,१९१ २४.९१ 

३.२  ७०४६ संचार १,४५० १,०५० ४०० ०.७१ 

३.३  ७०४९ आवथवक मामीला - अन्यर िविवकृत नभएको २,५५० ५५० २,००० १.२४ 

४  ७०५ िातािरण संरक्षण १४,८८४ ४,२७० १०,६१४ ७.२४ 

४.१  ७०५१ फोहोर मैला व्यिस्थापन ८,८३५ ४,२७० ४,५६५ ४.३० 

४.२  ७०५२ ढल व्यिस्थापन १,१०० ० १,१०० ०.५४ 

४.३  ७०५४ जैविक विविधता र भू-संरक्षण ४,९४९ ० ४,९४९ २.४१ 

५  ७०६ आिास तथा सामुदावयक सुविधा ८,८७७ १,०६२ ७,८१५ ४.३२ 

५.१  ७०६३ खानेपानी ८,८७७ १,०६२ ७,८१५ ४.३२ 

६  ७०८ मनोरंजन,संस्कृवत तथा धमव १,८४७.५० ९३७.५० ९१० ०.९० 

६.१  ७०८२ सांस्कृवतक सेिा १,८४७.५० ९३७.५० ९१० ०.९० 

७  ७०९ वशक्षा १,२३,७९२.६० १,२३,४९२.६० ३०० ६०.२३ 

७.१  ७०९१ पूिव प्राथवमक र प्राथवमक वशक्षा ७०,५१४ ७०,५१४ ० ३४.३१ 

७.२  ७०९२ माध्यवमक वशक्षा १७,८०० १७,८०० ० ८.६६ 

७.३  ७०९५ तहमा िविवकृत नहुने वशक्षा (अनौपचाररक वशक्षा) १,७४४ १,७४४ ० ०.८५ 

७.४  ७०९६ वशक्षाको लावि सहायक सेिाहरु २०,१४२ २०,१४२ ० ९.८० 

७.५  ७०९८ वशक्षा - अन्यर िविवकृत नभएको १३,५९२.६० १३,२९२.६० ३०० ६.६१ 

 
 

अनुसूची १२ 

कार्िगि िणनीर्ि अनुसाि बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८     रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

प्रत्र्क्ष र्ोगदान  अप्रत्र्क्ष र्ोगदान िटरथ बजेट 

जम्मा 

     

चाि ु
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
     

भूमे िाउँपावलका मवहला बालबावलका 

- 80553502102 
९८० ० १,१३५ ० ० ० २,११५      

बहुक्षेरीय पोषण योजना - 

80553502103 
२१३ ० ४० ० ० ० २५३      

आवथवक तथा सामावजक विकास 

शाखा - 80553502104 
० ० ० ० १,५०० ० १,५००      

पशु सेिा - 80553502105 ० ० ४६५ ४५० २,०२२ ७१० ३,६४७      

प्रशासन, योजना तथा अनुिमन शाखा 

- 80553502106 
० ० २,८५० ० १०,२५१ २,६५२.५० १५,७५३.५०      



आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को भूमे गाउँपार्िकाको वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम  

- 74 - 
 

अनुसूची १२ 

कार्िगि िणनीर्ि अनुसाि बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८     रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

प्रत्र्क्ष र्ोगदान  अप्रत्र्क्ष र्ोगदान िटरथ बजेट 

जम्मा 

     

चाि ु
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
     

आवथवक प्रशासन शाखा - 

80553502107 
० ० १,४१० ० ४८,६११ २,००० ५२,०२१      

पूिावधार विकास तथा भिन वनयमन 

शाखा - 80553502108 
० ० ३,००० २,६०० ४९० ८४,९१३ ९१,००३      

सूचना तथा अवभलेख केन्र - 

80553502109 
० ० ३०९.४० ० ५८२ ३७५ १,२६६.४०      

प्रधानमन्री रोजिार कायविम - 

80553502110 
० ० ० ३,००० ० ० ३,०००      

यूिा विकास केन्र - 80553502111 १०० ० १,८०० ० १,१०० ० ३,०००      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं१ - 

80553502201 
५०० ० ० ३३० ३,१८० ५,३७२ ९,३८२      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं२ - 

80553502202 
० ९४१.६० ४१७ ० २,००२.५० ५,८२७ ९,१८८.१०      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं३ - 

80553502203 
१५० ७७० ६७४ ५०० १,२१३ ५,६९१ ८,९९८      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं४ - 

80553502204 
० ० १,०३३ १,२८३ ८२२ ३,७७४ ६,९१२      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं५ - 

80553502205 
० ० ८२७ २,९३७.५० ४७२ २,६४४.४० ६,८८०.९०      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं६ - 

80553502206 
० ७७० १,०४५ ० ६८२ ३,४८४.५० ५,९८१.५०      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं७ - 

80553502207 
५० ६६० १,२५० १६५ ९१२ ४,८७० ७,९०७      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं८ - 

80553502208 
० २६९.५० १२४ ७५२.८० १,३४५.८० ६,६२४.७० ९,११६.८०      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं९ - 

80553502209 
२०० ४४० ५५० ० २,५१४ ६,७६०.५० १०,४६४.५०      

भूमे िाउँपावलका - वशक्षा - 

80553502301 
० ० ६६० ० १८,३८५.६० ० १९,०४५.६०      

भूमे िाउँपावलका - स्िास्थ्य - 

80553502302 
१,४२८ १,५०० ६१० ३०० ४,३५५.५० ७०० ८,८९३.५०      

भूमे िाउँपावलका - कृवष - 

80553502303 
० ० ० ० ३,१६१ ३,७५० ६,९११      

माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान 

केन्र - 80553502304 
० ० ० ० १,२३० १,७५५ २,९८५      

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम - 80553502502 
० ० २,७०० ३,३०० ० ० ६,०००      

प्रदेश सशतव अनुदान - 

80553502504 
० ० ५,१०० ९,७५० ० ० १४,८५०      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम (शसतव अनुदान) - 

80553502511 

१२,१५९ ० १,४७,५९३ १६,८४८ ० ० १,७६,६००      
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अनुसूची १२ 

कार्िगि िणनीर्ि अनुसाि बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८     रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

प्रत्र्क्ष र्ोगदान  अप्रत्र्क्ष र्ोगदान िटरथ बजेट 

जम्मा 

     

चाि ु
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
     

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम (विषेश अनुदान) - 

80553502512 

० ० १३,००० ० ० ० १३,०००      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम(समपुरक अनुदान) - 

80553502513 

० ० ० ० ० १६,००० १६,०००      

 
 

अनुसूची १३ 

िैंर्गक उत्तदार्ी बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८     रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

प्रत्र्क्ष र्ोगदान  अप्रत्र्क्ष र्ोगदान िटरथ बजेट 

जम्मा 

     

चािु 
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
     

भूमे िाउँपावलका मवहला 

बालबावलका - 80553502102 
९८० ० १,१३५ ० ० ० २,११५      

बहुक्षेरीय पोषण योजना - 

80553502103 
२१३ ० ४० ० ० ० २५३      

आवथवक तथा सामावजक विकास 

शाखा - 80553502104 
० ० ० ० १,५०० ० १,५००      

पशु सेिा - 80553502105 ० ० ४६५ ४५० २,०२२ ७१० ३,६४७      

प्रशासन, योजना तथा अनुिमन 

शाखा - 80553502106 
० ० २,८५० ० १०,२५१ २,६५२.५० १५,७५३.५०      

आवथवक प्रशासन शाखा - 

80553502107 
० ० १,४१० ० ४८,६११ २,००० ५२,०२१      

पूिावधार विकास तथा भिन वनयमन 

शाखा - 80553502108 
० ० ३,००० २,६०० ४९० ८४,९१३ ९१,००३      

सूचना तथा अवभलेख केन्र - 

80553502109 
० ० ३०९.४० ० ५८२ ३७५ १,२६६.४०      

प्रधानमन्री रोजिार कायविम - 

80553502110 
० ० ० ३,००० ० ० ३,०००      

यूिा विकास केन्र - 

80553502111 
१०० ० १,८०० ० १,१०० ० ३,०००      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं१ - 

80553502201 
५०० ० ० ३३० ३,१८० ५,३७२ ९,३८२      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं२ - 

80553502202 
० ९४१.६० ४१७ ० २,००२.५० ५,८२७ ९,१८८.१०      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं३ - 

80553502203 
१५० ७७० ६७४ ५०० १,२१३ ५,६९१ ८,९९८      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं४ - 

80553502204 
० ० १,०३३ १,२८३ ८२२ ३,७७४ ६,९१२      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं५ - 

80553502205 
० ० ८२७ २,९३७.५० ४७२ २,६४४.४० ६,८८०.९०      
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अनुसूची १३ 

िैंर्गक उत्तदार्ी बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८     रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

प्रत्र्क्ष र्ोगदान  अप्रत्र्क्ष र्ोगदान िटरथ बजेट 

जम्मा 

     

चािु 
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
     

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं६ - 

80553502206 
० ७७० १,०४५ ० ६८२ ३,४८४.५० ५,९८१.५०      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं७ - 

80553502207 
५० ६६० १,२५० १६५ ९१२ ४,८७० ७,९०७      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं८ - 

80553502208 
० २६९.५० १२४ ७५२.८० १,३४५.८० ६,६२४.७० ९,११६.८०      

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं९ - 

80553502209 
२०० ४४० ५५० ० २,५१४ ६,७६०.५० १०,४६४.५०      

भूमे िाउँपावलका - वशक्षा - 

80553502301 
० ० ६६० ० १८,३८५.६० ० १९,०४५.६०      

भूमे िाउँपावलका - स्िास्थ्य - 

80553502302 
१,४२८ १,५०० ६१० ३०० ४,३५५.५० ७०० ८,८९३.५०      

भूमे िाउँपावलका - कृवष - 

80553502303 
० ० ० ० ३,१६१ ३,७५० ६,९११      

माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान 

केन्र - 80553502304 
० ० ० ० १,२३० १,७५५ २,९८५      

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम - 80553502502 
० ० २,७०० ३,३०० ० ० ६,०००      

प्रदेश सशतव अनुदान - 

80553502504 
० ० ५,१०० ९,७५० ० ० १४,८५०      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम (शसतव अनुदान) - 

80553502511 

१२,१५९ ० १,४७,५९३ १६,८४८ ० ० १,७६,६००      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम (विषेश अनुदान) - 

80553502512 

० ० १३,००० ० ० ० १३,०००      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 

कायविम(समपुरक अनुदान) - 

80553502513 

० ० ० ० ० १६,००० १६,०००      

 
 

अनुसूची १४ 

गरिबी न्र्ूनीकिण बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८        रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

गरिबी न्र्ूर्नकिण प्रत्र्क्ष गरिवी न्र्ूर्नकिणमा िटष्ठ बजेट 

जम्मा 

       

चािु 
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
       

भूमे िाउँपावलका मवहला बालबावलका - 80553502102 १,२०० ० ९१५ ० २,११५        

बहुक्षेरीय पोषण योजना - 80553502103 ० ० २५३ ० २५३        

आवथवक तथा सामावजक विकास शाखा - 80553502104 ० ० १,५०० ० १,५००        

पशु सेिा - 80553502105 ७४० ६०० १,७४७ ५६० ३,६४७        

प्रशासन, योजना तथा अनुिमन शाखा - 80553502106 १,३८० ० ११,७२१ २,६५२.५० १५,७५३.५०        

आवथवक प्रशासन शाखा - 80553502107 ६०० ० ४९,४२१ २,००० ५२,०२१        
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अनुसूची १४ 

गरिबी न्र्ूनीकिण बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८        रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

गरिबी न्र्ूर्नकिण प्रत्र्क्ष गरिवी न्र्ूर्नकिणमा िटष्ठ बजेट 

जम्मा 

       

चािु 
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
       

पूिावधार विकास तथा भिन वनयमन शाखा - 

80553502108 
० ० ३,४९० ८७,५१३ ९१,००३        

सूचना तथा अवभलेख केन्र - 80553502109 १०० ० ७९१.४० ३७५ १,२६६.४०        

प्रधानमन्री रोजिार कायविम - 80553502110 ० ३,००० ० ० ३,०००        

यूिा विकास केन्र - 80553502111 ५०० ० २,५०० ० ३,०००        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं१ - 80553502201 २०० ५५० ३,४८० ५,१५२ ९,३८२        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं२ - 80553502202 १५० ० २,२६९.५० ६,७६८.६० ९,१८८.१०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं३ - 80553502203 ५६७ ६५ १,४७० ६,८९६ ८,९९८        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं४ - 80553502204 २५८ ० १,५९७ ५,०५७ ६,९१२        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं५ - 80553502205 ० ० १,२९९ ५,५८१.९० ६,८८०.९०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं६ - 80553502206 ५०० ० १,२२७ ४,२५४.५० ५,९८१.५०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं७ - 80553502207 ३५० ० १,८६२ ५,६९५ ७,९०७        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं८ - 80553502208 ४४८ ४७१ १,०२१.८० ७,१७६ ९,११६.८०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं९ - 80553502209 १५० ९४० ३,११४ ६,२६०.५० १०,४६४.५०        

भूमे िाउँपावलका - वशक्षा - 80553502301 २,५०० ० १६,५४५.६० ० १९,०४५.६०        

भूमे िाउँपावलका - स्िास्थ्य - 80553502302 ० ० ६,३९३.५० २,५०० ८,८९३.५०        

भूमे िाउँपावलका - कृवष - 80553502303 १,९७९ १५० १,१८२ ३,६०० ६,९११        

माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान केन्र - 80553502304 ६०० ० ६३० १,७५५ २,९८५        

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम - 

80553502502 
० ० २,७०० ३,३०० ६,०००        

प्रदेश सशतव अनुदान - 80553502504 ४,१०० १,७५० १,००० ८,००० १४,८५०        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव अनुदान) 

- 80553502511 
१३,०९२ ३०० १,४६,६६० १६,५४८ १,७६,६००        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (विषेश अनुदान) 

- 80553502512 
६,००० ० ७,००० ० १३,०००        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम(समपुरक 

अनुदान) - 80553502513 
० ० ० १६,००० १६,०००        

 
 

अनुसूची १५ 

जिवार्ु परिवििन बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८        रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

गरिबी न्र्ूर्नकिण प्रत्र्क्ष गरिवी न्र्ूर्नकिणमा िटष्ठ बजेट 

जम्मा 

       

चािु 
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
       

भूमे िाउँपावलका मवहला बालबावलका - 80553502102 १,२०० ० ९१५ ० २,११५        

बहुक्षेरीय पोषण योजना - 80553502103 ० ० २५३ ० २५३        

आवथवक तथा सामावजक विकास शाखा - 80553502104 ० ० १,५०० ० १,५००        

पशु सेिा - 80553502105 ७४० ६०० १,७४७ ५६० ३,६४७        

प्रशासन, योजना तथा अनुिमन शाखा - 80553502106 १,३८० ० ११,७२१ २,६५२.५० १५,७५३.५०        

आवथवक प्रशासन शाखा - 80553502107 ६०० ० ४९,४२१ २,००० ५२,०२१        
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अनुसूची १५ 

जिवार्ु परिवििन बजेट (र्वत्तीर् व्र्वस्था सर्हि) 

आ.ि. : २०७७/७८        रु. हजारमा 

वगि/शीर्िक 

गरिबी न्र्ूर्नकिण प्रत्र्क्ष गरिवी न्र्ूर्नकिणमा िटष्ठ बजेट 

जम्मा 

       

चािु 
पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
चािु 

पुँजीगि िथा 

र्वत्तीर् 
       

पूिावधार विकास तथा भिन वनयमन शाखा - 

80553502108 
० ० ३,४९० ८७,५१३ ९१,००३        

सूचना तथा अवभलेख केन्र - 80553502109 १०० ० ७९१.४० ३७५ १,२६६.४०        

प्रधानमन्री रोजिार कायविम - 80553502110 ० ३,००० ० ० ३,०००        

यूिा विकास केन्र - 80553502111 ५०० ० २,५०० ० ३,०००        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं१ - 80553502201 २०० ५५० ३,४८० ५,१५२ ९,३८२        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं२ - 80553502202 १५० ० २,२६९.५० ६,७६८.६० ९,१८८.१०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं३ - 80553502203 ५६७ ६५ १,४७० ६,८९६ ८,९९८        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं४ - 80553502204 २५८ ० १,५९७ ५,०५७ ६,९१२        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं५ - 80553502205 ० ० १,२९९ ५,५८१.९० ६,८८०.९०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं६ - 80553502206 ५०० ० १,२२७ ४,२५४.५० ५,९८१.५०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं७ - 80553502207 ३५० ० १,८६२ ५,६९५ ७,९०७        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं८ - 80553502208 ४४८ ४७१ १,०२१.८० ७,१७६ ९,११६.८०        

भूमे िाउँपावलकािडा न.ं९ - 80553502209 १५० ९४० ३,११४ ६,२६०.५० १०,४६४.५०        

भूमे िाउँपावलका - वशक्षा - 80553502301 २,५०० ० १६,५४५.६० ० १९,०४५.६०        

भूमे िाउँपावलका - स्िास्थ्य - 80553502302 ० ० ६,३९३.५० २,५०० ८,८९३.५०        

भूमे िाउँपावलका - कृवष - 80553502303 १,९७९ १५० १,१८२ ३,६०० ६,९११        

माररङ एकीकृत कृवष अनुसन्धान केन्र - 80553502304 ६०० ० ६३० १,७५५ २,९८५        

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम - 

80553502502 
० ० २,७०० ३,३०० ६,०००        

प्रदेश सशतव अनुदान - 80553502504 ४,१०० १,७५० १,००० ८,००० १४,८५०        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव अनुदान) 

- 80553502511 
१३,०९२ ३०० १,४६,६६० १६,५४८ १,७६,६००        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (विषेश अनुदान) 

- 80553502512 
६,००० ० ७,००० ० १३,०००        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम(समपुरक 

अनुदान) - 80553502513 
० ० ० १६,००० १६,०००        

 
 

अनुसूची १६ 

र्दगो र्वकास िक्ष्र् संकेिको आधािमा र्वर्नर्ोर्जि िकम 

आ.ि. : २०७७/७८     रु. हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक जम्मा चािु पुँजीगि िथा र्वत्तीर् जम्मा प्रर्िशि 

१  असमानता न्यूनीकरण ५,२७४.८० ४,०४३.४० १,२३१.४० १.१६ 

२  आधुवनक ऊजावमा पहुचँ १५,८०५ ४७५ १५,३३० ३.४९ 

३  उधोि, निीन खोज र पूिाधावर १,०६,३९७.३० ५,९१५ १,००,४८२.३० २३.४८ 

४  िुणस्तरीय वशक्षा १,५६,२९८.६० १,३७,४९७.६० १८,८०१ ३४.४९ 

५  िररबीको अन्त्य १०,२९५ ६,७९५ ३,५०० २.२७ 

६  जलिायु पररिवतन अनुकुलन ४,९८४ २,००० २,९८४ १.१० 

७  वदिो उपभोि तथा उत्पादन  ६,६५० ६,२०० ४५० १.४७ 

८  वदिो विकासका लािी साझेदारी २,७९४ २,६४४ १५० ०.६२ 
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अनुसूची १६ 

र्दगो र्वकास िक्ष्र् संकेिको आधािमा र्वर्नर्ोर्जि िकम 

आ.ि. : २०७७/७८     रु. हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक जम्मा चािु पुँजीगि िथा र्वत्तीर् जम्मा प्रर्िशि 

९  वदिो शहर र िस्तीहरू १६,२५० २५० १६,००० ३.५९ 

१०  वदिो सफा पानी तथा सरसफाइ सेिा १८,९९३.४० ४,७६४ १४,२२९.४० ४.१९ 

११  भूसतह स्रोतको उपयोि १,१०० ० १,१०० ०.२४ 

१२  लैंविक समानता १,४४४.५० १,२८५ १५९.५० ०.३२ 

१३  शून्य भोकमरी ९,५११ ५,१६१ ४,३५० २.१० 

१४  शावन्तपूणव, न्यायपुणव र सशि समाज  २८,४८६.३० १९,८०७.४० ८,६७८.९० ६.२९ 

१५  समािेशी आवथवक िृवध्द तथा मयाववदत काम १४,३६७ ११,५४७ २,८२० ३.१७ 

१६  स्िस्थ जीिन ५४,१२९.९० ४५,४७८.४० ८,६५१.५० ११.९४ 
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अनुसूची १७ 

गैसस ि अन्र् र्नकार्हरुबाट पेश वार्र्िक बजेट िथा कार्िक्रम 

 

क) गोखाि वेल्फेर्ि िष्ट नेपाि ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाई कार्िक्रम ,पोखिा 

 

आर्थिक वर्ि २०७५।०७६बाट र्निन्िि र्मटि जर्डि एक घि एक धािा प्रणािी कार्िक्रम 

ि.स. आयोजनाको 

नाम 

स्थान लाभावन्ित वनमावण 

िने 

धारा 

वनवमवत 

चपी 

संख्या 

लाभावम्ित 

हुने 

विद्यालय 

संख्या 

वनमावण 

िररने 

विद्यालय 

चपी 

संख्या 

अनुमावनत बजेट 

रु. 

कैवफयत 

घरधुरी 

संख्या 

जनसंख्या 

१ िुनाम खा.पा. 

आयोजना 

भूमे – 

७ 

२७ १२६ २७ २६ ० ० २,८८१,२२०  

२ ओखरधारा 

खा.पा. 

आयोजना 

भूमे -

७ 

२१ १०० २१ १४ ० ० ३,१७८,२६९  

३ छेलो फाल्ने 

खा. पा . 

आयोजना 

भूमे -

७ 

५१ ३४० ५३ ४३ १ ० ६,६०२,१८७  

४ खानधारा 

खा.पा. 

आयोजना 

भूमे -

७ 

१७ ९७ १७ १६  ० २,१३०,४२२  

 जम्मा  ११६ ६६३ ११८ ९९ १ ० १४,७९२,०९८  

मावथ उल्लेख िररएको बजेट अनुमावनत हो। आयोजनाको प्राविवधक सिेक्षण पवछ िास्तविक बजेट फरक हुन सक्ने छ । 

 

 

 

 

 

(ख) नेपाि मगि समाज सेवा िथा सूचना केन्र (र्मक-नेपाि) मुर्सकोट न.पा.१ रुकुम पर्िम 

जनिरी १,२०२० देवख वडसेम्िर ३१,२०२० सम्म िनुव पने  रकम रु. पटक 

कार्िक्रम नं. १   

क) अवभभािक वशक्षा अवभमूवखकरण िोष्ठी ६०,०००,००। २५ विद्यालय १ पटक 

ख) विद्यालय स्तरीय पढाई मेला कायविम  ७५,०००।०० २५ विद्यालय १ पटक 

ि) पावलका स्तरीय पढाई मेला कायविम ३०,०००।०० १ पटक 

कार्िक्रम नं. २   

क) प्र. अ. विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र वशक्षक 

अवभभािक संघ अवभमुवखकरण िोष्ठी 

६७,५००।०० २५ विद्यालय प्रत्येकबाट ३ जना 

७५ जनालाई 

कार्िक्रम नं. ३   

क) वशक्षक सम्मान कायविम (१ जना) १५०० १ जना 

कार्िक्रम नं. ४   

क) पुणवताजकीय वशक्षक तावलम २५ जना (१ पटक) ९४,३७५।०० १ पटक 

ख) वशक्षक मोिाईल िैठक १०,०००।०० २५ िटा विद्यालयबाट ३ जना ४ 

पटक िषवमा  

जम्मा ३,३८,३७५।००  
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(ग) र्शक्षकका िार्ग खाद्य कार्िक्रम  

S.N.  

Activities 

WFP Contribution 

Unit Rukum East 

Qty Rate Amount 

1 Capacity Building    172,400.00 

1.1 3 Days ToT for social Mobilizers (SM) 

including BCC Component  

Event 1 125,000.00 125,000.00 

1.2 Menstrual Hygiene Management (MHM) 

Awareness and pad Making training 10% of 

total lower secondary school ) 

Event 3 9,000.00 27,000.00 

1.3 Training and orientation Program to child 

club and SWASHCC about DRR 50% 

school 

School 68 300.00 20,400.00 

1.4 Regular Hand washing practices and 

Demonstration   

School - - - 

2 Resource Mobilization      620,000.00 

2.1 Mobilization of social Mobilizers (5 staff *9 

month *13500 ) 14 school /SM 

Person 45 13,500.00 607,500.00 

2.2 Seed money distribution to 40 % school School 25 500.00 12,500.00 

3 Maintenance and infrastructure Support     255,000.00 

3.1 Support of tipply tap installation  School 17 10,000.00 170,000.00 

3.2 Support of wash ,toilet and kitchen 

Maintenance  

School 17 5,000.00 85,000.00 

4 Behaviour  changed and knowledge 

management  

   14,200.00 

4.1 WASH awareness session in school 

through child clubs 

School - - - 

4.2 Celebration of school health and nutrition 

week/fair  

School 3 3,000.00 9,000.00 

4.3 Celebrate of nation and global level 

sanitation events is school and community 

through child clubs  

Events  3 900.00 2,700.00 

4.4 WASH related street drama through child 

club in district  

District  5 500.00 2,500.00 

5 Coordination and Advocacy    29,590.00 

5.1 R/Municipal level planning and sharing 

meeting  

Events 3 5,000.00 15,000.00 

5.2 Ward level meeting in presence of 

HM,SMC.FMC 

Events 25 100.00 2,500.00 

5.3 Coordination meeting with R/M health Unit 

and FCHVs for facilitating SHN and 

deworrning  program  

Events 3 1,000.00 3,000.00 

5.4 Coordination meeting among WFP's 

implementing partners including FFEP  

Events 4 - - 

5.5 Half yearly progress sharing meeting with 

DWO  

Events 1 9,090.00 9,090.00 

6 Monitoring and Evaluation     30,000.00 

6.1 WASH officer regular level monitoring  Events - - - 

6.2 R/M Ward level joint meeting  Events 3 7,000.00 21,000.00 

6.3 Half yearly central level monitoring  Events - - - 

6.4 ICS installation in school kitchen  School - 22,000.00 - 
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6.5 Support for self declaration in lining with 

STAR approach  

Events 3 1,000.00 3,000.00 

6.6 Motivation  and reward for model school  School 3 2,000.00 6,000.00 

7 Reporting      

7.1 Monthly  No - - - 

7.2 Quarterly  No - - - 

7.3 Annual No - - - 

8 Technical support HR and admistration 

cost  

   546,000.00 

8.1 Wash officer (1  staff* 12 months *44500 

salary) 

Persons 12 44,500.00 534,000.00 

8.2 Team Leader  person - - - 

8.3 Finance officer  person - - - 

8.4 Documentation officer  person - - - 

8.5 Stationaries /photocopies and printing 

1,000/month/district  

months 12 1,000.00 12,000.00 

 Total    1,667,190.00 
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वार्र्िक र्वकास कार्िक्रममा समावेश र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु 
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६  

 

  

 

भूमे गाउँपार्िका 

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

खाबाङबगि, रुकुम (पूवि)  

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

सम्पकि  फोनिः ९८०९८१८७७७, ९८०८५०२०२३ 

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

वेबसाइटिः www.bhumemun.gov.np 

नोर्टस बोडि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२  

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

