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गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू, 
२०७९ बैशाख ३० गते सम्प� स्थानीय �नवार्चन प�ात यस छ�कोट गाउँपा�लकाको १२ औ ँ
गाँउ सभा माफर् त ्आ�थर्क वषर् ०७९।०८० को बजेट, योजना तथा कायर्�म सावर्ज�नक गनर् 
पाउँदा म �नकै नै ह�षर्त छु । 

यस गाउँपा�लकाको सम�ृी र सम� �वकासको ला�ग गाउँपा�लकाको बजेट, योजना तथा कायर्�म 
माफर् त सम�ृ र �वक�सत गाउँपा�लका �नमार्ण गन� कायर्मा महत्वपणुर् भ�ुमका �नवार्ह गनर् पाउँदा 
गवर्को महशसु गरेको छु ।  

रा��हत, लोकतन्� र प�रवतर्नको ला�ग भएका �व�भ� आन्दोलन र संघषर्का �ममा ब�लदान 
�दनभुएका ज्ञात अज्ञात स�हदहरु��त हा�दर्क ��ान्जल� व्य� गदर्छु।संघीय लोकतािन्�क 
गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्था सम्म आइपगु्न आ-आफ्नो तफर् वाट गनुर्भएको त्याग, ब�लदान र 
योगदानको उच्च कदर गद� सम्पूणर् अ�जहरु ��त उच्च सम्मान व्य� गदर्छु। 
बजेट तथा कायर्�महरु �स्ततु गद� गदार् गाउँपा�लका �भ�, गाउँपा�लका बा�हर र �वदेशमा 
रहनभुएका छ�कोटबासी एवं सबै शभु िचन्तकहरुले छ�कोटको �वकासको ला�ग देखाउन ु
भएको िचन्ता, चासो र तत्परतालाई उच्च सम्मान �कट गदर्छु ।यो बजेट �नमार्ण गदार् नेपालको 
सं�वधान, स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, संघीय तथा �देश कानूनहरु,  गाउँपा�लकाले 
तयार गरेका ऐन, �नयम,कायर्�वधीहरु, गाउँपा�लकाले �लएका ल�यहरु, �वषयगत स�म�तका सझुाव, 
�वकासका समसाम�यक म�ुाहरु र �वज्ञहरुका सझुाव परामशर् र सवर्पिक्षय/दल�य अन्तर��या 
समेतलाई ध्यानमा राखेको छु ।  

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म आगामी आ�थर्क बषर् २०७९।८० को बजेटका उ�ेश्य तथा �ाथ�मकताका क्षे�हरु 
�स्ततु गन� अनमु�त चाहान्छु।  

बजेटका उ�शे्यहरु �नम्न अनसुार �स्ततु गरेको छु । 

क) “स्वास्थ्य, िशक्षा, कृ�ष र पूवार्धार सशुासन स�हतको सम�ृ छ�कोट हा�ो आधार” 
नारालाई साकार पाद� सन्त�ुलत रुपमा वडागत �वकास गन� र उच्चदरको आ�थर्क व�ृ�दर 
हा�सल गद� आत्म�नभर्र छ�कोट स्थापना गन�। 

ख) नाग�रकका मौ�लक हक र अ�धकारकाकोरुपमा रहेका आवश्यकताहरु �स� प�रपूत� गद� 
नाग�रकको जीवन स्तरमा गणुात्मक सधुार गन� ।  

ग) उपलब्ध �ोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्या�यक �वतरण गद� 
सामािजक न्याय स�हतको आ�थर्क �बकास गन� रा��य ल�यलाई परुा गन�। 

घ) �दगो �वकासका लक्षहरुलाई प�ाउँदै �दगो शािन्त, सशुासन य�ु, �वक�सत र सम�ृ 
गाउँपा�लका �नमार्णको ला�ग आधारिशला तयार गन� । 
 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 
अव म आ�थर्क वषर् २०७९।८० का बजेटका �ाथ�मकताका क्ष�ेहरु �स्ततु गनर् अनमु�त 
चाहन्छु ।  
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�ाथ�मकताका क्ष�ेहरु 

क) स्वास्थ्य  

ख) कृ�ष 

ग) िशक्षा  

घ) सडक  

ङ) खानेपानी तथा सरसफाई  

च) �संचाई 

छ) वन, वातावरण, पयर्टन र उ�ोग 

ज) भाषा कला संस्कृती तथा सा�हत्य 

झ) सामािजक सरुक्षा 
ञ) सेवा �वाह र सशुासन 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आ.व. ०७७।७८ को यथाथर् आय-व्यय र ०७८।७९ को संसो�धत आय 
व्ययको अनमुा�नत �ववरण  �स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु। 

आ.व. ०७७।७८ मा केिन्�य अनदुानतफर् , �देश अनदुान र आन्त�रक �ोत गर� जम्मा 
रु. ५५ करोड ११ लाख ९८ हजार ९५५ रुपैया आम्दानी भएको छ । त्यसै गर� कूल 
खचर्मध्ये चाल ुखचर् रु. २६ करोड ६१ लाख ९४ हजार २७४ रुपैया ५१ पैसा र पुजँीगत 
खचर्तफर्  रु. १० करोड ६४ लाख ५५ हजार ८०२ रुपैया ९१ पैसा गर� जम्मा खचर् रु. ३८ 
करोड २१ लाख ५४ हजार ४ सय ३३ रुपैया २६ पैसा खचर् र संिचतकोषमा �फतार् ८ करोड 
५७ लाख ६४ हजार १६१ रुपैया ८५ पैसा बचत रहेको �थयो।साथै संघीय र �देश 
संिचतकोषमा रु ८ करोड ३२ लाख ८० हजार ३ सय ५९ रुप�या ८९ पैसा जम्मा ग�रएको 
छ। 

            त्यसैगर� चाल ुआ.व. 07८।7९ मा रु. ५१ करोड २६ लाख ४ हजार ५२ 
रुपैया  अनमुान गर�एकोमा यो बजेट तयार पादार्सम्म �व�भ� अिख्तयार�हरु समेतका आधारमा 
संशो�धत आय अनमुान रु. ५९ करोड ७७ लाख ४८ हजार ३१३ रुपैया ८५ पैशा रहेको छ। 
 

चाल ुआ.व. मा यो बजेट तयार पादार्सम्म चाल ुखचर् तफर्  रु. २१ करोड २९ हजार २९७ 
रुपैया ८३ पैसा र पुजँीगत खचर् तफर्  रु. १२ करोड ७३ लाख ७९ हजार ४ सय १८ रुपैया 
गर� जम्मा खचर् रु. ३३ करोड ७४ लाख ८ हजार ७१५ रुपैया ८३ पैसा खचर् भएको छ । 

आ.व. ०७८।७९ को यथाथर् �ववरण आ.व. समा� भैसके प�ात सावर्ज�नक गन� व्यवस्था 
�मलाउनेछु। 
 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आ�थर्क बषर् ०७९।८० को अनमुा�नत आय व्यय �ववरण �स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु। 

२०७९।०८० को आय तफर्  
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आगामी आ�थर्क वषर्मा संघीय सरकार समानीकरण अनदुान तफर्  १० करोड ५० लाख,संघीय 
सरकार सशतर् चाल ुअनदुान रु २२ करोड ४१ लाख,संघीय सरकार सशतर् प ुजँीगत अनदुान ४ 
करोड १७ लाख,संघीय सरकार �वशेष अनदुान १ करोड,संघीय सरकार समपरुक अनदुान रु 
५० लाख, संघीय सरकार राज�बाडफाँडवाट �ा� रु ८ करोड १५ लाख ९२ हजार ग�र संघीय 
सरकारवाट जम्मा रु ४६ करोड ७३ लाख ९२ हजार हनुे आय अनमुान गरेको छु। 

�देश सरकार समानीकरण अनदुान रु १५ लाख १२ हजार, �देश सरकार राज� बाँडफाँड रु 
४६ लाख ६४ हजार ४ सय ७१, �देश सरकार सशतर् अनदुान रु ८० लाख,�देश सरकार 
�वशेष अनदुान रु ६० लाख, �देश सरकार समपरुक अनदुान १ करोड ५० लाख, �ाकृ�तक 
�ोतवाट रोयिल्ट बाँडफाड वाट रु ८ लाख ३४ हजार ग�र �देश सरकारवाट जम्मा रु ४ 
करोड २ लाख १० हजार ४ सय ७१ आय अनमुान गरेको छु। 

त्यसैग�र यस छ�कोट गाउँपा�लकाको आन्त�रक आय रु ४५ लाख र आ.व २०७८।७९ मा 
बचतहनु सक्ने रु ४ करोड ३० लाख ५ हजार ग�र जम्मा रु ४ करोड ७५ लाख ५ हजार 
आय अनमुान ग�र कुल आय रु ५५ करोड ५१ लाख ७ हजार ४ सय ७१ अनमुान गरेको 
छु। 
 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय  

अब म खचर्को अनमुा�नत �ववरण पेश गदर्छु। 

आगामी आ�थर्क वषर्मा चाल ुतफर्  रू. ३३ करोड ८४ लाख ६५ हजार ७ सय ९४ रुपैया र 
पूंजीगत खचर् तफर्  रू. २१ करोड ६६ लाख ४१ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ  गर� जम्मा रु. ५५ 
करोड ५१ लाख ०७ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ �व�नयोजन गरेको छु। 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म �वषय क्ष�ेगत �व�नयोजन �स्ततु गनर् चाहन्छु। 

• वडा तहको पूवार्धार �वकास, कृ�षमा व्यवसायीकरण, िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता 
मानव�वकासका सूचका�को �वकासका ला�ग जनसंख्या, भगूोलका आधारमा वडा नं. १ देिख 
वडा नं. ६ सम्म �वकासका ग�त�वधी समेट्ने ग�र जम्मा रु. २ करोड ३० लाख वडा 
गतरुपमा पूजँीगत खचर्का ला�ग �व�नयोजन ग�रएको छ । 

गाउँपा�लकाले प�हचान गरेका पूवार्धार �वकास, पयर्टन, िशक्षा, स्वास्थ्य, �संचाई, कृषी पश,ु 
संस्थागत �वकास, सशुासन, सेवा �वाह, �दगो �वकास हा�सल गनर् तथा समपरुक आयोजनाहरुका 
ला�ग वडागत बजेट समेत ग�र जम्मा पुजँीगत तफर्  रु.२१ करोड ६६ लाख ४१ हजार ६७७ 
रुपैयाँ र चाल ुखचर् तफर्  जम्मा रु ३३ करोड ८४ लाख ६५ हजार ७ सय ९४ रुप�या मा� 
�व�नयोजन गरेको छु। 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आ.व २०७९।०८० को �व�नयोजन को मखु्य मखु्य अंश �स्ततु गन� अनमु�त चाहान्छु। 
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• आम नाग�रकको स्वास्थ्यलाई �ाथ�मकतामा रािख संघीय सरकारबाट उपलब्ध जन 
शि�ले मा� आम नाग�रकलाई स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� रुपमा सेवा �दन 
नस�करहेको अवस्थामा आम नाग�रकहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा �ा� गरुन भ�े 
उ�ेश्यले गाउँपा�लकाको आफ्नै स्वा�मत्वमा संचालन भएका सामदुा�यक स्वास्थ्य 
ईकाईहरुमा कायर्रत स्वास्थ्य कम� र अन्य कमर्चा�रहरुको सेवा �नरन्तरता र सेवालाई 
चसु्त र दरुुस्त बनाउन खाईपाई आएको तलबमा मा�सक रु. १ हजारले व�ृ� गन� 
व्यवस्था �मलाएको छु। 

• �सतुी व्यथा लागेका म�हलाहरु आ�थर्क अभावको कारण स्वास्थ्य संस्थासम्म जानको 
ला�ग समस्या नपरोस भ�े अ�भ�ायले स्वास्थ्य संस्था सम्म जानको ला�ग �नःशलु्क रुपमा 
एम्बलेुन्स सेवा �दान गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� रुपमा संचालन गनर् गाउँपा�लकाको आफ्न ै स्वा�मत्वमा 
संचा�लत �ृ�ा �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�, हुँगा स्वास्थ्य चौक�, ह�दर्नेटा स्वास्थ्य चौक� र 
खज्यार्� स्वास्थ्य चौ�कमा संचा�लत ल्याव सेवालाई थप ब्यबिस्थत र �भावकार� रुपमा 
संचालन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• आफ्नो उजार्िशल उमेरलाई आम नाग�रकहरुको स्वास्थ्य सेवामा खचर् ग�र उमेरका 
कारण सेवाबाट अवकास हनुे समदुा�यक म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरुलाई संघीय 
सरकारले �दान गन� स�ुवधाका अ�त�र� थप रु. ३० हजार उपलब्ध गराउन आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था �मलाएको छु। 

• म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वकाले �दान गरेको स्वयं सेवालाई सम्मान गद� उ�नहरुले पाउँदै 
गरेको यातायात खचर्लाई ५०% ले व�ृ� ग�र मा�सक रु. १५०० पयुार्एको छु । 

• म�हला स्वास्थ्य स्वंसे�वका हरुको सम्मान को ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु । 

• म�हला स्वास्थ स्वयं से�वकाहरुको ला�ग �ोत्साहन गनर् अवलोकन �मण लाई �नरन्तर 
�दान गरेको छु । 

• �दघर्रो�गहरुको उपचारलाई सहज बनाउन मटुु तथा मगृौला रो�गहरुको स्वास्थ्य 
उपचारको ला�ग चेक जाँच गनर् घिुम्त �स�वरको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु। 

• स्वास्थसंस्थाहरु बाट संिघय सरकारले तोकेको औषधी बाहेक थप औषधी �नःशलु्क 
�वतरणको ला�ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

• गभर्व�त तथा सतु्केर� म�हलाहरुलाई समाजले गन� व्यवहारमा प�रवतर्न ल्याउन र सो 
अवस्थामा पौ��क आहारहरु खाने बानीको �वकास गनर् उपाध्यक्ष सँग सतु्केर� भेटघाट 
कायर्�म अन्तगर्त गभर्वती अवस्थामा अण्डा र सतु्केर� भएपछ� भाले खवुाउने कायर्लाई 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• स्वास्थ्यकम��ारा �व�ालयमा नै पगेुर �व�ाथ�हरुको सामान्य स्वास्थ्य पर�क्षण गन� ग�र 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 
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• गाउँपा�लकाबाट आफ्नै �ोतमा रािखएका बालिशक्षाका िशिक्षका र �व�ालयमा रहेका 
�व�ालय कमर्चार�हरुको खाईपाई आएको तलबमा  मा�सक रु.१००० (एक हजार) ले 
व�ृ� गरेको छु । 

• स्था�नय कला भाषा संस्कृ�तको संरक्षण �व�र्न र नया पसु्तामा हस्तान्तरण गनर् 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

• पठन पाठनमा कमजोर देिखएका �वज्ञान, गिणत र अं�जेी �वषयको पठन पाठन 
�कृयालाई थप व्यविस्थत गनर् �व�ालय संगको सहकायर्मा अ�त�र� कक्षा संचालन 
गनर्को ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• िशक्षकहरुको क्षमता �वकास गनर् अध्यन अवलोकन �मण ता�लम िशक्षण �सकाई 
अनदुान लगायत कायर्कोला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• िशक्षकहरुलाई उत्सा�हत गनर् पठन पाठन �कृयालाई थप �भावकार� बनाउन उत्कृ� 
�वषय िशक्षकलाई �ोत्साहन परुस्कारको ब्यवस्था गरेको छु । 

• संघीय सरकारबाट छा�व�ृीमा समे�टन नसकेका अन्य बगर्मा पन� ग�रव तथा �वप� 
प�रवारका छा�हरुलाई संिघय सरकारले उपलब्ध गराए सरह छा�ाव�ृी �दने ग�र 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• �व�ाथ�हरुलाई योग अभ्यासको माध्यमबाट स्वस्थ्य, फु�तर्लो र �नरो�ग बनाउन 
�व�ालयमानै योग अभ्यास गराउने ग�र आवश्यक व्यवस्था �मलाएको छु । 

• खेलकुदको माध्यमबाट �व�ाथ�हरुमा ��तस्पध� भावनाको �वकास गनर् रा�पती र�न�िशल 
��तयो�गता कायर्�मलाई थप व्यविस्थत रुपमा संचालन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन 
गरेको छु। 

• �व�ाथ�हरुमा िशजर्नात्मक क्षमता �वकास गनर् र ��तस्पधार्त्मक भावनाको �वकास गनर् 
�वज्ञान �दशर्नी गन� कायर्�मको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

• �व�ाथ� र िशक्षकमा नयाँ नयाँ ��व�धको खोज अनसुन्धान ग�र थप ��तस्पध� बनाउन  
सूचना ��वधी मै�� �व�ालय �नमार्ण गन� ग�र आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

• �ा�व�धक धार संचा�लत आत्मबोध मा.�वको भवन सम्प� गनर्को ला�ग संघीय 
सरकारसँगको समन्वयमा �नरन्तरता �दान गन� व्यवस्था �मलाएको छु। 
 

मा�थ उल्लेिखत ��याकलाप स�हत �व�ालयमा कायर्रत िशक्षक कमर्चा�रको तलबभ�ा �व�ालय 
संचालन अनदुान लगायतका ��याकलाप संचालन गनर् र कक्षा कोठा अभावमा पठनपाठनमा 
समस्या देिखएका �व�ालयहरुमा थप कोठा व्यवस्थापन गनर् संघीय सरकार र �देश सरकार 
संगको सहकायर् तथा गाउँपा�लकाको आन्त�रक �ोत समेत ग�र जम्मा रु १९ करोड २ लाख 
७१ हजार बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 
 

• कृ�ष तफर्  कृषकहरुलाई �नय�मत रुपमा कृ�ष कायर्मा उत्��ेरत गनर् मा�सक रुपमा �दईदै 
आएको कृषक पेन्सनलाई �नरन्तरता �दान गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 
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• स्थायी रुपमा तरकार� खेती गनर् चाहाने कृषकहरुलाई आक�षर्त गनर्  गाउँपा�लकाको 
तफर् वाट लागत सहभा�गता/अनदुान व�ृ� गरेको छु।  

• �वगत देिख संचालन हुँदैआएको पिल्लकोट तरकार� पकेट कायर्�म र हुँगा स्माटर् कृ�ष 
कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान गरेको छु । 

• माटोको गणुस्तर मापन गनर् र  सो�हअनसुारको उत्पादनलाई �ोत्साहन गन� ग�र माटो 
प�रक्षणको व्यवस्था �मलाएको छु । 

• कृषकहरुको लगानीलाई कम गनर् र आ�थर्क अवस्थालाई सदुृढ गराउन कृ�ष यन्� 
उपकरण �वतरण गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• कृषकहरुको आयस्तर व�ृ� गनर् �नजी तथा सावर्ज�नक जग्गाको सदपुयोग ग�र औष�ध 
जन्य ज�डबटु� �टमरु जन्य खे�त �वदर्न गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छू । 

• �वगतदेिख संचालनमा रहेको बागवानी �व�र्नको ला�ग आवश्यक बजेट व्यवस्था 
�मलाएको छु । 

• छ�कोट कृ�ष तथा पश ु �विश��कृत सहकार� संस्थाको नेततृ्वमा संचा�लत बाँझो जग्गा 
व्यवस्थापनलाई �नरन्तरता गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• मकैको �वउ उत्पादन ग�र �नयार्त योग्य गराउन मकै पकेट कायर्�म संचालन गनर् 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• उँख ु खे�तलाई थप व्यविस्थत गनर् र उख ु  तथा उँख ु जन्य उत्पादनलाई ��तस्पध� 
बजारमा पयुार्उन आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• �वप�, ग�रब, लिक्षत तथा �पछ�डएका बगर्को आ�थर्क अवस्था सधुार गनर्को ला�ग बा�ा 
पकेट कायर्�म संचालन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• आ.व. २०७८।७९ देिख संचालनमा रहेको हुँगा पिल्लकोट सनु्तला पकेट कायर्�म र 
�ृ�ा- रुक्से सनु्तला पकेट कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान गरेकोछु । 

• फलफूल खे�तबाट सम� कृषकको आय आजर्न व�ृ� गनर् छ�कोट गाउँपा�लकालाई 
सनु्तला जन्य जातको पकेट क्षे� �वकाश गनर् आवश्यक बजेट व्यवस्था �मलाएको छु । 

• कृषकहरुलाई धान,मकै र गहुँको उ�त जातको  �वउ अनदुानमा उपलब्ध गराउन 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• �कसान सूिचकरण कायर्का ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन  गरेको छु। 

• तरकार� उत्पादनको हव बन्दै गएको हुँगा पिल्लकोट, �दगाम र ह�दर्नेटाको २ स्थानमा 
तरकार� संकलन केन्� स्थापना गन� सो�ह ठाउँवाट देशका अन्य स्थानमामा �नकासी गन� 
ग�र आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• पश ु�वमा कायर्�ममा थप अनदुानको व्यवस्था �मलाएको छु । 

• दगु्ध जन्य उत्पादनमा व�ृ� ग�र �नयार्त �वधर्न गनर्का ला�ग वडा नं. १ मा  िच�लङ 
सेन्टर स्थापना गन� ग�र आवश्यक व्यवस्था �मलाएको छु। 

• पशपुालक कृषकहरुलाई थप �ोत्सा�हत गनर् दधु उत्पादनमा तो�कएको मलु्यमा अनदुान 
�दन आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 
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• पशपुालक कृषक �ोत्साहन गनर् पश ु स्वास्थ्य िश�वर, बंगरु फमर् सधुार, कुखरुा फमर् 
सधुार, बा�ा खोर सधुारको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• पशपुालन कृषकको ला�ग �ा�व�धक ज्ञान उपलब्ध गराउन संघीय सरकारको समन्वयमा 
पश ु�वज्ञ उपलब्ध गराउन भेटेनर� डाक्टर उपलब्ध गराउनेगर� आवश्यक बजेट ब्यव्था 
गरेको छु । 

• कृ�ष तथा पश ु �वकाशका तफर् का मा�थ उल्लेिखत कायर्का अ�त�र� थप जनशि� 
�वकाश गनर् र थप कायर्�म संचालन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• गाउँपा�लकाका बजार क्षे�मा आवत जावत सहजता ल्याउन सडक ब�ी जडानका ला�ग 
रु. ८ लाख बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• साना साना घरेल ु उ�ोग कायर्�म संचालन गनर्का ला�ग आवश्यक ता�लम �सप र 
सामा�� उपलब्ध गराउन तथा म�हला शसि�करणलाई अ�भव�ृ� गन� कायर् गनर् र सो 
संग सम्बन्धीत कमर्चार�को तलबको ला�ग रु ३० लाख २० हजार बजेटको ब्यवस्था 
गरेको छु । 

• लै��क �हंसा �नयन्�ण सम्बन्धी कायर्�म संचालन गनर् रु. १५ लाख बजेट �ब�नयोजन 
गरेको छु । 

• सरुिक्षत आवास नभएका खरका छाना भएका प�रवारलाई खरका छाना म�ु गराई 
सरुिक्षत आवास उपलब्ध गराउन रु. ४४ लाख बजेट �ब�नयोजन गरेको छु । 

• बेरोजगार� व्यि�हरुलाई रोजगार� �दान गनर् �धानमन्�ी रोजगार कायर्�म अन्तगर्त रु. 
८७ लाख बजेट �ब�नयोजन गरेको छु। 

• लगानी अभावमा स्व-रोजगारमूलक कायर्�म गनर्वाट रो�कएका र चक� ब�क व्याजको 
मारमा �पिल्सएका यवुाहरुलाई ब�क संगको सहकायर्मा न्यूनतम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध 
गराउन र उ� ऋणमा ७५ ��तशत अनदुान �दन ेग�र व्यवस्था �मलाई उ�मी वनाउन 
आवश्यक वजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

• आन्त�रक पयर्टन तथा बा� पयर्टकको आकषर्ण ग�र स्था�नय रुपमा स्वरोजगार सजृना 
गनर् हनमुान मिन्दर देिख छ�दे�व मिन्दर सम्म िजप लाईन संचालन गनर् आवश्यक पन� 
बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• हुँगा –ठुलापोखरा, ऐया- सत्यव�त सडक स्तरो�तीको ला�ग रु. ४९ लाख बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु । 

• छ�कोट च�पथलाई थप व्यविस्थत गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेकोछु। 

• पैदल मागर्को आवतजावत मा क�ठनाई भएको समस्यालाई मध्यनजर ग�र आवत जावत 
समस्यालाई सहज बनाउन झोल�ुे पलु �नमार्ण गनर् रु. ३५ लाख बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु । 

• गाउँपा�लकाको �मखु पहुँच मागर्को रुपमा रहेको �पपलनेटा का�लकानगर – चौपा�र 
खज्यार्� सडक कालोप�े गनर् समपरुक अनदुान समेत समावेश ग�र २ करोड बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु । 
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• �वरवास घिुम्त – कोलधर� ग�ुटु� – �सस्ने सडक स्तर उ��तको ला�ग रु . १ करोड 
बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• गाउँपा�लका स्त�रय सडक बा�ै म�हना संचालन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु । 

• सबै वडा कायार्लयमा पहुँच मागर्को ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• रोजगार व�ृ� गनर् र सडक संचालन �नय�मत गनर् लेन्थ वकर् रको व्यवस्था �मलाएको छु। 

• �सचाई अभावमा कृ�ष कायर् गनर् असहज भएका कृ�ष योग्य ज�मनमा �संचाई पयुार्उन 
आवश्यक बजेट �ब�नयोजन गरेको छु । 

• यवुाहरुलाई खेलकुदमा आक�षर्त गनर् र अनशुा�सत गराउन कवडर्हल �नमार्ण कायर्लाई 
�नरन्तरता �दान गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• पैदलया�ी तथा सामािजक कायर्मा हनुे भेला तथा समारोहलाई सहज बनाउन आवश्यक 
बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• खानेपानी स�ुवधालाई घर घरमा पयुार्उन आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• सामािजक सरुक्षा भ�ा �ा� गन� लाभ�ा�हहरुलाई घर निजकबाट न ै�ा� गनर् सक्ने ग�र 
व्यवस्था गनर् सामािजक सरुक्षा वडाका टोल टोल सम्म पयुार्उन आवश्यक बजेट 
�व�नयोजन गरेको छू । 

• आन्त�रक पयर्टन व�ृ� गनर् स�ा�लत �व�भ� कायर्�ममा आउने पयर्टकलाई घरघरमा 
वसाल्न होमस्टे स�ालनको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोिजत गरेको छु। 

• सहकार� संस्थाहरुको क्षमता अ�भव�ृ� ग�र सदस्यहरुको आ�थर्क अवस्थामा सधुार गन� 
ग�र लगानीको वातावरणमा व�ृ� गराउन ता�लम तथा क्षमता �वकास कायर्�मको ला�ग 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

• गाउँपा�लकाको �शास�नक भवनको स्थान �नधार्रण ग�र आ�थर्क वषर्को शरुुमा नै �नमार्ण 
���या सरुु गनर् आवश्यक वजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

• जन��त�नधी र कमर्चार�हरुको क्षमता �वकास गनर् आवश्यक ता�लम संचालन हनुेग�र 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

• उपभो�ा स�म�तका पदा�धकार�हरुको क्षमता �वकास गनर् क्षमता �वकासका �व�भ� 
कायर्�म गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाएको छु। 

• नव�व�र्नात्मक कायर्�महरु संचालन गनर् साझेदार� कायर्�मको ला�ग आवश्यक वजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

• �व�भ� समयमा आइपन� �ाकृ�तक �वप�ीवाट आम नाग�रकहरुलाई राहात उपलब्ध 
गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था �मलाएको छु। 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

बजेट तथा कायर्�मको पूणर्पाठ अनसूुचीहरुमा उल्लेख गरेको छु। 
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आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 
बजेट कायार्न्वयन 

बजेट कायार्न्वयनको ता�लका बनाई चौमा�सक ल�य अनसुार कायर्�म कायार्न्वयनमा जोड   
�दइनेछ । आयोजनाहरुको अनगुमन �णाल�लाई कायार्न्वयनको चरण र सम्प�को चरणमा गन� 
प�ती बाट आयोजनाहरुको गणुस्तरमा ध्यान पयुार्इनेछ । आयोजनासँग सम्बन्धीत �वषयगत 
स�म�त, �वषयगत शाखा हरुबाट समेत �नय�मत अनगुमन मलु्यांकनको व्यवस्था �मलाइनेछ । 
साथै सम्बन्धीत वडाका वडा अध्यक्ष लगायतका जन��त�न�धहरुबाट समेत अनगुमन मलु्यांकन 
हनुे व्यवस्था �मलाइनेछ । यसबाट बजेट कायार्न्वयनमा अनशुासन र न�तजा �ा��को स�ुनि�तता 
आउने �व�ास �लएको छु । 
 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

जवाफदेह�ता र उ�रदा�यत्व 

पूजँीगत क्षे�का �व�नयोिजत बजेट समयमै खचर् नहनुे �व�ीलाई रोक्न सम्विन्धत शाखालाई 
िजम्मेवार बनाइनेछ । �नधार्�रत समय र लागतमा कायर् सम्प� गन�,  �नमार्ण गणुस्तर कायम गन� 
कायर्मा �नमार्ण सम्ब� व्यवसायी तथा उपभो�ा स�म�तलाई प�रणाम ��त जवाफदेह� तथा 
उ�रदायी हनुे �णाल�को �वकास ग�रने छ । 
 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 
यो बजेटको कायार्न्वयनबाट छ�कोट गाउँपा�लकाको �वकास र यस गाउँपा�लकावासीहरुको 
जीवनस्तर सधुारमा सकारात्मक प�रवतर्न आउने अपके्षा गरेको छु ।  

बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गदार् मागर् �नद�शन �दान गनुर्हनुे आदरणीय अध्यक्ष ज्यू, परामशर् �दन े
वडाध्यक्ष ज्यहुरु लगायत सम्पूणर् जन��त�न�ध ज्यूहरु, �व�भ� �वषयका �वज्ञहरु, �व�भ� 
राजनी�तक दलका नेताहरु, नाग�रक समूहका अगवुाहरु, सामािजक अ�भयान्ता, �वषयगत 
कायार्लयका �मखु ज्यू एवं प�कार लगायत सम्पूणर्��त हा�दर्क आभार �कट गदर्छु । साथै यस 
कायर्मा अहोरा� ख�टइ नी�त कायर्�म र बजेट �नमार्ण कायर्मा सहयोग पयुार्उने �मखु 
�शासक�य अ�धकृत एवं सबै कमर्चार�हरुमा �वशेष धन्यवाद �दन चाहन्छु । 

अन्त्यमा छ�कोटको �वकासमा टेवा पयुार्उनहुनुे सबै करदाताहरु, संघीय सरकार, �देश सरकार 
संघ र �देशमा यस क्षे�बाट ��त�न�धत्व गन� पूवर् माननीय मन्�ी ज्यू, माननीय सांसदज्यूहरु, 
सल्लाहाकार वोडर्, दात ृ �नकायहरु, गैरसरकार� तथा सामदुा�यक सँस्थाहरु, सहकार� सँस्थाहरु 
लगायत छ�कोटवासी र छ�कोट गाउँपा�लकालाई माया गनुर्हनु े सम्पूणर् दाजभुाई �दद� 
ब�हनीहरुलाई यस अवसरमा हा�दर्क आभार �कट गद� यो बजेटको सफल कायार्न्वयनमा समेत 
सबैको पूणर् सहयोग पाउने �व�ास राखेको छु । 

धन्यवाद ! 
सा�व�ा ज्ञवाल� 

                                                              उपाध्यक्ष                                                                                                                          

�म�त: २०७९।०३।१० 
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छ�कोट  गाउँपा�लकाको आ.व. ०७९/८० को वा�षर्क बजेट �ववरण 
 

�.सं. योजनाको नाम रकम 

१ संघीय सरकार समानीकरण अनदुान १०५०००००० 

२ संघीय सरकार सशर्त र चाल ुअनदुान २२४१००००० 

३ संघीय सरकार सशर्त पुजँीगत अनदुान ४१७००००० 

४ संघीय सरकार �वशेष अनदुान १००००००० 

५ संघीय सरकार समपरुक अनदुान ५०००००० 

६ संघीय सरकारबाट राज� बाँडफाँड �ा� ८१५९२००० 

  संघीय सरकारको जम्मा ४६७३९२००० 

७ �देश सरकार समानीकरण अनदुान ५६१२००० 

८ �देश सरकार राज� बाँडफाँड �ा� ४७६४४७१ 

९ �देश सरकार सशर्त अनदुान ८०००००० 

१० �देश सरकार �वशेष अनदुान ६०००००० 

११ �देश सरकार समपरुक अनदुान १५०००००० 

१२ �देश सरकार �ाकृ�त �ोतबाट रोयल्ट� ८३४००० 

�देश सरकारको जम्मा ४०२१०४७१ 

१२ आन्त�रक आय ४५००००० 

१३ आ.व. ०७८/०७९ मा बचत हनुे अनमुान  ४३००५००० 

कुल जम्मा आम्दानी ५५५१०७४७१ 

बाडँफाडँ बाट पाउने रकम 

१ संघीय समानीकरण १०५०००००० 

२ संघीय राज� ८१५९२००० 

३ �देश समानीकरण ५६१२००० 

४ �देश राज� ४७६४४७१ 

५ �ाकृ�तक �ोत रोयल्ट� ८३४००० 

६ आन्त�रक �ोतको आय र रिज�ेशन शलु्क समेत ४५००००० 

७ आ.व. ०७८/०७९ को अ.ल्या बचत ४३००५००० 

जम्मा २४५३०७४७१ 

�व�नयोजन रकम चाल ुतफर्  
१ गा.पा. चाल ु ७७८४३०२४ 

२ िशक्षा चाल ु १२५३१००० 

३ स्वास्थ्य चाल ु १७९९१७७० 

४ संघीय सरकार सशतर् अनदुान चाल ुतफर्  २२४१००००० 

५ �देश सरकार �वशेष अनदुान चाल ुतफर्  ६०००००० 

  जम्मा चाल ुतफर्  रु ३३८४६५७९४ 

१ गाउँपा�लका पुिँजगत रु १०४४११६७७ 

२ वडा तफर्  पुिँजगत रु २३०००००० 
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�.सं. योजनाको नाम रकम 

३ कृ�ष  �वकास तफर्  पिुजगत ५९८०००० 

४ पश ु�वकास तफर्  पिुजगत ३५५०००० 

५ संघीय सशतर् पुजँीगत अनदुान ४१७००००० 

६ �देश सरकार सशतर् पुजँीगत अनदुान ८०००००० 

७ �देश सरकार समपरुक अनदुान १५०००००० 

८ संघीय सरकार समपरुक अनदुान ५०००००० 

९ संघीय सरकार �वशेष अनदुान १००००००० 

जम्मा पुजँीगत तफर्  २१६६४१६७७ 

कुल जम्मा रु ५५५१०७४७१ 
 

गाउँपा�लकातफर्  

�.सं. योजनाको नाम रकम 
१ सवार�साधन ख�रद(एम्बलेुन्स ) 4500000 

२ उ�मी  ब्याज अनदुान 2000000 

३ गभर्वती तथा सतु्केर� भेटघाट कायर्�म 500000 

४ कृ�ष �वमा अनदुान 200000 

५ �नःशलु्क �व�तु �मटर जडान 100000 

६ �व�ाथ� भनार् कायर्�म 100000 

७ कला,संस्कृ�त,सा�हत्य तथा धा�मर्क स्थान संरक्षण 500000 

८ परम्परागत पेशा सधुार 200000 

९ खेलकुद �िशक्षण 200000 

१० यवुा क्षमता �वकास कायर्�म 500000 

११ बढुाचौर खेलमैदान व्यवस्थापन  300000 

१२ तरकार� संकलन केन्� र बजार व्यवस्थापन 4000000 

१३ होमस्टे कायर्�म 300000 

१४ सहकार�  व्यवस्थापन ता�लम 200000 

१५ फोहोरमैला  व्यवस्थापन 200000 

१६ छ�कोट च�पथ 2000000 

१७ वडा कायार्लय इन्भटर व्यवस्थापन  300000 

१८ छ�कोट गा.पा. का 6 वटै वडामा �व�तु महशलु छुट 1200000 

१९ �शासक�य भवन  �ड.�प.आर तथा �नमार्ण  6000000 

२० १५ शैयाको अस्प�ाल �ृ�ा �ड�पआर तथा भवन �नमार्ण 2000000 
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�.सं. योजनाको नाम रकम 
२१ एक �व�ालय एक फुलवार� कायर्�म 200000 

२२ �िशक्षण ता�लम 1500000 

२३ िजपलाईन �ड.�प.आर तथा �नमार्ण 2500000 

२४ भैपर�आउने प ुिँजगत 3541677 

२५ �व�भ� सडक ममर्त संभार 2700000 

२६ आदशर् क्याम्पस 500000 

२७ �व�भ� सरकार� भवन ममर्त 400000 

२८ सूचना ��वधी व्यवस्थापन 600000 

२९ नव �वधर्न साझेदार� कोष 4000000 

३० �वपद व्यवस्थापन ममर्त संभार 500000 

३१ कम्प्यूटर तथा ल्यापटप ख�रद तथा ममर्त  800000 

३२ फ�नर्चर तथा �फस्चर 1000000 

३३ लमु्छा-चौपार�-खज्यार्� मो.बा ममर्त संभार वडा नं.३,५,6 1000000 

३४ लमु्छा-सातमरेु सडक खण्ड वडा नं. ३,४ 1000000 

३५ सडक ममर्त(लेन्थ वकर् र) वडा नं. १-६ 500000 

३६ �पपलनेटा �दगाम धरमपानी मानकोट द�घा-बलेवा मो.बा. 
(नयाँ �याक वडा नं. -३,४,५,६) 

1000000 

३७ समपूरक योजना 30000000 

३८ िशवालय मिन्दर वडा नं.१ 100000 

३९ �मनडाँडा खेलमैदान वडा नं.१ 100000 

४० बरा रुख ग�जा डाँडा खकर्  मो.बा. वडा नं.१ 150000 

४१ उपल्लो तोल्घा स्वामीका रुख �स वडा नं.१ 150000 

४२ ठूलापोखरा खेल मैदान वडा नं. १ 150000 

४३ गनु्टुङ- �सस्ने सडक स्तरो�ती वडा नं.१ 200000 

४४ झेद� �न.मा.�व फ�नर्चर �नमार्ण वडा नं.१ 150000 

४५ ठूलापोखरा चेमी मो.बा वडा नं.१ 150000 

४६ कोलुर्क खानेपानी वडा नं.१ 200000 

४७ शािखनी खोला कोरलकु �ायंक� वडा नं.१ 150000 

४८ कोट मिन्दर �स �नमार्ण वडा नं.१ 200000 

४९ गनु्टुङ- ठूलापोखरा- तोल्घा-चोरकाटे सडक स्तरो�ती वडा नं.१ 200000 
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�.सं. योजनाको नाम रकम 
५० का� ेखोला सोग्द� खा.पा. वडा नं.१ 200000 

५१ जकेु खोला उपल्लो सोग्द� तल्लार खा.पा. वडा नं. १ 100000 

५२ ठूलापध�रा ढाव कछौटे उल्ल�खोला मो.बा. वडा नं.१ 200000 

५३ रन�बरे डाँडाँ �स �नमार्ण छ�कोट १ 120000 

५४ देउराल� देिख सल्लेर� नाच्ने डाँडाँ बाटो �वस्तार छ�कोट १ 150000 

५५ दे�वस्थान आधारभतू �व�ालय ठूटे�पपल वडा नं. १ 150000 

५६ ठुटे�पपल देखी सजुार्टोल काफल ठुटा मो.बा. वडा नं १ 100000 

५७ भषुालडाँडाँ खानेपानी आयोजना वडा नं.१ 100000 

५८ �समराडाँडाँ देिख भैचर� मो.बा स्तरो�ती वडा नं.१ 150000 

५९ लाकुर�डाँडा-झाँ��पोखरा डोम्मी झेद� मो.बा. वडा नं. १ 300000 

६० झाँ��पोखरा �स अधरुो �नमार्ण वडा नं. १ 100000 

६१ जनजागतृी मा.�व. तारजाल� व्यवस्थापन वडा नं.१ 200000 

६२ जन ज्यो�त मा.�व. भवन �नमार्ण २ 300000 

६३ बस�द�-अगर्-घमु�घाट सडक वडा नं.२ 200000 

६४ सेल्फुक चोक ��तक्षालय वडा नं.२ 100000 

६५ ब�ुटल �सस्ने मो.बा. वडा नं.२ 500000 

६६ वडा कायार्लय ममर्त वडा नं.२ 200000 

६७ पाल्टु� िजम्माल डाँडा सडक �वस्तार वडा नं.२ 100000 

६८ तारहा�े खेल मैदान वडा नं.२ 100000 

६९ लाकुर�डाँडा सडक �भरमा रे�लङ वडा नं.२ 100000 

७० सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई पाल्टुङ भवन संरचना थप वडा नं २ 100000 

७१ कोलधार� ब�ुटल �सस्ने मो.बा. वडा नं.२ 100000 

७२ बसौद� अगर्ल घ�ुमर्घाट सेल्फुक आरुगैरा वडा नं. २ 300000 

७३ च��डला घर संरक्षण वडा नं.२ 150000 

७४ पाल्टुङ ढां� ेमो.बा. वडा नं. २ 100000 

७५ बउँसद� खेल मैदान वडा नं.२ 150000 

७६ झक बहादरु रजाल�को घर निजक प�हरो व्यवस्थापन 200000 

७७ झाँ��थान देिख रानीवन - सानीडाँडाँ मो.बा वडा नं.२ 150000 

७८ ठूला पोखरा भतूखोला खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं2 100000 

७९ भण्डार-कोलधार� खानेपानी वडा नं. २ 50000 
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�.सं. योजनाको नाम रकम 
८० �पपलपोखरा आ.�व ग्वाघा वाल �नमार्ण वडा नं २ 100000 

८१ पाल्टुङ सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई वडा नं.२ 500000 

८२ ह�टया कुडहर सडक वडा नं.३ 200000 

८३ �ृ�ा चौपार� मो.बा. वडा नं.३ 300000 

८४ बाँसखकर्  ड�डाकोट सडक वडा नं.३ 300000 

८५ �ृ�ा भालपुानी सडक वडा नं.३ 300000 

८६ वडा कयार्लय भवन वडा नं.३ 1000000 

८७ दगुार् मिन्दर रुन्जाकोट वडा नं.३ 100000 

८८ का�आेमा समूह शौचालय �नमार्ण वडा नं.३ 100000 

८९ छाप �छस्त�ु मो.बा.वडा नं.३ 100000 

९० ख�देवी मिन्दर �संडी �नमार्ण वडा नं.३ धरमपानी 100000 

९१ ह�दर्नेटा- रुन्जाकोट मो.बा स्तरो�ती वडा नं.३ 300000 

९२ मा�लका मिन्दर तारबार तथा संरक्षण वडा नं.३ 200000 

९३ कु�े खोला पध�रो तथा भल व्यवस्थापन वडा नं.३ 200000 

९४ सरस्वती मा.�व कक्षाकोठा व्यवस्थापन वडा नं.३ 150000 

९५ बयरपोखरा ��तक्षालय �नमार्ण वडा नं. ३ 100000 

९६ भेडुवा दह पोखर� ममर्त वडा नं. ३ 200000 

९७ चोयगा भगानेखोला मोटरबाटो स्तरो�ती वडा नं ३ 200000 

९८ लमु्छा बजार नाल� �नमार्ण(पि�म तफर् ) वडा नं ३ 150000 

९९ नरम स्याम्ले भल व्यवस्थापन वडा नं ३ 100000 

१०० लमु्छा प�हरो व्यवस्थापन वडा नं. ३ 200000 

१०१ गै�रखकर्  भल व्यवस्थापन वडा नं.३ 100000 

१०२ का� ेभण्डार�टोल कडेलटोल खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं ३ 100000 

१०३ लमु्छा-काउले मो.बा. वडा नं.३ 300000 

१०४ बचुाटोल मो.बा. वडा नं.३ 200000 

१०५ भान ु�ा.�व. �संडी �नमार्ण वडा नं. ३ 200000 

१०६ डाँडी आपँ कटहरे सडक स्तरो�ती वडा नं 4 300000 

१०७ बाँसखकर्  मो.बा.वडा नं ४ 300000 

१०८ वडा कायार्लय भवन वडा नं.४ 1000000 

१०९ ठूला पध�रा राउण्डाँडा सडक स्तरो�ती वडा नं.४ 200000 
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�.सं. योजनाको नाम रकम 
११० भान ुपसु्तकालय भवन पूणर्ता वडा नं. ४ 300000 

१११ घलाम-अमराई �लिफ्टङ खा.पा. पहुँचमागर् वडा नं. ४ 150000 

११२ न्यौपानेधारा राम्या भ�ेखोला खानेपानी आयोजना वडा नं ४ 300000 

११३ नेवार बार� रातामाटा नाल� तथा सडक वडा नं.४ 100000 

११४ सकरबास उपल्ल� अमराई सडक स्तरो�ती वडा नं. ४ 250000 

११५ सानीपोखरा �स वडा नं. ४ 100000 

११६ बोखर चौपार� क्षे� संरक्षण वडा नं.४ 150000 

११७ मौल�परु छहरेल� टोल वडा नं. ४ 150000 

११८ लम्सेक- खानीडाँडा मो.बा.वडा नं.४ 150000 

११९ जनकल्याण आमा समूह �स भवन वडा नं.४ 150000 

१२० �रपका चौर �स भवन वडा नं.४ 50000 

१२१ आदशर् मा.�व. वाल �नमार्ण 100000 

१२२ आमडाँडाँ खानेपानी वडा नं ४ 200000 

१२३ सरस्वती आ.�व. बोहा फ�नर्चर वडा नं.४ 200000 

१२४ अगाहा खानेपानी आयोजना वडा नं.४ 50000 

१२५ िचद� बडहरे खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं.४ 100000 

१२६ बोहा �र�रोड स्तरो�ती वडा नं.४ 100000 

१२७ हलुाक भवन संरक्षण वडा नं. ४ 200000 

१२८ �पलपनेटा नाल� �नमार्ण वडा नं ३ 150000 

१२९ जनता मा.�व. �ृ�ा वाउन्�ी �नमार्ण 300000 

१३० बोखर भाङडाँडाँ अगाहा मो.बा. वडा नं ४ 200000 

१३१ भगवती �ा.�व अगाहा फ�नर्चर वडा नं. ४ 50000 

१३२ जनज्योती �ा.�व. अमराई फ�नर्चर वडा नं. ४ 50000 

१३३ मैनडाँडाँ मूल सडक नाल� तथा सडक �नमार्ण वडा नं ५ 500000 

१३४ गडडाँडा �पक�नक स्पोटर् वडा नं. ३ 200000 

१३५ खसुार्नीखोला खा.पा. योजना वडा नं.५ 800000 

१३६ टोड्के-केहलु- मनभाक मो.बा. ५ 300000 

१३७ रैनादेवी मिन्दर गल्फाकोट ५ 200000 

१३८ िशवालय मिन्दर वडा नं. ५ थमु्का 200000 

१३९ ठाँट�बार� खसुार्नी खोला मोटरबाटो वडा नं. ५ 100000 
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�.सं. योजनाको नाम रकम 
१४० गिुजर्नेटा-गल्फाकोट खज्यार्� मोटरबाटो वडा नं. ५ 500000 

१४१ घैटा ढक् कन तथा पाइप व्यवस्थाप वडा नं.५ 300000 

१४२ पम्फा कुमालको घर संरक्षण वडा नं. ५ 100000 

१४३ भयरथान बाँझावार� मोटरबाटो वडा नं. ५ 200000 

१४४ चिण्डस्थान-गै�रख�ुा मो.बा स्तरो�ती वडा नं. 5 500000 

१४५ खज्यार्�खोला तटबन्ध �नमार्ण वडा नं. ५ 500000 

१४६ अज�ङबास सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई वडा नं. ५ 500000 

१४७ िच�ेडाँडाँ ��तक्षालय �नमार्ण वडा नं. ५ 150000 

१४८ बौवा-भलु्के-चकमके वडा नं. -६ 1000000 

१४९ रक गाड�न वडा नं. -६ 100000 

१५० ह�र आ.�व. फ�नर्चर व्यवस्थापन वडा नं ६ 50000 

१५१ �ीखकर्  उपल्ला चौर मो.बा. वडा नं.६ 150000 

१५२ गै�रख�ुा-दौघी मो.बा. वडा नं.६ 300000 

१५३ गाफ्टुङ गैरा रमाइलो बस्ती वडा नं.६ 150000 

१५४ आलम आमा समूह भवन �नमार्ण वडा नं.६ 150000 

१५५ बाँझपोखरा खेल मैदान वडा नं.६ 200000 

१५६ इ�रादेवी देवी मिन्दर कोटघर मिन्दर वडा नं.६ 50000 

१५७ �व�कमार् मिन्दर अपरुो वडा नं.६ 50000 

१५८ सरुपोखर� खेल मैदान वडा नं.६ 100000 

१५९ जाइककारुख बाँझपोखर� राहलुकाघर मो.बा वडा नं.६ 100000 

१६० बलेबाफाट पलुका मखु मो.बा.वडा नं.६ 200000 

१६१ का�लका �ा.�व. खेलमैदान ममर्त वडा नं.६ 100000 

१६२ बाँझा पाटा आमासमूह ��तक्षालय वडा नं. ६ 150000 

१६3 िशवालय मिन्दर तथा ��तक्षालय वडा नं ६ 200000 

१६4 पतु�लवजार-गापटुङ मो.बा ममर्त वडा नं. ६ 100000 

१६५ गै�रख�ुा सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई वडा नं. ६ 500000 

166 ने.रा. मा.�व. हल व्यवस्थापन वडा नं. ६ 250000 

१६7 सनुार डाँडा-सूयर्वंशी टोल-कालपोखर� -भवुाने सडक वडा नं.६ 300000 

168 बराहा मिन्दर दौघा वडा नं.६ 150000 

169 फूलवार� मोटरबाटो वडा नं.६ 50000 
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�.सं. योजनाको नाम रकम 
जम्मा 104411677 

 

गाउँपा�लका चाल ु

 
�.सं. कायर्�मको नाम रकम 

1 पा�र��मक कमर्चार�   17500000 
2 पोशाक   400000 
3 स्थानीय भ�ा   423600 
4 महंगी भ�ा   800000 
5 �फल्ड भ�ा   450000 
6 कमर्चार�को बैठक भ�ा   500000 
7 कमर्चार� �ोत्साहन तथा परुस्कार   900000 
8 अन्य भ�ा   300000 
9 वडा बैठक भ�ा   1296000 

10 पदा�धकार� बैठक भ�ा   1100000 
11 पदा�धकार� अन्य स�ुबधा   7000000 
12 पदा�धकार� अन्य भ�ा   400000 
13 कमर्चार�को योगदानमा आधा�रत �नवृतभरण तथा उपदान कोष खचर्   600000 
14 पानी तथा �बजलु�   800000 
15 संचार महसलु   500000 
16 इन्धन (पदा�धकार�)   600000 
17 इन्धन (कायार्लय �योजन)   1200000 
18 सवार� साधन ममर्त खचर्  वडा समेत 1200000 
19 एम्बलेुन्स ममर्त खचर्   800000 
20 �बमा तथा नवीकरण खचर्   500000 
21 मेिशनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा स�ालन खचर्   600000 
22 मसलन्द तथा कायार्लय सामा�ी  3500000 
23 पसु्तक तथा साम�ी खचर्   200000 
24 इन्धन - अन्य �योजन   200000 
25 इन्धन - एम्बलेुन्स   1000000 
26 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खचर्   2000000 
27 अन्य कायार्लय संचालन खचर्   300000 
28 सेवा र परामशर् खचर्   400000 
29 सूचना �णाल� तथा सफ्टवयेर संचालन खचर्   800000 
30 करार सेवा शलु्क   6000000 
31 एम आइ एस अपरेटर र �फल्ड सहायकको पा�र��मक   473424 
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32 अन्य सेवा शलु्क   200000 
33 कमर्चार� ता�लम खचर्   400000 
34 सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी सम्बन्धी खचर्   700000 
35 कायर्�म खचर्   300000 
36 अपा� प�रचयप� �वतरण कायर्�म   150000 
37 घमु्ती  िश�वर   100000 
38 द�लत लिक्षत कायर्�म   400000 
39 योजना संचालन अ�भमूिखकरण कायर्�म   300000 
40 सावर्ज�नक सनुवाई   200000 
41 अध्यक्ष सग ज�े नाग�रक भेटघाट कायर्�म 600000 
42 घरेल ुतथा लै��क �हंसा �वरु�को कायर्�म   100000 
43 म�हला लिक्षत कायर्�म   400000 
44 �व�भ�  �दवस समारोह   200000 
45 बाल �ववाह, बह ु�ववाह �नरुत्सा�हत गनर्का �निम्त चेतनामलुक कायर्�म   100000 
46 जनजा�त लिक्षत कायर्�म   400000 
47 बालबा�लका लिक्षत कायर्�म  �व�ालय स्तर 50000 
48 सामािजक प�रक्षण   100000 
49 न्या�यक स�म�त कायर्�म संचालन तथा बैठक भ�ा   400000 
50 �व�वध कायर्�म खचर्   200000 
51 अनगुमन, मूल्यांकन खचर्   400000 
52 �मण खचर्   1500000 
53 �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर्   100000 
54 जन��त�न�ध तथा कमर्चार�   अध्यन अवलोकन �मण 500000 
55 �व�वध खचर्   2500000 
56 सभा स�ालन खचर्   600000 
57 अपा�ता भएका व्यि�लाई सामािजक सरुक्षा भ�ा   600000 
58 �वपद व्यवस्थापन कोष   1200000 
59 असहाय सहायता उपचार कोष   1200000 
60 घरभाडा   600000 
61 सवार� साधन तथा मेिशनर� औजार भाडा   200000 
62 अन्य भाडा   200000 
63 ILG �ोफाइल गाँउपा�लका 500000 
64 �व�भ� योजनाहरुको गरुुयोजना �ड.�प.आर �नमार्ण 2000000 
65 अवा�धक गरुुयोजना �नमार्ण 500000 
66 खेलकुद सामा�ी ख�रद 300000 
67 �व�भ�  स�म�तको बैठक भता तथा अन्य खचर् समते 400000 
68 �व�भ� ता�लम गो�ी तथा कायर्�म खचर् 500000 
69 LISA, FRA, व्यवस्थापन प�रक्षण 100000 
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70 गाउँपा�लका कमर्चार�हरु तथा जन��त�नधीहरुको क्षमता अ�भ�� कायर्�म  600000 
71 खज्यार्�,�रडी,ब�डगाडखोला �ड.�प.आर �नमार्ण 600000 
72 वडा �व�वध खचर् 1200000 

73 

स्थानीय यवुाहरुलाई सरकार� सेवामा �वशे गराउने उदेशले लोक सेवा तथा 
िशक्षक सेवा तयार� सन्चालन कायर्�म 400000 

74 भैपर� आउने चाल ुखचर्   2000000 
75 नी�त तथा अनसुन्धान 500000 
76 संचार गहृ व्यवस्थापन 400000 
77 योग िश�वर संचालन 200000 

 कुल जम्मा रु 77843024 
 
 

गाउँपा�लका स्वास्थ्य 

 
�स.नं. कायर्�म /योजनाको नाम  �स्ता�वत  बजेट 

१ स्वास्थ्य चौक�, �ा.स्वा.के., फाम�सी र सामदुा�यक स्वास्थ्य ईकाई मा कायर्रत  

अ.हे.ब, अ न मी.को पार���मक   

५८७८०८० 

२ ल्याब कमर्चार�को पा�र��मक १०१४००० 

३ एम्बलेुन्स चालकको पार���मक   ९७५३९० 

४ �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�, सामदुा�यक स्वास्थ्य ईकाइमा कायर्रत कायार्लय 
सहयोगी पा�र�मीक   

१९०७१०० 

५ करार कमर्चार�हरुको पोषाक खचर्   ३९०००० 

६ �ा.स्वा.के. मा कायर्रत डाक्टरलाई नन �ािक्टस भता   १००००० 

७ स्वास्थ्य संस्थाहरुको वा�षर्क स�मक्षा बैठक, मा�सक स�मक्षा तथा डाटा 
भे�र�फकेसन    

१५०००० 

८ म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वकाहरुको सम्मान जनक �वदाई २०७७/०७८ को 
भ�ुानी   

१००००० 

९ मटुु मगृौला रोग संविन्ध १ �दने िश�वर  १५०००० 

१० पोषण तथा खा�ं सरुक्षा �नद�शन स�म�तको �ैमासीक स�मक्षा बैठक   ३०००० 

११ िश�वर संचालन खचर्   २००००० 

१२ म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वका  सम्मान तथा �दवस र झोला �वतरण   १८०००० 

१३ �व�वध खचर् ( �व�भ� �दवस, समरोह लगायत अन्य)   १००००० 

१४ चै� ३० गते पूणर् खोप �दवस ( गलु्मीमा मा�)   ४०००० 

१५ आमा समहुको बैठक िचया खाजा खचर्   ५१६००० 

१६ सनुौलो हजार �दनका आमाहरुलाई पोषण कायर्�म (फो�लक ए�सड, क्यािल्सम 
च�ी)   

३००००० 

१७ म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वका संग अन्तरकृया  १००००० 
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�स.नं. कायर्�म /योजनाको नाम  �स्ता�वत  बजेट 

१८ योग िश�बर   १००००० 

१९ म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वका अवलोकन �मण   २५०००० 

२० ब�थर्� सेन्टरमा संम आउन जानको लागी यातयात खचर् (�नशलु्क एम्बलेुन्स 
सेवा) 

५००००० 

२१ म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वकाहरुको मा�सक स�मक्षा बैठक बापतको यातायात 
खचर्   

१५४८००० 

२२ स्वास्थ्यकम� अन्तरकृया कायर्�म १२०००० 

२३ म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वका सन्चार खचर्   १०३२०० 

२४ �योगशालाको ला�ग सामा�ी ख�रद ३००००० 

२५ �.स्वा. केन्� अनदुान, सामदुा�यक स्वास्थ्य ईकाई, स्वास्थ्य संस्था  संचालन 
अनदुान   

६९०००० 

२६ �वपद् व्यवस्थापन   ५०००० 

२७ ता�लम तथा क्षमता अ�भवृ��  २००००० 

२८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको ला�ग सिजर्कल सामा�ी ख�रद ४००००० 

२९ ब�थर्� सेन्टर ला�ग औजार उपकरण खर�द ४००००० 

३० स्वास्थ्य संस्थाको ला�ग औष�ध ख�रद १२००००० 

कुल जम्मा १७९९१७७० 
 
 

गाउँपा�लका िशक्षा 
 

१ �ारिम्भक बाल �वकास  सहजकतार्हरू तथा �व�ालय कमर्चार�हरुको पा�र��मक  ९३५१००० 

२ स्थानीय पा�पसु्तक �नमार्ण र �वतरण ४००००० 

४ गाउँ िशक्षा योजना तथा ऐन, �नयमावल� �नमार्ण  १००००० 

५ गिणत �वज्ञान र अङ्�जेी �वषयमा उपलिब्ध सधुार गनर् अ�त�र� कक्षा स�ालन ४००००० 

७ गा.पा.�भ� स�ा�लत सवै �व�ालयहरुको �नरन्तर साम�ुहक अनगुमन र 
सपु�रबेक्षण गर� वास्त�वक अवस्थाको ��तबेदन सावर्ज�नक�करण 

५०००० 

८ आधारभतू तह उ�ीणर् पर�क्षा स�ालन र ब्यबस्थापन ३००००० 

९ �धानाध्यापक तथा िशक्षक पयर्टन, शैिक्षक अवलोकन भ�ण ४००००० 

१० अन्तर �व�ालय स्तर�य �ब�भ� �ब�ामा ��तभा प�हचान तथा अ�त�र� 
�कयाकलाप 

२००००० 

११ उत्कृ� न�तजा ल्याउने �व�ालयहरुलाई �संसा, सम्मान र �ोत्साहन परुस्कार १००००० 

१२ �व�ालयमा योग अभ्यास ता�लम १००००० 

१३ िशक्षा स�म�त तथा सबै �व�ालयका �.अ.हरुको मा�सक बैठक स�ालन १५०००० 
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१४ अध्यक्ष कप खेलकुद ��तयो�गता स�ालन ३००००० 

१५ रा�प�त र�न�िशल्ड ��तयो�गता स�ालन ३००००० 

१६ �व�ालयलाई िशक्षण �सकाई साम�ी सहयोग अनदुान २००००० 

१७ � अ हरुको ला�ग झोला ख�रद र �वतरण १२०००० 

१८ गा.पा बाट �बतर�त �ारिम्भक बाल िशक्षाको ला�ग ��त �व�ाथ� इकाइ लागतका 
आधारमा �ारिम्भक बाल �वकास कक्षाका ला�ग अनदुान 

१६०००० 

१९ �व�बध शैिक्षक कायर्�महरु स�ालन र ब्यवस्थापन १००००० 

२० अन्य वगर् छा�विृ� (िशक्षा) ४००००० 

२१ �वज्ञान �दशर्नी २००००० 

  कुल जम्मा १२५३१००० 
 

गाउँपा�लका कृ�ष 

 
�.सं. योजनाको नाम रकम रु 

१ स्थायी टनेल ख�रद 600,000 

२ पिल्लकोट तरकार� पकेट 400,000 

३ स्माटर् कृ�ष हुँगा 400,000 

४ �व�भ� �क�समका औषधी ख�रद 200,000 

५ हुँगी-छाप लसनु खेती 80,000 

६ तरकार� नसर्र� उत्पादन 50,000 

७ माटो पर�क्षण िश�वर 200,000 

८ कृ�ष औजार �वतरण 1,200,000 

९ कृषक सम्मान कायर्�म 100,000 

१० कृषक पेन्सन �ोत्साहन 1,000,000 

११ �लची,आपँ,�टमरु �वरुवा �वतरण 300,000 

१२ बागवानी �व�र्न 250,000 

१३ बाँझो जग्गा व्यवस्थापन 300,000 

१४ कृ�ष �ा�व�धक तलब 300,000 

१५ मकै पकेट �वकास कायर्�म  300,000 

१६ उँख ु�व�र्न कायर्�म  300,000 

 जम्मा 5,980,000 
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गाउँपा�लका पश ु

 
�.सं. योजनाको नाम  रकम रु  

१ पश ुबीमा कायर्�म     200,000  

२ दधु उत्पादन अनदुान    400,000  

३ भ्यािक्सन तथा औषधी ख�रद     200,000  

४ पश ुस्वास्थ्य िश�वर     100,000  

५ बंगरु फामर् सधुार     200,000  

६ कुखरुा फामर् सधुार     300,000  

७ भकारो सधुार   1,600,000  

८ पशपंुक्षी पालन ता�लम     100,000  

९ पोषण सधुार कायर्�म     100,000  

१० बा�ा खोर सधुार     200,000  

११ पश ु�ा�व�धक तलब     150,000  

जम्मा  3,550,000  
 

वडा नं. १ 
 

�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१ वडा स्तर�य मोटरबाटो सरसफाई तथा ममर्त संभार     900,000  

२ सत्यवती खलान� कछौटे मोटरबाटो �नमार्ण     200,000  

३ ठुट� �पपल- �लिफ्ट� टंक� - �समलडाँडाँ मो.बा     100,000  

४ कु�ीखोला तल्ला डोम्मी अधरुो �सँचाई योजना       50,000  

५ थमु्का �सँचाई योजना       50,000  

६ सपौद� अमारे ठुलाखकर्  �सँचाई योजना     100,000  

७ बोटेगाउँ एकघर एक धारा खानेपानी आयोजना     225,000  

८ थमु्काटंक� ममर्त सम्भार एक घर एक धारा खा.पा. आयोजना       75,000  

९ उिल्लखोलामा इनटंक� �नमार्ण       50,000  

१० छापडाँडाँ एक घर एक धारा खानेपानी आयोजना       50,000  

११ सडक ममर्त(लेन्थ वकर् र)       75,000  
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�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१२ यवुा खेलकुद �व�र्न कायर्�म     100,000  

१३ �सस्नेखोला ��तक्षालय �नमार्ण     100,000  

१४ बा�चे्यरु� ��तक्षालय �नमार्ण    100,000  

१५ कोट मिन्दर दश� पूजा व्यवस्थापन कायर्�म     30,000  

१६ का�लका मिन्दर �सतुर्� पजूा व्यवस्थापन कायर्�म       30,000  

१७ दगुार् मिन्दर सोग्द� ममर्त       90,000  

१८ भगवती मिन्दर ममर्त       70,000  

१९ का�लका मिन्दर ठूलापधेँरा पूजा व्यवस्थापन कायर्�म       15,000  

२० राधाकृष्ण मिन्दर रंग रोगन (ऐया)       30,000  

२१ देवीस्थान मिन्दर पूजा व्यवस्थापन       15,000  

२२ भकारो सधुार कायर्�म     200,000  

२३ कृ�ष �वकास कायर्�म     200,000  

२४ �वपद जोिखम व्यवस्थापन  तथा न्यूनीकरण     200,000  

२५ द�लत म�हला लिक्षत आय आजर्न कायर्�म       50,000  

२६ म�हला लिक्षत कायर्�म     100,000  

२७ सामािजक सरुक्षा घर घर �वतरण       70,000  

२८ जनजागतृी मा.�व म� व्यवस्थापन     100,000  

२९ झेद� आधारभतू �व�ालय फुलवार� व्यवस्थापन       40,000  

३० �पपलपोखरा �ा.�व प्लास्टर       40,000  

३१ ब�ु��वनोद �ा.�व फ�नर्चर        40,000  

३२ देवीस्थान �ा.�व वाल �नमार्ण       40,000  

३३ जनचेतना �ा.�व फ�नर्चर ख�रद       40,000  

३४ सूचना तथा संचार       25,000  

जम्मा  3,600,000  
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वडा नं. २ 
 

�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१ सडक ममर्त संभार तथा सरसफाई 700,000 
२ हगु्द�खकर्  मोटरबाटो स्तरो�ती 150,000 
३ ब�ुटल-साइनडाँडाँ मोटरबाटो स्तरो�ती 150,000 
४ झेखोर मोटरबाटो स्तरो�ती 120,000 
५ भण्डारखोला डाँडाँ खेत �सँचाई 100,000 
६ साधीखँोला कुलो �नमार्ण 150,000 
७ जनज्योती मा.�व संरचना �नमार्ण 200,000 
८ खानेपानी पाइप ख�रद 200,000 
९ कोटडाँडाँ काउलेखोला �लिफ्टङ खानेपानी 150,000 
१० ठूलाखोला भतूखोला खानपेानी ब�ुटल 100,000 
११ भण्डारखोला खानेपानी 150,000 
१२ वेसगार् �बचटोल खानेपानी 50,000 
१३ यवुा खेलकुद तथा सांस्कृत कायर्�म 100,000 
१४ भमेू�र कोट संरक्षण 170,000 
१५ सवेुदार डाँडाँ ��तक्षालय 60,000 
१६ गाहा डाँडाँ ��तक्षालय 120,000 
१७ भकारोसधुार कायर्�म 100,000 
१८ जे� नाग�रक सामािजक सरुक्षा �वतरण तथा �व�वध 70,000 
१९ दिुम्कगैरा तारजाल� तथा वाल �नमार्ण 150,000 
२० चत�ुर् गैरा मोटरबाटो 150,000 
२१ बेहोरे तारजाल� तथा वाल �नमार्ण 150,000 
२२ बसेगार् तारजाल� तथा वाल �नमार्ण(रेसमलाल भण्डार� घर संरक्षण) 50,000 
२३ दिुम्क प�हरो संरक्षण 60,000 

जम्मा  3,400,000  
 

वडा नं. ३ 
 

�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१ वडा स्तर�य मोटरबाटो ममर्त संभार   1,100,000  

२ वडा कायार्लय व्यवस्थापन    50,000  

३ सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरण       80,000  

४ सचुना तथा संचार       60,000  
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�.सं. योजनाको नाम  रकम  

५ खड्कदेवी मिन्दर       75,000  

६ तारुक मोटरबाटो स्तरो�ती       50,000  

७ हाते�ाक्टर ख�रद तथा �वतरण     150,000  

८ �वपद व्यवस्थापन     200,000  

९ यवुा खेलकुद ��तयो�गता       50,000  

१० �वप� वगर् बा�ा �वतरण कायर्�म     100,000  

११ छापा मोटरबाटो स्तरो�ती       50,000  

१२ भकारो सधुार कायर्�म       50,000  

१३ प्लािस्टक कुिचर् ख�रद कायर्�म     100,000  

१४ बेमौसमी तरकार� �वउपल ख�रद तथा �वतरण कायर्�म     100,000  

१५ खानेपानी पाइप व्यवस्थापन     150,000  

१६ ह�दर्नेटा भल व्यवस्थापन     100,000  

१७ चौपार� ��तक्षालय      120,000  

१८ परुनवार� ��तक्षालय        50,000  

१९ नरम ��तक्षालय     120,000  

२० रुन्जाकोट ��तक्षालय     120,000  

२१ नयाँ मोटरबाटो छाप खरबरे भटुुकचौर     100,000  

२२ बाँसखकर्  �पपल मिन्दर �नमार्ण       50,000  

२३ पिण्डत पोखरा चौपार� �नमार्ण     100,000  

२४ काउले ��याप�ुी �स �नमार्ण     120,000  

२५ मो�ान ��याप�ुी �स �नमार्ण     100,000  

२६ िशवालय मिन्दर ममर्त �ल�डाँडाँ       50,000  

२७ चिण्डस्थान ��तक्षालय        50,000  

२८ चोयगा पाताल -भेडुवा मोटरबाटो     100,000  

२९ का� ेआमा समूह शौचालय     145,000  

३० बाँसखकर्  मोटरबाटो     100,000  

३१ �सम्ल�खोल्सी ना�ल �नमार्ण       50,000  

३२ भगव�त �ा.�व लमु्छा       50,000  

३३ �सम्ले चल्ख ुमोटरबाटो       60,000  

३४ दौडाकोट घैयार� �स कुिचर् व्यवस्थापन       50,000  

३५ लेन्थ वकर् र व्यवस्थापन       50,000  
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�.सं. योजनाको नाम  रकम  

३६ कुटानी �पसानी मे�सन ख�रद तथा �वतरण     200,000  

37 नरम कृ�ष संकलन केन्� भवन ममर्त 150000 

जम्मा  4,400,000  
 

वडा नं. ४ 

 
�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१ सूचना तथा संचार 70,000 
२ सामािजक सरुक्षा भ�ा 80,000 
३ म�हला �सप मलुक ता�लम 70,000 
४ बंगरु तथा बा�ा पालन जनजाती 70,000 
५ द�लत �वप� बगर् कुखरुापालन 70,000 
६ �वपद व्यवस्थापन 200,000 
७ खानेपानी �सँचाइ भल व्यवस्थापन पाइप ख�रद 400,000 
८ सडक ब�ी व्यवस्थापन 250,000 
९ उ�ोग तथा वािणज्य  50,000 
१० माइकाडाँडाँ �स �नमार्ण 40,000 
११ घडेर�टोल भल व्यवस्थापन 40,000 
१२ नाच्नेडाँडाँ म�हला अधरुो भवन �नमार्ण 50,000 
१३ धरमपोखरा खेल मैदान 50,000 
१४ गेदबाँस झाँ��टोला खानेपानी 50,000 
१५ बोहा सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाइ संरचना सधुार 80,000 
१६ चण्डीस्थान �समलबोट मोटरबाटो स्तरो�ती 50,000 
१७ बोखर सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई 100,000 
१८ ठानीडाँडाँ खेलमैदान व्यवस्थापन 50,000 
१९ टुनीगैरा मूहान संरक्षण 100,000 
२० कटहरे छा� ेमोटरबाटो 50,000 
२१ अगाहा खेलमैदान व्यवस्थापन 50,000 
२२ भडाद� चेतुर्ङ स्वामीकारुख खा.पा. ममर्त 100,000 
२३ �स�बाबा मिन्दर संरक्षण 50,000 
२४ घलाम िचलाउने पोखर� खा.पा. ममर्त 50,000 
२५ थमु्का �लिफ्ट� खानेपानी 200,000 
२६ बाँसखकर्  �स �नमार्ण 80,000 
२७ �फर�फरे खा.पा.मलु संरक्षण 50,000 
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�.सं. योजनाको नाम  रकम  

२८ टा�रखकर्  टोकलाद� �स �नमार्ण 100,000 
२९ कुसणु्डेखोला देवलडाँडाँ खा.पा ममर्त 50,000 
३० बयलकारुख मूहान संरक्षण 50,000 
३१ बोखर �पपलडाँडाँ भा�डाँडाँ खा.पा.ममर्त 50,000 
३२ �नयालेरुख छ�तनखोला मोटरबाटो  स्तरो�ती 50,000 
३३ आरन संरक्षण मौ�लपरु 50,000 
३४ वडा स्तर�य मोटरबाटो ममर्त संभार 1,000,000 
३५ यवुा खेलकुद कायर्�म 150,000 
३६ स्वरस्वती वाल �वकास केन्� 100,000 
३७ एकलडाँडाँ बतासे घिुम्त मोटरबाटो 50,000 
३८ उपल्ल� अमराई सोमरेटोल डम्मरपाल टोल ह�दर्खोला मो.बा. 100,000 
३९ बोखर डाँडाँपोखर� अरेद� मोटरबाटो स्तरो�ती 50,000 

जम्मा 4,300,000 
 

वडा नं. ५ 
 

�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१ वडा स्तर�य मोटरबाटो ममर्त संभार     700,000  

२ लेन्थ वकर् र व्यवस्थापन       70,000  

३ भयरथान डाँडाँ-जरुवा खोला मोटरबाटो     140,000  

४ घर घर मोटरबाटो �नमार्ण     140,000  

५ वडा कायार्लय जाने बाटो ममर्त       80,000  

६ कन�पोखरा- खज्यार्� मोटरबाटो स्तरो�ती        50,000  

७ सनुारटोल-पध�रा मोटरबाटो       70,000  

८ गल्फाकोट िचउर�कारुख  गैराखकर्  मोटरबाटो �नमार्ण       75,000  

९ कु�हनेपाटा गोरेटोबाटो �नमार्ण       50,000  

१० हेपो-भ्यू डाँडा मोटरबाटो       50,000  

११ भ्यू डाँडा सभाहल     300,000  

१२ लामगाडा खानेपानी आयोजना       50,000  

१३ आत्मबोध माध्य�मक �व�ालय वा�षर्क उत्सव 

 तथा �व�वध कायर्�म 

      50,000  

१४ सरस्वती आ.�व छत पलास्टर तथा �ांक� ख�रद       50,000  

१५ कृष्ण �ा.�व अधरुो वाल �नमार्ण       50,000  

१६ जन आधारभतू �व�ालय फ�नर्चर तथा सामा�ी ख�रद       65,000  
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�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१७ ज्योती �ा.�व �व�तु वाय�रङ       40,000  

१८ �व.�प स्मतृी वाउन्�ी       60,000  

१९ जनता आ.�व        50,000  

२० छापडाँडाँ आमासमहु �स �नमार्ण     200,000  

२१ भैलोखाने डाँडाँ शौचालय �नमार्ण     100,000  

२२ भवुाने पोखर� ��तक्षालय �नमार्ण     100,000  

२३ ठूलापोखरा देिख न्यौपाने टोल सम्म खानेपानी व्यवस्थापन       50,000  

२४ जकेुखोला खानेपानी ममर्त       50,000  

२५ ठूलापध�रा देिख सरस्वती �ा.�व खानेपानी ममर्त       60,000  

२६ खज्यार्� आमा समहु �स �नमार्ण     200,000  

२७ ज्योती �ा.�व मे�सनर� वाल �नमार्ण(धन ब. �व.क घरमनुी)        50,000  

२८ भतेु सल्ला खानेपानी ममर्त       50,000  

२९ कोलचौपार� शौचालय �नमार्ण       70,000  

३० झारेगैरा खानेपानी गल्फाकोट     100,000  

३१ वडा स्तर�य पाइप ख�रद तथा व्यवस्थापन     100,000  

३२ सामािजक सरुक्षा भ�ा घरघर �वतरण कायर्�म       80,000  

३३ म�हला नेततृ्व तथा �सपमूलक कायर्�म     100,000  

३४ सूचना तथा संचार     100,000  

३५ �वप� वगर् �ाइ�भ� ता�लम     100,000  

३७ ममर्त संभार       50,000  

जम्मा  3,700,000  
 

वडा नं. ६ 
 

�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१ वडा स्तर�य मोटरबाटो ममर्त संभार     250,000  

२ भवुान-ेगैराथापाको घर जोड्ने मो.बा       50,000  

३ बगालेपोखर� चार�खेल्न ेमोटरबाटो     100,000  

४ ठाडोदह-जावनु टोल जोड् ने मो.बा     100,000  

५ �भकुना आपँकारुख-पानी �ाङ् क� मोटरबाटो     100,000  

६ ठूलापोखरा-झे�ड डहर मो.बा.       50,000  

७ उपल्ला जेर�पोखरा-दलार्मी टोल मोटरबाटो     100,000  

८ गल्दापोखर�-दलार्मीको घर-िचलाउने खकर्  मो.बा     100,000  

९ तलुार्ग पोखर� दह- फूलबार�-हर� �ा.�व. मो.बा.     100,000  
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�.सं. योजनाको नाम  रकम  

१० नौधारा गोफ्ले गैरा-मिन्दर-काउले मो.बा.     100,000  

११ काउले बढुार गैरा का�लका मिन्दर जाने मो.बा       50,000  

१२ घोरेढँुगा रातामाटा घिुम्ट सधुार     100,000  

१३ बाँजावार� रमाइलो वस्ती मो.बा     100,000  

१४ बाँजावार� कािन्तपोखरा मो.बा     100,000  

१५ गाप्टुग गैरा �हगा पध�रा मो.बा     100,000  

१६ चालखोला गोकुले �सम्ले मो.बा     100,000  

१७ �दपपानी उ�दनढंुगा मो.बा       50,000  

१८ स्वामी लगाउने डाँडाँ �रपटोला मो.बा(िखम ब घ�तर् घर सम्म)     100,000  

१९ सपाङद� ढाड मो.बा     100,000  

२० चधुर�थमु घिुम्त-माझरेको घर मो.बा       50,000  

२१ ने.रा. मा.�व शैिक्षक सामा�ी ख�रद       65,000  

२२ �गती आ.�व शैिक्षक सामा�ी ख�रद       40,000  

२३ आदशर् आ.�व.शैिक्षक सामा�ी ख�रद       70,000  

२४ ह�र आ.�व शैिक्षक सामा�ी ख�रद       65,000  

२५ का�लका आ.�व.शैिक्षक सामा�ी ख�रद       20,000  

२६ आलम आ.�व शैिक्षक सामा�ी ख�रद       20,000  

२७ बछुुङ्द� खानेपानी       50,000  

२८ चिण्डस्थान मिन्दर व्यवस्थापन     100,000  

२९ भलु्केपध�रा �स �नमार्ण     100,000  

३० ढकान ��तक्षालय     100,000  

३१ नौधारा ��तक्षालय     100,000  

३२ स्याङ् द� �स �नमार्ण     100,000  

३३ स्वामी लगाने डाँडाँ ��तक्षालय     100,000  

३४ कुटानी �पसानी मे�सन ख�रद     100,000  

३५ हाते�ाक्टर ख�रद     200,000  

३६ सामािजक सरुक्षा भ�ा घरघर �वतरण कायर्�म       70,000  

३७ यवुा तथा खेलकुद कायर्�म       60,000  

३८ सूचना तथा संचार       40,000  

३९ पन्चेबाजा आलम यवुाक्लव     100,000  

४० चालखोला तटबन्द     100,000  

४१ अम्बोट कटुवा कुलो तथा कज वे �नमार्ण     100,000  

जम्मा  3,600,000  
 



30 
 

�देश सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्�म 

  सशतर्   

�.स. योजनाको नाम �व�नयोिजत रकम 

१ पाल्टु� ग्वाघा रुक्से धरमपोखरा मो.बा. स्तरो�ती, छ�कोट-२ १०००००० 

२ का�लकानगर सावर्ज�नक शौचालय तथा ढल �नकास, छ�कोट-४ १५००००० 

३ काउले खेल मैदान �नमार्ण, छ�कोट-६ ५००००० 

४ नवज्यो�त आमा समूह भवन �नमार्ण, छ�कोट-४ ५००००० 

५ भोटेखकर्  गौतमटोल भालखुोला मो.बा. �नमार्ण, छ�कोट-५ ५००००० 

६ �ी �स�िशव मिन्दर �स �नमार्ण, छ�कोट-४ १०००००० 

७ मैनडाँडा मा.�व. पखार्ल �नमार्ण, छ�कोट-३ १०००००० 

८ भोटेखकर्  गाहाटोल �लिफ्ट� खानेपानी छ�कोट-५ १०००००० 

९ पल्लाथमु्का कवडर्हल �नमार्ण, छ�कोट-४ १०००००० 

जम्मा ८०००००० 

   

�देश �वशेष अनदुान तफर्  

�.स. योजनाको नाम �व�नयोिजत रकम 

१ मखु्यमन्�ी शैिक्षक सधुार कायर्�म ६०००००० 

  जम्मा ६०००००० 
 

�देश समपरुक अनदुान तफर्  

�.स. योजनाको नाम �व�नयोिजत रकम 

१ कवडर्हल �नमार्ण ५०००००० 

२ �पपलनेटा मानकोट धरमपानी सडक स्तरो�ती, वडा नं. ३,४,५,६ १००००००० 

जम्मा १५०००००० 

कुल जम्मा २९०००००० 
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संघीय सशतर् चाल ु(रु हजारमा) 
 

�.स. योजनाको नाम �व�नयोिजत रकम 

1 

आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्द�का िशक्षक, राहत अनदुान िशक्षकका ला�ग 
तलब भ�ा अनदुान (�वशेष िशक्षा प�रषद अन्तरगतका िशक्षक/कमर्चार�हरु 
समेत) 9,07,00 

2 

माध्य�मक तहका स्वीकृत दरवन्द�का िशक्षक, राहत अनदुान िशक्षक ला�ग 

तलब भ�ा अनदुान (�वशेष िशक्षा प�रषद अन्तरगतका 
िशक्षक/कमर्चार�,�ा�व�धक धारका �िशक्षक समते) 3,35,00 

3 

�ारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�र��मक तथा �व�ालय कमर्चार� 
व्यबस्थापन अनदुान 82,85 

4 

�ारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�र��मक तथा �व�ालय कमर्चार� 
व्यबस्थापन अनदुान 14,73 

5 

�ारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�र��मक तथा �व�ालय कमर्चार� 
व्यबस्थापन अनदुान 29,54 

6 सावर्ज�नक �व�ालयका �व�ाथ�हरुका ला�ग �नशलु्क पा�पसु्तक अनदुान 3,50 
7 सावर्ज�नक �व�ालयका �व�ाथ�हरुका ला�ग �नशलु्क पा�पसु्तक अनदुान 19,64 
8 सावर्ज�नक �व�ालयका �व�ाथ�हरुका ला�ग �नशलु्क पा�पसु्तक अनदुान 7,12 
9 तो�कएका �व�ाथ�को �दवा खाजाका ला�ग �व�ालयलाई अनदुान 9,41 

10 तो�कएका �व�ाथ�को �दवा खाजाका ला�ग �व�ालयलाई अनदुान 52,82 
11 तो�कएका �व�ाथ�को �दवा खाजाका ला�ग �व�ालयलाई अनदुान 19,15 
12 �व�ालय स�ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान 8,06 
13 �व�ालय स�ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान 22,25 
14 �व�ालय स�ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान 3,96 

15 

शैिक्षक पहुँच स�ुनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक िशक्षा कायर्�म 
(परम्परागत �व�ालय, वैकिल्पक �व�ालय, साक्षरता र �नरन्तर िशक्षाका 
कायर्�म समते) 1,88 

16 

शैिक्षक पहुँच स�ुनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक िशक्षा कायर्�म 
(परम्परागत �व�ालय, वैकिल्पक �व�ालय, साक्षरता र �नरन्तर िशक्षाका 
कायर्�म समते) 92 

17 

शैिक्षक पहुँच स�ुनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक िशक्षा कायर्�म 
(परम्परागत �व�ालय, वैकिल्पक �व�ालय, साक्षरता र �नरन्तर िशक्षाका 
कायर्�म समते) 5,20 

18 

�व�ालयमा शैिक्षक गणुस्तर सदुृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा आधा�रत 

�ोत्साहन अनदुान 8,03 

19 

�व�ालयमा शैिक्षक गणुस्तर सदुृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा आधा�रत 

�ोत्साहन अनदुान 45,12 
20 �व�ालयमा शैिक्षक गणुस्तर सदुृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा आधा�रत 16,35 
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�ोत्साहन अनदुान 

21 सामदुा�यक �व�ालयका छा�ाहरुलाई �नशलु्क स्या�नटर� प्याड ब्यवस्थापन 7,96 
22 सामदुा�यक �व�ालयका छा�ाहरुलाई �नशलु्क स्या�नटर� प्याड ब्यवस्थापन 2,89 
23 सामदुा�यक �व�ालयका छा�ाहरुलाई �नशलु्क स्या�नटर� प्याड ब्यवस्थापन 1,42 

24 

माध्य�मक तह कक्षा (९-१०) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा िशक्षण 
सहयोग अनदुान 2,15 

25 

माध्य�मक तह कक्षा (९-१०) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा िशक्षण 
सहयोग अनदुान 1,05 

26 

माध्य�मक तह कक्षा (९-१०) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा िशक्षण 
सहयोग अनदुान 5,92 

27 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा िशक्षण 

सहयोग अनदुान 1,26 

28 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा िशक्षण 

सहयोग अनदुान 7,05 

29 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा िशक्षण 

सहयोग अनदुान 2,56 

30 

को�भड-१९ बाट पगेुको शैिक्षक क्ष�तको प�रपरुण तथा अन्य �वपदको समयमा 
�सकाइ �नरन्तरताका ला�ग कायर्�म 94 

31 

को�भड-१९ बाट पगेुको शैिक्षक क्ष�तको प�रपरुण तथा अन्य �वपदको समयमा 
�सकाइ �नरन्तरताका ला�ग कायर्�म 2,60 

32 

को�भड-१९ बाट पगेुको शैिक्षक क्ष�तको प�रपरुण तथा अन्य �वपदको समयमा 
�सकाइ �नरन्तरताका ला�ग कायर्�म 46 

33 

��त �व�ाथ� लागतका आधारमा �सकाइ साम�ी तथा �डिजटल �सकाइ समा�ी 
व्यवस्थाका ला�ग �व�ालयलाइ अनदुान 5,22 

34 

��त �व�ाथ� लागतका आधारमा �सकाइ साम�ी तथा �डिजटल �सकाइ समा�ी 
व्यवस्थाका ला�ग �व�ालयलाइ अनदुान 2,56 

35 

��त �व�ाथ� लागतका आधारमा �सकाइ साम�ी तथा �डिजटल �सकाइ समा�ी 
व्यवस्थाका ला�ग �व�ालयलाइ अनदुान 14,40 

36 सस्थागत क्षमता �वकास,पर�क्षा स�ालन एवम ्�व�ाथ� मलु्या�न 2,08 
37 सस्थागत क्षमता �वकास,पर�क्षा स�ालन एवम ्�व�ाथ� मलु्या�न 5,75 
38 सस्थागत क्षमता �वकास,पर�क्षा स�ालन एवम ्�व�ाथ� मलु्या�न 1,02 

39 

सावर्ज�नक �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुका ला�ग छा�बिृ� (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 3,06 

40 

सावर्ज�नक �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुका ला�ग छा�बिृ� (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 1,68 

41 

सावर्ज�नक �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुका ला�ग छा�बिृ� (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 8,44 
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42 एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायको ला�ग स�ार खचर् 5 
43 मेिशनर� आजार तथा फ�नर्चर ममर्त सम्भार (सेवा केन्� स�ालानाथर्) 60 
44 मसलन्द सामान ख�रद (सेवा केन्� स�ालानाथर्) 1,20 
45 स�ार सामा�ी �सारण तथा छपाइर् (स�ार र पहँचु अ�भयान स�ालान) 1,50 

46 

�वभागले उपलव्ध गराउने �व�ध/प��त अनसुार वडा स्तरबाट घटना दतार् स�ाह 
अ�भयान स�ालन 1,00 

47 

एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायक पा�र��मक, चाडपवर् खतर् तथा 
पोशाक खचर् 4,37 

48 

एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायक दे�नक �मण भ�ा/यातायात 

खचर्/ईन्धन 89 

49 

अन्य �व�वध खचर् - आयोजना, सामािजक सरुक्षा तथा घटना दतार् सम्बन्धी 
�व�भ� ब�ठकको िचयापान लगायतको खचर् 39 

50 रोजगार सेवा केन्�को सचँालन खचर् 2,65 
51 रोजगार सहायकको तलब 3,93 
52 रोजगार सहायको स्थानीय भ�ा 93 
53 रोजगार सहायकको पोशाक भ�ा 10 
54 �ा�व�धक सहायकको पोसाक 10 
55 �ा�व�धक सहायकको तलव 3,93 
56 �ा�व�धक सहायकको स्थानीय भ�ा 93 
57 रोजगार� सजृना (आई.�ड.ए.ì 23,43 
58 कृ�ष तथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक �ा�व�धकहरुको तलव भ�ा 11,00 
59 �कसान सूचीकरण कायर्�म 3,00 
60 कृ�ष, पशपुन्छ� तथा मत्स्य तथ्याकं अध्याव�धक कायर्�म 1,00 
61 रोजगार संयोजकको तलव 4,94 
62 रोजगार संयोजकको स्थानीय भ�ा 1,42 
63 रोजगार संयोजकको पोसाक 10 
64 रोजगार� सजृना (नेपाल सरकार) 41,54 

65 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार ��तस्पधार् ब�ृ� गनर्का ला�ग किम्तमा 
५ जनाको समहुमा ��ब�ध हस्तान्तरण 1,40 

66 

ग�रबी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकास कायर्�म संचालन �नद� िशका, 
२०७७ बमोिजम उ�मीको स्तरो�ती (आवश्यकता प�हचानका आधारमा 
पनुतार्जगी र एडभान्स सीप �वकास ता�लम कायर्�म) 4,80 

67 

ग�रबी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकास कायर्�म संचालन �नद� िशका, 
२०७७ बमोिजम लघ ुउ�म �वकास मोडेलमा नयाँ लघ ुउ�मी �सजर्ना गन� 23,80 

68 रा�प�त र�न� �सल्ड ��तयो�गता (स्थानीय तहस्तर�य) 1,00 
69 खा�ा� बाल�को उ�त बीउ उपयोगमा अनदुान 8,30 
70 उ�त बीउ �वतरकलाई �ोत्साहन अनदुान 1,20 
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71 सूचना �काशन तथा उ�त बीउ उपयोग अनगुमन �नर�क्षण 1,50 

72 

आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको सनु्तलाजात फलफूल बाल� पकेट �वकास 

कायर्�मको �नरन् तरता 6,00 

73 

आ.व. 207९/८० मा नयाँ सनु्तलाजात फलफूल बाल� पकेट �वकास 
कायर्�म सञ् चालन 12,00 

74 आ.व. 207९/८० मा नयाँ बा�ा पकेट �वकास कायर्�म सञ् चालन 15,00 

75 

पोषण संवदेनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृ�ष, पशसेुवा, म�हला तथा 
बालबा�लका, िशक्षा र शासक�य �वन्ध) के्ष�का कायर्�महरू स�ानल) 1,50 

76 पोपण �वशेष (स्वास्थ्य) के्ष�का कायर्�म स�ालन 1,50 
77 पश ुसेवा �वभाग 23,00 
78   23,00 
79 इ�पडे�मयोलोिजकल �रपो�टर्� 20 

80 

पश ुसेवा �वभाग र �ादेिशक �नकायमा पशपुन्छ� तथ्यांक तथा पश ुसेवाका 
कायर्�मको �ग�त �रपो�टर्ङ 20 

81 एक पा�लका एक भेटे�रनर� डाक्टर 4,80 
82 िच�लंग सेन्टर स्थापना 15,20 
83 कृ��म गभार्धान �मसन कायर्�म 2,50 
84 पशपुन्छ� रोगको अन्वेषण, नमनुा स�लन तथा �षेण 10 
85 प�रवार कल्याण कायर्�म 41,00 
86 मात ृतथा नविशश ुकायर्�म संन्चालन 13,99 
87 �जनन ्रुग्णता स्वास्थ्य सेवा 1,00 
88 प�रवार �नयोजन �कशोर �कशोर� तथा �जनन ्स्वास्थ्य कायर्�म 2,40 
89 पोषण कायर्�म 3,79 

90 

मात ृतथा नविशश ुकायर्�म अन्तगर्त आमा सरुक्षा, गभर्वती, र�संचार, उत्�रेणा 
सेवा, न्यानो झोला र �नशलु्क गभर्पतन कायर्�म 10,96 

91 

CBIMNCI कायर्�म (कायर्�म स�मक्षा, स्थलगत अनिुशक्षण, समता तथा पहचु 
कायर्�म) 5,00 

92 

को�भड १९ �वरु� खोप अ�भयान तथा बसु्टर खोप समते संचालन ब्यवस्थापन 
खचर् (पा�लकास्त�रय योजना र पा�लका तथा स्वास्थ्य सस्था स्त�रय सपु�रवेक्षण) 1,98 

93 

�नय�मत खोप सदुृढ�करण, पूणर् खोप स�ुन�तता र द�गोपनाको ला�ग स�ुमयोजना 
अ�ाव�धक २ �दन र सरसफाई �ब�धन प्याकेज पनुर्ताजगी ता�लम १ �दन 
गर� ३ �दन एवं पूणर्खोप न.पा., गा.पा. स�ुनि�तताको ला�ग स्था�नय तह, वडा, 
खोप समन्वय स�मती तथा नव�नवािचर्त जन��त�न�धहरुको अ�भमिुखकरण, 

स्वास्थ्यक�मर्बाट वडामा घरधरु� सव�क्षण, पा�लकाबाट वडा भे�र�फकेसन, 

अनगुमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन घोषणा बांक�मा घोषणा तथा घोषणा 
भएकामा �दगोपना कायम गन� व्यवस्थापन खचर् 1,88 

94 आकिस्मक अवस्थामा औस�ध एवं ल्याब सामा�ी ढुवानी, रेक�डर्ङ तथा 1,50 



35 
 

�.स. योजनाको नाम �व�नयोिजत रकम 

�रपो�टर्ङका ला�ग फमर् फरमटे छपाइ, ई-�ट.�ब रिजस्टरअध्याव�धक, �व� 
क्षयरोग �दवस सम्बन्धी कायर्�म, स्थलगत अनिुशक्षण तथा सपु�रवेक्षण, 

क्षयरोगका कायर्�मको अधर् बा�षर्क स�मक्षा तथा कोहटर् �व�षेण 

95 

क्षयरोगका जोिखम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा 
सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायर्�म। घरप�रवारका सदस्यहरूको सम्पकर्  
प�रक्षण, एवं पाँच वषर् म�ुनका बालबा�लमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी ट�.�प.ट�. 
कायर्�म 1,22 

96 

कम्य�ुन�ट डट्स कायर्�म कायर्�म संचालन, र स्वास्थ्यक�मर्हरू लाइ क्षयरोग 
मोडुलर ता�लम 28 

97 

�व� औलो �दवस मनाउने, �कटजन्य रोग �नयन्�ण कायर्�मको अनगुमन एवम ्
मूल्या�न तथा �कटजन्य रोग �नयन्�णका ला�ग बह�ुनकाय अन्तर��या गन� 
तथा Active Case Detection (औलो र कालाजार) 30 

98 

को�भड १९ लगायत �व�भ� महामार�जन्य रोगहरुको रोकथाम, �नयन्�ण तथा 
�नगरानीका ला�ग सरोकारवाला सँगको अन्तर��या तथा RRT, स्वास्थ्यकम� 
प�रचालन 25 

99 वातावरणीय स्वास्थ्य र जानचेतना कायर्�म संचालन (हगुां स्वास्थ्य चौक�) 10,25 

100 

पशपंुक्षी आद�बाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडर् फ्ल,ु AMR, �स��सक��सस, 

टक्सोप्लाज्मो�सस आ�द �व�भ� सरुवारोग सम्बिन्ध रोकथाम तथा �नयन्�णका 
ला�ग सचेतना कायर्�म 20 

101 

रा��य म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका कायर्�म (पोशाक �ोत्साहन, यातायात खचर्, 
वा�षर्क स�मक्षा गो�ी र �दवस मनाउने खचर् समते) 21,00 

102 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौक�, �ा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायर्रत 
कमर्चार�हरुको तलव, महगी भ�ा, स्थानीय भ�ा, पोषाक लगायत �शास�नक खचर् 
समेत 2,55,00 

103 आधारभतू तथा आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाको ला�ग औष�ध ख�रद 13,70 

104 

स्वास्थ्य चौक� (आधारभतु स्वास्थ्य सेवा केन्�) को न्यनुतम सेवा मापदण्ड 
कायर्�म ( अ�भमखुीकरण, स�मक्षा, फलो अप , अनगुमन तथा सदुृ�धकरण 
समेत ) 1,30 

105 आखँा, नाक, कान, घांट� तथा मखु स्वास्थ्य सम्विन्ध अ�भमखुीकरण 1,00 

106 

पा�लका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मा�सक बैठक, स्वास्थ्य कायर्�महरुको 
डाटा भे�र�फकेशन एवं गणुस्तर सधुार साथै अधर्बा�षर्क एवं बा�षर्क स�मक्षा 1,55 

107 स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सदुृढ�करण कायर्�म 65 
108 को�भड १९ को भ्यािक्सनको �डिजटाइजशेन तथा क्यू आर कोड �मािणकरण 80 

109 

�व�ालय स्वास्थ्य िशक्षा/आमा समूह तथा म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वकाहरुका 
ला�ग सामािजक ब्यवहार प�रवतर्न कायर्�म 75 

110 स�ुतर्जन्य पदाथर् तथा मध्यपान सेवनको न्यू�नकरण सम्बन्धी संचार कायर्�म 25 
111 नव �भात यवुा संघ,(एकल म�हला सश�ीकरण) 5,00 
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�.स. योजनाको नाम �व�नयोिजत रकम 

112 

ग�रब घर प�रवार प�हचान तथा प�रचय प� �वतरण कायर्�म (ग�रव लिक्षत 
�वशेष कायर्�म)-गनुासो सनुवुाइ कायर्�म 2,00 

 
 

संघीय सशतर् पंूजीगत (रु हजारमा) 

 

�.स. योजनाको नाम �व�नयोिजत रकम 

१ 

सरुिक्षत नाग�रक आवास कायर्�म :-�देश नं. 5 को गलु्मी िजल्ला के्ष� नं. १ 
अन्तगर्त छ�कोट गाउँपा�लका- 230 वटा (�मागत) 44,00 

२ 

केन्�बाट छनौट भएका नमनुा �व�ालय,�वशेष �व�ालयको �मागत भवन 

�नमार्ण तथा कक्षा ११ स्तो��त भएका �ा�व�धक धार �व�ालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनदुान 24,00 

३ 

केन्�बाट छनौट भएका नमनुा �व�ालय,�वशेष �व�ालयको �मागत भवन 

�नमार्ण तथा कक्षा ११ स्तो��त भएका �ा�व�धक धार �व�ालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनदुान 12,00 

४ 

केन्�बाट छनौट भएका नमनुा �व�ालय,�वशेष �व�ालयको �मागत भवन 

�नमार्ण तथा कक्षा ११ स्तो��त भएका �ा�व�धक धार �व�ालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनदुान 65,00 

५ 

रोजगार सेवा केन्�को सदुृ�ढकरण (कम्प्यूटर, फ�नर्चर �फक्चसर्, क्यामरा, अन्य 
�व�तुीय उपकरण) 3,00 

६ Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खर�द 4,00 
७ धरमपानी खा.आ.,मैनाडाँडा छा�कोट गा.पा.वडा नं. 3 र 5,गलु्मी 5,00 

८ 

गलु्मी िजल्ला छ�कोट वडा नं. १ हगुा ठूलापोखराबाट ऐया हुँदै 

सत्यउद�सम्मको सडक स्तरो�ती 49,00 

९ 

नवीकरणीय ऊजार् �व�ध जडान (वायोग्याँस/�व�तुीय चलुो/सधुा�रएको 
चलुो/सौयर् ऊजार्) 8,00 

१० राधाकृष्ण मिन्दर छ�कोट गा पा ४ �दगाम तल्ल� अमरराई गलु्मी 8,00 

११ 
�वस ुपाट� पौवा ममार्त �नमार्ण अधरुो कायर् सम्प� 

10,00 

१२ मौलापरु लोलांग. रुरु ३- छ�कोट ४, छ�कोट गाउँपा�लका, गलु्मी 35,00 

१३ 
नेपाल जलवाय ुनमनुा कायर्�म 1,50,00 
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संघीय समपूरक अनदुान (रु हजारमा) 

 

१ �बरबास- कोलधार�- बिजर्या- झेद�- �सस्न-ेचन्�कोट गा.पा मोटरवाटो स्तरो�ती 
योजना 

50,00 

 
 

संघीय �वशेष अनदुान (रु हजारमा) 

१ ह�दर्नेटा स्वास्थ्य चौक� भवन �नमार्ण योजना 1,00,00 

 
 


