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चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको आठौं गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. 

२०७८/०७९ को वालषिक नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट 

 

हाम्रो आठौँ गाउँसभामा उपस्थित प्रतततिधी सभाका माििीय साांसदज्यू, प्रदेश प्रतततितध सभाका माििीय 
साांसदज्यू, आदरणीय गाउँसभासदथय ज्यूहरू, कममचारी तमत्रहरू, सरुक्षाकमीलगायत पत्रकार तमत्रहरु र 
यो कायमक्रममा उपस्थित सबै महािभुावहरु सबैमा गाउँपातलकाको तर्म बाट हार्दमक थवागत तिा न्यािो 
अतभवादि व्यक्त गदमछु । यो महत्वपूणम क्षणमा देश र जिताका तिस्तत आमलु पररवतमिका खाततर 
जियदु्ध, जिआन्दोलि र मधेश आन्दोलिलगायत ववतभन्न कालखण्डमा भएका ववतभन्न रुपका आन्दोलि 
सांघर्म र ववद्रोहहरूमा उच्च बतलदाि गिुमहिेु सतपूणम ज्ञात-अज्ञात महाि शवहदहरु प्रतत भावपूणम 
श्रद्धाञ् जतल व्यक्त गदमछु । सािै बेपत्ता योद्धाहरूप्रतत उच्च सतमािका साि घाइते अपाङ् गहरूको शीघ्र 
थवाथ्य लाभको कामिा गदमछु ।  

ववश्व व्यापी रुपमा मािव जाती मािी िै चिुौती बिेर आएको कोतभड-19 को कारण ज्याि गमुाउि ु
भएका हाम्रो गाउँपातलकाका अग्रणी व्यस्क्तत्वहरु कमाि तसां लामा, लेखराज गौतम, पत्रकार ववष्ण ु
चौलागाई, वकती बहादरु लामा लगाएत असामयीक मतृ्य ुवरण गिुमहिेु सबैमा हार्दमक श्रद्धाञ्जली सािै 
सांक्रतमतहरु सबैमा स्शघ्र थवाथ्य लाभको कामिा व्यक्त गदमछु । 

 

आदरणीय गाउँ सभासदज्यूहरू, 
 

आवतधक तिवामचिको वहसाबले ववधाितः हामी चौिो कायमकाल सतपन्न गरी पाँचौ तिा अस्न्तम 
कायमकालमा प्रवेश गररसकेका छौँ। अवहले हामी चौिो वर्मको िीतत कायमक्रम तिा बजेट कायामन्वयि 
सतपन्न गरी पाँचौ वर्मको आतिमक िीतत तिा कायमक्रम र बजेट तिमामण तिा ववतियोजि गिे प्रकृयामा 
जवुटरहेका छौँ । हामी तिवामस्चत भएर आएको वर्मदेस्ख यो अस्न्तम वर्मसतममा हामीले प्राप्त गरेका 
उपलब्धी, चिुौतीहरू, ववकास तिमामण र जिजीविमा आएका पररवतमिहरू सकारात्मक तिा 
िकारात्मक सबैको ववथततृ समीक्षा गरी त्यसलाई सांथिागत गिे आम जिसमदुायसतम परु् याउिे 
कायमको िालिी गिुम र आगामी वर्म (078/79) का लातग सही खालको योजिा तजुममा गरी 
कायामन्वयि गिुम हाम्रो अवहलेको प्रमखु कायमभारमा सवक्रय सहभागी हिु जरुरी छ । यसका लातग 
हाम्रो कायमकाल भरी हामीले गरेका सतपूणम कायमको लेखाजोखासवहत ववथततृ समीक्षासवहतको पथुतक 
तयार गरी यही आतिमक वर्मको उत्तराधमसतममा प्रकाशि गररिे छ । हाललाई गत वर्म ०७७/७८ को 
मात्र सांस्क्षप्त समीक्षा यहाँ प्रथततु गररएको छ। 

गत वर्मको सांस्क्षप्त समीक्षा  

आदरणीय सभासदज्यूहरू, 
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गत वर्मको गाउँसभा हामीले कोरोिा कहरकै तबचबाट सामान्य तवरले गरेका तियौँ । अस्घल्लो वर्मको 
झण्डै आधा-आधीबाट सरुु भएको कोरोिा महामारी र बन्दाबन्दीको तबचबाट हामीले हाम्रा 
योजिाहरूलाई सर्लतापूवमक कायामन्वयि गरेका तियौँ । यस वर्म पति योजिा कायामन्वयि गिेमध्ये 
समयदेस्ख िै कोरोिाको दोश्रो भेररयन्टले तिकै्क प्रभाववत बिाएको सबै जिप्रतततितधहरू र कममचारी 
सांयन्त्रसमेत मखु्य त कोरोिाको रोकिाम तियन्त्रण र उपचारमा िै बढी केस्न्द्रत हिुपुिामले सािा तिा 
वडा थतरमा रहेका कततपय योजिाहरू कायामन्वयिमा जतत गततका साि हिुपु्यौ, त्यो हिु सकेि । 
यद्यवप यो आतिमक वर्म 077/078 को अन्तसतममा सतपन्न हिेु प्रवक्रयामा रहेका छि ् । चाल ु
आतिमक वर्ममा भएका योजिाहरूलाई कायामन्वयिको तहमा भएका प्रगतत बारे सांस्क्षप्त समीक्षा राख्न 
गइरहेको छु ।  

 

आतिमक ववकास तर्म ः 
कृवर्, तसँचाई तिा पश ुववकासका क्षेत्रमा अस्घल्लो आ.व. 076/77 मा केही प्रगतत हातसल गररएको 
तियो भिे 077/78 मा अझै प्रगतत भएको छ । ठाउँठाउँमा तसँचाई पोखरी र कुलोहरूको तिमामण 
गरी कृवर्योग्य भतूमहरु र बाँझो रहेका कततपय जतमिहरूमा खेतीपाती लगाउिे कायम भएका छि ्। 
कोरोिाको सांक्रमण रोकिामका लातग देशैभर भएका लकडाउिको कारणले पति केही जिशस्क्त गाउँमै 
र्वकम एर खेतीपातीततर लागेका हिुाले िोरै भएपति प्रगतत भएको छ । कृवर्लाई आधतुिकीकरण तिा 
व्यवसायी बिाउिका लातग गाउँपातलकाले अिदुािमा तिा लागत सहभातगतामा हाते ट्याक्टर 
लगायतका कृवर् औजारहरू ववतरण, रासायतिक मल ढुवािीमा लाग्िे पूरै भाडा रकम अिदुाि, अन्न 
तिा तरकारीका तबउ तबजि, तबर्ादी, र्लरू्ल तिा बोट ववरुवा, र्लरू्ल तिा तरकारीका तबउ 
तबरुवाहरूमा अिदुािमा ववतरण गिे र उन्नत तबउ उत्पादिका लातग पकेट क्षेत्र तिमामण गरी 
उत्पादिको सरुुवात आर्द कृवर् क्षेत्रका महत्वपूणम उपलब्धी भएका छि ्। स्चया खेतीको परीक्षण 
आर्द कायमहरू राम्रसँैग कायामन्वयिमा रहेका छि ्। कृवर् योग्य बेसी तिा र्ाँटका जतमिहरूमा कृवर् 
सडक सांजाल परु् याउिे कायम तिरन्तरतामा िै रहेका छि ् । चाल ुआतिमक वर्ममा तय गरी पाररत 
गररएका योजिा तिा कायमक्रमहरूलाई यो वर्म पति तिरन्तरतामा लतगिे छ र धाि, गहुँ र मकैका 
उन्नत तबउ उत्पादि कायमलाई अझै प्रभावकारी ढांगले कायामन्वयि गरी तबउमा आत्मतिभमर बिाउिे 
लक्ष्यलाई तिरन्तरता र्दइिे छ । 

भैंसी तिा गाई पालि गिे वकसािहरुलाई पश ुखरुाकका लातग र्दइिे सतु्केरी भत्ताले वकसािहरूलाई 
आकवर्मत गरेको छ भिे कृततम गभमधाि तिा बोयर जातका बोका तबउका लातग अिदुािमा तबउका 
बोका ववतरण गिे कायमले प्रभावकारी उपलब्धी हातसल गरेको छ । यो सँगै बाख्रापालि वकसािहरूको 
बवृद्ध भइरहेको छ भिे व्यावसावयक वकतसमले बाख्रा तिा बांगरुका र्ममहरू थिापिा तिा सञ्चालिमा 
आइरहेको छि ्। कुखरुा पालि वकसािहरूको पति बवृद्ध भइसकेको छ । समग्रमा पश ुव्यवसायबाट 
वकसािहरूको आय-आजमिमा बवृद्ध मातै्र भएको छैि, तसांगो गाउँपातलका मासमुा आत्मतिभमर भएको छ 
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र खसीबोकाहरू शहर-बजारततर तियामत पति भइरहेका छि ् । यस वर्म कोरोिाका कारण उन्नत 
जातका बोयर बोका, पाठीहरु ल्याएर ववतरण गिम भिे सवकएको छैि ।  

 
 

पयमटिः 
पयमटि पूवामधार तिमामणका योजिाहरू कायामन्वयिमा गइरहेका छि ् । भञ्ज्याङ्गदेस्ख वाङिली, िाग्र,े 
दतुी, खाँडादेवीसतमका १७ वक.तम. लामो यदु्ध पयमटि पदमागमको ्रययाक पपि भइसकेको छ । 
लौरेमा वपकतिक थपोट, कास्त्तके देउराली पातिभरा मस्न्दर, ववताम देउरालीमा बदु्ध मतुतम तिमामण र 
वाङ्िलीमा छोतेि तिमामण कायम सतपन्न भइसकेका छि ्भिे आरुबोटछा पमा बदु्ध मूततम तिमामण कायम 
भइरहेको छ। मादि कँुडारीमा होम थटे सञ्चालिमा छ । त्यसैगरी वडामा ववतभन्न देवी देवताका 
मस्न्दरहरू तिमामण तिा पिुतिमामण कायमहरू सन्तोर्जिक ढांगले भइरहेका छि।्तबतभन्न वडामा सहीदका 
शातलकसवहतका सवहद थमतृत पाकम हरु पति तिमामण भईसकेका छि ् भिे कततपय सतपन्नको अस्न्तम 
चरणमा रहेका छि।् यदु्ध पयमटि पदमागम क्रमागत रुपमा बतिरहेको छ । 

 

स्शक्षाः 
हाम्रो गाउँपातलका तभत्र रहेको ३९ वटा ववद्यालयहरू तियतमत रुपमा सञ्चालि भइरहेकामा कोरोिाका 
कारण लामो समयको बन्दाबन्दीले ववद्यािीहरूले प्रत्यक्ष रुपमा ववद्यालय गएर पठि पाठि गिम सकेका 
छैिि ्। वैकस्ल्पक ववतधबाट सञ्चातलत पठि पाठि त्यतत धेरै प्रभावकारी बन्न सवकरहेको छैि । सबै 
मा.वव. हरूका भौततक पूवामधारहरू आधतुिक खालका भविलगायत आवश्यक शैस्क्षक सामग्रीहरु प्रायः 
उपलब्ध भइरहेका छि ् र अझै कततपय उपलब्ध हिेु प्रवक्रयामा छि।् ववद्यालय िसमहरु भएका 
ववद्यालयका ववद्यािीहरूको थवाथ्यमा गणुात्मक सधुार देस्खएको छ ।  

प्राववतधक ववद्यालय र ववज्ञाि सांकायका ववद्यािीहरूलाई र्दँदै आइरहेको ५० प्रततशत छात्रवसृ्त्त 
प्रभावकारी भइरहेको छ । गत वर्मका शैस्क्षक योजिाहरूलाई तिरन्तरता र्दँदै लािपुिेछ । शैस्क्षक 
गणुथतरमा ववकास गिमका लातग आवश्यक योजिा तिमामण गिम जरुरी छ ।  

 

थवाथ्यः 
प्रदेश सरकारको लगािीमा १५ शैया अथपतालको ियाँ भवि तिमामण कायम सतपन्न भइसकेको छ । 
खाली रहेको ४ िां. वडाको थवाथ्य चौकीको भवि पति तिमामण भई हाल सबै वडाका थवाथ्य 
सांथिाहरू सांचालिमा छि ्। ररक्त रहेका थवाथ्यकमीहरूको दरवन्दीमा करार सेवामा कममचारीहरू 
पदपूततम गरी थवाथ्य सेवा प्रवाह भइरहेको र आवश्यक और्धी उपकरणहरु, सबै सांथिाहरूलाई 
उपलब्ध गराई रहेको छ । हाम्रो गाउँपातलकामा रहेको ४ वटा अथपतालहरु DCWC सामदुावयक 
हस्थपटल, चौंरीदेउरालीको अथपताल, धतुलखेल अथपतालका आउव्रयच शाखा देउराली र सलतबलेु 
मेतडकल अवर्सरसवहतको दरवन्दी राखेर गणुथतरीय थवाथ्य सेवा प्रदाि गरररहेका छि ्। कोरोिाको 
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दोश्रो भेररएन्टको सांक्रमणको रोकिाम तियन्त्रण तिा उपचारका लातग DCWC सामदुावयक हस्थपटलमा 
३ वेड र चौंरीदेउरालीको अथपतालमा १५ वेडको आइसोलेसि वाडमहरू तिमामण गरी तबरामीहरुको 
गणुथतरीय सेवा प्रदाि गररएको छ । गाउँपातलकाभरर ५ जिा MBBS डाक्टरहरूलगायत 
थवाथ्यकमीहरूले २४ सै घण्टा सांक्रतमतहरूको उपचारमा खवटइरहि ुभएको छ । PCR र एस्न्टजेन्ट 
प्रववतधबाट सांक्रमणको परीक्षण टोलटोलमै गएर गररएको र भिाम गिुमपिे तबरामीहरूलाई अथपतालमै 
ल्याएर उपचार कायमहरू सन्तोर्जिक ढांगले भएको छ । ववतभन्न दाता, महािभुाव तिा 
सांघसांथिाहरूबाट अस्क्सजि तसतलन्डर कन्सन्स्ेरयटर लगायतका थवाथ्य सामग्रीहरु समय समयमा 
उपलब्ध गराइर्दि ुभएकाले उपचारको प्रवक्रयामा तिकै सहज हिु पगु्यो। अहोरात्र खटी उपचार सेवा 
र्दिहुिेु थवाथ्यकमी तिा थवाथ्य सामग्रीहरू सहयोग गिुमहिेु सबै महािभुावहरूप्रतत यो गाउँसभा 
हार्दमक आभारसवहत धन्यवाद व्यक्त गदमछु । अब तछटै्ट ियाँ भविबाट सेवा प्रदाि गिे गरी योजिा 
तिमामण गररिेछ। ४ वटा एतबलेुन्सहरूले सन्तोर्जिक आकस्थमक सेवा प्रदाि गरररहेका छि ्।  

 

सडक पूवामधारः 
सबै वडाहरूबाट गाउँपातलका जोड्िे सडकहरूलाई थतरोन्नतत गिे क्रममा र्रावकलो पारी कवटङ्ग गिे 
कायम सतपन्न भइसकेको र िाला बिाई पािी कटाउिे कायम क्रमश हुँदै गएका छि ्। ADB को 
आयोजिा सदरमकुाम स्जल्ला सदर मकुाम जोड्िे मखु्य सडक कालो पते्र गिे कायम सतपन्न भई 
सकेको र मध्यपहाडी जोड्िे तलङ्क रोडहरु बतिसकेका छि ्१, 2, 3 र ४ वटा बाहेक अरु सबै 
वडाहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी सबै वडाहरू मध्यपहाडी रोडसँग जोतडसवकएका छि ्। कृवर् सडक 
ववथतार गिे कायम तिरन्तर रुपमा बवढरहेको छ । सबै वडाका प्रत्यक्ष टोलटोलसतम बाटोको ्रययाक 
जोड्िे कायम सतपन्न भइसकेको छ । थतरोन्नतत गदै सबै सडकहरू १२ मवहिा चल्िे बिाउिे कायम 
तिरन्तरतामा िै हिेु छ। वर्ामद पतछ अवरुद्ध भएका सबै सडकहरूलाई सञ्चालि गिम आवश्यक 
व्यवथिा तिरन्तर गरररहि ु पदमछ। चौबास हुँदै मादि कँुडारीसतम जािे बाटो पति कालो पते्रको 
क्रमागत योजिामा भइरहेको छ ।  

 

खािेपािी तिा सरसर्ाईः 
अस्घल्लो आतिमक वर्मदेस्ख गाउँपातलकाले प्राितमकतामा राखेको एक घर एक धारा खािेपािीको 
व्यवथिा गिे कायमक्रम तीव्रतामा सतपन्न हिु गइरहेको छ । वडा िां. ६ को पातिभरा तलफ्ट खािेपािी 
सतपन्न भई सञ्चालिमा आएको छ । चौरी खोला डोकाडाँडा तलफ्ट खािेपािी सतपन्नताको अस्न्तम 
चरणमा छ भिे मादि कँुडारीको तलफ्ट योजिा तिमामण कायम तिरन्तर जारी भइरहेको । तडपबोरीङबाट 
वडा िां. ५, 6 र ९ मा खािेपािी  सेवा उपलब्ध भई रहेको छ । आगामी वर्ममा हामी ९०% घरमा 
शदु्ध वपउिे पािीको व्यवथिा गिम सवकन्छ । िाग्रमेा तिमामण भइरहेको तलफ्ट खािेपािी र गोठपािीको 
तलफ्ट खािेपािी सतपन्न भई सकेपतछ हामी एक घर एक धाराको अतभयािलाई सतपन्न गिम सक्िे छौँ 
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। वडा िां. १, 3 र ४ खािेपािी सतपन्नताका चरणमा रहेका छि ् । यस वर्म पति खािेपािी 
प्राितमकताको सूचीमा िै रहेको छ ।  

 

 
 

यवुा तिा खेलकुदः 
वडा िां. 1, 2, 3, 4 र ५ मा रहेका खेलकुद मैदािहरूको क्रमशः थतरोन्नतत गिे कायम तिरन्तर 
भइरहेका छि ् । सािै गाउँपातलका थतरीय अध्यक्ष गोल्डकप प्रततयोतगता, राष्ट्रपतत रतिङ स्शल्ड 
प्रततयोतगताहरू सर्लतापूवमक सतपन्न भइरहेका छि ् । यवुाहरुलाई खेलकुदप्रतत आकवर्मत गिे 
परुथकारको व्यवथिा गररएका कारण खेलकुदको ववकास क्रमशः भइरहेको छ । गाउँपातलका थतरमा 
हिेु राष्ट्रपतत रतिङ स्शल्ड प्रततयोतगतामा प्रायः सबै ववद्यालयबाट सहभातगता भइरहेको र ववद्यालय 
क्षेत्रमा समेत खेलकुदका माध्यमबाट ववद्यािीहरू सवामङ्गीण ववकासमा सहयोगी भतूमका भइरहेको छ । 
स्जल्ला थतरका खेल प्रततयोतगताहरूमा पति गाउँपातलकाको तर्म बाट ववद्यालयहरूले प्रतततितधत्व 
गरररहेका छि।् 

भवि तिा आवासः 
भकूतप पीतडतहरूका सरुस्क्षत आवास तिमामण कायम लगभग सतपन्न भइसकेका छि ्। जोस्खममा रहेका 
टोल बस्थतका समदुायहरुलाई एकीकृत रुपमा सरुस्क्षत बस्थत तिमामण गिे र थिािान्तरणको कायमलाई 
सरुु गररएको छ । यद्यवप यसले गतत पक्रि भिे सकेको छैि । हालसतम गाउँपातलकाको प्रशासतिक 
भवि तिमामण भएको छैि । आवश्यक जग्गा व्यवथिापि गिम प्रयत्न भइरहेका छि ्भिे वडा िां. ५, 
6, 8 र ९ मा ियाँ वडा कायामलय भविहरू तिमामण सतपन्न भइरहेका छि ्। वडा िां. 1 र २ का 
वडा भविहरू बन्न सकेका छैिि,् बन्ने प्रवक्रयामा छि ् भिे वडा िां. 3, 4 र ७ मा परुािै 
भविहरूलाई मममत सांभार तिा थतरोन्नतत गरी सेवाप्रवाह भइरहेका छि ्। यस सँगै वडा िां. ४ मा 
थवाथ्यको भवि तिमामण सतपन्न भई सेवा सञ्चालिमा आएका नि ्। कृवर् उपज सङ्कलि केन्द्रको 
भवि तिमामण कायम सतपन्नको अस्न्तम चरणमा रहेको छ र वडा थतरमा सािा सङ्कलि केन्द्र, मवहला 
सामूदावयक भविहरू रहेका छि।् मा.वव. तहका ववद्यालयहरूमा आधतुिक वकतसमका सवुवधा सन्पन्न 
भविहरु तिमामण कायम सतपन्न भई प्रायः सबै सञ्चालिमा आएका छि ्।  

 

उजाम लघ ुतिा सािा जलववद्यतुः 
यस गाउँपातलकाका सबै वडाहरूमा ववद्यतुीकरण सतपन्न भइरहेका छि ् । सामदुावयक ववद्यतुीकरण 
भएका कततपय वडाहरूमा काठका पोल ववथिावपत गिे कायम तिरन्तरतामा रहेका छि ् । लघ ु
जलववद्यतु आयोजिाहरूको उस्चत व्यवथिापि र उपयोग गिम भिे सवकएको छैि । सबै लघ ु
जलववद्यतु आयोजिाहरू लगभग बन्द हिेु स्थिततमा रहेका छि ्। सौयम उजामको प्रयोग गाउँपातलका र 
ववद्यालयहरुमा भइरहेको छ भिे गाउँपातलकाका तबतभन्न 
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 र्ाँटहरुमा सोलार पस्तपङ तसांचाई कायमक्रमहरु सांचालिमा छि। सूचिा र सञ्चारका लातग इन्टरिेट 
सेवाका लातग पािी ताने्न, इन्टरिेट सेवा चलाउिे कायम भईरहेका छि ्। यद्यवप मौसमको प्रततकूलता 
र उस्चत व्यवथिापि गिम िसक्दा भर पदो वकतसमले उजाम सेवा तलि सवकएको छैि । वडा िां. २ र 
३ मा रहेको हाइड्रोपावरहरू तिमामण कायम सरुु भइरहेको छ ।  

 

सूचिा, सञ्चार र राजथव पररचालिः 
इन्टरिेट सेवालाई भरपदो र पररमाणमखुी बिाउि सवकएको छैि । वायरलेस प्रववतधलाई ववथतावपत 
गरी र्ाइवर केबलु मार्म त सेवाप्रवाह गिे प्रवक्रयाको िालिी भएको छ । सतभवतः आ.व. 
078/79 मा यो प्रवक्रया सतपन्न हिेुछ र सबै वडा कायामलयहरू, थवाथ्य चौकीहरू र 
ववद्यालयहरूमा र्ाइवर केबलु जडाि गरी भरपदो सेवा प्रदाि गररिेछ । चाल ुआ.व. मा ठेक्का लागेको 
२ वटा दहत्तर बहत्तरहरू बाहेक मालपोत र तसर्ाररस दथतरु बाहेक अन्य स्रोतहरू हाम्रो 
गाउँपातलकामा रहेका छैिि ्। हामीसँग रहेका खोला बगरहरूबाट गणुथतरीय बालवुा तगट्टी उत्पादि 
िहिु ु र भएका ठाउँहरूबाट पति ढुवािीका लातग दूरीका वहसाबले अरुसँग प्रततथपधाम गिम िसक्िलेु 
असाध्यै िोरै मात्र २ थिािहरूमा ठेक्का लागेका छि ्। ढुङ्गा खािी, तगट्टी र क्रसर उद्योग थिापिाको 
सतभाविा पति हामीसँग रहेको छ । यद्यवप जेजतत भएको छ, राजथव सङ्कलिको प्रवक्रया असाध्यै न्यूि 
छ, यसले हाम्रो आन्तररक स्रोत असाध्यै कमजोर रहेको छ।  

 

आदरणीय गाउँसभासदथयहरु, 
चाल ुआ.व. को प्रगतत वववरण बारे यतत सांस्क्षप्त सतमक्षा रास्खसकेपतछ म अब आ.व 078/79 मा 
सञ्चालि गररिे कायमक्रमहरूलाई िीततगत रुपमा मागमदशमि गिे आधार र वडाबाट छिौट भई आएका 
योजिाहरुलाई प्राितमकताका आधारमा कायामन्वयि गिम जािका लातग तयार गररिे र गररएका 
आधारहरूलाई यहाँ राख्न गइरहेको छु । 

सांघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हिेु सशतम अिदुाि, ववत्तीय सामािीकरण अिदुाि, समपरुक 
अिदुाि, ववशेर् अिदुाि, राजथव बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हिेु अिदुाि र आन्तररक स्रोत िै हाम्रो बजेट 
तिमामणका मखु्य आधारहरू हिु ् । आन्तररक स्रोत असाध्यै कमजोर र ववशेर् अिदुाि प्राप्त िहुँदा 
बाँकी स्रोतहरू िै हाम्रा मखु्य स्रोतहरु हिु । हामीलाई प्राप्त भएको स्रोत र हाम्रा आवश्यकताहरूको 
तबचमा तिकै लामो दूरी रहेको छ । हाम्रा सबै आवश्यकताहरू हामीसँग हिेु तसतमत स्रोत र 
साधिबाट पूरा गिम सतभव छैि। यसिम आवश्यकताको पवहचाि र त्यसलाई प्राितमकीकरण गरी जतत 
सक्दो आवश्यकता पूरा गिुम हाम्रो दावयत्व हिु आउँछ । यसका सािै अल्पकालीि, मध्यकालीि र 
र्दघमकालीि योजिाहरूलाई क्रमबद्ध गदै आवश्यक स्रोत र साधिको खोजी गिुम र हाम्रो आफ्िो 
क्षमताभन्दा बावहरका योजिाहरूलाई सांघ र प्रदेश सरकारसँग माग गिुमपिे हनु्छ । यसका लातग सबै 
पक्षबाट पहल गिुम जरुरी छ ।  
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िेपालको सांववधाि २०७२, थिािीय सरकार सांचालि ऐि 2074 थिािीय तहको वावर्मक योजिा तिा 
बजेट तजुममा र्दग्दशमि, २०७४ वडाबाट आएका ववतभन्न सझुाव र कायमक्रमहरू सांघूय सरकार र प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त बजेट तसतलङ र हामीले तिवामचिका बेला व्यक्त गरेका प्रततवद्धताहरूको पररतधमा रही 
आ.व. 078/79 को वावर्मक िीतत कायमक्रम कायामन्वयिका लातग कररब अठ्चातलस करोड पचपन्न 
लाख एकाउन्न हजार रुपैंया अिमुातित बजेट पेश गररएको छ ।  

जिसांख्या भगुोल र क्षेत्रका आधारमा वडा सतमततहरुले वडा भरीका योजिाहरुलाई प्राितमकीकरण गरेर 
ववतियोजि गिमका लातग तितिािसुार बजेट व्यवथिा गररएको छ ।  

वडा िां. १, 2 र ९ का लातग प्रतत वडा 35 लाख 

वडा िां. 7, 8 र ४ का लातग प्रतत वडा 40 लाख 

वडा िां. 5, 6 र 3 का लातग प्रतत वडा 45 लाख 

र बाँकी बजेटलाई कायमपातलकाबाटै ववतियोजि गरी योजिाहरू गाउँसभाबाटै पाररत गरी बजेट 
सावमजतिक गररिेछ ।  

 

आदरणीय सभासद्जज्यूहरु 

 मािी उस्ल्लस्खत बजेट तिमामणका आधारहरुमा रहेका श्रोतहरुलाई योजिामा ववतियोजि गिमका 
लातग योजिा तजुममाका तितिािसुार आधारहरुलाई आत्मसात गररएको छ ।  

 आतिमक ववकास तर्म   

 कृवर्  

1. र्दगो ववकासका लक्ष्य प्राप्त गिम थिािीय आतिमक ववकास रणिीततलाई अझै पररमाजमि गरी 
गाउँपातलका, तिजी क्षेत्र तिा सरोकारवालाहरुसँगको सहकायमलाई अझै प्रभावकारी ढांगले लागू 
गररिेछ । 

2. हाम्रो गाउँपातलकाको आतिमक ववकास र रोजगारी तसजमिा गिम सवकिे मूल आधार क्षेत्र भिेको 
कृवर् क्षेत्र िै हो । हाम्रो जिसमदुायको मखु्य पेशा पति कृवर् िै भएकाले परतपरागत 
तिवामहमखुी कृवर् प्रणालीलाई ववथिावपत गरी व्यवसायीक तिा उत्पादिमखुी कृवर् तर्म  
वकसािहरुलाई आकवर्मत गिम गत वर्मदेस्ख शरुु गररएको वकसािसँग गाउँपातलका भने्न िारा तिा 
कायमक्रमलाई तिरन्तरता र्दइिे छ ।  

3. कृवर्का पकेट क्षेत्रहरुको ववथतार गरी उन्नत ववउ उत्पादिको कायमलाई तिरन्तरता र्दइिेछ । 
रैिािे थिािीय ववउ उत्पादिमा प्रोत्साहि गररिेछ ।  

4. माटो पररक्षण तिा वाली ववरुवाहरुमा लाग्िे महामारी रोगहरुको पवहचाि गिे र समथयाको 
समाधाि गरी वाली सांरक्षणको िीततलाई ढृढतापूवमक कायामन्वयि गररिेछ । 
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5. वकसािद्वारा उत्पादीत वथतहुरुलाई कृवर् सांकलि केन्द्रहरुमा सांकलि गरी बजार व्यवथिापि 
गिे र बजारसतम तियामत गिे प्रकृयाको िालिी गररिेछ ।  

6. यस गाउँपातलका क्षेत्रमा खपत हिेु धाि र मकैका ववउहरु (जो िेपाल सरकारबाट तसर्ाररस 
गररएका छि)् लाई ववगतमा र्दइएको अिदुािलाई तिरन्तरता र्दइएको छ। सािै 
सहकारीहरुलाई मल ढुवािीको लागी ५०% भाडा अिदुाि र्दइिेछ ।  

7. उन्नत ववउ उत्पादिको लागी पकेट क्षेत्र तिधामरण गरी ववउ उत्पादि गिे वकसािहरुको लागी 
आवश्यक मल, तबउ र और्धीहरु तिःशलु्क प्रदाि गररिेछ ।  

8. तसँचाई सवुवधा िभएका उवमर तिा उत्पादिस्शल जतमिहरूमा तसँचाई कुलो, पोखरीहरु र 
सतभाववत क्षेत्रहरुमा तलफ्ट तसँचाईका योजिाहरु तिमामण गरी कायामन्वयि गररिेछ। मादि 
कँुडारी तलफ्ट तसँचाई तिा खािेपािी आयोजिा, पोखरी तलफ्ट तसँचाई आयोजिा, भालखुोला 
तसँचाई आयोजिा, मूलबेसी बगर तसँचाई आयोजिा लगायतका योजिाहरु तछटै्ट सतपन्न गिम 
पहल गररिेछ।  

9. कृवर्लाई आधतुिवककरण गिम कृवर् उपकरणहरु, भगूोल अिसुार प्रयोग हिु सक्िे हाते 
ट्याक्टर, पावर टेलर, थप्र,े च्यापकटर, मकै छोडाउिे मेतसि लगायतका कृवर्सँग सतबस्न्धत 
औजार तिा मेतसिहरुमा ५०% लागत सहभातगता अिदुािको व्यवथिा गररएको छ । 

10. वकसािहरुलाई बेमौसमी तरकारी, र्लरू्ल तिा िगदे वालीको व्यवसायीकरण गिमको लागी 
प्रोत्साहि गररिेछ।  

11. उन्नत ववउ उत्पादि कायमक्रम अन्तगमत उत्पार्दत उन्नत जातका तबउहरु ल्याब टेथटमा 
प्रमास्णत भएमा गाउँपातलकाले खररद गरी ५०% अिदुािमा वकसािहरुलाई ववतरण गररिे 
व्यवथिा तमलाइिेछ ।  

 पशपुालि 

12. बाख्रा पालिलाई िप उत्पादि मखुी तिा थवरोजगार प्रदाि गिम उन्नत जातका बोका, पाठी 
तिा बांगरुका पाठा ववतरण गिे र कृततम गभामधािको प्रकृयालाई अझै प्रभावकारी ढांगले लाग ु
गररिेछ।  

13. गाई तिा भैंसी पालक वकसािहरुलाई प्रोत्साहि थवरुप र्दइएको सतु्केरी भत्तालाई तिरन्तरता 
र्दइिेछ।  

14. गाई भैंसी बाख्रा पालिको लागी आवश्यक पिे पौविक तत्व सवहतका घाँसका बोट ववरुवाका 
ववउहरुको ववतरणलाई तिरन्तरता र्दइिेछ।  

15. पश ुववमा गिमको लातग वकसािहरुलाई ५०% अिदुािको व्यवथिा गररएको छ।  

16. पशहुरुलाई र्दइिे ववतभन्न रोग रोकिाम गिे आवश्यक और्धी तिा भ्यास्क्सि खोपको व्यवथिा 
गररिेछ।  
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17. छाडा भथुयाहा कुकुरहरुलाई व्यवस्थित गरी तियन्त्रण गिे र रेववज लगायतका रोगहरुको 
तियन्त्रण तिा रोकिामका लागी आवश्यक भ्यास्क्सिको व्यवथिा प्रभावकारी ढांगले गररिेछ।  

  सामास्जक ववकास 
 स्शक्षा 

18. कोरोिा महामारीका कारण चाल ु वर्ममा बन्द भईरहेका र आगामी वर्ममा समेत हिु सक्िे 
सतभाव्य बन्दाबन्दीको अवथिामा हिुसक्िे वैकस्ल्पक ववतधबाट स्शक्षण वक्रयाकलाप सांचालि 
गिम आवश्यक तयारी गररिेछ।  

19. यस गाउँपातलका तभत्र रहेका ववद्यालयहरुको शैस्क्षक गणुथतर बवृद्ध गिम स्शक्षकहरुका लातग 
तातलम लगायत आवश्यक शैस्क्षक सामग्रीहरु, ववतधहरुको लातग उस्चत व्यवथिापि गिम जोड 
गररिेछ। 

20. सबै तहका पररक्षालाई गाउँपातलका थतररय बिाई प्रभावकारी मलु्याङ्किको तबतधलाई लागू 
गररिेछ।  

21. सतभव भए सतमका मा.वव. हरुमा प्राववतधक स्शक्षा सांचालि गिम जोड र्दइिेछ। भईरहेका 
प्राववतधक ववद्यालयहरुको लातग आवश्यक सहयोग गररिे कायमलाई तिरन्तरतामा लतगिेछ।  

22. ववद्यालयको पठि पाठि तिा सांचालिको प्रभावकारी अिगुमि गररिेछ। 

23. प्राववतधक तिा ववज्ञाि सांकायका ववद्यािीहरुलाई र्ददै आएको ५०% छात्रवतृ्तीलाई तिरन्तरता 
गररिेछ। 

24. राष्ट्रपति रतिङ स्शल्ड लगायत अततरक्त कृयाकलापलाई िप प्रभावकारी बिाइिेछ।  

25. आवश्यक न्यूितम मापदण्ड अिसुार ववद्यािी सांख्या िभएका ववद्यालयहरुलाई मजम गरी भौततक 
सांरचिाहरुलाई अन्य बैकस्ल्पक प्रयोजिका लातग प्रयोग गररिेछ।  

26. ववज्ञाि ववर्य अध्यापि गराउिे अथिाई/करारका स्शक्षकहरु तियसु्क्त गिम आ.व. 077/78 मै 
भएको िीततगतलाई िै तिरन्तरता र्दइिेछ। 

27. यस गाउँपातलकाका तभत्रका सामदुावयक ववद्यालयहरुमै तिरन्तर अध्ययि गरी +२ मा सवोत्कृि 
अांक प्राप्त गिे छात्र तर्म  १ जिा र छात्रा तर्म  १ जिा गरी जतमा २ जिालाई प्रोत्साहि 
थवरुप रु २५ हजारका दरले परुथकृत गिे र सतबन्धीत ववद्यालयलाई पति सोही बराबर 
रकमले परुथकृत गिे कायमलाई यिावतै रास्खएको छ।  

28. गाउँपातलका भररका ववद्यालयमा अध्ययिरत ववद्यािीहरुको प्रततभा पवहचाि गरी प्रोत्सावहत गिे 
कायमलाई िप व्यवस्थित गररिेछ । 

29. िेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा घोर्णा गरेको बाल कोटाका स्शक्षकहरुलाई िप रकम 
िआएमा प्रतत स्शक्षक रु. 1,500 का दरले पाररश्रतमक उपलब्ध गराईिे छ ।   

 थवाथ्य  
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30. सबै वडामा रहेका थवाथ्य चौकीहरु, सामदुायीक थवाथ्य ईकाइहरुमा आवश्यक जिशस्क्तको 
व्यवथिा गरी प्रभावकारी ढांगले थवाथ्य सेवा प्रदाि गररिेछ। सािै आवश्यक ल्याव, 
और्धीहरूको उस्चत व्यवथिापि गररिेछ।  

31. चौंरीदेउरालीमा सांचातलत प्राितमक अथपतालको थतरोन्नती गरी (ICU र भेस्न्टलेटर) सवहतको 
सेवा प्रवाह गिमका लागी आवश्यक पहलकदमी तलइिेछ।  

32. जिथतरबाट थिापिा गिम लातगएको अस्क्सजि प्लान्टलाई असोज अगाबै थिापिा तिा 
सांचालिमा ल्याइिेछ। 

33. अथपतालका लातग आवश्यक जिशस्क्तको व्यवथिा तत्कालै गररिेछ । 

34. तिमामण सतपन्न भईसकेको अथपतालका ियाँ भविहरुको डेकोरेसि लगायतका बाँकी कायमहरु 
तछटै्ट सतपन्न गराई आगामी दशैँ अगावै ियाँ भविबाट सेवा प्रवाह गररिेछ। 

35. अथपतालको लातग चावहिे और्धी िप ल्याव एक्स-रे मेतसि लगायतका उपकरण र शव वाहि 
समेतको व्यवथिा गरी प्रभावकारी सेवा र्दि जोड गररिेछ।  

36. सांभाववत कोरोिाको तेस्रो भेररन्ट सांक्रमणबाट आम जिसमदुायलाई सरुस्क्षत गिम कोरोिा 
रोकिाम तियन्त्रण र उपचारका लातग पयामप्त व्यवथिापि गररिेछ। हामीसँग भएको साधि 
स्रोत र शस्क्तको भरपरु प्रयोग गरी उपचार सेवाको प्रवन्ध गररिेछ।  

37. आवश्यकताको पवहचाि गरी ENT पाठेघर भिे लगायतका समथयाहरु समाधाि गिम ववतभन्न 
सांघ सांथिासांग सहकायम गरी तिःशलु्क स्शववरहरु सांचालि गररिेछ। 

 

 खािेपािी तिा सरसर्ाई 

38. हामीले ववगत २ वर्मदेस्ख प्राितमकतामा राख्दै आएको खािेपािीको एक घर एक धाराको 
अतभयािलाई यस वर्म पति तिरन्तरतामा राखी सतपन्न गिम अतधक कोतसस गररिेछ। 
खािेपािीका ठुला र महत्वपणुम गौरवका योजिाहरु सतपन्नहिेु अस्न्तम चरणमा रहेकाले यसै वर्म 
सतपन्न गरी उक्त एक घर एक धाराको िारालाई सर्लीभतु पाररिेछ। 

39. सािा ततिा महुािहरुको सांरक्षण गिे र व्यवस्थित तररकाले तलफ्ट, खािेपािी, तडपबोररङ्ग 
खािेपािी लगायतलाई एउटै ववतधमा ल्याई र्दगो सांचालिका लागी आवश्यक कायमववतध तिा 
तियमावलीहरु बिाई लाग ुगररिेछ। 

40. गाउँपातलका खलुा र्दशामकु्त घोर्णा भईसकेको र पूणम सरसर्ाई तिा थवच्छता तर्म  व्यवस्थित 
योजिा बिाई लाग ुगररिेछ। 

 

 यवुा तिा खेलकुद 
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41. अध्यक्ष गोल्डकप प्रततयोतगता, राष्ट्रपतत रतिङ स्शल्ड प्रततयोतगता, प्रततभा पवहचाि लगायतका 
पातलका थतरीय र स्जल्ला थतरीय खेलकुद प्रततयोतगतामा यवुा तिा ववद्यािीहरुलाई सहभागी 
गराई क्षमता अतभबवृद्ध गरी सर्ल र सक्षम बिाउि प्रयत्न गररिेछ। 

42. यवुाहरुलाई व्यवसावयक ढांगले थवरोजगार बिाई ववतभन्न पेशा तिा व्यवसायमा जोड्िका लातग 
ववतभन्न तिकायहरुसांग समन्वय गरी क्षमता दक्षता अतभबवृद्ध गिे तातलमहरुको व्यवथिा 
गररिेछ। 

43. माध्यतमक ववद्यालयहरुमा आवश्यकता अिसुारका खेलमैदािहरु तिमामण गिम पहल गररिेछ । 
वडाहरुमा भएका खेल मैदािहरुको थतरोन्नती गिे तिा प्रदेशको लगािीमा तितममत खेल 
मैदािलाई प्यारावर्ट सवहत तिमामण गरी थतरोन्नती गिम आवश्यक पहल गररिेछ।  

 सँथकृतत तिा पयमटि 

44. गाउँपातलका तभत्र रहेका ऐततहातसक मठमस्न्दर, गतुबा पोखरीहरुको मममत सतभार, स्जणोद्वार 
गरर आन्तररक तिा वाह्य पयमटिहरुलाई तभत्र्याउिे कायमलाई पहलकदमी तलइिेछ । 

45. परुातास्त्वक महत्वका सतपदाहरुको खोज, अिसुन्धाि स्जणोद्वार गरी प्रचार पसार गररिेछ । 

46. देउपोखरीको स्जणोद्वार तिा सांरक्षण यसैवर्मबाट िालिी गररिेछ । 

47. काजी ितुकामा रहेको ऐततहातसक बांकर (जो काजी काल ुपाँडेले बिाएको भतिन्छ) लाई मममत 
सतभार गिे र ऐततहातसक त्यहरुलाई खोजववि, अध्ययि तिा अिसुन्धाि, सांरक्षण, सतबधमि 
गरी पयमटवकय आकम र्णको माध्यम बिाउिे योजिा तिमामण गरी कायामन्वयि गिे प्रकृयाको 
िालिी गररिेछ । 

48. भञ्ज्याङ्ग गतुबाटी हदैु लौरे, सागासोती, िाग्र,े तामाखािी दतुत हदैु शैलङुसतम जािे यदु्ध पयमटि 
पदमागमलाई िप व्यवस्थित गिे र होम थटे लगायतका पयमटवकय पवुामधारहरु तिमामण गिे 
योजिालाई तिरन्तर बढाइिेछ । लौरेमा रहेको वपकतिक थपोटमलाई िप आकर्मक बिाउि 
पहल गररिेछ ।  

49. यो वर्मदेस्ख जियदु्ध तिा जिआन्दोलिका क्रममा राज्य पक्ष र ववद्रोही पक्ष दबैु ततरबाट हत्या 
गररएका तिा बेपत्ता पाररएका शवहद तिा वेपत्ता पररवारलाई प्रतत मवहिा रु. 2,000 का 
दरले राहत सहयोग उपलब्ध गराईिेछ ।  

 

 सडक तिा भौततक पवुामधार 

50. सबै वडाहरुमा गाउँपातलका केन्द्र जोड्िे एउटा सडकलाई थतरोन्नती गरी कालो पते्र गिम सांघ 
प्रदेश योजिामा पािम पहलकदमी तलइिेछ । 

51. प्रत्येक वडाका टोलटोलमा रहेका सडकहरुलाई थतरोन्नती गिे वरै् भरी यातायात सचुारु गिे 
कायमलाई तिरन्तरता र्दइिेछ । 
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52. ADB बाट तितममत कालोपते्र सडक दोलालघाट चौंरी गरुाँसे सडक खण्डको कालो पते्र गिम 
बाँकी खण्ड (कोलाती दोलालघाट र पोखरी चौरी खोला पलुसतम) र सडक ववभागबाट 
क्रमागत रुपमा कालो पते्र भई रहेको दोलालघाट चौवास मादि कँुडारी खण्डलाई सतपन्न गिम 
सतबस्न्धत तिकायसँग छलर्ल गरी तदारुकताका साि कायम सतपन्न गिम पहलकदमी तलइिेछ 
।  

53. चौवास-वाङ्िली-आलङु दतुत कोइलीबगर सडक, दधुगाउँ छेडा कुिमली काफ्ले कोइलीबगर 
सडक, भञ्ज्याङ्ग धसेुिी माझीरे्दा सडक, खहरेबेशी, ववताम गोठपािी-कास्त्तके देउराली गनु्सी 
सडकलाई थतरोन्नती गरी कालो पते्र गिमका लागी आवश्यक कदम चातलिेछ ।  

54. मध्यपहाडी लोकमागमसँग तलङ्करोड िभएका बाँकी वडाहरुको लागी तलङ्क रोडहरु जोड्ि पहल 
गररिेछ । 

55. वडा कायामलय भवि िभएका वडाहरुमा भवि तिमामण गररिेछ। सािै ियाँ भवि बिेका 
वडाहरुमा यो आतिमक वर्मको पवहलो चरणदेस्ख िै ियाँ भविबाट सेवा प्रवाह गिम शरुु गररिेछ 
। 

56. गाउँपातलका र वडाको प्रशासतिक भवि तिमामणका लातग आवश्यक जग्गा प्रातप्तको लातग 
अगाडी बढाइिेछ।  

57. िाग्रमेा भएको एवककृत वस्थत ववकास गिे कायमलाई यो वर्म ववशेर् प्राितमकतामा अगाडी 
बढाइिेछ।  

58. काठका पोलहरु ववथिावपत गरी थटील पोल राखी भरपदो तिा सरुस्क्षत ववद्यतुतकरणका लातग 
सतभाववत तिकाय र गाउँपातलकाको लागत सहभातगतालाई ववशेर् रुपमा अगाडी बढाइिेछ ।  

59. सडक, खािेपािी तिा भवि तिमामण कायमका लातग आवश्यक समपरुक बजेटको व्यवथिा 
गररिेछ।  

60. ववतभन्न सरकारी एवां गैर सरकारी तिकायहरुसँग लागत सहभागीता गरी ववतभन्न योजिाहरु 
सांचालि गररिेछ।  

61. प्रधािमन्त्री थवरोजगार कायमक्रमलाई प्रभावकारी ढांगले कायामन्वयि गिम जोड गररिेछ।  

 

 वातावरण तिा ववपद व्यवथिापि 

62. सधुारीएको चलुो, बायोग्यास र सोलार जथता वातावरस्णय मैत्री थवच्छ उजाम प्रववतधको प्रवधमि 
गररिेछ । 

63. सामदुावयक विहरुमा उमेर पगुेका सल्लालाई क्रमश ववथिावपत गदै जािे र ियाँ ववरुवाहरुको 
सांरक्षण गरी वकृ्षारोपण कायमलाई कायामन्वयि गिे िीतत तलइिेछ। 
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64. सडक ववथतार तिा भौततक पवुामधारहरु तिमामण गदाम वातावरस्णय सांतलुिलाई ध्यािमा राखी 
ववकास तिमामणका कामलाई अगाडी बढाइिेछ । 

65. सामदुावयक विहरुलाई र्दगो उपयोग तिा व्यवथिापि गिम आवश्यक ऐि तियमावलीहरु बिाई 
लाग ुगररिेछ । 

66. भैपरी आउिे सतभाववत ववपद व्यवथिापि गिमका लातग थिापिा गररएको कोर्लाई तिरन्तर 
सांचालि गररिेछ ।  

 

 सशुासि तिा सांथिागत ववकास 

67. दरबन्दी अिसुार कममचारीहरुको व्यवथिापि गिम आवश्यक पहलकदमी तलइिेछ । 

68. सबै वडा कायामलयहरुलाई व्यवस्थित तवरले सांचालि सलुभ तवरले सेवा प्रवाहमा जोड 
र्दइिेछ  

69. गत वर्म पाररत गररएका सशुासि तिा सांथिागत ववकास र पारदस्शमताका िीतत तिा 
कायमक्रमहरुलाई लाग ुगररिेछ । 

70. अपाङ्गता, असहाय र वदृ्धवदृ्धाहरुलाई र्दइिे सेवालाई सरल तवरले प्रवाह गरी आवश्यक 
सहयोग गररिेछ । 

71. वायरलेस प्रववतध प्रववतधबाट इन्टरिेट सेवा भरपदो र तियतमत हिु िसक्दा पिे गरेको 
समथयालाई दृविगत गरी र्ाइवर केवलु तािी सबै वडाहरु ववद्यालय तिा थवाथ्य चौकीहरुमा 
गणुथतररय इन्टरिेट सेवा प्रदाि गिे कुरालाई प्राितमकताका साि कायामन्वयि गररिेछ ।  

72. गाउँपातलकामा FM रतडयो सांचालि, आवश्यक मोबाइल टावरहरु थिापिा गिम सतबस्न्धत 
सरोकारवालाहरु NTC, NCELL लगायत सेवा प्रदायक सांथिाहरुसँग सहकायम गरी अगाडी 
बढाइिेछ। 

73. यो वर्मदेस्ख जियदु्ध तिा जिआन्दोलिका क्रममा हत्या गररएका तिा वेपत्ता पाररएका शवहद 
तिा वेपत्ता पररवारलाई प्रततमवहिा रु २ हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराइिेछ ।  

74. अतत आवश्यक भैपरी आउिे र ववपद् व्यवथिापि जथता योजिा तिा कायमहरु गिम तत्काल 
बैठक बसी तिणमय गिे अवथिा िभएमा पतछ बैठकमा अिमुोदि गिे गरी तोक आदेशबाट 
कायामन्वयि गिे व्यवथिा गररएको छ ।  

 

अन्तमा, यो िीतत,  कायमक्रम तिा बजेटको तिमामणको लातग सरुुदेस्ख िै सवक्रय सहभातग भई 
अमूल्य राय सझुाव प्रदाि गिे सतपूणम सभा सदथय ज्यू हरु, कममचारी तमत्रहरुलाई हार्दमक 
धन्यबाद र्दँदै यहाँहरुको गररमामय उपस्थिततप्रतत आभार व्यक्त गदै अवहलेलाई तबदा हनु्छु। 
धन्यबाद!! 
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    तमतत:-२०७8।०३।१० 

 

         

           र्दििाि गौतम 

              अध्यक्ष 
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चौंरीदेउराली गाउँपातलकाको आठौँ गाउँसभामा आ.व. 2078/079 बजेट वक्तव्य 

चौंरीदेउराली गाउँपातलकाको आठौं गाउँसभाका श्रदे्बय सभाध्यक्ष एवम ् यस गाउँपातलका अध्यक्ष 
महोदय,प्रमखु अततति सांघीय प्रतततितध सभाको माििीय साांसद् गांगाबहादरु तामाङ ज्यू,ववशेर् अततति 
एवम ् वागमती प्रदेशका प्रदेश माििीय साांसद् रत्न ढकालज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतज्यू, वडा 
अध्यक्षज्यूहरु, कायमपातलकाका सतपूणम सदथयज्यूहरु, गाउँ सभाका सतपूणम सदथयज्यूहरु, पत्रकारहरु, 

कममचारी तमत्रहरु, लगायत यो ऐततहातसक सभामा उपस्थित सतपूणम महािभुावहरु सबैमा न्यािो 
अतभवादि सवहत हार्दमक थवागत गदमछु।कोतभड १९ ले मलुकुलाई तिलतिलो पाररएको यो ववर्म 
पररस्थिततका बीच आगामी आतिमक वर्म २०७८/७९ को बजेट प्रथततु गिम म यहाँ उतभएकी छु । 
यस घडीमा लोकतास्न्त्रक गणतन्त्र थिापिाका लातग ववतभन्न समयमा भएको आन्दोलिमा जीवि उत्सगम 
गिुमहिेु सतपूणम ज्ञात अज्ञात शहीदहरु तिा तिरां कुशताको ववरुध्द जीवि पयमन्त सांघर्म गरी र्दवांगत 
िेताहरु, कोतभड १९ महामारीका कारण मतृ्य ुवरण गरेका िेताहरु कमाि तसां लामा र लेखराज गौतम 
लगायत अन्य सतपूणम व्यस्क्तहरु प्रतत भावपूणम श्रद्धाञ्जी सािै कोरोिा सांक्रतमतहरु सबैमा स्शघ्र थवाथ्य 
लाभको कामिा गदमछु । 

श्रदे्बय अध्यक्ष ज्यू, 
 

ववश्वव्यापी रुपमा रै्तलएको कोरोिा रोगका कारण सांसारले एकै पटक मािवीय र आतिमक सांकट 
सामिा गिुम परेको छ ।जसबाट हाम्रो गाउँपातलका पति अछुतो रहेि ।यसले हाम्रो अिमतन्त्रको प्रमखु 
क्षेत्रहरुमा समेत गतभीर असर पाररएको  छ ।यस गाउँपातलकाको न्यिु आन्तररक स्रोत र िेपाल 
सरकारबाट प्राप्त ववस्त्तय समािीकरण,राजथव बाडँर्ाड तिा सशतम अिदुािबाट गाउँपातलकाको बजेट 
तिमामणको प्रवक्रया देस्ख कायामन्वयिको थतरसतम आईपगु्दा गत आ.व. को िीतत, कायमक्रम तिा बजेट 
सर्लता पूवमक कायामन्वयि भएको कुरा गौरवका साि यस उल्लासमय  सभामा राख् ि पाँउदा हवर्मत 
भएकी छु। 

 ववतभन् ि कर्ठिाई र चिुौती तबचबाट गत वर्म प्रक्षेपण गररएको आन्तररक स्रोतलाई आ.व. को 
अस्न्तमसतम आईपगु्दा गत आ.व. को प्रक्षेपण रु 64 लाख 90 हजार मध्ये कुल आन्तररक राजथव 
तिा ठेक्का आय रु. 51 लाख भएको सतमातित सभालाई जािकारी गराउि चाहन्छु। ववश्वव्यापी 
रुपमा महामारीको रुपमा रै्तलएको कोतभड-19 को कारणले पणुम रुपमा ववकास खचम गिम समथया 
भएको ब्यहोरा जािकारी गराउि चाहन्छु ।  

ववगत वर्मको अिभुव र हाल पाररचलि भएका साधि र स्रोत लाई सवह ढांगले सांचालि गिम 
सवकयो भिे यस आ.व. मा राजथव सांकलि तिा ववकास खचममा उत्साह पणुम सर्लता प्राप् त हिेु 
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ववश्वास तलएकी छु।आ.व. 07८/7९ मा ९१ लाख आन्तररक राजश्व सांकलि गिे लक्ष्य रास्खएको 
छ। गत वर्मको राजथव दर रेट हरुलाई प्राय यिावत कायम गरेको छु। 

अध्यक्ष महोदय, अब म यस चौरीदेउराली गाउँपातलकाको आ.व. ०७8/७9 को अिमुातित 
वजेट पेश गिम गइरहेको छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, गाउँ सभाका सतपणुम सदथयज्यूहरु म यस 
सतमातित गाउँ सभामा २०७8 आर्ाढ १० गतको र्दि पेश गरेको िीतत तिा कायमक्रमहरु 
कायामन्वयिका लातग ववतियोस्जत रकम र सो को स्रोत व्यवथिापिको लातग अिमुाि पेश गरेकी छु। 
जिताका माग तिा आवश्यकताहरुलाई दृस्ष् टगत गरर यस आतिमक वर्ममा समाववष् ट योजिाहरुको 
कायामन्वयिमा सवै राजतिततक दलहरु, ववर्यगत कायामलयहरु, सांघ सांथिाहरु र तिस्ज क्षेत्रबाट पूणम 
सहयोग र सवक्रयताको अपेक्षा गदमछु। आतिमक वर्म 2078/079 को लातग िीतत तिा कायमक्रम 
लाग ु गिम कुल वावर्मक बजेटरु. 52 करोड ११ लाख २६ हजार ववतियोजि गररएको छ। उक्त 
रकम तपसील बमोस्जमका स्रोतहरुबाट आतदािी प्राप् त गररिे छ। 

तपसील 

क्र.सां. वववरण स्रोत रकम(हजारमा) 

1 सांघीय ववस्त्तय समातिकरण िेपाल सरकार 91600 

2 सांघीय राजथव बाँडर्ाडबाट अिमुातित िेपाल सरकार 67558 

3 िेपाल सरकारबाट प्राप् त हिेु सशतम अिदुाि 
(चाल ुर पुजँीगत) 

िेपाल सरकार 257600 

4 प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हिेु ववस्त्तय 
समातिकरण 

बागमती प्रदेश 7381 

5 प्रदेश सशतम अिदुाि बागमती प्रदेश 26394 

6 प्रदेश समपरुक बागमती प्रदेश 25018 
7 आ.व. को 2077/78 (सांघ, प्रदेश, 

स्ज.स.स. अिदुाि समेत) को बाँकी मौज्दात 
क्रमागत सवहत र (आन्तररक श्रोत) 

आन्तररक 36475 

8 आ.व. 207८/7९ को अिमुातित 
आन्तररक राजथव 

आन्तररक 9100 

जतमा  521126 
 

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, म व्यय तर्म को अिमुाि तपतसल अिसुार पेश गिम चाहन्छु। 

तपतसल 

क्र.सां. वववरण स्रोत रकम(हजारमा) 
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1 सांघीय ववस्त्तय समातिकरण िेपाल सरकार 91600 

2 सांघीय राजथव बाँडर्ाडबाट अिमुातित िेपाल सरकार 67558 

3 िेपाल सरकारबाट प्राप् त हिेु सशतम अिदुाि 
(चाल ुर पुजँीगत) 

िेपाल सरकार 257600 

4 प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हिेु ववस्त्तय 
समातिकरण 

बागमती प्रदेश 7381 

5 प्रदेश सशतम अिदुाि बागमती प्रदेश 26394 

6 प्रदेश समपरुक बागमती प्रदेश 25018 
7 आ.व. को 2077/78 (सांघ, प्रदेश, 

स्ज.स.स. अिदुाि समेत) को बाँकी मौज्दात 
क्रमागत सवहत र (आन्तररक श्रोत) 

आन्तररक 36475 

8 आ.व. 207८/7९ को अिमुातित 
आन्तररक राजथव 

आन्तररक 9100 

जतमा  521126 
 

ववकास खचम (प्रशासतिक तिा कायामलय सांचालि र आन्तररक श्रोत पररचालि बाहेक) खचम रु. 10 
करोड 20 लाख 59 हजारको क्षेत्रगत व्यय अिमुाि देहाय बमोस्जम पेश गरेकी छु। 

तपतसल 

 

आतिमक ववकास रु. 2 करोड 23 लाख (23%) 

सामस्जक ववकास रु. 4 करोड 65 लाख 09 हजार (45%) 

पवुामधार ववकास रु. 1 करोड 92 लाख (19%) 

सशुासि तिा अन्तरसतबस्न्धत क्षेत्र रु. 1 करोड ४० लाख ५० हजार (13%)  
कुल ववकास बजेट 10 करोड 20 लाख 59 हजार (१००%) 

 
आन्तररक श्रोत पररचालि रु. 1 करोड 74 लाख 79 हजार मध्ये गतका क्रमागत योजिाको 
दावयत्व भकु्तािी गिम ववकास कुल खचम 1 करोड 41 लाख 25 हजार  

जतमा कुल ववकास खचम ११ करोड ९५ लाख ३८ हजार 

 

 यस गाउँपातलका योजिाबद्व ववकासको पाँचौ वर्ममा पगुेको यहाँहरुलाई सवमववर्दतै छ। ववगत 
चार वर्मको अवतधमा तजुममा गररएका योजिाहरुको कायामन्वयिबाट सामस्जक ववकास तिा पवुामधार 
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ववकासमा प्राितमकता अिसुार उल्लेखिीय प्रगतत भएको जािकारी गराउि चाहान्छु। ववगत वर्मका 
गाउँ सभाबाट पाररत भएका तितत, कायमक्रम र बजेट कायामन्वयिको मलु्याङ्कि र समीक्षा गदाम 
प्रगततउन्मखु रहेको छ। ववगतका गाउँ सभाबाट पाररत िीतत, बजेट तिा कायमक्रमको कायामन्वयिको 
अिभुव र तसकाईबाट गाउँपातलकाको र्दगो र सन्ततुलत ववकासका लातग ठोस र योजिाबद्व रुपमा 
अगतड बढ्िे पषृ् ठपोर्ण प्राप् त भएको छ। 

अन्त्यमा, आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमखु अततति, ववशेर् अततति, आदरणीय गाउँ सभाका सतपूणम 
सदथयज्यूहरु एवम ् र्ददी बवहिी तिा दाजभुाईहरु कोतभड १९ को जोस्खमबाट सरुस्क्षत रहँदै सबल 
समधृ्द र न्यायपूणम गाउँपातलका तिमामणमा योगदाि गिम आव्हाि गदमछु । यस गाउँ सभामा उपस्थित 
भई आफ्िो अमूल्य समय प्रदाि गरी र्दि ुभएकोमा यहाँहरुलाई हार्दमक धन्यवाद अपमण गदै प्रथततु 
बजेट तिा कायमक्रम पाररत गररर्दि ुहिेुछ भन् िे ववश् वास तलएकी छु।   

 धन्यवाद ! 
 ताराकुमारी चौंलागाई 

      उपाध्यक्ष 

चौंरीदेउराली गाउँपातलका 
  



19 
 

 
 

प्रदेश सशतम  

क्र.सां. ब.स्श. योजिाको िाम 

ठेगािा   
वडा 
िां. 

रकम 

(हजारमा) 

१ ६.२.२.१३९६ मलु वेँशी बगर तसांचाई आयोजिा ६ २००० 

२ ६.२.२.१३९७ सगुरेु मझवुा छेडा खािेपािी सडक थतरोन्नती ४ २००० 

३ ६.२.२.१३९८ बगवुाखोला,भतेुढुांगा, ववरुवा, बाल,ुतसांचाई योजिा ५ २००० 

४ ६.२.२.१३९९ खहरे घाटबाट दतलत वस्थततर्म  सडक थतरोन्नती ८ २००० 

५ ६.२.२.१४०० ववतामदेउराली मवहला सामदुावयक भवि ८ २००० 

६ ६.२.२.१०३५.५ 

थिािीय तहमा थवाथ्य सांथिाको (अथपताल, थवाथ्य चौकी 
और्धालय)भवि तिमामण अिदुाि (ियाँ तिा तिरन्तरता) 
धसेुिी स्शवालय हेल्ि पोि ५ ६५०० 

७ ६.२.२.१०३७ एक ववद्यालय एक िसम कायमक्रम सांचालि तिरन्तरता   १५७५ 

८ ६.२.२.३६३ मवहला थवाथ्य थवयांसेववकाका लातग सांचार खचम   २०३ 

९ ६.२.२.३६४ 

न्यूितम सेवा मापदण्ड(Minumum Service Standard -

MMS)सधुारका  लातग थवाथ्य सांथिा(प्रा.थवा.के, हे.पो.) लाई 
ससतम अिदुाि    ४५० 

१० ६.२.२.३७४ 

माध्यातमक तहमा शनु्य दरबन्दी भएका सामदुावयक 
माध्यातमक ववद्यालयमा अांग्रजेी/गस्णत/ववज्ञाि/स्शक्षकका लातग 
स्शक्षण सहयोग अिदुाि    ४९४ 

११ ६.२.२.३७८ बाल वववाह अन्त्यका लातग सातमदावयक पररचालि कायमक्रम   १५० 

१२ ६.२.२.३७९ 

अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको लातग समदुायमा आधाररत 
पिुथिामपिा सहयोग कायमक्रम   ३०० 

१३ ६.२.२.३८० बालमैत्री थिािीय तह घोर्णा प्रोत्साहि कायमक्रम   १५० 
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१४ ६.२.२.३८१.१२ 

पवुामधार भएका थवाथ्य सांथिामा १५ शैया सतमको 
अथपताल सांचालि तिरन्तरता (चालू )धसेुिी स्शवालय हे.पो. 
चौँरी देउरातल गाउँपातलका काभ्र े   ५००० 

१५ ६.२.२.३८६ बाबआुमा तबवहि बालबातलका सांरक्षण कायमक्रम   ७२ 

१६ ६.२.२.११४८ महादेव मस्न्दर तिमामण चौँरीदेउराली ६ काभ्र े ६ १५०० 

    जतमा   २६३९४ 

     

प्रदेश ववर्यगत कायामलयबाट 

क्र.सां. ब.स्श. योजिाको िाम 

ठेगािा   
वडा 
िां. 

रकम 

(हजारमा) 

१   पािीभरा देउराली अधरुो पयमटि पदमागम तिमामण ६ २००० 

२   ५०% लागत साझेदारीमा ड्रागि खेती ववथतार कायमक्रम ८ १५०० 

३   ५०% लागत साझेदारीमा कवर् खेती ववथतार कायमक्रम ५ १५०० 

४   

छेडा कुिमली सलतब ुकाफ्ले चौरीखोला-सैलङु रामेछाप सडक, 

काभ्र े   ८००० 

५   ववतामदेउराली खािेपािी आयोजिा  ८ २५०० 

६   माझीरे्दा खािेपािी योजिा ३ ९००० 

७   वदु्ध थतपुा घेराबारा, तसढी, बगैचा तिमामण ८ १५०० 

८   तरकारी खेती कायमक्रम, चौँरी देउराली , मादि कुडारी ७ १५०० 

९   कृवर् पयमटिको लातग कृवर् कोसेली घर, मादि कुडारी ७ १००० 

१०   वटम्रिेीबेशी तसांचाई आयोजिा ८ १००० 

११   दधुगाऊ-छेडा -काफ्ले -कोईलीबगर सडक   ३००० 

१२   खहरेखोला-बाजखेत-ढाडखकम -मास्झरे्दा-पाङचेत सडक   १००० 

१३   हरे -खार-रुतटी सडक ५ १००० 

१४   कास्त्तके देउराली बोक्से सडक ६ १००० 

१५   सेतीदेवी तिमावव-दतुत सडक   १००० 

१६   चौँरीखोला पातिभरा खािेपािी ६ ३००० 
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१७   दोभािटार तसांचाई योजिा मादिकुडारी ७ १५०० 

१८   साँगासोती लौरे भज्याङ सडक १ १००० 

१९   आरुबोट अधरुो बदु्ध मूती तिमामण  ६ ३००० 

    जतमा   ४५००० 

     

प्रदेश समपरुक 

क्र.सां. ब.स्श. योजिाको िाम 

ठेगािा   
वडा 
िां. 

रकम 

(हजारमा) 

१ ६.२.४.६४९ भालखुोला िाग्र ेतलस्फ्टङ खािेपािी आयोजिा २ ५००२ 

    चौँरीखोला मादि कुडारी तलफ्ट तसांचाई आयोजिा ७ ७५०२ 

    भालखुोला काफ्ले दमारा तसांचाई आयोजिा ३ ५०१२ 

    गतुबटी बाांिली झ्याङेडाडा िाग्र ेसडक १ ७५०२ 

    जतमा   २५०१८ 

 

सांघीय शसतम अिदुाि (80103360-चौंरीदेउराली गाउँपातलका) 

कोड कायमक्रम अिदुाि प्रकृतत स्रोत 
रकम रु. 
(हजारमा) 

सांघीय शसतम अिदुाि (80103360-चौंरीदेउराली गाउँपातलका) 349200 

26336 सशतम अिदुाि ( पुजँीगत) 12800 

34000102 सामास्जक ववकास कायमक्रम 1000 

11.1.2.401 

चौरीदेउराली गाउँपातलका (ज्येष्ठ िागररक भवि 
तिमामण) 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 1000 

34701101 आवास व्यवथिा कायमक्रम 600 

11.1.2.866 

सरुस्क्षत िागररक आवास कायमक्रम :- बागमती 
प्रदेशको काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्ला क्षेत्र िां. १ 
अन्तगमत चौंरीदेउराली गाउँपातलका - 22 वटा 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 600 

37100103 यवुा रोजगारीका लातग रुपान्तरण पहल पररयोजिा 200 

11.3.7.6 

रोजगार सेवा केन्द्रको सदुृवढकरण (कतप्यूटर, 

र्तिमचर वर्क्चसम, क्यामरा, अन्य ववद्यतुीय 
उपकरण) 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 200 
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37001107 थवाथ्य ब्यवथिापि कायमक्रम 200 

11.3.7.9 

थवाथ्य सूचिा सािै आइ एम यू सदुृढीकरण 
कायमक्रम 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 200 

32501106 पयमटि पूवामधार ववकास आयोजिा 5400 

11.4.22.4981 

चौरी देउराली गा पा १ सागाथवती हलुाकी देवी 
पयमटि पूवामधार काभ्र े

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 1500 

11.4.22.5219 

देउपोखरी क्षेत्र पयमटि पूवामधार चौररदेउराली गा 
पा ४ काभ्र े

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 3000 

11.4.22.5867 

चौरी देउराली गा पा १ ठुलोवाङिली तसलढुङ्गा 
महादेव मस्न्दर पयमटि पूवामधार काभ्र े

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 900 

32500103 सांथकृतत प्रवद्धमि कायमक्रम 2500 

11.4.22.5587 श्री भगवती मस्न्दर चौरीदेउराली ४ सगुरेु 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 1000 

11.4.22.5856 चौररखोला बालवुाघाट पयमटि पूवामधार 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 500 

11.4.22.5866 

हररतसवद्ध मस्न्दर चौरीदेउराली १ सािोवाङिली 
गोदामचौर गरुदमुडाडा 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 1000 

30800104 रावष्ट्रय ग्रामीण तिा िवीकरणीय उजाम कायमक्रम 800 

11.4.22.5900 

िवीकरणीय ऊजाम प्रवतध जडाि 
(वायोग्याँस/ववद्यतुीय चलुो/सधुाररएको चलुो/सौयम 
ऊजाम) 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 800 

36501103 झोलुांग ेपलु के्षत्रगत कायमक्रम 2100 

11.4.8.1291 

गैरवगर झो.प ु, भाल ुखेला ट्स पलु, भतेु ढुङगो 
(माझीरे्दा) ट्स पलु,चौंरीदेउराली गाउँपातलका, 
काभ्रपेलान्चोक 

िेपाल सरकार/आन्तररक 
ऋण िगद 2100 

 

 

चौरीदेउराली गाउपातलकाको आ.व. २०७8/0७9 को ववकास बजेट (सांस्घय/प्रदेश समातिकरण र आन्तररक श्रोत) 

तस.िां. क्र.सां. वववरण खचम स्शर्मक िां. 
रकम     (रु. 
हजारमा) वडा िां. 

१०   आतिमक ववकास   २२४००   

१०१०   कृवर्   ३८००   

  1 स्चया बगाि गोडमेल वाङ्िली   १५० 1 

  2 कृवर् तिा पशपुांक्षी   १०० ७ 
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  3 यवुा कृवर् तिा पशपुालि वकसाि सतमाि कायमक्रम   १०० ८ 
  4 भैँसी वकन्न सापटी घतुतीकोर्   १०० ८ 
  5 उन्नत तबउ उत्पादि कायमक्रम धाि गहुँ   ५००   

  6 कृवर् औजार ५०% अिदुाि   १०००   

  7 
कृवर् उपज ढुवािी हेभी ट्र्याक्टर ५०% अिदुाि वडा िां 
५ 

  ८०० ५ 

  8 
कृवर् रोग महामारी तियन्त्रण र वकटिाशक और्धी 
५०% अिदुाि 

  २००   

  9 प्याजको तबउ ववकास अिदुाि ५०%   १००   

  10 थप्रयेर ५०% अिदुाि   १००   

  11 माटो पररक्षण ल्याब सांचालि   १५०   

  १२ वकसािलाई धाि, गहुँ, मकै तबउ अिदुाि ५०%   ५००   

            

१०२०   पश ुसेवा तर्म    ३४५०   

  1 पश ुथवाथ्य तिा और्तध खररद   ५००   

  2 पश ुखोप कायमक्रम भ्यास्क्सिटेर भत्ता   १००   

  3 वहउँदे घास जै, भेज, वरे् घासको तबउ   १००   

  4 गाई भैंसी सतु्केरी भत्ता   १५००   

  5 
दतलत समदुायलाई बांगरु सुांगरुका पाठा ववतरण ५०% 
अिदुाि 

  १०००   

  6 पश ुववमा कायमक्रम ५०% अिदुाि   २००   

  7 कृततम गभामधािको लातग िाई्रयोजि ढुवािी   ५०   

            

1030   पयमटि   ४९५०   

  1 कालीदेवी र सेतीदेवी मस्न्दर रांगरोगि   ५० ७ 
  २ चेग्रिे देस्ख पातिभारासतम पद मागम तिमामण   २०० ७ 
  3 मास्झगाउँ तभमसेििाि सतल तिमामण   १०० ८ 
  ४ गरुु उगेि धागेतलङ गतुबा तिमामण   ६०० ९ 
  5 सवहदपाकम  तिा सातलक तिमामण वाङ्िली   १०००   

  ६ वेपत्ता पाकम  तिा सातलक तिमामण, चौँरी   १५००   

  7 वेपत्ता पाकम  तिा सातलक तिमामण, ववताम   ५००   

  ८ सवहदगेट मममत तिा रांग रोगि   ४०० ५ 
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  9 काङग्यरु तेङ्युर पजुा व्यवथिापि    १०० ३ 
  १० सवहदपाकम  तिा सातलक तिमामण सलतब ु   ५००   

            

1040   सहकारी   ६००   

  1 रासायतिक मल ढुवािी अिदुाि ५०%   ५००   

  २ सहकारी समन्वय पररचालि   १००   

            

1050   ववत्तीय के्षत्र   0   

  1         

            

1060   जलस्रोत तिा तसांचाई (खचम स्शर्मक 31155)   ९६००   

  1 सातवाटी तसँचाई   200 २ 
  2 बािवती वरवली वरे् तसँचाई   200 २ 

  3 
भालखुोला रजबास चलाख ु बाहिुटोल सतमबोटसतमको 
तसँचाई 

  २०० २ 

  4 धारा मझवुा पोखरी मममत   १०० ४ 
  5 मेहेले तसांचाई पोखरी   १५० ४ 
  6 झलेु गतुपाटी खािेपािी तडवपआर   २०० ४ 
  7 मातिल्लो खड्काटोल तसांचाई मममत   १०० ४ 
  8 तबङ्गटी तसांचाई   ४५० ४ 
  9 उस्त्तसगैरा तसांचाई पोखरी   ४५० ४ 
  10 राजकुलो तसांचाई   ३०० ४ 
  11 िाथटार तसँचाई पोखरी   ६५० ५ 
  12 बडारे तसँचाई पोखरी   २०० ५ 
  13 क्यौरेिी धारा टार तसँचाई   १०० ५ 
  14 थवाराधारा तसँचाई पोखरी तिमामण   ३०० ९ 
  15 ढाँडेली टोल स्चसापािी तसँचाई पोखरी तिमामण   ३०० ९ 

  16 दाररतबोट तसँचाई पोखरी   
      

250  
६ 

  17 कातलमाटी तसँचाई पोखरी   
      

150  
६ 

  18 माख्लोकास्त्तके गोठबारी सडक तसँचाई पोखरी   
      

150  
६ 

  19 बोक्से दाररतबोट तसँचाई पोखरी         ६ 
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150  

  20 छाप्र भञ्ज्याङ्ग दोभाि खोला तसँचाई पोखरी तिमामण   ३०० ९ 
  21 तामाङ गोटी सखु्खा पोखरी तिमामण   ५० ९ 
  22 ढाँडेलीटोल करु खेत तसांचाई   २००   

  23 तबङ्गटी एवककृत खािेपािी तिा तसांचाई पाइप   ५००   

  24 बाहिुधारा तसांचाई पोखरी मममत र पाईप खररद   २५०   

  25 साउिेखोला तसांचाई पोखरी मममत   १००   

  26 लोवकल तसांचाई पोखरी मममत   ५०   

  27 र्ासे्रखेत तसांचाई धसेुिी    १००   

  28 वैशेरीखेत तसांचाई    १००   

  29 धसेुिीखोला  पोखरी बाँसघारी तसांचाई   १००   

  30 बन्देगरा तसांचाई पोखरी पात्लेखेत   ८००   

  31 तसथिेघारी तसांचाईपोखरी तारबार, मझवुा   १५०   

  32 भासतसम तसांचाई पोखरी तारबार   १५०   

  33 लकां से तसांचाई पाईप खररद    १००   

  34 सातपाि ेधारो महुाि सांरक्षण तिा तसांचाई पोखरी   ३००   

  35 कलङसे ,डबली तसांचाई कुलो तिा पाईप   ५००   

  36 डाङडगु ेखोलो भल्टार तसांचाई पाईप   ४००   

  37 दहालखेत तसांचाईपोखरी पाईपलाईि सतपन्न   १५०   

  38 लेडङु्गो तसांचाई पाइप    २००   

    
तबरामदेउराली घटे्टखोला खािेपािी महुाि तसांचाई पाईप 
खररद   ५०० 

  

            

20   सामास्जक ववकास   ४६५०९   

2010   स्शक्षा   ८६८४   

  1 शैलङेु्गश्वरी प्रा.वव. मस्न्दर तिा खािेपािी   २०० ५ 

  2 जममिी भवि घेराबार (प्रभा मा.वव.)   
      

150  
६ 

  3 अल्पसांख्यक माझी बाल बातलका शैस्क्षक सधुार   १०० ८ 
  4 भमेुथिाि मा.वव. बगैचा तिमामण तिा पखामल   ३०० ८ 
  5 सबै माववहरुमा Scout गठि तिा सांचालि   ४००   

  6 शैस्क्षक क्यालेन्डर तिा बलेुवटि प्रकाशि    १५०   



26 
 

  7 कक्षा ८ पररक्षा सांचालि तिा व्यवथिापि   ३००   

  8 कक्षा १-९ पररक्षा सांचालि तिा व्यबथिापि   ३००   

  9 अन्तववमद्यालय प्रततभा पवहचाि   २००   

  10 
प्राववतधक ववद्यालय जागतृत, सरथवती, तसजमिस्शल,प्रभा 
(ववज्ञाि )अिदुाि   २००० 

  

  11 ववज्ञाि र प्रववतध स्शक्षा ववद्यािी छात्रवतृ्ती ५०%   ९००   

  12 
बालकोटाका स्शक्षकहरुको िप पाररश्रतमक प्रततव्यस्क्त 
प्रततमवहिा १५०० का दरले (५३ जिा)   १०३४ 

  

  13 गणेश आधारभतु ववद्यालय घेराबार दतुी   २००   

  14 १-५ अांग्रजेी पाठ्यपथुतक खरीद   ५००   

  15 लक्ष्मी प्रततष्ठाि चेपाङ ववद्यािी होथटेल   ४००   

  16 मझवुा सामदुावयक भवि तिमामण   ४००   

  17 भगवती प्रावव घरेाबार   १५०   

  18 तारलामो आधारभतू ववद्यालय व्यवथिापि   २००   

  19 सयुोदय मावव स्शक्षक व्यवथिापि   ४००   

  20 वदु्ध वहमालय मावव स्शक्षक व्यवथिापि   ४००   

            

2020   थवाथ्य    17200   

  १ थवाथ्य चौकी व्यवथिापि   १०० 1 

  २ बाहयखोप केन्द्र व्यवथिापि   १०० २ 
  ३ डे-केयर सेन्टर व्यवथिापि   २०० २ 
  ४ िाग्र ेथवाथ्य चौकी र्तिमचर व्यवथिापि   १०० २ 
  ५ माझीरे्दा थवाथ्य चौकी    १०० ३ 
  ६ मादि कँुडारी थवाथ्य चौंकी व्यवथिापि    ५०० ७ 
  ७ कोरोिा तियन्त्रण तिा उपचार कोर्   ५०००   

  ८ अस्क्सजि प्लाण्ट थिापिा तिा सांचालि   ५०००   

  ९ तिशलु्क और्तध ववतरण    ५००   

  १० और्धी ढुवािी भाडा   १००   

  ११ ३ वटा वतिमङ सेन्टर िपगु तलब भत्ता   ५००   

  १२ गभमवती मवहला जाँच, घतुती तभतडयो x-ray कममचारी 
यातायात खचम   १००   

  १३ गाऊँघर स्क्लतिक यातायात खचम    १००   
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  १४ ENT, दाँत पाठेघर क्यान्सर सतबन्धी थवाथ्य स्शववर   ५००   

  १५ अथपतालको लातग औजार उपकरण र ल्याब सामाग्री   ५००   

  १६ अथपताल सेकुररटी गाडम   ४००   

  १७ अथपताल कायामलय सहयोगी   ४००   

  १८ गभमवती मवहला तिशलु्क रक्तजाचँ गिे केतमकल   १००   

  १९ मवहला थवाथ्य थवयांसेववका मातसक बैठक यातायात 
खचम 

  ४००   

  २० अथपताल ल्याब कममचारी तलब भत्ता चौिो तह २ जिा   ७५०   

  २१ वतिमङ सेन्टरमा िाईट ड्युटी भत्ता   १५०   

  २२ अथपताल भैपरी आकस्थमक खचम    ५००   

  २३ अथपताललाई और्धी खररद   ५००   

  २४ मास्झरे्दा बतिमङ सेन्टर कममचारी व्यवथिापि   ४००   

  २५ ववतामदेउराली थवाथ्य चौकी व्यवथिापि   २००   

            

2030   
खािपेािी तिा सरसर्ाई (स्शर्मक िां. 31156) (आन्तररक 
श्रोत) 

  8600   

  1 पौरास्णक ढुांगेधारा तिमामण   २०० 1 

  2 लौरेदेउराली खािेपािी   २०० 1 

  3 टारटोल खािेपािी   २०० 1 

  4 एवककृत खािेपािी व्यवथिापि, िाग्र े   ६०० २ 
  5 दतुत खािपेािी तलस्फ्टङ्ग/ववद्यतु लाइि ववथतार   २०० २ 
  6 गैरीधारा महुाि सांरक्षण मास्झटार   २०० ३ 
  7 माङिाि पािी महुाि ट्याङ्की तिमामण   २०० ३ 
  8 िेवार टोल ट्याङ्की तिमामण   १५० ३ 
  9 मास्झरे्दा खािेपािी तिा सरसर्ाई सतमतत   ११०० ३ 

  10 
मास्झरे्दा खािपेािी तिा सरसर्ाई सतमतत काफ्ले धारा 
तिमामण अधरुो सतपन्न 

  
२०० ३ 

  11 होल्का लेकाली टोल खािेपािी अधरुो सतपन्न    १५० ३ 
  12 साङन्हाि खािेपािी पाईप खररद   १०० ३ 
  13 बाल ुखािेपािी ट्याङ्की   २०० ५ 
  14 तभरकुिा टोल खािेपािी   १०० ५ 
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  15 
वडाभरी चौरीखोला पातिभरा खा.पा. तलस्फ्टङ्ग धारा 
तिमामण सतपन्न ५०% अिदुाि 

  १००० ६ 

  16 ववङ्िली वदुी खहरे लामबगर खािेपािी पाइप खररद   ५० ७ 
  17 घटे्टकुलो भमेुथिाि खािेपािी मममत तिा सधुार    २५० 8 

  18 दतलत टोल खािेपािी पाइप खररद    १०० ९ 
  19 मातिल्लो खड्काटोल खािेपािी   ३०० ४ 
  20 कुिमली खािेपािी   १०० ४ 
  21 पखेराटोल खािपेािी   २०० ४ 
  22 झलेु गतुपाटी खािेपािी   २०० ४ 
  23 गतुबखुोला तलफ्ट खािेपािी सतपन्न    १०००   

  24 सल्लेरीखोला धसेुिी रुतटीखेत तसांचाई   ४००   

  25 धसेुिी बाँजेघर खािेपािी योजिा साववक १   ३००   

  26 गोले माईलाटोल,दतलतटोल,हरेलीटोल खािेपािी सुांगरेु   २५०   

  27 शारदा सर टोल खािेपािी   १५०   

  28 तभमेटोल र पवहरा घरमा खािेपािी व्यवथिापि   १००   

  29 सातलमे खािेपािी व्यवथिापि   १००   

  30 डाँडाटोल खािेपािी, सुँगरेु   १००   

  31 भञ्ज्याङ खािेपािी व्यवथिापि सतपन्न   २००   

            

2040   सँथकृतत प्रवद्धमि    7175   

  1 बाङ्िली पञ्चबेाजा   १०० 1 

  2 स्शव मस्न्दर तिमामण, पलािली दतलतटोल   ३०० २ 
  3 सवहद गेट सातलक थिापिा   ३०० २ 
  4 खाँडादेवी मस्न्दर रांगरोगि   ५० २ 
  5 मस्न्दर तिमामण बाहिुटोल काफ्ले    ३०० ३ 
  6 तहािी समहु भवि तिमामण   ३०० ३ 
  7 काग्यदु ज्याङछुयपु छोइतलङ गतुबा काफ्ले दमारा   २०० ३ 
  8 डगुटाँसी िोङमाि दागेतलङ गतुबा अधरुो सतपन्न   ४०० ३ 
  9 तीज कायमक्रम   ५० ३ 
  10 महादेव मस्न्दर   १०० ४ 
  11 शब्दकन्या सेततदेवी मस्न्दर   १०० ४ 
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  12 सेतीदेवी मस्न्दर रुतटी मममत   ७५ ५ 
  13 पाँचकन्या सेतीदेवी मस्न्दर डाडँाटोल   १०० ५ 
  14 स्शव मस्न्दर वाल घेराबारा पिुतिमामण भालचुौर   ४०० ५ 

  15 बदु्ध मतुतम तिमामण उ.स. (आरुबोट)   
      

200  
६ 

  16 र्ोक्सी बोट चौतारो तिमामण   
      

200  
६ 

  17 खत्रीटोल तभमसेि मस्न्दर   
      

200  
६ 

  18 स्चउरीबास मस्न्दर मममत   
      

100  
६ 

  19 ववङ्िली आयमघाट मममत   १०० ७ 
  20 िेवारघाट आयमघाट शवदाहि ्रयथट तिमामण   २०० ७ 
  21 मादि शव दाह तिमामण   ३०० ७ 
  22 सेतत देवी मस्न्दर तभरकुिा   १०० ७ 
  23 तसवद्ध कातलका मस्न्दर (रांगरोगि, झ्याल) तिमामण   १०० ८ 
  24 वटम्रिेी पहरी टोल सेततदेवी सत्तल तिमामण   १५० ८ 
  25 वटम्रिेी सत्तल तिमामण   १५० ८ 
  26 कालीदेवी मस्न्दर तिमामण (सेढाइटोल)   २०० ९ 
  27 तहरेमाि ेच्यािडाडा सतल तिमामण सतपन्न   २०० ९ 
  28 वकराती डाँडा च्याि सतल तिमामण तिा छ्यातेि तिमामण   ४५० ९ 
  29 गोठपािी बज्रधारा बदु्धमतुी तिमामण   ५००   

  30 तबङ्गटी  तभमसेि मस्न्दर ट्वाईलेट धारा   १५०   

  31 सिुकोशी सत्तल तिमामण,आरुबोट   २००   

  32 खाँडादेवी मस्न्दर सत्तल मममत जखडी   १५०   

  33 
भज्याङ कुक्ली च्यािडाँडा सावमजतिक शवदाह थिल 
तिा ्रयथट 

  ५००   

  34 िपुङुगाङ कातलदेवी मस्न्दर मादि   २००   

  35 बोक्सेलीटोल देवीिाि तिमामण पोखरी   ५०   

            

2050   खेलकुद तिा मिोरञ्जि    1450   

  1 यवुा तिा खेलकुद   
      

100  
६ 

  २ खेलकुद प्रवद्धमि   १०० ७ 
  3 यवुा खेलकुद कायमक्रम   १५० ८ 
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  4 ियाँबथती खेल मैदाि तिा चौतारो, बोकेचौर   २००   

  ५ राष्ट्रपतत रतिङ स्शल्ड प्रततयोतगता   ४००   

  6 अध्यक्ष गोल्डकप प्रततयोतगता   ५००   

            

2060   
लैतगङ्क समािता तिा सामास्जक समावसेीकरण (स्शर्मक िां. 
22522) 

  3400   

  1 दतलत आयआजमि कायमक्रम   १०० ३ 
  2 तसलाई मेतसि र सधुाररएको आरि   १५० ५ 
  3 वहमाल आमासमूह शसस्क्तकरण सातबक २   २०० ७ 

  4 
जेष्ठ िागररक, र्दघमरोगी, अशक्त तिा सतु्केरी मवहलालाई 
तिःशलु्क और्धी तिा न्यािो  ववतरण कायमक्रम 

  २०० 8 

  5 मवहला शसस्क्तकरण   १५० ८ 
  6 पञ्चबेाजा सांरक्षण कायमक्रम   १०० ८ 

  7 
अल्पसांख्यक दतलत तिा तसमान्तकृत समदुायलाई 
बांगरुका पाठा पाठी ववतरण कायमक्रम 

  २०० ८ 

  8 बदृ्ध तिा अपाङ्ग सतमाि कायमक्रम   १०० ९ 

  9 

जियदु्ध, जिआन्दोलिमा राज्य र ववद्रोही पक्षबाट 
शाहदत र वेपत्ता पररवारलाई राहत सहयोग प्रततवररवार 
प्रततमवहिा २ हजारका दरले    ९००   

  10 
मवहला बालबातलका दतलत अपाङ्ग जेष्ठ िागररक लस्क्षत 
कायमक्रम   १०००   

  11 गाउँपातलका तीज ववशेस कायमक्रम   १००   

  12 मवहला सामदुावयक भवि कायामलय व्यवथिापि, मादि   १००   

  13 माझी सामदुावयक भवि तिमामण सतपन्न   १००   

            

30   पूवामधार ववकास   19200   

3010   यातायात पवुामधार (स्शर्मक िां. 31151)   13950   

  1 वाङ्िली वडा भरीका सडक मममत तिा थतरोन्नती   ५०० 1 

  2 कामाटोल भोस्तसङ सडक तिमामण   २०० 1 

  3 
ल्यादाङ देस्ख पेमा देछेतलङ घयाांटोल शेपामटोल गतुबा 
सडक तिमामण 

  ५०० 1 

  4 मकपाम सडक तिमामण   १०० २ 
  5 सतमबोट ठुतलचौर सडक तिमामण   १०० २ 
  6 दतुत चचम सडक   २०० २ 
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  7 तमलघर बदु्धवहमालय सडक   २०० ३ 
  8 वडा भरीका बाटो मममत आकस्थमक सवहत   २०० ३ 
  9 लेकालीटोल घरेटी डाँडा ग्रातमण सडक    १५० ३ 
  10 गैरीटोल हुँदै धातमटोल ग्रातमण सडक   १५० ३ 
  11 मतसि चौर बाटो   १०० ४ 
  12 वडा भरीका आकस्थमक बाटो मममत   ३०० ४ 
  13 वडाभरीका सडक मममत आकस्थमक सवहत   ३०० ५ 
  14 रैकर सतुलकोट ठैटी कातलपोखरी सडक   ४०० ५ 
  15 रातचे भष्मे खदुिुे बेशी कृवर् सडक   १०० ५ 
  16 पात्लेखेत सडक मममत   १५० ५ 
  17 सतुलकोट सारेपोखरी ढोकेडाडँा रातमाटे भालचौर सडक   ५०० ५ 
  18 सतुलकोट खसे्र लाकुरी भञ्ज्याङ्ग सडक ववथतार   ३०० ५ 

  19 टारपाखा पहररटोल सडक तिमामण   
      

200  
६ 

  20 जखाडी बाटो मममत   
      

100  
६ 

  21 दतलत भवि माझटोल आहालतडल सडक   
      

350  
६ 

  22 बतासे चपली खोररयो सडक तिमामण   
      

250  
६ 

  23 द्वारेटोल कोस्ल्डल वहमपाईप खररद सडक तिमामण   
      

150  
६ 

  24 बोक्से डाडा टोल डडेु सडक   
      

250  
६ 

  25 तमलडाडा तभरकुिा सडक   
      

150  
६ 

  26 वडा भररका बाटो तिमामण मममत   
      

400  
६ 

  27 स्चप्लेटोल राउर्ाडे च्याि डाँडा सडक   
      

300  
६ 

  28 साउि ेपािी दतलत भवि आहालतडल सडक मममत   
      

100  
६ 

  29 टाँडी देवीिाि टोल जाि ेसडक   १०० ७ 

  30 
आहल डाडँा पातले खोला जखडी लोकमागम जोड्ि े
सडक मममत 

  ३०० ७ 

  31 गैरी मादि पधेरो मममत तिा गोरेटो बाटो मममत   ३०० ७ 
  32 वडा भर सडक मममत   ४०० ७ 
  33 बौवद्धक तिा जेष्ठ िागररक सतमाि कायमक्रम   १०० ७ 
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  34 खहरेघाट माझीगाउँ मालवुा कृवर् सडक   ४०० ८ 
  35 मास्झगाउँ अगौटे बथती सडक तिमामण   १०० ८ 
  36 खहरेखोला सडक थतरोन्नती   १५० ८ 
  37 केउरािी दोबारा सडक   २०० ८ 
  38 वडा भरीको सडक थतरोन्नती (आकस्थमक समेत)   ३०० ८ 
  39 होल्का छेडा भदौरे स्घतसङटोल ग्रातमण सडक   ५०० ९ 
  40 पातिभरा ततमालगैरे ग्रातमण सडक   २०० ९ 
  41 जोगीडाडा टुतिबोट सडक मममत   १५० ९ 
  42 तामाङ गोटी पछुरटोल सकड मममत   ५० ९ 
  43 गोपेटोल सडक तिमामण   १०० ९ 

  44 
भञ्ज्याङ्ग-मािेडाडा-स्चसापािी-उपलकास्त्तके सडक डबल 
कवटङ   १००० 

  

  45 जिता प्रा.वव. बहखोला सडक सरसर्ाई   १५०   

  46 रेशमको घरदेखी पालेको घरसतम बाटो   १००   

  47 ततस्तसिाबारी कमेरे सडक, देउसेली पािी   ३००   

  48 दाररमबोट वटम्रिेी सडक    २००   

  49 रे्दालीडाँडा तलसेपािी गोरेटोबाटो तिमामण   १५०   

  50 वडारेगैरा स्जमरेली टोल सडक    ३००   

  51 सातपाि ेखाल्टातडल जोड्ि ेसडक   ३००   

  52 आला भोलङु वटमरेिी सडक थतरोन्नती    ४००   

  53 पोखरी टाउके तडल सडक मममत   १००   

  54 सातपाि ेगैराटोल सडक तारजाली   ३००   

  55 केउरेिी दतलतटोल तारजाली ग्यातबि   ३००   

  56 झलेु साँगासोती सडक तिमामण   २००   

  ५७ वडाकायामलय ट्वाइलेट बत्ती धसेुिी   १००   

            

3020   भवि तिा सहरी ववकास    3500   

  1 सामदुावयक भवि तिमामण ठुलो वाङ्िली   ५०० 1 

  2 मगर प्रततष्ठाि भवि तिमामण   400 २ 
  3 गतुपाटी बजार व्यवथिापि   ४०० ४ 
  4 छेडा बजार व्यवथिापि   ४०० ४ 
  5 ठुली पधेरा वक्रयापतु्री घर सतुलकोट   ५०० ५ 
  6 सवहद पाकम मा ट्वाइलेट तिमामण   १५० ७ 
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  7 माि ेडाँडा पाटी प्लाथटर   १५० ७ 
  8 मवहला सामदुावयक भवि पाटीगैरा   १०० ८ 
  9 अग्रगती कृवर् सहकारी भवि झ्यालढोका मादि   १००   

  10 दबासी सामदुावयक भवि    ३०० २ 
  11 मादिकुडारी वडा कायामलय तिमामण सतपन्न   ५००   

            

3030   उजाम,लघ ुतिा सािा जलववद्यतु(बैकल्पीक उजाम समेत)    1750   

  1 सामदुावयक ववद्यतुीकरण पोल खररद 10-90 अन्तगमत   १००० 1 

  2 
काठको पोल ववथिावपत (र्दगो ववकास सामदुावयक 
ववद्यतुतकरण अतभयाि 

  ३०० ७ 

  3 ववताम सामदुावयक ववद्यतुीकरण लाईि सधुार   २५०   

  4 छेडा ववद्यतुलाईि ्रयान्सतमटर थिािान्तरण   १००   

  5 मास्झरे्दा ववद्यतुीकरण   १००   

            

40   सशुासि तिा अन्तरसतबस्न्धत के्षत्र   १४०५०   

4010   वि तिा भ-ूसांरक्षण   ८००   

  1 कास्त्तके पौवा डाडा बदु्ध चौतारो तिमामण   
      

200  
६ 

  2 हदमि चौतारा तिमामण   १०० ७ 
  3 मादि साववक वडा िां. ३ दईु वटा चौतारा तिमामण   २०० ७ 
  4 धसेुिी तलला ब को घरमिुी जाली   ५०   

  5 साउिेपािी खोला खररयो साकीटोल पवहरो तियन्त्रण   २५०   

            

4020   ववपद् व्यवथिापि    2250   

  १ पवहरो जोस्खम न्यतुिकरण बाँझे, सतमतडल   ३०० ५ 
  २ तसमटोल वथती जोस्खम तियन्त्रण   १५० ८ 
  ३ खहरेखोला हरेली टोल घरमतुि जाली   ४००   

  ४ सन्तेतडल मौरी बथिे ढुांगो तारजाली    ४००   

  ५ ववपद् व्यवथिापि कोर्   १०००   

4030   पांस्ञ्जकरण व्यवथिापि       

            

4040   थिािीय त्याङ्क सांकलि र अतभयालेख व्यथिापि    १५००   

  1 ववताम ववकास तिमामण तिा पयमटि प्रवद्धमि    ४०० ८ 
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  २ वडा भरी सडक वत्ती जडाि तिा साइि बोडम तिमामण   ३०० ८ 
  3 चौँरीदेउराली ववकास दपमण पथुतक प्रकाशि    ५००   

  ४ पातलकाको पाश्वमस्चत्र साांतगततक एल्बम    ३००   

            

4050   सशुासि प्रवद्बमि    ९५००   

  1 
र्दगो ववकासका लातग लस्क्षत समदुाय एवम ्
उपभोक्ताको भतूमका सतबन्धी सचेतिा कायमक्रम  

  
२०० ३ 

  2 वडा कायामलय थिािान्तरण व्यवथिापि   ३०० ५ 

  3 
तबतभन्न सांघ सांथिाहरु सँग लागत सहभातगताका 
कायमक्रम   १५०० 

  

  4 रावष्ट्रय, अन्तरावष्ट्रय पवम उत्सव समारोह    १०००   

  5 
तबतभन्न सावमजतिक सिुवुाई, सभा, सतमेलि, गोष्ठी, 
अन्तवक्रम या आदी 

  १०००   

  6 लागत सहभातगता तिा साझेदाररका कायमक्रम   ५०००   

  7 न्यावयक सतमतत पररचालि    ५००   

            

    आन्तररक स्रोत    १७३७९   

  

क ववववध जगडेा कोर् २२७११ ३२५४   

ख क्रमागत योजिाहरु आन्तररक 31159 १४१२५   

१ सारेपोखरी खेलमैदाि जग्गा व्यवथिापि   १०० ५ 
  २ काजीितुका भ्यटुावर प्रदेश सशतम   ४९८६   

  ३ वडाकायामलय भवि तिमामण सतपन्न वडा िां-५   २७५३   

  ४ वडाकायामलय भवि तिमामण सतपन्न वडा िां-८   ३१९७   

  ५ वडाकायामलय भवि तिमामण सतपन्न वडा िां-९   ३०८९   

            

    जतमा    ११९५३८   

    प्रदेश समपरुक   २५०१८   

    कुल जतमा    १४४५५६   

    कुल चाल ुखचम जतमा       

    कुल पुसँ्जगत खचम जतमा       

िोटः प्रदेश समािीकरण र आन्तररक श्रोत बाहेकका बाँकी सबै योजिा सांस्घय समािीकरण अन्तगमत छि। 

      

 

क्र.सां. अिमुातित ववकास बजेट आतदािी रकम 
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(हजारमा) 

 

1 प्रदेश ववत्तीय समािीकरण ७३८१ 

  

 

2 सांघ ववत्तीय समातिकरण ९१६०० 

  

 

3 आन्तररक राजश्व प्रक्षेपण ९१०० 

  

 

4 बाँकी मौज्दात क्रमागत सवहत ३६४७५ 

  

  

जतमा १४४५५६ 

  

 

 

जतमा बजेट 
  

 

क्र. सां. बजेट स्शर्मक श्रोत रकम 
(हजारमा) 

  

 

१ प्रदेश ववत्तीय समािीकरण ७३८१ 

  

 

२ पदेश सशतम अिदुाि २६३९४ 

  

 

३ प्रदेश समपरुक २५०१८ 

  

 

४ सांघ ववत्तीय समातिकरण ९१६०० 

  

 

५ सांघ सशतम (चालू) २४४८०० 

  

 

६ सांघ सशतम (पूजँीगत) १२८०० 

  

 

७ राजश्च बाँडर्ाड अिमुातित ६७५५८ 

  

 

८ आन्तररक राजश्च प्रक्षेपण ९१०० 

  

 

९ आन्तररक श्रोत मौज्दात क्रमागत सवहत ३६४७५ 

  

 

कुल जतमा अिमुातित ५२११२६ 

   

खचम स्शर्मक िां स्शर्मक  रकम  

21111 पाररश्रतमक कममचारी   19,000,000  

21142 पदातधकारी भत्ता तिा अन्य सवुवधा    8,000,000  

21121 पोशाक      500,000  

21132 महांगी भत्ता      800,000  

21133 वर्ल्ड भत्ता      400,000  

21134 कममचारीको बैठक भत्ता      250,000  
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21135 कममचारीको प्रोत्साहि तिा परुथकार    1,000,000  

21139 अन्य भत्ता      250,000  

21141 पदातधकारी बैठक भत्ता      650,000  

21212 

कममचारीको योगदािमा आधारीत तिवतृभरण 
तिा उपदाि कोर् खचम    1,000,000  

21214 कममचारी कल्याण कोर्      500,000  

22111 पािी तिा तबजलुी      400,000  

22112 सांचार महसलु      400,000  

22211 इन्धि (पदातधकारी)      400,000  

22212 इन्धि (कायामलय प्रयोजि)      500,000  

22213 सवारी साधि मममत खचम      550,000  

22214 ववमा तिा िववकरण खचम      200,000  

22221 मेतसिरी तिा  पजार मममत सतभार खचम      100,000  

22231 तितममत सावमजतिक सांथिाको मममत सतभार खचम      100,000  

22291 अन्य सतपततहरुको सांचालि तिा सांतभार खचम      100,000  

22311 मसलन्द तिा कायामलय सामाग्री    7,000,000  

22313 पथुतक तिा सामाग्री खचम        50,000  

22314 इन्धि अन्य प्रायोजि        50,000  

22315 पत्रपतत्रका, छपाई तिा सूचिा प्रकाशि खचम      400,000  

22319 अन्य कायामलय सांचालि खचम      100,000  

22411 सेवा र परामशम खचम      300,000  

22412 सूचिा प्राववतध तिा थर्टवेयर सांचालि खचम      100,000  

22413 करार सेवा शलु्क   10,000,000  

22419 अन्य सेवा शलु्क      100,000  

22511 कममचारी तातलम      500,000  

22512 

सीप ववकास तिा जिचेतिा तातलम गोष्ठी 
सतबस्न्ध खचम      150,000  
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22522 कायमक्रम खचम      800,000  

22529 ववववध कायमक्रम खचम      200,000  

22611 अिगुमि/मलु्याङ्कि खचम      200,000  

22612 भ्रमण खचम    2,400,000  

22619 अन्य भ्रमण खचम      100,000  

22711 ववववध खचम      900,000  

22721 सभा सञ्चालि खचम      200,000  

27212 उद्दार राहत तिा पिुथिापिा खचम      500,000  

27213  और्धी खररद खचम      200,000  

28142 घरभाडा      150,000  

28143 सवारी साधि तिा मेतसि औजार भाडा      100,000  

28149 अन्य भाडा        50,000  

28911 चाल ुभैपरी जगाडा कोर्    5,508,000  

28911 गत वर्मको राजश्व बाँडर्ाड मौज्दात   33,300,000  

  जतमा चालगुत   98,458,000  

      

  पुजँीगत   

31121 सवारी साधर      500,000  

31122 मेतसिरी तिा औजार      350,000  

31123 र्तिमचर तिा वर्क्चर      500,000  

31511 पुजँीगत भैपरी    1,050,000  

  जतमा पूजीतगत    2,400,000  

  जतमा चालगुत   98,458,000  

  जतमा पूजीगत    2,400,000  

     100,858,000  
 


