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  गााँउिभाको बैठकमा २०७7 िाल अिार 10 गिे बधुबार गोलन्जोर गााँउपार्लकाका    
             उपाध्र्क्ष श्री गंगादेवी शे्रष्ठ ज्रू्ले प्रस्ििु गनुिभएको 
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गोलन्जोर गााँउपार्लका 
ग्वालटार र्िन्धलुी 

                                                   २०७7 
  



 

 

आदरणीर् िभाध्र्क्ष ज्रू् , 
गााँउिभाका िदस्र् ज्रू्हरु, 

उपस्स्थि महानभुावहरु, 

पत्रकार िाथीहरु, 

गोलन्जोरबािी दाजभुाई िथा ददददबैनीहरु, 

1.िविप्रथम र्ि गोलन्जोर गााँउपार्लकाको गररमामर् गााँउिभामा चौथो पटक नीर्ि िथा कार्िक्रम िहहिको 
बजेट बक्तव्र् गनि पाउदा आाँफुलाई भाग्र्मानी महििु गरेको छु ।र्ि अविरमा िेस्रो आ.ब.2076/77 को 
बजेट र नीर्ि िथा कार्िक्रम िफल कार्ािन्वर्नमा  भरु्मका खेल्नहुनु ेिम्बस्न्धि िबै पक्षहरु प्रर्ि हाददिक आभार 
व्र्क्त गदिछु ।र्िन्धलुी स्जल्ला र गोलन्जोर गााँउपार्लकार्भत्रका स्थार्नर् िथा राहिर् िञ्चार माध्र्म 
पत्रपर्त्रकाहरुलाई गााँउपार्लकाको गर्िहवधीमाथी चािो राखी कलम चलाइददनभुएकोमा र्बशेर् हाददिक आभार 
व्र्क्त गदिछु ।िाथै नेपालको हवर्भन्न चरणका लोकिास्न्त्रक आन्दोलनमा आफ्नो स्जवन अपिण गनुिहनुे िम्पूणि 
िहहदहरु प्रर्ि भावपूणि श्रद्धान्जली अपिण गदिछु । 

 

गोलन्जोर गााँउपार्लकाले प्रस्िाहवि नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेट िजुिमा गदाि मलुि:नेपालको िंहवधानको अनिुचुी 
८ र ९ मा उस्ल्लस्खि स्थार्नर् िहको एकल िथा िाझा अर्धकार िसु्च,आर्थिक अर्धकार,  आर्थिक, िामास्जक 
हवकाि, प्राकृर्िक श्रोिको उपर्ोग नीर्ि, वािावरण िंरक्षण िम्बन्धी नीर्िहरु,  िंस्िर् िरकार र प्रदेश 
िरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक िथा हवस्िर् नीर्िहरु, स्थार्नर् शािन िंचालन ऐनका प्रावधानहरु, 
हवकािका िमिामहर्क मदु्धाहरु जस्िै िामास्जक िंरक्षण, ददगो हवकाि, जलवार् ुपररवििन र हवपद व्र्वस्थापन, 
खाद्य िथा पोर्ण िरुक्षा, लैहिक िशस्क्तकरण िथा िमावेशी हवकाि, वालमैत्री स्थार्नर् शािन, वािावरणमैत्री 
स्थार्नर् शािन, खलु्ला ददिामकु्त िथा पणुि िरिफाई, उजाििंकट लगार्िका अन्िर िम्बस्न्धि हवर्र्हरु, 
स्थार्नर् िहले देखेका हवहवध हवर्र्हरु, अथि मन्त्रालर्, िंस्िर् मार्मला िथा िामान्र् प्रशािन मन्त्रालर्, प्रदेश 
मन्त्रालर्हरु र अन्र्बाट प्राप्त मागिदशिन , िरकारी गैर िरकारी िंस्था िथा र्नकार्हरुको प्राप्त हववरण र िंस्िर् 
र प्रदेश िरकारले प्रदान गरेको बजेट र्िर्लङ, िहभार्गिामलुक र्ोजना िजुिमा अनरुुप बस्िी/टोल स्िरबाट 
छनौट गररएका आर्ोजना/ कार्िक्रम, वडा स्िरीर् आर्ोजना/कार्िक्रमहरुको प्राथर्मकरण र बजेटिाँग िम्बस्न्धि 
हवर्भन्न िर्मर्िहरुको प्रर्िवेदन िमेिको आधार मानी र पर्छल्लो िमर् हवश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना 
भाइरि (कोर्भड-19) र र्िका कारण र्िस्जिि लकडाउनको अिरलाई िमेि मध्र् नजर गरी गााँउ कार्िपार्लका 
बाट स्वीकृि गरी िाविजर्नकरणका लार्ग र्ो गररमामर् गााँउ िभामा आगामी आ.व.२०७7/७8 को नीर्ि िथा 
कार्िक्रम र बजेट प्रस्ििु गरेको छु । 

प्राकृर्िक िौन्दर्ििा, िास्कृर्िक हवहवधिा, मेहनिी र पररश्रमी जनिा , भौगोर्लक हवस्शष्टिा र िनु्दरिा 
र्ि गााँउपार्लका र िमग्र र्िन्धलुी स्जल्लाकै िम्पर्िको रुपमा रहेको छ ।कृहर् िथा और्र्धजन्र् कृहर् 
उत्पादनहरु, पर्िटन, जलहवद्यिु आदद जस्िा हवर्र्मा प्रचरु िंभावना बोकेको गोलन्जोर गााँउपार्लकामा ददगो र 
िमसु्चि पररचालनको अभावमा अपेस्क्षि रुपमा िामास्जक िास्कृर्िक आर्थिक हवकाि हनु िकेको छैन ।र्द्यहप 
उपलब्ध स्रोि, िाधन र िमर्को प्रभावकारी प्रर्ोग गदै िकारात्मक िोंच, दृढ िंकल्प र िामहुहक 
ईच्छाशस्क्तका िाथ हवकर्िि र िमदृ्ध गोलन्जोर गााँउपार्लका र्नमािण गनि लार्गपनुि हामी िबैको दाहर्त्व हो । 

  



 

 

 

आदरणीर् िभाध्र्क्ष ज्रू् ,िदस्र् ज्रू्हरु िथा उपस्स्थि महानभुावहरु, 

बजेट िथा कार्िक्रमको उदेश्र् र मखु्र् मखु्र् नीर्िहरु अब म िंक्षेपमा प्रस्ििु गनि चाहन्छु । 

2. बजेटको प्रमखु उदेश्र्:- 

आ.ब.२०७7/७8 को र्ि गोलन्जोर गााँउपार्लकाको र्ोजनाको प्रमखु उदेश्र् आर्थिक, िामास्जक, िास्कृर्िक 
रुपान्िरण गदै पूवािधारहरुको हवकाि गरी र्ि गााँउपार्लकालाई  िमदृ्ध गााँउपार्लकाको रुपमा स्िरोन्निी गनि 
र्ोगदान परु्ािउन जोड ददन ुरहेको छ । 

र्िका लार्ग कृहर् पर्िटन जर्डबटुी र जलश्रोिको िमसु्चि प्रर्ोग गरी िडक, स्शक्षा, स्वास््र् ,िंचार, जैहवक 
हवहवधिा लगार्िका क्षते्रहरुको नमूना हवकाि गरी र जनिाका आधारभिू आवश्र्किािाँग जोर्डएका 
उत्पादनस्शल र्ोजना िथा कार्िक्रम िंचालन गरी प्रभावकारी कार्िक्रम बनाई बजेटको िहह पररचालन गनुि 
रहेको छ । 

3.मखु्र् नीर्िहरु 

➢ गोलन्जोर गााँउपार्लकाको केन्रदेस्ख िबै वडाहरुिम्म मोटरबाटो र्नमािण िथा स्िरोन्निीलाई उच्च 
प्राथर्मकिाका िाथ अगाडी बढाइने छ ।िाथै िडक िञ्जाल र्नमािण र झोलिुे पलु लार्ग िंि र प्रदेश 
िाँग िहकार्िका लार्ग पहल गररनेछ । 

➢ स्वच्छ , िफा, र्ििा र पलास्स्टक रहहि गोलन्जोर गााँउपार्लका र्नमािण गनिको लार्ग खानेपानी 
िरिफाई र फोहरमैला व्र्वस्थापनमा हवशेर् जोड ददइनेछ ।िनु्दर र िमदृ्ध गााँउपार्लकाको रुपमा 
हवकाि गनि  हवर्भन्न कार्िक्रमहरु िंचालन गररनेछ । 

➢ पर्िटन उद्योगको उच्च िंभावना भएको हुाँदा पर्िटन पूवािधार हवकािमा थप प्राथर्मकिा ददइनेछ । 

➢ ददगो अथििन्त्रका लार्ग कृहर् िधुार कार्िक्रमहरु िंचालन गरी एक िर एक बगैँचा/एक फमि नीर्िलाई 
अनशुरण गररनेछ ।पशपुालन र कृहर्जन्र् उत्पादनका लार्ग प्राथर्मकिामा रास्खनेछ । 

➢ िमिा, िमानिा र िशस्क्तकरणको र्नर्िलाई अबलम्बन गदै बालमैत्री, अपािमैत्री, लैङर्गक मैत्री िथा 
छुवाछुिमकु्त गााँउपार्लका र्नमािणका लार्ग पूवािधार हवकाि िथा हवर्भन्न कार्िक्रमहरु िंचालन गररनछे 
। 

➢ आधरु्नक िंचार प्रहवर्धको हवकाि र हवस्िारमा जोड ददइ प्रहवर्धमैत्री िेवा प्रवाह गररनेछ । 

➢ पर्छल्लो िमर् हवश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरि (कोर्भड-19) र र्िका कारण र्िस्जिि 
लकडाउनको अिरलाई िमेि मध्र् नजर गदै गााँउपार्लकामा हनु िक्ने स्वास््र् िंकट र भोकमरी िथा 
खाद्य िंकटलाई मध्र्नजर गदै ित्कार्लन िथा ददििकार्लन राहि िथा खाद्य िरुक्षाका लार्ग हवशेर् 
कार्िक्रम बनाइ िंि िरकार, प्रदेश िरकार र दाि ृर्नकार्हरुिग िमेि अनरुोध गररनेछ । 

  



 

 

 

4.आ.व.२०७7/७8को लार्ग श्रोि िाधनहरुको अनमुान,र्िनका माध्र्महरु र िंकलनका रणर्नर्िहरु 

गोलन्जोर गााँउपार्लकाले िंस्िर् िरकार,प्रदेश िरकार र अन्र्बाट प्राप्त मागिदशिन, िरकारी गैर िरकारी 
िंस्था िथा र्नकार्हरुको प्राप्त हववरण र बजेट र्िर्लङका आधारमा श्रोि अनमुान िथा बजेट िीमा र्नधािरण 
िर्मर्िको प्रर्िवेदनको आधारमा श्रोि िाधनको अनमुान र खचिको हवस्ििृ हववरण िर्ार गररएको छ ।( 
जनु िल अनिुचुीहरुमा प्रस्ििु गररएकोछ । 

5.र्िैगरी अब म आ.व २०७7/२०७8 को लार्ग हवर्र्गि हवकाि नीर्ि उदेश्र् र प्राथर्मकिाहरु प्रस्ििु गनि 
चाहन्छु । 

१.आर्थिक हवकाि 

  कृहर् 

➢ गोलन्जोर गााँउपार्लकाको प्रख्र्ाि बालीहरु जनुार, िनु्िला, मनु्िला, कागिी, र्नमवुा, आप, एभोकाडो, 
नास्पािी, भइुकटर, रुखकटर, हलवुावेद, अम्बा, खपुािनी, हकवी, िखरखण्ड आदी लगार्िका 
फलफुलहरुको उत्पादन बहृद्ध गनि हवर्भन्न कार्िक्रमहरु िंचालन गररनछे ।िाथै खाद्यान्नबाली र 
िरकारीबाली  उत्पादनलाई िाथै लर्गनेछ । 

➢ एक िर एक करेिाबारी नीर्िलाई अवलम्बन गरी हकचन गाडेन(KITCHEN GARDEN)को रुपमा 
एक िर एक करेिाबारी र्नमािण गररनेछ । 

➢ उन्नि जािको पशपुालनका लार्ग नश्ल िधुार िथा कृर्िम गभािधारण कार्िक्रममा जोड दददै बाख्रा 
भेडापालन मौरीपालन िथा माछापालन व्र्विार्लाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

➢ पश ुर पंस्क्षहरुमा हनुे िंक्रमणहरुको रोकथामका लार्ग र्थेष्ट और्धी र उपचार प्रणालीमा जोड ददइनेछ 
। 

➢ कृर्कहरुलाई उत्िाहहि गराउन उत्पाददि फिल अनिुारको अनदुान ददने व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

➢ बााँझो जर्मन उपर्ोगको नीर्ि बनाइ कार्ािन्वर्न गररने छ ।चक्लाबन्दीमा कृहर् गनि चाहने कृपकहरुको 
लार्ग िमथर भमुी वनाउन अनदुान वा िहर्ोग उपलब्ध गराइनेछ । 

➢ हवकर्िि हकर्िमका व्र्ाविाहर्क कृहर् िथा पश ु प्रवदिनका लार्ग फमि िथा िमूहका लार्ग 90% 

अनदुान प्रदान गने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ ।नििरी र्नमािणको लार्ग कार्िक्रम बनाइनेछ । 

➢ िबै कृहर् उपज िथा फलफुलहरुको बजारिम्म पहुाँचका लार्ग छोटो दरुीको एहककृि कृहर् िडक 
कनेस्क्टर्भटी बनाइ १२ महहना नै िंचालन हनुे व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ एक वडा 2/2 कृहर्/ पशकुो प्राहवधक कमिचारी पररचालन गररनेछ । 

➢ पोखरी र्नमािण पाइप हविरण िाना र्िाँचाइ कार्िक्रम द्धारा िबै कृहर् जर्मन र्िाँचाइ हनुे व्र्वस्था गररनेछ 
। 

 

  



 

 

 उद्योग िथा वास्णज्र् 

➢ स्थार्नर् कृहर् उत्पादनमा आधाररि िाना िथा िरेल ुउद्योगहरुको हवकािलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ । 

➢ स्थार्नर् उत्पादनमा आधाररि िामानहरुको बजार िरु्नस्िि गनि पहल गररनेछ ।िाथै स्थार्नर् उत्पादन 
प्रर्ोगमा जोड ददइनेछ । 

पर्िटन 

➢ गााँउपार्लकाका िम्भाव्र् पर्िटहकर् स्थलहरुको पहहचान, िंभाव्र्िा अध्र्र्न, विृस्चत्र र्नमािण िथा हवकाि 
गरी आन्िररक िथा वाह्य पर्िटन प्रवद्धिन गररनेछ । 

➢ पर्िटहकर् गन्िव्र्को रुपमा गााँउपार्लकाको गौरवको रुपमा रहेको िनुकोशी र्ािस्फ्टङ आर्ोजनालाई र्िै 
वर्ि िम्पन्न गरी िंचालनमा ल्र्ाइ आउने पर्िटकहरुको र्ि गााँउपार्लकामा बिाई लम्ब्र्ाउन 
गाउाँपार्लका र्भत्रका पर्िटहकर् स्थलहरु गोलन्जोर भ्रू् टावर, िाइकल जोन , जनुार िपुरजोन अवलोकन, 

होम स्टे ल्र्ान्रर्ाङ महादेव र गााँउपार्लकाको र्िमानामा रहेको र्िन्धलुीगढी अवलोकन लगार्िको थप 
हवकाि, हवस्िार र िधुारमा हवशेर् ध्र्ान ददईनेछ । िाथै प्रचार प्रिारमा जोड ददइनेछ । 

➢ गोलन्जोर र्भउ टावर ल्र्ान्र महादेब महाभारि लेक हदैु पर्िटहकर् पदमागिको  अध्र्र्न अनिुन्धान र 
पहहचान गरी प्रचार प्रिार गररनेछ । 

िहकारी िथा हवस्िर् क्षेत्र 

➢ िामहुहक िहकारी िथा हवस्िर् क्षेत्र प्रवद्धिनमा हवशेर् ध्र्ान ददइनेछ ।िाथै कृहर् िहकारीमा जोड 
ददइनेछ । 

➢ िहकारी र हवस्िर्क्षेत्र िम्बन्धी हवर्भन्न र्नर्महरु पाररि गररनेछ । 

२.िामास्जक हवकाि 

स्शक्षा 

➢ गोलन्जोर गााँउपार्लकार्भत्र रहेका हवद्यालर्हरुको शैस्क्षक गणुस्िर िधुार गनि स्शक्षक िक्षमिा, भौर्िक 
िथा प्राहवर्धक िहुवधाको हवस्िार गररनेछ । 

➢ गााँउपार्लकाका गररब छात्राछात्रहरुलाई प्राहवर्धक िथा उच्च स्शक्षाका लार्ग उस्चि छात्रवरृ्िका लार्ग 
पहल गररनेछ । 

➢ गााँउपार्लकार्भत्र रहेका हवद्यालर्हरुमा १००% भनािदर परु्ािउन हवर्भन्न कार्िक्रमहरु िंचालन गररनछे 
।िाथै िाक्षरिा अर्भवहृद्ध गनि िमन्वर्ात्मक पहल गररनेछ । 

➢ हवद्याथी स्शक्षक अनपुाि हेरी हवर्भन्न काननुहरुको व्र्वस्था गरी आन्िररक स्रोिबाट अनदुान ददने 
व्र्वस्था र्मलाइनेछ। 

➢ शैस्क्षक गणुस्िर वहृद्ध गनि पर्ििस्पधािको नीर्ि र्लइ उत्कृष्ट स्शक्षक, हवद्याथी र हवद्यालर्हरुलाई 
परुस्कारको व्र्वस्था स्वरुप थप िहर्ोग/अनदुान प्रदान गररनेछ । 

➢ स्शक्षण र्िकाइलाइ स्जवनउपर्ोगी र्िपिाँग जोड्न प्रोत्िाहन गररनेछ । 



 

➢ हाल हवश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरि (कोर्भड-19) र र्स्िै प्रकृर्िका अन्र् िरुवा रोग 
िम्बन्धी र व्र्स्क्तगि िरिफाइ िम्बन्धी हवद्यालर् स्िरमा हवद्यालर् स्वास््र् कार्िक्रम िञ्चालन गररनेछ 
।िाथै िंि र प्रदेश िरकारले अस्ख्िर्ार गरेका स्वास््र् नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुिाँग िमन्वर्ात्मक 
िहकार्ि गररनेछ । 

 

स्वास््र् 

➢ िबैलाई स्वास््र् कार्िक्रमलाई हवशेर् प्राथर्मकिामा रास्खनेछ । गााँउपार्लकार्भत्र रहेका आर्वेुदालर् 
,स्वास््र् चौकी  वा उपस्वास््र् चौकीहरु िचुारु रुपले िंचालन गनि व्र्वस्थापनका िम्पूणि पक्षहरुमा 
हवशेर् ध्र्ान ददइनेछ । 

➢ अध्र्ारोमा गभिविी हनुे अवस्थालाई अन्त्र् गनि िबै स्वास््र् चौकीहरुलाई िोलारको व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ एि एल र्ि पाि नभएका स्वर्म िेहवकाहरुलाई िम्मानजनक हवदाइ गरी नर्ााँ स्वर्मिेहवका छनौट गरी 
िार्लम लगार्िको व्र्वस्था गरी स्वास््र् प्रणाली मजबिु बनाइनेछ । 

➢ स्वास्थ िम्बन्धी देस्खने हवर्भन्न प्रकोप र्नर्न्त्रणको लार्ग गदठि प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्को उस्चि र 
र्मिव्र्र्ी पररचालन गररनछे । 

➢ िंि र प्रदेशका उदेश्र्हरुिाँग िालमेल गदै स्थार्नर् आवश्र्किामा आधाररि स्वास््र् िेवा िदुृहढकरण 
गनि हवर्भन्न काननुहरु िथा कार्िक्रमहरु र्नमािण गरी अस्पिाल र स्वास््र् चौकीहरुमा आवश्र्क 
जनशस्क्त र और्धीको र्थेष्ट व्र्वस्थापन गररनेछ । 

➢ हवश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरि कोर्भड-19 को कारण र्िस्जिि लकडाउन र र्िको 
अिरका कारण स्वास््र् चौकीमा ितु्केरी गराउनेको िंख्र्ामा कर्म आएकोले िरुस्क्षि माितृ्वलाई 
प्रोत्िाहन गनि िचुकहरु परुा गने ितु्केरीलाई अध्र्क्ष प्रोत्िाहन िथा परुस्कार कार्िक्रम िञ्चालन गररनेछ 
। 

➢ हवश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरि कोर्भड-19 को कारण र्िस्जिि लकडाउन र र्िको 
अिरका कारण अनपेस्क्षि पररवार िदस्र् िंख्र्ा वहृद्ध हनुे िंभावना आंकलन गररएकोले िथा 
गााँउपार्लकार्भत्र पररवार र्नर्ोजनको अस्थार्ी िाधन प्रर्ोगमा कर्म आएकोले स्थार्ी/अस्थार्ी पररवार 
र्नर्ोजन िम्बन्धी हवशेर् कार्िक्रम िञ्चालन गररनेछ । 

➢ महामारीिाँग फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गने र 24 िण्टा िेवामा िमहपिि रहन े स्वास््र् क्षेत्रका 
कमिचारीहरुलाई हवशेर् थप प्रोत्िाहन िथा जोस्खम भिा उपलब्ध गराइ कमिचारीको मनोबल उच्च 
बनाइनेछ । 

खानेपानी िथा िरिफाई 

➢ िफा खानेपानी िथा पणुि िरिफाईका लार्ग  हवशेर् ध्र्ान ददईनेछ । 

➢ र्ििा र पलास्स्टक रहहि गााँउपार्लका र्नमािणका लार्ग हवर्भन्न कार्िक्रमहरु िंचालन गररनेछ ।बजार 
बिेका क्षेत्र िथा ििन बस्स्िहरुमा हवशेर् िरिफाइमा ध्र्ानददन उपर्कु्त जनशस्क्त प्रहवधी र 
िामाग्रीहरुको उस्चि पररचालन गररनेछ । 



 

➢ िफा र स्वच्छ गोलन्जोर गााँउपार्लका र्नमािणको लार्ग र्हााँवाट र्नस्कने फोहरमैलाहरुको उस्चि 
व्र्वस्थापन गनुिपने हुाँदा उपर्कु्त डस्म्पङ िाईट िथा ल्र्ाण्डहफल्ड िाईडको र्नमािण िथा व्र्वस्स्थि 
िंचालनमा हवशेर् जोड ददइनेछ । 

िस्कृर्ि प्रवद्धिन 

➢ भार्ा, िाहहत्र्, कला र िस्कृर्िको िंरक्षण िथा िम्बद्धिनमा हवशेर् ध्र्ान ददइनेछ ।र्ििाँग िम्बस्न्धि 
हवर्भन्न कार्िक्रमहरु िंचालन गररनेछ । 

➢ गााँउपार्लकामा रहेका गमु्बा मठ मस्न्दरहरुको पहहचान िंरक्षण एंव िम्बद्धिनका लार्ग जोड ददइनेछ । 

➢ र्िन्धलुी र गोलन्जोरको िंस्कृर्ि प्रवदिनमा िहर्ोग गने िंस्थाहरुिाँग िमेि हािेमालो गरी कार्िक्रमहरु 
िञ्चालन गररनेछ । 

लैहिक िमानिा एंव िमास्जक िमावेशीकरण 

➢ महहला बालबार्लका दर्लि िथा उस्त्पर्डि जनजािी हवपन्न र्िमान्िकृि अपाि एंव पछाडी परेका बगिलाई 
लस्क्षि कार्िक्रमहरु उर्नहरुबाटै िंचालन गनि उत्प्ररेरि गररनेछ ।राहिर् मलुप्रवाहीकरणको नीर्ि 
अवलम्बन गररनेछ । 

➢ मानव वेचहवखन, िरेल ुहहंिा, बालश्रम छुवाछुि िथा िामास्जक कुररिीको रुपमा रहेका प्रथाहरुको िबै 
पक्षहरुको िहर्ोगमा न्र्रु्नकरणको प्रर्ाि खोस्जनेछ । 

➢ महहला, बालबार्लका, दर्लि, अपाि, जेष्ठ नागररक, अिहार् र एकल महहलाहरुको िामास्जक िरुक्षा र 
मानव अर्धकार िम्बन्धी िचेिना कार्िक्रम िंचालनमा िामास्जक िंि िंस्थाहरुलाई पररचालन गररनछे 
।िाथै िंचालन भैिकेका कार्िक्रमहरुलाई पर्न र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

➢ अर्ि हवपन्न पररवार, जो िरकारी पहुाँचबाट िधैँ छार्ामा छ, मजदरुी गरेर कमाउने िंभावना पर्न छैन, 
जिको खेर्िर्ोग्र् उिम जर्मन पर्न छैन, एक हहिावले जर्मनै छैन, हवरामी परेको बेला र्िटामोल हकन्न 
िमेि अकािको िरमा धाउन पने बाध्र्िा छ वा अर्ि गररवी छ, िो पररवारको न्र्नुिम मानवअर्धकारको 
रक्षा गनि हववरण िर्ार गरी पहहलो पटक ित्काल राहि महििु गने अध्र्क्ष आर्थिक प्र्ाकेज कार्िक्रम 
गररनेछ । 

➢ हवकाि र्नमािणका काममा र्वुा जनशस्क्तलाई जोड्न हवहवध रणनीर्िहरु अस्ख्िर्ार गररनेछ । 

➢ खेलकुद हवकािको लार्ग खेलकुद िम्बन्धी हवर्भन्न कार्िक्रमहरु िंचालन गरर खेलकुद हवकािमा हवशेर् 
ध्र्ान ददइनेछ । 

➢ गााँउपार्लकाको महहलाहरुको िबलम्बनका लार्ग उपाध्र्क्ष महहला र्बशेर् कार्िक्रम िञ्चालन गररनेछ । 

३.पूवािधार हवकाि 

िडक िथा पलु 

➢ गोलन्जोर गााँउपार्लकाको केन्रदेस्ख िबै वडाहरुिम्म मोटरबाटो र्नमािण िथा स्िरोन्निीलाई उच्च 
प्राथर्मकिाका िाथ अगाडी बढाइने छ ।िाथै िडक िञ्जाल र्नमािण र झोलिुे पलु लार्ग िंि र प्रदेश 
िाँग िहकार्िका लार्ग पहल गररनेछ । 



 

➢ गोलन्जोर गााँउपार्लकार्भत्रका मखु्र् िडक िथा बाटोहरु 8 आठ र्मटर र िहार्क बाटोहरु 6 छ र्मटर 
चौडा गरर व्र्वस्स्थि र खलुा बस्िी हवकािमा जोड ददइनेछ । 

➢ गााँउपार्लका र्भत्र आवश्र्क ठााँउहरुमा िाना पक्की पलु िथा झलङुगे पलु र्नमािणमा हवशेर् ध्र्ान ददइनेछ 
। िाथै र्नमािणका लार्ग िम्बस्न्धि र्नकार्हरुिाँग पहल गररनेछ । 

➢ िाइकल लेन ,गोडेटो र िोडेटो बाटो र्नमािण हवस्िार िथा िधुारमा ध्र्ान ददइनेछ । 

र्िंचाई 

➢ परम्परागि िथा आधरु्नक र्िंचाई र्ोजनाहरु (थोपा स्स्प्रङकल र्लफ्ट आदद)लाई हवशेर् प्राथर्मकिामा 
रास्खनेछ र गााँउपार्लका र्भत्रका िबै कृहर् जर्मनहरुमा र्िंचाई हनुे व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 

➢ गााँउपार्लकार्भत्रका पानीका स्रोिहरुको िंरक्षण गरी िो बाट िाना र्िाँचाइको व्र्वस्था गररनेछ । 

भवन िथा िहरी हवकाि 

➢ वडा कार्ािलर्हरु, हवद्यालर्हरु, स्वास््र् चौकीहरु हवद्यालर्हरुका भवन र्नमािण गराउन आवश्र्किा 
अनिुार उच्च प्राथर्मकिा ददइनेछ । 

➢ गोलन्जोर गााँउपार्लकाको आफ्नै भवनको बजेटका लार्ग िम्बस्न्धि र्नकार्मा जोडदार पहल गररनेछ । 

➢ िंभाव्र् स्थानमा एहककृि बस्िी हवकािको कार्िक्रम िंचालन गनि पहल गररनछे । 

➢ भवन र्नमािण िथा िहरी हवकाि मापदण्डलाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

➢ जोस्खम र ििन वस्िी िधुारको लार्ग वस्िी हवस्िारको र्ोजना अगाडी बढाइने छ। 

➢ िबै बस्िीहरुमा मखु्र् बाटोहरु 8 आठ र्मटर र िहार्क बाटोहरु 6 छ र्मटर चौडा गने कार्ि र्नरन्िर 
अर्भर्ानकै रुपमा िञ्चालन गररनेछ । 

➢ बजार िडक क्षेत्रहरुमा 2 र्मटर िम्मको फुटपाथ र्नमािण गररनेछ । 

उजाि लि ुिथा िाना जलहवद्यिु (वैकस्ल्पक उजाि िमेि) 

➢ गााँउपार्लकार्भत्र वैकस्ल्पक उजाि प्रर्ोगमा जोड ददइनेछ । 

➢ िोलार िडक बस्ि र िरकारी िंरचनामा िोलार प्रर्ोगमा जोड ददइ उज्र्ालो गााँउपार्लकाको रुपमा 
हवकाि गररनेछ । 

िंचार 
➢ व्र्वस्स्थि टेर्लफोन िथा इन्टरनेट िेवाका लार्ग िम्बस्न्धि र्नकार्हरुलाई ध्र्ानाकर्िण गराईनेछ । 

➢ िचुना र िञ्चारमैत्री गााँउपार्लका बनाईनेछ । 

➢ हवकाििाँग िञ्चार र िञ्चारिाँगै हवकािको अवधारणा आत्मिाथ गररनेछ । 

४.वािावरण िथा हवपद व्र्वस्थापन 

वन िथा भ-ुिंरक्षण जलाधार िंरक्षण वािावरण िंरक्षण जलवारू् पररवििन 

➢ भरु्म र वनक्षेत्रलाई िंरक्षण र हवकािका लार्ग वकृ्षारोपणका िथा भ-ुिंरक्षणका 
कार्िक्रमहरु/हक्रर्ाकलापहरु िंचालन गररनेछ । 

➢ दलुिभ पशपंुस्क्ष एंव वन्र्जन्िकुो िमदुार्मा आधाररि िंरक्षण प्रणाली अबलम्बन गररनेछ । 

➢ जलवारू् पररवििन अनकुुलनका कार्िक्रमहरु िंचालन गररनेछ । 

➢ हररर्ो गोलन्जोर गााँउपार्लका भने्न अवधारणा लाग ुगनि हवशेर् जोड ददइनेछ । 



 

➢ पानीका महुान िथा कुलकुलेिाहरु िंरक्षण िथा व्र्वस्स्थि गररनेछ ।कटान भएका क्षेत्र िंरक्षण गने 
कार्िलाई उच्च प्राथर्मिा ददइनेछ । 

➢ वािावरण िंरक्षण र हवपद व्र्वस्थापनका लार्ग हवर्भन्न र्नकार्, िंि, िंस्था, एनस्जओ र आइएनस्जओहरु 
िाँग िमन्वर् र िहकार्ि गरी अगाडी बहढनेछ । 

फोहरमैला व्र्वस्थापन SANITATY LAND FILL SITES 

➢ फोहरमैला व्र्वस्थापनका लार्ग फोहरमैला उत्पादनमा कर्म गने, पनु प्रर्ोग गने िथा प्रशोधन 
(REDUCE, REUSE, RECYCLE) नीर्ि अवलम्बन गररनेछ । 

➢ गााँउपार्लकार्भत्र उस्चि land fill sites िथा dumping sites को स्थान पहहचान िथा व्र्वस्थापन 
गररनेछ । 

जल उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्त्रण हवपद व्र्वस्थापन वारुण र्न्त्र िंचालन 

➢ गााँउपार्लकामा एक प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् र्नमािण गररनेछ । िाथै हवपद व्र्वस्थापन िम्बस्न्ध हवर्भन्न 
र्नकार्हरुिाँग उस्चि िमन्वर् गररनेछ । 

➢ खोला र नददबाट बर्ािको िमर्मा हनुिक्ने कटान र क्षर्ि िम्बन्धमा िंवेदनस्शलिा अपनाइनेछ । 

५.िंस्थागि हवकाि िथा िेवा प्रवाह 

मानव िंिाधन िथा िंस्थागि क्षमिा हवकाि 

➢ गााँउपार्लकाको िमग्र हवकािका लार्ग कमिचारी र जनप्रर्िनीधीहरुलाई हवर्भन्न िार्लम गोष्ठी भ्रमण 
अध्र्र्न अनिुन्धान जस्िा कार्िहरुमा जोड ददइनेछ । 

➢ गोलन्जोर गााँउपार्लका र्भत्रको िेवा प्रवाहलाई मजबिु गराउदै इमान्दार कमिचारीको मनोबललाई उच्च 
राख्न िबै भन्दा अर्धक िमर् इमान्दाररिाका िाथ कार्ािलर् िमर्मा उपस्स्थि भइ िेवा प्रवाह गने 
स्वास््र् कमी, स्शक्षक र कमिचारीहरुलाई हवर्भन्न िचुकका आधारमा आर्थिक बर्िको अन्त्र्मा परुस्कृि  
िथा िम्मान गररनेछ । 

➢ िेवा प्रवाहलाई र्छटो छररिो र प्रभावकारी बनाउन र कमिचारीहरुको मनोबललाई उच्च राखी श्रमलाई 
िम्मान गनि कार्ािलर् िमर् भन्दा बढी िमर् काम गनुिपने कमिचारीहरुको लार्ग र्नर्मको व्र्वस्था गरी 
प्रोत्िाहन भिा एव परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ गााँउपार्लकाको लार्ग आवश्र्क प्राहवर्धक लगार्िका अन्र् कमिचारीहरु र्नर्मानिुार भनाि गरी िेवा 
प्रवाहलाई र्छटो छररिो र प्रभावकारी वनाइनेछ । 

➢ स्थार्नर् िीप श्रोि िाधन र क्षमिाको अर्धकिमा उपर्ोग गनि हवर्भन्न िरोकारवाला िंि िंस्थाहरुिंग 
िाझेदारीमा हवशेर् जोड ददइनेछ । 

िंस्थागि पूवािधार नागररक वडापत्र िथा टोकन प्रणाली 
➢ गााँउपार्लकार्भत्र अपाि, अिहार्, वालमैत्री र लैहिकमैत्री पूवािधारहरुको र्नमािण िथा ममिि िधुार 

गररनेछ ।िाथै र्िर्नहरुको लार्ग िेवाप्रवाहमा हवशेर् िहरु्लर्ि ददइनेछ । 

➢ स्पष्ट र उपर्ोगी इलोक्रोर्नक/कम्प्र्टुराइज नागररक वडापत्रको प्रर्ोगमा जोड ददइनेछ । 

िेवा प्रवाहका मापदण्ड र्नधािरण 

➢ न्र्नुिम शिि िथा कार्ििम्पादन मलु्र्ाङकन(MCPM) र्नदेस्शकाको पालना गररनेछ । 

➢ हवकािका कार्िक्रमहरुमा िाविजर्नक र्नजी िाझेदारी PPP को नीर्ि अबलम्बन गररनेछ । 



 

िेवा प्रवाहमा हवद्यिुीर् िचुना प्रहवधीको प्रर्ोग 

➢ िेवा प्रवाहका िम्पूणि कार्िहरु कम्प्रू्टर र इन्टरनेट प्रणाली माफि ि गररनेछ । 

➢ िेवा प्रदार्क र िेवाग्राहीहरु प्रहवर्धमैत्री बनाउन हवर्भन्न िार्लम िथा िंचारका कार्िक्रमहरु िंचालन 
गररनेछ । 

➢ गााँउपार्लका कार्ािलर् र बजारक्षेत्रमा र्िर्िहटभी जडानलाई र्िब्रिा ददइनेछ । 

➢ गााँउपार्लकालाई हफ्र वाइफाइ जोनको रुपमा हवकाि गररनेछ । 

६.हवस्िर् व्र्वस्थापन र िशुािन 

राजस्व पररचालन हवस्िर् अनशुािन र हवस्िर् जोस्खम न्र्रु्नकरण 

➢ िंस्चि कोर्बाट हनुे िलबभिा लगार्ि िबै िरकारी भकु्तानी िम्बन्धीि व्र्क्ती िथा िंस्थाको बैङ्क खािा 
माफि ि मातै्र गररनेछ । 

➢ ितु्र प्रणाली र र्ोजना िथा स्जन्िी िफ्टवेर्रहरुको पणुि प्रर्ोगमा गररनेछ ।िाथै हरेक कार्िहरु 
िफ्टवेर्रको आधारमा गनि जोड ददइनेछ ।  

➢ आर्थिक र्मिव्र्र्ीिालाई जोड ददंदै िशुािन अर्भवहृद्धमा जोड ददइनेछ । 

➢ हवर्भन्न करका क्षेत्रहरु पहहचान गरी र्नर्मानिुार राजस्व िंकलन गररनेछ । 

लेखाङ्कन आन्िररक लेखापररक्षण िथा आन्िररक र्नर्न्त्रण प्रणाली िाविजर्नक िनुवुाई िामास्जक पररक्षण अस्न्िम 
लेखा पररक्षण िथा वेरुज ुफछौट र िचुना िथा िंचार व्र्वस्थापन 

➢ गााँउपार्लकाको आर्थिक कारोबारहरुको प्रचर्लि काननुअनिुार चसु्ि दरुुस्ि लेखाङ्कन गररने छ ।र 
र्नर्मानिुार आ.ले.प र म.ले.प गरी वाहर्िक हक्रर्ाकलापहरु िथा आर् व्र्ार्को हववरण आर्थिक मिान्ि 
िहकदा हवस्िकै र्थार्िघ्र िाविजर्नक िनुवुाई गररने व्र्वस्था र्मलाईने छ । 

➢ बेरुज ुर बेरुज ुफछौटको हवर्र्मा अर्ि िम्बेदनस्शलिा अपनाइने छ । 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम 

➢ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । र्ि आर्थिक बर्िमा रोजगारमलुक आर्ोजना 
िंचालनलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ ।  

➢ कामका लार्ग पाररश्रर्मकमा आधाररि िामदुाहर्क आर्ोजना र र्वुा रोजगारीको लार्ग पहल रुपान्िरण 
पहल पररर्ोजना िंचालनलाई थप शिक्त बनाइनेछ । 

➢ स्थानीर् स्िरमा रोजगारी िजृना गनि िरोकारवाला र्नकार्,र्नजी, िरकारी िथा गैह्िरकारी र्नकार् िाँग 
िमन्वर् र िहकार्िमा जोड ददइनेछ । 

रोजगार िेवा केन्रलाई रोजगार िचुना केन्रको रुपमा हवकाश गररनेछ । 

आदरणीर् िभाध्र्क्ष ज्रू् , 
7.आ.व.२०७7/७8 को प्रस्िाहवि बजेट प्रस्ििु गनुि अनमुिी चाहन्छु । 

आगामी आ.व.२०७7/७8 को लार्ग गोलन्जोर गााँउपार्लकाको लार्ग रु.45 करोड 62 लाख 77 हजार 
रुपैर्ा हवर्नर्ोजन गरेको छु ।कुल हवर्नर्ोजन मध्रे्  िंस्िर् िरकार शशिि अनदुान रु 20 करोड 3 लाख 



 

,राजश्व वााँडफाड मा रु 7 करोड 28 लाख 32 हजार र िमानीकरण अनदुान रु 8 करोड र 59 लाख  
रहेको छ ।त्र्स्िै बाग्मिी प्रदेश िरकारबाट शशिि अनदुान रु 1 करोड 61 लाख 63 हजार, िमानीकरण 
अनदुान 99 लाख 41 हजार , िमपरुक अनदुान रु 2 करोड 59 लाख 50 हजार, हवशेर् अनदुान रु 50 
लाख र राजस्व वााँडफााँडमा रु 2 करोड 36 लाख 60 हजारको र्िर्लङ प्राप्त भएको छ ।गााँउपार्लकाबाट रु 
64 लाख 60 हजार राजस्व अनमुान गररएको छ । बैंक मौज्दाि  रु 50 लाख र गााँउपार्लकाको 
र्नर्मानिुार काहटने र अन्र् र्नर्मानिुार जम्मा हनुे अन्र् आर् 15 लाख 71 हजार अनमुान गररएको छ । 
गोलन्जोर गााँउपार्लकार्भत्र कार्िक्रमहरु िञ्चालन गनि हवर्भन्न एन स्ज ओ आइ एन स्ज ओले रु 35 लाख 
बराबरको कार्िक्रमहरु पेश भएको छ । 

8. िंस्िर् िरकार र प्रदेश िरकारले उपलब्ध गराएको हामीले वााँडफाड गनि नपाउने शशिि, िमपरुक र हवशेर् 
अनदुानका बजेट िथा कार्िक्रम बाहेकको रु 20 करोड 53 लाख 64 हजारबाट गााँउपार्लकाको  चालिुफि  रु 
6 करोड 17 लाख र पुाँजीगि िफि  १4 करोड 36 लाख 64 हजार  र्बर्नर्ोजन गरेको छु । 

9.अब म हवर्नर्ोस्जि र्ोजनाहरु हवस्ििृमा प्रस्ििु गदिछु । 
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सरसफाइ आयोजना

३०००

फलफुल तथा तरकारी मलु्य शृ्रङखला ववकास आयोजनाको ० ० ५००

० ० २०५३६४
चाल ुखचथ िााँउपाधलकाबाट ववधनयोजजत ० ० ६१७००
पूाँजजित खचथ िााँउपाधलकाबाट ववधनयोजजत ० ० १४३६६४

० ० २०५३६४
० ० ०

० ० ०
खदु ऋण लिानी ० ० ०

ऋण लिानी (-) ० ० ०
ऋण लिानीको सावााँ वफताथ प्राप्ती (+) 0 0 0

0 0 0
खदु शयेर लिानी ० ० ०

शयेर लिानी (-) 0 0 0
शयेर धबक्रीबाट लिानी वफताथ प्राप्ती (+) 0 0 0

0 0 0
खदु ऋण प्राप्ती ० ० ०

ऋणको सााँवा भकु्तानी (-) 0 0 0
ऋण प्राप्ती (+) ० ० ०

0 0 0
० ० ०

आय व्ययको वववरण
आ.व.२०७7/७8

शीर्थक

अजन्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-)

आयः

व्ययः

बजेट बचत (+)/न्यून (-)

ववत्तीय व्यवस्था



अनसूुची-२
रु. हजारमा

आ.व. 
2076/७7 को 

यथाथथ

आ.व. 
2076/७7 को 
संशोधित अनमुान

आ.व. 2077/७8 को लक्ष्य

४५६२७७
आन्तररक राजस्वः 52448 ५९०४६ ११४६०

सम्पत्ती कर 0 700 700
भधुम कर 456 500 500
घरबहाल कर 240 250 300
अन्य कर 1623 200 2000
पयथटन शलु्क 0 0 100
न्याययक दस्तरु 18 20 100

अन्य प्रशासधनक सेवा शलु्क र न्याययक दण्ड जररवाना शलु्क 0 0 100
नक्सापास दस्तरु 105 120 400
धसफाररस दस्तरु 364 500 500
व्यक्तिगत घटना दताथ दस्तरु 71 80 300
नाता प्रमाक्तित दस्तरु 2 3 200
व्यावसाय रक्तजस्रेसन दस्तरु 984 1000 1000
सवारी सािन कर 0 0 15
वहाल यवरौटी कर 0 0 100
कृयि तथा पशजुन्य वस्तकुो व्यवसाययक कारोबारमा लाग्न ेकर 0 0 25
पररक्षा शलु्क 0 0 5

मनोरञ्जन कर 0 0 15
पायकथ ङ शलु्क 0 0 0
प्रदिुि धनयन्रि/फोहरमैला तथा सरसफाइ शलु्क 0 0 100
नगद 0 0 0
बैङक मौज्दात 48585 55673 5000

52448 59046 11460
राजस्व बााँडफााँडः ९३४०९ ९६४९२

राजस्व बााँडफााँड प्राधि ( +) नपेाल सरकार 43481 71900 72832
राजस्व बााँडफााँड प्राधि ( +) प्रदेश सरकारबाट 1739 21509 23660

राजस्व बााँडफााँड हस्तान्तरि (-) 0 0 0
अन्य आयः ० ५०७१

अन्य आयः 0 0 1571
बेरुज ुअसलुी 0 0 0

नपेाल स्वास््यको लाधग पानी र फलफुल तथा तरकारी मूल्य 
शृ्रखला आयोजना

0 0 3500

0 ०
नपेाल सरकारबाट प्राि अनदुानः 214300 २६७५३९ २८६२००

यवत्तीय समानीकरि अनदुान 83400 83400 85900
सशतथ अनदुान 170302 184139 200300

समपूरक अनदुान 0 0 0
यवशिे अनदुान 0 0 0

0 0 0

अन्तर सरकारी यवत्तीय हस्तान्तरिः

राजस्व तथा अनदुान प्राधिको अनमुान
आ.व.२०७7/७8

शीिथक

राजस्वः



प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुानः 4616 २०८१७ ५७०५४
यवत्तीय समानीकरि अनदुान 7431 9909 9941
सशतथ अनदुान 5508 10908 16163
समपूरक अनदुान 0 0 25950
यवशिे अनदुान 0 0 5000

0 0 0
अन्य स्थानीय तहबाट प्राि अनदुानः 0 ० ०

सशतथ अनदुान 0 0 0
समपूरक अनदुान 0 0 0
यवशिे अनदुान 0 0 0

0 ० ०
नगद सहभाधगता 0 ० ०
श्रम तथा वस्तगुत सहायता 0 ० ०

० ०

जनसहभाधगताः



61700
पदाधिकारीहरुको पाररश्रधिक तथा सवुििा 4300

किमचारीको तलब 16100
उद्वार राहत तथा पनुस्थापना 100

धनधिमत सािमजधनक सम्पधतको ििमत सम्भार खचम 1000
कार्मक्रि खचम 300

सेिा र परािर्म खचम 400
सचुना प्रणाली तथा सफ्टिेर्र संचालन खचम 300

करार सेिा र्लु्क 13500
अनगुिन िलु्र्ाङ्कन 2000

भ्रिण खचम 150
पोर्ाक 500

पानी तथा धबजलुी 850
संचार िहर्लु 800
िहँगी भत्ता 1200

किमचारीको बैठक भत्ता 150
किमचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार 700

अन्र् भत्ता 50
पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता 2000

पदाधिकारी इन्िन 2000
इन्िन कार्ामलर् प्रर्ोजन 1500
सिारी सािन ििमत खचम 700

िेशर्नरी तथा औजार ििमत तथा सञ्चालन खचम 200
पसु्तक तथा सािाग्री खचम 100
इन्िन अन्र् प्रर्ोजन 100

पत्रपधत्रका छपाई तथा सचुना प्रकार्न खचम 1200
घरभाडा 1200

सिारी सािन तथा िेशर्नरी औजार भाडा 3000
कार्ामलर् सम्बन्िी खचम 1800

भैपरी आउन ेखचम 500
विविि खचम 3000

सभा सञ्चालन खचम 200
न्र्ावर्क सधिधत खचम 500

अधतथी सत्कार 1000
वििा तथा नविकरण 300

61700

अनसूुची-३
रु. हजारिा

गोलन्जोर गाँउपाधलका कार्ामलर्को र्र्तम बाहेकको चाल ुव्र्र् अनिुान

आ.ि.२०७7/७8

चाल ुखचम

र्ीर्मक
आ.ि.2077/७8 को 

जम्िा अनिुान कैविर्त

जम्िा



कामयक्रभ 

कोड 
कामयक्रभ नाभ 

खर्य 
शीर्यक 

नाभ दाता 
स्रोत 
सभूह 

सॊकेत कामयक्रभ यकभ 

30700106 

रघ ुउद्यभ विकास 

कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान नेऩार सयकाय नगद 2.6.4.11 

प्रततष्ऩधायभा छनौट बएका व्मिसाम 
विकास सेिा प्रदामक सॊस्थाहरु भापय त 
रघ ुउद्यभ विकास भोडेरभा नमाॉ रघ ु
उद्यभी तसर्यना गने 2260000 

30700106 

रघ ुउद्यभ विकास 

कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान नेऩार सयकाय नगद 2.6.4.12 

प्रततष्ऩधायभा छनौट बएका व्मिसाम 
विकास सेिा प्रदामक सॊस्थाहरु भापय त 
उद्यभीको स्तयोन्नतत (आिश्मकता 
ऩवहर्ानका आधायभा ऩनुतायर्गी य 
एडबान्स सीऩ विकास तातरभ 
कामयक्रभ) 500000 

30700106 

रघ ुउद्यभ विकास 

कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान नेऩार सयकाय नगद 2.6.4.14 

सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्ि य 
फर्ाय प्रततस्ऩधाय फवृि गनयका रातग 
कम्म्तभा ५ र्नाको सभहुभा प्रतफतध 
हस्तान्तयण 140000 

30800104 

याविम ग्राभीण तथा 
निीकयणीम उर्ाय 
कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान 

नेऩार 
सयकाय/आन्तरयक 

ऋण नगद 11.4.22.4814 सौमय उर्ाय प्रतफतध र्डान 300000 

30800104 

याविम ग्राभीण तथा 
निीकयणीम उर्ाय 
कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान 

नेऩार 

सयकाय/आन्तरयक 

ऋण नगद 11.4.22.4815 फामोग्मास र्डान 200000 

30800104 

याविम ग्राभीण तथा 
निीकयणीम उर्ाय 
कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान 

नेऩार 
सयकाय/आन्तरयक 

ऋण नगद 11.4.22.4816 

सधुारयएको र्रुो (फामोभास) प्रतफतध 
र्डान 200000 



30800104 

याविम ग्राभीण तथा 
निीकयणीम उर्ाय 
कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान 

नेऩार 
सयकाय/आन्तरयक 

ऋण नगद 11.4.22.4817 

नीततगत,प्रशासतनक तथा ब्मफस्थाऩन 
खर्य 100000 

30800104 

याविम ग्राभीण तथा 
निीकयणीम उर्ाय 
कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान 

नेऩार 
सयकाय/आन्तरयक 

ऋण नगद 11.4.22.4818 

रघ ुतथा साना र्रतफद्यतु आमोर्ना 
फाट तफद्यतु उत्ऩादन 400000 

36501103 

झोरुॊगे ऩरु ऺेत्रगत 

कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान नेऩार सयकाय नगद 11.4.8.702 

रयठाफेटे, यरै्मा ताॊडी, गोरन्र्य 
गाउॉऩातरका, तसन्धरुी 3000000 

32500103 सॊस्कृतत प्रिियन कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान नेऩार सयकाय नगद 11.4.22.4350 

भहादेि भम्न्दय ऩमयटन ऩूिायधाय तनभायण 
गोरञ्जोय गाऩा ६ तसन्धरुी 795000 

32500103 सॊस्कृतत प्रिियन कामयक्रभ 26332 

शसतय 
अनदुान नेऩार सयकाय नगद 11.4.22.4351 

म्शि भम्न्दय ऩमयटन ऩूिायधाय गोरञ्जोय 
गाऩा ६ तसन्धरुी 805000 

 



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता
स्रोत 
समूह

संकेत कार्यक्रम रकम

37001012
प्राथममक स्वास््र् 
सेवा 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.22.88

स्थानीर् तहका स्वास््र् र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा 
कार्यरत कमयर्ारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, 
पोर्ाक लगार्त प्रशासमनक खर्य समेत 26800000

37001101 क्षर्रोग मनर्न्त्रण 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.22.74

आमथयक स्स्थमत कमजोर रहेका पनुःउपर्ारमा रहेका 
पी.मि.सी. मिरामीहरुलाई उपर्ार अवमिभर पोर्ण खर्य तथा 
सम्पकय  परीक्षण 22000

37001101 क्षर्रोग मनर्न्त्रण 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.22.75

उपर्ार केन्त्रहरुमा आकस्स्मक अवस्थामा औसमि एवं ल्र्ाि 
सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका लामग आवश्र्क स्टेशनरी, 
ट्याली सीट लगार्तका फमय फरमेट फोटोकपी, कार्यक्रमको 
मनर्ममत अनगुमन तथा मलु्र्ांकन,स्थलगत अनसु्शक्षण, 
क्षर्रोगका मिरामीको र्ौमामसक कोहटय ववश्लरे्ण र ई-वट.मि 
रज 178000

37001103

एकीकृत मवहला 
स्वास््र् तथा 
प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.296

मात ृतथा नवस्शश ुकार्यक्रम अन्त्तगयत आमा सरुक्षा, गभयवती 
उत्प्प्ररेणा सेवा, न्त्र्ानो झोला र मनशलु्क गभयपतन कार्यक्रम 980000

स्वास््र् शाखा



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता
स्रोत 
समूह

संकेत कार्यक्रम रकम

37001103

एकीकृत मवहला 
स्वास््र् तथा 
प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.297 मात ृतथा नवस्शश ुकार्यक्रम 520000

37001104

एवककृत िाल 
स्वास््र् एवं पोर्ण 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.269

पामलकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्िन कार्यक्रमको 
सममक्षा, सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावमिक र पामलका खोप समन्त्वर् 
समममतको अमभमसु्खकरण समेत पामलका स्तरमा २ ददन, वडा 
खोप समन्त्वर् समममतको स्वास््र् संस्था, वडा सतरमा 
अमभमसु्खकरण १ ददन तथा पूणय खोप समुनश्चतताको लागी 
घरिरुी सर 189000

37001104

एवककृत िाल 
स्वास््र् एवं पोर्ण 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.270

िाह्य खोप केन्त्र िाट गणुस्तररर् खोप सेवा प्रदान गनय खोप 
केन्त्रमा ब्र्वस्थापनको लामग फमनयर्र ब्र्वस्था, सम्िस्न्त्ित 
वडा खोप समन्त्वर् समममत माफय त तर्ारी एवं खररद, ३००० 
खोप केन्त्रमा प्रमत खोप केन्त्र रु १०००० दरले, कस्म्तमा 
टेवल १, कुसी १ र सानो िेञ्च १ र हात 50000

37001104

एवककृत िाल 
स्वास््र् एवं पोर्ण 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.272 पोर्ण कार्यक्रम 461000



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता
स्रोत 
समूह

संकेत कार्यक्रम रकम

37001115
उपर्ारात्प्मक सेवा 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.307

आिारभतू तथा आकस्स्मक सेवाको समुनश्चततका लामग 
और्िीको आपूमतय र उपर्ोग, सम्वस्न्त्ि कार्यक्रमहरुको 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङकन (अनगुमन मलु्र्ाङ्कन तथा कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न भ्रमण खर्य) 75000

37001115
उपर्ारात्प्मक सेवा 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.308

ववरामीको लामग ओ.वप.मड.वटकट (कावयन कपी सवहतको ) 
छपाई 100000

37001115
उपर्ारात्प्मक सेवा 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.321

आिारभतू तथा आकस्स्मक सेवाको लामग और्मि र स्वास््र् 
सरुक्षा सामग्री (PPE िाहेक) खररद तथा और्मि लगार्तका 
सामग्रीको ढुवानी तथा ररप्र्ावकंग र ववतरण समेत 1525000

37001115
उपर्ारात्प्मक सेवा 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.322

स्थानीर् तह मभरका स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.स्वर्.से. का 
लामग आिारभतू तथा आकस्स्मक सेवा अन्त्तगयत आखँा, नाक, 
कान, घाटी तथा मखु स्वास््र् सम्वस्न्त्ि प्राथममक उपर्ार 
िारे अमभमसु्खकरण / तामलम 100000



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता
स्रोत 
समूह

संकेत कार्यक्रम रकम

37001116

नमसयङ तथा 
सामाजवक सरुक्षा 
सेवा कायर्क्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.22.67

राविर् मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्यक्रम (पोशाक 
प्रोत्प्साहन, र्ातार्ात खर्य, वावर्यक सममक्षा गोष्ठी र ददवस 
मनाउने खर्य समेत) 800000

37001109

राविर् स्वास््र् 
स्शक्षा, सूर्ना तथा 
संर्ार केन्त्र 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 1.1.2.10

मिद्यालर् स्वास््र् स्शक्षा, आमा समूह तथा स्थानीर् तहमा 
स्वास््र्का लामग सामास्जक व्र्वहार पररवतयन प्रवध्दयन 
अमभर्ान 100000

37001115
उपर्ारात्प्मक सेवा 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.303 सामास्जक पररक्षण कार्यक्रम संर्ालन 100000

37001115
उपर्ारात्प्मक सेवा 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.305

स्वास््र् र्ौकीको न्त्र्नुतम सेवा मापदण्ड कार्यन्त्वर्न, 
सदुरढीकरण तथा सममक्षा (स्वास््र् र्ौकीको न्त्र्नुतम सेवा 
मापदण्ड कार्यक्रमको सममक्षा ) 200000

37001104

एवककृत िाल 
स्वास््र् एवं पोर्ण 
कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.294

समदुार्मा आिाररत नवजात स्शश ुतथा िाल रोगको एकीकृत 
व्र्वस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम सममक्षा तथा स्वास््र् 
संस्थाहरुमा onsite coaching 100000

37001105
महामारी तथा रोग 
मनर्न्त्रण कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.22.68

कोमभड १९ लगार्त ववमभन्न महामारीजन्त्र् रोगहरुको 
रोकथाम, मनर्न्त्रण तथा मनगरानीका लामग सरोकारवाला 
सँगको अन्त्तरवक्रर्ा तथा RRT, स्वास््र्कमी पररर्ालन 25000



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता
स्रोत 
समूह

संकेत कार्यक्रम रकम

37001105
महामारी तथा रोग 
मनर्न्त्रण कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.25.48

औलो तथा कालाजार माहामारी हनुे क्षेरको छनौट गरी 
मिर्ादद छकय ने (रेस्पोन्त्सीभ स्प्रइेङ समेत), वकटजन्त्र् रोग 
मनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनगुमन एवम ्मूल्र्ाङ्कन तथा 
वकटजन्त्र् रोग मनर्न्त्रणका लामग िहमुनकार् अन्त्तरवक्रर्ा गने 30000

37001105
महामारी तथा रोग 
मनर्न्त्रण कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.5.5

पशपंुक्षी आदीिाट हनुे ईन्त्फुएन्त्जा, िडय फ्ल,ु AMR, 
मसविसकोमसस, टक्सोप्लाज्मोमसस आदद ववमभन्न सरुवारोग 
सम्िस्न्त्ि रोकथाम तथा मनर्न्त्रणका लामग सरे्तना कार्यक्रम 20000

37001105
महामारी तथा रोग 
मनर्न्त्रण कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.5.6

ववमभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोवटक, मानमसक स्वास््र् 
सम्िस्न्त्ि अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम तथा ददवसहरु 
(H y p e rte n s io n , D ia b e te s , C O P D , C a n c e r D a y s , 
आत्प्महत्प्र्ा रोकथाम ददवस, मानमसक स्वास््र् ददवस, 
अल्जाईमर ददवस, रेमिज ददवस, ववश्व औलो ददवस) मनाउने 125000

37001108

अस्पताल मनमायण 
सिुार तथा 
व्र्वस्थापन सूर्ना 
प्रणाली 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 6.2.2.323

पामलका स्तरमा स्वास््र् संस्थाहरुको मामसक सूर्ना संकलन, 
भेररवफकेशन एवं गणुस्तर सिुार साथै र्ौमामसक एवं िावर्यक 
सममक्षा 200000

32700000



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता स्रोत समूह संकेत कार्यक्रम रकम

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 2.7.13.11

शैजक्षक िहुुँर् सडुनजितता, अनौिर्ाररक तथा 
िैकजल्िक जशक्षा कार्यक्रम (िरम्िरागत विद्यालर्, 
िैकजल्िक विद्यालर्, साक्षरता र डनरन्तर जशक्षाका 
कार्यक्रम समेत) 95000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 2.7.13.13

विद्यालर्मा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्
कार्यसम्िादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 380000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 2.7.13.23

सामदुावर्क विद्यालर्का छात्राहरुलाई डनशलु्क 
स्र्ाडनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थािन 233000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 2.7.13.3

प्रडत विद्याथी लागतका आधारमा जशक्षण डसकाइ 
सामग्री एिम ्कक्षा ८ को िरीक्षा व्र्िस्थािन 
अनदुान 177000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 7.2.1.1

साियिडनक विद्यालर्मा अध्र्र्नरत विद्याथीहरुका 
लाडग छात्रबजृि (आिासीर् तथा गैरआिासीर्) 170000

जशक्षा शाखा



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता स्रोत समूह संकेत कार्यक्रम रकम

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 1.1.4.1

प्रारजम्भक बाल विकास सहिकतायहरुको िाररश्रडमक 
तथा विद्यालर् कमयर्ारी व्र्बस्थािन अनदुान 1734000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 11.1.2.1 विद्यालर् भौडतक ििुायधार डनमायण अनदुान 352000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 2.4.6.1

साियिडनक विद्यालर्का विद्याथीहरुका लाडग डनशलु्क 
िाठ्यिसु्तक अनदुान 510000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 2.7.11.1

तोवकएका विद्याथीको ददिा खािाका लाडग 
विद्यालर्लाई अनदुान 1405000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 2.7.13.10 विद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्िस्थािन अनदुान 448000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 2.7.13.11

शैजक्षक िहुुँर् सडुनजितता, अनौिर्ाररक तथा 
िैकजल्िक जशक्षा कार्यक्रम (िरम्िरागत विद्यालर्, 
िैकजल्िक विद्यालर्, साक्षरता र डनरन्तर जशक्षाका 
कार्यक्रम समेत) 134000
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35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 2.7.13.13

विद्यालर्मा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्
कार्यसम्िादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 537000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 2.7.13.23

सामदुावर्क विद्यालर्का छात्राहरुलाई डनशलु्क 
स्र्ाडनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थािन 330000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 2.7.13.3

प्रडत विद्याथी लागतका आधारमा जशक्षण डसकाइ 
सामग्री एिम ्कक्षा ८ को िरीक्षा व्र्िस्थािन 
अनदुान 251000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
ऋण 7.2.1.1

साियिडनक विद्यालर्मा अध्र्र्नरत विद्याथीहरुका 
लाडग छात्रबजृि (आिासीर् तथा गैरआिासीर्) 199000

34341011
राविर् खेलकुद 
िररर्द् 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.7.14.1 राििडत रडनङ्ग डसल्ड प्रडतर्ोडगता (स्थानीर् तहस्तरीर्) 100000

35000014
सबैका लाडग जशक्षा-
 आधारभतू तह 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 1.1.3.3

आधारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत 
अनदुान जशक्षकका लाडग तलब भिा अनदुान 
(विशेर् जशक्षा िररर्द अन्तरगतका 
जशक्षक/कमयर्ारीहरु समेत) 83700000
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35000015 माध्र्ाडमक तह 26332
शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 1.1.3.4

माध्र्डमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत 
अनदुान जशक्षक लाडग तलब भिा अनदुान (विशेर् 
जशक्षा िररर्द अन्तरगतका 
जशक्षक/कमयर्ारी,प्राविडधक धारका प्रजशक्षक समेत) 22000000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 1.1.4.1

प्रारजम्भक बाल विकास सहिकतायहरुको िाररश्रडमक 
तथा विद्यालर् कमयर्ारी व्र्बस्थािन अनदुान 7394000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 11.1.2.1 विद्यालर् भौडतक ििुायधार डनमायण अनदुान 1500000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.4.6.1

साियिडनक विद्यालर्का विद्याथीहरुका लाडग डनशलु्क 
िाठ्यिसु्तक अनदुान 2177000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.7.11.1

तोवकएका विद्याथीको ददिा खािाका लाडग 
विद्यालर्लाई अनदुान 5994000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.7.13.10 विद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्िस्थािन अनदुान 1913000
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35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.7.13.11

शैजक्षक िहुुँर् सडुनजितता, अनौिर्ाररक तथा 
िैकजल्िक जशक्षा कार्यक्रम (िरम्िरागत विद्यालर्, 
िैकजल्िक विद्यालर्, साक्षरता र डनरन्तर जशक्षाका 
कार्यक्रम समेत) 571000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.7.13.13

विद्यालर्मा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्
कार्यसम्िादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 2291000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.7.13.23

सामदुावर्क विद्यालर्का छात्राहरुलाई डनशलु्क 
स्र्ाडनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थािन 1408000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 2.7.13.3

प्रडत विद्याथी लागतका आधारमा जशक्षण डसकाइ 
सामग्री एिम ्कक्षा ८ को िरीक्षा व्र्िस्थािन 
अनदुान 1070000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान नेिाल सरकार नगद 7.2.1.1

साियिडनक विद्यालर्मा अध्र्र्नरत विद्याथीहरुका 
लाडग छात्रबजृि (आिासीर् तथा गैरआिासीर्) 882000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 1.1.4.1

प्रारजम्भक बाल विकास सहिकतायहरुको िाररश्रडमक 
तथा विद्यालर् कमयर्ारी व्र्बस्थािन अनदुान 1226000
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35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 11.1.2.1 विद्यालर् भौडतक ििुायधार डनमायण अनदुान 248000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 2.4.6.1

साियिडनक विद्यालर्का विद्याथीहरुका लाडग डनशलु्क 
िाठ्यिसु्तक अनदुान 361000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 2.7.11.1

तोवकएका विद्याथीको ददिा खािाका लाडग 
विद्यालर्लाई अनदुान 993000

35000801

विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम- 
जिल्ला स्तर 26332

शसतय 
अनदुान एस.एस. डड. वि.

सोधभनाय हनुे 
अनदुान 2.7.13.10 विद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्िस्थािन अनदुान 317000

141100000िम्मा



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता स्रोत समूह संकेत कार्यक्रम रकम

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.1.8.1

एम. आर्य. एस. अपरेटर र ष्ट्रिल्ड 
सहार्को लाडग सञ्चार खर्य 7000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.3.2.1

मेशशनरी आजार तथा िडनयर्र ममयत 
सम्भार (सेिा केन्द्र सञ्चालानाथय) 42000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.4.1.4

मसलन्द्द सामान खररद (सेिा केन्द्र 
सञ्चालानाथय) 90000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.4.14.3

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपार्य 
(सञ्चार र पहँरु् अडभर्ान सञ्चालान) 89000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.4.14.4

दताय डसष्ट्रिर सञ्चालानाथय सेिा प्रदार्क 
छनौटको लाडग ष्ट्रिज्ञापन/सूर्ना प्रकाशन 
खर्य 25000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.5.3.1

व्र्शिगत घटना दतायका दताय ष्ट्रकताब 
डडजीटार्यजेशनका लाडग परामशय सेिा 243000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.5.3.3

घटना दताय तथा सामाशजक सरुक्षा दताय 
डसष्ट्रिर सञ्चालन 521000

राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग
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31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.5.7.4

एम. आर्य. एस. अपरेटर र ष्ट्रिल्ड 
सहार्क पाररश्रडमक, र्ाडपिय खतय तथा 
पोशाक खर्य 1084000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.6.6.6

(१) आर्ोजना सम्बन्द्धी अडभमशुखकरण 
कार्यक्रम सञ्चालन (२) दताय डसष्ट्रिर 
सञ्चालन सम्बन्द्धी 
अडभमशुखकरण/कार्यशाला/ताडलम 
कार्यक्रम सञ्चालन (३) गनुासो सनुिुार् 
सम्बन्द्धी अडभमशुखकरण कार्यक्रम 
सञ्चालन । सहभागीहरु: हरेक िडाका 
प्रडतडनधी, स्थानीर् CSO, स्थानीर् 
डनकार्का अन्द्र् क 195000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.8.1.5

एम. आर्य. एस. अपरेटर र ष्ट्रिल्ड 
सहार्क देडनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त 
खर्य 156000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.8.1.6

स्थानीर् तहका कमयर्ारी र 
जनप्रडतडनडधहरुको लाडग अनगुमन तथा 
मलु्र्ाकन खर्य 56000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.9.9.3

अन्द्र् ष्ट्रिष्ट्रिध खर्य-Periodic meeting 
c o s ts  o f L G P C C 22000
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31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.9.9.4

अन्द्र् ष्ट्रिष्ट्रिध खर्य-Mobilization of 
C S O s , C iv ic  G ro u p s , N G O s  fo r 
in c re a s e d  s o c ia l a c c o u n ta b ility 15000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 11.3.7.4

व्र्िीगत घटना दताय तथा सामाशजक 
सरुक्षा व्र्िस्थापन सूर्ना प्रणाली 
सञ्चालानाथय िडा कार्ायलर्हरुको लाडग 
डेक्सटप कम्पर्टुर, ष्ट्रप्रन्द्टर, स्यानर 
तथा 4G Wireless Dongol खररद 735000

31401011
राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र तथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 26332 शसतय अनदुान आई डड ए सोधभनाय हनुे ऋण 2.1.10.1 र्न्द्टरनेट सेिा शलु्क 120000

3400000जम्मा
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34000011

महहला,बालबाललका 
तथा जेष्ठ नागररक 
मन्त्रालर् 26332

शसतय 
अनदुान

नेपाल 
सरकार नगद 2.7.12.3 स्थानीर् तहको लैलगक हहंसा लनवारण कोर्मा रकम 100000

34000011

महहला,बालबाललका 
तथा जेष्ठ नागररक 
मन्त्रालर् 26332

शसतय 
अनदुान

नेपाल 
सरकार नगद 2.7.25.51

महहला, बालबाललका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्को कार्य क्षेर (महहला, 
बालबाललका, अपांगता भएका व्र्क्ति, जेष्ठ नागररक तथा र्ौलनक तथा लैंलगक 
अल्पसंख्र्क) का तथर्ांक संकलन तथा अद्यावलिक गरर महहला, बालबाललका 
तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्मा पठाउनका लालग 100000

34000011

महहला,बालबाललका 
तथा जेष्ठ नागररक 
मन्त्रालर् 26332

शसतय 
अनदुान

नेपाल 
सरकार नगद 2.7.25.57

१) समाजमा रहेका कुरीलत, कुप्रथा, लैहिक हहंसा, मानव वेर्हवखन तथा 
ओसारपसार हवरुद्ध सरे्तनामूलक कार्यक्रम तथा अलभर्ान संर्ालन 2) 
महहला हवकास कार्यक्रमद्धारा प्रवयददत महहला सहकारी संस्थाहरुको 
सदुृढीकरण एवं स्थानीर् तहको महहला उद्यमी संजाल स्थापनाको लालग 
सहजीक 100000

300000

महहला तथा बाल बाललका

जम्मा
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37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.5.7.5 रोजगार संर्ोजकको तलव 468000

37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.5.7.7 रोजगार संर्ोजकको पोसाक 10000

37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 2.7.3.1
ववपन्न श्रममकको ज्र्ाला (दैमनक रु. 
517 * संख्र्ा 100 * ददन 100) 22000

37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान आई मड ए
सोधभनाय 
हनुे ऋण 2.4.1.5 रोजगार सेवा केन्त्रको सँर्ालन खर्य 64000

37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान आई मड ए
सोधभनाय 
हनुे ऋण 2.5.7.10 प्राववमधक सहार्कको पोसाक 10000

37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान आई मड ए
सोधभनाय 
हनुे ऋण 2.5.7.8 प्राववमधक सहार्कको तलव 367000

37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान आई मड ए
सोधभनाय 
हनुे ऋण 2.7.3.1

ववपन्न श्रममकको ज्र्ाला (दैमनक रु. 
517 * संख्र्ा 100 * ददन 100) 5170000

37100102 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान आई मड ए
सोधभनाय 
हनुे ऋण 2.7.5.10 रोजगार सेवा केन्त्रको सदुृढीकरण 189000

जम्मा 6300000

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
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31202011 पश ुसेवा ववभाग 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद
2.7.18.1
5

लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्द्यन 
कार्यक्रम 1000000

31202011 पश ुसेवा ववभाग 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद
2.7.18.2
6

लागत सहभाततमा व्र्वसावर्क 
पशपुालन (नर्ााँ कृवर् अतभर्ान 
सहकारी संस्था तल) 1990000

31202011 पश ुसेवा ववभाग 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद
2.7.18.3
8

Artificial Insemination सम्बन्धी 
कार्यक्रम 110000

3100000

पशु

जम्मा



कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम खर्य शीर्यक नाम दाता स्रोत समूह संकेत कार्यक्रम रकम

31200101
कृषर् षिकास रणनीतत अनगुमन तथा 
समन्िर् कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद

2.7.15.8
6 कृर्क दताय व्र्िस्थापन कार्यक्रम 300000

31200101
कृषर् षिकास रणनीतत अनगुमन तथा 
समन्िर् कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद

2.7.15.8
7

कृषर् तथा पशपुन्छी सम्िन्न्ि तथर्ांक 
अध्र्ाितिक कार्यक्रम 100000

31200106
प्रिानमन्री कृषर् आितुनषककरण 
पररर्ोजना 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 5.1.11.4

राषिर् र स्थानीर् महत्िका खाद्य तथा 
पोर्ण सरुक्षाममा टेिा परु्ायउने िाली 
िस्तको साना व्र्िसाषर्क कृषर् उत्पादन 
केन्र (पकेट) षिकास कार्यक्रम संर्ालन 2400000

31200106
प्रिानमन्री कृषर् आितुनषककरण 
पररर्ोजना 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद 5.1.11.8

बाख्राको साना व्र्िसाषर्क कृषर् उत्पादन 
केन्र (पकेट) षिकास कार्यक्रम संर्ालन 1500000

31201102 राषिर् फलफूल षिकास कार्यक्रम 26332 शसतय अनदुान नेपाल सरकार नगद
2.7.15.8
2

हाल भएका फलफूल नसयरी क्षमताको 
अतभिषृि 400000

4700000

कृषर्



सि.नं. अनदुानको नाम
रकम

 (रु. हजारमा)

1 महहला स्वास््य स्वंय िेहवकाहरुका लासि िंचार खचच 158
2

न्यनुतम िेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard-MSS) िधुारका लासि 
स्वास््य िंस्था (प्रा.स्वा.के./हे.पो.लाई िितच अनदुान

350

3
एक हवद्यालय एक निच कायचक्रम िंचालन सनरन्तरता तथा हवस्तार 1565

4
माध्ममक तहमा शून्य दरबन्दी भएका िामदुाहयक मामयसमक हवद्यालय 
अंग्रजेो/िध्ित/हवज्ञान ध्शक्षकका लासि ध्शक्षि िहयोि अनदुान 468

5
प्रारध्भभक बालहवकाि कक्षाका ध्शक्षकहरुलाई प्रोत्िाहन खचच 650

6 बाल हववाह अन्त्यका लासि िमदुाय पररचालन कायचक्रम 300
7 अपाङ्गता भएका व्यध्िहरुका लासि िमदुायमा आधाररत पनुस्थाचपना िहयोि 

कायचक्रम 300
8 बाल  मैत्री स्थानीय तह घोषिा प्रोत्िाहन कायचक्रम 300
9 बाबआुमा सबहहन बालबासलका िंरक्षि कायचक्रम 72

10
स्थानीय तहमा समसन/सडध्जटल मोवाइल माटो ल्याव स्थापना तथा पररक्षि कायच 
िञ् चालनको लासि िशतच अनदुान 500

11
स्थानीय तह/िहकारी/िमहु/नीध्ज क्षेत्रको िहकायचमा तरकारी तथा फलफुल 
िंकलन केन्र/सबक्री कक्ष िहहतको हाटबजार सनमाचि 1000

12 बाख्रा प्रवर्द्चन कायचक्रम (स्थानीय तह) 500
13 बाराडााँडा घोक्िीला नयााँखकच  िडक 9 2500
14 कुडुले तोत्राङ िडक 1 2500
15 धापाचौकी बतािे सबपीजोर िडक 2500
16 अाँधेरी पोलखोला दोभान तटबन्ध 7 2500

जभमा 16163

1 ग्वालटार सबसतजोर हुाँदै सतनकन्या िडकको डे्रन सनमाचि 10000

िोलन्जोर िाउाँपासलका प्रदेश िशतच अनदुान

िोलन्जोर िाउाँपासलका िमपरुक अनदुान



2 चैनपरु आरुखोला देउरालीको िडक तथा डे्रन सनमाचि 10000
3 फेदहा खोला िडक स्तरोन् नसत तथा पनु सनमाचि 5950

जभमा 25950

1 चैनपरु र खकुोट खानेपानी आयोजना 5000

1 डुकुरसिङं खा.पा.स्वा. तथा िरिफाइ आयोजना खहरेखोला 3000

1 V a lu e  C h a in  D e v e lo pm e n t P ro je c t 500
फलफुल तथा तरकारी मलु्य शङृ् खला हवकाि आयोजना

िोलन्जोर िाउाँपासलका हवशेष अनदुान

NEWAH (नेपाल स्वास््यका लासि पानी)



विनियोजित योििाहरु बिेट रु हिारमा
1 बसेलटोल देजि बिीिीटोल सडक 200
2 वििल गल्लीदेजि आलेगााँउ सडक 1200
3 ट्िाङट्िाङे कामीटोल ढुङ्ग्र ेसडक 240
4 नसतलिोिरी िेलमैदाि 240
5 फड्के जितिुािोर िेलमैदाि 155
6 भविष्य निमााता क्लि भिि निमााण 200
7 घोल्डरे तारिाली निमााण 300
8 िचु्िे ढुङ्गा िडा कायाालय सडक 500
9 बेिटाडी माझ कुलो 300
10 धाि गइरा ियााँगााँउ िाििेािी 200
11 एकमषु्ट सबै बाटोहरु ममात 500
12 कालीमाटी िोकनलङ तारिाली 500
13 िेिटाडी गोल्माथाि सडक ममात 200
14 डोडोसरा िोिरी िेलमैदाि स्याल्याि 165
15 डडेु ठुलोकुलो तारिाली धाििौकी िाि ेसडक 1200
16 दमैकुलो नसाँिाइ िाइि िररद 150
17 मनिराि बंगरु िालि फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 300
18 िचु्िे ढुङ्गा बाट तल्लो डडेु सडक 1700
19 सन्देश बङु्गर फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 150
20 नतिकन्या बाख्रा फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 1000
21 िविि बङु्गर फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 150
22 नतिकन्यादेिी िशिंुक्षी फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 150
23 आले बाख्रा तथा बङु्गर फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 150
24 गोिाल बङु्गर फामा 90 प्रनतशत अिदुाि 150
25 िोजक्लङ टाि ुबाख्रा िालि तथा कृवि फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 1000
26 िगेुिािी हदैु भाविि थाि डााँडा गााँउ ट्रयाक ओिि 1000
27 सिुबेारी देजि भञ्ज्याङिािी स्कूल सम्म ट्रयाक ओिि 800
28 देविथाि हुाँदै महाभारत सम्म ट्रयाक ओिि 500
29 काजिके हुाँदै गोरुफुसम्म ट्रयाक  ओिि 500
30 घ्यामिाटार साकी टोल सम्म ट्रयाक  ओिि 200

गाउाँिानलकाबाट विनियोजित िुाँिीगत योििाहरु



31 रािा गााँउ हदैु भञ्ज्याङ सम्म सडक 250
32 सनुलबारी हदैु भाल ुविन्दबानसिी मोटर बाटो ट्रयाक ओिि 300
33 करमबोटे सािो सािो भञ्जयाङ ट्रयाक ओिि 100
34 मान्कुटार तल्लो कुलो ममात 150
35 ददम्लाददि बारीिेत कुलो ममात 350
36 जघनमरे कुलो ममात िाइि 350
37 नसम्ले वकमबोटे कुलो ममात 200
38 नलिेिोला िाइि ममात 100
39 भदौरे नसाँिाइ ममात 100
40 अमतेृ नसमल्टार नसाँिाइ ममात 100
41 घारेिोला माझ डााँडा नसाँिाइ 50
42 बाँदले िाििेािी ट्याङ्की 250
43 देविथाि ट्याङकी मोदउथाि इन्टेक 200
44 च्यािटुारबेसी भििुा सािािनिक शौिालय 100
45 कोलडााँडा कुइिटेो 60 एम एम िाइि 100
46 वििद कोि 250
47 प्रधािमन्री रोिगार कायाक्रमको काममा िाली िररद 250

48
िााँि िाण्डि कृवि समूह तरकारी तथा फलफुल िेती 90 

प्रनतशत अिदुाि
100

49 सिुकोशी िशिंुक्षी उत्िादि फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 100
50 जघनमरे बाख्रा फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 200
51 लानल गरुास कुिरुा फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 50
52 विकाश िाख्रा फमा नसमलटार 90 प्रनतशत अिदुाि 100
53 ददविका बाख्रा फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 100

54
राधाकृष्ण विराट स्िरुि आयिेुददक उद्योग प्रा.नल.90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

55 सिुिार बङु्गर फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 100
56 विन्दिानसिी बङु्गर फामा 90 प्रनतशत अिदुाि 100
57 कानलकादेिी कुिरुा फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 50
58 िषु्िा बाख्रा फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 100
59 देउरालीटार िाििेािी आयोििा 500
60 डडेु किीिी कुलो ममात 150



61 तेसे्र कुलो ममात 100
62 कानलका देवि मजन्दर ममात 150
63 कालढुङ्गा थमु्का देिी मजन्दर सडक 300
64 अम्बोटे कुलो ममात 100
65 गैडािोला छेत्िा सडक ट्रयाक 400
66 बलेिी िाििेािी ट्याङ्की ममात 200
67 हैबरबेसी िाििेािी आयोििा 500
68 िहरेिोला फााँट संरक्षण 300
69 ल्याङल्याङटार नसडी निमााण 150
70 बााँधबारी कुलो ममात 100
71 कोकुम सडक ट्रयाक 200
72 दारेगौडा घसुिुी सडक 200
73 छािडाडा सडक ट्रयाक 300
74 ठुली स्िारा सडक ट्रयाक 300
75 िहरेिोला मजुिया टोल सडक 150
76 निगालेटोल िाििेािी ट्याङकी ममात 150
77 मसाागीटोल तथा रािाटोल सडक 200
78 हायटुोल सडक ममात 150
79 छेत्िा तल्लाघर मगरिारी सडक ट्रयाक 150
80 गौरी िोल्सा डाडाबारी सडक ट्रयाक 150
81 दाहाल टोल सडक ममात 100
82 छेत्िा मलुकुलो ममात 50
83 छेत्िा नछवहरा कुलो ममात 50
84 मानथल्लो कटहरे कुलो ममात 200
85 दाररमबोटे कुलो ममात 50
86 स्िारा कुलो ममात 50
87 नसम्ले िछुारकुलो ममात 50
88 िरुी कुलो ममात 50
89 दाररमबोटे दलालिोक सडक 150
90 डााँडागााँउ िाििेािी ट्याङ्की ममात 250
91 सगुरेु आगि ेकुलो ममात 200
92 बारमरेु कुलो ममात 150



93 िाििेािी िाइि िररद िडा 6 250
94 स्िास््यिौकी घेरािेरा हैिार 250
95 बाटो ममात तथा सरसफाइ 500
96 ििता प्रा वि छेत्िा वफल्ड िािे 50
97 सिुकोशी बहउुदेजयय कृवि व्यिसाय तथा िशिंुक्षी फमा 300
98 यिुा िागरण िशिंुक्षी तथा माछा िालि 500
99 शे्रष्ठ गाइिालि फमा 150
100 शे्रष्ठ कृवि तथा िशिंुक्षी फमा 150
101 दाहाल बाख्रा फमा 100
102 वहंसा विनडत मवहला कुिरुा िालि 100
103 िनियािका  विियछाि सडक निमााण 500
104 िधेराटोल लोकभाििा प्रा.वि.सडक ममात 200
105 22+आहालडााँडा सडक ममात 300
106 घडेरी भ्यालमुथमु्का सडक ममात 200
107 िाख्राफमा साविक 4 5 3 िनियािका  मा वि सडक ममात 300
108 नबसनु्केडााँडा दनलत बजस्त हुाँदै कानलका देविथाि सडक ममात 200
109 दोभाि ज्यानमरे सडक निमााण 300
110 भजिराम बागमारे सडक ममात 200
111 भजिराम लाकुरीबोट सडक ममात 200
112 काउलेिोला ठुलिोला सडक ममात 300
113 िडा कायाालय रातमाटे सडक ममात 100
114 थलडााँडा फुसे्रमाटा सडक ममात तथा भ्यूटािर नसडी निमााण 400
115 साउििेोला मिुािबारी थलडााँडा सडक निमााण 300
116 ठुली िोिरी गैराघर िडा कायाालय सडक ममात 100
117 कैदले नसाँिाइ कुलो ममात 100
118 नतिमरेु गोरुमारे बस्ितेटोल िाििेािी निमााण 200
119 सािेिोररया नसतानबकको घरसम्म िाििेािी निमााण 200
120 घट्टमाथी िधु्दमाि टोल िाििेािी निमााण 200
121 वििद व्यिस्थािि तथा सडक सरसफाइ कायाक्रम 400
122 निलकण्ठेश्वर महादेि मजन्दर निमााण 100
123 िया िका  लाकुरीबोट कृष्ण मजन्दर निमााण 100
124 लामीडााँडा मजन्दर निमााण 100



125 गोरुमारे मजन्दर ममात 50
126 कृष्णमजन्दर निमााण धरुाडााँडा 100
127 कृष्णमजन्दर हदैु थाङ्ग्से सडक ममात 300
128 धारािोला िोगीटोल सडक ममात 100
129 बाहिुीिोला िाइिाटोल नसाँिाइकुलो ममात 100
130 प्रा वि रतििरुा घेराबेरा  निमााण 150
131 थाििनत मजन्दर निमााण 200
132 रत्निरुी महादेि मजन्दर िौतारा निमााण 100
133 भजिराम िौतारा ममात 100
134 कानलकाठ डााँडा ओमको घरसम्म बाटो निमााण 200
135 िनियािका  सतुारछाि ररङरोड ममात 200
136 लामिाते गैरो ठाडीिोला सडक ममात 50
137 ताप्केडाडा नसाँिाइकुलो ममात 100
138 कोलबोटे िोगीटोल नसाँिाइकुलो ममात 100
139 राताटार बतासे सडक 500
140 बाराथाि नलफ्ट िाििेािी आयोििा 2500
141 जशनसमिोला िाििेािी आयोििा 500
142 राताटार िाििेािी आयोििा एक घर एक धारा 300
143 विकाश ेकुलो ममात 300
144 कटुिा कुलो ममात 100
145 साठी कुलो ममात 200
146 काभ्र ेकुलो ममात 100
147 मानथल्लोबेशी ठाडो कुलो ममात 100
148 नसम्मलेफााँट माझ कुलो ममात 100
149 अजस्मरे िौर जशि मजन्दर 200
150 काकीटोल ट्रयाक ओिि 100
151 हायडुाडा िाििेािी ट्याङ्की 100
152 नबिारीटोल सडक स्तरोन्नती 200
153 मानथल्लोबेशी बस्ती संरक्षण तारिाली 100
154 बडहरे िहरे स्तरोन्नती 200
155 सागटुोल सािािनिक शौिालय 200
156 नतिविप्ले सडक स्तरोन्नती 600



157 आिाद स्मनृत िोिरी संरक्षण 300
158 िया बसिाका  फुलबारी िाका  स्तरोन्नती 200
159 थािा बाख्रा िालि फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 500
160 आिाया गाइ फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 1000
161 लौकुि बाख्रा फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 500
162 भञ्ज्याङ एक घर एक वहलटेङ्क ड्रम वितरण 420
163 विनतिोरका सम्िणुा कुलोहरु ममात 800
164 विनतिोर विद्यतु िोल िररद कायाक्रम 200
165 विनतिोर िोला ट्िीिटारमा िोला िोल्ि ेकाया 200
166 िनियािका  मलुडााँडा सडक निमााण काया 700
167 कानलका कृवि समूह व्यिस्थाििका लानग अिदुाि 150
168 वकटीिी िेल मैदाि निमााण 300
169 बगैिा हमालवढही सल्ले सडक स्तरोन्नती 700
170 गोल्माथाि िोिरी तथा मजन्दर निमााण 500
171 सम्िणुा बाटो ममात तथा स्तरोन्नती 500
172 िायडुााँडा प्रनतक्षालय निमााण 150
173 थाक्ले समूह घर 350
174 श्री बाल मा.िी. भिि ममात 100
175 श्री बाल मा.िी. वटवफिबट्टा वितरण 200
176 हका िरु भििमण्डली , थाक्ले र धारािािी मजन्दर ममात 450
177 सम्िणुा िहरेिोलामा तटबन्ध लगाउि ेकाया 300

178
िरको छािा मारै भएका गररब तथा वििन्न घरिररिारलाई 

िस्तािाता वितरण काया
500

179 िाख्रा िाठा र सङुु्गर िाठा वितरण काया 500
180 जशङे्गश्वरी प्रा.वि.घेरािेरा तथा मजन्दर निमााण 400
181 िाल्िादेवि प्रा.वि. घेराबेरा तथा सरसफाई 200

182
भालिुोला कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

183
माझ गााँउ कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

184
निमााता कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150



185
टारिारी कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

186
रवििा कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

187
बगैिा कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

188
िोख्रते कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
100

189
मौसम कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

190
एस वि कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

191
श्रीकृष्ण कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
100

192
गैरािारी कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
100

193
ठाडाबारी कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
100

194
नगदे्दिारी कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थाििमा 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

195
दशमरेु कृवि तथा िशिुालि फमा व्यिस्थािि 90 प्रनतशत 

अिदुाि
150

196 िाििेािी िाइि िररद वितरण योििा 200
197 विनभन्न मजन्दर ममात तथा संरक्षण 400
198 थाङे्ग मवहला समूह भिि 200
199 ओख्ले समूह भिि 200
200 िूणा अिाङ्ग िररिार नसिमलुक तानलम कायाक्रम तथा व्यिसाय 200
201 िागिोिरी हायटुोल  ओख्ले िाििेािी िाइि तथा इन्टेक 350
202 मकुीबेशी नलफ्ट नसिाइ िाइि 40 एम एम 150 एम एम 150

203
िििागनृत ििुार उत्िादि कृिक सहकारी कृवि तथा िशिुालि 

सहयोग
400

204 स्िारा फााँट फलफुल तथा तरकारी िेती 200



205 राउटे एवककृत िेनत विविध सहयोग 200
206 उन्नत बोका वितरण 400
207 शे्रष्ठ बंगरु फामा अिदुाि 150
208 मवहला विविध व्यिसाय सहयोग 500
209 िााँझो िनमिमा कृवि अनभयाि 300
210 धदै्र सदुामे िाख्रा िाठी वितरण 700
211 थाङे्ग मकुी घतीछाि केरा कवफ िेती 400
212 नसाँजित के्षर व्यिसावयक तरकारी िेती अिदुाि 350
213 विनभन्न सडक ममात 700
214 बसेरी नलफ्ट नसाँिाइ 400
215 बेलबोटे रातमाटे ज्यानमरे सडक ममात तथा निमााण 700
216 सनु्तले िोला बजन्दिोर िोला सडक स्तरोन्नती 150
217 िडा स्तरीय आितकानलि कोि 300
218 त्याङ्क संकलि तथा योििा छिौट 70
219 भिेुल कृवि तथा िश ुफमा 90 प्रनतशत अिदुाि 200
220 तामाङ कृवि तथा िशिंुक्षी फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 300
221 एस के मास ुिसल सधुार 90 प्रनतशत अिदुाि 100
222 कुिरुी का मास ुिसल 90 प्रनतशत अिदुाि 100
223 जशि बहादरु बाख्रा िालि फमा 90 प्रनतशत अिदुाि 400

224
गौरिका आयोििा भमेुथाि जिस्याि डाडा साइकल िोि 

,यााजफ्टङ र नलफ्ट नसाँिाइ बााँकी काम
5000

225 सोला भञ्ज्याङ सटर निमााण 500



226 वििद व्यिस्थािि कोि 5000
227 समिरुक कोि 29000
228 भ्यू टािर नसडी निमााण 500

229
वििन्न िागररक जिविकोिािािका लानग अध्यक्ष आनथाक प्याकेि 

कायाक्रम
6300

230 िकुोट स्िाराटोल तट संरक्षण तारिाली काया 800
231 उिाध्यक्ष मवहला विशिे कायाक्रम 3500
232 कृवि विउ/विरुिा अिदुाि कायाक्रम 1000
233 स्िास््य औिधी तथा सामारी िररद 1000
234 िररक्षा संिालि 800
235 जशक्षा त्याङ्क व्यिस्थािि 50
236 प्राविनधक जशक्षा अिदुाि 1500
237 जशक्षक विद्याथी प्रोत्साहि 500
238 कमािारी बालविकास अिदुाि 2700
239 भैसी िाल्ि अिदुाि 5 ि. िडा 1000
240 वहलटि एवककृत कृवि फमा प्रा.नल. 500
241 िश ुऔिधी िररद 500
242 िेष्ठ िागररक सम्माि 1000
243 बनथाङ सेन्टर िाइट डु्यटी भिा 400
244 स्िास््य स्ियमसेविका प्रोत्साहि 630
245 फनिािर तथा वफक्िसा 700
246 मेनसिरी तथा सिुिा प्रणाली सामाि िररद 1000
247 अिाथ बालबानलका अिदुाि 200
248 शैजक्षक क्यालेन्डर 90
249 संिार जशक्षा 25
250 कृवि विउ तथा वकटिािक औिधी लगायत िररद 600
251 सामदुावयक विद्यालय जशक्षक व्यिस्थािि 12829
252 िकुोट िगर वि.स.कमािारी तथा कायाालय व्यिस्थािि 1000
253 अन्य ममात संभारका कायाहरु 1800
254 िुाँजिगत सधुारका कायाहरु 2000
255 आिाद िगर फुटबल राउन्ड निमााण 300

िम्मा 143664



 

17.अन्त्यमा यस बजेट तजजमुामा सहयोग गर्जहुजर्े अध्यक्षज्यू वडाध्यक्ष ज्यूहरु लगायत वडासममतीहरु राजस्व 
र बजेट सम्बन्तधीका ववमिन्न सममतीहरु वजविजजववज्यूहरु ववमिन्न राजरै्मतक दलका साथीहरु, र्ागररक समाज, 
पत्रकार , प्रमजख प्रशासवकय अमधकृत लगायतका सम्पूर् ुराष्ट्रसेवक कमचुारी, सम्पूर् ुगोलन्तजोरवासी जर्ता र 
देश ववदेशमा रहर्जहजर्े दाजजिाईहरु तथा ददददबैर्ीहरुलाई हाददुक धन्तयवाद ज्ञापर् गदुछज ।  
 

यस गोलन्तजोरगााँउपामलकाको ववकास र समवृिमा मर्रन्ततर सद्भाव र सहयोग पजयाुउर्जहजर्े गोलन्तजोरगााँउपामलकाका 
न्तयायप्रमेी जर्ताहरु, कर प्रदायकहरु, गोलन्तजोरगााँउपामलकाको वहत र समजन्नतीका लामग कायरुत सबै ववकासका 
साझेदार सरकारी गैरसरकारी तथा सामजदावयक संस्थाहरु र संचारमाध्यमहरुप्रमत हाददुक आिार व्यक्त गदै 
प्रस्तजत र्ीमत तथा कायकु्रम सवहत बजेटको सफल कायाुन्तवयर्मा सबैको खजला सहयोगको अपेक्षा गरेको छज । 

 

 समस्याहरु धेरै आउर् सक्छर् सबै समस्याहरु एकैपटक समाधार्  गर्पुमर् र्सवकएला तर बतमुार् बस्तजगत 
यथाथ ुधरातलमा उमिएर च जर्ौतीहरुको समाधार् गर् ुहामी गोलन्तजोरवासी कवटबि प्रमतवि र एकताबि ियौं 
िर्े अबश्यपमर् गोलन्तजोरगााँउपामलकाको उज्ज्वल िववष्य मर्माुर् गर् ुसवकन्तछ । आशावादी बर्ौं । 

              धन्तयवाद । 
 


