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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िकाको आ. व. २०७८।०७९ को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

१. गन्यापधरुा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैियतिे यि गररमामय गाउँिभामा गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आगामी आलथिक 

वर्ि २०७८।०७९ को बजटे प्रस्ततु गरररहदँा मिेै गौरव महशिु गरेको छु । लवलभन्न काि खण्डहरुमा नेपािी जनतािे गरेका 

बलिदानीपरू्ि जनआन्दोिनबाट िंघीय िोकतालन्िक गर्तन्ि नेपािको िंलवधान घोर्र्ा भई जनतािे िंवधैालनक रुपमा 

पररवतिनको अनभुलूत गरररहकेा छन ्।  यि गौरवपरू्ि अविरमा अलहिे िम्मका जन आन्दोिन िगायतका िव ैिंघर्िहरुमा जीवन 

उत्िगि गनुि हुने िम्परू्ि ज्ञात अज्ञात शलहदहरु प्रलत हालदिक श्रद्धाञ्जिी अपिर् गनुिका िाथै घाईते वपेत्ता नागररकहरु प्रलत िम्मान 

प्रकट गदिछु । कोरोना महामारीका कारर् ज्यान गमुाएका दाजभुाई तथा लददीबलहनीहरुप्रलत हालदिक श्रद्धान्जिी अपिर् गद ैउपचाररत 

व्यलिहरुिाई लशघ्र स्वास््य िाभको कामना गदिछु । 

२. राजनीलतक रुपमा नेपाििे ऐलतहालिक फड्को मारेको अवस्थामा स्थानीय शािन र लवकाि लनमािर्मा प्रत्येक नागररक आफै 

िंिग्न हुने वातावरर् बनेको छ । अब यो िमयिाई आलथिक िामालजक रुपान्तरर्को अविरको रुपमा उपयोग गरी जनचहाना 

अनरुुप अबको हाम्रो बाटो भनेको जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष पररवतिनको अनभुलूत लदिाउन ुहो । 

३. गन्यापधरुा गाउँपालिकाको लवकाि िवािङ्गीर् लवकािको ढाँचामा अलघ बलढ रहकेो छ । िबै गाउँपालिकावािी जनताको 

िालग मयािलदत काम, न्यनुतम खाद्य िरुक्षा, आधारभतु लशक्षा, आधारभतु स्वास््यको िलुवधा, खानेपानीको आपलूति र आवाि 

जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताहरुको उपिब्धता गराउन ुगाउँपालिकाको प्रमखु ध्येय रहकेो छ । 

४. चाि ुआलथिक वर्िका िालग गन्यापधरुा गाउँपालिकाको वालर्िक नीलत तथा कायिक्रम र बजेट कायािन्वयनबाट िशुािन, लवकाि 

र िमलृद्धको दररिो आधारलशिा लनमािर् भई आलथिक वलृद्ध, गररवी लनवारर्, रोजगारीका अविर तथा नागररकको जीवनस्तरमा 

त्यिको प्रलतफि दलेखन थािेको छ । िब ैनागररकका िालग रोजगार िेवा केन्र माफि त काम र रोजगारीका अविर लिजिना, 

आधारभतु लशक्षा तथा प्राथलमक स्वास््य िेवामा पहुचँ र िामालजक िरुक्षाको व्यवस्था िलुनलित हुद ैगएको छ । 

५. आगामी आलथिक वर्िको बजटे तजुिमा गदाि नेपािको िंलवधान, स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४,  केन्र िरकार एव ं

प्रदशे िरकारबाट प्राप्त लनदशेन र मागिदशिन गाउँिभा िदस्यज्यहूरुिे लदन ुभएका िाुावहरुिाई मागिदशिनको रुपमा लिईएको छ । 

गाउँपालिकाका राजनीलतक दि, िंघ िंस्था, बलुद्धजीलव वगि, नागररक िमाज र आम गाउँपालिकावािी दाजभुाई लददी 

बलहनीहरुबाट प्राप्त रचनात्मक िाुावहरुिाई िमते ध्यान लदईएको छ । 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष मिोदर्,  

अब म गाउँपालिकाको चाि ुआलथिक वर्िको आलथिक लस्थलतको बारेमा िंलक्षप्त जानकारी गराउन अनमुलत चाहन्छु ।  

६. यि गाउँपालिकािे चाि ुआलथिक वर्िमा कुि बजटे िीमा रु. ३३,७४,६५,६२०। पैिा मध्ये चाितुफि  रु. २२ करोड ९१ िाख 

६७ हजार ३ िय ८० रुपैया लवलनयोजन गररएको लथयो भने पुँजीगत तफि  रु.१० करोड ८२ िाख ९८ हजार २ िय ४० रुपैया 

पूँजीगत तफि  लवलनयोजन गरेको लथयो । यि गाउँपालिकािे आन्तररक राजश्वको िक्ष्य ५९ िाख ८० हजार लिएपलन िक्ष्य नलजक 

पगु्ने अवस्था रहपेलन कोरोनाको महामारीका कारर् िक्ष्य अनुरुप राजश्व िंकिन हुन िकेन ।  
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७. गाउँपालिकाको लनवािचन िम्पन्न भई जनप्रलतलनलध आउँदा जनु लकलिमको अन्योिता लथयो, त्यो उल्िेख्य मािामा हटेर गएको 

अवस्था छ । लनवािलचत जनप्रलतलनलध आउन ुअलघ कुनै ऐन, लनयम, कायिलवलध, मापदण्ड, लनदलेशका नभएको अवस्था लवलदतै छ 

तर वतिमान अवस्थामा आइपुग्दा गाउँिभा र गाउँ कायिपालिकाबाट ५६ वटा काननु लनमािर् भई कायािन्वयनमा आउँदा हरेक 

कायििाई िहज र ििुभ तररकािे िम्पन्न गराइ िंलवधानको ममि अनरुुप लवलधवत काननुको शािन स्थापनाको मागिमा 

गाउँपालिका अग्रिर रहकेो छ । 

८. यि गाउँपालिकामा लनवािलचत जनप्रलतलनलधहरु आएपिात भौलतक तथा पूवािधार लवकािमा उल्िेख्य प्रगलत गरेको छ, जिअनरुुप 

प्रत्येक गाउँ बस्तीमा िडक¸ लवद्यतु तथा खानेपानी पगुकेो अवस्था छ । 

९.  गाउँपालिकाद्वारा कृलर् लवकािको के्षिमा गरेको प्रयाििाई िराहनीय मान्न िलकन्छ, कृलर् के्षिमा आवद्ध कृर्कहरुका िालग 

लवलभन्न लकलिमका तालिम तथा िचेतना र अन्तरलक्रया कायिक्रम, लनिःशलु्क एवम ्अनदुानमा उन्नत जातको आिकुो लबउ¸ 

तरकारी¸ च्याउ तथा फिफुिको लबउलवरुवा लवतरर्, िहुलियत दरमा आधलुनक कृलर् औजारको लवतरर्, पश ु नश्ल िधुार 

कायिक्रम जस्ता कायिक्रम िंचािन भएकािे कृलर् के्षिको आधलुनकीकरर् र व्यविायीकरर्तफि  अगालड बढेको छ । 

१०. यि गाउँपालिकाद्वारा जनताको स्वास््यिँग िम्बलन्धत कुरािाई उच्च प्राथलमकताका िाथ राखकेो छ । यि कायिका िालग 

भएका स्वास््य चौकीहरुको भौलतक पवूािधार िधुार माफि त िलुवधा िम्पन्न बनाइएको छ, भने ती स्थानहरुमा दक्ष स्वास््यकमीको 

पलन उपिब्धता रहकेो छ । हरेक गाउँ-गाउँमा स्वास््य िलवधा परु् याउनका िालग ११ वटा िामदुालयक स्वास््य इकाई स्थापना 

गररएको छ । िबै स्वास््य िंस्थाहरुमा पयािप्त मािामा और्धीको व्यवस्था हुनकुा िाथै आवश्यक ल्यावहरुको पलन स्थापना 

गररएको छ । स्वास््य लशलवर िञ्चािन माफि त पलन स्वास््य िेवा यि गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउँद ैआएको छ । 

११. िलदयौं दलेख खानेपानीको िमस्याबाट वलञ्चत भएका स्थानहरु मध्ये गौिीगाउँ खानेपानी योजना आगामी आ.व. ०७८/०७९ 

लभि िम्पन्न गररने िक्ष्य रालखएको छ । 

१२. लवश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरि रोकथाम¸ लनयन्िर् र िचेतनामा यि गाउँपालिकािे आफ्नो िम्परू्ि श्रोत िाधनको 

लमतव्ययी तवरिे उपयोग गरी उलचत व्यवस्थापनमा महत्वपरू्ि भलूमका लनवािह गरी स्थानीय िरकारको औलचत्यतािाई पलुि गरेको 

छ ।  

१३. गाउँपालिकाको प्रशािलनक भवन हाि भाडाको भवनमा िञ्चािन भइरहकेो र भलवष्यमा आफ्नै भवन लनमािर् गनिका िालग 

प्रशािलनक भवन लनमािर्का िालग लडलपआर तयार गरी िंघीय िरकारको प्रशािलनक भवन पवूािधार लनमािर् कायिक्रम अन्तगित 

भवन लनमािर्का िालग प्रयाि भइरहकेो छ । 

१४. गाउँपालिकामा िुशािन तथा िदाचाररता अलभवलृद्ध गनिका िालग गाउँपालिकाका पदालधकारीहरुको आचारिंलहता पाररत गरी 

जारी गररएको, जनप्रलतलनलध र कमिचारीको तफि बाट ३१ बुँद ेप्रलतबद्धता जाहरे गरी िाविजलनक गररएको, गाउँपालिकाका प्रविा 

तोलकएको, त्यस्तै कायािियको कामकाजमा िहज होि ्भन्नका िालग िचुना अलधकारीको व्यवस्था, आवश्यक कमिचारीको 

व्यवस्था, िाुाव पेलटकाको व्यवस्था, नागररक वडापिको व्यवस्था, िाविजलनक िनुुवाइ चौमालिक रुपमा हुने गरेको, 

गाउँपालिकाको आफ्नै वभेिाइट, मोबाइि एप र फेिबकु माफि त कामकारवाही िाविजलनक गने प्रर्ािीको लवकाि भएको छ । 

बैंलकङ िलुवधा प्रदान गनिका िालग नेपाि एि. लव. आइ. बैंकको स्थापना भई दलैनक बैंलकङ िेवा तथा कारोवार गनि यहाँका 

जनतािाई िहज भएको छ । 
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१५. गाउँपालिकािे लवगत वर्िहरुमा वालर्िक रुपमा िरदर १५/२० िाख आन्तररक आय गरेको अवस्थामा आज आएर त्यो िरदर 

वालर्िक ३५/४० िाखमा वलृद्ध भएकािे गाउँपालिकाको आफ्नो आन्तररक आयमा िधुार भएको मान्न िलकन्छ । 

१६. गाउँपालिका र जनताको िम्बन्धमा िधुार आएको छ, जनतािे गाउँम ैलिंहदरवारको अनभुलूत गनि पाएका छन्, आफ्ना गनुािाहरु 

जनप्रलतलनलधिँग राख्न िक्ने भएका छन ्र त्यस्ता गनुािा तथा िमस्याको िनुवुाइ पलन तत्काि हुने गरेको छ, यि कायििाई अाै 

प्रभावकारी बनाउनका िालग सबैका मनमा मेरो गाउँपार्िका भन्ने बोध हुन आवश्यक छ । 

१७. लशक्षक लवद्याथी अनपुातमा दरबन्दी कम भएका लवद्याियहरुमा ३६ जना स्वयंिेवक लशक्षकहरु भनाि गरी लवद्याियको 

पठनपाठनमा लनयलमतता लदई लशक्षाको गरु्स्तरमा उल्िेखनीय िधुार आएको छ ।  

१८. वडा नं. ५ रेिमा आधारभतु स्वास््य केन्र लनमािर्¸ २ वटा लवद्याियहरुमा ४ कोठे भवन लनमािर्¸ शौचाियहरु लनमािर्, कृलर् 

उद्यम लवकाि तथा स्वरोजगार रर्नीलत योजना लनमािर् जस्ता कायिहरु िम्पन्न भएका छन ्। 

१९. आ.व. २०७७।०७८ मा गाउँपालिकािे तजुिमा गरी गाउँिभाबाट पाररत  योजनाहरु िम्पन्न भइिकेका छन ्जििे गदाि जनतािे 

स्थानीय िरकारको अनभुलूत गने जस्ता काम कारवाहीहरु भएका छन ्। आ.व. २०७७।०७८ मा रु. ५९ िाख ८० हजार राजश्व 

िंकिन गने िक्ष्य गाउँपालिकािे राखकेोमा लवश्वमा महामारीका रुपमा दखेा परेको कारोना भाइरिका कारर् िक्ष्य अनरुुप काम 

हुन निक्न,ु गाउँपालिका स्तरका ि-िाना पिि तथा व्यविायिाई करको दायरामा ल्याउन निक्न,ु जस्ता कारर्िे िक्ष्य अनरुुप 

राजश्व िंकिन हुन निकेता पलन आगामी आ.व. िक्ष्य अनरुुपको राजश्व िङ्किनमा हाराहारीमा पगु्ने अनमुान गररएको छ ।  

आदरणीर् अध्र्क्ष मिोदर्, 

अव म अगामी आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को गन्र्ापधुरा गाउँपार्िकाको बजेटका उदे्दश्र् तथा प्राथर्मकता प्रस्तुत 

गने अनुमर्त चािन्छु ।  

२०. आगामी आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को बजटेका मिूभतु उद्दशे्यहरु लनम्न बमोलजम रहकेा छन ्:- 

क) महामारीको िंक्रमर् िगायत िबै प्रकारका रोग र लवपदक्ो जोलखमबाट गाउँपालिकाका नागररकको जीवन रक्षा गने । 

ख) कृलर्मा आत्मलनभिरता हालिि  गनि उत्पादन र उत्पादकत्व वलृद्ध गद ैखाद्य िरुक्षा र पोर्र्को अवस्थामा िधुार ल्याउने । 

ग)  िीपमिूक क्षमता लवकाि गरी आय आजिनका िाथै रोजगारी र स्वरोजगारी िजृना गरी आत्मलनभिर बनाउने ।  

घ) नागररकको मौलिक हक र अलधकारको प्रभावकारी कायािन्वयन माफि त गाउँपालिकाको भलूमका वलृद्ध गने । 

ङ) गाउँपालिकावािी िबै नागररकमा िकारात्मक िोचको लवकाि माफि त हुने वातावरर्को अन्त गद ैकेही गरौं आफ्नै भलूममा 

भन्ने भावनाको लवकाि गराउने । 

२१. आगामी आर्थिक वर्िको बजेटको उदे्दश्र् पिरपरर्तिको िार्ग देिार्अनुसारका के्ष्रगगत र कार्िक्रमगत प्राथर्मकता 

र्नधािरण गरेको छु : 

क) गररबी र महामारीबाट आक्रान्त लपछलडएका वगि र िमदुायका नागररकिाई तत्काि राहत पगु्ने कायिक्रमिाई प्रमखु 

प्राथलमकतामा रालखएको छ । 
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ख) स्वदशेमा र लवदशेमा रोजगारी गमुाएका व्यलिको आयआजिन बढाई आत्मलनभिर बनाउन उनीहरुमा रहकेो ज्ञान िीप र 

क्षमताको प्रयोग गरी कृलर् तथा गरैकृलर् के्षिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वलृद्ध गने के्षिमा गाउँपालिका स्तरमा लवकािका 

कायिक्रमहरु िलक्षत गररएको छ । 

ग)  स्थानीय िीप स्रोत र िाधनमा आधाररत िघ ुतथा िाना उद्योग तथा व्यविाय प्रवधिन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी माफि त 

आयआजिन वलृद्ध गनि िबै के्षिको िहभालगतामा लवलभन्न लकलिमका तालिम तथा िीपमिूक तालिम िञ्चािन गररनेछन ्। 

घ) काननूको शािन, िेवाको प्रभावकाररता, उत्तरदालयत्व र लवकािमा नागररक िंिग्नता माफि त नागररकिाई अनभुलूत गरी आफ्नै 

माटोमा केही गरौं भन्ने िोच भएका नागररकहरुिाई कृलर् के्षिमा अग्रिर गराई कृलर्का िालग अनदुान िहायता उपिब्ध गराइने 

छ । 

आदरणीर् अध्र्क्ष मिोदर्, 

२२. अव म लयनै उद्दशे्य र प्राथलमकताको िेरोफेरोमा रहरे तयार गररएको गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८।०७९ 

को बजटे तथा कायिक्रम प्रस्ततु गदिछु । 

२३. गन्यापधरुा गाउँपालिका पहाडी के्षिको गाउँपालिका भएकोिे ठुिा किकारखाना एवम ्व्यापार व्यविाय नभएका कारर् 

यि गाउँपालिकामा तत्काि ठुिो मािामा आन्तररक राजश्व जटुाउने कम िम्भावना रहकेोिे नेपाि िरकार एवम ्प्रदशे िरकारबाट 

प्राप्त हुने लवत्तीय िामानीकरर् अनदुान, राजश्व बाडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम र िशित अनदुान रकमिाई आधार मानी प्रस्ततु बजटे 

तयार गररएको छ । अव म के्षिगत रुपमा लवलनयोजन गररएको बजटे रकम प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

आधुर्नक कृर्र् तथा पशु र्वकास कार्िक्रम 

२४. “र्वकास र समृर्ि, कृर्र् के्ष्रगमा िगानी वृर्ि” भन्ने मिु नारािाई िाथिकता लदन र नागररकको खाद्य अलधकार िुरलक्षत 

गद ै गररबीको अन्त्य गनि ठूिो िंख्यामा रहकेा कृर्क पररवारको आयस्तर वलृद्ध गरी िमलृद्ध हालिि गनिका िालग कृलर्को 

आधलुनकीकरर् र व्यविायीकरर् जरुरी छ । कारोना महामारीका कारर् रोजगार गमुाएका यवुाहरुिाई िलक्षत गरी कृलर् व्यविाय 

तफि  आकलर्ित गनिका िालग लबउ लबजन तथा उपकरर्मा अनुदान व्यवस्था गररनेछ । यिका िालग कृलर् योग्य जलमनको उपयोग, 

लिचाई, ग्रालमर् िडक, बजार तथा भण्डारर् िगायतको व्यवस्था हुन ुजरुरी छ । त्यिैगरी आगामी आ. व. दलेख बाँाो जलमनको 

पलहचान गरी त्यस्ता जग्गाहरुमा तरकारी तथा आि ुखतेी गने कृर्किाई  थप प्रोत्िाहन गररनेछ । आय आजिनको मखु्य स्रोतको 

रुपमा रहकेो कृलर् के्षिको लवकाि गनि कृलर्मा आधलुनकीकरर् गरी कृलर् के्षिमा लवशरे्ज्ञहरुद्वारा तालिम, कृर्कहरुिाई अनदुानमा 

खाद्यान्न उन्नत जातको लबउ लबजन लवतरर्, आधलुनक रािायलनक मि लवतरर्, टनेि हाउि लनमािर्, कृलर् मेिा प्रदशिनी र कृर्क 

अविोकन भ्रमर् जस्ता कायिक्रमहरु, तरकारी िंकिन केन्रको स्थापना, तरकारी लमनीलकट लवतरर्, रैथाने बािी िंरक्षर्मा जोड, 

रोग तथा लकरा लनयन्िर् जस्ता कायिका िालग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गररनेछ । कृलर् कायिमा िहुलियत होि ्भन्नका िालग 

५० प्रलतशत अनदुानमा कृलर् उपकरर् लवतरर्का िालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु । पशहुरुको नश्ल िधुार, पश ुिेवा 

प्रजनन केन्र स्थापना, यवुा स्वरोजगार कायिक्रम, पश ुतथा चौपाया लवकािका िालग उन्नत जातको बोका तथा राँगो लवतरर्, 

माि ुर अण्डामा आत्मलनभिर कायिक्रम, पशमुिेा, पश ुप्रलतयोलगताका िाथै गाउँपालिकामा घमु्ती प्रयोगशािा माफि त माटो परीक्षर् 

गने, लवर्ालदजन्य पदाथिको लनयमन र व्यवस्थापनका िालग आवश्यक प्रवन्ध गररनेछ । यिका िालग कृलर् र पश ुिेवातफि  िशित 

अनदुान िलहत  रु. २ करोड १६ िाख ८ िजार ८ सर् ८० रुपैर्ा लवलनयोजन गरेको छु । 



 

                वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम                आ व २०७८।०७९ 


वन तथा भरर्म व्र्वस्थापन कार्िक्रम 

२५. यि के्षिको वनको िंरक्षर्का िाथै महाभारत के्षिको वनको लवकाि गनि एव ंभ-ूक्षय रोक्न लवशरे् प्राथलमकता लदईनेछ । वन 

तथा भलूम व्यवस्थापनका िालग नांगा डाँडा एवम ्नदी लकनारहरुमा वकृ्षारोपर् गने तथा खोिा नदी लकनारहरुमा तटबन्ध लनमािर् 

गने कायििाई प्राथलमकता लदईनेछ । यिका िालग ग्रालमर् िडकिँग भ-ूिंरक्षर्, लबरुवा उत्पादन तथा वकृ्षारोपर्, वन फँडानी तथा 

कटानीका िाथै वन पैदावारको चोरी लनकािी तथा लनयन्िर्, पानी स्रोत िंरक्षर्, ग्रालमर् भ-ूिंरक्षर्मा टेवा पगु्ने िगायतका 

कायिक्रमहरुको िालग वन तथा भलूम व्यवस्थापनतफि  रु. ३ िाख ७८ िजार २ सर् ८० रुपैर्ा लवलनयोजन गरेको छु । 

सडक र्ातार्ात तथा झोिुङ्गे पुि कार्िक्रम 

२६. यि गन्यापधरुा गाउँपालिकामा जनताको िहज आवागमनका िालग िडक यातायातमा लवशरे् ध्यान लदन ुपने आवश्यकता 

रहकेो छ । गाउँपालिकाको केही भभूाग पक्की िडकिँग जोलडएको भएता पलन गाउँपालिका िदरमकुाम िगायत अलधकांश 

स्थानमा कच्ची र धिुाम्य िडकहरु रहकेािे गाउँपालिकािे अगामी आ.व. दलेख िडकहरुको स्तरोन्नती गनेतफि  लवशेर् पहि 

गररनेछ । गाउँपालिका लभि भएका िडकहरुको स्तरोन्नती गने तथा लनयलमत िफाई गने,  गन्यापताि पयिटन क्षेिको लवकािका 

िालग पयिटन िडक तथा पदमागिमा जोड लदने, िदरमकुामिम्म स्तरीय बाटोका िालग पहि गनि जस्ता कायिका िालग िशति 

अनदुान िलहत िडक यातायात तथा ािुङ्ग ेपिुतफि  रु.२ करोड ३१ िाख ८१ िजार ५ सर् रकम लवलनयोजन गरेको छु ।   

पर्िटन परवािधार र्वकास कार्िक्रम 

२७. गन्यापधरुा गाउँपालिकािाई पयिटकीय केन्रको रुपमा लवकाि गनि लवशेर् कायिक्रम िञ्चािन गररनेछ । यि क्षेिकै पयिटकीय 

क्षेिको िम्भावनाको रुपमा रहकेो गन्यापतािको िंरक्षर् लवकाि तथा िंवद्धिनका िालग पदमागि लनमािर्िम्पन्न भइिकेको 

अवस्थामा यि क्षेिको थप लवकािका िालग थप पदामागि लनमर्िमा जोड लदइने छ । पवूािधार लवकािको िालग लवस्ततृ िभे, 

लडजायन र बहुवर्ीय योजना तयार गररनेछ ।  प्रकृलतको अनपुम उपहारको रुपमा रहकेो गन्याप मलन्दर, गन्यापताि क्षेिको लवकाि, 

गन्यापताि के्षिमा ड्याम लनमािर्, पयिटकीय क्षेिहरुको पलहचान, व्यापक प्रचार प्रिार, डकुमने्री लनमािर् िगायतका कायिहरुको 

िालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 र्शक्षा र्वकास कार्िक्रम 

२८. िामालजक रुपान्तरर् र आलथिक लवकािको आधारलशिाको रुपमा रहकेो लशक्षाको लवकािमा िवोपरी जोड लदई कोरोना 

भाइरिका कारर् िामो िमयिम्म लशक्षा के्षिमा परेको अिरिाई न्यनूीकरर् गद ैगरु्स्तरीय लशक्षाको लवकािका िालग आवश्यक 

बजटे केलन्रत गरेको छु । मातभृार्ामा लशक्षा प्राप्त गने अविर प्रदान स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािर् कायिका िालग आवश्यक बजटे 

लवलनयोजन गरेको छु । मानवीय क्षमता लवकािको पलहिो पूवािधार लशक्षा भएकोिे िामदुालयक लशक्षामा गरु्स्तर अलभवलृद्धका 

कायिक्रमहरुका िालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु । यि कायिक्रम अन्तगित िामदुालयक लवद्याियको पवूािधार लवकाि 

र पनुिःिंरचना लनमािर्, िमयम ै पाठ्यपसु्तकको उपिब्धता, लशक्षकको पयािप्तता, अन्य लशक्षर् िामग्रीको उपिब्धता, 

लवद्याियहरुमा लवज्ञान प्रयोगशािा स्थापना, लवद्याियहरुिाई खिेकुद िामग्री लवतरर् र खेिमदैानको व्यवस्था एवम ्प्रालवलधक 

तथा व्यविालयक लशक्षाको पहुचँका िालग प्रालवलधक लवद्याियहरुमा जोड, गाउँपालिका लभिका उत्कृि लवद्यािय, लशक्षक, 

कमिचारी र लवद्याथीिाई परुस्कृत गने, अलतररि लक्रयाकिापहरु िञ्चािन गन े, लिकाई अनकुुि वािमिैी वातावरर् तयार गने, 

गाउँपालिका लभिका लवद्याियहरु बीच गाउँपालिका स्तरीय गाउँपालिका अध्यक्ष रलनङ्ग लिल्ड प्रलतयोलगता आयोजना गरी 
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खिेाडी प्रलतभाको पलहचान एवम ् िम्मान गने, लशक्षकहरुको क्षमता लवकाि गने, लवपन्न, अपांगता भएका र जहेने्दार 

लवद्याथीहरुिाई छािवलृत्तको अविरमा वलृद्ध गने, िामदुालयक र लनजी लवद्यािय बीचको शलैक्षक गरु्स्तरमा दलेखएको फरक 

घटाउद ै िैजान र िाविजलनक लशक्षाको गरु्स्तर अलभवलृद्ध गनि िामदुालयक लवद्याियहरुमा नवीन प्रलवलधको प्रयोग र शलैक्षक 

मापदण्डमा िधुार गने गाउँपालिकाको नीलत रहकेो हुदँा लशक्षा क्षेिमा नेपाि िरकारको िशित अनदुान िलहत लशक्षातफि  रु. १० 

करोड ६३ िाख २० िजार रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

स्वास््र् सेवा कार्िक्रम 

२९. िमलृद्ध र लवकािको िाध्य र िाधन दवु ैनागररक भएकोिे गाउँपालिका लभिका िबै नागररकिाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व 

अलभवलृद्ध गनि र िबि मानव पुँलज लनमािर् गनि आम जनताको जीवनिँग प्रत्यक्ष िरोकार राख्ने स्वास््य क्षेिको लवकाि गनि 

गाउँपालिका प्रलतवद्ध रहकेो छ । कोरोना रोकथाम तथा लनयन्िर्को क्षेिका िालग आवश्यक पने बजटे लवलनयोजन गरेको छु । 

आधारभतु स्वास््य िेवािाई लनिःशलु्क गद ैआकलस्मक स्वास््य िेवा िलुनलित गररनेछ । गाउँपालिकामा कलम्तमा एक प्राथलमक 

अस्पताि स्थापना गनि आवश्यक पहि गररनेछ । यिै गरी स्वास््यकमीहरु, मलहिा स्वास््य स्वयम ्िेलवकाहरुिाई जोलखम 

स्वरुपको प्रोत्िाहन भत्ताको व्यवस्था गररएको छ । िबै स्वास््य चौकीमा भएका ल्याविाई अाै व्यवलस्थत बनाइनेछ । वडा नं 

५ मा रहकेो आधारभतु स्वास््य केन्र रेिमा ल्याव स्थापना गनिका िालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु । 

स्वास््यकमीहरुको तिव भत्ताका िाथै स्वास््य िेवा तफि का लनयलमत कायिक्रमको िालग नेपाि िरकारबाट िशित अनदुान स्वरुप 

प्राप्त रकम र गाउँघर लक्िलनक िंचािन, गाउँघर लक्िलनकका िालग आवश्यक पने और्धी खररद, अन्य व्यवस्थापन खचि िमतेको 

िालग िशति अनदुान िलहत रु. ३ करोड ४८ िाख ५५ िजार ४ सर् रुपैर्ा लवलनयोजन गररएको छ ।  

खानेपानी तथा सरसफाई कार्िक्रम  

३०. आधारभतु खानेपानी तथा िरिफाई िलुवधा प्राप्त गने नागररकको मौलिक हक कायािन्वयन गनि गन्यापधरुा गाउँपालिकाको 

तफि बाट ठोि र दलेखने खािका कायिक्रम अगालड बढाईने छ । यिको िालग नयाँ खानेपानी आयोजना शरुु गने, अधरुा आयोजना 

िम्पन्न गन,े खानेपानी आपलुतिको िालग आधलुनक प्रलवलधको प्रयोगबाट गाउँपालिकामा रहकेो खानेपानी िमस्या िामाधान 

गनेतफि  लवशेर् ध्यान लदईनेछ । वडा नं. ३ मा रहकेो गौिी गाउँ खानेपानी आयोजनािाई यिै आ. व. मा िम्पन्न गनिका िालग 

आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु । यिका िाथ ैिरफाइयिु गाउँपालिका बनाउन नेपाि िरकारिे तोकेका िरिफाईका 

िचूकहरु परुा गनि पहि गन,े पानीका महुान िंरक्षर् गने, वकृ्षारोपर् गने िगायतका कायिक्रममा िंचािन गनि खानेपानी तथा 

िरिफाईतफि  िशित अनदुान िलहत रु. २ करोड १४ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

रु्वा तथा खेिकुद कार्िक्रम 

३१.  आगामी आलथिक वर्ि युवािाई कृलर् िगायत अन्य रोजगारमिूक के्षिमा पररचािन गरर आत्मलनभिर बनाउन प्रोत्िाहन 

गररनेछ । यवुाहरुको प्रलतभा पलहचान, पररचािन र प्रवधिनका िालग लनयलमत रुपमा लिजिनात्मक गलतलवलध िंचािन गररनेछ । 

यवुाहरुिाई व्यविालयक िीप लवकािका तालिम लदने, जोि र जाँगरिे भररएका र केही गरौं आफ्नै माटोमा भन्ने भावना भएका 

बेरोजगार यवुाहरुिे कुनै पेशा, व्यविाय गरी आय आजिनमा आत्मलनभिर हुन चाहने यवुािाई अनदुान लदई यवुा स्वरोजगारिाई 

अबिम्बन गनि र लवदशे पिायन हुने दरिाई न्यनू गनि आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु । यि के्षिका यवुाहरुमा िकारात्मक 

िोचको लवकािको िालग लकशोर लकशोरी जनचेतना कायिक्रम िंचािनका,  क्षमता लवकाि र प्रोत्िाहनका कायिक्रम, खिेकुद 
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मदैानको लनमािर् जस्ता कायिक्रमका िाथै खिेकुद र मनोरन्जन के्षििँग िम्वलन्धत कायिक्रम कायािन्वयनमा ल्याउन आगामी 

आलथिक वर्िका िालग िशति अनदुान िलहत रु ७ िाख ५० िजार लवलनयोजन  गरेको छु । 

 सरचना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध कार्िक्रम  

३१.  लडलजटि गन्यापधरुा लनमािर् गनि िाविजलनक िेवािाई क्रमशिः लवद्यतुीय माध्यमबाट उपिव्ध गराउने प्रर्ािीको लवकाि 

गनि लडलजटि प्रोफाइि लनमािर्का िालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु । गाउँपालिका तथा वडा कायािियहरुमा उच्च 

गलतको  ईन्टरनेट िेवा जडान गने, िामालजक िरुक्षा कायिक्रमिाई अनिाईन प्रर्ािी माफि त बैंलकक प्रर्ािी माफि त भिुानी गन,े 

िवििाधारर्िे मोवाईि एप्िका माध्यमबाट िहज र िरि रुपमा िेवा िचूना, जानकारी लिन िक्ने र आफ्ना गनुािा प्रकट गनि 

िक्ने व्यवस्था गरी िचूनाको हकमा नागररकको िहज पहुचँ गराउने कायिमा अग्रिर हुन िशित अनदुान िलहत रु. १७ िाख 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

सामार्जक सुरक्षा र नागिरक संरक्षण कार्िक्रम 

३२. िोक कल्यार्कारी व्यवस्थामा िामालजक न्याय िलहत िमलृद्ध हालिि गनि िवै नागररकिाई गभािवस्था दलेख वदृ्ध 

अवस्थािम्मको जीवन चक्रिाई िामालजक िरुक्षामा आवद्ध गररन ुपछि । यिको िालग गाउँपालिकािे गाउँपालिकास्तरबाट हुन 

िक्ने िबै प्रयािका िालग अग्रिरता लिनेछ । िामालजक िरुक्षा कायिक्रम अन्तगिन नेपाि िरकारबाट प्राप्त हुने कायिक्रमका िाथै 

गाउँपालिकािे लवपन्न, अशि, अिहाय, कडा रोग िागेका नागररकहरुको बाँच्न पाउने अलधकारको िंरक्षर् गनि थप आलथिक 

िहायतका कायिक्रमहरु अलघ बढाउने छ । गररब तथा लवपन्नका िालग और्धी उपचारको व्यवस्था एवम ्ज्येष्ठ नागररकमा रहकेो 

ज्ञान, िीप र अनभुविाई अन्तरपसु्ता हस्तान्तरर् गनि िहयोग पगु्न िक्ने वातावरर्को िजृना गररनेछ । ज्येष्ठ नागररकको िरुक्षामा 

लवर्ेश ध्यान लदई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने माि नभई उनीहरुको स्वास््यक्षेिमा पलन चािो लिई िबै नागररकको स्वस्थ बाँच्न 

पाउने अलधकारको िलुनलितता गनि आगामी आलथिक वर्िको बजटे केलन्रत गरेको छु ।  

पोर्ण कार्िक्रम कार्िक्रम 

३३. यि क्षेि लभि दखेा पने कुपोर्र् िमस्या िमाधान गनि एक घर एक करेसाबारी कायिक्रम, पोर्र् िम्वन्धी जनचेतना 

अलभवलृद्ध कायिक्रम, िरिफाईमा लवशेर् अलभयान िंचािन गरी पोर्र् लवज्ञान अनिुार मालनििे एक पटक खाना खाँदा शरीरिाई 

आवश्यक पने चार लकलिमको खानाको प्रकार हुनै पने िरेक बार खाना चार भन्ने लिद्धान्तिाई मतूिरुप लदन आवश्यक बजटे 

लवलनयोजन गरेको छु । यिको िालग बहुके्षिीय पोर्र् पररयोजना माफि त कायिक्रम िञ्चािन गनि बजटे लवलनयोजन गररएको छ 

भने गाउँपालिका तथा वडा स्तरबाट पोर्र् िलक्षत कायिक्रमका िञ्चािन गरी नागररकिाई स्वस्थ रहनका िालग िशति अनदुान 

िलहत रु. २६ िाख ९६ िजार रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

िोकतन््रगको आधार, समता र समानता कार्िक्रम 

३४. स्थानीय िरकारको रुपमा रहकेो भएको गन्यापधरुा गाउँपालिकािे यि क्षेि लभि रहकेा िबै लकलिमका भदेभावको अन्त्य 

गद ैिम्परू्ि जनतािाई िम्मानपूविक बाँच्न पाउने, प्रत्येक व्यलिको मानव अलधकारको िंरक्षर् र िंवद्धिन गनेछ । गाउँपालिका क्षेि 

लभिका मलहिा गररब, अलत लवपन्न िमदुाय, दलित, अपांग, अल्पिंख्यक, आलथिक, िामालजक, वगि, लिङ्ग, जालतका रुपमा 

पलछ परेका िमदुायको अलभभावकको रुपमा उनीहरुको क्षमता लवकाि र पलहचान स्थालपत गनि आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको 
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छु । गन्यापधरुा गाउँपालिकामा िमानता तथा िमावशेीकरर्को लिद्धान्त अनरुुपको कायि गनिका िालग न्यालयक िलमलत, मलहिा 

कायिक्रम, िलक्षत वगि कायिक्रम तथा अन्य िैङ्लगक िमावेशीकरर् कायिका िालग िशति अनदुान िलहत रु. २२ िाख बजटे 

लवलनयोजन गरको छु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

३६.  अब म आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को बजटेको लवलनयोजन र स्रोतको व्यवस्था िम्वन्धी योजना प्रस्ततु गदिछु । आ.व. 

२०७८।०७९ मा यि गाउँपालिकािाई तपलिि बमोलजमको आय रकम प्राप्त हुने अनमुान गररएको छ । 

क्र स शीर्िक अनुमार्नत रकम रु. 

१ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने लवत्तीय िमानीकरर् अनदुान ७,९७,००,०००। 

२ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको रकम ६,३६,३४,०००। 

३ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने िशित अनदुान  १५,८४,००,०००। 

४ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने लवर्शे अनदुान १,८७,००,०००। 

५ िंघ िरकारबाट प्राप्त हुने िमपरूक अनदुान ६०,००,०००। 

६ प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने लवत्तीय िमानीकरर् अनदुान ५३,२९,०००। 

७ प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाडको अनदुान १४,१२,०००। 

८ गाउँपालिकाको आन्तररक आय ३५,००,०००। 

९ गाउँपालिकाको  िलञ्चत कोर्मा मौज्दात रकम ८४५२९६३.६८। 

कुि जम्मा ३४,५१,२७,९६३।६८ 

 

यिरी गाउँपालिकाको  आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को कुि बजटे रु.३४,५१,२७,९६३।६८ (अके्षरेपी चौर्तस करोड 

एकाउन्न िाख सत्ताइस िजार नौ सर् र््रगसठ्ठी रुपैर्ा अठ्सठ्ठी पैसा मा्रग) हुन आउँछ । गाउँपालिकाको कुि बजटे मध्ये 

चाितुफि  रु. २४,९४,३८,४६३।६८ (अके्षरेपी चौर्वस करोड चौरानब्बे िाख अठ्तीस िजार चार सर् र््रगसठ्ठी रुपैर्ा 

अठ्सठ्ठी पैसा मा्रग) र पूँजीगत तफि  रु. ९,५६,८९,५००।०० (अके्षरेपी नौ करोड छप्पन्न िाख उनानब्बे िजार पाँच सर् 

मा्रग) लवलनयोजन गररएको छ । गाउँपालिकाका पदालधकारीहरुको िलुवधा, कमिचारीहरुको तिव भत्ता, अन्य प्रशािलनक खचि, 

क्षमता लवकािका कायिक्रमहरु, िशित अनदुान तफि का कायिक्रम िमेत िमावशे गदाि चाि ुखचिको अशं केही बढी दलेखन गएको 

हो । लवलनयोजन गररएको रकमको लवस्ततृ लववरर् बजटे अनुिचुीहरुमा छुटै्ट प्रस्ततु गररएको छ ।  
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आदरणीर् अध्र्क्ष मिोदर्, 

३७. यि गाउँपालिकामा आन्तररक राजश्व उठ्ने दर िाहै्र न्यनु दलेखएकोिे आलथिक वर्ि २०७८।०७९ मा  आन्तररक आयमा वलृद्ध 

हुने अनमुान गररएको छ ।  यि गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ को अनिुचूीहरुमा उल्िेख गररएको करका आधारमा 

राजश्व रकम कडाईका िाथ अििु उपर गररनकुा िाथै आम नागररकहरुमा कर लतने भावनाको लवकाि गराउने, ईमान्दार 

करदातािाई परुुस्कृत गने, काननू बमोलजम बहन गनुि पने दालयत्व बहन नगने करदातािाई काननूको दायरामा ल्याईनेछ ।  

३८. प्रस्ततु बजटे लनमािर्का िालग िहयोग गने बजटे तथा योजना तजुिमा िलमलत तथा बजटे लनमािर्मा मागिदशिन गनुि हुने 

गाउँपालिका अध्यज्य,ू वडा अध्यक्षज्यहूरु, गाउँ कायिपालिका तथा गाउँिभा िदस्यज्यहूरु, लवलभन्न राजनीलतक दिका प्रमखु 

एवम ् प्रलतलनलधज्यहूरु, लशक्षक, बलुद्धलजवी, िमाजिेवी, गाउँपालिकाका कमिचारीहरु िगायत िम्परू्ि महानभुावहरुमा 

गाउँपालिकाको तफि बाट हालदिक कृतज्ञता ज्ञापन गनि चाहन्छु । 

धन्र्वाद !!! 
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आर् व्र्र्को र्ववरण 

आ.व.२०७८/०७९ 

   रुपैंर्ामा 

कुि अनुमार्नत आर्ः अके्षरेपी चौर्तस करोड एकाउन्न िाख सत्ताइस िजार नौ सर् र््रगसठ्ठी रुपैर्ा 

अठसठ्ठी पैसा मा्रग ।   

शीर्िक 

आ.व.२०७६/०७७ को 

र्थाथि 

आ.व. २०७७/०७८ 

को सशंोर्धत अनुमान 

आ.व. २०७८/०७९ 

को  अनुमान 

आर्ः ३१०८९६८२२.६० ३५९२३६३४६.५५ ३४५१२७९६३.६८ 

राजश्वः ४२४०१७७१.०० ५४०२५३६६.४५ ६८५४६०००.०० 

आन्तररक राजश्व               ३२३४७१६.०० ३६०४४५०.१० ३५०००००.०० 

राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ३९१६७०५५.०० ५०४२०९१६.४५ ६५०४६०००.०० 

अन्य आय १४९७५४५१.६० ०.०० ८४५२९६३.६८ 

अन्तर सरकारी र्वत्तीर् िस्तान्तरण २५३५१९६००.०० २७३१७७९८०.०० २६८१२९०००.०० 

नेपाि िरकारबाट प्राप्त लवत्तीय िमानीकरर् ७३२०००००.०० ७६१०००००.००  ७९७०००००.०० 

िंघ िरकारबाट प्राप्त हुन िक्ने लवशेर् अनदुान ०.०० १८००००००.००  १८७०००००.०० 

िंघ िरकारबाट प्राप्त हुन िक्ने िमपरुक अनदुान १३३०००००  १६६०००००.००  ६००००००.०० 

िंघ िरकारबाट प्राप्त हुन िक्ने िशति अनदुान १६६७५१६०० १७८६७७९८०.००  १५८४०००००.०० 

प्रदशे िरकारबाट प्राप्त लवत्तीय िमानीकरर् ६८१४०००.०० ६९१९०००.००  ५३२९०००.०० 

प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुन िक्न ेलवशेर् अनदुान ०.००  ३५००९००.००  ०.०० 

प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने िशति अनदुान ६७५४०००.०० ५४१३१००.००  ०.००  

अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त ०.०० ०.०० ०.०० 

जन सिभार्गताः ०.०० ०.०० ०.०० 

नगद िहभालगता ०.०० ०.०० ०.०० 

श्रम तथा वस्तगुत िहायता ०.०० ०.०० ०.०० 

व्र्र्ः २७२६१०३९४.७ ३१६५२७५२१.७२ ३४५१२७९६३.६८ 

चाि ुखचि १६८९५११३९.५ २११२३५८१३.८० २४९४३८४६२.६८ 

पुँलजगत खचि १०३६५९१७५.२० १०५२९१७०७.९२ ९५६८९५००.०० 

बजेट बचत(+)न्र्ुन (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

        

र्वत्तीर् व्र्वस्था ०.०० ०.०० ०.०० 

खुद ऋण िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानीको िावाँ लफताि प्रालप्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 
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  ०.०० ०.०० ०.०० 

खुद शेर्र िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

शेयर िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

शेयर लबक्रीबाट िगानी लफताि प्रालप्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

  ०.०० ०.०० ०.०० 

खुद ऋण प्रार्ि ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर्को िाँवा भिुानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् प्रालप्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

  ०.०० ०.०० ०.०० 

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

आ.व.२०७८/०७९ 

   रुपैंर्ामा 

शीर्िक 

आ.व.२०७६/०७७ 

को र्थाथि 

आ.व. २०७७/०७८ को 

सशंोर्धत अनुमान 

आ.व.२०७८/०७९ 

को िक्ष्र् 

राजश्वः ४२४०१७७१.०० ५४०२५३६६.५५ ७६९९८९६३.६८ 

आन्तिरक राजश्वः      ३३७६३०९.०० ३६०४४५०.१० ३५०००००.०० 

िम्पलत्त कर २७२८८.०० ०.०० ५००००.०० 

भलूमकर (मािपोत) ३३८०२६.०० १७१६५०० २५००००.०० 

घर बहाि कर          ६४३५३.०० ३३२८९८.८८ १५००००.०० 

दस्तुर िेवा शलु्क लिफाररि दण्ड जररवाना         ९३४२५३.०० ७०९७५०.९८ ६२००००.०० 

व्यविाय कर ४७५७११.००  २७५६८.४८ ४०००००.०० 

बहाि लवटौरी शलु्क १७०६५० .०० ५७१३३९.४० ०.०० 

प्राकृलतक स्रोत (ढुङ्गा‚ लगट्टी‚ बािुवा‚ काठ आलद) 

लनकािी शलु्क 
१२९९२२ .०० ०.०० २०००००.०० 

पालकि ङ शलु्क ०.०० ०.०० १००००.०० 

िामदुालयक वन बाट प्राप्त हुन ेरोयल्टी २३५८३०.०० ०.०० ०.०० 

रयाक्टर ढुवानी १०७०००.०० ६०००००.०० २५००००.०० 

Back hoe loader  ५७९०००.०० १५०००००.०० १५०००००.०० 

एम्बिेुन्ि िेवा १०१०००.०० १००००.०० ७००००.०० 

अन्य ७९२२७६.०० २६३९२.३६ ०.०० 

राजश्व बाँडफाँडः ३९१६७०५५.०० ५०४२०९१६.४५ ६५०४६०००.०० 

राजश्व बाँडफाँड प्रालप्त (+) ३९१६७०५५.०० ५०४२०९१६.४५ ६५०४६०००.०० 

राजश्व बाँडफाँड हस्तान्तरर्(-) ०.०० ०.०० ०.०० 

अन्र् आर्ः १०६६११३.२० ०.०० ८४५२९६३.६८ 

िालवक स्थानीय लनकायबाट हस्तान्तरर् भई प्राप्त रकम ०.०० ०.०० ०.०० 

बेरुज ुअििुी ०.०० ०.०० ०.०० 

गत वर्िको मौज्दात १०६६११३.२० ०.०० ८४५२९६३.६८ 

अन्तर सरकारी र्वत्तीर् िस्तान्तरणः २६०७४१०००.०० २७२७७७९८०.०० २६८१२९०००.०० 

नेपाि सरकारबाट प्राि अनुदानः २५३२५१६००.०० २७३१७७९८०.०० २६२८०००००.०० 

लवत्तीय िमानीकरर् अनदुान ७३२०००००.०० ७६१०००००.०० ७९७०००००.०० 

 िशति अनदुान १६६७५१६००.०० १७८६७७९८०.०० १५८४०००००.०० 
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िमपरूक अनदुान १३३०००००.०० १६६०००००.०० ६००००००.०० 

लवशेर् अनदुान ०.०० १८००००००.०० १८७०००००.०० 

िशति अनदुान (बहुक्षिेीय पोर्र्) ०.००                                  ०.०० २६०००००.०० 

प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुदानः ७४८९४००.०० १५८३२१००.०० ५३२९०००.०० 

लवत्तीय िमानीकरर् अनदुान ६८१४०००.०० ६९१९०००.०० ५३२९०००.०० 

िशति अनदुान ६७५४००.०० ५४१३१००.०० ०.०० 

िमपरूक अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० 

लवशेर् अनदुान ०.०० ३५००९००.०० ०.०० 

अन्र् स्थानीर् तिबाट प्राि अनुदानः ०.०० ०.०० ०.०० 

िशति अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० 

िमपरूक अनदुान ०.०० ०.०० ० 

लवशेर् अनदुान ०.०० ०.०० .०० 

जन सिभार्गताः ०.०० ०.०० ०.०० 

नगद िहभालगता ०.०० ०.०० ०.०० 

श्रम तथा वस्तगुत िहायता ०.०० ०.०० ०.०० 
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   अनुसरर्च - ३  

गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

आ.व. २०७८/०७९ को व्र्र् अनुमान (चािु खचि) 

(गाउँपार्िका, वडा कार्ाििर्, र्वर्र्गत शाखा र सशति समेत) 

क्र.स.ं 
खचि  

सकेंत नं. 
वजेट शीर्िक 

र्वर्नर्ोर्जत रकम 

रु. 

श्रोत 

शीर्िक ति 

१ २११४१ पदालधकारी बैठक भत्ता ९०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२ २११४२ पदालधकारी अन्य िलुवधा ५१४०५००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३ २११३४ कमिचारी वैठक भत्ता २०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

४ २११११ पाररश्रलमक कमिचारी २१६७२९६३.६८ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

५ २११२१ पोर्ाक भत्ता ७६००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

 ६ २११२१ पोर्ाक भत्ता जनप्रलतलनलध  २८००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

७ २११३१ स्थानीय भत्ता १७२७०४०.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

८ २११३२ महगंी भत्ता ११२८०००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

९ २११३३ लफल्ड भत्ता २०४००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१० २११३५ कमिचारी प्रोत्िाहन भत्ता ५०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

११ २११३९ अन्य भत्ता २०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१२ २१२१४ कमिचारी कल्यार् कोर् ३०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१३ २२१११ पानी तथा लवजिुी ४०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१४ २२११२ िञ्चार महशिु ४०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१५ २२२१२ ईन्धन कायाििय प्रयोजन २५०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१६ २२२१३ िवारी िाधन ममित खचि १२०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१७ २२२१४ लवमा तथा नवीकरर् खचि  ५०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१८ २२२२१ मेलशनरी औजार ममित खचि २३०४६०.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१९ २२३११ मििन्द तथा कायाििय िामग्री १००००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२० २२३१४ ईन्धन अन्य प्रयोजन १०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२१ २२३१५ पिपलिका, छपाई तथा िचुना प्रकाशन ९०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२२ २२४११ िेवा र परामशि खचि ८०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२३ २२४१२ िचुना तथा िफ्टवेयर िञ्चािन 
२०००००.०० 

राजस्व वाँडफाँड िंघ 
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क्र.स.ं 
खचि  

सकेंत नं. 
बजेट शीर्िक 

र्वर्नर्ोर्जत रकम 

रु. 

श्रोत 

शीर्िक             ति 

२४ २२४१३ करार िेवा शलु्क ९८५००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२५ २२५११ कमिचारी तालिम खचि २०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२६ २२५१२ लिप लवकाि तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी िम्वन्धी खचि ९८८०००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२७ २२५२२ कायिक्रम खचि ७०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२८ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि १०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२९ २२६११ अनगुमन मलु्यांकन खचि (कमिचारी) ८०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३० २२६११ अनगुमन तथा भ्रमर् खचि (पदालधकारी) ७०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३१ २२६१२ भ्रमर् खचि ३०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३२ २२७११ लवलवध खचि ९०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३३ २२७२१ िभा िंचािन खचि २०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३४ २८१४२ घरभाडा १२०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३५ २८१४३ िवारी िाधन तथा मेशनरी औजार भाडा ४०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३६ २२५२२ िरुक्षा लनकाय पररचािन/ व्यवस्थापन खचि ३०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३७ २११३५ उत्कृि कमिचारीहरुिाई िम्मान १५००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३८ २७२१२ आलथिक िहायता ३०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३९ २२५२२ अध्ययन अविोकन भ्रमर् ३०००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

४०   वडाहरुको चाि ुखचि (वडा नं. १-५) ५१५००००.०० राजस्व वाँडफाँड िंघ 

४१  २२५२२ प्रकोप व्यवस्थापन कोर् २००००००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४२ २२५२२ न्यालयक िलमलत ५०००००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४३ २२५२२ मलहिा लवकाि कायिक्रम ५०००००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४४ २२५२२ िलक्षत वगि ५०००००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४५ २२५२२ घरेिु तथा िाना उद्योग २०००००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४६ ३११५७ वन, वातावरर् तथा भलुम व्यवस्थापन ३७८२२०.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४७ २२२१४ कमिचारी तथा पदालधकारी लवमा ६०००००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४८ ३११३१ पश ुिेवा शाखा ३७४५३८०.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

४९ ३११३१ कृलर् लवकाि शाखा ५२३०५००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

५०   स्वास््य शाखा ९५५५४००.०० िमालनकरर् िंघ िंघ 

५१   लशक्षा शाखा ९५२००००.०० आ.श्रो. र रा.वा. िंघ 

५२ २६३३२ िशति अनदुान चाि ु १५११०००००.०० िशति िंघ 

      २४९४३८४६२.६८     
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                                                 गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा                           

आ.व. २०७८/०७९ को व्र्र् अनुमान (पुँर्जगत खचि) 

                                                  (गाउँपार्िका, वडा कार्ाििर्, र्वर्र्गत शाखा र सशति समेत)                           अनुसरर्च - ३ 

क्र.िं. 
खचि  

सकेंत नं. 
कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 

कार्ािन्व

र्न िुने 

स्थान 

र्वर्नर्ोर्जत रकम 

रु. 
श्रोत 

र्दगो 

र्वकासको 

िक्ष्र् नं. 

१ ३११५९ भात्काँडा वजार पालकि ङ क्षेि लनमािर् वडा नं. १ ११०००००.०० 
िमानीकरर् 

प्रदेश ११ 

२ 
३११५१ 

िाहुखकि  डलडया लिल्िेखोिा भउेिाना िडक 

लनमािर् 
वडा नं. १ २४५००००.०० िमानीकरर् 

प्रदेश  ९ 

३ ३११५१ पातिथेउरा िडक लनमािर् भात्काँडा वडा नं. १ ३१५०००.०० 
िमानीकरर् 

प्रदेश  ९ 

४ 
३११५१ 

पाररखेत पिु नलजक िडकमा ग्रावेि कायि 
वडा नं. १ 

र २ 
५५००००.०० 

िमानीकरर् 

प्रदेश  ९ 

५ ३११५१ चोरेिा िडक लनमािर्-I वडा नं. ३ ९१४०००.०० 
िमानीकरर् 

प्रदेश  ९ 

६ ३११५१ चोरेिा िडक लनमािर्-II वडा नं. ३ ९७१०००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

७ 
३११५१ 

दवेि िडक लनमािर् 
वडा नं. ३ 

र ४ 
३१७५०००.०० 

िमानीकरर् िंघ  ९ 

८ ३११५१ िडक िरिफाई कायि वडा नं. १ १८५२०००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

९ ३११५१ वन्तोि िडक लनमािर् वडा नं. ४ ११९५०००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

१० 
३११५१ 

कुिाउखोिा मिामाण्डौ स्वास््यचौकी जाने िडक 

लनमािर् 
वडा नं. ३ २९५०००.०० 

िमानीकरर् िंघ  ९ 

११ ३११५१ जनता मालव िडक लनमािर् वडा नं. ३ ९०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

१२ ३११५१ िडक िरिफाई कायि वडा नं. ३ ५२५०००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

१३ ३११५१ चौकामाण्डौ गनेडा िडक लनमािर् वडा नं. ५ २४७७५००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

१४ ३११५४ िल्कोट कृलर् िडक लनमािर् वडा नं.  ४०००००.०० िमानीकरर् िंघ  २,९ 

१५ ३११५४ तटवन्ध लनमािर् वडा नं. ३ ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ  १३ 

१६ ३११५९ रेि वहुउद्देलश्यय खेि मैदान लनमािर् वडा नं. ५ ४५००००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

१७ ३११५९ वडा कायािियको लफल्ड लनमािर् वडा नं. ५ २५००००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

१८ 
३११५१ 

वडा कायाििय दलेख फल्टाडीिम्म िडक ममित तथा 

िरिफाई 
वडा नं. १ ५०००००.०० 

िमानीकरर् िंघ  ९ 

१९ 
३११५१ 

िाहुखकि  डलडया लिल्िेखोिा िडक ममित तथा 

िरिफाई 
वडा नं. १ ७०००००.०० 

िमानीकरर् िंघ  ९ 

२० 
३११५१ 

भात्काँडा दलेख मटेिा िम्म ममित मोड िधुार तथा 

िरिफाई 
वडा नं. १ ५०००००.०० 

िमानीकरर् िंघ  ९ 
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क्र.िं. 
खचि  

सकेंत नं. 
कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 

कार्ािन्व

र्न िुने 

स्थान 

र्वर्नर्ोर्जत रकम 

रु. 
श्रोत 

र्दगो 

र्वकासको 

िक्ष्र् नं. 

२१ ३११५१ िडक िरिफाई कायि  िबै वडा ४६७०००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

२२ ३१११२ िमपरुक कोर् वडा नं. २ को प्रशािकीय भवन  वडा नं २ ५००००००.०० िमानीकरर् िंघ  ११ 

२३ ३१११२ िमपरुक कोर् गाउँपालिकाको प्रशािकीय भवन  वडा नं २ ७००००००.०० िमानीकरर् िंघ  ११ 

२४ ३१११५ फलनिचर तथा लफक्चिि   ५२००००.०० िमानीकरर् िंघ   

२५ ३११२२ मेशनरी तथा औजार   ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ   

२६ ३११५६ खानेपानी िंरचना लनमािर्   ७५०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ६ 

२७   वडा कायािियहरुको पुँलजगत लनमािर्(वडा नं. १-५)   ४९५००००.०० िमानीकरर् िंघ   

२८ ३११७२ गाउँपालिकाको वतृ्त लचि लनमािर्   ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ   

२९ ३११७२ मध्यकालिन खचि िंरचना र ओ एण्ड एम लनमािर्   ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ   

३० ३११५६ खानेपानी टंकी क्षेि घेरवार लनमािर् वडा नं. २ वडा नं. २ ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ६ 

३१ ३११५५ लिचाई िंरचना लनमािर् तफि    १००००००.०० िमानीकरर् िंघ  १५ 

३२ ३११५१ िडक लनमािर् तफि    २५०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

३३ ३११५४ तटवन्ध तथा वाँध लनमािर् तफि    ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

३४ ३११५९ धालमिक तथा पयिटन पवुािधार तफि   वडा नं २ १००००००.०० िमानीकरर् िंघ  ८,९ 

३५ ३११५१ िडक िरिफाई तफि    ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ९ 

३६ ३११३२ राजस्व िंकिन िफ्टवेयर खरीद   ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ   

३७ ३११७२ लडलजटि प्रोफायि लनमािर्   ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ   

३८ ३११२२ नलवकरर्ीय उजाि म्यालचङ फण्ड   २०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ७ 

३९  ३११५९ प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रम िामग्री खरीद   १९०००००.०० िमानीकरर् िंघ   

४०   लवलभन्न िंस्थाहरुिाई अनदुान   ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ   

४१ ३११३५ पुँजीगत परामशि खचि  २००००००.०० आन्तररक श्रोत  

४२   पश ुिेवा शाखा   ५८३०००.०० िमानीकरर् िंघ   

४३   कृलर् लवकाि शाखा   २३५००००.०० िमानीकरर् िंघ  २,१२ 

४४   स्वास््य शाखा   १७०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ३ 

४५   लशक्षा शाखा   ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ  ४ 

४६   िशति अनदुान पुँलजगत   ७३०००००.०० िशति िंघ   

४७   लवशेर् अनदुान पुँलजगत 

वडा  नं २ र 

३ १८७०००००.०० लवशेर् िंघ   

   िमपरुक अनदुान िंघ  वडा नं २ ६००००००.०० िमपरुक िंघ   

    जम्मा   ९५६८९५००.००     
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र्वत्तीर् व्र्वस्था अनुमान 

आ.व.२०७८/०७९ 

   रुपैंर्ामा 

शीर्िक 

आ.व.२०७६/०७७ को 

र्थाथि 

आ.व. २०७७/०७८ को सशंोर्धत 

अनुमान 

आ.व.२०७८/०७९ को 

िक्ष्र् 

र्वत्तीर् व्र्वस्था ०.०० ०.०० ०.०० 

खदु ऋर् िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् िगानीको िावाँ लफताि प्रालप्त 

(+) ०.०० ०.०० ०.०० 

        

खुद शेर्र िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

शेयर िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

शेयर लबक्रीबाट िगानी लफताि प्रालप्त 

(+) ०.०० ०.०० ०.०० 

        

खुद ऋण प्रािी ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर्को िाँवा भिुानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

ऋर् प्रालप्त (+) ०.०० ०.०० ०.०० 
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका 

कार्िके्ष्रगगत व्र्र् अनुमान 

आ.व.२०७८/०७९ 

   रुपैर्ामा 

संकेत नं. बजेट शीर्िक बजेट रकम प्रर्तशत 

१० आर्थिक र्वकास २५९०८८९६.०० ७.७  

१०१० कृलर् तथा पश ु २१६०८८८०.०० ६.९८  

१०२० उद्योग तथा वालर्ज्य ३३०००००.००  ०.९९ 

१०३० पयिटन १००००००.००  ०.२० 

१०४० िहकारी ०.००   

१०५० लवत्तीय क्षेि ०.००   

२० सामार्जक र्वकास १६७४२७४००.०० ४९.७५  

२०१० लशक्षा १०६३१२०००.००  ३१.५८ 

२०२० स्वास््य ३४४३०४००.००  १०.२४ 

२०३० खानपेानी तथा िरिफाई २२१७५०००.००  ६.५९ 

२०४० िंस्कृलत प्रवद्धिन १५६००००.००  ०.४६ 

२०५० खेिकुद तथा मनोरञ्जन ७५००००.००  ०.२३ 

२०६० िैंलगक िमानता तथा िामालजक िमावेशीकरर् २२०००००.००  ०.६६ 

३० पुवािधार र्वकास ४२१६६५००.००  १२.५३ 

३०१० स्थानीय िडक‚ पिु तथा ाो.प.ु २४९८६५००.०० ७.४३  

३०२० लिंचाई १००००००.०० ०.३१  

३०३० भवन तथा शहरी लवकाि १४४०००००.०० ४.२८  

३०४० उजाि‚ िघ ुतथ िाना जिलवद्यतु (वैकलल्पक उजाि िमते) १२०००००.०० ०.३६  

३०५० िञ्चार ५८००००.०० ०.१५  

४० वातावरण तथा र्वपद् व्र्वस्थापन ४६७८०००.०० १.३९  

४०१० वन तथा भ-ुिंरक्षर् ३७८०००.००  ०.७ 

४०२० जिाधार िंरक्षर् ०.००  ०.०० 

४०३० वातावरर् िंरक्षर्‚ जिवाय ुपररवतिन ०.००  ०.०० 

४०४० फोहरमिैा तथा ढि व्यवस्थापन ०.००  ०.०० 

४०५० जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्िर् २३०००००.०० ०.७१  

४०६० लवपद ्व्यवस्थापन २००००००.०० ०.६१  

४०७० वारुर् यन्ि िञ्चािन ०.००   
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५० ससं्थागत र्वकास‚ सेवा प्रवाि र सशुासन ६७६४८२२०.००  २०.११ 

५०१०  िामान्य िेवा ७४१०११८३.६८ २०.१०  

५०२०  िरुक्षा व्यवस्थापन ३०००००.००  ०.०९ 

५०३० िचूना प्रलवलध १७०००००.००  ०.५१ 

५०४० पञ्जीकरर् व्यवस्थापन १६०००००.००  ०.४८ 

५०५० स्थानीय त्याङ्क िंकिन र अलभिेख व्यवस्थापन २०००००.००  ०.०६ 

५०६० िशुािन प्रवद्धिन १२५००००.००  ०.३८ 

५०७० अनिुन्धान तथा लवकाि २८०००००.००  ०.२४ 

५०८० अन्यि वगीकृत नभएको २२९९६०००.००  ६.८३ 

 जम्मा ३४५१२७९६३.६८ १०० 
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका    

  गाउँकार्िपार्िकाको कार्ाििर्, गणेशपुर, डडेल्धुरा    

वार्र्िक र्शक्षा र्वकास कार्िक्रम 
  

आ. व. २०७८।०७९  रुपैर्ामा 

क्र. 

स.ं 

नीर्त 

नं. कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकिापको र्ववरण इकाइ 

खचि सकेंत 

नं 

र्वर्नर्ोर्जत 

रकम श्रोत 

१ ८ स्वयम ्िेवक लशक्षकको तिव भत्ता ३२ २११११ ३५०००००.०० आन्तररक श्रोत 

  ८ स्वयम ्िेवक लशक्षकको तिव भत्ता  २११११ १४१२०००.०० रा.वाँडफाँड प्रदशे 

    स्वयम ्िेवक लशक्षकको तिव भत्ता  २११११ ८००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

२   

प्रारलम्भक बािलवकाि िहजकताि तथा लवद्यािय कमिचारीहरुको थप 

पाररश्रलमक ६४ २११११ ६५००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

    जम्मा तिव भत्ता तथा पािरश्रर्मक   ५६४२०००.००   

  चािु कार्िक्रम खचि   

३    दलैनक भ्रमर् भत्ता, अनगुमन तथा िपुरीवेक्षर् खचि  २२६१२ १०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

४   कायाििय िञ्चािन, व्यवस्थापन र िञ्चार खचि  २२३११ ५००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

५ २२ राष्रपलत रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगता   २२५२२ १०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

६   गाउँ लशक्षा िलमलत  बैठक भत्ता  २११४१ १५००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

७   लवलभन्न िलमलत तथा कायिदिहरुको बैठक भत्ता  २११४१ १५००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

८ २ गाउँपालिका लशक्षा पाश्विलचि   २०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

९ २ गाउँ लशक्षा योजना लनमािर् तथा लवतरर्   २२५२२ २०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१० १४ शैलक्षक बिेुलटन लनमािर् तथा लवतरर्  २२५२२ १०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

११ ३ 

लवद्यािय तथा बािलवकाि केन्रिाई आवश्यकतामा आधाररत लशक्षर् 

िधुार अनदुान    २०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१२ १० 

आधारभतू तह (कक्षा १-३) को एकीकृत पाठ्यक्रम कायािन्वयनमा 

िहजीकरर् कायिशािा  २२५२२ १०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१३ १४ IEMIS एवम ्लवद्याियको त्याङ्क अद्यावलधक िम्बन्धी  कायिशािा   २२५२२ १०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१४ १२ 

लवद्याियका प्र अ तथा कायाििय िहायकका िालग िेखा व्यवस्थापन 

िम्बन्धी तालिम  २२५१२ १०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१५ ६ शैलक्षक क्यािेन्डर लनमािर् तथा लवतरर्  २२५२२ २०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१६ १३ लवद्याियहरुमा आचारिंलहता िेखन कायिक्रम  २२५२२ २०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१७ ६ प्र.अ. बैठक तथा िमीक्षा   २११४१ १२००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१८ १६ आधारभतू लशक्षा परीक्षा िञ्चािन तथा व्यवस्थापन   २२५२२ ६०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

१९ १० प्रारलम्भक बािलवकाि तथा लवद्यािय लशक्षाको पाठ्यक्रम कायािन्वयन 

गनिका िालग तालिम तथा  प्रबोधीकरर्    २२५२२ 
२०००००.०० 

रा.वाँडफाँड िघं 
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क्र. 

स.ं 

नीर्त 

नं. कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकिापको र्ववरण इकाइ  

खचि सकेंत 

नं 

 र्वर्नर्ोर्जत 

रकम श्रोत 

२० १९ गाउँपालिका अध्यक्ष अलभभावकत्व, छािवलृत्त तथा प्रोत्िाहन कायिक्रम    २२५२२ ५०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

२१ ११ स्थानीय पाठ्यक्रम कायािन्वयनका िालग लशक्षक क्षमता लवकाि कायिक्रम     २२५१२ २०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

२२ २२ गाउँपालिकास्तरीय अलतररि लक्रयाकिाप िञ्चािन     २२५२२ २०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

२३ १२ लव व्य ि तथा प्रअको नेततृ्व क्षमता लवकाि तालिम तथा गोष्ठी    २२५१२ १०००००.०० रा.वाँडफाँड िघं 

  जम्मा ३८७००००.००   

  पुँर्जगत खचि    

२४ 
१५ 

लवद्याियहरुका िालग कम्प्यटुर, लप्रन्टर, स्क्यानर खररद तथा लवतरर्  

(५ वटा लवद्याियका िालग १००००० का दरिे) ५ ३११२२ ५०००००.०० िमानीकरर् िंघ 

    जम्मा     ५०००००.००   

    जम्मा र्वर्नर्ोर्जत रकम     १००१२०००.००   
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा  

स्वास््र् शाखा  

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम  

आ.व. २०७८/०७९ रुपैर्ामा 

चािु तफि  

र्स.नं. 
कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकिापको 

र्बवरण 
इकाई दर सखं्र्ा मर्िना जम्मा 

खचि 

सकेंत नं. 
श्रोत 

१ 
ल्याव कमिचारी पाररश्रलमक  ४ वटा 

स्वा.चौ. 
जना 

१५००० ५ १३ ९७५०००.०० 

२११११ 

िमानीकरर् िघं 

२ जोलखम भत्ता ल्याब जना ५००० ५ १२ ३०००००.०० २११३९ 
िमानीकरर् िघं 

३ 
िामदुालयक स्वास््य ईकाई   कमिचारी 

त.भ. 
जना 

१५००० ९ १३ १७५५०००.०० 

२११११ 

िमानीकरर् िघं 

४  बलथिङ िेन्टर अ.न.मी.कमिचारी त.भ. जना १५००० ६ १३ ११७००००.०० २११११ 
िमानीकरर् िघं 

५ गर्शेपरु फामेिी कमिचारी त.भ. जना १५००० १ १३ १९५०००.०० २११११ 
िमानीकरर् िघं 

६  बलथिङ िेन्टर अ.न.मी.कमिचारी जोलखम जना ५००० ६ १२ ३६००००.०० २११३९ 
िमानीकरर् िघं 

७ कायाििय िहयोगी त.भ. जना १२००० ४ १३ ६२४०००.०० २११११ 
िमानीकरर् िघं 

८ आधारभतु स्वास्थ िेवाका कमिचारीत.भ. जना २०००० १ १३ २६००००.०० २११११ 
िमानीकरर् िघं 

९  िगुा भत्ता जना १०००० २६ १ २६००००.०० २११२१ 
िमानीकरर् िघं 

  जम्मा         ५८९९०००.००   
  

 चािु खचि   

१ 
स्वा.चौ. तथा िामदुालयक स्वास््य ईकाइ 

और्धी खररद 
पटक 

९००००० १ १ ९०००००.०० 

 २७२१३ 

िमानीकरर् िघं 

२ और्धी िामग्री ढुवानी  पटक ३०००० १ १ ३००००.००  २२७११ 
िमानीकरर् िघं 

३ द.ैभ्र.भ. अनगुमन, िपुररलभजन पटक ५०००० १ १ ५००००.००  २२६१२ 
िमानीकरर् िघं 

४ 
मलहिा स्वास््य स्वयम िेलवका िंजाि 

ब्यवस्थापन बैठक खचि 
पटक 

२५००० १ १ २५०००.०० 

 २२६१२ 

िमानीकरर् िघं 

५ िलमक्षा गोष्ठी  पटक १०००० २ १ २००००.००  २२१११ 
िमानीकरर् िघं 

६  लवद्यतु  खचि पटक १००००० १ १ १०००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् िघं 

७ 
स्वास््य केन्र कायाििय ब्यवस्थापन , 

िंचािन मििन्द तथा िरिफाई  खचि 
पटक 

५०००० ७ १ ३५००००.०० 

 २२१११ 

िमानीकरर् िघं 

८ एलककृत स्वास््य लशलबर पटक ५००००० १ १ ५०००००.००  २२७११ 
िमानीकरर् िघं 

९ अल्रािाउन्ड घमु्ती लशलबर पटक ७५००० १ १ ७५०००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् िघं 
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र्स.नं. 
कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकिापको 

र्बवरण 
इकाई दर सखं्र्ा मर्िना जम्मा 

खचि 

सकेंत नं. 
श्रोत 

१० दशै लतहार पािो पहरा खचि पटक ९०००० १ १ ९००००.००  २२७११ िमानीकरर् िघं 

११ 
बलथिङ िेन्टर कमिचारीहरुिाई नाइट िेवा 

वाफत खाजा खचि 
पटक 

४५०० ७ १२ ३७८०००.०० 

 २११३९ 

िमानीकरर् िघं 

१२ म.स्वा.स्व.ि. मालिक बैठक खाजा खचि जना १०० ११२ १२ १३४४००.००  २११४१ 
िमानीकरर् िघं 

१३ 
स्वास््य चौकीमा ल्याब िेवा िंचािन 

रेि 
गोटा 

२५०००० १ १ २५००००.०० 
 २२५२२ 

िमानीकरर् िघं 

१४ 
म.स्वा.स्व.ि. मालिक ररचाजि खचि तथा 

प्रोत्िाहन 
  

५०० ५९ १२ ३५४०००.०० 

 २११३५ 

िमानीकरर् िघं 

१५ लबलभन्न तालिम िंचािन म्यालचङ खचि गोटा १५०००० १ १ १५००००.००  २२५१२ 
िमानीकरर् िघं 

१६ 
गर्शेपरु स्वास््य चौकीमा फामेिी 

िंचािन और्धी खररद 
गोटा 

५०००० १ १ ५००००.०० 

 २७२१३ 

िमानीकरर् िघं 

१७ ितु्केरर िंग उपाध्यक्ष कायिक्रम गोटा २००००० १ १ २०००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् िघं 

  जम्मा         ३६५६४००.००     

पँुर्जगत खचि 
  

१ ल्याव िामग्री खररद पटक १००००० १ १ १०००००.००  ३११२२ 
िमानीकरर् िघं 

२ 

गर्शेपरु स्वास््य चौकी िाई 

अल्रािाउन्ड रेकडिका िालग फोटोकपी 

ल्यापटप खररद तथा भात्काडा र 

िकायिमा पलन ल्याप्टप खररद 

पटक 

१००००० १ १ १०००००.०० 

 ३११२२ 

िमानीकरर् िघं 

३ एम्बिेुन्ि खररद   १५००००० १ १ १५०००००.००  ३११२१ 
िमानीकरर् िघं 

  जम्मा         १७०००००.००     

कुि जम्मा ११२५५४००.००     
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

कृर्र् र्वकास शाखा 

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

                                                                                 आ.व. २०७८/०७९                                                                    रुपैर्ामा 

र्स.नं. र्बवरण इकाई दर सखं्र्ा मर्िना जम्मा 
श्रोत 

खचि 

सकेंत नं 

    (कमिचारी तथा कार्ाििर् व्र्वस्थापन)      
  

  

१ करार कमिचारी कृलर् प्रालवलधक जना १५००० ४ १३ ७८००००.०० िमानीकरर् िघं २११११ 

२ करार कमिचारी (ओ.लव.ओ.टी.) जना २६६१० २ ७ ३७२५४०.०० िमानीकरर् िघं २११११ 

३ कायाििय ियहोगी जना १९६८० १ १३ २५५८४०.०० िमानीकरर् िघं २११११ 

४ स्थानीय तथा महगंी भत्ता का.ि. जना ४२४० १ १३ ५५१२०.०० िमानीकरर् िघं २११३१ 

५ पोर्ाक खचि जना १०००० ७ १ ७००००.०० िमानीकरर् िघं २११२१ 

६ लवलवध खचि चौमालिक १७००० ३   ५१०००.०० िमानीकरर् िघं २२७११ 

७ परामशि िेवा पटक १३०००० १   १३००००.०० िमानीकरर् िघं २२४११ 

८ ईन्धन चौमालिक १०००० ३   ३००००.०० िमानीकरर् िघं २२२१२ 

९ िंचार खचि चौमालिक ४००० ३   १२०००.०० िमानीकरर् िघं २२११२ 

  कृर्र् सेवा प्रसार तफि का कार्िक्रम     
  

  

१० कृलर् प्रालवलधक मालिक बैठक पटक १०००० ६   ६००००.०० िमानीकरर् िघं २११४१ 

११ 
कृर्क पाठशािा िंचािन वटा १००००० ५   ५०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

१२ बालि कटालन पटक ७५० ४०   ३००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

१३ तरकारी लवउको लमलनलकट लवतरर् पटक १००००० २   २०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

१४ 
दलैनक भ्रमर् तथा अनगुमन भत्ता   १००००० १   १०००००.०० िमानीकरर् िघं २२६११ 

१५ बााो जलमन व्यवस्थापन गरी तरकरी तथा 

आिु खेती गने कृर्किाई प्रोत्िाहन रोपलन १००० १००   १०००००.०० िमानीकरर् िघं २११३५ 

१६ 
तरकारी खेती प्रदशिन कायिक्रम वटा ३८००० ८   ३०४०००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

  बािी र्वकास कार्िक्रम      
  

  

१७ 
अनदुानमा खाद्यान्न तथा दिहन लवउ 

लवजन लवतरर् 
पटक 

१००००० २   २०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

१८ रैथान ेवािी िंरक्षर् पटक 

५०००० १   ५००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 
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र्स.नं. र्बवरण इकाई दर सखं्र्ा मर्िना जम्मा 
श्रोत 

खचि 

सकेंत नं 

  बािी सरंक्षण कार्िक्रम      
  

  

१९ रोग लकरा लनयन्िर् पटक २०००० ३   ६००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२० च्याउको लवउ लवतरर् कायिक्रम पटक ५०००० १   ५००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

  बागवानी र्वकास कार्िक्रम     
  

  

२१ तरकारीको लवउ लवतरर् कायिक्रम पटक ५०००० २   १०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२२ लहउँद ेतथा वरे् फिफुि लवरुवा लवतरर् पटक १५०००० १   १५००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२३ 
५० प्रलतशत अनदुानमा आिुको लवउ 

लवतरर् 
पटक 

५००००० १   ५०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२४ 
अदवुा तथा हल्दीको लवउ लवतरर् 

अनदुान 
पटक 

१००००० १   १०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२५ 
लवउ आत्मलनभिर कायिक्रम (५० प्रलतशत 

आिुको लवउ भण्डारर्मा िहयोग) 
पटक 

१५०००० १   १५००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२६ आिु भण्डारर्का िालग ५० प्रलतशत 

अनदुानमा बोरा िहयोग ढुवानी िलहत 
पटक 

३० ४०००   १२००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२७ अलमिो जातका लबरुवा िंरक्षर्  पटक १००००० १   १०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

२८ 
५० प्रलतशत अनदुानमा कृलर् उपकरर् 

लवतरर् (हजारी, स्प्रेयर के्रट, आरी आदी) 
पटक 

१००००० १   १०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

  साना र्सचंाई कार्िक्रम        
 

  

२९ ८५ प्रलतशत अनदुानमा िाना लिचाई 

पिालिक पोखरी लवतरर् कायिक्रम वटा १२५०० ४०   ५०००००.०० िमानीकरर् िघं २२५२२ 

 
फमि सदुृढीकरण तथा र्ार्न््रगकरण कार्िक्रम (पुँर्जगत तफि )   

   
 

  

३० फमि िदुृढीकरर् तथा घरेबार पटक १००००० १   १०००००.०० िमानीकरर् िघं ३११५९ 

३१ 
५० प्रलतशत अनदुानमा कृलर् उपकरर् 

लवतरर् (हाते ट्याक्टर, थ्रेिर आलद)   ५००००० १   ५०००००.०० िमानीकरर् िघं ३११२२ 

३२ 
१२० लज लि एम को लिल्पोलिन 

पिालिक हाप छाना वटा ६००० १००   ६०००००.०० िमानीकरर् िघं ३११५९ 

३३ 
१२० लज लि एम को लिल्पोलिन 

पिालिक फुि छाना वटा १६००० २५   ४०००००.०० िमानीकरर् िघं ३११५९ 

३४ तरकारी िंकिन केन्र वटा १५०००० १   १५००००.०० िमानीकरर् िघं ३११५९ 

३५ िाना लिचाई लनमािर् तथा ममित एकमसु्ट ६००००० १   ६०००००.०० िमानीकरर् िघं ३११५९ 

कुि जम्मा 
    ७५८०५००.००     
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

पशु सेवा शाखा 

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

                                                                         आ.व. २०७८/०७९                                                              रुपैर्ामा 

र्स

.नं. 

र्बवरण इकाई दर सखं्र्ा 

म

र्ि

ना 

जम्मा 

खचि 

सकेंत 

नं. 

श्रोत 

  पशु सेवा प्रसार तफि का कार्िक्रम (कमिचारी तथा शाखा व्र्वस्थापन)       

१ करार कमिचारी ना.प.स्वा.प्रा. जना १५००० ३ १३ ५८५०००.००  २११११ 
िमानीकरर् 

िघं 

२ करार कमिचारी (ओ.लव.ओ.टी.) जना २६६१० २ ७ ३७२५४०.००  २११११ 
िमानीकरर् 

िघं 

३ कायाििय िहयोगी त.भ. जना १९६८० १ १३ २५५८४०.००  २११११ 
िमानीकरर् 

िघं 

४ का.ि. महगंी तथा स्थानीय भत्ता जना ४००० १ १३ ५२०००.००  २११३१ 
िमानीकरर् 

िघं 

५ पोर्ाक खचि जना १०००० ६ १ ६००००.००  २११२१ 
िमानीकरर् 

िघं 

६ परामशि िेवा तथा प्रोत्िाहन जना १३०००० १ १ १३००००.००  २२४११ 
िमानीकरर् 

िघं 

७ कायाििय िंचािन खचि चौमालिक १७००० ३ १ ५१०००.००  २२३११ 
िमानीकरर् 

िघं 

८ लवद्यतु महशिु तथा धारा पानी ममित  वालर्िक ११००० १ १ ११०००.००  २२१११ 
िमानीकरर् 

िघं 

९ ईन्धन चौमालिक १०००० ३   ३००००.००  २२२१२ 
िमानीकरर् 

िघं 

१० िंचार खचि चौमालिक ४००० ३   १२०००.००  २२११२ 
िमानीकरर् 

िघं 

११ 
अन्य ईन्धन तथा अन्य उपकरर् 

स्टरिाइजेशन 
चौमालिक 

३००० ३   ९०००.०० 
 २२३१४ िमानीकरर् 

िघं 

१२ लवलभन्न कायिक्रम र ढुवानी खचि पटक ५०००० १   ५००००.०० २२५२२  
िमानीकरर् 

िघं 

  पशु स्वास््र् कार्िक्रम      

१३ और्धी खररद पटक १६७००० ३   ५०१०००.०० २७२१३  
िमानीकरर् 

िघं 

१४ खोप िेवा पटक ३०००० २   ६००००.००  २७२१३ 
िमानीकरर् 

िघं 

१५ रेलवज खोप अलभयान पटक ३०००० १   ३००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

१६ प्रयोगशािा िंचािन खचि पटक २०००० १   २००००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 

१७ पश ुस्वास््य लशलवर दगुिम वलस्तमा पटक ३०००० ५   १५००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

१३ ईलपलडलमयोिोलकि ररपोलटङ पटक २००० १२   २४०००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 

१४ चौमालिक प्रलतवेदन   ५००० ३   १५०००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 
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र्स

.नं. 

र्बवरण इकाई दर सखं्र्ा 

म

र्ि

ना 

जम्मा 

खचि 

सकेंत 

नं. 

श्रोत 

१५ मालिक प्रलतवेदन पटक १००० १२   १२०००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 

१६ वालर्िक प्रोफाइि पटक २५००० १   २५०००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 

  पशु स्वास््र् र्नर्मन      

१७ एग्रोभेट तालिम िंचािन पटक ३०००० १   ३००००.०० २२५१२  
िमानीकरर् 

िघं 

१८ कृलिम गभािधान तालिम पटक १०००० २   २००००.००  २२५१२ 
िमानीकरर् 

िघं 

१९ बाख्रापािन तालिम पटक ८००० ५   ४००००.००  २२५१२ 
िमानीकरर् 

िघं 

२० व्यविालयक कुखरुापािन तालिम पटक ८००० ५   ४००००.००  २२५१२ 
िमानीकरर् 

िघं 

  पशु सेवा प्रसार कार्िक्रम      

२१ पालिकास्तरीय लभल्याट बैठक पटक १५००० ३   ४५०००.०० २११४१  
िमानीकरर् 

िघं 

२२ स्टाफ वैठक पटक १०००० ६   ६००००.००  २११३४ 
िमानीकरर् 

िघं 

२३ अनगुमन तथा भ्रमर् पटक १५००० १२   १८००००.००  २२६१२ 
िमानीकरर् 

िघं 

  पशु आिारा व्र्वस्थापन कार्िक्रम      

२४ जै घाँिको लवउ लवतरर् तथा ढुवानी कुन्टि ७००० १५   १०५०००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 

२५ बहु वरे् घाँि लवतरर् (नेलपयर, अलम्रिो) पटक ५०००० १   ५००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

२६ ह्वाईट क्िोभर छने (चरनमा) लकिो १००० २५   २५०००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

  नश्ल सधुार कार्िक्रम      

२७ राँगो लवतरर् गोटा ५०००० २   १०००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

२८ उन्नत जातको बोका लवतरर् कायिक्रम गोटा ३०००० १०   ३०००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

२९ 
कृलिम गभािधानको िालग लिमेन तथा 

लिक्वीड नाईरोजन खरीद 
वटा 

३०००० ३   ९००००.०० 
 २७२१३ िमानीकरर् 

िघं 

  दुधमा आत्मर्नभिर कार्िक्रम      

३० भैलिपािन िमहु गठन वटा ५००० २   १००००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 

३१ पररलजवी लनयन्िर् पटक १०००० २   २००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

  मत्स्र् र्वकास कार्िक्रम      

३२ पोखरी लनमािर् वटा ५०००० २   १०००००.००  ३११५९ 
िमानीकरर् 

िघं 

३३ माछाको भरुा खररद पटक ५०००० १   ५००००.००  २२५२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

३४ ढुवानी तथा भ्रमर् पटक २५००० १   २५०००.००  २२७११ 
िमानीकरर् 

िघं 
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र्स

.नं. 

र्बवरण इकाई दर सखं्र्ा 

म

र्ि

ना 

जम्मा 

खचि 

सकेंत 

नं. 

श्रोत 

  पुँर्जगत तफि        

३५ लडप लिज खररद गोटा ५०००० १   ५००००.००  ३११२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

३६ ग्याि चिुो िेट खररद िेट ८००० १   ८०००.००  ३११२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

३७ वलडजो िानो थान १२००० ५   ६००००.००  ३११२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

३८ 
भैलिपािन लकिानको िालग च्याफटर ५० 

प्रलतशत  अनदुानमा 
  

३००० २५   ७५०००.०० 
 ३११२२ िमानीकरर् 

िघं 

३९ फिामे ट्यालपज लनमािर् वडा नं. १ र ५   २५००० २   ५००००.००  ३११५९ 
िमानीकरर् 

िघं 

४० प्रजनन केन्र स्थापना िंख्या १५०००० २   ३०००००.००  ३११५९ 
िमानीकरर् 

िघं 

४१ िलजिकि उपकरर् िेट खरीद िंख्या ४०००० १   ४००००.००  ३११२२ 
िमानीकरर् 

िघं 

जम्मा 
    ४३२८३८०.००     
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

वन, वातावरण र्वकास तथा भरर्मव्र्वस्था कार्िक्रम 

                                                                               आ.व. २०७८/०७९                                                                  रुपैर्ामा 

चािु तफि  

र्स.नं. र्बवरण इकाई दर संख्र्ा मर्िना जम्मा कैर्फर्त 

१ भलुम व्यवस्थापन कायिक्रम खचि पटक २३४२२०.०० १ १ २३४२२०.००   

२ िरुाकी पररचािन खचि वन िरुक्षा जना ६०००.०० २ १२ १४४०००.००   

कुि जम्मा    
    

      

३७८२२०.००   

 

 

 

गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

र्वर्वध कार्िक्रम तफि  

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

                                                                              आ.व. २०७८/०७९                                                                  रुपैर्ामा 

र्स.नं. र्बवरण इकाई         रकम मर्िना जम्मा रकम कैर्फर्त 

१ 
न्यालयक िलमलतको िालग 

व्यवस्थापन कायिक्रम 
पटक ५०००००.००  ५०००००.००  

२ मलहिा लवकाि कायिक्रम पटक ५०००००.००  ५०००००.००  

३ कमिचारी तथा पदालधकारी लवमा पटक ६०००००.००  ६०००००.००  

४ 
घरेि ुतथा िाना उद्योग तफि  तालिम 

तथा उपकरर् 
पटक २०००००.००  २०००००.००  

५ 
िलक्षत वगि (उपकरर्/अन्य 

लनमािर्/तालिम) 
पटक ५०००००.००  ५०००००.००  

कुि जम्मा  २३०००००.००  
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका 

वडा नं. १ को कार्ाििर्, रुवाखोिा, डडेल्धुरा 

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. २०७८/०७९ 

चािु खचि 

क्र.सं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि संकेत नं. श्रोत 

१ मििन्द तथा कायाििय िामाग्री २०००००.०० २२३११  राजश्व बाँडफाड िंघ 

२ िवारी िाधन ममित १०००००.०० २२२१३  राजश्व बाँडफाड िंघ 

३ ईन्धन १०००००.०० २२२१२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

४ िञ्चार महशिु ५००००.०० २२११२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

६ अनगुमन तथा मलू्याङ्कन ३०००००.०० २२६१२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

७ क्षमता लवकाि तथा प्रोत्िाहन भत्ता ५००००.०० २२१३५  राजश्व बाँडफाड िंघ 

८ लवलवध खचि २०००००.०० २२७११  राजश्व बाँडफाड िंघ 

 जम्मा १००००००.००    

पँुर्जगत तफि  

क्र सं शीर्िकिरु रकम रु खचि संकेत नं श्रोत 

१ लिमेन्ट पाईप खरीद ४०००००.०० ३११५९  िमानीकरर् िंघ 

२ ग्यालवन जािी खरीद ५०००००.०० ३११५९  िमानीकरर् िंघ 

३ िडक िरिफाई तथा ममित १०००००.०० ३११५१  िमानीकरर् िंघ 

 जम्मा १००००००.००    

 कुि जम्मा २००००००.००    
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका 

वडा नं. २ को कार्ाििर्, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. २०७८/०७९ 

चािु खचि 

क्र.िं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि संकेत नं. श्रोत 

१ मििन्द तथा कायाििय िामाग्री १५००००.०० २२३११  राजश्व बाँडफाड िंघ 

२ िञ्चार खचि ५००००.०० २२११२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

३ लवपद ्व्यवस्थापन ५००००.०० २७२१२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

४ लवलवध खचि १५००००.०० २२७११  राजश्व बाँडफाड िंघ 

५ ईन्धन कायाििय प्रयोजन १०००००.०० २२२१२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

६ गररव लवपन्निाई और्धी उपचार तथा आलथिक िहायता १०००००.०० २५३१५  राजश्व बाँडफाड िंघ 

७ िवारी िाधन ममित १५००००.०० २२२१३  राजश्व बाँडफाड िंघ 

८ मेशनरी औजार, ल्यापटप तथा लप्रन्टर खररद १०००००.०० ३११२२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

९ लवद्यतु तथा खानेपानी  ५००००.०० २२१११  राजश्व बाँडफाड िंघ 

१० अनगुमन तथा दलैनक भ्रमर् भत्ता १०००००.०० २२६१२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

  जम्मा १००००००.००    

पँुर्जतग खचि 

क्र सं शीर्िकिरु रकम रु खचि संकत नं श्रोत 

१ पाइप तथा जािी खरीद ३०००००.०० ३११५६  िमानीकरर् िंघ 

२ लिमिगडा भान्िाघर २५००००.०० ३१११२   िमानीकरर् िंघ 

३ िलक्षत वगि कायिक्रम २३००००.०० २२५२२   िमानीकरर् िंघ 

४ ढोिेउडा खानेपानी लनमािर् १०००००.०० ३११५६   िमानीकरर् िंघ 

५ गर्शे मालव प्यारालपट लनमािर् १०००००.०० ३११५९   िमानीकरर् िंघ 

६ िमहुघरको जग लनमािर् ५००००.०० ३११५९   िमानीकरर् िंघ 

७ लपपिीखेत रडुवामा भान्िाघर लनमािर् १२००००.०० ३११५९   िमानीकरर् िंघ 

८ प्रधानमन्िी रोजगार योजना िामग्री खरीद १०००००.०० ३११५९   िमानीकरर् िंघ 

  जम्मा १२५००००.००    

  कुि जम्मा २२५००००.००    
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका 

वडा नं. ३ को कार्ाििर्, मष्टामाण्डौ, डडेल्धुरा 

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. २०७८/०७९ 

चािु खचि 

क्र.सं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि संकेत नं     श्रोत 

१ लवलवध खचि ९५०००.००  २२७११  राजश्व बाँडफाड िंघ 

२ ईन्धन कायाििय प्रयोजन १०००००.००  २२२१२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

३ प्रोत्िाहन तथा कायिक्रम खचि १८००००.००  २२१३५  राजश्व बाँडफाड िंघ 

४ मििन्द तथा कायाििय िामग्री २५००००.००  २२३११  राजश्व बाँडफाड िंघ 

५ यवुा िलक्षत कायिक्रम २०००००.००  २२५२२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

६ जेष्ठ नागररक न्यानो िगुा लवतरर् कायिक्रम १०००००.००  २२५२२  राजश्व बाँडफाड िंघ 

७ िवारी िाधन ममित ७५०००.०० २२२१३  राजश्व बाँडफाड िंघ 

  जम्मा १००००००.००     

पँुर्जगत खचि 

क्र.सं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि संकेत नं  श्रोत 

१ ितपानी खोिा तटवन्ध लनमािर् २२५०००.००  ३११५४  िमानीकरर् िंघ 

२ चोरेिा घटाि दवेताको मलन्दर लनमािर् २०००००.००  ३११५९  िमानीकरर् िंघ 

३ गौिीगाउँ िमैजी मलन्दरमा भान्िाघर लनमािर् १२५०००.००  ३११५९  िमानीकरर् िंघ 

४ हल्दयाम तल्िो वस्ती खानेपानी लनमािर् १७५०००.००  ३११५६  िमानीकरर् िंघ 

५ पाईप, तारजािी तथा अन्य लनमािर् िामग्री खरीद २७५०००.००  ३११५९  िमानीकरर् िंघ 

  जम्मा १००००००.००     

  कुि जम्मा २००००००.००     
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका 

वडा नं. ४ को कार्ाििर्, जैसेरा, डडेल्धुरा 

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. २०७८/०७९ 

चािु खचि 

क्र.सं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि संकेत नं. श्रोत 

१ अनगुमन तथा भ्रमर् खचि १०००००.०० २२६१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२ लवलवध खचि  ३०००००.०० २२७११ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

३ ईन्धन कायाििय प्रयोजन १०००००.०० २२२१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

४ मििन्द तथा कायाििय िामग्री २०००००.०० २२३११ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

५ िंचार खचि ३००००.०० २२११२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

६ स्वास््य व्यवस्थापन ५००००.०० २२५२२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

७ 

अगवुा कृर्किाई कृलर् तथा पश ुप्रोत्िाहन तथा 

लवलवध कायिक्रम 
१०००००.०० २२५२२ 

राजस्व वाँडफाँड िंघ 

८ यवुा खेिकुद मलहिा तथा लवलवध कायिक्रम ७००००.०० २२५२२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

९ लवपद तथा आलथिक िहायता ५००००.०० २७२१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

  जम्मा १००००००.००     

पँुर्जगत खचि 

क्र.सं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि शीर्िक श्रोत 

१ वािलवकाि केन्रहरुमा िामग्री खरीद १०००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

२ कािीखेत पिु लनमािर्मा िामग्री खरीद १०००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

३ डाङ्गा वािलवकाि केन्र िामग्री खरीद तथा ढुवानी १०००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

४ 
कैिपाि दवेाियका चौतारा लनमािर्मा िामग्री खरीद 

तथा ढुवानी 
१०००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

५ पाईपजािी भौलतक िामग्री खरीद ३५००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

६ कृलर् िामग्री खरीद तथा लवतरर् २०००००.०० ३११३१ िमानीकरर् िंघ 

७ लनलमित भवनमा पेन्ट खरीद ५००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

  जम्मा १००००००.००     

  कुि जम्मा २००००००.००     
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका 

वडा नं. ५ को कार्ाििर्, रेि, डडेल्धुरा 

वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. २०७८/०७९ 

चािु खचि 

क्र.सं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि संकेत नं. श्रोत 

१ मििन्द तथा कायाििय िामाग्री १२५०००.०० २२३११ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

२ ईन्धन कायाििय प्रयोजन १०००००.०० २२२१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ  

३ अनगुमन तथा दलैनक भ्रमर् भत्ता कमिचारी १०००००.०० २२६१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

४ िवारी िाधन ममित १०००००.०० २२२१३ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

५ ईन्धन पदालधकारी ५००००.०० २२२१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

६ लवलवध खचि ८००००.०० २२७११ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

७ िञ्चार खचि ५००००.०० २२११२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

८ लवद्यतु तथा खानेपानी  ५००००.०० २२१११ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

९ आलथिक िहायता १३००००.०० २७२१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१० लवपद व्यवस्थापन ५००००.०० २७२१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

११ अनगुमन तथा दलैनक भ्रमर् भत्ता ५००००.०० २२६१२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१२ िरस्वती प्रालव लनजी लशक्षक तिव भत्ता १०००००.०० २५३१५ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१३ कृलतम गभािधान व्यवस्थापन खचि १५०००.०० २२५२२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१४ लवउलवजन खररद ४००००.०० २२५२२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१५ चाडपवि तथा लदवि खचि ५००००.०० २२५२२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१६ कमिचारी आवाि घर भाडा ३००००.०० २८१४२ राजस्व वाँडफाँड िंघ 

१७ 
िामालजक िचेतना प्रविधन कायिक्रम 

५००००.०० २२५२२ िमानीकरर् िंघ 

१८ 
िंस्कृलत तथा िाँस्कृलतक िम्पदा िंरक्षर् कायिक्रम 

१०००००.०० २२५२२ िमानीकरर् िंघ 

  

जम्मा १३७००००.००   
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पँुर्जगत खचि 

क्र.सं. शीर्िकिरु रकम रु. खचि संकेत नं. श्रोत 

१ लन.िा.ि. ममित ५००००.०० ३१११३ िमानीकरर् िंघ 

२ िेटीमार् ुशौचािय लनमािर् ५००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

३ िान्नाखिा खानेपानी लनमािर् १५००००.०० ३११५६ िमानीकरर् िंघ 

४ रयापीज लनमािर् ५००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

५ मेलशनरी औजार खरीद ७००००.०० ३११२२ िमानीकरर् िंघ 

६ ग्वान्नी खानेपानी लनमािर् ५००००.०० ३११५६ िमानीकरर् िंघ 

७ भलुमदउेिी दउेघर लनमािर् १०००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

८ मिादवेता मलन्दर लिढी लनमािर् ६००००.०० ३११५९ िमानीकरर् िंघ 

  जम्मा ५८००००.००   

  कुि जम्मा १८५००००.००   
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अन्तरसरकारी र्वत्तीर् िस्तान्तरण 

गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ 

कार्िक्रम दातृ संस्था स्रोत 
रकम 

(रु.िजारमा) 

चौमार्सक 

पर्ििो दोस्रो तेस्रो 

सशति अनुदान 

चाि ु
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् 

 १५११ ५०३.६७ ५०३.६७ ५०३.६७ 

पुँलजगत 
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् 

 ७३ २४.३३ २४.३३ २४.३३ 

जम्मा १५८४ ५२८ ५२८ ५२८ 

समार्नकरण अनुदान 

6.3.1.1 िमालनकरर्-न्युनतम अनदुान नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद २७५०० ६८७५ ६८७५ १३७५० 

6.3.1.2 िमालनकरर्-िुिमा आधाररत अनदुान नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद ४७२०० ११८०० ११८०० २३६०० 

6.3.1.3 िमालनकरर्-कायििम्पादनमा आधाररत अनदुान नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद ५००० १२५० १२५० २५०० 

जम्मा ७९७०० १९९२५ १९९२५ ३९८५० 

समपुरक अनुदान 

11.4.22.6069 गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका वडा नं. २ को वडा कार्ाििर् भवन र्नमािण ६००० १५०० १५०० ३००० 

 र्वशेर् अनुदान (पुँजीगत ) 

11.4.22.7131 गन्यापधरुा गाउँपालिकाको कोल्ड स्टोर वडा 

नं. २ 
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद ५००० १२५० १२५० २५०० 

11.4.22.7132 पाररवन खानेपानी योजना लनमािर् वडा नं. २ 

कोरगाउँ 
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद ८३०० २०७५ २०७५ ४१५० 

11.4.22.7133 िेल्तडा खानेपानी लनमािर् योजना वडा नं. ३   ५४०० १३५० १३५० २७०० 

जम्मा     १८७०० ४६७५ ४६७५ ९३५० 

कुि जम्मा १०४४०० २६१०० २६१०० ५२२०० 

 प्राथर्मक स्वास््र् सेवा, डडेल्धुरा 

2.7.22.88 स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र 

अस्पतािहरुमा कायिरत कमिचारीहरुको तिव, महगी भत्ता, 

स्थानीय भत्ता, पोर्ाक िगायत प्रशािलनक खचि िमेत 

नेपाि िरकार नगद १६००० ४००० ४००० ८००० 

जम्मा १६००० ४००० ४००० ८००० 

क्षर्रोग र्नर्न््रगण 

2.7.22.626 स्वास््य िंस्थामा आकलस्मक अवस्थामा औिलध 

एवं ल्याब िामाग्री ढुवानी, रेकलडिङ तथा ररपोलटिङका िालग फमि 

फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई-लट.लब रलजस्टर अध्यावलधक, 

लवश्व क्षयरोग लदवि िम्बन्धी कायिक्रम 

नेपाि िरकार नगद ३५ ० ३५ ० 
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2.7.22.628 क्षयरोगका जोलखम िमहु तथा स्वास्थ िेवाको 

पहुच कम भएका िमदुायमा िकृय क्षयरोग खोजपडताि 

कायिक्रम, घरपररवारका िदस्यहरूको िम्पकि  पररक्षर्, िमदुायमा 

क्षयरोगका लवरामीहरूको खोजपडतािका िालग क्षभता 

अलभवलृद्ध तथा पररचािन । 

नेपाि िरकार नगद १२० ० ८६ ३४ 

2.7.22.630 स्थिगत अनलुशक्षर् गरर स्वास््यकलमिहरूको 

क्षमता अलभवलृध्द एवं त्यांङकको गरु्स्तर िुलनलित, क्षयरोगका 

कायिक्रमको अधि बालर्िक िलमक्षा तथा उपचार नलतजाको कोहटि 

लवशे्लर्र् 

नेपाि िरकार नगद ४५ ० ४५ ० 

जम्मा २०० ० १६६ ३४ 

पिरवार कल्र्ाण कार्िक्रम 

2.7.22.118 मात ृतथा नवलशश ुकायिक्रम अन्तगित आमा िुरक्षा, 

गभिवती उत्पे्ररर्ा िेवा, न्यानो ाोिा र लनशलु्क गभिपतन कायिक्रम 
नेपाि िरकार नगद ११०० २७५ २७५ ५५० 

2.7.22.127 लिलबआईएमएनलिआई Onsite कोलचंङ्ग र 

िमता तथा पहुचँ कायिक्रम 
नेपाि िरकार नगद २०० ० १०० १०० 

2.7.22.129 मात ृतथा नवलशश ुकायिक्रम नेपाि िरकार नगद १४८२ ५०८ ५०८ ४६६ 

2.7.22.1317 पोर्र् कायिक्रम नेपाि िरकार नगद ४२५ १६६.५ २२ २३६.५ 

2.7.22.218 पररवार लनयोजन लकशोर लकशोरी तथा प्रजनन ्

स्वास््य कायिक्रम 
नेपाि िरकार नगद ७०० २१० २८० २१० 

2.7.22.5771 कोलभड १९ लवरुद्ध खोप अलभयान िंचािन 

ब्यवस्थापन खचि -पालिकास्तररय िलमक्षा तथा योजना र 

पालिका तथा स्वास््य िस्था स्तररय िुपररवेक्षर्_ 

नेपाि िरकार नगद ११४ ५७ ५७ ० 

2.7.22.5776 पालिका स्तरमािः टाई िफाइड खोप अलभयान 

िंचािन तथा लनयलमत खोपमा टाई िफाइड खोप शरुुवातको िाथै 

लनयलमत खोप िुदढीकरर् र िरिफाई प्रबर्धनको िालग पालिका 

र वडा खोप िमन्वय िलमती र िरोकारवािाहरुको 

अलभमलुखकरर् बैठक १ लदन 

नेपाि िरकार नगद १२९ ० ० १२९ 

2.7.22.5785 पालिकास्तरमा खोप र िरिफाई प्रवर्धन 

कायिक्रमको िलमक्षा, िूक्ष्मयोजना अध्यावलधक र पालिका खोप 

िमन्वय िलमलतको अलभमलुखकरर् िमेत पालिका स्तरमा २ 

लदन, वडा खोप िमन्वय िलमलतको स्वास््य िंस्था, वडा ितरमा 

अलभमलुखकरर् १ लदन तथा परू्ि खोप िलुनितताको िागी घरधरुी 

िवेक्षर्, भेररलफकेशन कायि िमेत 

नेपाि िरकार नगद १५० ० १५० ० 

जम्मा ४३०० १२१६.५ १३९२ १६९१.५ 

मिामारी रोग र्नर्न््रगण कार्िक्रम, डडेँिधुरा 

2.7.22.68 कोलभड १९ िगायत लवलभन्न महामारीजन्य 

रोगहरुको रोकथाम, लनयन्िर् तथा लनगरानीका िालग 

िरोकारवािा िँगको अन्तरलक्रया तथा RRT, स्वास््यकमी 

पररचािन 

नेपाि िरकार नगद २५ ६ ६ १३ 

2.7.5.5 पशपंुक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडि फ्ि,ु AMR, 

लिलििकोलिि, टक्िोप्िाज्मोलिि आलद लवलभन्न िरुवारोग 

िम्बलन्ध रोकथाम तथा लनयन्िर्का िालग िचेतना कायिक्रम 

नेपाि िरकार नगद २० ५ ५ १० 

2.7.5.6 लवलभन्न िरुवारोग, निने रोग, जुनोलटक, मानलिक 

स्वास््य िम्बलन्ध अन्तरलक्रया कायिक्रम तथा लदविहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्या रोकथाम लदवि, मानलिक स्वास््य लदवि, 

अल्जाईमर लदवि, रेलबज लदवि, लवश्व औिो लदवि) मनाउन े

नेपाि िरकार नगद ५५ १४ १४ २७ 

जम्मा १०० २५ २५ ५० 



 

                वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम                आ व २०७८।०७९ 


स्वास््र् व्र्वस्थापन कार्िक्रम 

26332 िशति अनुदान (चािु )     

2.7.22.1020 पालिका स्तरमा स्वास््य िसं्थाहरुको मालिक बैठक, 

डाटा भेररलफकेशन एवं गुर्स्तर िधुार िाथै चौमालिक एवं बालर्िक 

िलमक्षा 

नेपाि िरकार नगद १०० ० १०० ० 

26336 िशति अनुदान ( पुँजीगत)     

11.3.7.9 स्वास््य िचूना िाथै आइ एम यू िदुृढीकरर् कायिक्रम नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद २०० ० १५० ५० 

जम्मा ३०० ० २५० ५० 

रार्रिर् स्वास््र् र्शक्षा, सरचना तथा सचंार केन्र, डडेँिधुरा 

2.7.22.6052 लवद्यािय स्वास््य लशक्षा/आमा िमहु तथा मलहिा 

स्वास््य स्वयंिलेवकाहरूका िालग िामालजक व्यवहार पररवतिन 

कायिक्रम 

नेपाि िरकार नगद १०० २५ २५ ५० 

जम्मा १०० २५ २५ ५० 

उपचारात्मक सेवा कार्िक्रम 

2.7.22.6477 आधारभूत तथा आकलस्मक स्वास््य िवेाको िालग 

और्लध खररद 
नेपाि िरकार नगद ११५० ० ११०० ५० 

2.7.22.6478 उपचारात्मक िवेा अन्तगितका कायिक्रमहरु ( 

,आधारभूत स्वास््य िवेा केन्र (स्वास््य चौकी ) / आधारभूत 

अस्पतािको न्युनतम िवेा मापदण्ड कायिक्रम िचंािन तथा 

िलुरलधकरर् र आखँा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य िम्वलन्ध 

अलभमखुीकरर् तथा लबद्यािय स्क्रीलनंग कायिक्रम कायििचंािन 

लनदलेशकामा उल्िेख भए बमोलजम िचंािन गने ) 

नेपाि िरकार नगद ३५० ० ३५० ० 

जम्मा १५०० ० १४५० ५० 

नर्सिङ तथा सामार्जक सरुक्षा सेवा कािर्क्रम 

2.7.22.67 रालष्रय मलहिा स्वास््य स्वयंिलेवका कायिक्रम (पोशाक 

प्रोत्िाहन, यातायात खचि, वालर्िक िलमक्षा गोष्ठी र लदवि मनाउने खचि 

िमते) 

नेपाि िरकार नगद ११०० ० १० १०९० 

जम्मा ११०० ० १० १०९० 

 बिुके्ष्रगीर् पोर्ण कार्िक्रम 

2.3.11.1 पोर्र् िधुारका िालग लवद्याियमा खानेपानी तथा िरिफाइ 

योजना लनमािर् वा ममित िम्भार 
युरोलपयन युलनयन 

नगद 

अनुदान 
८०० ० ४०० ४०० 

2.7.16.1 पोर्र् िवंेदनशीि (खानेपानी तथा िरिफाइ, कृलर्, 

पशिुवेा, मलहिा तथा बािबालिका, लशक्षा र शािकीय प्रवन्ध) क्षेिका 

कायिक्रमहरू िञ्चानि) 

युरोलपयन युलनयन 
नगद 

अनुदान 
१४७१ ३६८ ३६८ ७३५ 

2.7.16.2 पोपर् लवशरे् (स्वास््य) क्षेिका कायिक्रम िञ्चािन युरोलपयन युलनयन 
नगद 

अनुदान 
३२९ १०० १०० १२९ 

जम्मा २६०० ४६८ ८६८ १२६४ 

प्रधानमन््रगी रोजगार कार्िक्रम 

1.2.1.1 रोजगार ियंोजकहरुको िालग स्थानीय भत्ता नेपाि िरकार नगद ४८ १२ १२ २४ 

2.3.18.4 कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान नेपाि िरकार नगद १३७७४ ० १३७७४ ० 

2.5.7.5 रोजगार ियंोजकको तिव नेपाि िरकार नगद ४६८ ११७ ११७ २३४ 

2.5.7.7 रोजगार ियंोजकको पोिाक नेपाि िरकार नगद १० ० ० १० 

जम्मा १४३०० १२९ १३९०३ २६८ 
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रु्वा रोजगारीका िार्ग रुपान्तरण पिि पिरर्ोजना 

26332 िशति अनुदान (चािु )     

1.4.3.2 रोजगार िवेा केन्रको िञ्चािन (अनुगमन, िञ्चार, 

स्टेशनरी, ममित,अन्य) 
नेपाि िरकार नगद २०५ ५२ ५१ १०२ 

2.3.18.5 कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान (युवा रुप) आई लड ए 
शोधभनाि हुने 

ऋर् 
३८०० ० ३८०० ० 

2.5.3.5 रोजगार िहायकको तिब नेपाि िरकार नगद ३६७ ९२ ९१ १८४ 

2.5.3.6 रोजगार िहायको स्थानीय भत्ता नेपाि िरकार नगद ३५ ९ ९ १७ 

2.5.3.7 रोजगार िहायकको पोशाक भत्ता नेपाि िरकार नगद १० ० ० १० 

2.5.7.10 प्रालवलधक िहायकको पोिाक नेपाि िरकार नगद १० ० ० १० 

2.5.7.8 प्रालवलधक िहायकको तिव नेपाि िरकार नगद ३३८ ९२ ९१ १५५ 

2.5.7.9 प्रालवलधक िहायकको स्थानीय भत्ता नेपाि िरकार नगद ३५ ९ ९ १७ 

26336 िशति अनुदान ( पुँजीगत)     

11.3.7.6 रोजगार िवेा केन्रको िदुृलढकरर् (कम्प्यूटर, फलनिचर 

लफक्चिि, क्यामरा, अन्य लवद्यतुीय उपकरर्) 
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद २०० ५९ २९ ११२ 

जम्मा ५००० ३१३ ४०८० ६०७ 

झोिंुगे पुि के्ष्रगगत कार्िक्रम, डडेँिधुरा 

11.4.8.1623 िकायि ाो पु,कोरि-५, दमु्राखोिी , कोराि खोिा 

ाो.पु, गन्यापधरुा गाउँपालिका, डडेिधरुा 
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद २५०० ० २४८० २० 

जम्मा २५०० ० २४८० २० 

र्वद्यािर् के्ष्रग र्वकास कार्िक्रम- र्जल्िा स्तर 

1.1.4.1 प्रारलम्भक बाि लवकाि िहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािय कमिचारी व्यबस्थापन अनुदान 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
३९६ ० ३९६ ० 

1.1.4.1 प्रारलम्भक बाि लवकाि िहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािय कमिचारी व्यबस्थापन अनुदान 
नेपाि िरकार नगद ५४४९ ० ५४४९ ० 

2.4.6.1 िाविजलनक लवद्याियका लवद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
१७२ ० १७२ ० 

2.4.6.1 िाविजलनक लवद्याियका लवद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
नेपाि िरकार नगद २३६८ ० २३६८ ० 

2.7.11.1 तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका िालग लवद्याियिाई 

अनुदान 
नेपाि िरकार नगद ६५५६ ० ६५४५ ११ 

2.7.11.1 तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका िालग लवद्याियिाई 

अनुदान 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
४७६ ० ४७५ १ 

2.7.13.10 लवद्यािय िञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनुदान नेपाि िरकार नगद १५५५ ० १५५५ ० 

2.7.13.10 लवद्यािय िञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनुदान एि.एि. लड. लप. 
शोधभनाि हुने 

अनुदान 
११३ ० ११३ ० 

2.7.13.11 शलैक्षक पहुचँ िलुनलितता, अनौपचाररक तथा वैकलल्पक 

लशक्षा कायिक्रम (परम्परागत लवद्यािय, वैकलल्पक लवद्यािय, िाक्षरता 

र लनरन्तर लशक्षाका कायिक्रम िमते) 

नेपाि िरकार नगद ७४६ ० ७४६ ० 

2.7.13.11 शलैक्षक पहुचँ िलुनलितता, अनौपचाररक तथा वैकलल्पक 

लशक्षा कायिक्रम (परम्परागत लवद्यािय, वैकलल्पक लवद्यािय, िाक्षरता 

र लनरन्तर लशक्षाका कायिक्रम िमते) 

एि.एि. लड. लप. 
शोधभनाि हुने 

अनुदान 
५४ ० ५४ ० 

2.7.13.13 लवद्याियमा शलैक्षक गुर्स्तर िदुृढीकरर् एवम् 

कायििम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन अनुदान 
नेपाि िरकार नगद २५३० ० २५३० ० 

2.7.13.13 लवद्याियमा शलैक्षक गुर्स्तर िदुृढीकरर् एवम् 

कायििम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन अनुदान 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
१८४ ० १८४ ० 
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र्वद्यािर् के्ष्रग र्वकास कार्िक्रम - र्जल्िा स्तर  

2.7.13.23 िामदुालयक लवद्याियका छािाहरुिाई लनशलु्क स्यालनटरी 

प्याड ब्यवस्थापन 
नेपाि िरकार नगद १०५७ ० १०५७ ० 

2.7.13.23 िामदुालयक लवद्याियका छािाहरुिाई लनशलु्क स्यालनटरी 

प्याड ब्यवस्थापन 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
७७ ० ७७ ० 

2.7.13.3 प्रलत लवद्याथी िागतका आधारमा लशक्षर् लिकाइ िामग्री 

एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 
नेपाि िरकार नगद ११९० ० ११९० ० 

2.7.13.3 प्रलत लवद्याथी िागतका आधारमा लशक्षर् लिकाइ िामग्री 

एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
८७ ० ८७ ० 

2.7.13.40 माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गलर्त र लवज्ञान 

लवर्यमा लशक्षर् िहयोग अनुदान 
नेपाि िरकार नगद १६११ ० १६११ ० 

2.7.13.40 माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गलर्त र लवज्ञान 

लवर्यमा लशक्षर् िहयोग अनुदान 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
११७ ० ११७ ० 

2.7.13.41 आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गलर्त र लवज्ञान 

लवर्यमा लशक्षर् िहयोग अनुदान 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
१३८ ० १३८ ० 

2.7.13.41 आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गलर्त र लवज्ञान 

लवर्यमा लशक्षर् िहयोग अनुदान 
नेपाि िरकार नगद १८९२ ० १८९२ ० 

2.7.13.42 GPE को िहयोगमा कोलभड - १९ का कारर् उत्पन्न 

पररलस्थलतमा लिकाइ िहजीकरर्का िालग शलैक्षक कायिक्रम 
लज.लप.ई. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
२०० ० १७५ २५ 

2.7.25.62 कोलभड - १९ का कारर् उत्पन्न पररलस्थलतमा लिकाइ 

िहजीकरर्का िालग शलैक्षक कायिक्रम 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
२७ ० २७ ० 

2.7.25.62 कोलभड - १९ का कारर् उत्पन्न पररलस्थलतमा लिकाइ 

िहजीकरर्का िालग शलैक्षक कायिक्रम 
नेपाि िरकार नगद ३७३ ० ३७३ ० 

7.2.1.1 िाविजलनक लवद्याियमा अध्ययनरत लवद्याथीहरुका िालग 

छािबलृत्त (आवािीय तथा गैरआवािीय) 
नेपाि िरकार नगद १४७३ ० १४७३ ० 

7.2.1.1 िाविजलनक लवद्याियमा अध्ययनरत लवद्याथीहरुका िालग 

छािबलृत्त (आवािीय तथा गैरआवािीय) 
एि.एि. लड. लप. 

शोधभनाि हुने 

अनुदान 
५९ ० ५९ ० 

                                                             जम्मा २८९०० ० २८८६३ ३७ 

माध्र्ार्मक ति 

1.1.3.4 माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान 

लशक्षक िालग तिब भत्ता अनुदान (लवशरे् लशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

लशक्षक/कमिचारी,प्रालवलधक धारका प्रलशक्षक िमेत) 

नेपाि िरकार नगद १५८०० ० १५७६० ४० 

जम्मा १५८०० ० १५७६० ४० 

सबैका िार्ग र्शक्षा- आधारभरत ति 

1.1.3.3 आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान 

लशक्षकका िालग तिब भत्ता अनुदान (लवशरे् लशक्षा पररर्द 

अन्तरगतका लशक्षक/कमिचारीहरु िमते) 

नेपाि िरकार नगद ५१६०० ० ५१५८६ १४ 

जम्मा ५१६०० ० ५१५८६ १४ 

रार्रिर् खेिकुद पिरर्द् 

2.7.14.1 राष्रपलत रलनङ्ग लिल्ड प्रलतयोलगता (स्थानीय तहस्तरीय) नेपाि िरकार नगद १०० १०० ० ० 

जम्मा १०० १०० ० ० 

मर्ििा,बािबार्िका तथा जेष्ठ नागिरक मन््रगािर्, डडेिधुरा 

2.7.25.120 मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यलि, ज्येष्ठ 

नागररक र यौलनक तथा िैंलगक अल्पिखं्यक का त्याङ्क िंकिन र 

अधावलधक गने 

नेपाि िरकार नगद १०० ५० ० ५० 

जम्मा १०० ५० ० ५० 



 

                वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम                आ व २०७८।०७९ 


गिरब घर पिरवार पर्िचान तथा पिरचर् प्रग र्वतरण कार्िक्रम (गिरव िर्क्षत र्वशेर् कार्िक्रम) 

2.5.7.20 गुनािो िनुुवाई अलधकारी नेपाि िरकार नगद १०० ० १०० ० 

जम्मा १०० ० १०० ० 

ससं्कृर्त प्रवििन कार्िक्रम 

11.4.22.5650 अिी ग्राम बाबा मलन्दर िंरक्षर्, गन्यापधरुा गा.पा. 

१, डडेिधुररा 
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद १००० ० १००० ० 

जम्मा १००० ० १००० ० 

रार्रिर् पिरचर्प्रग तथा पञ्जीकरण र्वभाग 

2.1.8.1 एम. आइि. एि. अपरेटर र लफल्ड िहायको िालग िञ्चार 

खचि 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
८ ० ८ ० 

2.3.2.1 मलेशनरी आजार तथा फलनिचर ममित िम्भार (िवेा केन्र 

िञ्चािानाथि) 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
८४ ० ८४ ० 

2.4.1.4 मििन्द िामान खररद (िवेा केन्र िञ्चािानाथि) आई लड ए 
शोधभनाि हुने 

ऋर् 
१८० ० १८० ० 

2.4.14.3 िञ्चार िामाग्री प्रिारर् तथा छपाइि (िञ्चार र पँहुच 

अलभयान िञ्चािान) 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
१२० ० १२० ० 

2.5.7.4 एम. आइि. एि. अपरेटर र लफल्ड िहायक पाररश्रलमक, 

चाडपवि खति तथा पोशाक खचि 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
७७३ ० ७७३ ० 

2.6.1.1 लवभागिे उपिव्ध गराएको तालिम खाका बमोलजम घटना 

दताि तथा िामालजक िुरक्षा िम्बन्धमा नपा/गापा, वडा कायािियका 

कमिचारीहरुको िालग तालिम तथा जनप्रलतलनलधहरुिाई 

अलभमलुखकरर् कायिक्रम िञ्चािन 

आई लड ए 
शोधभनाि हुने 

ऋर् 
१५० ० १५० ० 

2.8.1.5 एम. आइि. एि. अपरेटर र लफल्ड िहायक दलेनक भ्रमर् भत्ता 

तथा यातायत खचि 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
१६८ ० १६८ ० 

2.8.1.6 स्थानीय तहका कमिचारी र जनप्रलतलनलधहरुको िालग 

अनुगमन तथा मलु्याकन खचि 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
४० ० ४० ० 

2.9.9.3 अन्य लवलवध खचि-Periodic meeting costs of 

LGPCC 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
२३ ० २३ ० 

2.9.9.4 अन्य लवलवध खचि-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social accountability 
आई लड ए 

शोधभनाि हुने 

ऋर् 
५४ ० ३० २४ 

जम्मा १६०० ० १५७६ २४ 

पशु सेवा र्वभाग 

2.7.18.39 ईलपडेलमयोिोजी ररपोलटिङ नेपाि िरकार नगद १०० १.५ १.५ ९७ 

जम्मा १०० १.५ १.५ ९७ 

प्रधानमन््रगी कृर्र् आधुर्नर्ककरण पिरर्ोजना 

2.7.15.131 आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृलर् तफि का 

िाना व्यविालयक कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकाि कायिक्रम 

लनरन्तरता 

नेपाि िरकार नगद १२०० १२०० ० ० 

2.7.15.133 आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको भैंिीको िाना 

व्यविालयक कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकाि कायिक्रम लनरन्तरता 
नेपाि िरकार नगद ११०० ० ११०० ० 

2.7.15.142 आिु बािीको िाना व्यविालयक कृलर् उत्पादन केन्र 

(पकेट) लवकाि कायिक्रम िञ्चािन 
नेपाि िरकार नगद १२०० ० १२०० ० 

जम्मा ३५०० १२०० २३०० ० 
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कृर्र् र्वकास रणनीर्त अनुगमन तथा समन्वर् कार्िक्रम 

2.5.7.21 कृलर् तथा पश ुिवेाका एक गाँउ एक प्रालवलधकहरुको तिव 

भत्ता 
नेपाि िरकार नगद ७०० ७०० ० ० 

2.7.15.129 लकिान िचूीकरर् कायिक्रम नेपाि िरकार नगद ३०० ३०० ० 0 

2.7.15.130 कृलर्, पशपुन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावलधक 

कायिक्रम 
नेपाि िरकार नगद १०० १०० ० ० 

जम्मा ११०० ११०० ० ० 

रार्रिर् ग्रामीण तथा नवीकरणीर् उजाि कार्िक्रम 

11.4.22.5900 नवीकरर्ीय ऊजाि प्रवलध जडान 

(वायोग्याँि/लवद्यतुीय चुिो/िधुाररएको चुिो/िौयि ऊजाि) 
नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद १००० ० १००० ० 

जम्मा १००० ० १००० ० 

िघु उद्यम र्वकास कार्िक्रम, डडेँिधुरा 

2.6.4.14 िम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाि बलृद्ध 

गनिका िालग कलम्तमा ५ जनाको िमहुमा प्रलबलध हस्तान्तरर् 
नेपाि िरकार नगद १४० ० १४० ० 

2.6.4.85 गररबी लनवारर्का िालग िघ ुउद्यम लवकाि कायिक्रम 

िचंािन लनदलेशका, २०७७ बमोलजम उद्यमीको स्तरोन्नती 

(आवश्यकता पलहचानका आधारमा पुनतािजगी र एडभान्ि िीप 

लवकाि तालिम कायिक्रम) 

नेपाि िरकार नगद ६०० ० ६०० ० 

2.6.4.86 गररबी लनवारर्का िालग िघ ुउद्यम लवकाि कायिक्रम 

िचंािन लनदलेशका, २०७७ बमोलजम िघ ुउद्यम लवकाि मोडेिमा 

नयाँ िघ ुउद्यमी लिजिना गने 

नेपाि िरकार नगद २३६० ० २३६० ० 

जम्मा ३१०० ० ३१०० ० 

आवास व्र्वस्था कार्िक्रम 

11.1.2.1300 िरुलक्षत नागररक आवाि कायिक्रम :- िुदरूपलिम 

प्रदशेको डडेिधरुा लजल्िा क्षेि नं. १ अन्तगित गन्यापधरुा 

गाउँपालिका- १२६ वटा 

नेपाि िरकार/आन्तररक ऋर् नगद २४०० ० २३७९ २१ 

जम्मा २४०० ० २३७९ २१ 
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

प्रधानमन््रगी रोजगार कार्िक्रम 

प्रस्तार्वत र्ोजनािरु 

आ.व. २०७८/०७९ 

र्स.नं. कार्िक्रम तथा र्ोजनाको नाम अनुमार्नत िागत रु. कैर्फर्त 

वडा नं. १ 

१ वडा कायािियदलेख िनु्न धामीगाउँ िडक ममित १००००००.००   

२ जमिना शेिेगाड घरखेतद्वािा घण्टेश्वर िेटीगाउँ वडेत बाटो लनमािर् ७०००००.००   

३ भात्काँडा-धौिाकोट, घोिाना-भात्काँडा गाउँ िडक ममित ९०००००.००   

४ मलर्िेक मलन्दर घेरवार पखािि लनमािर् िाहुखकि  २०००००.००   

५ भात्काँडा िेटीगाउँ लचरा िडक ममित ५०००००.००   

६ आधारभतु स्वास््य ईकाई भात्काँडा वाि लनमािर् तथा अन्य ममित २०००००.००   

  जम्मा ३५०००००.००   

वडा नं. २ 

१ लछडाखोिा जािी वाि कुजाकोट १०००००.००   

२ कुजाकोट खािी टंकी लनमािर् २०००००.००   

३ गर्शे मालव प्यारालफट वाि लनमािर् १०००००.००   

४ िाटामाण्डौ मलन्दर जािीवाि लनमािर् भवुाकोट १५००००.००   

५ लजमरोडा-मािीगाउँ-वडाि दउेरो जाने पदमागि लनमािर् २५००००.००   

६ लिमिपरु वािलवकाि लफल्ड लनमािर् २०००००.००   

७ भाडी मलन्दर लनमािर् रुन्तोिा १०००००.००   

८ गरुुम्याि-थिकोट-थापिीको िमैजी लवद्यािय जाने बाटो लनमािर् १५००००.००   

९ वामनगाउँ बाटो लनमािर् २०००००.००   

१० ररठा बाटो लनमािर् २०००००.००   

११ नौन्याम-छेडुवा-खाड कुिो र ढाँड ममित १०००००.००   

१२ िोन्याखोिा नौिो ममित कुजाकोट १५००००.००   

१३ वडाि गाउँ बाटो लनमािर् १०००००.००   

१४ मैिोडा दलितवस्ती बाटो लनमािर् १०००००.००   

१५ ितुारी गाउँ बाटो लनमािर् १०००००.००   

१६ नौिा गैरी नािी लनमािर् २०००००.००   

१७ िाउँन गाउँ पोखरी लनमािर् ५००००.००   
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१८ िमकटे्ट बाटो लनमािर् १०००००.००   

१९ कोरगाउँ बाटो लनमािर् १०००००.००   

२० िाटा नङरी क्षेि लवकाि िंरक्षर् कायि ४०००००.००   

२१ भागेश्वर मलन्दर बाटो लनमािर् २०००००.००   

२२ िमहु घर जािी वाि लनमािर् १०००००.००   

२३ पजुनेउटा वाि लनमािर् १०००००.००   

२४ पररजान ेवाटो जािी वाि लनमािर् मैिोडा १०००००.००   

२५ कोिेउडा लिंचाई पोखरी लनमािर् भवुाकोट १०००००.००   

२६ रुन्तोिा भलुमराज १०००००.००   

२७ रडुवाखोिा लमि खानेपानी योजना १०००००.००   

२८ अरकटे्ट जाने बाटो ममित १०००००.००   

२९ लशखर गन्यापताि पदमागि १००००००.००   

३० कुजाकोट भलिवि लफल्ड लनमािर् १०००००.००   

  जम्मा ५०५००००.००   

वडा नं. ३ 

१ वण्डािी दवेताको मलन्दर लनमािर् ५०००००.००   

२ मछेिी खोिा दखेी चमगाउँिम्म गोरेटो बाटो लनमािर् ३०००००.००   

३ नविपरु मागि स्वास््य चौकी गखाि िडक ममित िम्भार ४०००००.००   

४ लपपि चौताराहरु लनमािर् ४०००००.००   

५ िकायि ठुिो लिंचाई कुिो स्तरोन्नती ५०००००.००   

६ िेल्तडा गोरेटो बाटो ममित िम्भार २५००००.००   

७ िकायि कैिपािमाण्डौ िडक ममित िम्भार ३०००००.००   

८ िकायि घटे्टकुिो ममित िम्भार २५००००.००   

९ िकायि खानेपानी योजना स्तरोन्नती ७५००००.००   

  जम्मा ३६५००००.००   

वडा नं. ४ 

१ िमैजी वािलवकाि केन्र पखािि लनमािर् ३०००००.००   

२ लछनेटीखोिा भैरवस्थान परीखोिा नािी व्यवस्थापन ६५००००.००   

३ कैिपािमाण्डौ मेड्डी केतकउिी गाडिम्म बाटो लनमािर् ३०००००.००   

४ टाक कपडा गैरा हुदै ँदलितबस्ती ढि लनकाि २५००००.००   
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५ रुमायि बाि लवकाि र खेि मैदान घेरवार २५००००.००   

६ कािखेत पिु लनमािर् १०००००.००   

७ डाङा बािलवकाि केन्र १५००००.००   

८ कैिपाि दवेस्थि चौतारा लनमािर् २०००००.००   

  जम्मा २२०००००.००   

वडा नं. ५ 

१ िेटी मार् ुपदमागि लनमािर् १५००००.००   

२ धारापानी कुिो ममित १०००००.००   

३ लिंगाहाल्ने दउेचन लशखर पदमागि लनमािर् २०००००.००   

४ िल्कोट ओखिवाटा िडक नािी तथा वाि लनमािर् ३०००००.००   

५ फुिारीगाउँ रेि गोरेटो बाटो लनमािर् २०००००.००   

६ मोई कोराि िडक ममित ५०००००.००   

७ रेि कापडी गाउँ िडक नािी तथा वाि लनमािर् ४०००००.००   

८ रेि िल्कोट नािी लनमािर् तथा िोलिङ ४०००००.००   

९ स्याउिीहल्िा गैरोि िडक नािी तथा वाि लनमािर् ३०००००.००   

१० िेनाि कुिो ममित १०००००.००   

११ पटौटा पोखरी लनमािर् १५००००.००   

१२ कापडीगाउँ खेिमैदान लनमािर् १०००००.००   

१३ जंगिस्पा दलेख मल्िो कोराि खोिा मिुबाटो पदमागि लनमािर् २०००००.००   

  जम्मा ३१०००००.००   

  कुि जम्मा १७५०००००.००   
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गन्र्ापधुरा गाउँपार्िका, गणेशपुर, डडेल्धुरा 

र्मर्त २०७८।०३।२८ गतेको बाह्रौ गाउँसभाबाट पािरत रार्रिर् र्ोजना आर्ोग, सघंीर् सरकार, प्रदेश सरकार 

तथा अन्र् र्नकार्िरुमा माग गने र्ोजनािरुको सरची 

क्र.स.ं र्ोजना/ कार्िक्रम वडा नं. कैर्फर्त 

सडक तफि  

१ भात्काँडा रेि उच्चाकोट डोटी िडक कािोपिे १‚२‚३‚४   

२ िाहुखकि  अलिग्राम िडक स्तरोन्नलत १   

३ भात्काँडा  पाररखेत िडक स्तरोन्नती १   

४ छव्वीि भाउनी चौपाडी िडक लनमािर् १   

५ वापरु-फल्टाडी िडक लनमािर् १   

६ भलुमराज मलन्दरिम्म ग्रामीर् िडक लनमािर् १   

७ हमकडा लहच्यालड पाङ िडक लनमािर् १   

८ धनढुङ्गा िाटामाडौ गर्शेपरु िडक स्तरोन्नती २   

९ पारीखेत बडाि िडक स्तरोन्नलत २   

१० जाजरी-रुन्तोिा हुदँ ैमेिमडुा िडक २   

११ गर्शेपरु गन्यापताि पयिटन िडक २   

१२ िकायि कैिपािमाडौ रेि िडक ग्राभेि २   

१३ िकायि गर्शेपरु िडक स्तरोन्नलत ३   

१४ स्वास््य चौकी गखाि िडक स्तरोन्नलत ३   

१५ काकनी जनता मा लव िकायि िडक स्तरोन्नलत ३   

१६ नविपरु िडक स्तरोन्नती ३   

१७ चोरेिा ग्रामीर् िडक स्तरोन्नलत ३   

१८ हल्दयाम ग्रामीर् िडक स्तरोन्नती ३   

१९ िजना ग्रालमर् िडक स्तरोन्नलत ३   

२० दवेि कैिपािमाडौ िडक स्तरोन्नलत ३‚४   

२१ कैिपािमाडौ िडक चौकामाडौ िडक स्तरोन्नलत ४‚५   

२२ कोराि रेि िडक स्तरोन्नलत ५   

र्सचंाई र्ोजनािरु 

१ िमतडा करकल्िे लिंचाइ योजना १   

२ नाड लिंचाई कुिो लनमािर् १   

३ मल्िो जालमर कुिो लनमािर् १   

४ जडलपिा लिचाई कुिो लनमािर् १   

५ लवलछि िेरा कुिो लनमािर् १   
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६ मटेिा कुिो लनमािर् १  

७ लचरा फल्टाडी लिंचाई कुिो लनमािर् १   

८ कोपरे- चौतिा  लिंचाई योजना कोरगाउँ २   

९ गजरौिा लिफ्ट लिंचाइ योजना २   

१० गर्शेपरु लिफ्ट लिंचाइ योजना २   

११ श्रीपाते लिंचाइ योजना २  

१२ तल्िो िेल्तडा बगडे कुिो ३   

१३ िकायि लिचाइ योजना ३   

१४ मेल्टा लिचाइ कुिो ३   

१५ लपपिचौर लिचाइ कुिो लनमािर् ३   

१६ िजना लिंचाई पोखरी लनमािर् ३   

१७ पडन्तोिा लिफ्ट लिंचाई योजना ३   

१८ िेल्तडा लिंचाइ/लिफ्ट लिंचाई योजना ३   

१९ बजन्या लिंचाई पोखरी लनमािर् ३   

२० गयुिखेत लिचाई पोखरी लनमािर् ३   

२१ तल्िो लचमटाक लिंचाई पोखरी लनमािर् ३   

२२ नाईकोल्टा लिचाई योजना ३   

२३ िकायि ठुिो लिंचाई कुिो लनमािर् ३   

२४ िाना लिंचाई लवकाि कायिक्रम ३   

२५ लचम्ट्या लिंचाई पोखरी लनमािर् ३   

२६ कफिानी लिंचाई पोखरी लनमािर् ३   

२७ अल्िाडीगडा लिचाइ योजना ४   

२८ भवुनथिा लिचाइ पोखरी लनमािर् ४   

२९ वड्थिा लिचाइ पोखरी ४   

३० ठुिाखेत लपपितोिा लिचाई कुिो लनमािर् ४   

३१ चमर्तोिा लिचाई कुिो लनमािर् ४   

३२ कन्तोिा कमिल्या लिंचाई कुिो लनमािर् ४   

३३ लपपि गडान लिचाइ योजना ५   

३४ िमखेत लिचाइ कुिो  ५   

३५ रेि िघ ुजिलवद्यतु योजना ममित ५   

३६ पड्मेउिा लिचाइ पोखरी ५   

३७ ररठािैन खेती लिंचाइ योजना ५   

३८ ओखिबाटा लिचाइ पोखरी  ५   
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३९ मिटाँक लिचाइ पोखरी ििकोट  ५   

४० दोभैया िेरा लिचाइ कुिो ममित कोराि ५   

४१ डाङ्खेत लिचाइ कुिो ५   

४२ कोराि ग्वानी लिफ्ट लिचाइ ५   

४३ डालमडाड रेि लिचाइ बिुो ५   

४४ स्यािा पोखरी लनमािर् ५   

४५ गनेडा लिचाई पोखरी लनमािर् ५   

४६ िामाडाङा लिचाई कुिो  लनमािर् रेि ५   

४७ होमन्ना लिंचाई पोखरी लनमािर् ५   

४८ लछनेढुङ्गा ठाँटा कोराि लिचाइ कुिो ५   

पुवािधार र्वकास तफि  

१ वडा कायाििय भवन लनमािर् १   

२ आधारभतु स्वास््य इकाई भात्काँडा भवन लनमािर् १   

३ भात्काँडा बजार पालकि ङ लनमािर् १   

४ खेि मैदान लनमािर् वडा नं २, गर्शेपरु    

५ चम्िाि गाउँघर लक्िलनक लनमािर् २   

६ श्री रुरवीर आधारभतु लवद्यािय घेरवार २   

७ गर्शे मा लव बडाि ४ कोठे भवन लनमािर्, बडाि २   

८ श्री जनता मा. लव. िकायि ४ कोठे भवन,  िकायि ३   

९ श्री िमैजी आ. लव. गौिीगाउँ ४ कोठे भवन ३   

१० श्री आलदत्य आ. लव. नविपरु ४ कोठे भवन ३   

११ मिामाण्डौ स्वास््य चौकी भवन लनमािर्, िकायि ३   

१२ गखाि िामदुालयक भवन लनमािर् ३   

१३  हल्दयाम िामदुालयक भवन लनमािर् ३    

१४ वडा कायाििय भवन लनमािर् ३   

१५ िामदुालयक भवन लनमािर्, मेड्डी ४   

१६ िामदुालयक भवन लनमािर्, कुिेडी  ४   

१७ वडा कायाििय भवन लनमािर्, जैिेरा ४   

१८ लछनेटी खोिा दखेी भैरवस्थान हुदँ ैपररखोिा नािी व्यवस्थापन ४   

१९ पाकि  लनमािर् रुमायि कपडा ४   

२० भवुनथिा बािलवकाि केन्र घेरवार ४   

२१ बािलवकाि केन्र जैिरा भवन लनमािर् ४   

२२ श्री िरस्वती प्रा. लव. कापडीगाउँ घेरवार ५   
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२३ श्री िीताराम मा. लव. रेि घेरवार  ५   

२४ जनचेजना प्रा. लव. रुिाकोट, २ कोठे भवन लनमािर् ५   

२५ वडा कायाििय भवन लनमािर्, रेि ५   

२६ वडा कायाििय घेरवार तथा गेट लनमािर्, रेि ५   

२७ लिताराम मालव शौचािय लनमािर्, रेि ५   

२८ दलित वस्ती िामदुालयक भवन लनमािर् ५   

२९ जैिरा गैलडगडा बािलवकाि भवन लनमािर् ५   

३० रेि वहुउद्दशे्यीय खेि मैदान लनमािर् ५   

३१ दगुाि प्रालव मोइ, २ कोठे भवन लनमािर् ५   

३२ िरस्वती प्रालव वाि लनमािर् ५   

खानेपानी र्ोजना 

१ मतु्था खानेपानी लवस्तार १   

२ िाहुखकि  खानेपानी लनमािर् १   

३ जड्लपिा खानेपानी लनमािर् १   

४ मतकटे्ट खानेपानी लनमािर् १   

५ कौिाया अचार खानेपानी लनमािर् १   

६ िनु्न धामीगाउँ खानेपानी लनमािर् १   

७ हमकाडा खानेपानी लनमािर् १   

८ गर्शेपरु िव-िेन्टर खानेपानी स्तरोन्नलत २   

९ िकायि बहुपयोगी खानेपानी योजना स्तरोन्नती ३   

१० िकायि डमति खानेपानी योजना ३   

११ कापडी खानेपानी योजना ३   

१२ हल्दयाम खानेपानी योजना लनमािर् ३   

१३ आलदत्य आलव खानेपानी योजना लनमािर् ३   

१४ वाँजा खानेपानी योजना लनमािर् ३   

१५ दौपाने खानेपानी योजना  ४   

१६ दउेचन्न वहृत खानेपानी योजना लनमािर् ४   

१७ खोिाखकि  रातामाटी िेउवाटा टाक भवुनथिा खानेपानी लनमािर् ४   

१८ िामपानी खानेपानी योजना ममित ५   

धार्मिक तथा पर्िटकीर् के्ष्रग 

१ अलिग्राम िनु्टुक्रा बालल्मकी आश्रम क्षेि िंरक्षर् १   

२ धामीगाउँ लनरपाि फल्टाडी वेताि मलन्दर लनमािर् १   

३ गन्यापताि धालमिक पयिटन क्षेि िंरक्षर् १, २, ४   

४ बडाि दवेस्थि क्षेि िंरक्षर् तथा िम्वधिन  १   
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५ हगलु्टे दलेख घण्टेश्वर िडक स्तरोन्नलत १  

६ खडेिी बाबा र भागेश्वर धालमिक स्थि िंरक्षर् तथा िंवद्धिन १  

७ गन्याप (लशखर) दवेता िंरक्षर् तथा िंवद्धिन २  

८ भवानीथान पोखरा धालमिक स्थि िंरक्षर् तथा िंवद्धिन २  

९ मािीगाउँ दउेघर िंरक्षर् २   

१० भमुीदउेिी दवेताको मन्दीर घेरवार २   

११ किारी दवेताको मन्दीर घेरवार २   

१२ वामनगाउँ मलन्दर लनमािर् २   

१३ िाटामाण्डौ घेरवार कोरगाउँ २   

१४ िाटामाडौ नङारी ताि क्षेि िंरक्षर् २   

१५ लवजगड्या दवेताको मलन्दर लनमािर् २   

१६ िाटामाडौ मलन्दर लनमािर् भवुाकोट २   

१७ कुिाउ दवेताको मलन्दर िंरक्षर् तथा िम्बधिन ३   

१८ दवेि पयिटकीय क्षेि िंरक्षर् ३   

१९ मिा मलन्दर घेरवार तथा गेट लनमािर् ३   

२० कालिका मलन्दर लनमािर् ३   

२१ िाटा दवेताको दउेघर लनमािर्, लडि ३   

२२ कैिपाि दवेताको दउेघर लनमािर् ३   

२३ गौर्ीबाघ दवेताको मलन्दर लनमािर् ३   

२४ टावर डाँडा भ्य ूटावर पाकि  लनमािर् ३   

२५ चोरेिा घटाि दवेताको दउेघर लनमािर् ३   

२६ िमैजी मलन्दरमा भान्िा घर लनमािर् ३   

२७ भमुीदउेिी मन्दीर लनमािर् दवेगाउँ ३   

२८ िल्कोट मलन्दर घेरवार ५   

२९ वाटपाि दवेता र िमैजी दवेताको भडार लनमािर् ४  

३० िाटा दवेताको मलन्दर लनमािर् कुिेडी ४  

३१ कैिपाि दवेािय मलन्दर िंरक्षर् तथा िम्भार ४  

३२ गगनान चौकामार्ौ रेि लशखर गन्यापताि पयिटकीय क्षेि लनमािर् ५   

३३ दगुाि कल्वीर मलन्दर लनमािर् ५   

३४ मिा मलन्दर लनमािर् तथा गेट लनमािर् ५   

३५ चौकामार्ौ मलन्दर घेरवार तथा िंरक्षर् ५   
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कृर्र् तथा पशुपािन तफि  

१ ओखर खेती ब्िक क्षेि कायिक्रम १‚२‚३,४‚५   

२ लकलव पकेट क्षेि १‚२‚३,४‚५   

३ अलमिो जातको फिफुि पकेट क्षेि लवस्तार १‚२‚३‚४‚५   

४ वहृत फिफुि नििरी स्थापना  १‚२‚३‚४‚५   

५ आधलुनक कृलर् औजार लवतरर्  १‚२‚३‚४‚५   

६ यवुा स्वरोजगार कायिक्रम १‚२‚३‚४‚५   

७ कोल्ड स्टोर स्थापना १, ३, ४,५   

८ मििा बािी उत्पादन िथा मििा बािी प्रशोधन केन्र १‚२,३    

९ िजृनशीि यवुा स्वरोजगार कृलर् िहकारी  २   

१० एकीकृत कृलर् लवकाि कायिक्रम १-५   

११ अलमिो जातको फिफुि लवकाि तथा लवस्तार कायिक्रम १-५   

१२ ओखर पकेट क्षेि लवकाि कायिक्रम १-५   

१३ व्यविालयक बाख्रा पािन कायिक्रम १-५   

१४ घाँिखेती लवस्तार गाईपािन १-५   

१५ नििरी स्थापना ओखर लकलव अलमिा जात १-५   

१६ िल्कोट तरकारी पकेट क्षेि घेरवार ५   

वातावरण तथा र्वपद् व्र्वस्थापन 

१ फल्टाडी वस्ती िंरक्षर् १   

२ अलिग्राम रडुवा तटबन्धन १‚२   

३ रडुवा िकायि खोिा तटबन्धन २, ३   

४ ितपानी खोिा तटवन्धन ३   

५ िेल्टर हाउि लनमािर् ३   

६ िकायि राँज खोिा बाढी लनयन्िर् ३   

७ अमतोिा पलहरो लनयन्िर् ५   

८ कोराि खोिा तटबन्धन ५   
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र्ुवा तथा खेिकुद 

१ बहृत खेि मैदान लनमािर् १ – ५   

२ खेिकुद लवकाि िलमलतको भवन लममािर् १ – ५   

३ यवुा िलक्षत स्वरोजगार कायिक्रम १ – ५   

झोिुङ्गे पुि  

१ बस्थी ाोिङ्ुगे पिु लनमािर् १   

२ बन्नर खोिा ाोिङ्ुगे पिु लनमािर् १  

३ रानीखेत ाोिङ्ुगे पिु लनमािर् १  

४ ढुडा खोिा ाोिङ्ुगे पिु लनमािर् १  

५ गोरीघाट ाोिङ्ुगे पिु लनमािर् २  

६ डलडया खोिा ाोिङ्ुगे पिु लनमािर् ३-५  

७ िकायि धनतडा ाोिङ्ुगे पिु   

८ िकायि नवदगुाि ाोिङ्ुगे पिु   

सडक पुि 

१ फल्टाडी िडक पिु लनमािर् १  

२ ओलिघट्ट िडक पिु लनमािर् २  

३ गजरौिा िडक पिु लनमािर्  २  

४ दवेि कैिपािमाडौ िडक पिु ३,४   

५ िकायि कैिपािमाडौ रवािखोिामा िडक पिु ४   

 

 


