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सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान 

१. परिचय  

पू्यठान जिल्लाको दजिण महाभारत शृ्रखलाको तल्लो भाग ,जभत्री मधेश र चुरे पहाड िेत्रमा अवस्थित 
नेपालको संजवधान बमोजिम जनमााण भएको यस सरूमारानी गाउँपाजलका ६ वटा वडामा जबभाजित राजिय 
िनगणना २०६८ अनुसार १८६२७ िनसंख्या रहेको १५७.९७ वगा जमटर िेत्रफल भएको साजवकका 
बांङेसाल ,हंसपुर ,ढंुङेगढी गाजवसको समु्पणा भुभाग र जतरामका ५ वडा तिा धुवाङको २ वटा वडा 
समेजटएर यो सरूमारानी गाउँपाजलका बनेको छ । यस गाउँपाजलकाको नाम यसै गाउँपाजलकामा पने सबै 
भन्दा उच्च पयाटजकय पहाड सरूमारानी लेकको नामबाट रास्खएको छ । 
नेपालको पुवा पजिम सडकको भालुवाङ देस्ख भालुवाङ पू्यठान सडक खण्डको ८ जक.जम .देस्ख कररब 
३५ जक.मी .उत्तरमा रहेको बाघेखोला सम्म फैजलएको छ । यसको केन्द्र उले्लस्खतसडक खण्डमा पने 
बडडाँडा भने्न थिानमा पदाछ । 
 

ef}uf]lns lx;fan] *@)$%’))” b]lv *@)%&’#)” k"jL{ b]zfGt/;Dd tyf @&) %#’#)” b]lv @*) 
)#’))” pQ/L cfIff+z;Dd cjl:yt !%&=(& j=ls=ld= If]qkmn /x]sf] o; ;?df/fgL 

ufpFkflnsfsf]pQ/df df08jL / P]/fjtL ufpFkflnsf, klZrdlt/ bfª lhNnf, k"j{df P]/fjtL ufpFkflnsf 

/ blIf0fdfc3f{vfFrL lhNnf /x]sf] 5 . of] ;d'Gb|L ;txb]lv Go"gtd #@) ld= / clwstd !&() ld= 

sf] prfO{df /x]sf] 

5 . 

;ª\l3o dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfnon] tof/ u/]sf] 9fFrf jdf]lhd ul7t ufpFkflnsf, 
gu/kflnsf tyf ljz]if, ;+/lIft jf :jfoQ If]qsf] ;+Vof tyf l;dfgf lgwf{/0f cfof]un] ldlt @)&# 

k'; @@ df k]z u/]sf] k|ltj]bgcg';f/ dfggLo ;ª\3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqLsf] 

;+of]hsTjdf ul7t ;ldltn] ldlt @)&#÷!!÷@) df k]z u/]sf] k|ltj]bgsf] cfwf/df g]kfn ;/sf/n] 

ldlt @)&#÷!!÷@@ df ;fljssf uflj;x¿ afË];fn, x+zk'/, w'jfª -&, *_, 9'· ]u9L / lt/fd -%–(_ 

uf=lj=;= uflj;x¿ u/L hDdf ^ cf]6f j8fx¿ sfod u/L ;?df/fgL ufpFkflnsf :yfkgf u/]sf] xf] . 

 

/fli6«o hgu0fgf, @)^* cg';f/ ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] hg;+Vof !*,^@& /x]sf] 5 h; dWo] k'?if 
$$=^! k|ltzt -*#)( hgf_ / dlxnf %%=#( k|ltzt -!),#!* hgf_ /x]sf 5g\ . ;f]xLcg';f/ n}+lus 
cg'kft (Sex Ratio) cyf{t\ k|lt !)) dlxnfdf k'?ifsf] ;+Vof (@=@* /x]sf] 5 . hg3gTj -k|lt 

ju{lsnf]ld6/df /x]sf] hg;+Vof_ !!* hgf k|lt ju{ lsnf]ld6/ /x]sf] 5 . /fli6«o hgu0fgf @)^* 

cg';f/ o; ufpFkflnsfsf] s'n hg;+Vof dWo] $&=*& k|ltzt !% b]lv %( jif{ pd]/ ;d"xsf, $$=(* 

k|ltzt !$jif{ jf ;f] eGbf sd pd]/sf / &=!% k|ltzt ^) jif{ jf ;f] eGbf dflyNnf] pd]/ ;d"xsf 

/x]sf 5g\ . /fli6«o hgu0fgf, @)^* cg';f/ ;?df/fgL ufpFkflnsfdf #,$*$ 3/kl/jf/ /x]sf 5g\ 

. kl5Nnf] /fli6«o hgu0fgf,@)^* adf]lhd o; ufpFkflnsfsf] s'n hg;+Vof dWo] @=@% k|ltzt -

$!( hgf_ ckfª\utf ePsfx¿ /x]sf 5g\ . h;dWo] @!# hgf k'?if / @)^ hgf dlxnf 5g\ . g]kfndf 

kl/jf/sf] cf}ift cfsf/ $=** /x]sf] 5 . eg] o; ;?df/fgL ufpFkflnsfdf k|lt kl/jf/ cf}ift %=#% 

hgf ;b:o /x]sf] b]lvG5 . 
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४. आ.ब. २०७७/०७८ वार्षिक नीलत तथा कायिक्रम 
 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्यू, 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

सभाका सजचव ज्यू, 
राष्ट्रसेवक कमिचारी तथा उपजस्थत सम्पूणि महानभुावहरु । 

 

1. नेपािी जनताको ऐलतहालसक संिषिको प्रलतफि स्वरुप केन्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भई 
मिुकु संजिय िोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । फिस्वरुप तीन तहको 
संिीयताको कायािन्वयन भई संर्विानिे पररकल्पना गरे वमोजजम राजनीलतक प्रणािीमा मिुकु प्रवेश गरे 
पलछ नेपािको संर्विान बमोजजम गठठत स्थानीय तहको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको तफि बाट यस 
गररमामय सातौ गाउँ सभामा चौथो बषिको रुपमा आलथिक बषि २०७७/०७८ को वार्षिक नीलत तथा 
कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्यन्तै हर्षित र गौरवाजन्वत महससु गरेकोछु । 

 

2. संजिय िोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपाि लनमािणका िागी नेपािी जनतािे पटक पटक गदै आएका 
ऐलतहालसक जनआन्दोिन, जनयदु्ध, मिेश आन्दोिन, पेशागत आन्दोिन िगायत गौरवमय आन्दोिनका 
ईलतहासहरुिाई स्मरण गदै गणतन्त्रको स्थापनाथि सम्म आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुि हनु ेमहान 
शर्हदहरु प्रलत उच्च सम्मानका साथ हार्द्धिक श्रद्धाञ्जिी प्रकट गदिछु। साथै िाईते, वेपिा नागररक तथा 
अपाङ्गहरुको त्याग बलिदान तथा राजनीलतक-सामाजजक पररवतिनमा नेततृ्वदायी भलूमका लनवािह गने सबै 
अग्रजहरुप्रलत आदरभाव प्रकट गदिछु । 

 

3. नेपािको संर्विान, प्रचलित ऐन, कानूनिे स्थानीय तहिाई प्रदान गरेका अलिकारहरुको कायािन्वयन 
गदै सखुी र समदृ्ध स्थानीय तह बनाउने लनर्हत उदे्धश्यका साथ स्थानीय सरकारको लनमािण सँगै जनतािे 
िर िरमा स्थानीय सरकारको अनभुलूत गनि पाएका छन।्स्थानीय स्तरमा लनलत लनमािण, योजनाको छनौट 
र कायािन्वयन हनुे हुँदा योजनाहरुको प्रभावकारीतामा समेत बढोिरी भएकोछ । यो वास्तवमा नेपािी 
जनताको िालग एक सनुौिो अवसर समेत हो। र्हजोको ठदनमा हामी जनु ढंगको एकात्मक र केजन्रकृत 
मानलसकतावाट ग्रलसत र र्पलडत लथयौ, आज सो कुराको क्रमशः अन्त्य हदैु गएको छ । 

 

4. कोलभड-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट र्वश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज पररजस्थलत र 
बन्दावन्दी बीच आज म आलथिक बषि २०७७।७८ को नीलत तथा कायिक्रम यस गररमामय सभा समक्ष 
प्रस्ततु गरररहदा जनताको जीवन रक्षा र आलथिक-सामाजजक जीवनको सरुक्षाको प्रश्निे अत्यन्त गंभीर 
भएको छु।  

 

5. संजियता माफि त जनताको नजजकको सरकार लनमािणबाट जनताका समस्याहरुिाई नजजकबाट बझेुर हि 
गनि सर्कन्छ भने्न आम जनिारणा र र्वश्वासिाई कोलभड र्वरुद्धको िडाईमा स्थानीय तहिे राहात, 
उद्दार, व्यबस्थापन र उपचारमा खेिेको भलूमकािे प्रभार्वत गरेको तथ्य सहषि रा्न  पाउँदा हामी सबै 
गौरवाजन्नत भएका छौ । 
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6. कोलभड-१९ का कारण र्वश्वभर संकट पैदा हनुकुा साथै उल्िेख्य रुपमा जनिनको क्षलत भएको छ। 
नेपािमा संक्रमण फैलिन नठदन गररएको बन्दाबन्दी बीचमा हाम्रो स्थानीय तहमा आम रुपमा भारतवाट 
आएका नागररकहरुमा बर्ढ संक्रमण देजखन थािेको तथ्य जगजाहेर नै छ। यो महामारीका कारण 
नेपािमा र र्वश्वमा अर्हिे सम्म ज्यान गमुाउन ुहनुे सबै ब्यजक्तहरु प्रलत भावपूणि श्रद्दान्जिी अपिण गदिछु 
साथै, महामारीबाट संक्रलमत सम्पूणि ठददी बर्हनी तथा दाजभुाइहरुको  शीघ्र स्वास्थ्य िाभको कामना गदिछु।  

 

7. कोलभड-१९ िे साबिजलनक सेवा प्रवाह, र्वकास लनमािण र लनयलमत रुपमा संचािन गनुि पने आयोजना र 
कायिक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पगेुको छ। सेवामूिक, उत्पादनमूिक, र व्यापाररक क्षेत्रहरु 
कोलभड-१९ को कारणिे अवरुद्द भएका छन, उत्पादन, आपलुति र र्वतरण प्रणािीमा गजम्भर प्रभाव परेको 
छ । राजश्व असिुीमा भएको समस्यािे बजेट लनकासा नहदुाँ चाि ुआलथिक बषिका र्वकास लनमािण 
कायिहरुको भकु्तानी प्रकृयाहरु प्रभार्वत भएका छन । 

 

8.  कोलभड-१९ को रोकथाम र लनयन्त्रणको िागी नेपाि सरकारिे गरेको बन्दाबन्दी र उत्पन्न समस्याका 
कारण नेपाि तथा भारतबाट आउने नागररकहरुको उद्दार, भारतबाट नेपाि आउने नागररकहरुको 
क्वारेन्टाइनमा रा्न  ेव्यवस्था, क्वारेन्टाइन र आईसेिेसनको लनमािण, राहात र्वतरण जस्ता कायिहरुमा 
राजनैलतक दि, लनवािजचत जनप्रलतलनलिहरु, स्थानीय यवुाहरु, स्वास्थकमी र सरुक्षाकमी तथा व्यवस्थापन 
कायिमा संिग्न सबै कमिचारीहरुिे गरेको योगदान प्रलत आभार प्रकट गदै िन्यबाद ठदन चाहान्छु । 
कोलभड-१९ र यसवाट आगामी ठदनमा थप चनुौती उत्पन्न हनुे र त्यसको सामनाका िालग अर्हिे देजख 
नै तयार हनुपुने अबस्था देखा परेको छ। हामीिे जजतै्न पने यो रोग र्वरुद्दको िडाईमा सबैको थप 
ऐक्यवद्दता, सहकायि, िैयिता र आत्म र्वश्वासको आवश्यकता रहेको छ। जीवन रहे बाकी सबै गनि सर्कन्छ 
भने्न मान्यतािाई आत्मसात गदै यस महामारीका र्वरुद्धको अलभयानमा िैयितापूविक जटु्न सबैिाई आह्वान 

गदिछु। 
 

9. कोलभड-१९ को महामारीका कारण नेपाि सरकारिे िकडाउन सरुु गरेपलछ प्यूठान र रोल्पाको 
मखु्यद्धारको रुपमा रहेको सरुमारानी गाउँपालिका वडा न. २  ददेरीमा जजल्िा स्तररय र्वपद व्यवस्थापन 
सलमलत गाउँपालिका र संि संस्थाहरुको सर्क्रयतामा स्थापना गररएको अस्थायी क्वारेन्टाईन र वार्हरी 
जजल्िावाट आउने व्यजक्तहरुको व्यवस्थापन सहयोगमा खेिेको भलूमका प्रलत जनप्रलतलनलिहरु, 
स्वयंसेवकहरु प्रलत िन्यवाद प्रकट गदिछु साथै कोरना महामारीको र्वरुद्ध क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन 
िगाएतका गलतर्वलिहरुमा सहयोग गनुि हनुे सम्पूणि महानभुावहरु प्रलत िन्यवाद, आभार प्रकट गदिछु । 

10. यस महामारी रोकथाम, लनयन्त्रण र उपचारका िालग यस गाउँपालिकािे प्रकोप व्यबस्थापन कोष स्थापना 
गरी सोही कोषबाट कोलभड-१९ संग सम्बजन्ित कामहरुः क्वारेन्टाइन र आइसोिेसन लनमािण, प्रभार्वत 
ब्यजक्तहरुको पररक्षण र उपचारको प्रबन्ि यसै कोष माफि त गदै आइरहेको व्यहोरा यस गररमामय सभा 
समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त कोषमा योगदान पयुािउन ु हनु ेसबैमा िन्यवाद ठदन चाहन्छु। 

आगामी ठदनमा पलन यस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।  
 

आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

 

11. मैिे मालथ उल्िेख गरेको कोलभड-१९ को अवस्थाबाट लसजजित पररजस्थलतका वीच म आगामी आलथिक 
बषि २०७७/०७८ को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि उपजस्थत भएको छु ।  
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12. कृर्ष, लसचाई र सडक कािोपते्र योजनामा िागत साझेदारीका आिारमा योजनाहरु संचािन गररनेछ। 
 

13. लिजमा जग्गा लिएर व्यवसार्यक कृर्षमा संिग्न हनु ेवास्तर्वक कृषकहरु, कृर्षमा िगानी गनि चाहेका 
कृर्ष उद्यमीहरुको पर्हचान गरी कृर्ष के्षत्रमा िगानी गने र उत्पादन गने कृषकिाइ उत्पादनको 
आिारमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

14. प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रममा संिग्न हनुे श्रलमकिाई सरुमारानी नवलनमािण श्रमदिको रुपमा संगठठत 
गदै आवश्यकता अनसुार अलभमजुखकरण गरर प्रभावकारी रुपमा उक्त कायिक्रम संचािन गरी पररणाममजुख 
बनाइनेछ । 

 

15. प्रदेश सरकार र सरुमारानी गाउँपालिकाको समेत प्राथलमकता प्राि के्षत्रको रुपमा रहेको खानेपानी तथा 
सरसफाईिाई उच्च प्राथलमकतामा राख्दै एक िर एक िाराको नीलतिाई लनरन्तरता ठदईनछे । 

16. "ग" बगिका अपांगता भएका र अनाथ वािबालिकाहरुिाइ यस आलथिक बषिमा ठददै आएको मालसक 
भिा िाइ लनरन्तरता ठदईनछे । 

 

17. टोि र्वकास संस्थािाई सामाजजक पररवतिन, जागरण, र र्वकास लनमािणमा प्रभावकारी तररकािे जोड्न 
कायिर्वलिमा आवश्यक हेरफेर गररनेछ । 

 

18. जनता आवास कायिक्रमिाई लछटो, छररतो एवं प्रभावकारी तररकािे समयमा कायािन्वयन गनि  
जनप्रलतलनलिहरुको सहयोगी संयन्त्र लनमािण गरी आवश्यक भलुमका खेलिने छ। 

 

19. कोलभड महामाररका कारण रोजगारी गमुाई स्वदेश फकेका यवुाहरु र देश लभतै्र रहेका वेरोजगार 
यवुाहरुिाई रोजगारी शृ्रजना गने गरी सडक लनमािण, कृर्ष, लसचाई तफि का आयोजनाहरु र उपयकु्त 
कायिक्रमहरु तय गरी संचािन गररनेछ । 

20. जशक्षाको गणुस्तर सिुारमा जोड ठदईने छ । महामारीका कारण अस्तव्यस्त हनु गएको जशक्षण लसकाई 
कृयाकिापिाई पूनिव्यबजस्थत गररने छ।  

 

21. स्वास्थ्य के्षत्रको सेवा प्रवाहको हािको अवस्थामा गणुात्मक सिुार ल्याउने गरी संस्थागत सिुार गररनेछ 
। 

22. टोि-टोिमा स्वास्थ्य परामशि र दगुिम अपायक बस्तीहरुमा सािार्हक िमु्ती स्वास्थ्य जक्िलनक संचािन 
गररनेछ । 

 

23. प्रदेश सरकारको आलथिक सहयोगमा गाउँपालिका कोशिेी िर प्रदशिनी तथा र्वर्क्र कक्ष संचािन गररनेछ 
। 

 

24. मखु्यमन्त्री ग्रालमण र्वकास कायिक्रमिाइ मिुतःकृर्ष उत्पादन बरृ्द्धमा केजन्रत गरी प्रभावकारी रुपमा 
कायािन्वयन गररनेछ  

 

25. बगरखेती सम्बन्िी कायिर्वलि बनाई िागत साझेदारीको आिारमा रािी र माडी नठदमा र्कनारामा रहेको 
वगर के्षत्रमा कृर्ष उत्पादन बरृ्द्ध तथा कोलभड-१९ प्रभार्वत यवुाहरुिाई उक्त के्षत्रमा पररचािन गरी 
रोजगारी शृ्रजना गररनेछ । 

 

26. कोलभड-१९ बाट प्रभार्वत भई रोजगारी गमुाई िर फकेका यवुाहरुिाई उत्पादनमा जोडने गरी 
र्कसानसंग गाउँ सरकार कायिक्रमिाई पूनिसंरजचत एवं व्यबजस्थत गररनछे  
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27. प्राकृलतक श्रोत सािनको ठदगो, प्रभावकारी एवं पारदजशि उपयोग गररनेछ । प्राकृलतक श्रोत सािन मालथ 
हनु सक्ने सबै खािका अवाजछछत दोहन, अलनयलमतता एवं अपारदजशि गलतर्वलिहरुिाई लनरुत्सार्हत गनि 
प्रभावकारी अनगुमन एवं सामाजजक लनगरानीको पररपाटी र्वकास गररनेछ । 
 

 

28. आगामी आ.ब.मा गाउँपालिकाको तिा थप कायि सम्पन्न गरी आफ्नै गाउँपालिकाको भवनबाट सेवा 
प्रवाहको कायि सरुु गररने छ ।साथै आगामी आलथिक बषिमा वडा न. ५ र ६ का वडा कायािियहरुको 
लनमािण कायि सम्पन्न गररनेछ । 

 

 

29. खानेपानी तथा सरसफाइको के्षत्रमा सबै वडाहरुमा सरसफाई अलभयान संचािन गररएको छ हाि 
िरहरुको सरसफाइ अनगुमन एंव लनरीक्षण कायि भइरहेकोछ यो बषि वास योजना लनमािण गरी आगामी 
आ.ब. बाट उक्त योजनािाइ कायािन्वयन गररने छ सोही योजनाका आिारमा खानेपानी र सरसफाइका 
अलभयानहरु संचािन गररनछे ।स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अलभवृर्द्धका िागी एक िर एक 
खानेपानी िाराको अविारणा अनसुार खानेपानी योजनाहरु सचािन गररनेछन । 
 

 

30. गाउँपालिका स्तररय अस्पताि लनमािणको िालग जग्गा व्यवस्थापन गरी अस्पताि लनमािण कायिको प्रकृया 
अगाडी बढाइने छ। 
 

 

31. शैजक्षक गणुस्तर सिुारको िागी गत बषि देजख जशक्षक दरबन्दी कायम गरी गररएको पदपतुी िाइ 
लनरन्तरता ठदईने छ साथै आगामी आ.ब. पूवि प्राथलमक तहमा ३ वटा दरवन्दी थप गररनेछ । 
लबद्याियको गणुस्तर सिुारको िागी अनगुमन मलु्यांकनिाइ प्रभावकारी वनाइनेछ। कोलभड-१९ बाट 
प्रभार्वत र्विाियको पठनपाठनको िागी बैकजल्पक ब्यबस्था गररनेछ । पूवि प्राथलमक तहका कक्षा 
कोठाहरु छापामय वनाइनेछ । 
 

 

32. गाउँपालिका स्तररय खेिकुद कायिक्रमिाइ प्रभावकारी वनाइन ेछ।पररजस्थलत सहज बन्दै गएमा र्वलभन्न 
प्रकारका खेि प्रलतष्पिािहरुको आयोजना गरी स्वास्थ्य यवुा, सरुमारानीको भर्वष्य लनमािणिाई ध्यान 
ठदईन ेछ । 

 

33. र्वपन्न बगि सरुजक्षत आवास कायिक्रम अन्तगत चाि ुआ.ब. मा आिा भन्दा बर्ढ िरिरुीिाई जस्तापाता 
र्वतरण गररनेछ र आगामी बषि संजिय सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गने िक्ष्य लिएकोछु। 

 

34. सहकारीिाइ उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गररनछे । सहकारी संस्था र िजक्षत बगिको क्षमता 
र्वकासको िागी र्वलभन्न सशजक्तकरणका कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ ।नेपाि सरकारको नीलत अनसुार 
गररवी लनवारण कोषमा आवद्ध सामदुार्यक संस्थाहरुिाई सहकारी मोडिमा रुपान्तरण गरी वचत तथा 
र्वउँपजुी कोषिाइ व्यवजस्थत गरी आयआजिन संग जोडनछे । 

 

35. सबै वडा तथा बस्तीहरुिाई सडक संजािमा जोडन ेनीलत अनसुार सडक पूवाििारको स्तरोउन्नती गरी 
यातायात सेवािाई प्रभावकारी वनाउने लनलत िाई लनरन्तरता ठदईनेछ । 

 

36. संस्कृलत तथा पयिटन र्वकासमा सहयोग परुाउन र्वलभन्न मठमजन्दर, मजस्जद लनमािण एवं पयिटन पूवाििार 
लनमािण गरी पयिटक आगमनमा वृर्द्ध गररन ेछ। यसबाट स्थानीय जनसमदुायको आयआजिनमा टेवा 
पगु्ने र्वश्वास गररएको छ ।  

37. जनता मा.र्व. वडडाँडाका र्वद्याथीहरुिाई यातायात व्यवस्थापन कायिमा यस अजि गररदै आएको 
सहयोगिाई लनरन्तरता ठदइनछे । 
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38. सरुमारानी गाउँपालिकाको समरृ्द्ध र र्वकासका िागी ५ वषे आवलिक योजना लनमािण गररनेछ, आगामी 
वषि देजख सोही आवलिक योजनाका िक्ष्य अनसुार वार्षिक योजनािाई आवद्ध गरी कायिक्रम संचािन 
गररनेछ । 

 

39. प्रगलतशीि कर प्रणािी माफि त राजश्व र कर प्रशासनिाइ प्रभावकारी वनाइनेछ। राजश्वका दर, श्रोत र 
दायराका आिारमा कर नीलतमा सम-सामर्यक पररवतिन गरी जनशजक्त व्यवस्थापन र क्षमता अलभवृर्द्ध 
गररनेछ । राजश्व संकिनको िागी वडा स्तरसम्म सूचना प्रर्वलिको प्रयोग गररनेछ।साविजलनक खररद 
प्रणािीिाई प्रलतस्पिी, पारदशी र गणुस्तररय वनाउदै िलगनेछ । 

 

40. प्राकृलतक स्रोत सािनको प्रचरुता, कृर्ष पशपुािन, पयिटन र व्यापारको अलिक संभावना बोकेको यस 
गाउँपालिकामा आलथिक समरृ्द्ध र र्वकासका थपु्र ै संभावनाहरु रहेका छन ्। संर्विानिे पररकल्पना 
गरेको समाजवाद उन्मखु अथितन्त्र लनमािणका िागी ठदगो आलथिक र्वकास र समरृ्द्धको चाहानािाई 
साथिक तलु्याउन वडा टोि र वस्तीस्तरवाट प्राथलमकताका साथ छनौट भएका तथा गाउँपालिकाबाट 
समेत उच्च प्राथलमकताका साथ कायािन्वयन गनि खोजजएका र क्रमागत एंव ठूिा प्रकृलतका र महत्वपूणि 
मालनएका आयोजानाहरुिाई प्राथलमकतामा राजखनेछ । यस्ता योजना कायािन्वयन गदाि संिीय तथा प्रदेश 
सरकारबाट साझेदारी सहयोग जटुाइने व्यवस्था लमिाइनछे । 

 

41. गाउँपालिकाको र्वजिय व्यवस्थापन क्षमता र कमिचारी तथा जनप्रलतलनलिहरुको क्षमता अलभवरृ्द्ध गरी 
आयोजनाहरुको कायािन्वयन क्षमता वढाउनकुो साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनगुमनको व्यवस्था गरी 
सशुासन कायम गररनेछ ।साविजलनक सेवा प्रवाहिाइ चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी वनाउन संगठन संरचना 
तथा कमिचारीहरुको कायिर्ववरण तयार भईसकेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था र कायि जजम्मेवारी अनसुार 
प्रभावकारी एवं गणुस्तरीय कायि सम्पादनमा जोड ठदईने छ । 

 

42. जनप्रलतलनलि र कमिचारीको व्यवसार्यक दक्षता अलभवृर्द्धका िागी प्रोत्साहन, परुस्कार तालिमको व्यवस्था 
लमिाईनछे ।सूचनाको हकको प्रत्याभतूी ठदिाउन साविजलनक सनुवुाई, सामाजजक परीक्षण जस्ता 
र्वलिहरुको प्रयोग गनुिको साथै सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको िागी सूचना केन्र स्थापना गररनेछ 
।सबै साविजलनक लनकायिाई र्वद्यलुतय शासनमा आवद्ध गररने नीलत लिइनेछ । 

 

43. "कृर्ष उत्पादकत्व वरृ्द्धः सरुमारानी गाउँपालिकाको समरृ्द्ध" भने्न नाराका साथ कृर्ष के्षत्रको 
आिलुनकीकरण, व्यावसायीकरण र याजन्त्रकरण गरी उत्पादकत्व वृर्द्ध गररनेछ।लनवािहमखुी कृर्ष 
प्रणािीिाई प्रलतस्पिाित्मक कृर्ष प्रणािीमा रुपान्तरण गरी ठदगो कृर्ष र्वकासको माध्यामबाट जीवनस्तरमा 
सिुार ल्याउन स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनरुुप कृर्ष के्षत्रको आिलुनकीकरण, र्वर्वलिकरण र 
व्यवसायीकरणमा जोड ठदइनेछ । कृर्ष जन्य उद्योग संचािनमा र्वशेष प्रोत्साहन ठदईन ेछ । कृर्ष 
उत्पादकत्व वरृ्द्ध गनिका िागी र्कसानसगँ गाउ सरकार कायिक्रमिाई आगामी आ.ब.मा पूनिसंरजचत र 
पूनिव्यवजस्थत गरी लनरन्तरता ठदईनेछ । लसचाइसँग सम्बजन्ित लनमािण कायि सम्पन्न गनि अलिकतम 
प्रयत्न गररनेछ। दताि भएका पकेटहरुिाइ उत्पादन वृर्द्धमा प्रोत्सार्हत गररने छ। लसंचाई प्रणािीको 
र्वकास माफि त उत्पादन बढाउने कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 

44. सहकारीको क्षमता अलभवरृ्द्ध गरी सहकारीको माध्यमवाट उत्पादीत बस्त ुतथा सेवाहरुको प्रवद्धिन र 
बजारीकरण गररनेछ ।सहकारी दताि, संचािन, लनयमन र अनगुमन सम्वन्िी मापदण्ड लनमािण गररनेछ। 
लनष्कृय सहकारीहरु खारेजी गररनेछ ।टोि र्वकास संस्था तथा लबलभन्न समूहको क्षमता र्वकास गररनेछ 
। 
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45. गाउँपालिकाको लनलत कानून, मापदण्ड, लनणिय कायािन्वयन गाउँपालिकाको सम्पजिको सरुक्षा र संरक्षण 
र ऐन वमोजजम तोर्कएका अन्य कायिहरु गनि नगर प्रहरीको व्यवस्थािाई लनरन्तरता ठदईनेछ।न्यार्यक 
सलमलत÷ मेिलमिाप कतािको क्षमता अलभबरृ्द्धको िागी र्वलभन्न कायिक्रम संचािन गररनेछ।स्थानीय 
कानून लनमािण कायििाइ लनरन्तरता ठदइनेछ । 

 

46. गाउँपालिकामा स्थानीय जनताहरुको स्वास्थ्यमा पहुँच अलभबरृ्द्ध गनि र गणुस्तररय स्वास्थ्य सेवा प्रदान 
गनि छनौट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ल्याव सेवा सचािन गररएको छ।स्वास्थ्य संस्था एबं मर्हिा 
स्वास्थ्य स्वंयसेर्वकािाई पररचािन गरी सतु्केरी मर्हिाको पोषण सहायता कायिक्रम सबै वडामा 
कायािन्वयन गररनेछ ।र्वपन्न असहाय सहायता र ठदिि रोग स्वास्थ्य सहायता कायिक्रमिाई वास्तर्वक 
र्पडीतिाइ राहात पगु्ने गरी पारदशी र प्रभावकारी ढंगिे कायािन्वयन गररनछे । 

 

47. अनाथ वािवालिकािाई जशक्षाको पहुँचवाट टाढा हनु नठदन पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था 
गररनेछ।िजक्षत वगिको सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम, र्वलभन्न क्षमता र्वकास एवं सशजक्तकरण कायिक्रम, 
छोरी पेवा वचत कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी वनाइनेछ, पूवाििार र्वकासका िालग सामदुार्यक वनसँग 
साझेदारी कायिक्रमिाइ लनरन्तरता ठदइनेछ । उद्ममजशिताको र्वकास माफि त आयआजिनमा बरृ्द्ध गरर 
स्वरोजगार जनशजक्त शृ्रजना गनि जोड ठदईन ेछ । 

 

48. कुनै पलन सरकारी तथा गैरसरकारी संिसंस्थािे आयोजना/कायिक्रमहरु संचािन गनुिपवुि गाउँपालिकाबाट 
अनमुलत लिन ेर गाउँपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम अनरुुप संचािन गनुिपने नीलत अविम्वन गररनछे 
।कायिक्रम संचािनमा दोहारोपनािाई लनरुत्साहीत गररनकुा साथै कायिक्रम कायािन्वयनको 
प्रभावकारीताको सलमक्षा, पषृ्ठपोषण एवं सिुारात्मक उपायको खोजी गने पररपाटीको र्वकास गररनेछ । 

 

49. यस गाउँपालिका अन्तगित रहेका सामदुार्यक वन उपभोक्ता समहुिाई व्यवजस्थत गनि तथा वन संरक्षण 
र र्वकासको सदपुयोगमा प्रभावकारी र पारदशी बनाउने नीलत अविम्बन गररन े छ । जनताको 
सम्पजिको रुपमा रहेको वनश्रोत मालथ लसलमत टाठाबाठा बगििे गनि खोज्ने रजाई, अपारदशी गलतर्वलि 
िगाएतका सवै प्रकारका अवाजछछत गलतर्वलििाई लनगरानी, लनयमन एवं लनयन्त्रण गनि सरोकारवािा 
संग समन्वयात्मक ढंगिे लमिेर अलि बढ्न ेनीलत अविम्वन गररनेछ । 

 

50. गाउँपालिका तथा मातहतका कायािियहरुमा first come first serve को नीलत अविम्बन गररने तथा 
सेवा प्रवाहमा जेष् ठ नागररक, बािबालिका, अपाङ्ग, गभिवती तथा सतु्केरी मर्हिाहरुिाई प्राथलमकता 
ठदइने छ ।  

 

51. सेवा प्रवाहमा हनुे अनावश्यक र्ढिा सजुस्त योजना तथा प्रशासलनक कायिको िागी सहयोग, समन्वय, 
तथा सहजीकरण गनि कायािियमा हेल्प डेक्स तथा भष् राचारको अन्त्य गरी सेवाप्रवाहिाई उिरदायी, 
पारदशी र कायिदक्षता र क्षमतामा आिाररत सशुासनयकु्त प्रशासन प्रणािीको र्वकास गररने छ ।  

 

52. जनता र सेवाग्राहीको माग र आवश्यकताका आिारमा जशक्षा, स्वास्थ्य, पशपुािन र कृषी िगायतका 
के्षत्रको गाउँपालिका माफि त प्रवाह गररन ेसेवािाई यथासम्भव एकीकृत िमु्ती सेवाको माध्यामद्बारा 
जनताको िरदैिोमा door to door service परु् याउने व्यवस्था गररने छ।  

 

53. गाउँपालिका लभत्रको सरुक्षा व्यवस्थािाई मजबदु बनाइने तथा स्थानीय झै-झगडािाई लनरुत्सार्हत 
गनिको िालग गाउँपालिको सबै वडाहरूमा स्थार्पत मेिलमिापकताि र केन्रिाई क्षमतावान र व्यवजस्थत 
तलु्याइने छ भन ेगाउँपालिकामा रहेको न्यार्यक सलमलतिाई थप सशक्त र प्रभावकारी  बनाइने छ।  
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54. गाउँपालिका लभत्र अमन चयन र शाजन्त सरुक्षा कायम गनि जजल्िा र गाउँपालिका अन्तगितका सम्पूणि 
सरुक्षा लनकायसँग समजुचत समन्वय कायम गररने छ भने गाउँपालिकाको नगर प्रहरीिाई थप 
र्क्रयाशीि र चसु्ट दरुुस्त बनाइ पररचािन गररने छ ।  

 

55. जनउिरदायी, पारदशी, लनष्पक्ष र नलतजामूखी (result oriented) प्रशासन लनमािणमा जोड ठदइने छ 
। योग्यता र क्षमताको आिारमा जजम्मेवारी प्रदान गरी कमिचारीको कायि सम्पादन मूल्याङ्कनको 
आिारमा दण्ड र परुस्कारको व्यवस्था अविम्बन गररने छ । 

 

56. सेवा प्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त राख्दै ICT को प्रयोगमा जोड ठदई जनशजक्तको क्षमता र्वकासको िालग 
थप कायिक्रम तथा र्क्रयाकिाप गररने छ । गाउँपालिका तथा मातहतका लनकायमा कायिरत करार 
तथा अस्थायी कमिचारीहरूको तिबमान बरृ्द्ध गररने छ ।  

 

 

 

 

 

57. गाउँपालिकािाई प्रर्वलिमैत्री बनाउँदै E-governance िाई प्रवद्धिनमा जोड ठदँदै प्रत्येक वडा 
कायािियसम्म इन्टरनेटको पहुँचिाई सलुनजश् चतता गदै भरपदइ इन्टरनेट सेवा प्रदान गररने छ। सबै 
वडा कायािियहरूमा Online System बाट प्रशासलनक कायि तथा सेवा प्रवाह गनि जोड ठदइने छ 
।पछ जीकरण सम्बन्िी सबै कायिहरू सम्बजन्ित वडा कायािियबाट Online System बाट सछ चािन 
गररने छ ।  

58.  गाउँपालिकाका प्रत्येक ठाउँमा आिारभतू सछ चार सरु्विा प्रत्यक्ष परु् याउन पहिकदमी लिनकुा साथै 
ICT को बतिमान र्वश् व पररवेश अनरुूप गाउँपालिका र वडा कायािियहरूको कायि प्रणािी र 
अलभिेखहरूिाई कम्प्यटुर पद्धलतमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त र छररतो पाररने छ 
।  

59. गाउँपालिकाको समग्र र्वकासका िालग गै.स.स., उपभोक्ता सलमलत, सछ चार लमलडया सबै सछ चारकमी, 
नागररक समाज, राजनीलतक दिहरू र सरोकारवािा सबैसँग सहकायि समन्वय गदै जाने नीलत लिइन े
छ । लनजज के्षत्रिाई गाउँपालिकाको भरपदइ साझेदार बनाउनकुा साथै सामाजजक उिरदार्यत्त्व 

(Corporate social responsibility)  तफि  उन्मखु गररनछे ।  
 

60.  दलित, जनजाती, मर्हिा, बािबालिका, मजदरु र सकुुमबासी, अपाङ् गता भएका व्यजक्त सबै ग्रामीण 
समदुायिाई सामाजजक पररचािन गरी ठदगो र्वकास गने नीलत लिइन ेछ । सामाजजक पररचािनको 
माध्यमबाट सामाजजक शसक्तीकरणका नीलत अविम्बन गरी गै.स.स. सामदुार्यक संस्था स्थानीय आमा 
समूह तथा मर्हिा समूह, टोि र्वकास संस्था, यवुा क्िब, बाि क्िबहरूिाई पररचािन गररने लनलत 
लिइने छ ।      
 

61. ;a} txsf :Jff:y ;+:yfx?af6 tf]lsP adf]lhd lgMz'Ns cfwf/e't :jf:Yo ;]jf z'lglZrt 

ul/g]5 . cfo'j]{b, k|fs[lts lrlsT;f tyf of]u ;fwgf nufot lrlsT;f k|0ffnLnfO{ सम्भव 
भए सम्म PsLs[t ?kdf ljsf; / la:tf/ ul/g]5 . 

 

62. :jf:Yo Aoa:Yffkg ;"rfgf k|0ffnLnfO{ cfw'lgs/0f, u'0f:t/ tyf k|lalwd}qL agfO{ 

एर्ककृत :jf:Yo Aoa:yfkg k|0ffnL lasf; ul/g]5 . afn tyf dft[ lzz' :jf:Yo ;]jfsf] 

lg/Gt/tf u/L k"0f{ ue{ hfFr tyf ;+:yfut k|;'tLdf laz]if hf]8 lbO{g]5 . 
 

63. :jf:Yo ;]jfsf] ;'wf/ Pj+ lbuf] ljsf;sf nflu ;?df/fgL ufpFkflnsfdf /x]sf] :jf:Yo 

zfvf, dftxtsf ;a} :jf:Yo ;+:yfx?, ufpF3/ lSnlgs, vf]k lSnlgs, dlxnf :jf:Yo 
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:jo+ ;]jfnfO{ k|Tofe't u/fO{ laifout sfo{qmd Pa+ संि ;+:yfx?;Fu ;xsfo{ Pa+ ;dGjo 

sfod ub}{ nlug] 5 . 
 

64. k"0f{ ue{jtL hfFr, ;+:yfut k|;'tL tyf k"0f{ ;'Ts]/L hfFr k|aw{gsf nflu प्रसलुत सेवा 
प्रषेणका िालग एम्बिेुन्स यातायात खचि, सतु्केरी, संस्थागत प्रसलुत सेवा लिनेहरूका िागी िरमै 

गई पूणि उिर प्रसलुत सेवा प्रदान, galzz' tyf ;'Ts]/L :ofxf/ xfOh]lgs ;fdfu|L, ;'Ts]/L 

पोषण pkxf/ sfo{qmd cGt{ut k|bfg ul/g]5 . 
 

65. laBfno :jf:Yo tyf kf]if0f sfo{qmdsf] lg/Gt/tf lbO{ s'kf]if0f, /Qm cNktf tyf k/lhla 

lgoGq0f / AolQmut ;/;kmfO{df laz]if Wofg lbO{g] 5 . 
 

66. h]i7 gful/s tyf km/s Ifdtf ePsfx?sf] ;+Ddf gub}{ 3/ 3/df :jf:Yo kl/If0f sfo{qmd 

cGt{ut 3/}df uO{ :jf:Yo kl/If0f tyf pkrf/ sfo{qmd k|efjsf/L ?kdf ;+rfngdf 

NofO{g]5 . 

67. dlxnf :jf:Yo :j+o ;]ljsfx?n] :jf:Yo If]qdf k'¥ofpFb} cfpg' ePsf] of]ubfgsf] pRRf 

sb/ ub}{ ;]jfnfO{ yk k|efjsf/L agfpg k|f]T;fxg :j?k k|bfg ul/b} cfPsf] /sddf बठृद्द 
ul/g], df]jfO{n :jf:Yo sfo{qmdsf nflu ;+rf/ vr{ / k|ljlwsf] k'g{tfhuL ub}{ nlug], 

nfdf] ;do ;]jf k|bfg u/L ^) jif{ pd]/ k'u]sf / @) jif{ eGbf nfdf] ;do;Dd lb3{;]jf 

k|bfg ug'{ x'g]का nfuL ;Ddfghgs ljbfO{ ul/b} ;]jf k|bfg ug{sf] िागी cTofjZos 

;fdfu|L k|bfg ul/g]5 . 
 

68. ;?df/fgL ufpFkflnsf If]qleqsf कुपोर्षत बािबलिकाहरूका िालग पोषण खचि, सfमालग्र तथा 
पनुस्थािपन केन्रमा पयुािउदा यातायात खचि र k'Mg bf]xf]l/Psf क्षय/f]uLx?nfO{ kf]if0f vr{ pknAw 

u/fO{g] 5 . 
 

69.  sf]/f]gf ;+qmd0f lgoGq0f tyf Go'lgs/0f ub}{ ;+qmd0f /f]u lgoGq0f tyf Aoa:yfkgsf 

nflu Ps4f/ :jf:Yo k4ltsf] ljsf; tyf la:tf/ ul/g]5 . 

 

70. :jf:Yo ;]jfsf] kxF'r :yfनीo tx ;DDf k'¥ofpg ufFp3/ जक्िलनकिाई yk k|efjsf/L 

agfpb} ef}lts k'jf{wf/ yk ul/b} nlug]5 . 

 

71. k'0f{ vf]k lbuf]kgfnfO{ :yfloTj sfod ug{ vf]k sfo{qmdnfO{ laif]z hf]8 lbO{g]5 . 

 

72. ;a} :Jff:Yo ;+:yfx?af6 k|bfg ul/g] lszf]/ lszf]/L of}g tyf k|hgg :jf:Yo ;]jfsf] 

la:tf/ ul/ ;a} :jf:Yo ;+:yfx?nfO{ ;'lrs[t ul/b} nlug]5 . 

 

73. जेष्ठ नागररक, फरक क्षमता भएकाहरू तथा नागररक स्वास्थ्य जाँच स्क्रीलनङ सािार्हक स्वास्थ्य सेवा 
अलभयान संचािन गरी  स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरीनेछ । 

 

मैिे मालथ उल्िेख गरेका मखु्य मखु्य लनलतमात्र रहेका छन, र्वस्ततृ रुपमा बजेट तथा कायिक्रममा सम्बोिन 

गररन ेछ। 

अन्तमा, 



website:www.sarumaranimun.gov.np, Email:sarumarani2073@gmail.com 9857836022 

 

संिीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक नेपािको संर्विानमा भएको व्यवस्था वमोजजम स्थानीय तहको सरकारको 
हैलसयतिे व्यवस्थापर्कय, कायिपालिर्कय तथा न्यार्यक अलिकार कायािन्वयनको अभ्यास गदै वार्षिक लनलत 
तथा कायिक्रम यस सम्मानीत सभामा प्रस्ततु गने सअुवसर प्रदान गनुि भएकोमा गाउँसभाका सम्पूणि 
सदस्यज्यूहरु तथा सबै सरोकारवािाहरुमा हार्द्धिक िन्यवाद पन ापन गदिछु । 

 

िन्यवाद ।                   

                    झग वहादरु र्वश्वकमाि   
                                                         अध्यक्ष                                                         

 सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान 

                                                 लमलतः२०७७/०३/१० 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. आ.ब.२०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य २०७७ 

 

>L pkfWoIf Ho', 

sfo{kflnsf ;b:o Ho'x?, 

ufpF ;efsf ;Dk"0f{ ;b:o Ho'x?, 
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ufpF ;efsf ;lrj Ho" nufot ;Dk'0f{ sd{rf/L ;fyLx?, 

cfh ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] ;ftf}+ ufpF ;efsf  ;Gbe{df o; ufpFkflnsfsf] 

cfly{s jif{ @)&&.)&* sf] ah]6, of]hgf tyf sfo{qmd ;fj{hlgs ug{ kfpFbf d lgs} 

g} xlif{t 5' .  

;?df/fgL ufpFkflnsfsf] ;d[l4 / ;du| ljsf;sf nflu ufpFkflnsfsf] ah]6, of]hgf 

tyf sfo{qmd dfkm{t ;d[4 / ljsf;zLn ufpFkflnsf lgdf{0f ug]{ kydf lx8fpg] 

dxTjk'0f{ e'ldsf v]Ng kfpFbf d JolQmut ?kdf uj{sf] dxz'; ub{5' .  

o; ufpFkflnsfdf k|s[ltn] j/bfg :j?k lbPsf y'k|} ;+efjgfx? xfdL;Fu 5g\ . hn, 

h+un, hl8a'6L nufot y'k|} k|fs[lts ;|f]tx? kl/rfng ug{ ;s]df casf] s]xL jif{kl5 

xfd|f] ufpFkflnsfnfO ljsf;sf] If]qdf pNn]lvo k|utL ug{ ;lsG5 eGg] xfd|f] ljZjf; 

cg'?k ;?df/fgL ufpFkflnsfaf;L / hgtfsf] ljsf;sf] cfjZostf, rfxgf / dfu 

cg'?k cf=a= @)&&.)&* sf] ah]6 ljlgof]hg ul/Psf] Joxf]/f cg'/f]w ug{ rfxfG5' . 

cfb/l0fo ;efsf ;b:oHo"x?, 

cfufdL cfly{s jif{ @)&&.)&* sf] nflu k|:tfljt ah]6 of]hgf tyf sfo{qmdn] lgDg 

adf]lhdsf d"ne"t ljifox?nfO{ ;d]6]sf] Joxf]/f o; ;Ddflgt ;efdf cg'/f]w ug{ 

rfxG5' .  

s= rfn' tyf k|zf;lgs vr{ tkm{ 

cfly{s jif{ @)&&.)&* sf nflu rfn' tyf k|zf;lgs vr{ tkm{ s'n ^ s/f]8 (& 

nfv & xhf/ # ;o $) ?k}of ljlgof]hg u/]sf] 5' h;df sfof{no ;~rfng ;DalGw 

rfn' tyf k"+lhut tkm{sf ;Dk"0f{ vr{x? ;dfj]z ul/Psf] 5 . 

v= k"FhLut tkm{ 

To;}u/L  k"FhLut tkm{ !@ s/f]8 @@ nfv !! xhf/ # ;o ljlgof]hg u/]sf] 5' .  
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!= ;fdflhs ljsf; tkm{ 

;?df/fgL ufpFkflnsfsf] ;du| z}lIfs ;'wf/ / lzIffsf] :tf/f]GgtLsf nflu ! s/f]8 

^! nfv $) xhf/ ?k}of ljlgof]hg u/]sf] 5' . :jf:Yo tkm{ Psd'i7 %) nfv , 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ tkm{ ! s/f]8 ^* nfv #) xhf/, n}+lus ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f cGtu{t Psd'i6 #) nfv  /sd ljlgof]hg u/]sf] 5' h;df 

dlxnf jfnjflnsf, h]i7 gful/s, km/s Ifdtf ePsf JolStx?, blnt, cflbjf;L 

hghftL, dw];L, d'l:nd tyf cNk;+Vos ul/ ;dfj]zLs/0f tkm{sf ljljw sfo{qmd 

;dfj]z ul/Psf] 5 . ;fy} ;+:s[lt k|jw{g tkm{ ?= #) nfv !% xhf/ ljlgof]hg u/]sf] 

5' eg] ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] GofoLs ;ldltsf] Ifdtf ljsf; tyf Gofo ;Dkfbg 

sfo{nfO{ k|efasf/L / ultlzn agfpg ?= % nfv ?k}of  ljlgof]hg u/]sf] 5' . o;n] 

ubf{ ufpFkflnsfsf] Gofo lg?k0f sfo{df yk ;kmntf ldNg] cfzf lnPsf] 5' . ljkGg 

c;fxo /fxt sfo{s|dsf] nflu ?=$ nfv / lb3{/f]u :jf:Yo pkrf/ tkm{ ?= ^ nfv 

ul/ ;fdflhs ljsf; If]q tkm{ hDdf ?= $ s/f]8 ^% nfv $% xhf/ ljlgof]hg 

u/]sf] 5' . 

@= ef}lts k"jf{wf/ ljsf; tkm{ 

s'g} klg 7fpFsf] ;du| ljsf;sf] d]?b08 eg]sf] To; 7fpFsf] k"jf{wf/sf] ljsf; g} xf] 

. k"jf{wf/sf] ljsf; geO{ ufpFkflnsfsf] ljsf; x'b}g eGg] dfGotf cg'?k k"jf{wf/sf] 

ljsf;sf] nflu a9L hf]8 lbO{Psf] 5 . h; cGtu{t ;8s tyf k'nsf nflu ?= ! 

s/f]8 &@ nfv ah]6 ljlgof]hg u/]sf] 5' o;af6 clwstd a:tLx?nfO{ ;8s 

;+hfndf hf]8g] sfo{ ;+ej x'g'sf ;fy} ;8s k"jf{wf/sf] :t/f]pGglt Pj+ kx'Fr clea[l4 

ug{ ;xof]u k'Ug] ljZjf; lnPsf] 5' . ejg tyf ;x/L ljsf;sf nflu ?= *! nfv 

$% xhf/ ?k}of ljlgof]hg u/]sf] 5' h;af6 ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, @ j6f 

j8f sfof{nox? tyf @ j6f :jf:Yo ;:+yfx?df yk ejg lgdf{0f eO{ ;]jf k|jfxnfO{ 

cem k|efjsf/L agfpg] ljZjf; lnPsf] 5' eg] k|To]s jif{ 3/ef8fdf vr{ x'g] nfvf}+ 
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?k}of art x'g] ck]Iff lnPsf] 5' . ufpFkflnsfsf ljleGg If]qdf ljB't nfOg dd{t 

tyf ;8s alQ sfo{s|dsf nflu  pmhf{ tyf ljB'Q tkm{ Psd'i7 ?= !$ nfv $) 

xhf/ ah]6 ljlgof]hg u/]sf] 5' . o; jif{ bef{g ahf/ If]qdf ;8s aTtLsf] 

Aoa:yfkg u/Lg] 5 .  o; ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo ejgsf] yk hUuf k|fKtLsf] 

nflu ?= !% nfv / ufpFkflnsf el/sf ;Dk"0f{ ef}lts k"jf{wf/ dd{t tyf ;+ef/sf 

nflu Psd'i7 ?= @) nfv ul/  k"jf{wf/ ljsf; If]q tkm{ hDdf ?= # s/f]8 @ nfv 

*% xhf/ ljlgof]hg u/]sf] 5' . 

#= cfly{s ljsf; tkm{  

ls;fg ;+u ufpF ;/sf/ sfo{s|dnfO lg/Gt/tf lbb}+ s[lif tyf kz' ljsf; tkm{ 

Psd'i7 ?= ! s/f]8 $) nfv /sd ljlgof]hg u/]sf] 5' . ufpFkflnsfsf] ;du| ko{6g 

ljsf; tkm{ ?= @! nfv ^) xhf/ ljlgof]hg u/]sf] 5', h;jf6 ;?df/fgL 

ufpFkflnsfsf] lgdf{0flwg ko{6g k"jf{wf/ ljsf; ;DaGwL of]hgfx? ;DkGg x'g]  

ljZjf; lnPsf] 5' . cfly{s ljsf;sf] d]?b08 dflgg] ;xsf/L If]qsf] ljsf;, k|ab{g 

/ kl/rfng ug{ Psd'i7 ?= @% nfv ljlgof]hg u/]sf] 5' h;n] ;xsf/Ltfsf] 

dfWodjf6 cfly{s pTkfbg tyf s[ofsnfk j[l4 x'g] ljZjf; lnPsf] 5'  . To:t} 

l;kd'ns tflnd tkm{ ?= # nfv ul/ cfly{s ljsf; tkm{ hDdf ?= ! s/f]8 *( nfv 

^) xhf/ ljlgof]hg u/]sf] 5' .  

$= jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg tkm{ 

 ufpFkflnsf If]q leq dfgjLo tyf k|fs[lts k|sf]kn] x'g] e"IfonfO{ /f]sL jg, 

jftfj/0f tyf e" ;+/If0fsf nflu tf/hfnL vl/b ug{ ?= % nfv /sd ah]6 ljlgof]hg 

u/]sf] 5' . jftfj/0f tyf hnfwf/ ;+/If0fsf nflu Psd'i7 % nfv ljlgof]hg u/]sf] 

5' h;af6 vfg]kfgLsf d'n ;+/If0f, l/rf{h kf]v/L lgdf{0f  nufPtsf sfo{x? u/L 

hnfwf/ ;+/If0f sfo{df ;kmntf ldNg] ljZjf; lnPsf] 5', . sf]le8 !( / ljleGg 

;dodf kg]{ ljleGg vfnsf k|sf]k tyf cGo dxfdf/L /f]u lgoGq0f, /f]syfd tyf 
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pkrf/, ljkb Joj:yfkg, xfjfx'/L tyf cfunfuLaf6 x'g] gf]S;fgLnfO{ ;Daf]wg ug{ 

ljkb\ Joj:yfkg sf]if ;+rfngsf nflu ?= *) nfv ul/ jftfj/0f tyf ljkb 

Joj:yfkg tkm{ hDdf ?= () nfv /sd ljlgof]hg u/]sf] 5' .  

%= ;+:yfut ljsf; ;fj{hlgs ;]jf k|jfx tyf ;'zf;g tkm{ 

;'rgfsf] k|ljlwnfO{ ufpFkflnsfsf ;a} If]qdf kx'Fr of]Uo agfpgsf nflu ;"rgf 

k|ljlw ljsf; tyf ;km\6jo/ ;+rfng sfo{qmdsf] nflu Psd'i7 * nfv ljlgof]hg 

u/]sf] 5' . h;af6 ufpF sfo{kflnsf sfof{no tyf j8f sfof{nosf] ;|]:tf tyf 

tYofªs ;+sng sfo{nfO{ Jojl:yt agfpg] / clen]v Joj:yfkg ug{] sfo{df ;xof]u 

k'Ug] ck]Iff lnPsf] 5' . To;} ul/ ufpFkflnsfn] k|jfx ug]{ ;fj{hlgs ;]jfnfO{ kf/blz{, 

k|efjsf/L, ;]jfu|fxL d}qL agfO{ ;'zf;g k|jw{g ug{ ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmdsf] 

nflu ?= # nfv ljlgof]hg u/]sf] 5' . a]?h' km5{of}6 tyf n]vf kl/If0f sfo{sf] nflu 

?= ! nfv ^$ xhf/ # ;o ljlgof]hg u/]sf]  5' . a]/f]huf/ o'jf cled'lvs/0f, 

;'/Iff ;fdfu|L, pkrf/ tyf cf}hf/ vl/b sfo{s|ddf ?= !) nfv ljlgof]hg u/]sf] 

5' . o; af6 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmddf ;xefuL x'g] o'jfx? nfO{ ;+ul7t u/L 

Aoal:yt ?kdf lgdf0f{ sfo{df kl/rfng ug{ ;xof]u k'Ug] laZjf; lnPsf] 5' .  

ufpFkflnsf el/sf ;Dk"0f{ of]hgf lgdf{0f tkm{sf] Psd'i7 sG6]Gh]G;L /sd @$ nfv 

@! xhf/ ul/ ;+:yfut ljsf; ;fj{hlgs ;]jf k|jfx, tyf ;'zf;g tkm{ hDdf ?= 

%( nfv @! xhf/ # ;o ljlgof]hg u/]sf] 5' . 

^= ;+l3o ;/sf/, k|b]z ;/sf/, ;d'bfo, ;+3 ;+:yf tyf ;fd'bflos ag;+u  ;f´]bf/L 

u/L sfo{qmd ;+rfng ug{sf] nfuL tkm{ ?= %% nfv ljlgof]hg u/]sf] 5' . h;n] ubf{ 

;/sf/ ljleGg ;+3 ;+:yf, ;d'bfo / ;fd'bflos jg ;Fusf] ;xsfo{df x'g] ljsf; 

lgdf{0fdf ;xof]u k'Ug] ljZjf; lnPsf] 5' .  
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&= d'VodGqL u|fdL0f ljsf; tyf /f]huf/ sfo{s|d tkm{ k|b]z ;/sf/sf] ljz]if 

cg'bfgdf ?= ^) nfv ljlgof]hg u/]sf] 5' . o; af6 s[lif{ l;+rfO{ / nlIft au{nfO{ 

;ldl6 sfo{lalw cg'?k k|efasf/L t/Lsfn] of]hgf tyf sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .  

u= ;zt{ cg'bfg tkm{  

;+3Lo ;/sf/af6 k|fKt x'g] ;zt{ cg'bfg tkm{ ?= !^ s/f]8 # nfv /sd ljlgof]hg 

u/]sf] 5' . o; cGtu{t lzIff, :jf:Yo, dlxnf ljsf;, s[lif ljsf; tyf kz' :jf:Yo 

/ k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{s|d tkm{sf ;+3Lo ;/sf/sf :jLs[t lgoldt sfo{qmdx?  

;+rfng x'g]5g\ . To;}u/L k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] ;zt{ cg'bfg tkm{ ?= ! s/f]8 

$* nfv %) xhf/ /sd ljlgof]hg u/]sf] 5' o; cGtu{t lzIff, s[lif ljsf; tyf 

kz' :jf:Yo tkm{sf k|b]z ;/sf/sf :jLs[t lgoldt sfo{qmdx?  ;+rfng x'g]5g . 

;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/af6 ul/ ;zt{ cg'bfg tkm{ hDdf ?= !& s/f]8 %! nfv 

%) xhf/  ljlgof]hg ul/Psf] 5 . 

3= ;fdflhs ;'/Iff tkm{  

cfufdL cf=j=@)&&.)&* sf nflu ;fdflhs ;'/Iff eQf tkm{ hDdf cg'dflgt ?= $ 

s/f]8 ^% nfv /sd ljlgof]hg k|:tfjj u/]sf] 5' .  

ª= cfGtl/s /fhZj cfDbfgL tkm{ 

;?df/fgL ufpFkflnsfsf] cfufdL cf=j=@)&&.)&* df cfGtl/s /fhZj cfDbfgL tkm{ 

Psd[i7 ?= *^ nfv x'g] cg'dfg u/]sf] 5' . o;sf] nflu s/sf bfo/fx?nfO{ km/flsnf] 

agfO{ cfDbfgL a9fpg] ljZjf; lnPsf] 5' . 

o; lx;fan] ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] nflu cfufdL cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf 

nflu s'n ah]6 ?= $! s/f]8 #% nfv ^* xhf/ ^ ;o $) ?k}of ljlgof]hg u/]sf] 

5' .  
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-h;df cfufdL cf=j= )&&. &* sf] s'n cfGtl/s /fhZj cfDbfgL /sd *^ nfv 

?k}ofF s'n ah]6df ;dfj]z ul/Psf] 5 ._ 

cfb/0fLo ;efsf ;b:o Ho"x?, 

dfly ljlgof]lht ah]6 cGtu{t a:tL, j8f tyf ljifout ;ldlt / श्रोत अनमुान तथा 

बजेट लसमा लनिािरण सलमलत, jh]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldlt x'b}+ ufpF sfo{kflnsfsf] 

a}7saf6 k|fyldstfdf k/]sf of]hgfx?sf] ;kmn sfof{Gjogsf nflu l8hfO{g l:6d]6, 

lj:t[t kl/of]hgf k|ltj]bgsf cfwf/df / oxfFx? ;a}sf] /rgfTds ;'emfj, 

sfo{kflnsfsf] ;Dk"0f{ a}7saf6 kf/bzL{ / ;a} j8f j:tLdf ;Gt'lnt ?kdf ah]6 vr{ 

ug{ cfjZos sfo{ljlw, gLlt lgodx? lgdf{0f ul/ sfof{Gjog ug]{ Joj:yf ug]{5' .  

cGTodf, k|:tfljt ah]6 of]hgf tyf sfo{qmd th'{df ug]{ qmddf ;'emfj k|bfg u/L 

;xof]u ug'{x'g] ;Dk'0f{ af}l4s ju{, ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldltsf ;b:ox?, 

:yfgLo /fhZj k/fdz{ ;ldltsf ;b:ox?, >f]t cg'dfg tyf ah]6 l;df lgwf{/0f 

;ldltsf ;b:ox?, ljifout ;ldltsf ;b:ox?, sfo{kflnsfsf ;b:ox?, j8f 

;ldltsf ;b:ox?, sd{rf/L ju{ tyf ;Dk"0f{ ;?df/fgLaf;Lx? k|lt xflb{s s[t1tf 

JoQm ub{5' . sfo{qmdsf] ;kmn sfof{Gjogdf :yfgLo ;d'bfosf] 7"nf] e"ldsf x'g] 

ePsfn] :yfgLo ;d'bfon] ckgTj u|x0f u/L o;sf] sfof{Gjogdf ;xof]u k'¥ofpg] 

ck]Iff u/]sf] 5' . k|:tfljt ah]6, of]hgf tyf sfo{qmdaf6 ufpFkflnsfn] k|bfg ug]{ 

;]jf k|jfxdf u'0ffTds ;'wf/ cfO{ ;'zf;g clea[l4df ;xof]u k'Ug] ljZjf; lnPsf] 

5' .  

cfly{s jif{ @)&&.)&* sf] ah]6 of]hgf tyf sfo{qmdsf] sfof{Gjogdf ;Dk"0f{ 

;?df/fgL ufpFkflnsf jf;Lx?, g]kfn ;/sf/, % g=k|b]z ;/sf/, /fhgLlts bnx?, 

gful/s ;dfh, u}¥x ;/sf/L ;+3–;+:yf, j}b]lzs bft[ ;+:yf, ;~rf/ hut, ;'/Iff 

lgsfo / ;Dk"0f{ sd{rf/L ju{ nufot ;/f]sf/jfnf ;a}af6 ;xof]usf] ck]Iff /fv]sf] 
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5' . ;fy} ah]6 tyf sfo{qmdsf] lj:t[t ljj/0fsf] k'l:tsf k|sflzt ug]{ Joxf]/fsf] 

cg'/f]w ub{5' .  

wGojfb  . 

                              

                                                  emu axfb'/ ljZjsdf{ 

                                                         cWoIf 

                                                 ;?df/fgL ufpFkflnsf, Ko"7fg 

                                              @)&& c;f/ !( ut] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&& 
   ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&÷)&* sf] ;]jf प्रवाह तथा sfo{x?sf] nflu 

:yfgLo ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljlgof]hg 

P]g, @)&&                                                    
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                                                                     ;efaf6 :jLs[t ldlt M @)&&÷)#÷!) 

k|:tfjgf M ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&÷)&* sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6  /sd vr{ ug]{ clwsf/ k|bfg ug{ / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] 

of] P]g agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ ;?df/fgL ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&&Æ 

/x]sf] 5 . 

          -@_ of] P]g cfly{s jif{ @)&&.)&* af6 k|f/De x'g]5 . 

@= cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M  

 

-!_ cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] lgldQ ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, j8f sfof{no, ljifout 

zfvfx?n] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / 

lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd ?= $!,#%,^*,^$)। -cIf]?kL  Psrfln; 

s/f]8 k}lt; nfv c7;¶L  xhf/ 5 ;o rfln; ?k}of dfq_ df lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt 

sf]ifaf6 vr{  ug{ ;lsg]5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ 

@)&&÷)&* sf] lgldQ ;?df/fgL ufpFkflnsf ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, j8f sfof{no 

/ ljifout zfvfx?n] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg sfo{kflnsf sfof{no, j8f sfof{no / 

ljifout zfvfx?n] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g} zLif{sdf 

art x'g] / s'g} zLif{sdf ck'u x'g] b]lvg cfPdf ufpF sfo{kflnsfsf] a}7sn] art x'g] 

zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] 

zLif{ssf] hDdf /sdsf] २५ k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 

csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . 

k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ 

zLif{sdf afx]s cGo rfn' vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL 

vr{tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf /sd 

;fg{ ;lsg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] २५ k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd 

;fg{ k/]df ufpF;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 . 
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cg';"lr – ! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

qm=;+

= 

cg'bfg 

;+Vof 

zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut vr{ ljlQo 

Joj:yf 

hDdf 

!=  ufpF sfo{kflnsf sfof{no 

k|zf;lgs vr{ 

^,%#,)&,#$). $$,)),))).  ^,(&,)&,#$). 

@=  ljifout If]qx?  !!,#&,(),#)).  !!,#&,(),#)). 

#=  C0fsf] ;fFjf Jofh 

e'Qmflg 

    

$=  ;+3Lo z;t{ cg'bfg tkm{ !^,)#,)),))).   !^,)#,)),))). 

%=  k|b]z z;t{ cg'bfg tkm{ !,$*,%),))).   !,$*,%),))). 

+^=  nufgL -z]o/÷C0f_     

&=  ljz]if tyf ;dk'/s /sd     

*=  ;fdflhs ;'/Iff $,^%,)),))).   $,^%,)),))). 

(=  k|wfgdGqL /f]huf/ 

sfo{qmd 

    

!)=  d'\\VodGqL u|fld0f ljsf; 

sfo{qmd-ljz]if cg'bfg_ 

 ^),)),))).  ^),)),))). 
!!=  slG6gh]G;L  @$,@!,))).  @$,@!,))). 

s'n hDd @*,^(,%&,#$). !@,^^,11,#)).  $!,#%,^*,^$). 

hDdf cIf]?kL  Psrfln; s/f]8 k}lt; nfv c7;¶L  xhf/ 5 ;o rfln; ?k}of dfq 

  

 

 

 

७. आ.ब. २०७७/०७८ को बार्षिक आय ब्यय अनमुान, बजेट तथा 
कायिक्रम बाडफाडँ  

 

आन्तररक आय अनमुान 
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आन्तररक आय अनमुान  (आ.व.२०७७/०७८) 
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०७५/
०७६ 

को यथाथि 
आय 
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अनमुान 

आ.व.२०७६/०
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२०७७/०
७८ को 
िक्ष्य 

१ 
कुि आन्तररक आय ४८७०.

१७ 
४६४५.०० ७१९१.५७ ३९११.३५ 

८६००.०
० 

१.१ 
सम्पिी कर २१७.९
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१.२ 
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० 

१.४ सवारी सािन कर ०.०० ०.०० ०.०० ०.००० ०.०० 

१.५ 
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८८९.५
६ 

१५००.०० १५००.०० ०.००० ०.०० 

१.६ 
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१.७ 
र्वपन ापन कर ०.०० २०.०० २०.०० १९.२६७ २०.०० 

१.८ 
व्यवसाय कर ४२०.०

० 
६७०.०० ६७०.०० ४४९.८८५ ७००.०० 

१.९ 
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० 

१.१० 
दण्ड जररवाना २६८.०
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०.०० ०.०० ३.५८० ५.०० 

१.११ 
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१.१२ 
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१.१३ 
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१.१९ 
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हस्तान्तरण भई प्राि रकम 

०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  बेरुज ुअसिुी ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  गत वषिको नगद मौज्दात २१४१०.७१ २१४१०.७१ २१४१०.७१ ०.०० 



website:www.sarumaranimun.gov.np, Email:sarumarani2073@gmail.com 9857836022 

 

अन्तर सरकारी र्विीय हस्तान्तरणः २४६१५४.८२ ३४२७५५.०० ३७३०९७.८८ ३२९६१८.०० 

  नपेाि सरकारबाट प्राि अनदुानः १९६३०५.९७ २३८४२१.०० २५४२४३.८८ २८८७००.०० 

क र्विीय समानीकरण अनदुान ६९८००.०० ७७७००.०० ७७७००.०० ८१९००.०० 

ख सशति अनदुान १२६५०५.९७ १६०७२१.०० १७६५४३.८८ २०६८००.०० 

   पररचयपत्र तथा पन्जीकरण ०.०० ०.०० ०.०० ३२००.०० 

  प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम ३३७३.३९ ५२५.०० १५२५.०० ६४००.०० 

  सचुना प्रर्वलि अलिकृत ०.०० ०.०० ३६०.८८ ०.०० 

  जशक्षा तफि  ८२५२७.०८ १०२१६४.०० १०२१६४.०० ११५४००.०० 

  स्वास्थ्य  ११२८६.३१ १५१११.०० १५१११.०० २०१००.०० 

  नर्वकरणीय उजाि ०.०० १२५५.०० १२५५.०० ८००.०० 

  कृर्ष ९६८.०१ १०००.०० १०००.०० ५३००.०० 

  पश ु ७७२.४२ ६४५.०० ६४५.०० २६००.०० 

  मर्हिा तथा वािबालिका  ७०७.८७ ०.०० ०.०० ३००.०० 

  झोिंगे पिु कायिक्रम ०.०० ०.०० ०.०० ३२००.०० 

  राष्ट्रपलत मर्हिा  ०.०० ०.०० १०.०० ०.०० 

  खेिकुद ०.०० १००.०० १००.०० १००.०० 

  स्यानीटरी प्याड कायिक्रम ०.०० ०.०० १०७३.०० ०.०० 

  स्थानीय पवुाििार साझेदारी ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  ििउुद्यम र्वकास ०.०० ०.०० ०.०० २९००.०० 

  अन्य सशति १३७९.२९ ०.०० ०.०० ०.०० 
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  समपूरक अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  र्वशेष अनदुान ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  अन्य  ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

जनसहभालगता र अन्य ३०६६७.२१ ०.०० ०.०० ०.०० 

  नगद सहभालगता ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  श्रम तथा वस्तगुत सहायता ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  िरौटी खचि १३८.५० ०.०० ०.०० ०.०० 

  कोष खचि ५९६१.१४९ ०.०० ०.०० ०.०० 

  कोष मौज्दात ४.९६ ०.०० ०.०० ०.०० 

  अन्य  २४५६२.६ ०.०० ०.०० ०.०० 

 

 

 

 

 

आ.ब. २०७७।०७८ को िागी चाि ुतफि को अनमुालनत खचि (प्रशासलनक र 
पजुजगत) 

 

vr{ 

;+s]t   
vr{ lzif{s  

2076.077 sf] 

स्वीकृत ah]^ 
आ.ब. २०७७।०७८ को 
प्रस्ताववत अनमुान 

21111 kfl/>lds sd{rf/L 17000000.00 19158940.00 

21112 kfl/>lds kbflwsf/L 5500000.00 0.00 

21121 kf]zfs 400000.00 430000.00 

२११३४ sd{rf/L बैठक eQf 2000000.00 700000.00 
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२११४१  kbflwsf/L बैठक eQf 0.00 1300000.00 

21131 :yfgLo eQf 700000.00 1623000.00 

21132 dx+uL eQf 400000.00 1032000.00 

21135 sd{rf/L k|f]T;fxfg tyf k"/:sf/ 100000.00 1000000.00 

21139 cGo eQf 150000.00 100000.00 

21142 kbflwsf/L eQf tyf cGo ;"ljwf 1000000.00 6500000.00 

21111 kfgL ljh"nL 500000.00 500000.00 

22112 ;+rf/  1000000.00 1000000.00 

22211 OGwg kbflwsf/L 500000.00 500000.00 

22212 OGwg sfof{no k|of]hg 800000.00 800000.00 

22213 ;jf/L ;fwg dd{t vr{ 500000.00 700000.00 

22214 ladf tyf gljs/)f 180000.00 250000.00 

22221 d]l;g/L tyf cf}hf/ ;+rfng dd{t 800000.00 800000.00 

22311 d;nGb tyf sfof{no ;fdfu|L 3300000.00 2500000.00 

22315 %kfO{ tyf ;"rgf vr{ 2000000.00 1500000.00 

22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 800000.00 1000000.00 

22413 s/f/ ;]jf z'Ns 0.00 4120000.00 

22419 cGo ;]jf z"Ns 2000000.00 9043400.00 

22511 sd{rf/L tflnd tyf uf]i&L 1000000.00 1000000.00 

22611 cg"udg d"Nof+sg vr{ 1500000.00 1500000.00 

22612 e|d)f vr{ 2500000.00 2500000.00 

22613 ljlzi^ JolQm/K|fltlglw ed|)f vr{ 250000.00 200000.00 

22711 ljljw vr{ 1500000.00 1600000.00 

22721 ;ef ;+rfng vr{ 0.00 400000.00 

26413 cGo ;+:yf cg'bfg 500000.00 800000.00 

28142 #/ ef*f 800000.00 1350000.00 
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28143 ;jf/L/d]lzg/L ef*f 500000.00 500000.00 

28911 e}k/L vr{ 500000.00 400000.00 

22412 ;'rgf k|)ffnL tyf ;km\^jo/ 

;+rfng vr{ 

1000000.00 0.00 

२१२१४ कमिचारी कल्याण कोष 
0.00 500000.00 

hDdf प्रशासलनक खर्य 48680000.00 65307340.00 

पूजजगत प्रशासलनक खचि तफि       

३११२३ फलनिचर तथा र्फक्चसि  600000 २२००००० 

३११२२ मेलसनरी औजार 400000 1200000 

31121 
;jf/L ;fwg 0 

1000000 

  जम्मा  1000000 4400000.00 

  कुल जम्मा 49680000.00 69707340.00 
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र्वजिय समानीकरण अनदुान, राजश्व बाडफाड र आन्तररक आय तफि का योजना तथा कायिक्रमहरु 

सरुमारानी गाउँपालिका, आ.ब. २०७७।०७८ को बार्षिक बजेट तथा कायिक्रम 

लस.न योजना तथा कायिक्रमको नाम 
कायािन्वयन 

हनु ेस्थान 

र्वलनयोजन बजेट 
रु. 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्विीय हस्तान्तरण 

संजिय र्व.स. 
संजिय राजश्व 
बाडफाड 

संजिय 

समपरुक/लब
शेष अनदुान 

प्रदेश र्व.स. 
प्रदेश  राजश्व 
बाडफाड 

प्रदेश 

समपरुक/लबशेष 
अनदुान 

१ सामाजजक र्वकास    ४६५४५००० २३८०००० ३४५३५००० ० ० २०६०००० २०७०००० ५५००००० 

क स्वास्थ्य तफि                    

१ 
स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केरी 
हनुेिाई सतु्केरी पोषण कायिक्रम 

गाउँपालिका १७५०००   १७५०००           

२ 

प्रसतुी सेवा प्रषेणका िागी 
एम्बिेुस यातायात सहायता 
कायिक्रम 

गाउँपालिका १५००००   १५००००           

३ 

संस्थागत प्रस्ततुी सेवा 
लिनेहरुका िागी नव जशश ु
स्याहार, हाइजेलनक सामाग्री तथा 
सतु्केरी पोषण उपहार कायिक्रम 

गाउँपालिका २६५०००   २६५०००           

४ 
प्रसतुी सेवा प्रदायकका िागी 
नाइट ड्यूटी प्रोत्साहान  

गाउँपालिका ५००००   ५००००           



website:www.sarumaranimun.gov.np, Email:sarumarani2073@gmail.com 9857836022 

 

५ 

संस्थागत प्रस्ततुी सेवा 
लिनेहरुका िागी िरमै गई 
पूणिस्तर प्रस्ततुी सेवा प्रदान सेवा 
प्रदायकिाई यातायात सेवा 
कायिक्रम 

गाउँपालिका १५००००   १५००००           

६ 

गभिवती सचेतना, पररवार 
लनयोजन तथा पोषण प्रवद्धिन 
कायिक्रम 

गाउँपालिका १००००० 100000 ०           

७ 
दभािन बजार साबिजलनक 
शौचािय लनमािण  

गाउँपालिका ५००००० 500000 ०           

८ 
मर्हिा स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका 
सम्मानजनक र्वदाइ कायिक्रम 

गाउँपालिका १०००००   १०००००           

९ 
मर्हिा स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका 
प्रोत्साहन कायिक्रम 

गाउँपालिका ६१२०००   ६१२०००           

१० 

मोवाइि स्वास्थ्य कायिक्रम 
अििवार्षिक सलमक्षा तथा संचार 
खचि कायिक्रम 

गाउँपालिका १६००००   १६००००           

११ 

गाउँिर जक्िलनक/खोप 
जक्िलनक संचािन यातायात 
खचि तथा ब्यवस्थापन कायिक्रम 

गाउँपालिका १५००००   १५००००           

१२ 
जेष्ठ नागररक आखाँ स्वास्थ्य 
जशर्वर संचािन  

गाउँपालिका ५०००००   ५०००००           

१३ 
स्वास्थ्य संस्था गणुस्तर सिुार 
तथा ब्यवस्थापन कायिक्रम 

गाउँपालिका ३५००००   ३५००००           

१४ 
स्वास्थ्य संस्थामा औजार 
उपकरण खररद  

गाउँपालिका ४०००००   ४०००००           
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१५ औषलि खररद  गाउँपालिका ५०००००   ५०००००           

१६ ल्यावसेवा व्यबस्थापन  गाउँपालिका ४३८०००   ४३८०००           

१७ 

कुपोर्षत बािबालिकाहरुका 
िागी पोषण सामाग्री, आलथिक 
सहायता तथा पनुिस्थापना केन्र 

यातायात खचि 

गाउँपालिका ८००००   ८००००           

१८ 
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहर मैिा 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

गाउँपालिका ५००००   ५००००           

१९ 

स्वस्थ्य जजवनशैिी योगसािना 
तथा आयवेुद सेवा र औषलि 
खररद कायिक्रम 

गाउँपालिका २०००००   २०००००           

२० स्वीपर पाररश्रलमक वड्डाडा बजार वडा न. ४ ७००००   ७००००           

  जम्मा   ५०००००० ६००००० ४४००००० ० ० ० ० ० 

ख जशक्षा तफि                    

१ 
पूवि प्राथलमक जशक्षक  पाररश्रलमक 
अनदुान  

गाउँपालिका ८१९०००   ८१९०००           

२ 
आिारभतू तह जशक्षक 
पाररश्रलमक अनदुान  

गाउँपालिका २२३५८७०   २२३५८७०           

३ 
मा.र्व तह जशक्षक पाररश्रलमक 
अनदुान  

गाउँपालिका ५४१७६८०   ५४१७६८०           

४ 
अलतररक्त र्क्रयाकिाप संचािन 
र ठदवशीय कायिक्रम 

गाउँपालिका ५००००   ५००००           

५ 
कक्षा ५ र ८ को पररक्षा 
संचािन कायिक्रम 

गाउँपालिका २५००००   २५००००           
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६ जशक्षक तालिम कायिक्रम गाउँपालिका ४००००० ४००००० ०           

७ स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािण  गाउँपालिका १००००० १००००० ०           

८ 
तोर्कएका र्विाियमा थप 
जशक्षक पाररश्रलमक अनदुान  

गाउँपालिका ४०५०००   ४०५०००           

९ 
राष्ट्रपलत रलनङ्गजशल्ड प्रलतयोलगता 
कायिक्रम 

गाउँपालिका ३०००००   ३०००००           

१० 
र्विािय प्रिानाध्यापक बैठक 
खचि 

गाउँपालिका ५००००   ५००००           

११ 
उष्कृष्ट प्र.अ. जशक्षक,र्वद्याथी र 
र्विािय परुस्कार  

गाउँपालिका ५०००० ५०००० ०           

१२ 
र्वद्यािय सपुररवेक्षण, अनगुमन 
तथा लनररक्षण कायिक्रम 

गाउँपालिका ५००००   ५००००           

१३ गाउँ जशक्षा योजना लनमािण  गाउँपालिका २५०००० २५०००० ०           

१४ र्वपन्न र्वद्याथी सहयोग कायिक्रम गाउँपालिका २०००००   २०००००           

१५ 
वािर्वकास केन्रहरु छापामय 
कक्षाकोठा व्यबस्थापन  कायिक्रम 

गाउँपालिका २०००००   २०००००           

१६ शैजक्षक गणुस्तर सिुार कायिक्रम  गाउँपालिका २३००००० ३००००० १००००००     1000000     

१७ र्विािय ममित तथा रंगरोगन   गाउँपालिका ३००००० ३००००० ०           

१८ र्विािय ममित संभार  गाउँपालिका १४९७५०   १४९७५०           

१९ प्र.अ. मालसक प्रोत्साहन भिा गाउँपालिका २३२७००   २३२७००           
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२० 
जनता मा.र्व यातायात अनदुान 
सहयोग 

गाउँपालिका ४०००००   ४०००००           

२१ 
खोिापारी बाि र्वकास भवन 
लनमािण योजना 

वडा न. १ २५००००   २५००००           

२२ 
छात्रावास बािलबकास केन्र 
भवन ममित सिुार योजना  

वडा न.१ १०००००   १०००००           

२३ 
फैजिु इस्िालमक मदरसा ममित 
सिुार योजना 

वडा न.१ ६००००   ६००००           

२४ 
खड्क प्रा.र्व जझलिवाङ्ग 
नयाँछानो लनमािण 

वडा न.१ १०००००   १०००००           

२५ 
भोम्पािी बािर्वकास केन्र भवन 
ममित सिुार योजना 

वडा न.२ १०००००   १०००००           

२६ 
खड्केश्वरी मा.र्व.वाउण्डरी वाि 
लनमािण 

वडा न.२ १०००००   १०००००           

२७ 
वािर्वकास आ.र्व. गनाहा ममित 
सिुार  

वडा न.२ ५००००   ५००००           

२८ सयुइदय प्रा.र्व. र्फल्ड लनमािण वडा न.३ १०००००   १०००००           

२९ 
कास्कोट इस्िालमक मदरसा 
ममित सिुार 

वडा न.३ ६०००० 
  

६०००० 
          

३० 
सरस्वती मा.र्व चाभा खानेपानी 
ट्याङ्की लनमािण 

वडा न.३ २००००० 
  

२००००० 
          

३१ 
कल्पना बािर्वकास केन्र 
खानेपानी र शौचािय लनमािण 

वडा न. ४ ६००००   ६००००           

३२ 
सजृना वािर्वकास भवन ममित 
सिुार  

वडा न.४ १०००००   १०००००           
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३३ 
ज्वािादेवी प्रा.र्व वाउण्डरी 
लनमािण 

वडा न.४ ९००००   ९००००           

३४ जनता मा.र्व मगर भाषा जशक्षण  वडा न.४ ६००००   ६००००           

३५ 
ने.रा. प्रा.र्व. पाखापानी 
जस्तापाता छानो  

वडा न.5 १०००००   १०००००           

३६ 
लभमसेन मा.र्व ममित सिुार 
जस्परु 

वडा न.५ ५००००   ५००००           

३७ 
श्रमरानी मा.र्व ममित सिुार 
बढुीचौर 

वडा न.६ १५००००   १५००००           

३८ 
कुर्टचौर वािर्वकास केन्र भवन 
लनमािण 

वडा न.6 २५००००   २५००००           

  जम्मा   १६१४०००० १४००००० १३७४०००० ० ० १०००००० ० ० 

ग 
िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक समावेशीकरण 

                  

1 छोरी पेवा वचत कायिक्रम गाउँपालिका ४०००००   ४०००००           

२ जेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम गाउँपालिका १०००००   १०००००           

3 
अपाङ्ग सहायता सहयोग 
कायिक्रम 

गाउँपालिका ३५००००   ३५००००           

४ 
अनाथ बािबालिका सहायता 
कायिक्रम 

गाउँपालिका ८५००००   ८५००००           

5 नारी ठदवश कायिक्रम गाउँपालिका ९००००   ९००००           

६ वाि ठदवश कायिक्रम गाउँपालिका ६००००   ६००००           



website:www.sarumaranimun.gov.np, Email:sarumarani2073@gmail.com 9857836022 

 

7 मगर ठदवश कायिक्रम गाउँपालिका १५००००   १५००००           

८ ल्होसार कायिक्रम गाउँपालिका ३००००   ३००००           

9 
अन्तरार्ष्ट्रय जालतय र्वभेद तथा 
रंगभेद उन्मिुन ठदवश कायिक्रम 

गाउँपालिका ८००००   ८००००           

१० 
िैलगक र्हंसा र्वरुद्धको १६ ठदने 
अलभयान 

गाउँपालिका ६००००   ६००००           

11 रार्ष्ट्रय मर्हिा ठदवश कायिक्रम गाउँपालिका २००००   २००००           

१२ मर्हिा सशजक्तकरण कायिक्रम गाउँपालिका ३०००००   ३०००००           

13 अपाङ्ग सशजक्तकरण कायिक्रम गाउँपालिका १५००००   १५००००           

१४ 

जेष्ठनागररक सम्बन्िी 
कायिक्रम(पररचयपत्र र्वतरण 
अलभयान) 

गाउँपालिका १०००००   १०००००           

15 
वािवालिका सशजक्तकरण 
कायिक्रम 

गाउँपालिका १५०००० 100000 ५००००           

१६ लतजलगत प्रलतयोलगता  गाउँपालिका ८००००   ८००००           

17 
अन्य लबलभन्न ठदवश तथा 
कायिक्रमहरु 

गाउँपालिका ३०००० 30000 ०           

  जम्मा गाउँपालिका ३०००००० १३०००० २८७०००० ० ० ० ० ० 

ि 
ठदििरोग स्वास्थ्य सहायता 
कायिक्रम 

गाउँपालिका 600000   600000           

ङ 
र्वपन्न असाहय सहायता 
कायिक्रम 

गाउँपालिका 400000   400000           
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च खानपेानी तथा सरसफाई                   

१ फोहरमैिा व्यबस्थापन कायिक्रम गाउँपालिका २५००००   २५००००           

२ 
हंशपरु बहृत खा.पा. लनमािण 
योजना  

गाउँपालिका ६००००००   ३००००००         3000000 

३ 
िनकोट डाङ्गलसङ्ग मान्रे 
खा.पा.योजना  लनमािण 

गाउँपालिका ५००००००   २५०००००         2500000 

४ 
प्यालिमाटी सौराकोट गोििारा 
लिफ्ट खा.पा. योजना  लनमािण 

गाउँपालिका २४०००००   २४०००००           

५ खानेपानी योजना ममित सँभार गाउँपालिका २२०००० २२०००० ०           

६ ईनार तथा खा.पा. ममित वडा न.१ ४६००००   ४६००००           

७ ढाण खानेपानी योजना लनमािण वड न.२ ७०००००   ७०००००           

८ 
गनाहा गरुुङ्गटोि खानेपानी 
लनमािण योजना   

वड न.२ २०००००   २०००००           

९ 
ढंुगेगर्ढ प्रहरी चौकी शौचािय 
लनमािण 

वडा न.२ ५००००   ५००००           

१० 
सन्चर खोिा, र्हिेखोिा 
खानेपानी योजना 

वडा न.4 २०००००   २०००००           

११ 
लभलत्रखोिा िकुिकेु परुानो खेत 
खा.पा. योजना 

वड न.५ ७०००००   ७०००००           

१२ 
र्वररङकोट राङ्गभाङ्ग खानेपानी 
िाइन र्वस्तार 

वडा न.5 १५००००   १५००००           

१३ पाङ्गकोट लिफ्ट खानेपानी ममित वडा न.६ ४५००००   ४५००००           

१४ टाकुरा खा.पा. योजना वडा न.6 ५००००   ५००००           



website:www.sarumaranimun.gov.np, Email:sarumarani2073@gmail.com 9857836022 

 

  जम्मा   १६८३०००० २२०००० ११११०००० ० ० ० ० ५५००००० 

छ खेिकुद र्वकास कायिक्रम                   

१ 
गाउँपालिका स्तररय खेिकुद 
मैदान ममित 

गाउँपालिका 200000         200000     

२ 
खेिकुद तालिम प्रजशक्षण 
प्रलतयोलगता र सामाग्री 

गाउँपालिका 500000         0 500000   

३ पनाहा खेिकुद मैदान लनमािण वडा न. 3 60000         60000     

४ बड्डाडा बजार टुडीखेि लनमािण वडा न. ४ 300000         300000     

  जम्मा   1060000 0 0 0 0 560000 500000 0 

ज 
न्यार्यक सलमलत कायि 
सम्पादन तथा व्यवस्थापन 

  ५०००००         ५०००००     

झ संस्कृलत प्रविद्धन                    

१  हंशपरु कोटिर मजन्दर लनमािण गाउँपालिका १००००००   500000       500000   

२ 
 कास्कोट मजस्जद लनमािण 
योजना  

गाउँपालिका १००००००   500000       500000   

३ मर्हिा पंचमी िर लनमािण वडा न.१ २०००००           २०००००   

४ 
रानीबगर सपुादेउरािी मजन्दर 
ममित 

वडा न.२ 70000           70000   

५ 
स्वगिद्धारी प्रवेशद्धार प्रलतक्षािय 
लनमािण 

वडा न.२ 300000           300000   
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६ 
रानीकुवा मािे संक्रजन्त मेिा 
ब्यबस्थापन 

वडा न.४ ७५००० ० ७५००० 
          

७ 
मजुस्िम िालमिक जशक्षा संचािन 
अनदुान 

वडा न.४ ४०००० ० ४००००           

८ 
पठुादरवार मजन्दरक्षेत्र लनमािण 
कायि 

वडा न.5 300000 0 300000           

९ 
र्कलमचौर दह मािे संक्राजन्त 
मेिा ब्यबस्थापन 

वडा न.६ ३०००० ३०००० ०           

  जम्मा   ३०१५००० ३०००० १४१५००० ० ० ० १५७०००० ० 

२ भौलतक पूबाििार र्वकास   ३०२८५००० ० २६९८५००० ० ० ० ८००००० २५००००० 

क सडक तथा  पिु                   

१ 
थक्िेनी मकुुि टी मोटरवाटो 
स्तरोन्नलत र कल्भटि लनमािण 

गाउँपालिका ५००००००   २५०००००         2500000 

२ 
बड्डाडा ऐरावती मोटरवाटो 
स्तरोन्नलत 

गाउँपालिका 1000000   1000000           

३ 
दभािन ऐरावती मोटरवाटो पक्की 
नािी लनमािण 

गाउँपालिका 1000000   500000       500000   

४ 
दभािन वनिर्वर मोटरवाटो 
स्तरोन्नती 

गाउँपालिका १००००००   १००००००           

५ 
डाङ्गलसङ्ग मान्रे मोटरवाटो 
लनमािण 

गाउँपालिका १५०००००   १५०००००           

६ 
जसपरु प्यािीमाटी मोटरवाटो 
लनमािण 

गाउँपालिका १००००००   १००००००           
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७ 
लभङ्ग्रीखोिा िनकोट मोटरवाटो 
लनमािण 

गाउँपालिका 700000   700000           

८ 
खोररयाटोि फोसािवाङ्ग 
मोटरवाटो स्तरोन्नलत 

गाउँपालिका ५०००००   ५०००००           

९ 
स्वगिद्धारी गेट गनाहा बङ्गिाचिुी 
मोटरवाटो लनमािण 

गाउँपालिका ४०००००   ४०००००           

१० 
गनाहा ढाड मोटरवाटवाटो 
स्तरोउन्नलत 

गाउँपालिका ४०००००   ४०००००           

११ 
साना र्कसान रािी मो.बा. 
स्तरोन्नलत 

वडा न.1 २०००००   २०००००           

१२ 
र्वलभन्न सडकहरुको ममित संभार 
योजना  

वडा न.१ 500000   500000           

१३ 
र्वलभन्न सडकहरुको ममित संभार 
योजना  

वडा न.२ 800000   800000           

१४ 
पािथुान नौिाट मो.वा. 
स्तरोन्नलत 

वडा न.३ 200000   200000           

१५ 
र्वलभन्न सडकहरुको ममित संभार 
योजना  

वडा न.३ 800000   800000           

१६ ओखरडाँडा ढाँब मो.वा. लनमािण वडा न.४ ३०००००   ३०००००           

१७ बड्डाडा बैंके मो.वा लनमािण वडा न.४ 250000   250000           

१८ 
बड्डाडा बेशीगाउँ मो.वा. 
स्तरोउन्नलत 

वडा न.४ 200000   200000           

१९ बड्डाडा िनकोट मो.वा स्तरोन्नलत वडा न.४ 350000   350000           
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२० 
र्वलभन्न सडकहरुको ममित संभार 
योजना  

वडा न.५ 300000   300000           

२१ टाकुरा खङु्गकोटी मो.वा. लनमािण वडा न.६ 200000   200000           

२२ उपल्िो गोदिारा मो.वा. लनमािण वडा न.6 200000   200000           

२३ 
टुनीखोिा माझटोि 
मो.वा.लनमािण 

वडा न.६ 100000   100000           

२४ 
र्वलभन्न सडकहरुको ममित संभार 
योजना  

वडा न.६ ३०००००   ३०००००           

  जम्मा   १७२००००० ० १४२००००० ० ० ० ५००००० २५००००० 

ख भवन  तथा शहरी र्वकास                    

१ 
गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन 
लनमािण 

गाउँपालिका ३००००००   ३००००००           

२ 
वडा कायाििय भवन लनमािण वडा 
न. ५ 

गाउँपालिका १६०००००   १६०००००           

३ 
वडा कायाििय भवन लनमािण वडा 
न. ६ 

गाउँपालिका १६०००००   १६०००००           

४ बहउुद्देशीय सभा हि ममित  गाउँपालिका १००००००   १००००००           

५ वनिर्वर सभाहि ममित वडा न.२ ४५०००   ४५०००           

६ स्वास्थ्य चौकी भवन लनमािण वडा न.2 ४०००००   ४०००००           

७ स्वास्थ्य चौकी भवन लनमािण वडा न.६ ५०००००   ५०००००           

  जम्मा   ८१४५००० ० ८१४५००० ० ० ० ० ० 
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ग ममित सम्भार कोष गाउँपालिका २००००००   2000000           

ि जग्गा प्रािी गाउँपालिका १५०००००   1500000           

ङ उजाि /र्वद्यतु                    

१ लबितु िाइन ममित गाउँपालिका १००००००   1000000       0   

२ सडक बजि कायिक्रम वडा न. २ ४४००००   140000       300000   

  जम्मा   १४४०००० ० ११४०००० ० ० ० ३००००० ० 

३ आलथिक र्वकास    १८९६०००० २०००० ८४५९००० ० ० ३००८००० ४७३००० ७०००००० 

क कृर्ष तथा पश ुर्वकास                   

  
र्कसान संग गाउँ सरकार 
कायिक्रम 

गाउँपालिका १४०००००० ० ७०००००० ० ० ० ० ७०००००० 

1 बागेशाि लसचाई योजना गाउँपालिका ७००००००   3500000         3500000 

2 
वेरोजगार यवुा िजक्षत कृर्ष तथा 
पशपुािन प्रबद्धिन कायिक्रम 

गाउँपालिका ७००००००   3500000         3500000 

ख लसपमिुक तालिम                   

  
मागको आिारमा लसपमिुक 
तालिम संचािन 

गाउँपालिका ३००००० 0 300000           

ग सहकारी र्वकास र प्रबदिन                   

१ खसी बोका र्वर्क्र अनदुान  गाउँपालिका ५०००००         ५०००००     

२ दिु उत्पादनमा अनदुान  गाउँपालिका १००००० 0 52000     ४८०००     
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३ 

साना र्कसान कृर्ष सहकारी 
संस्था संकिन केन्र संचािन र 
ब्यबस्थापन 

गाउँपालिका ३००००० ०       ३०००००     

४ 
सहकारी जशक्षा तालिम संचािन 
(मागका आिारमा) 

गाउँपालिका १५०००० ०       १५००००     

५ 
सहकारी ब्यवस्थापन तालिम 
कायिक्रम 

गाउँपालिका ५०००० ० ० ०   ५००००     

८ 

सर्क्रय सामाजजक मर्हिा उद्यमी 
सहकारी संस्था लि. को अिरुो 
भवन लनमािण 

गाउँपालिका ५०००००         ५०००००     

११ 

अदवुा खेती र्वउ उत्पादन 
कायिक्रम संचािन (ऐरावती ब. 
सहकारी संस्था)  

गाउँपालिका २५००००   0     १५०००० १०००००   

६ 
कृर्ष प्रार्वलिक त.भ. ( साना 
र्कसान कृर्ष सहकारी ) 

वडा न. १ १०००००   100000     ०     

७ 

साना र्कसान कृर्ष सहकारी 
संस्था लि. कम्पाउण्ड वाि 
लनमािण 

वडा न. १ १५००००         150000     

९ 
नयाँ कृर्ष अलभयान कायाििय 
ब्यबस्थापन कायिक्रम 

वडा न. २ ५००००           ५००००   

१० 

शान्तीकुञ्ज सामाजजक उद्यमी 
मर्हिा सहकारी संस्था लि. 
ईन्टरनेट जडान कायिक्रम 

वडा न. ३ २०००० २०००० ०           

१२ 
शृ्रजनजशि कृर्ष सहकारी संस्था 
लि. अिरुो भवन लनमािण 

वडा न. ५ ३०००००           ३०००००   
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१३ 
सहकारी सदस्यता र्वस्तार 
अलभयान संचािन  

वडा न. ६ ३०००० 0 7000       २३०००   

  जम्मा   २५००००० २०००० १५९००० ० ० १८४८००० ४७३००० ० 

ि पयिटन  र्वकास                    

१ 
मदन आजश्रत पाकि  लनमािण 
योजना 

गाउँपालिका 400000         400000     

२ रानीकुवा िेरावार लनमािण गाउँपालिका 400000         400000     

३ 
सरुमारानी िेक पयिटकीय 
पूवाििार लनमािण योजना 

गाउँपालिका १००००००   1000000           

४ 
स्वगिद्धारी प्रवेशद्धार मजन्दर तथा 
लसर्ढ लनमािण 

वडा न.२ ३६००००         ३६००००     

  जम्मा   २१६०००० ० १०००००० ० ० ११६०००० ० ० 

४ 
वातावरण तथा र्वपद 
व्यवस्थापन 

  ९०००००० ४०००००० ५०००००० ० ० ० ० ० 

क जिािार संरक्षण  गाउँपालिका 500000   500000     0 0   

ख भसंुरक्षण                    

१ तारजािी खररद  गाउँपालिका 500000   500000         

ग र्वपद ब्यबस्थापन कोष गाउँपालिका 8000000 4000000 4000000           

5 
संस्थागत र्वकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन 

  ५९२१३०० १२००००० २४२१००० २३००३०० ० ० ० ० 
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१ 
सूचना प्रणािी र सफ्टवयर 
संचािन 

गाउँपालिका ८०००००     ८०००००   0     

२ साबिजलनक सनुवुाइ र सशुासन गाउँपालिका ३०००००     ३०००००   0     

३ बेरुज ुफर्यौट /िेखापररक्षण गाउँपालिका १६४३००     १६४३००   0     

४ 
लगटीवािवुाको प्रदेश/जजसस 
रोयल्टी र्फताि 

गाउँपालिका १२३६००० १२०००००   ३६०००   0     

५ कन्टेन्जेन्सी रकम  गाउँपालिका २४२१०००   २४२१००० ०   0     

६ 
बेरोजगार यवुा अलभमजुखकरण 
तालिम तथा  सामाग्री  खररद 

गाउँपालिका १००००००   ० १०००००० ० 0 ०   

६ 
साझेदारी योजना तथा 
कायिक्रम संचािन 

गाउँपालिका ५५००००० 1000000 ४५०००००           

७ 
मखु्यमन्त्री ग्रालमण र्वकास 
तथा रोजगार  कायिक्रम 

गाउँपालिका ६००००००             ६०००००० 

  कुि जम्मा   १२२२११३०० ८६००००० ८१९००००० २३००३०० ० ५०६८००० ३३४३००० २१०००००० 
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प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्तगितका योजनाहरु  

लस.न. योजनाहरुको नाम   ठेगना बजेट रु.   कैर्फयत 

१ वडा न. १ वडाकायािियको बाउन्डरीवाि लनमािण वडा न. १ 400000   

२ िारखेत लसचाइ कुिो लनमािण वडा न. १ 300000   

३ मझेनी गौडा बेसारपानी नािी लनमािण वडा न. २ ७०००००   

४ ओदािे कुिो लनमािण वडा न. ३ 300000   

५ बड्डाडा-ऐरावती मो.बा. नािी लनमािण वडा न. ३ 500000   

६ ददरे बरु्ढखोिा लसचाइ योजना वडा न. ४ 270000   

७ छजिवनदमार लसचाइ कुिो लनमािण वडा न. ४ 500000   

८ ररठेखोिा रज्जे लसचाइ योजना वडा न. 6 1000000   

९ जस्परु राङभाङ मो.बा. नािी लनमािण वडा न. ५ 350000   

१० छर्वसे-बेसीगाउँ मोटरबाटो लनमािण  वडा न. 5 350000   

११ श्रमरानी मा.र्व कम्पाउन्ड वाि लनमािण वडा न. ६ 500000   

  जम्मा    5170000   

 

 

सशति अनदुान तफि का योजनाहरु 
 

संघिय सरकारका शसर्त अनदुान र्र्त का योजना र्था कायतक्रमहरु 

आ.ब. २०७७/०७८ को शसर्त र्र्त को बजेट बाडर्ाड सरुमारानी गाउँपाललकाको कायातलय 
प्यठूान 

संघिय सरकार 

कार्यक्रम कोड कार्यक्रम नाम संकेत कार्यक्रम रकम रु   

30700106 
लिु उद्यम विकास 
कायतक्रम 

2.6.4.11 

प्रघर्ष्पर्ातमा छनौट भएका व्यिसाय 
विकास सेिा प्रदायक संस्थाहरु मार्त र् 
लिु उद्यम विकास मोडलेमा नयाँ लिु 
उद्यमी लसजतना गने 

2280000 
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30700106 
लिु उद्यम विकास 
कायतक्रम 

2.6.4.12 

प्रघर्ष्पर्ातमा छनौट भएका व्यिसाय 
विकास सेिा प्रदायक संस्थाहरु मार्त र् 
उद्यमीको स्र्रोन्नघर् (आिश्यकर्ा 
पहहचानका आर्ारमा पुनर्ातजगी र 
एडभान्स सीप विकास र्ाललम कायतक्रम) 

480000 

30700106 
लिु उद्यम विकास 
कायतक्रम 

2.6.4.14 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बजार 
प्रघर्स्पर्ात बदृ्धर् गनतका लाधग कम्म्र्मा 
५ जनाको समुहमा प्रबबधर् हस्र्ान्र्रण 

140000 

  जम्मा     2900000 

30800104 
राम्ष्िय ग्रामीण र्था 
निीकरणीय उजात कायतक्रम 

11.4.22.4814 सौयत उजात प्रबबधर् जडान 300000 

30800104 
राम्ष्िय ग्रामीण र्था 
निीकरणीय उजात कायतक्रम 

11.4.22.4815 बायोग्यास जडान 200000 

30800104 
राम्ष्िय ग्रामीण र्था 
निीकरणीय उजात कायतक्रम 

11.4.22.4816 
सुर्ाररएको चुलो (बायोमास) प्रबबधर् 
जडान 

200000 

30800104 
राम्ष्िय ग्रामीण र्था 
निीकरणीय उजात कायतक्रम 

11.4.22.4817 
नीघर्गर्,प्रशासघनक र्था ब्यबस्थापन 
खचत 100000 

  जम्मा     800000 

31200101 

कृवि विकास रणनीघर् 
अनुगमन र्था समन्िय 
कायतक्रम 

2.7.15.86 कृिक दर्ात व्यिस्थापन कायतक्रम 300000 

31200101 

कृवि विकास रणनीघर् 
अनुगमन र्था समन्िय 
कायतक्रम 

2.7.15.87 
कृवि र्था पशुपन्छी सम्िम्न्र् र्थयांक 
अध्यािधर्क कायतक्रम 

100000 

31200106 
प्रर्ानमन्री कृवि 
आरु्घनकककरण पररयोजना 5.1.11.4 

राम्ष्िय र स्थानीय महत्िका खाद्य र्था 
पोिण सुरक्षाममा टेिा पुयातउने िाली 
िस्र्को साना व्यिसाघयक कृवि उत्पादन 
केन्र (पकेट) विकास कायतक्रम संचालन 

2400000 

31200106 
प्रर्ानमन्री कृवि 
आरु्घनकककरण पररयोजना 5.1.11.8 

बाख्राको साना व्यिसाघयक कृवि उत्पादन 
केन्र (पकेट) विकास कायतक्रम संचालन 

1500000 

31201102 
राम्ष्िय र्लरू्ल विकास 
कायतक्रम 

2.7.15.54 

र्लरू्ल दशक अन्र्रगर् स्थानीय र्हमा 
बबरुिा रोपण अलभयान कायतक्रम (५०% 
अनुदान) 

1000000 

  जम्मा     5300000 

31202011 पशु सेिा विभाग 2.5.3.4 सामाम्जक पररचालक (पशुसेिा प्रा.) 320000 

31202011 पशु सेिा विभाग 2.7.18.38 
Artificial Insemination सम्बन्र्ी 
कायतक्रम 

110000 
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31202011 पशु सेिा विभाग 2.7.18.9 
लागर् साझदेारीमा मध्य पहाडी लोकमागत 
दरु् उत्पादन कायतक्रम 

2170000 

  जम्मा     2600000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.5.7.5 रोजगार संयोजकको र्लि 442000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.5.7.6 रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता 48000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.5.7.7 रोजगार संयोजकको पोसाक 10000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.4.1.5 रोजगार सेिा केन्रको सँचालन खचत 64000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.5.7.10 प्राविधर्क सहायकको पोसाक 10000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.5.7.8 प्राविधर्क सहायकको र्लि 367000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.5.7.9 प्राविधर्क सहायकको स्थानीय भत्ता 39000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.7.3.1 
विपन्न श्रलमकको ज्याला (दैघनक रु. 517 

* संख्या 100 * हदन 100) 
5170000 

37100102 
प्रर्ानमन्री रोजगार 
कायतक्रम 

2.7.5.10 रोजगार सेिा केन्रको सुदृढीकरण 250000 

  जम्मा     6400000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

11.3.7.4 

व्यक्र्ीगर् िटना दर्ात र्था सामाम्जक 
सुरक्षा व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 
सञ्चालानाथत िडा कायातलयहरुको लाधग 
डके्सटप कम्पयुटर, वप्रन्टर, स्क्यानर र्था 
4G Wireless Dongol खररद 

630000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.1.10.1 इन्टरनेट सेिा शुल्क 120000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.1.8.1 
एम. आइत. एस. अपरेटर र कर्ल्ड 
सहायको लाधग सञ्चार खचत 7000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.3.2.1 
मेलशनरी आजार र्था र्घनतचर ममतर् 
सम्भार (सेिा केन्र सञ्चालानाथत) 42000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.4.1.4 
मसलन्द सामान खररद (सेिा केन्र 
सञ्चालानाथत) 90000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.4.14.3 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण र्था छपाइत 
(सञ्चार र पँहुच अलभयान सञ्चालान) 83000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.4.14.4 

दर्ात लसविर सञ्चालानाथत सेिा प्रदायक 
छनौटको लाधग विज्ञापन/सूचना प्रकाशन 
खचत 

25000 
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31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.5.3.3 
िटना दर्ात र्था सामाम्जक सुरक्षा दर्ात 
लसविर सञ्चालन 

547000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.5.7.4 

एम. आइत. एस. अपरेटर र कर्ल्ड सहायक 
पाररश्रलमक, चाडपित खर्त र्था पोशाक 
खचत 

1147000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.6.6.6 

(१) आयोजना सम्बन्र्ी अलभमुखखकरण 
कायतक्रम सञ्चालन (२) दर्ात लसविर 
सञ्चालन सम्बन्र्ी 
अलभमुखखकरण/कायतशाला/र्ाललम 
कायतक्रम सञ्चालन (३) गुनासो सुनुिाइ 
सम्बन्र्ी अलभमुखखकरण कायतक्रम 
सञ्चालन । सहभागीहरु: हरेक िडाका 
प्रघर्घनर्ी, स्थानीय CSO, स्थानीय 
घनकायका अन्य क 

170000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.8.1.5 
एम. आइत. एस. अपरेटर र कर्ल्ड सहायक 
देघनक भ्रमण भत्ता र्था यार्ायर् खचत 156000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.8.1.6 

स्थानीय र्हका कमतचारी र 
जनप्रघर्घनधर्हरुको लाधग अनुगमन र्था 
मुल्याकन खचत 

48000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.9.9.3 अन्य विविर् खचत-Periodic meeting 

costs of LGPCC 
22000 

31401011 
राम्ष्िय पररचयपर र्था 
पञ्जीकरण विभाग 

2.9.9.4 
अन्य विविर् खचत-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 
accountability 

113000 

  जम्मा     3200000 

34000011 
महहला,बालबाललका र्था 
जेष्ठ नागररक मन्रालय 

2.7.12.3 
स्थानीय र्हको लैधगक हहसंा घनिारण 
कोिमा रकम 

100000 

34000011 
महहला,बालबाललका र्था 
जेष्ठ नागररक मन्रालय 

2.7.25.51 

महहला, बालबाललका र्था ज्येष्ठ नागररक 
मन्रालयको कायत क्षेर (महहला, 
बालबाललका, अपांगर्ा भएका व्यम्क्र्, 

जेष्ठ नागररक र्था यौघनक र्था लैंधगक 
अल्पसंख्यक) का र्थयांक संकलन र्था 
अद्यािधर्क गरर महहला, बालबाललका 
र्था ज्येष्ठ नागररक मन्रालयमा 
पठाउनका लाधग 

100000 

34000011 
महहला,बालबाललका र्था 
जेष्ठ नागररक मन्रालय 

2.7.25.57 

१) समाजमा रहेका कुरीघर्, कुप्रथा, 
लैङ्धगक हहसंा, मानि िेचविखन र्था 
ओसारपसार विरुद्र् सचेर्नामूलक 
कायतक्रम र्था अलभयान संचालन 2) 

महहला विकास कायतक्रमद्र्ारा प्रितहदर् 
महहला सहकारी संस्थाहरुको सुदृढीकरण 

100000 
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एिं स्थानीय र्हको महहला उद्यमी 
संजाल स्थापनाको लाधग सहजीकरण 

  जम्मा     300000 

34341011 राम्ष्िय खेलकुद पररिद् 2.7.14.1 
राष्िपघर् रघनङ्ग लसल्ड प्रघर्योधगर्ा 
(स्थानीय र्हस्र्रीय) 100000 

35000014 
सबैका लाधग लशक्षा- 
आर्ारभूर् र्ह 

1.1.3.3 

आर्ारभूर् र्हका स्िीकृर् दरिन्दीका 
लशक्षक, राहर् अनुदान लशक्षकका लाधग 
र्लब भत्ता अनुदान (विशेि लशक्षा पररिद 
अन्र्रगर्का लशक्षक/कमतचारीहरु समेर्) 

50200000 

35000015 माध्यालमक र्ह 1.1.3.4 

माध्यलमक र्हका स्िीकृर् दरिन्दीका 
लशक्षक, राहर् अनुदान लशक्षक लाधग 
र्लब भत्ता अनुदान (विशेि लशक्षा पररिद 
अन्र्रगर्का लशक्षक/कमतचारी,प्राविधर्क 
र्ारका प्रलशक्षक समेर्) 

11300000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

1.1.4.1 

प्रारम्म्भक बाल विकास सहजकर्ातहरुको 
पाररश्रलमक र्था विद्यालय कमतचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

4149000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

11.1.2.1 
विद्यालय भौघर्क पुिातर्ार घनमातण 
अनुदान 

11764000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.4.6.1 
साितजघनक विद्यालयका विद्याथीहरुका 
लाधग घनशुल्क पाठ्यपुस्र्क अनुदान 

2351000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.11.1 
र्ोककएका विद्याथीको हदिा खाजाका 
लाधग विद्यालयलाई अनुदान 

8555000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.10 
विद्यालय सञ्चालन र्था व्यिस्थापन 
अनुदान 

1117000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.11 

शैक्षक्षक पहँुच सुघनम्श्चर्र्ा, अनौपचाररक 
र्था िैकम्ल्पक लशक्षा कायतक्रम 
(परम्परागर् विद्यालय, िैकम्ल्पक 
विद्यालय, साक्षरर्ा र घनरन्र्र लशक्षाका 
कायतक्रम समेर्) 

601000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.13 

विद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्र्र सुदृढीकरण 
एिम ् कायतसम्पादनमा आर्ाररर् 
प्रोत्साहन अनुदान 

5554000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.23 
सामुदाघयक विद्यालयका छाराहरुलाई 
घनशुल्क स्याघनटरी प्याड ब्यिस्थापन 

1256000 
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35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.3 

प्रघर् विद्याथी लागर्का आर्ारमा लशक्षण 
लसकाइ सामग्री एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यिस्थापन अनुदान 

2114000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

7.2.1.1 

साितजघनक विद्यालयमा अध्ययनरर् 
विद्याथीहरुका लाधग छारबवृत्त (आिासीय 
र्था गैरआिासीय) 

1039000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

1.1.4.1 

प्रारम्म्भक बाल विकास सहजकर्ातहरुको 
पाररश्रलमक र्था विद्यालय कमतचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

687000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

11.1.2.1 
विद्यालय भौघर्क पुिातर्ार घनमातण 
अनुदान 

1952000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.4.6.1 
साितजघनक विद्यालयका विद्याथीहरुका 
लाधग घनशुल्क पाठ्यपुस्र्क अनुदान 

389000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.11.1 
र्ोककएका विद्याथीको हदिा खाजाका 
लाधग विद्यालयलाई अनुदान 

1417000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.10 
विद्यालय सञ्चालन र्था व्यिस्थापन 
अनुदान 

185000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.11 

शैक्षक्षक पहँुच सुघनम्श्चर्र्ा, अनौपचाररक 
र्था िैकम्ल्पक लशक्षा कायतक्रम 
(परम्परागर् विद्यालय, िैकम्ल्पक 
विद्यालय, साक्षरर्ा र घनरन्र्र लशक्षाका 
कायतक्रम समेर्) 

99000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.13 

विद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्र्र सुदृढीकरण 
एिम ् कायतसम्पादनमा आर्ाररर् 
प्रोत्साहन अनुदान 

920000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.23 
सामुदाघयक विद्यालयका छाराहरुलाई 
घनशुल्क स्याघनटरी प्याड ब्यिस्थापन 

208000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.3 

प्रघर् विद्याथी लागर्का आर्ारमा लशक्षण 
लसकाइ सामग्री एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यिस्थापन अनुदान 

350000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

7.2.1.1 

साितजघनक विद्यालयमा अध्ययनरर् 
विद्याथीहरुका लाधग छारबवृत्त (आिासीय 
र्था गैरआिासीय) 

193000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

1.1.4.1 

प्रारम्म्भक बाल विकास सहजकर्ातहरुको 
पाररश्रलमक र्था विद्यालय कमतचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

972000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

11.1.2.1 
विद्यालय भौघर्क पुिातर्ार घनमातण 
अनुदान 

2762000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.4.6.1 
साितजघनक विद्यालयका विद्याथीहरुका 
लाधग घनशुल्क पाठ्यपुस्र्क अनुदान 

551000 
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35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.11.1 
र्ोककएका विद्याथीको हदिा खाजाका 
लाधग विद्यालयलाई अनुदान 

2005000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.10 
विद्यालय सञ्चालन र्था व्यिस्थापन 
अनुदान 

262000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.11 

शैक्षक्षक पहँुच सुघनम्श्चर्र्ा, अनौपचाररक 
र्था िैकम्ल्पक लशक्षा कायतक्रम 
(परम्परागर् विद्यालय, िैकम्ल्पक 
विद्यालय, साक्षरर्ा र घनरन्र्र लशक्षाका 
कायतक्रम समेर्) 

141000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.13 

विद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्र्र सुदृढीकरण 
एिम ् कायतसम्पादनमा आर्ाररर् 
प्रोत्साहन अनुदान 

1302000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.23 
सामुदाघयक विद्यालयका छाराहरुलाई 
घनशुल्क स्याघनटरी प्याड ब्यिस्थापन 

294000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

2.7.13.3 

प्रघर् विद्याथी लागर्का आर्ारमा लशक्षण 
लसकाइ सामग्री एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यिस्थापन अनुदान 

496000 

35000801 
विद्यालय क्षेर विकास 
कायतक्रम- म्जल्ला स्र्र 

7.2.1.1 

साितजघनक विद्यालयमा अध्ययनरर् 
विद्याथीहरुका लाधग छारबवृत्त (आिासीय 
र्था गैरआिासीय) 

215000 

  जम्मा     115400000 

36501103 
झोलुंगे पुल क्षेरगर् 
कायतक्रम 

11.4.8.881 

कलमरे बास मीठीआँप झो.पु. सरुमारानी 
गाउँपाललका २, बेधथ खोला झो.पु. 
सरुमारानी ६, सरुमारानी गाउँपाललका, 
प्यूठान 

3200000 

37001109 
राम्ष्िय स्िास्थय लशक्षा, 
सूचना र्था संचार केन्र 

1.1.2.10 

बबद्यालय स्िास्थय लशक्षा, आमा समूह 
र्था स्थानीय र्हमा स्िास्थयका लाधग 
सामाम्जक व्यिहार पररिर्तन प्रिध्दतन 
अलभयान 

100000 

37001115 उपचारात्मक सेिा कायतक्रम 6.2.2.305 

स्िास्थय चौकीको न्युनर्म सेिा मापदण्ड 
कायतन्ियन, सुहरढीकरण र्था सलमक्षा 
(स्िास्थय चौकीको न्युनर्म सेिा 
मापदण्ड कायतक्रमको सलमक्षा ) 

350000 

37001115 उपचारात्मक सेिा कायतक्रम 6.2.2.307 

आर्ारभूर् र्था आकम्स्मक सेिाको 
सुघनश्चर्र्का लाधग औिर्ीको आपूघर्त र 
उपयोग, सम्िम्न्र् कायतक्रमहरुको 
अनुगमन र्था मूल्याङकन (अनुगमन 
मुल्याङ्कन र्था कायतक्रम कायातन्ियन 
भ्रमण खचत) 

75000 
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37001115 उपचारात्मक सेिा कायतक्रम 6.2.2.308 
विरामीको लाधग ओ.वप.डड.हटकट (काितन 
कपी सहहर्को ) छपाई 

80000 

37001115 उपचारात्मक सेिा कायतक्रम 6.2.2.321 

आर्ारभूर् र्था आकम्स्मक सेिाको लाधग 
औिधर् र स्िास्थय सुरक्षा सामग्री (PPE 

बाहेक) खररद र्था औिधर् लगायर्का 
सामग्रीको ढुिानी र्था ररप्याककंग र 
विर्रण समेर् 

1215000 

37001115 उपचारात्मक सेिा कायतक्रम 6.2.2.322 

स्थानीय र्ह लभरका 
स्िास्थयकमीहरु,म.स्िा.स्िय.से. का 
लाधग आर्ारभूर् र्था आकम्स्मक सेिा 
अन्र्गतर् आँखा, नाक, कान, िाटी र्था 
मुख स्िास्थय सम्िम्न्र् प्राथलमक उपचार 
बारे अलभमुखखकरण / र्ाललम 

80000 

37001116 
नलसतङ र्था सामाजकक 
सुरक्षा सेिा कातयक्रम 

2.7.22.67 

राम्ष्िय महहला स्िास्थय स्ियंसेविका 
कायतक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यार्ायार् 
खचत, िावितक सलमक्षा गोष्ठी र हदिस 
मनाउने खचत समेर्) 

500000 

37000114 
स्िास्थय क्षेर सुर्ार 
कायतक्रम 

2.7.22.95 

स्िास्थय संस्था नभएका िडाहरूमा 
आर्ारभूर् स्िास्थय सेिा केन्रहरुको 
संचालन खचत 

1500000 

37001012 प्राथलमक स्िास्थय सेिा 2.7.22.88 

स्थानीय र्हका स्िास्थय चौकी, 
प्रा.स्िा.के. र अस्पर्ालहरुमा कायतरर् 
कमतचारीहरुको र्लि, महगी भत्ता, 
स्थानीय भत्ता, पोिाक लगायर् 
प्रशासघनक खचत समेर् 

12200000 

37001101 क्षयरोग घनयन्रण 2.7.22.74 

आधथतक म्स्थघर् कमजोर रहेका 
पुनःउपचारमा रहेका पी.बब.सी. 
बबरामीहरुलाई उपचार अिधर्भर पोिण 

खचत र्था सम्पकत  परीक्षण 

9000 

37001101 क्षयरोग घनयन्रण 2.7.22.75 

उपचार केन्रहरुमा आकम्स्मक अिस्थामा 
औसधर् एिं ल्याब सामाग्री ढुिानी, 
कायतक्रमका लाधग आिश्यक स्टेशनरी, 
ट्याली सीट लगायर्का र्मत र्रमेट 
र्ोटोकपी, कायतक्रमको घनयलमर् अनुगमन 
र्था मुल्यांकन,स्थलगर् अनुलशक्षण, 

क्षयरोगका बबरामीको चौमालसक कोहटत 
विश्लेिण र ई-हट.बब रज 

91000 

37001103 

एकीकृर् महहला स्िास्थय 
र्था प्रजनन स्िास्थय 
कायतक्रम 

6.2.2.296 

मार् ृ र्था निलशशु कायतक्रम अन्र्गतर् 
आमा सुरक्षा, गभतिर्ी उत्पे्ररणा सेिा, 
न्यानो झोला र घनशुल्क गभतपर्न 
कायतक्रम 

1711000 
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37001103 

एकीकृर् महहला स्िास्थय 
र्था प्रजनन स्िास्थय 
कायतक्रम 

6.2.2.297 मार् ृर्था निलशशु कायतक्रम 989000 

37001104 
एकककृर् बाल स्िास्थय एिं 
पोिण कायतक्रम 

6.2.2.269 

पाललकास्र्रमा खोप र सरसर्ाई प्रिद्र्र्न 
कायतक्रमको सलमक्षा, सूक्ष्मयोजना 
अध्यािधर्क र पाललका खोप समन्िय 
सलमघर्को अलभमुखखकरण समेर् पाललका 
स्र्रमा २ हदन, िडा खोप समन्िय 

सलमघर्को स्िास्थय संस्था, िडा सर्रमा 
अलभमुखखकरण १ हदन र्था पूणत खोप 

सुघनश्चर्र्ाको लागी िररु्री सर 

125000 

37001104 
एकककृर् बाल स्िास्थय एिं 
पोिण कायतक्रम 

6.2.2.270 

बाह्य खोप केन्र बाट गुणस्र्ररय खोप 
सेिा प्रदान गनत खोप केन्रमा 
ब्यिस्थापनको लाधग र्घनतचर ब्यिस्था, 
सम्बम्न्र्र् िडा खोप समन्िय सलमघर् 
मार्त र् र्यारी एिं खररद, ३००० खोप 
केन्रमा प्रघर् खोप केन्र रु १०००० दरले, 

कम्म्र्मा टेिल १ , कुसी १  र सानो बेञ्च 
१ र हार् 

40000 

37001104 
एकककृर् बाल स्िास्थय एिं 
पोिण कायतक्रम 

6.2.2.272 पोिण कायतक्रम 435000 

37001104 
एकककृर् बाल स्िास्थय एिं 
पोिण कायतक्रम 

6.2.2.294 

समुदायमा आर्ाररर् निजार् लशशु र्था 
बाल रोगको एकीकृर् व्यिस्थापन 
(IMNCI) कायतक्रम सलमक्षा र्था स्िास्थय 
संस्थाहरुमा onsite coaching 

100000 

37001105 
महामारी र्था रोग 
घनयन्रण कायतक्रम 

2.7.22.68 

कोलभड १९ लगायर् विलभन्न 
महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

घनयन्रण र्था घनगरानीका लाधग 

सरोकारिाला सँगको अन्र्रकक्रया र्था 
RRT, स्िास्थयकमी पररचालन 

25000 

37001105 
महामारी र्था रोग 
घनयन्रण कायतक्रम 

2.7.25.48 

औलो र्था कालाजार माहामारी हुने 
क्षेरको छनौट गरी बबिाहद छकत ने 
(रेस्पोन्सीभ स्पे्रइङ समेर्), ककटजन्य रोग 
घनयन्रण कायतक्रमको अनुगमन एिम ्
मूल्याङ्कन र्था ककटजन्य रोग 
घनयन्रणका लाधग बहुघनकाय 
अन्र्रकक्रया गने 

245000 

37001105 
महामारी र्था रोग 
घनयन्रण कायतक्रम 

2.7.5.5 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्रु्एन्जा, बडत 
फ्लु, AMR, लसम्ष्टसकोलसस, 

टक्सोप्लाज्मोलसस आहद विलभन्न 
20000 
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सरुिारोग सम्बम्न्र् रोकथाम र्था 
घनयन्रणका लाधग सचरे्ना कायतक्रम 

37001105 
महामारी र्था रोग 
घनयन्रण कायतक्रम 

2.7.5.6 

विलभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जुनोहटक, 

मानलसक स्िास्थय सम्बम्न्र् अन्र्रकक्रया 
कायतक्रम र्था हदिसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्या रोकथाम हदिस, मानलसक 
स्िास्थय हदिस, अल्जाईमर हदिस, रेबबज 
हदिस, विश्ि औलो हदिस) मनाउने 

100000 

37001105 
महामारी र्था रोग 
घनयन्रण कायतक्रम 

2.7.6.1 

मलेररया, डेंगु, कालाजार, स्क्रब टाइर्स 
आहद ककटजन्य रोगको डाटा 
भेररकर्केशन 

10000 

37001108 

अस्पर्ाल घनमातण सुर्ार 
र्था व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली 

6.2.2.323 

पाललका स्र्रमा स्िास्थय संस्थाहरुको 
मालसक सूचना संकलन, भेररकर्केशन एिं 
गुणस्र्र सुर्ार साथै चौमालसक एि ं
बावितक सलमक्षा 

100000 

       कुल जम्मा 20100000 

      शसर्त कुल जम्मा 160300000 

 

 

 

 

 

५ न.प्रदेश सरकारका शसति अनदुानका योजनाहरु 

५ न. प्रदेश सरकारका सशर्त अनुदानका योजनाहरु 

कायिक्रम 
कोड 

कायिक्रम नाम संकेत कायिक्रम रकम रु   

२६३३२ ब.उ.लस.न.८०१०५३५८ 6.2.2.523.1 साना कृर्ष औजार तथा यन्त्र उपकरण अनदुान 1750000 

२६३३२ ब.उ.लस.न.८०१०५३५९ 6.2.2.523.2 
कोलभड प्रभार्वत भइ गाउँ फकेका  
कृषकहरुिाइ उत्पादन सामाग्रीमा अनदुान 

2000000 

२६३३२ ब.उ.लस.न.८०१०५३६० 6.2.2.523.3 एक स्थानीय तह एक उत्पादन कायिक्रम 1700000 

२६३३२ ब.उ.लस.न.८०१०५३६१ 6.2.2.523.4 
कायिक्रम कायािन्वयनका िागी कृर्ष/पशपंुजक्ष 
अलिकृत(स्नातक तह) सेवा करार  

400000 
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२६३३२ ब.उ.लस.न.८०१०५३६२ 6.2.2.5५8 
पालिका कोसेिीिर ( प्रदशिनी तथा र्वर्क्र 
कक्ष) 

1000000 

२६३३२ ब.उ.लस.न.८०१०५३६३ 6.2.2.561.512 
सरस्वती मा.र्व हंशपरु चाभा भवन लनमािण वडा 
न. ३ 

4000000 

२६३३२ ब.उ.लस.न.८०१०५३६४ 6.2.2.561.513 सत्य मा.र्व ददेरी भवन लनमािण वडा न. २ 4000000 

      जम्मा 14850000 

 

 

 


