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खण्ड -१ 

ऩरयचम य सर्भऺा 
१.१ ऩषृ्ठबरू्भ् 

भरयण गाउॉऩार्रका र्सन्धरुी जजल्राको ऩजिभी ऺेत्रभा अफजथथत सार्फक कपऩराकोट, कल्ऩफृऺ  य 
भहादेवथथान ३ गापवस सभेटी र्भर्त २०७३ पागनु २७ भा थथाऩना बएको हो । बौगार्रक 
धयातरीम रुऩभा सभथय पाॉट, चयेु ऺेत्र, खोरा खोल्सी, अग्रो होचो डाॉडा काॉडा देजख भहाबायत येन्ज 
सम्भको बबूाग यहेको छ । जातजार्तको वसोवासको आधायभा ताभाङ जार्तको फाहलु्मता यहेको 
मस गाउॉऩार्रकाभा भगय, भाझी, पवश्वकभाि, दभाई, साकी, फाहनु, ऺेत्री, नेवाय रगामतका जातीहरु 
फसोफास यहेको मस गाउॉऩार्रकाको कुर जनसङ्ख्मा २७,८२२ छ । भानपवम चेतना तथा बौर्तक, 

आर्थिक य ऩवुािधाय पवकासको दृपिकोणफाट मस भरयण गाउॉऩार्रका पऩछर्डएको देजखन्छ । 
ऩमिटकीम पहसाफरे ऩन्चकन्मा ऩोखयी, ठाकुय दयवाय, धयुी ढुङ्गा य टुर्डखेर ऐर्तहार्सक भहत्व 
फोकेको थथानको रुऩभा यहेको छ । 

दजऺणतपि  चयेु शृ्रखरा य उत्तयतपि  भहाबायत ऩवितको फीचभा अवजथथत भरयण खोँच ऺते्र जैपवक 
पवपवधता य प्राकृर्तक श्रोतका पहसावरे भहत्वऩूणि यहेको छ । भरयण खोरा रगामतका पवपवध साना 
ठुरा खोरा, खहयेफाट र्सजन्चत बइ आएको मो ऺेत्र ऩयाऩूवि कारदेजख नै अन्न य ऩशजुन्म 
उत्ऩादनको बण्डायको रुऩभा मस जजल्राभा ऩरयजचत छ । ऩयम्ऩयागत कृपषभा र्नबिय यहेको मो 
ऺेत्रभा हार ऩशऩुारन, तयकायी तथा परपुरको व्मवसामीक खेती गने प्रचरन फढ्दै गएको छ । 
य सोही अनरुुऩभा भाग ऩर्न फढ्दै गएको छ । गाउॉऩार्रकारे महाॉ उऩरब्ध जैपवक पवपवधता य 
प्राकृर्तक श्रोतको अर्धकतभ उऩमोग गयी कृपषको व्मवसापमकयण भापि त तरुनात्भक राबका 
फारीहरुको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वपृि गयी महाॉका जनताराई थवयोजगाय वनाउने रक्ष्म 
र्रएकोछ । मस गाउॉऩार्रकाभा प्रधानभन्त्री कृपष आधरु्नकीकयण ऩरयमोजना अन्तयगत ऩकेट ऺेत्र 
य ब्रकका कामिक्रभ सञ्चारन बइयहेको छ । मो गाउॉऩार्रकाभा कृपष तथा वन पवऻान 
पवश्वपवध्मारमको आपङ्गक करेज भरयण प्राकृर्तक श्रोत व्मवथथाऩन करेज सञ्चारन बइ ऩठनऩाठन 
बइयहेको छ ।  

१.१.१ बौगोर्रक अवजथथर्त य र्सभाना् 

ऩहाडी तथा र्बर्त्र भधेश बबूागभा अवजथथत मो गाउॊऩार्रकाको केन्र २७ र्डग्री १५ र्भनेट ५२ 

सेकेन्ड उत्तयी आऺाॊश य ८५ र्डग्री४४ र्भनेट  ऩूवॉ देशान्तयभा अवजथथत छ ।  
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ऩूविभा कभराभाइ नगायऩार्रका, ऩजिभभा हरयहयऩयुगढी गाउॉऩार्रका, उत्तयभा काभ्र े जजल्रा य 

घ्माङ्खरेख गाउॉऩार्रका य दजऺणभा सरािही जजल्राको र्सभा ऺेत्रसम्भ पैर्रएको मस गाउॉऩार्रकाको 

बौगार्रक कुर ऺेत्रपर २९७.३० फगि पक.र्भ. य ७ वडा यहेको छ । 

१.१.१  गाउॉऩार्रकाको नाभाकयण्  

मस गाउॊऩार्रकाको पवच बाग बएय वग्ने भरयण नदीको नाभफाट मस गाउॉऩार्रकाको नाभाकयण 

गरयएको छ । 

१.२ चार ुआ.व.को नीर्त तथा कामिक्रभको सभीऺा् 

चार ुआ.व.को रार्ग गाउॉसबारे कुर पवर्नमोजजत रु ४० कयोड ७५ राख ५८ हजाय भध्मे चार ु

तपि  रु १० कयोड ९७ राख ५५ हजाय २ सम ८५, ऩुॉजजगततपि  १५ कयोड ६५ राख ४४ 

हजाय ७ सम १५ य सशति अनदुान १७ कयोड ७५ राख १८ हजाय पवर्नमोजनबएको र्थमो । 

उक्त पवर्नमोजजत यकभ भध्मे चार ुआ.व.को एघाय भपहनासम्भको खचि चार ुतपि  रु ६ कयोड ६३ 

राख ८५ हजाय ३ सम ५३ रुऩैमा २४ ऩैसा,  ऩजुजगत तपि  रु ६ कयोड ९७ राख ८ हजाय ९ 

सम अठ्ठाईस रुऩैमा ८६ ऩैसा यसशति तपि  १२ कयोड ७० राख ९ हजाय ५ सम ६१ खचि बएको 

छ। चार ुआ.व.को अन्त्म सम्भ चार ुतपि रु १० कयोड ८ राख य ऩुॉजजगततपि  १५ कयोड १५ 

राखखचि हनु सक्ने अनभुान छ । मसको आधायभा चार ुतपि  ९१.९० प्रर्तशत य ऩजुजगत तपि  

९६.८० प्रर्तशत खचि हनु सक्ने अनभुान गनि सपकन्छ । 

चार ुआ.व.भा सम्ऩन्न बएका य सचुारु यहेका मोजना तथा कामिक्रभको पवश्लषेण गदाि बौर्तक 

ऩवुािधाय तपि  र्नम्न गौयवका आमोजनाहरु सपरताऩवुिक कामािन्वमन बएकोछ् 

क) ऩञ्चकन्मा ऩोखयी ऩमिटन ऩवुािधाय र्नभािण 

ख)  पवशार कुभाय थभरृ्त प्रर्तष्ठान 
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ग)  सकेु वरुण सडक र्नभािण 

घ) भहेश्वता हरयहयऩयुगढी सडक 

ङ)  गाउॉऩार्रकाको प्रशासर्नक बवन र्नभािण 

च) कपऩराकोट भापवको बवन र्नभािण 

 गाउॉऩार्रका र्बत्र यहेका पवर्बन्न सडकहरुको थतयोन्नर्त गरयएको छ ।  

 जशऺा ऺेत्रभा प्राथर्भक तहभा थथानीम ऩाठ्यक्रभको कामािन्वमन गरयएको छ । भाध्मर्भक 

तहसम्भ क्रभश र्नशलु्क गने कामिक्रभ अन्तगित चार ुआवभा कऺा ९ राई र्नशलु्क गरयएको 

छ । अनाथ तथा द्वन्दपऩर्डत ऩरयवायका वारवार्रकाराई छात्रवजृत्त प्रदान गरयएको छ । 

गाउॉऩार्रकाभा एउटा आवाजशम पवद्यारम सञ्चारन गने नीर्त अनरुुऩ भापव खमयसारराई 

छात्रावास सञ्चारनको रार्ग छनौट गरयएको छ ।   

 चार ुआर्थिक वषिको तेश्रो चौभाजशक अवर्धभा देजखएको कोयोना बाईयसको भहाभायी पवरुि 

गाउॉऩार्रकारे प्रबावकायी कदभ चारेको छ । गाउॉऩार्रकारे थवाथ्म सॊथथाहरुभा आवश्मक 

थवाथ्म साभाग्री तथा व्मजक्तगत सयुऺा साभाग्रीहरु सभमभै व्मवथथाऩन गनि सपर बएकोछ ।  

क्वायेजन्टन तथा आइसोरेसन वाडि तमायी याख्नकुा साथै आवश्मकव्मवथथाऩन गयेकोछ । 

 गाउॉऩार्रकाका पवर्बन्न ऺेत्रभा खानेऩानीको सहज आऩरु्तिको रार्ग चाऩाकर तथा इनाय र्नभािण 

गरयएको छ । श्रोत ऩपहचान गयी वजथत वजथतभा खानेऩानी ऩरु्रमािउन खानेऩानी ऩाईऩ पवतयण 

गरयएको छ ।  

 चार ुआर्थिक वषिभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ अन्तगित १४० जनारे योजगायी ऩाएका 

छन ।  

 कोर्बड १९ का कायण योजगायी गभेुका दैर्नक ज्मारादायीभा काभ गने भजदयुहरुराई काभको 

रार्ग याहत कामिक्रभ सञ्चारन गयी योजगायी प्रदान गरयएको छ ।  
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 आर्थिक पवकास तपि  भोडर तयकायी पायभ सञ्चारनको रार्ग आवश्मक प्रापवर्धक सहमोग 

उऩरव्ध गयाइएको छ ।  

 डेयी तथा दगु्ध जचथमान केन्र थथाऩनाको रार्ग सहकायी सॊथथासॉग सम्झौता बएको छ । वडा 

नॊ ७ भा साभहुको व्मवथथाऩनभा गाई पभि सञ्चारनको सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ ।  

 ऩपहयो सम्बापवत ऺेत्रभा तायजारीको व्मवथथाऩन गरयएको छ । हावाहयुीको कायण छानापवपहन 

घयराई जथता पवतयण गरयएको छ ।  

 चार ुआवभा गाउॉऩार्रका य वडाहरुभा धेयै हदसम्भ कभिचायी ऩरु्ति बएको छ । आफ्नै बवन 

रगामतका बौर्तक ऩवुािधायको कभी बएताऩर्न कामािरम व्मवथथाऩनभा प्रबावकायी सधुाय 

गरयएको छ ।  

 व्मजक्तगत घटना दतािराई प्रबावकायी वनाउन अनराईन घटना दताि प्रणारी अवरम्वन 

गरयएको  छ ।  

 

खण्ड– २ 

आगाभी आ.व. २०७७÷०७८ को नीर्त, फजेट तथा कामिक्रभ 

२.१ सोच, रक्ष्म, उद्देश्म, यणनीर्त य अऩेजऺत उऩरब्धी 

सोच् 

“कृपष, ऩशऩुारन य ऩवुािधाय, भरयण गाउॉऩार्रका पवकासको आधाय” 

रक्ष्म् 

कृपषको व्मवसापमकयण, ऩशऩुारन प्रवििन य ऩवुािधायको ददगो पवकासभा जोड ददॊ दै थवथथ, साऺय 

य सम्विृ भरयणको र्नभािण गने । 

उद्देश्म् 
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कृपषको व्मवसामीक उत्ऩादन एवॊ उत्ऩादकत्व वपृि गयी कृपष ऺते्रराई आमश्रोतको भु् म 

आधायको रुऩभा थथाऩीत गदै ऩवुािधायको ददगो पवकासभा जोड ददई जशऺा, थवाथ्म ऺेत्रराई 

अव्वर वनाई भानवीम ऺभता पवकासको भाध्मभफाट सम्विृ, सभनु्नत, थवथथ, सभ्म य 

सशुासनमकु्त सभाजको र्नभािण गने । 

यणनीर्त् 

क. आधरु्नक कृपष प्रणारीको पवकास गयी व्मवसामीक कृपष य ऩशऩुारनराई प्रवििन गदै 

गाउॉऩार्रकाराई खाद्यान्न, दधु य भासभुा आत्भर्नबिय वनाउने । 

ख. सहकायी ऺेत्रभा यहेको ऩूॉजजराई कृपष ऺेत्रभा प्रवापहत गयी कृपष उत्ऩादनको पवपवर्धकण य 

फजायीकयण भापि त गरयवी न्मूनीकयणभा जोड ददने । 

ग. सडक गरुुमोजना र्नभािण गयी गरुुमोजना अनरुुऩ सडक ऩवुािधायको पवकास गयी प्रत्मेक 

वडा केन्र जोड्ने सडक थतयोन्नर्त गयी वाहै्र भपहना सहजै मातामात सञ्चारन हनेु उजचत 

व्मवथथा र्भराउने । 

घ. प्रत्मेक टोर तथा वथतीहरुराई वडा केन्रसम्भ जोड्ने सडकको थतयोन्नती गने । 

ङ. गणुात्भक जशऺाको भाध्मभफाट सजुशजऺत सभ्म सभाज र्नभािणभा जोड ददने । 

च. थवाथ्म सभथमाराई र्नयाकयण गदै थवाथ्म सेवाराई सफै नागरयकको ऩहचु कामभ गयी 

सविसरुब फनाउने । 

छ. र्सऩभरुक तार्रभ य ऻानको भाध्मभफाट दऺ जनशजक्त र्नभािण गयी योजगायीका अवसयहरु 

र्सजिना गने । 

ज. सेवा प्रवाहराई थवचार्रत प्रणारीभा आवि गयी सशुासन प्रवििनभा टेवा ऩ¥ुमाउने । 

वजेटका प्राथर्भकता् 

क) कृपष ऺेत्रको व्मावसापमकयण 
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ख) गणुथतयीम जशऺा 
ग) आधायबतु थवाथ्म सेवाको सदुृढीकयण 

घ) ददगो य बयऩदो बौर्तक ऩवुािधायको पवकास 

ङ) साविजर्नक सेवा प्रवाहको गणुथतय अर्बवपृि य सशुासनको प्रत्माबरू्त 

अऩेजऺत उऩरब्धी 

ऩूवािधाय ऺेत्र 

क. गाउॉऩार्रकाको सडक गरुुमोजना तमाय हनेुछ । सवै वडा केन्र जोड्ने सडकको थतयोन्नर्त कामि 

प्रायम्ब हनेुछ । 

ख. गाउॉऩार्रका थतयीम भहत्वका सडक य गाउॉऩार्रकाफाट वडा केन्र सम्भ जोड्ने सडकहरु 

थतयोन्नर्त बएको हनेुछ । 

ग. गाउॉऩार्रकाको प्रशासर्नक बवन र्नभािण सम्ऩन्न हनेुछ । वडा कामािरमको आफ्नै बवन र्नभािण 

कामि प्रायम्ब हनेुछ । 

घ. गाउॉऩार्रका र्बत्र यहेका अधयुा साविजर्नक बवनहरु र्नभािण सम्ऩन्न हनेुछन । गाउॉऩार्रका र्बत्र 

यहेका साविजर्नक सम्ऩजत्तको सॊयऺण हनेुछ । 

आर्थिक ऺेत्र 

क. तयकायी य परपुरको उत्ऩादनभा वपृि बई थथानीम भागराई धान्न सक्ने अवथथा हनेुछ । 

ख. खाद्यान्न, दधु य भासकुो उत्ऩादनभा वपृि बई सो ऺते्रभा आत्भर्नबियता तपि  गाउॉऩार्रका 

अग्रसय हनेुछ ।  

ग. मवुा जनशजक्त कृपषभा आकपषित हनेुछन। कृपषभा आधारयत साना उद्यभ व्मवसामको सरुुवात 

हनेुछ ।  

घ. गाउॉभा नै साना सहकायीहरुको थथाऩना हनेु आधाय तम हनेुछ । 

ङ. कृपष उत्ऩादन वपृि गनि साना र्सॊचाइ सपुवधाहरु प्राप्त हनेुछ । 
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च. काष्ठ साभाग्री उत्ऩादन गने रघ ु उद्यभ व्मवसाम थथाऩना हनेुछ । कॊ पक्रट साभाग्रीहरु 

उत्ऩादन गने साना उद्योगको थथाऩना हनेुछ । 

छ. कृपष, ऩशऩुारन तथा रघ ुउद्यभ व्मवसामभा उल्रे्म योजगायी र्सजिना हनेुछ । 

साभाजजक ऺेत्र 

क. सफै फारफार्रका पवद्यारमभा बनाि बएको हनेुछन । 

ख. फारफार्रकाको उऩजथथर्त दय वपृि गदै र्सकाइ थतय सधुाय हनेुछ । आधायबतु तहभा 

पवद्याथॉरे पवचैभा पवद्यारम छोड्ने दय न्मनु हनेुछ ।  

ग. पवद्यारमभा न्मनु जशऺक दयवन्दीको सभथमा हर हनेुछ । जशऺक उऩजथथर्त र्नमर्भत बई 

ऩठनऩाठन व्मवजथथत हनेुछ । 

घ. खेरकुदको भाध्मभफाट सवै वडाका वार्सन्दा फीच बाईचाया सम्वन्ध कामभ हनेुछ । 

ङ. प्रत्मेक नागरयकरे आधायबतू थवाथ्म सेवा प्राप्त गनेछन । 

च. अशक्त, अऩाङ्ग य विृविृाहरुरे आफ्नै घयछेउभा उऩचाय सेवा प्राप्त गनेछन । 

वन वातावयण तथा पवऩद व्मवथथाऩन ऺेत्र 

क. साविजर्नक तथा ऐरानी जग्गाहरुभा वृऺ ायोऩण गयी वातावयणीम थवच्छता कामभ बएको 

हनेुछ । 

ख. ऩपहयो सम्बापवत जोजखभ ऺेत्रहरुभा वृऺ ायोऩण गयी जोजखभ न्मरु्नकयण हनेुछ । 

ग. पवऩद्को ऩवुि तमायी गयी आऩत्कार्रन साभाग्रीहरुका साथै पवऩद् व्मवथथाऩनभा आवश्मक 

साभाग्री तथा उऩकयणको सहज उऩरब्ध हनेुछ ।  

घ. पवऩद् व्मवथथाऩन कोष अपवजच्छन्न कोषको रुऩभा थथाऩीत बइ कोषभा ऩमािप्त भौज्दात हनेुछ ।  

सॊथथागत पवकास तथा सेवा प्रवाह य सशुासन ऺेत्र 

क. सॊथथागत अर्बरेखहरु चथुत दरुुथत रुऩभा व्मवथथाऩन हनेुछ। 
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ख. व्मजक्तगत घटना दताि सम्फन्धी सेवा प्रबावकायी हनेुछ । 

ग. सवै वडा कामािरमभा ईन्टयनेटको सपुवधा ऩगुकेो हनेुछ ।  

घ. सेवा प्रवाहराई थवचार्रत प्रणारीभा आवि बई पवद्यतुीम सयकायको अवधायणा कामािन्वमन 

हनेुछ ।  

ङ. थथानीम सयकायको सेवा प्रवाह ऺभता अर्बवपृि बइ सेवाभा ऩायदशॉता य जवापदेपहता प्रवििन 

हनेुछ । वेरुज ुन्मरु्नकयण हनेुछ । 

च. याजश्वका सम्बापवत ऺते्रहरु ऩपहचान हनेुछन । 

२.२ वापषिक फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि अवरम्फन गरयएका प्रभखु नीर्त तथा आधायहरु 

२.२.१ सभग्र नीर्त तथा आधायहरु 

नीर्तगत आधाय् 

१. नेऩारको सॊपवधानरे ऩरयरजऺत गयेका र्नदेशक र्सिान्त य थथानीम तहको अर्धकाय ऺेत्र र्बत्र 

ऩने बर्न ऩरयबापषत गयेका २२ वटा अर्धकायका ऺेत्रहरु । 

२. थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे प्रदान गयेका अर्धकायऺेत्रहरु । 

३. ददगो पवकासका रक्ष्म तथा र्त्रवपषिम यापिम मोजनारे र्नधाियण गयेका प्रभखु ऺेत्रहरु । 

४. नेऩार सयकाय, सॊजघम भार्भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमफाट सभम सभमभा जायी बएका 

आदेश तथा र्नदेशनहरु । 

५. वडा थतरयम मोजना तजुिभा बेरा, पवषमगत सर्भर्त तथा मोजना तजुिभा सर्भर्तफाट र्सपारयस बई 

आएका मोजनाहरु । 

६. याजश्व ऩयाभशि सर्भर्त तथा स्रोत अनभुान तथा फजेट र्सभा र्नधाियण सर्भर्तका र्नणिमहरु ।  

७. फजेट तथा कामिक्रभ तजूिभा सर्भर्तका र्नणिमहरु । 
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८.  पवकासका सभसाभपमक भदु्दाहरु जथतै साभाजजक सॊयऺण, ददगो पवकास, जरवाम ु ऩरयवतिन य 

पवऩद व्मवथथाऩन, खाद्य तथा ऩोषण सयुऺा, रैंर्गक सशजक्तकयण तथा सभावेसी पवकास, वारभैत्री 

थथानीम शासन, वातावयण भैत्री थथानीम शासन, ऩूणि सयसपाई, उजाि सॊकट रगामतका अन्तय 

सम्फजन्धत र्फषमहरु । 

कामिक्रभगत आधाय् 

क) कृपष ऺेत्रराई थथानीम जनताको योजगायी य आमआजिनको प्रभखु भाध्मभको रुऩभा थथापऩत 

गदै आर्थिक पवकासको आधाय तम गने । 

ख) र्नवािहभखुी कृपषराई व्मवसापमक कृपषभा रुऩान्तयण गदै कृपषभा आधारयत जनसॊ्माको 

आभगयीवी न्मरु्नकयण गनेतथा कृपष ऺेत्रराई ग्रार्भण ऩमिटन ऺेत्रसॉग आवि गने । 

ग) उद्यभशीरता पवकासको रार्ग मवुा जनशजक्तको ऺभता तथा दऺता अर्बवपृि गयी पवकासभा 

मवुा ऩरयचारन गने । 

ङ) भपहरा, पऩछर्डएका जातजार्त, दर्रत, अल्ऩसॊ्मक पऩछडावगि, आदद रजऺत सभहुराई याज्म 

व्मवथथाको भरु सॊमन्त्रभा प्रवाहीकयण गनि रगानी गने । 

च) गणुथतयीम जशऺाको भाध्मभफाट रुपढफादी सोचभा ऩरयवतिन ल्माई ससुजुचत, जशजऺत य सभनु्नत 

सभाजको र्नभािण गने । 

छ) आर्थिक सभपृिको रार्ग थवथथ जीवन बन्न ेनायाराई आत्भसात गयी आभ नागरयकको थवाथ्म 

सेवाभा सहज ऩहुॉच ऩ¥ुमाउने । 

ज) सयकायरे गयेका अन्तयापिम प्रर्तविता य यापिम अर्बमानराई टेवा ऩगु्ने गयी कामिक्रभ सञ्चारन 

गने । 

झ) पवऩद व्मवथथाऩनका पवपवध आमभको अध्ममन गयी पवऩद् प्रर्तकामि मोजना अनरुुऩ पवऩद ऩवुि 

तमायीको उजचत प्रफन्ध गने । 
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ञ) सशुासन प्रवििनको रार्ग साविजर्नक सेवाभा थवचार्रत प्रणारीको पवकास गने । 

ट) अनगुभन भलु्माॊकनराई प्रबावकायी फनाई पवकास पक्रमाकराऩराई ददगो बयऩदो गणुथतयीम य 

सशुासनमकु्त फनाउने । 

ऺेत्रगत नीर्त तथा आधायहरु् 

बौर्तक ऩूवािधाय पवकास् 
१. ऩूवािधाय पवकासराई प्राथर्भकताभा याजख “सम्वपृिको आधाय, प्राथर्भकताभा ददगो ऩूवािधाय” बन्ने नाया 

कामािन्वमन गरयनेछ । सडक गरुुमोजनारे र्नददिि गये फभोजजभका सडकहरुको पवथततृ ऩरयमोजना 
प्रथताव तमाय गयी त्मथता सडकहरु प्राथर्भकताको आधायभा क्रभश् र्नभािण गरयनेछ । 

२. थथानीम सडकहरुको र्नभािण, उऩमोग गदाि वातावयणीम सन्तरुनराई ध्मान ददइनेछ । भोटय फाटो 
र्नभािण गदाि पवथततृ ऩरयमोजना प्रथताव तमाय गयी सोको प्रर्तवेदन वभोजजभ भात्र र्नभािण कामि अजघ 
फढाईनेछ । 

३. भरयण गाउॉऩार्रकाको सभनु् नर्तको भहत्वऩणुि आधाय बौर्तक ऩवुािधायको पवकास यहेकोरे मस 
गाउॉऩार्रकाको सभग्र बौर्तक ऩवुािधाय ऺेत्रको एपककृत य सवु्मवजथथत पवकासका रार्ग वहृत 
गरुुमोजना र्नभािण गयी प्राथर्भकताका आधायभा वापषिक मोजनासॉग तादाम्मता कामभ गयी बौर्तक 
ऩवुािधाय पवकासका आमोजना छनौट गने नीर्त र्रइनेछ । 

४. थथानीम सयकाय सन्चारन ऐन २०७४ फभोजजभ गाउॉऩार्रका ऺेत्र र्बत्र बवन र्नभािण कामिराई 
व्मवजथथत गरयनेछ । साथै यापिम  बवन सॊपहता, २०६० फथती पवकास सहयी मोजना तथा बवन 
र्नभािण सम्फन्धी आधायबतू र्नभािण भाऩदण्ड, २०७२ तथा बवन र्नभािणको नभनुा भाऩदण्ड, २०७१  
राई ऩारना गदै य गयाउदै गाउॉऩार्रका ऺेत्रभा व्मवजथथत फथती पवकास गरयनेछ । 

५. र्नर्भित ऩवुािधायहरुको र्नमर्भत भभित सम्बाय, सन् चारन, सॊयऺण एवॊ सॊवधिन गनि भभित सम्बाय 
कोषराई सदुृढ वनाइनेछ । ऩवुािधाय र्नभािणभा नीजज ऺेत्र, साभदुापमक,सहकायी ऺेत्र य उऩबोक्ता 
सर्भर्तहरुको प्रबावकायी ऩरयचारन गरयनेछ । 

६. उऩबोक्ता सर्भर्त भापि त सञ्चारन हनेु हयेक ऩवुािधाय र्नभािणका कामिक्रभहरुभा उऩबोक्ता सर्भर्तरे 
अर्नवामि रुऩभा कुर रागतको १० प्रर्तशत पहथसा व्महोनुि ऩने व्मवथथा राग ुगरयनेछ ।    

७. गाउॉऩार्रका थतयीम भहत्वका सडकराई वाहै्र भपहना सॊचारन हनेु व्मवथथा र्भराईनेछ । 

८. गाउॉऩार्रकाको र्नभािणार्धन बवनराई मस वषि सम्ऩन्न गरय सॊचारनभा ल्माईने छ । साथै वडा 
कामािरम बवन र्नभािण प्रपक्रमाराई क्रभश् अगार्ड वढाईने छ । 

९. मस आ. व.भा गाउॉऩार्रकाको सम्ऩणुि घयधयुीराई थवच्छ य सपा खानेऩानीको व्मवथथा र्भराईने छ । 

१०. दयु सॊचाय सेवाराई प्रबावकायी वनाउन आवश्मक थथानभा टेर्रकभ टावय पवथताय गनि सम्वजन्धत 
र्नकामसॉग सभन्वम गरयनेछ । 
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११. भरयण गाउॉऩार्रका र्बत्र इन्टयनेट सेवाराई प्रबावकायी वनाउन गाउॉऩार्रका कामािरमसम्भ यहेको 
पाईवय सेवाराई वडा थतय सम्भ पवथताय गरयनेछ । 

१२. वडा थतरयम भहत्वका सडकराई आवश्मकता अनसुाय थतयोन्नर्त गरय सॊचारन गरयने व्मवथथार्भराईने 
छ । 

१३. वषािदको सभमभा मातामात सेवाराई सहज वनाउन ऩदि ऩरु नबएको थथानभा झोरङेुऩरु पवथतायको 
रार्ग सम्वजन्धत र्नकामसॉग सभन्वम गरयनेछ। 

१४. पवद्यतु प्रशायण राईन नऩगुेको वडा, वजथतहरुभा मसै आर्थिक वषिभा प्रशायण राईन ऩमुािउन सम्वजन्धत 
र्नकामसॉग सभन्वम य सहकामि गरयनेछ । 

१५. कृपष ऺेत्रराई अथितन्त्रको भेरुदण्डको रुऩभा पवकास गनि कृपष ऺेत्रराई आधरु्नपककयण गदै उत्ऩादन 
य उत्ऩादकत्व वपृि गनि साना, भझौरा तथा ठुरा र्सचाई मोजना सॊचारनको रार्ग सॊम्वजन्धत 
र्नकामसॉग सभन्वम गरयनेछ । साथै र्सचाईको आधरु्नक प्रपवर्धराई गाउॉऩार्रकाभा र्बत्र्माइने छ । 

१६. सडक ऩवुािधायराई ददगो य बयऩदो य पटकाउ वनाइनेछ । सडक भभित कामि य रु २ राख बन्दा 
कभ पवर्नमोजजत मोजना वाहेक अन्म मोजनाहरु कामािन्वमन गदाि ६०% थ्यक्चय र्नभािण य ४०% 
ट्रमाक खोल्ने कामिभा वजेट खचि गरयनेछ । नमाॉ सडक र्नभािणको हकभा आवश्मकता अनसुाय 
थ्यक्चय य ट्रमाकको कामि गरयनेछ । 

१७. भरयण गाउॉऩार्रकाको एपककृत गरुुमोजनाभा पवषमगत मोजना अन्तगित सडक व्मवथथाऩन मोजना 
र्नभािण गरय सडक ऩवुािधाय व्मवथथाऩन नीर्त अवरम्फन गरयने छ । 

१८. गाउॉऩार्रकाको थथानीम सडक, यणर्नर्तक सडक, कृपष सडकहरुको वर्गिकयण गयी सडक सञ् जारराई 
व्मवजथथत गरयने छ । 

१९. मातामात सपुवधा तथा वडाहरुको बौगोर्रक सन्तरुनको आधायभा गाउॉऩार्रका थतयीम, जजल् राथतरयम, 
प्रदेश थतयीम तथा केन्र थतयीम मातामात गरुुमोजनाभा ऩयेका सडकहरुराई प्राथर्भकताका आधायभा 
DPRतमाय गरय क्रभश: फार्र है भपहना सञ् चारन गदै कारोऩते्र फनाउने तपि  सॊघीम तथा प्रादेजशक 
र्नकामभा ऩहर गयी कामािन्वमन गरयने नीर्त र्रइनेछ । 

२०. वडा कामािरमफाट गाउॉऩार्रका जोड्ने सडकराई सडकको भाऩदण्ड अनसुाय फाहै्र भपहना र्नवािध रुऩभा 
सवायी साधन सञ् चारन गनुि सक् ने फनाउनराई प्राथर्भकता ददइने छ । 

२१. सडक र्नभािण गदाि गमु्वा भठ,भजन्दय य ऩानीका भहुानहरुराई सॊयऺण य सम्वििन गरयने छ । 

२२. जजल्रा मातामात गरुुमोजना य गाउॉऩार्रका मातामात गरुुमोजना अनसुाय सडकहरुको येखाङकन तथा 
सीभाङकन गरयनेछ । 

२३. सडक ऺेत्रभा अर्तक्रभण गने पक्रमाकराऩ (र्नभािण साभाग्री या् ने, गोर्रमा, काठ थऩुाने, सडक 
र्भचेयघय टहया र्नभािण गने, ऩसर थाप् ने) जथता कामिराई र्नरुत्सापहत गरयनेछ । 

 

कृपष तथा ऩशऩुन्ऺी पवकास् 
“कृषि, पशुपालन र परु्ााधार, मररण गाउँपाषलका षर्कासको आधार”भन्ने ददर्ाकाषलन सोच 

हाषसल गना तल उष्लेषित नीषत तथा कायाक्रम तय गरी कायाान्र्यन गररनेछः 
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२४. कृपष ऺेत्रको पवकासको रार्ग “पकसानको खसुी, उन्नत ऩशऩुारन य व्मवसामीक कृपष” कामिक्रभ 
कामािन्वमन गरयनेछ । कृपषराई सम्विृ भरयणको एउटा आधायको रुऩभा थथाऩीत गयीकृपष वारीको 
उत्ऩादन एवॊ उत्ऩादकत्व वपृि गयी मस ऺेत्रका जनताको आम य जीवनथतय वपृि गनि कृपषभा 
आधरु्नकण य व्मवसामीकयणराई जोड ददईनेछ । 

२५. खाद्य वारीको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वढाई गाउॉऩार्रकाराई खाद्यान्नभा आत्भर्नबिय वनाईनेछ । 

२६. उन्नत ऩशऩुारनको भाध्मभफाट ऩशऩुारक कृषकहरुको आमआजिनभा वपृि गरयनेछ। 

२७. व्मावसापमक जशऺा अन्तयग्त कृपष पवषम ऩठनऩाठन हनेु पवद्यारम तथा करेजहरुसॉग साझेदायी य 
सभन्वम गयी कृपष उत्ऩादन य कृषकहरुको ऺभता पवकासभा सहमोग ऩयुम्ाइनेछ । 

२८. र्नवािहभखुी कृपष प्रणारीराई व्मावसापमक य नापाभरुक कृपष प्रणारीभा रुऩान्तयण गरयनेछ । 

२९. कृपषऺेत्रभा जरवाम ुय जर्भनको उवियता अध्ममन गयी फारीहरुको ऩकेट ऺेत्र र्नधाियण गयी एक गाउॉ 
एक ऩकेट ऺेत्रको पवकास गरयनेछ । 

३०. कृषकहरुको सभेत सहबार्गता य साझेदायीभा भाटो ऩरयऺण तथा भाटो उऩचाय अर्बमानको रुऩभा 
सञ् चारन गरयनेछ य गाउॉकामािऩर्रकाको कामािरमभा नै भाटो ऩरयऺणको व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

३१. कृपष प्रणारीको आधरु्नपककयणको रार्ग कृपषभा माजन्त्रकयणराई प्रोत्सापहत गनि अनदुानभा आधारयत 
कृपष मन्त्र उऩरब्ध गयाइने नीर्त राई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

३२. कृपषवारीभा यसामर्नक भर तथा पवषादीको प्रमोगराई र्नरुत्सापहत गदै आगाभी आ.व. भा कुनै एक 
वडाराई जैपवक उत्ऩादन ऺेत्र र्नधाियण गयी कामिक्रभ सञ् चारन गरयनेछ । 

३३. गाउॉऩार्रकाभा नै प्राङ्गारयक भर उद्योग थथाऩना गयी यसामर्नक भरखाद प्रमोगराई र्नरुत्सापहत गने 
नीर्त र्रइनेछ । 

३४. कृपष उऩज सॊकरन केन्र र्नभािणराई प्राथर्भकताभा या् ने तथा शीत बण्डायण र्नभािणको सम्बाव्मता 
अध्ममन गयी सञ् चारन गरयने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

३५. गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र यहेको परपुर ऩकेटराई आधरु्नपककयण गयी व्मावसापमक रुऩभा सवर 
फनाइनेछ । 

३६. तयकायी तथा परपुर खेतीको सम्बाव्मता अध्ममन गयी व्मावसापमक तयकायी तथा परपूर खेतीराई 
प्रवधिन गरयने छ । 

३७. कृपष तथा ऩशऩुन्ऺीजन्म योग र्नमन्त्रणको रार्ग प्रत्मेक वडाभा प्रापवर्धकहरुराई आवश्मक औषर्ध 
तथा तार्रभको नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

३८. प्रत्मेक वडाकामािरमहरुभा कृपष उत्ऩादन सम्फन्धी ऩयाभशि तथा ऩशऩुन्ऺी सम्फन्धी योगको योकथाभ 
तथा उऩचायका रार्ग कृपष/ऩश ुप्रापवर्धकको व्मवथथा गयी सेवाकेन्र सञ् चारन गरयने नीर्त र्रइनेछ । 

३९. व्मवसापमक ऩशऩुारनराई प्रवधिन तथा पवकास गनिको रार्ग उन् नत जातका र्फउफोका, घास, दाना 
आददको सहज ऩहचुराई सरु्नजश् चत गरयने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

४०. ऩशऩुारनराई व्मवसापमकयणको रागी पकसानहरुराई ऻान सीऩ तथा प्रपवर्ध हथतान्तयण गयी 
उत्ऩादकत्व फढाउने नीर्त र्रइनेछ । 
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४१. नगदेफारी खेतीराई प्राथर्भकता साथ प्रोत्साहन गने नीर्त अनरुुऩ उत्कृि कृषक ऩयुथकाय प्रदान गरयने 
नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

४२. ऩशऩुन्ऺी ऩारनको ऩकेट ऺेत्र र्नधाियण गयी जरवाम ु तथा आहायाको उऩरब्धता तथा सम्बाव्ताको 
आधायभा व्मवसापमक ऩशऩुारनराई प्रोत्सापहत गरयने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

४३. ऩशवुधशाराको व्मवथथाऩनका रार्ग आवश्मक ऩवुािधायहरुको पवकास गरयनेछ । 

४४. सहकायी वा कृषक सभहु भापि त ऩश ुआहायाको र्फउ तथा ऩश ुप्रजनन (कृर्त्रभ गबािधान) को सेवा 
प्रवाह गने र्नर्त र्रइनेछ । 

४५. गोठ तथा खोयहरुको सधुाय, गोठेभरको सॊयऺण गने, कम्ऩोि य बभॉ कम्ऩोि भर फनाउने सीऩ तथा 
प्रपवर्ध सम्फन्धी तार्रभ तथा सचेतना कामिक्रभ प्रापवधीक सेवा टोरटोरभा ऩरु्र माउने नीर्त अवरम्फन 
गरयनेछ । 

४६. ऩशऩुारनभा हनेु जोजखभ न्मरु्नकयण गनि ऩशफुीभाराई प्रत्साहन गरयनेछ । 

४७. भरयण गाउॉऩार्रकाभा व्मावसापमक कृपष तथा ऩशऩुारनराई प्रवधिन गनिगरयफ, पवऩन्न वगिका 
कृषकहरुराई  कृषक अनदुान, तयकायी खेती अनदुान , परपुर खेती अनदुानराई रजऺत वगिसम्भ 
ऩमुािउने नीर्त र्रइनेछ । 

४८. दगु्ध उत्ऩादनराई फढाउदै, पवपवर्धकयण तथा दगु्ध जन्म ऩदाथिको फजाय प्रवधिन गनि फजाय 
व्मवथथाऩन गनि सभहु/सहकायीको साझेदायीभा दगु्ध सॊकरन तथा जचथमान केन्र थथाऩना गदै आगाभी 
वषि र्बत्र दगु्ध उत्ऩादनभा आत्भर्नबिय गाउॉऩार्रकाको रुऩभा पवकास गरयनेछ ।  

४९. कृषक सभहुहरुराई कृपष तथा ऩशसेुवा सम्फन्धी आधायबतु सेवा प्रवाह सेवाकेन्र भापि त वडाफाटै 
गरयने नीर्त र्रइनेछ । 

५०. फार्रनार्रभा हनेु जोजखभ न्मरु्नकयण गनि वारी फीभा कामिक्रभराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।   

५१. कृषकहरुको कृपष उत्ऩदानराई फजायीकयण गयी हौसरा प्रदान गनि गाउॉऩार्रका थतयीम        
तयकायी सॊकरन केन्र सञ्चारन गरयनेछ । 

 

सॊथकृर्त तथा ऩमिटन् 
५२. “दोहोमािई घमु्न आउॉ, भरयण ऩमिटकीम गाॉउ” बने्न नायाराई कामािन्वमन गनि छुटै्ट बेषबषुा, बाषा, सॊथकृर्त 

बएका सभदुामभा साभदुामीक होभ थटे थथाऩना गनि प्राथर्भकता ददई सो सम्वन्धी काननुी सॊयचना 
तमाय गरयनेछ । 

५३. भरयण गाउॉऩार्रकाको ऩमिटनको प्रभखु गन्तव्मको रुऩभा सम्बावना  फोकेका ठाॉउहरु जथतै ऩञ्चकन्मा 
ऩोखयी, दयवाय डाॉडा, टुॊ र्डखेर दयफाय, चनौटे दयफाय, धयुी ढुॊगा, कपऩरेश्वय गढी, ढोका ढुॊगा, चाॉगाचरुी 
गमु्वा, ऩशऩुत भजन्दय ऺेत्र रगामतका अन्म ऩमिटपकम ऺेत्रहरु ऩपहचान गयी ऩवुािधायहरुको पवकास 
गरयने छ । 

५४. गाउॉऩार्रका ऺेत्र र्बत्र ऩने ऩमिटकीम सम्बावनाका अन्म ऺेत्रहरु (ऩमािऩमिटन, धार्भिक ऩमिटन, कृपष 
ऩमिटन) को ऩपहचान गयी ऩवुािधाय पवकास तपि  पवशेष ध्मान ददइनेछ ।  
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५५. ऩमिटन पवकास तथा ऩमिटन प्रवििनको रार्ग साविजर्नक, नीजज, सहकायी, साभदुापमक ऺेत्रहरुसॉग 
साझेदायी एवॊ सहकामि गयी मस फाट प्राप्त राबहरु आभजनथतय सम्भ ऩरु्र माइनेछ । 

५६. ऐर्तहार्सक, धार्भिक तथा ऩयुाताजत्वक भठ भजन्दय, गमु्फा, पवहाय आददको सॊयऺण तथा उऩमोगराई 
सम्फजन्धत ऺेत्रको आमआजिन सॉग आवि गने नीर्त र्रइनेछ । 

 

उद्योग, वाजणज्म तथा फजाय व्मवथथाऩन् 
५७. थथानीम तहभा उत्ऩादन हनेु कच् चा ऩदाथि प्रमोग गयेय वथत ु उत्ऩादन गने रघ ु तथा घयेर ु उद्योग 

थथाऩना गनि सहजजकयण य प्रोत्साहन गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

५८. साना तथा रघ ु उद्योगहरुको थथाऩना तथा पवकासराई प्रोत्साहन गनि रघ ु उद्यभी पवकास तार्रभ 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

५९. गाउॉऩार्रका ऺेत्र र्बत्रका साप्तापहक तथाभार्सक हाटफजायहरुराई व्मवजथथत गरयनेछ । 

६०. सरुब भलु्म ऩसर सञ्चारन गनि ईच्छुक सहकायीराई पवशेष सहरु्रमत ददने नीर्त र्रइनेछ । 

६१. फजाय व्मवथथाऩनको रार्ग ऩसर, रज, होटररे दैर्नक भूल्मसूजच उऩबोक्तारे सहजै दे् न सक् ने गयी 
या् ने  नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

६२. प्रचर्रत कानून फभोजजभ दताि नबएका ऩसरहरुराई अर्नवामि रुऩभा गाउॉऩार्रकाभा दताि गयाईनेछ । 

६३. घयबाडा वा फहार ददॉदा अर्नवामि रुऩभा सम्झौता गनुि ऩने व्मवथथा राग ुगरयनेछ । 

६४. गाउॉऩार्रका र्बत्र खानी तथा खर्नजको अध्ममन तथा सम्बाव्मता फायेभा अनसुन्धान शरुु गनि ऩहर 
गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ ।   

६५. मस गाउॉऩार्रकाका सम्बावना फोकेका फजायहरु छाऩ फजाय, धर्भरे फजाय, साहान फजाय,र्सन्धरुी 
दोबान,बारभुाया, फर्डभहुान फजायहरुभा पोहोय जन्म ऩदाथिहरुको व्मवथथाऩन गदै पोहोय 
व्मवथथाऩनको रार्ग ऩवुािधाय र्नभािण गरयनेछ । 

 

बरु्भ, सहकायी, गरयफी न्मरु्नकयण तथा रघउुद्यभ् 
६६. ब ु सेवा केन्र र्नदेजशका २०७६ वभोजजभ गाउॉऩार्रकाफाटै बरु्भ प्रशासन सम्वन्धी सेवा प्रवाह गनि 

आगाभी आवभा ब ुसेवा केन्र सञ्चारन गरयनेछ । 

६७. भरयण गाउॉऩारका र्बत्र यहेका साविजर्नक जग्गाहरुको रगत सॊकरन गयी सॊयऺण गने नीर्त 
र्रइनेछ । 

६८. सहकायीको भाध्मभफाट थथानीम श्रोत, साधन, सीऩ य ऩुॉजीको अर्धकतभ ऩरयचारन गयी गाउॉऩार्रकाको 
आर्थिक, साभाजजक रुऩान्तयण गने नीर्त र्रईनेछ । 

६९. सहकायीताको भाध्मभफाट गयीफी न्मरु्नकयण एवॊ साभाजजक ऩुॉजी र्नभािणभा जोड ददइने नीर्त र्रइनेछ । 
सहकायीराई सऺभ फनाइ थवयोजगाय तथा साभपुहक योजगायीका अवसस र्सजिना गरयनेछ । 

७०. गाउॉऩार्रकाभा सञ् चार्रत सहकायीराई तार्रभ तथा प्रजशऺण भापि त ऺभता पवकास तथा सॊथथागत 
सदुृपढकयण गने गयाउने नीर्त र्रइनेछ । 

७१. भरयण गाउॉऩार्रका सहकायी ऐन फभोजजभ सहकायीहरुको र्नमभन गरयनेछ । 
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७२. गरयवी र्नवायण कोषफाट पवर्बन्न उद्देश्मभा कजाि प्राप्त गयी हार र्नष्कृम यहेका व्मजक्त वा सभहुराई 
सपक्रम वनाई त्मथतो कजािको असर व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

७३. रघ ुउद्यभ पवकास कामिक्रभको भाध्मभफाट गरयर्फ न्मरु्नकयण गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

७४. गाउॉऩार्रका र्बत्र उद्यभशीरता पवकासको भाध्मभवाट कृपष ऺेत्रभा यहेको अधिवेयोजगायीको सभथमाराई 
हर गरयनेछ । सोको रार्ग गाॉउऩार्रका र्बत्रका मवुामवुर्तको रार्ग पवपवध सीऩभरुक, योजगायभरुक 
तार्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

७५. कृपषभा उद्यभशीरता–आजको आवश्मकता बने्न नायाका साथ कृपषको आधरु्नकीकयण तथा 
औद्योर्गकीकयणका रार्ग कृषक तथा उद्यभीहरुको ऺभता अर्बवपृि गरयनेछ य रघ ु तथा घयेर ु
उद्योगहरु सञ्चारनभा सहजजकयण गरयनेछ । 

७६. रघ ुउद्यभीराई सहबार्गता य ऺभताको आधायभा अनदुान ददइ प्रोत्सपहत गरयनेछ। 

७७. भरयण गाउॉऩार्रकाको उद्यभ पवकास नीर्त अनसुाय प्रत्मेक वडाफाट थवावरम्फी उद्यभीहरुको पवकास 
गरयनेछ ।  

७८. गाउॉऩार्रका र्बत्र उत्ऩाददत वन ऩैदावयफाट गाउॉऩार्रका र्बत्र सञ्चारन हनेु काष्ठ उद्योग य 
गाउऩार्रकाभा उऩरव्ध कच्चा ऩदाथिको उऩमोग गयी सञ्चारन गने कॊ पक्रट उद्योगराई पवशेष 
प्राथर्भकता ददइनेछ । 

 

जशऺा 
७९. सॊघीम जशऺा नीर्त एवॊ भाऩदण्डको अर्धनभा यपह आवश्मकता अनसुाय ऐन र्नमभावरी, कामिपवर्ध, 

भाऩदण्ड, र्नदेजशका आदद र्नभािण गयेय गणुथतयीम जशऺा प्रदान गरयने पवगतको नीर्तराई र्नयन्तयता 
ददईने छ ।  

८०. भरयण जशऺा पवकास मोजना फभोजजभ पवद्यारमको शैजऺक गणुथतय अर्बवपृिका कामिक्रभहरु सॊचारन 
गरयने छन ।  

८१. जनशजक्त उत्प्रयेणा कामिक्रभ अन्तयगत दयफन्दी नबएका, उच्च पवद्याथॉ सॊ्मा यहेका, कऺा सॊचारनको 
आधायभा जशऺक न्मनु यहेक पवद्यारमहरुराई पवगत फषि देजख प्रदान गरयदै आएको जशऺण र्सकाई 
सहमोग अनदुान कोटाराई मस फषि ऩर्न र्नयन्तयता ददईने छ ।  

८२. शैजऺक गणुथतय अर्बवपृि प्रोत्साहन कामिक्रभ अन्तयगत थथापऩत वारपवकास केन्रको र्नयन्तयता, ददवा 
खाजा तथा शैजऺक साभाग्री व्मवथथाऩन, सहमोगी कामिकतािहरुराई थऩ प्रोत्साहन अनदुान कामिक्रभराई 
मस फषि ऩर्न र्नयन्तयता ददईने छ ।पवद्यारम कभिचायीहरुराई ऩर्न प्रोत्साहन सपुवधा उऩरब्ध 
गयाईनेछ ।  

८३. न्मून पवद्याथॉ यहेका पवद्यारमहरुको कऺा तथा तह घटाई जशऺक कभिचायीराई अन्म पवद्यारमभा 
थथान्तयण गरयने पवगतको नीर्तराई मथावत याजखने छ । कऺा तथा तह घट्न गएका पवद्यारमका 
वारवार्रकाराई गाउॉऩार्रकाको आवाजशम पवद्यारमभा ऩठनऩाठनभा प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

८४. भाध्मर्भक तहको जशऺा क्रभश र्नशलु्क गयाउने कामिक्रभ अन्तयगत मस वषि कऺा १० र्नशलु्क 
गरयनेछ । 



16 
  

८५. पवगत वषिदेजख सॊचारनभा ल्माईएको कऺा ११-१२ सॊचार्रत पवद्यारमराई गणुथतय सधुाय व्मवथथाऩन 
अनदुान ददने कामिराई मसफषि ऩर्न र्नयन्तयता ददईने छ ।  

८६. भरयण गाउॉऩार्रकाको गौयव भरयण फहभुखुी क्माम्ऩस तथा प्राकृर्तक श्रोत व्मवथथाऩन करेज 
कपऩराकोटको गणुथतय सधुाय तथा प्रपवर्धभैत्री जशऺण र्सकाई व्मवथथाऩनको रार्ग पवर्बन्न 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयने छन । 

८७. कऺा, उभेय य तह सहुाउॉदो पक्रमाकराऩ भापि त पवद्याथॉको चौतपी पवकास गयाउने उद्देश्मरे पवगत 
वषिदेजख पवद्यारमराई भार्सक रुऩभा ददईदै आएको अर्तयक्त पक्रमाकराऩ सॊचारन अनदुानराई मस वषि 
ऩर्न र्नयन्तयता ददईने छ । 

८८. SEE उत्कृि ऩयुथकाय कामिक्रभ मथावत याजखने छ ।  

८९. वारवार्रका जशऺावाट फजन्चत हनु नऩयोस बने्न उद्दशे्मका साथ अनाथ तथा द्वन्दऩीर्डत 
वारवार्रकाराई ददईने छात्रवजृत्त कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददइनेछ ।  

९०. ऩूणि साऺय घोषणा गने सॊघीम सयकायको रऺराई सहमोग ऩमुािउन मस ऩार्रका अन्तयगत यहेका 
पवद्यारम उभेय सभहुका सफै वारवार्रकाराई पवद्यारम र्बत्र ल्माउने वातावयण र्सजिनाको रार्ग 
शैजऺक साभाग्री य ऩोशाक सहमोग कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

९१. शैजऺक ऩूवािधाय पवकास कामिक्रभ अन्तयगत गत वषिदेजख शरुुवात गरयएको पवद्यारम घेयावेया, पर्निचय 
य खानेऩानी व्मवथथाऩन एवॊ पवद्यारमभा ICT व्मवथथाऩन सम्फन्धी कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददईने 
छ ।ICT को वढी बन्दा वढी प्रमोग गयी फैकजल्ऩक जशऺण र्सकाई सहजजकयण गने व्मवथथा 
र्भराईनेछ  । 

९२. शैजऺक जनचेतना वढाउने सॊफाहकको रुऩभा साभदुामीक र्सकाई केन्रहरुराई पवकास गने य उऩमकु्त 
ठाउॉभा उक्त केन्रहरुराई थथान्तयण गने नीर्त र्रईने छ । 

९३. पवद्यारम जशऺाभा साभपुहक भूल्माङ्कन प्रणारीको पवकास गयी उत्कृष्ठ काभ गने जशऺक कभिचायीराई 
ऩयुथकृत गने नीर्त र्रईने छ । 

९४. जशऺण र्सकाईभा सहजताको रार्ग भागभा आधायीत जशऺक कभिचायी तार्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

९५. पवद्यारम जशऺक प्रसतुी पवदाभा फसेको सभमभा ऩर्न जशऺण र्सकाईको र्नयन्तयताको रार्ग फैकजल्ऩक 
जशऺक व्मवथथाऩनको प्रवन्ध गरयनेछ ।  

९६. सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊथथाको सहकामिभा कऺा ६-८ को थथानीम ऩाठ्यक्रभ र्नभािण रगामत 
शैजऺक गणुथतय अर्बवपृि सम्फन्धी अन्म पवर्बन्न साझेदायी कामिक्रभ सॊचारन गने नीर्त र्रईनेछ । 

९७. अऩाङ्गता बएका वारवार्रकाको जशऺाभा ऩहुॉच अर्बवपृि सम्फन्धी पवर्बन्न कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

९८. आधायबतू तहका पवद्यारमहरुका कऺा कोठा सधुाय गयी जचत्रात्भक र्बते्त रेखन, रैपङ्गकभैत्री फसाई 
व्मवथथाऩन, थवच्छ खानेऩानी तथा सौचारम कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददईनेछ । 

९९. र्न:शलु्क तथा अर्नवामि आधायबतू जशऺाराई व्माऩक वनाई कामािन्वमन गरयनेछ ।  

१००. जशऺा, थवाथ्म य व्मवहाय ऩरयवतिन सम्फन्धी सचेतना जगाउने उद्देश्मरे प्रत्मेक वडाभा अर्बबावक 
जशऺा कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  
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१०१. कोर्बड १९ रगामत पवर्बन्न प्रकायका भहाभायी पैर्रन नददन योकथाभ तथा र्नमन्त्रण सम्फन्धी 
कामिको रार्ग पवद्यारम सयसपाई साभाग्री व्मवथथाऩन सहमोग अनदुान उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

१०२. आधायबतू तह जशऺा उतीणि रगामत अन्म सफै कऺाहरुभा सॊचारन गरयने ऩयीऺा प्रणारीराई 
सदुृढीकयण गदै जाने नीर्त र्रईनेछ ।  

१०३. जशऺण र्सकाईभा सहजता य बाषा, सॊथकृर्तको जगेनािको रार्ग भातबृाषाभा जशऺक तार्रभको प्रवन्ध 
गरयनेछ ।  

१०४. भहाभायीको कायण र्सजजित ऩरयजथथर्तभा पवद्यारम खोल्न नसपकने अवथथाभा वैकजल्ऩक जशऺण 
र्सकाईको व्मवथथा र्भराइनेछ । 

 

मवुा तथा खेरकुद 

१०५. गाउॉऩार्रका तथा वडा थतयीम खेरकुद सर्भर्तको ऺभता पवकासभा जोड ददईने छ ।  

१०६. अध्मऺकऩ यर्नङ जशल्ड खेरकुद प्रर्तमोर्गता रगामत वडा थतयीम अन्म खेरकुद प्रर्तमोर्गताराई 
र्नयन्तयता ददईने छ ।  

१०७. मवुा तथा खेरकुद पवकास सर्भर्त भापि त गाउऩार्रका र्बत्र यहेका खेराडी ऩपहचान गयी उजचत 
तार्रभको भाध्मभफाट व्मावसापमक वनाउने नीर्त र्रईनेछ ।  

१०८. गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र यहेका खेरभैदानहरुको क्रभश: थतयवपृि गदै एक वडा एक खेरभैदानकोनीर्त 
अवरम्फन गरयनेछ । 

१०९. यािऩर्त यर्नङ शील्ड खेरकुद प्रर्तमोर्गताराई व्मवजथथत रुऩभा सॊचारन गनि आवश्मक वजेटको 
व्मवथथा र्भराईनेछ ।  

११०. यािको रार्ग खेर थवाथ्मको रागी खेर बने्न भरुनायाराई साकाय ऩानि खेरकुद यॊगशारा य  कबडि 
हर र्नभािण कामि थारनी गरयनेछ ।वडाहरुभा सभेत खेरकुद भैदान र्नभािण कामिराई प्राथर्भकता 
ददईने छ। 

 

थवाथ्म् 
१११. सफै नागयीकहरुराई गणुथतयीम आधायबतु थवाथ्म सेवा सवि सरुबढॊगरे उऩरब्ध गयाइनेछ। 

११२. गाउॉऩार्रका भातहतका थवाथ्म सॊथथाहरुफाट प्रवाह हनेु सेवाराई क्रभश् गणुथतयीम य प्रबावकायी 
वनाउदै रर्गनेछ । 

११३. गाउॉऩार्रका अन्ततिगको प्राथर्भक थवाथ्म केन्रफाट २४ सै घण्टा आकजथभक सेवा उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

११४. गाउॉऩार्रका भातहतका फर्थिङ सेन्टयहरुराई बौर्तक श्रोतसाधनरे सम्ऩन्न वनाई आवश्मक 
थवाथ्मकभॉहरुको व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

११५. गाउॉऩार्रकाभा आगाभी आर्थिक वषिभा ख वगिको सपुवधा सपहतको एम्वरेुन्स सेवा उऩरव्ध हनेुछ ।   

११६. गाउॉऩार्रका भातहतका सवै एम्वरेुन्सहरुभा GPS जडान गयी सम्बापवत दरुुऩमोगराई र्नरुत्सापहत 
गरयनेछ । 
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११७. र्न्शलु्क पवतयण हनेु औषधीहरुराई सफै थवाथ्म सॊथथाहरुफाट १२ भपहना नै सरुब ढॊगफाट 
उऩरब्ध हनेु व्मवथथा र्भराईनेछ ।  

११८. खोऩ केन्र, गाउॉघय जक्रर्नकहरुराई श्रोतसाधन सम्ऩन्न वनाईनेछ । 

११९. थवाथ्म केन्रभा सतु्केयी गयाई, जशश ु थमाहाय गयाउने आभाहरुराई प्रोत्साहन गरयने नीर्तराई 
र्नयन्तयता ददइनेछ । 

१२०. थथानीम थतयभा कामियत थवाथ्म थवमॊसेपवकाहरुराई प्रोत्साहन गरयने नीर्तराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

१२१. ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई सरुब थवाथ्म सपुवधा उऩरब्ध गयाउन प्राथर्भक थवाथ्म  केन्रभा र्नशलु् क 
थवाथ्म उऩचाय तथा ल्माफ टेथटको व्मवथथा गरयने नीर्त मथावत याजखनेछ ।  

१२२. गाउॉऩार्रकाभा सरुब औषर्ध ऩसर सञ्चारन गनि इच्छुक पाभेसीराई पवशेष सपुवधा प्रदान गरयनेछ । 

१२३. पकशोय पकशोयीहरुको मौन तथा प्रजनन  थवाथ्म सेवा तथा सूचनाको ऩहुॉचभा सरु्नजितता गरयनेछ । 

१२४. अवैधार्नक रुऩभा सञ्चार्रत औषधी ऩसरहरुको र्नमभन गरयनेछ । 

१२५. ऩणुिऩोषण मकु्त गाउॉऩार्रका फनाउने नीर्तराई र्नयन्तयता ददइनेछ  ।  

१२६. साभदुापमक थवाथ्म इकाई तथा वडा थतयका थवाथ्म चौकीहरुको बौर्तक व्मवथथाऩन गदै 
गणुथतयीम थवाथ्म उऩचाय सेवाको प्रवन्ध गरयने छ । 

१२७. वडा नॊ २ र्सथौरीभा गाउॉ घय जक्रर्नक सञ्चारन गनि आवश्मक व्मवथथा र्भराइनेछ । 

१२८. गाउॉऩार्रका र्बत्र यहेका खोऩ केन्रहरुराई बौगोर्रक दयुीका आधायभा ऩनु व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

१२९. आवश्मक औषधी, उऩकयण, प्रपवधी य दऺ थवाथ्मकभॉहरु सपहतको प्रबावकायी एवॊ जवापदेहीऩणुि 
थवाथ्म सेवा प्रणारी पवकास गरयनेछ ।उऩचायभा सॊरग्न थवाथ्मकभॉहरुको व्मजक्तगत सयुऺात्भक 
साभाग्रीहरुको प्रवन्ध गरयनेछ ।  

१३०. सने तथा नसने योगहरुको फायेभा प्रवधिनात्भक, र्नयोधात्भक य उचायात्भक कामिक्रभहरु सञ् चारन 
गरयनेछ । 

१३१. कोर्बड १९ रगामत पवर्बन्न प्रकायका भाहाभायी योगहरुराई र्नमन्त्रण तथा योकथाभ गनि आवश्मक 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयने छन ।  

१३२. गाउॉऩार्रका र्बत्र अर्धकतभ ४०० वेडको क्वायेजन्टन य न्मूनतभ ५ वेडको आईसोरेसन कऺको 
व्मवथथा र्भराईनेछ ।  

१३३. गाउॉऩार्रका र्बत्रका एक्सये सेवाराई थऩ प्रबावकायी वनाई आवश्मकता अनसुाय पवथताय गरयनेछ ।  

१३४. ऩोथटभाटिभसेवा र्न:शलु्क गने व्मवथथाराई र्नयन्तयता ददईनेछ 

१३५. गत फषिदेजख शरुु बएको साझेदायी प्रायजम्बक वारपवकास कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददईने छ ।  

१३६. आमवेुद औषधारमराई आधरु्नकयण गयी आमवेुद सेवा प्रवाह प्रबावकायी वनाईनेछ ।  

१३७. छाऩ फजाय जथथत आमवेुद जक्रर्नकराई औषधारमभा क्रभश: थतयोन् नती गरयनेछ ।  

१३८. सभदुामभा जीवनशैरी ऩरयवतिन कामिक्रभ सॊचारन गयी आमवेुद औषधी सेवनको रार्ग प्रोत्साहन 
गरयने नीर्त र्रइनेछ ।  

१३९. थथार्नम जर्डफटुीको सॊयऺण, सम्वििन य प्रमोग सम्फन्धी जनचेताना वढाउने कामिक्रभराई र्नयन्तयता 
ददईनेछ । 
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रैपङ्गक सभानता तथा साभाजजक सभावेजशकयण् 
१४०. गाउॉऩार्रकाका भपहरा, फारफार्रका, आददवासी जनजाती,पवऩन् न वगि, ज्मेष्ठ नागरयक, दर्रत य 

अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको ऺभता पवकास तथा आर्थिक, साभाजजक सशजक्तकयणको नीर्त 
अवरम्फन गरयनेछ । 

१४१. रजऺत वगिका कामिक्रभहरु सञ् चारन गदाि ऺभता पवकास, सीऩ पवकास, नेततृ्व पवकास, प्रपवर्ध 
हथतान्तयण, सचेतना तथा सॊथकृर्त सॊयऺण य प्रवधिन जथता कामिक्रभ सभानऩुार्तक ढॊगरे सञ् चारन 
गरयने नीर्त र्रइनेछ । 

१४२. गाउॉऩार्रकाको र्नणिम प्रपक्रमाभा रजऺत वगिको अथिऩणुि सहबार्गता सरु्नजश् चत गरयनेछ । 

१४३. भपहरा, दर्रत, जनजार्त य पवऩन्न वगिराई याज्मको भरु प्रवाहभा प्रवापहकयण गनि य  त्मथतो वगिराई 
सेवा प्रवाह गने थथानभा थथापऩत गनि रोकसेवा तमायी कऺा सॊचारन गरयने छ ।  

भपहरा 
१४४. “भरयणका भपहरा, पवकासभा ऩपहरा” नीर्त र्रईनेछ । हयेक ऺेत्रभा भपहराको अथिऩणुि सहबार्गता 

सरु्नजित गने नीर्त अवरम्वन गरयनेछ । भपहरासशजक्तकयणको रार्ग पवपवध चेतनाभूरक, सीऩभरुक 
य योजगायभरुक कामिक्रभ आमोजना गरयनेछ । 

१४५. गाउॉऩार्रका र्बत्र हनेु भपहरा पहॊसा अन्त्मका रार्ग ऩरुुष प्रर्त ऩयर्नबिय यहनऩुने वाध्मात्भक 
अवथथावाट भजुक्त ददराउन भपहरा उद्यभजशरता सम्फन्धी कामिक्रभहरु सॊचारन गरयने छ ।  

१४६. भपहराहरुरे भात्र सञ्चारन गने रघ ु उद्यभ व्मवसामराई गाउॉऩार्रकावाट ददइने सेवा सपुवधाभा 
प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

१४७. गाउॉऩार्रका र्बत्रका सफै भपहरारे सम्भानऩवुिक जीवन जजउन सक्ने वातावयण सरु्नजित गरयनेछ ।  

१४८. पहॊसाऩीर्डत तथा पहॊसा प्रबापवत भपहराहरुराई कानूनी उऩचायको रार्ग आर्थिक व्मवथथाऩन सपहत 
सहमोगी सॊमन्त्रको व्मवथथा र्भराईनेछ। तय गरत र्नमत याजख अनावश्मक रुऩभा ऩरुुषभार्थ 
राञ्छना रगाउने य इज्जत प्रर्तष्ठाभा ह्रास ऩगु्ने पक्रमाकराऩराई र्नरुत्सापहत गने नीर्त र्रइनेछ । 

१४९. गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र सञ्चार्रत चयुोट तथा भददया ऩसरभा २२ वषि भनुीका य गबिवती भपहराराई 
पवक्री पवतयण गनि र्नषधे रेजखएको जथटकय अर्नवामि रुऩभा याख्नऩुने वाध्मकायी व्मवथथा कामभ 
गरयनेछ ।  

१५०. ददगो पवकास य आर्थिक सम्वपृिका रार्ग भपहराको सभान अवसय, नेततृ्वदामी बरू्भका साथै सभान 
प्रर्तपर य राबको उऩबोगभा भपहराको अर्धकाय सरु्नजित गरयनेछ ।  

१५१. प्रत्मेक पवद्यारमभा पकशोयीभैत्री शौचारमको र्नभािणभा जोड ददईने छ । पवद्यारमभा अध्ममनयत 
छात्राहरुराई थमानेटयी प्माड पवद्यारमफाटै र्नशलु्क उऩरव्ध गयाइनेछ ।  

१५२. िन्दऩीर्डत तथा एकर भपहराहरुको रार्ग आमआजिनवपृि सम्फजन्ध रजऺत कामिक्रभ ल्माईने छ ।  

१५३. गाउॉऩार्रका थतयीम, वडा थतयीम पकशोयी सॊजारहरुको रार्ग ऺभता अर्बविृी तथा सचेतनाभरुक 
कामिक्रभहरु सञ् चारन गरयनेछ । त्मथता सॊजारहरुको ददगोऩनाको रार्ग आवश्मक सहमोग 
उऩरब्ध गयाईनेछ ।  
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फारफार्रका 
१५४. सम्विृ भरयण र्नभािणको रार्ग वारवार्रकाभा रगानी गयी “पवकास य सम्वपृिका ऩारक, भरयणका 

वारक”कामिक्रभ कामािन्वमन गरयनेछ । प्रत्मेक वडाभा भाध्मर्भक तहसम्भ र्न्शलु्क, अर्नवामि य 
गणुथतयीम जशऺा सविसरुब गयाइनेछ ।  

१५५. फारभैत्री थथार्नम शासनको प्रत्माबतुी गनि आवश्मक कामिक्रभहरु सञ् चारन गरयने नीर्त मथावत 
याजखने छ । 

१५६. प्रदेश सयकायरे घोषणा गयेको अवर्ध र्बतै्र भरयण गाउॉऩार्रकाराई वारपववाह य वारश्रभ भकु्त 
घोषणा गनि आवश्मक व्मवथथा र्भराइनेछ । सो कामि ऩयुा गनि ऩपहरो चौभाजशक अवर्धभा 
जनचेतनाभूरक कामिक्रभ गयी दोश्रो चौभाजशक देजख आवश्मक कानूनी उऩचाय गरयनेछ । मस 
कामिभा सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ/सॊथथाहरुको साझेदायीराई सभेत थवीकाय गने नीर्त 
अवरम्फन गरयनेछ । 

१५७. गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र सञ्चार्रत होटर तथा अन्म व्मवसाम वारश्रभ भकु्त वनाईनेछ । होटर तथा 
अन्म व्मवसामभा वारश्रभ भकु्त ऺेत्र रेजखएको जथटकय अर्नवामि रुऩभा टाथनऩुने वाध्मकायी व्मवथथा 
कामभ गरयनेछ ।  

१५८. गाउॉऩार्रका थतयीम वारक्रव, वडाथतयीम फारक्रव ऺभता अर्बविृी तथा सचेतनाभरुक 
कामिक्रभहरु सञ् चारन गरयनेछ ।मथता क्रवहरुको ददगोऩनाको रार्ग आवश्मक सहमोग उऩरब्ध 
गयाईनेछ ।  

१५९. सफै प्रकायका फारश्रभराई अन्त्म गरयनेछ । 

१६०. घय, ऩरयवाय, सभाज य पवद्यारमहरुभा वारवार्रकारे बोग्न ु ऩयेका दवु्मिवहाय तथा पहॊसा अन्त्मको 
रार्ग वारअर्धकायको ऩूणि रुऩभा उऩमोग य उऩबोग गनि ऩाउन ुऩने कुयाको सरु्नजितता गरयने छ ।  

१६१. गाउॉऩारका र्बत्र र्नभािण हनेु बौर्तक सॊयचनाराई वारभैत्री वनाइनेछ । 

१६२. फारभैत्री गाउॉऩार्रका घोषणा गनि आवश्मक कामिक्रभहरु सञ् चारन गदै फारभैत्री वडा घोषणा 
गरयनेछ  । 
 

ज्मेष्ठ नागयीक 

१६३. ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्र सहजरुऩभा वडाकामािरम फाटै उऩरब्ध गयाउने पवगतको व्मवथथा मथावत 
याजखनेछ। 

१६४. ज्मेष्ठ नागरयकहरुको रार्ग थवाथ्म उऩचाय रगामतका शायीरयक जाॉचहरु र्नशलु्क गरयने व्मवथथा 
मथावत याजखनेछ । 

१६५. ज्मेष्ठ नागरयक सम्भान कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

१६६. ज्मेष्ठ नागरयकहरुको थवाथ्म जपटरताराई ध्मानभा याखी थवाथ्म जशपवय सॊचारन गने नीर्त 
अवरम्फन गरयनेछ । 
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दर्रत 

१६७. गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र छुवाछुत तथा साभाजजक पवबेदराई ऩूणि रुऩभा अन्त्म गनि आवश्मक नीर्त तथा 
कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

१६८. दर्रत वगिराई आर्थिक तथा साभाजजक रुऩरे सवर फनाउन सचेतना तथा सीऩ पवकास जथता 
कामिक्रभ सञ् चारन गरयने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

१६९. दर्रत सभदुामको ऩयम्ऩयागत ऩेशा, करा तथा सीऩ सॊयऺण सम्फििन गदै आधरु्नकीकयण य 
व्मवसामीकयण गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 

आददवासी जनजार्त 

१७०. आददवासी जनजार्तहरुको साभाजजक तथा आर्थिक भरुप्रवापहकयणका रार्ग तार्रभ, कोजचङ, 

सीऩपवकास, नेततृ्व पवकास जथता कामिक्रभहरुभा सफैको सहबार्गता सरु्नजश् चत गरयने नीर्त अवरम्फन 
गरयनेछ । 

१७१. आददवासी जनजार्तहरुको साथकृर्तक पवकासका साथै बाषा, सॊथकृर्त,ऩयम्ऩया य ऩु् मौरी सीऩको 
सॊयऺण तथा प्रवििन गरयने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ ।  

१७२. आददवासी जनजार्तको बाषा तथा र्रऩी पवकासका रार्ग बाषा कऺाको व्मवथथा गरयनेछ । 

 

अऩाङ्ग 

१७३. अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको रगत याजख गाउॉऩार्रका थतयीम अऩाङ्ग पहत सॊयऺण सञ् जार गठन 
गरयनेछ । 

१७४. अऩाङ्ग ऩरयचमऩत्र सहजरुऩभा वडाकामािरम फाटै उऩरब्ध गयाउने पवगतको व्मवथथा मथावत 
याजखनेछ। 

१७५. कामािरम, पवद्यारम तथा थवाथ्म केन्रहरुभा अऩाङ्गभैत्री सॊयचनाहरुको र्नभािण गरयने नीर्त अवरम्फन 
गरयनेछ । 

१७६. याज्मद्वाया ऩहेरो तथा सेतो वगिभा वर्गिकयण गरयएका अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको रार्ग सीऩपवकास 
तथा उद्यभजशरता पवकास गदै थवफरम्फी फनाउने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 

मवुातथा श्रर्भक् 
१७७. देशभा पवद्यभान फेयोजगायी दय कभ गनिका रार्ग मस थथानीम तहका फेयोजगाय व्मजक्तहरुराई 

योजगायी प्रदान गनिका रार्ग आवेदन आव्हान गयी योजगाय सेवाकेन्रभा सूजचकृत गरयनेछ ।  

१७८. थथानीम तहको योजगाय सेवा केन्रभा सूजचकृत बएका फेयोजगायराई मवुा योजगायीका रार्ग 
रुऩान्तयण ऩहर आमोजना तथा काभका रार्ग ऩारयश्रर्भकभा आधारयत साभूदापमक आमोजना सॊचारन 
गयी न्मनुतभ योजगायीको प्रत्माबरू्त गयाईनेछ ।  

१७९. थथानीम तहको योगजगाय सेवा केन्रभा सजुचकृत बएका फेयोजगायहरुराई मवुा योजगायीका रार्ग 
रुऩान्तयण ऩहर आमोजना तथा काभका रार्ग ऩारयश्रर्भकभा आधारयत साभूदापमक आमोजनाहरु 
सञ्चारन गयी न्मूनतभ ्योजगायीको प्रत्माबतू गयाईनेछ । 
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१८०. कोर्बड –१९ को कायणफाट फैदेजशक योजगायीभा जान नऩाएका तथा पवदेशफाट पपकि न फाध्म 
बएका व्मजक्तहरुराई सूजचकृत गयी पवशेष प्राथर्भकता साथ योजगायी प्रदान गरयनेछ ।  

१८१. सॊघ तथा प्रदेशरे ल्माएका योजगायभूरक कामिक्रभभा अऩनत्व कामभ गदै योजगायीका ऺेत्र पवथताय 
गरयनेछ ।  

१८२. फैदेजशक योजगायीफाट पपताि आएका श्रर्भकहरुको र्सऩ ऩपहचान गयी थवयोजगायभूरक कामिक्रभभा 
सॊरग्न गयाउन ऩहर गरयनेछ । 

१८३. श्रभ सम्फन्धराई प्राथर्भकता दददै साविजर्नक ऩूवािधाय र्नभािण, य कृपष ऺेत्रफाट योजगायी सजृनाभा 
जोड ददइनेछ ।  

१८४. योजगाय सेवाकेन्रराई थऩ सदुृपढकयण गदै रर्गनेछ ।  

१८५. ऩार्रका थतरयम र्नमर्भत पवकास र्नभािणका मोजनाहरुभा आवश्मक श्रर्भकहरुका रार्ग योजगाय सेवा 
केन्रभा सजुचकृत फेयोजगाय व्मजक्तहरुराई प्राथर्भकता ददईनेछ ।  

१८६. मवुा योजगायीका रार्ग रुऩान्तयण ऩहर आमोजना तथा काभका रार्ग ऩारयश्रर्भकभा आधारयत 
साभूदापमक आमोजनाहरुराई थऩ सशक्त रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।  

१८७. रुऩान्तयणको सॊवाहक य नेततृ्वको साझेदायको रुऩभा यहेका मवुाराई पवर्बन्न प्रकायका सीऩभरुक य 
जीवन उऩमोर्ग तार्रभ प्रदान गरय साभपुहक व्मवसाम गनि अर्बप्ररेयत गने नीर्त र्रईनेछ ।  

१८८. फैदेजशक योजगायीभा यहेका मवुाहरुराई पवशेष प्माकेज कामिक्रभ र्नभािण गयी आफ्नै गाउॉभा काभ 
गनि चाहेभा पवर्बन्न पकर्सभको अनदुान तथा अन्म पकर्सभको सहरु्रमत उऩरब्ध गयाउने नीर्त 
अवरम्फन गरयनेछ ।  

१८९. प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभराई जनभखुी कामिक्रभको रुऩभा पवकास गयी सो कामिक्रभहरुभा सभेत 
उल्रेजखत मवुाहरुराई सहबागी गयाउने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ ।   

१९०. मवुाहरुराई पहॊसा, दवु्मिसन य अयाजक प्रवजृत्तवाट र्नमन्त्रण गने नीर्त र्रइनेछ । 

१९१. मवुाहरुराई प्रापवर्धक जशऺा तथा सीऩभरुक तार्रभभापि त दऺ, उद्यभजशर य आत्भर्नबिय फनाउने 
नीर्त र्रईनेछ । 

१९२. मवुाहरुराई पवऩद व्मवथथाऩन, साभाजजकपवकास, वातावयण सॊयऺण, खेरकुद रगामतका ऺेत्रभा 
थवमॊसेवकको रुऩभा ऩरयचारन गरयनेछ । 

१९३. गाउॉऩार्रका ऺेत्रभा यहेको सॊगदठत उद्योगभा कामियत काभदायहरुका रार्ग नेऩार सयकायरे तोकेको 
न्मनुतभ ज्मारा राग ुगने गयाउने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 

रोऩोन्भखु, सीभाजन्तकृत जार्त/ जनजार्त् 
१९४. रोऩोन्भखु, सीभान्तकृत जार्त/जनजार्तको ऺभता पवकास य स्रोत साधनहरुभा ऩहुॉच अर्बवपृि गरय 

जीवनथतय भार्थ उकाथ ने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

१९५. रोऩोन्भखु, सीभान्तकृत जार्त/जनजार्तका मवुाहरुको ऺभता पवकासका रार्ग व्मवसापमक तथा 
सीऩभरुक तार्रभ प्रदान गरयनेछ । 
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गैय सयकायी सॊथथा 
१९६. गाउॉऩार्रका र्बत्र कामिऺ ेत्र यहेका गैह्र सयकायी सॊघसॊथथाहरुको काभ कायवापहराई जनभैत्री य 

प्रबावकायी वनाउन एवॊ गाउॉऩार्रकाको कामिक्रभसॉग तादम्मता र्भराउन गाउॉऩार्रकाको ऩूवि थवीकृर्त 
र्रएय भात्र कामिक्रभ सञ्चारन गनुि ऩने व्मवथथा गरयनेछ । 

१९७. गैह्र सयकायी सॊघसॊथथाहरुको कामिक्रभ थवीकृत गदाि गाउॉऩार्रकारे अवरम्फन गयेको नीर्त तथा 
कामिक्रभभा सहमोग हनेु खारका कामिक्रभराई प्राथर्भकता ददइनेछ। 

१९८. गैह्र सयकायी सॊघसॊथथाहरुराई पवकासका साझेदायको रुऩभा र्रइनेछ । 

 

खानेऩानी तथा सयसपाई 

१९९. पोहोयराई भोहयभा रुऩान्तयण गने गयी जैपवक तथा अजैपवक पोहोय व्मवथथाऩनको रार्ग आवश्मक 
व्मवथथा र्भराईनेछ । 

२००. पवद्यारम तथा साविजर्नक थथानहरुभा हातधनेु (Contact Less Hand Wash) को व्मवथथा र्भराउने 
नीर्त र्रईनेछ ।  

२०१. भरयण गाउॉऩार्रकाराई बपवष्मभा प्रापिक झोरा भकु्त गाउॉऩार्रका घोषणा गने नीर्त अनरुुऩ 
वातावयण भैर्त्र पाईवय झोरा उत्ऩादन य प्रमोगभा जोड ददईनेछ ।  

 

सॊथकृर्त प्रवििन 

२०२. भरयण गाउॉऩार्रका र्बत्र यहेका सम्बापवत ऺेत्रभा ऩदभागि रुट व्मवजथथत वनाइ उक्त रुटभा 
होभथटेको प्रवन्ध गयी थथानीम करा सॊथकृर्त बाषा बेषबषुाको सॊयऺण गने नीर्त र्रइनेछ । 

२०३. गाउॉऩार्रका र्बत्र अवजथथत पवर्बन्न ऐर्तहार्सक तथा धार्भिक भहत्वका ऩोखयी य पवर्बन्न ऐर्तहार्सक 
दयवायहरुको सॊयऺण गने नीर्त र्रइनेछ ।  

२०४. भगय, ताभाङ, भाझी, थार्भ तथा हाम ुसभदुामको करा, सॊथकृर्त, यहनसहन, रयर्तरयवाज य बेषबषुाराई 
ऩमिटक आकषिकको आबषूणको रुऩभा पवथताय य पवकास गरयने छ । 

 

वन, वातावयण तथा ब ुसॊयऺण् 
२०५. गाउॉऩार्रका र्बत्र सॊचार्रत सफै प्रकायका वनको व्मवथथाऩन एवॊ र्नमभनको रार्ग थथानीम वन ऐन 

२०७६ राई कामिन्वमनभा ल्माईने छ । 

२०६. सफै प्रकायका वनभा वृऺ ायोऩण कामिक्रभ गनि प्रोत्सापहत गयी वनऺेत्रराई वपृि गरयने नीर्त 
र्रईनेछ । 

२०७. साझेदाय र्नकामसॉगको साझेदायीभा जरवाम ु ऩरयवतिन अनकुुरन नीर्त र्नभािण य कामािन्वमन 
गरयनेछ ।  

२०८. यापिम याजभागिको दामाॉ वामाॉ वृऺ ायोऩण गयी सडक सौन्दमिता फढाउदै वातावयण थवच्छ य सपा 
वनाउने नीर्त र्रईनेछ ।  
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२०९. गाउॉऩार्रकाको वन ऺेत्र र्बत्र चरयचयन फन्द गरयनेछ । वनभा डढेरो र्नमन्त्रणको रार्गअग्नी येखा 
र्नभािण गने साथै एक रुख कटानी वाऩत कजम्तभा दईु पवरुवा हकुािउन ु ऩदिछ बने्न पवषमभा 
सभदुामभा सचेतना वढाउने कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२१०. प्राकृर्तक रुऩभा उत्ऩादन बएका पवरुवाहरुको सॊयऺण गने नीर्त र्रईनेछ ।  

२११. वातावयणको सॊयऺणको रार्ग प्रापिकजन्म साभाग्रीको प्रमोगराई र्नरुत्सापहत गरयनेछ ।  

२१२. वढ्दो सहयीकयणराई ध्मानभा याजख फसऩाकि  र्नभािण तथा साविजर्नक सौचारमको व्मवथथा र्भराउन 
भु् म चोकहरुभा र्नशलु्क जग्गा दान गने व्मजक्तराई उच्च सम्भान गरयनेछ ।  

२१३. नदी र्नमन्त्रणराई प्राथर्भकता ददई आवश्मक तायजारीहरुको बण्डायण गरयनेछ ।  

२१४. सडक ऩवुािधाय र्नभािण गदाि ऩानीको भहुान सकु्न सक्ने तपि  पवशेष ध्मान ददइ भहुान सॊयऺणभा 
ध्मान ददइनेछ । र्नभािण कामिभा हेवी इक्मभेुन्टको प्रमोगराई र्नरुत्सापहत गरयनेछ ।  

२१५. चयेु सॊयऺणका रार्ग यािऩर्त चयेु सॊयऺण कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्वमन गरयनेछ ।  

 

पवऩद व्मवथथाऩन 

२१६. “नसोधी, नवोरी आउछ, प्रकृर्तको पवऩदा । उठौ, जागौ, जोगाऔ जीउधन य सम्ऩदा ।।”बन्न ेनायाराई 
पवऩद् व्मवथथाऩन सम्वन्धी भरु नाया अवरम्वन गयी पवऩद् व्मवथथाऩनको रार्ग पवऩद्ऩवुि तमायीभा 
जोड ददईनेछ ।  

२१७. गाउॉऩार्रकाभा आऩतकार्रन उिाय तथा याहतको रार्ग पवऩद् व्मवथथाऩन कोष तथा पवऩद् ऩवुि 
तमायीका अत्मावश्मक साभग्रीको बण्डायण व्मवथथा गरयनेछ ।  

२१८. वाढी ऩपहयो सम्बापवत ऺेत्रभा ऩपहयो र्नमन्त्रणको रार्ग वामो ईजन्जर्नमरयङराई जोड ददईनेछ । 

२१९. थथानीम पवऩद तथा जरवाम ुमोजना २०७५ फभोजजभ पवऩद न्मूर्नकयण सम्फन्धी कामिक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ । 

२२०. गाउॉऩार्रका तथा वडा थतयीम पवऩद व्मवथथाऩन सर्भर्तराई सपक्रम वनाइनेछ ।पवऩदको सभमभा 
उद्दाय तथा याहत कामिको रार्ग सहमोगी सॊथथा य सयुऺा र्नकामराई साथभा र्रएय अगाडी वढ्ने 
नीर्त र्रईनेछ ।  

२२१. र्छभेकी ऩार्रकाहरुको साझेदायीभा वारुणमन्त्रको सॊमकु्त सञ्चारन गनि ऩहर गरयनेछ ।  

 

पोहोय भैरा व्मवथथाऩन 

२२२. थथानीम पोहोय भैरा व्मवथथाऩन ऐन २०७६ राई कामािन्वमनभा ल्माई पोहोय भैरा व्मवथथाऩनको 
रार्ग डजम्ऩङ साईडको व्मवथथाऩन गरयनेछ ।  

२२३. घनाफथती, साविजर्नक थथान तथा कामािरमको वयऩय पोहोय भैरा व्मवथथाऩनको रार्ग डिपवनको 
अर्नवामि व्मवथथाऩन गरयनेछ ।  

२२४. गाउॉऩार्रका र्बत्र उत्सजिन हनेु पोहोयभैरा व्मवथथाऩनको रार्ग ढुवानी साधनको व्मवथथा गरयनेछ ।  

२२५. प्रापिक जन्म पोहोयराई र्नरुत्सापहत गरयने छ । टोर सधुाय सर्भर्त गठन गयी पोहोय भैरा 
व्मवथथाऩनराई अगाडी वढाउने नीर्त र्रईनेछ ।  



25 
  

२२६. प्रत्मेक वडाभा पोहोयभैरा व्मवथथाऩनको रार्ग सयसपाई कभिचायीको व्मवथथा गदै जाने नीर्त 
र्रईनेछ ।  

 

सॊगठनात्भक व्मवथथाऩन् 
२२७. "भरयण गाउॉऩार्रकाको सशुासनका आधाय : जवापदेपहता, उत्तयदापमत्व, ऩायदजशिता य सदाचाय"बन्ने 

नायाराई गाउॉऩार्रकाको सशुासन कामभ गने कडीको रुऩभा र्रइनेछ ।  

२२८. गाउॉऩार्रकाफाट प्रवाह हनेु सेवाराई प्रबावकायी वनाउन“जनता सखुी, हाभी खसुी”बन्ने नाया तम गयी 
थथानीम तहको शासन य प्रशासर्नक सॊमन्त्रराई सभावेशी, सेवाभखुी, थतयीम, पवर्धसम्भत य जनभैत्री 
फनाइने छ ।  

२२९. सेवाप्रदामक र्नकामको दऺता, जवापदेपहता, ऩायदजशिता य सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता ल्माउन 
आवर्धक रुऩभा साविजर्नक सनुवुाई, नागरयक सनुवुाई जथता कामिक्रभ आामोजना गरयनेछ ।  

२३०. सेवा प्रवाहभा दऺता, जवापदेपहता, ऩायदजशिता य प्रबावकारयता कामभ गयी भ्रिाचायभकु्त य 
सशुासनमकु्त व्मवथथाको सरु्नजिता कामभ गरयनेछ ।  

२३१. जनताको गनुासो सनुवुाई सॊमन्त्रको र्नभािण गयी कामािन्वमन गरयनेछ ।  

२३२. कामािरमफाट प्रवाह सेवा प्रवाहराई सदुृढ गनि आवश्मक श्रोत तथा साधनको व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

२३३. साविजर्नक सेवाप्रवाहराई गणुथतयीम, सभावेशी एवॊ सहज फनाउन पवद्यतुीम शासन प्रणारी अवरम्फन 
गयी प्रशासर्नक कामिपवधीराई सयरीकयण य सङ्खऺेपऩकयण गरयनेछ । 

२३४. नेऩार सयकायद्वाया थवीकृत दयफन्दी ढाॉचा फभोजजभ वडा तथा कामिऩार्रकाको कामािरमभा दयफन्दी 
व्मवथथाऩन गरयने छ । 

२३५. कभिचायीको भनोवर उच्च याजख काभ प्रर्त उत्प्ररेयत गयाउन गाउॉऩार्रकाको आन्तरयक कोषफाट 
ऩारयश्रर्भक वझु्ने सभान तहका कभिचायीको ऩारयश्रर्भक सपुवधाभा सभानता कामभ गरयनेछ ।हार 
खाईऩाई आएको भहॊगी बत्ताराई मथावत याजखने छ । 

२३६. सफै वडा कामािरमहरुराई गाउॉ कामिऩार्रकाको सञ् जारभा जोड्ने व्मवथथा र्भराइनेछ । 

२३७. प्रत्मेक वडा कामािरम तथा गाउॉकामिऩार्रकाको कामािरमभा पवद्यरु्तम वडाऩत्रको व्मवथथाऩन 
गरयनेछ । 

२३८. गाउॉऩार्रकाका भहत्वऩणुि र्नणिमहरु कानून फभोजजभ सञ्चाय भाध्मभ, साभाजजक सञ्जार तथा वेफसाइट 
भापि त साविजर्नक गरयनेछ । 

२३९. गाउॉऩार्रकाभा कामियत कभिचायीहरुको ऺभता पवकासका रार्ग तार्रभ तथा प्रजशऺण कामिक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ । 

२४०. गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र यहेका सयकायी, साभदुापमक सॊथथाहरुको नाभभा यहेका साविजर्नक सम्ऩत्ती, 
ऐरानी, ऩतॉ सयकायी तथा साविजर्नक जग्गाहरुको पववयण सॊकरन गयी सॊयऺण गरयनेछ । 

२४१. गाउॉऩार्रका थथाऩना ददवसराई उत्सवको रुऩभा भनाउने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 
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२४२. गाउॉऩार्रका अन्तगित कामियत कभिचायीहरुराई प्रोत्साहन गयी उच्च भनोवरका साथ काभप्रर्त 
उत्प्ररेयत गयाउन तोपकएको काभको आधायभा मातामात, इन्धन रगामतका सपुवधाहरु प्रदान गरयने य 
कामि सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारी अवरम्वन गरयनेछ । 

२४३. सभमानाकूर साविजर्नक सनुवुाइ, साभाजजक ऩयीऺण तथा साविजजक ऩयीऺण जथता कामिक्रभ सञ्चारन 
गयी कामािरमको कामिहरुको सयोकायवाराहरुसॉग ऩषृ्ठऩोऺण र्रइनेछ । 

२४४. गनुासो तथा उजयुीऩेटीकाको व्मवथथा गयी, सॊकर्रत गनुासो तथा उजयुीहरुको सभमभा नै उजचत 
व्मवथथाऩन गरयनेछ। 

 

पवत्तीम व्मवथथाऩन 

२४५. आ. व. २०७७/०७८ भा सम्ऩजत्त कय सम्फन्धी सम्बावना अध्ममन तथा ऩवुि तमायी गयी सम्ऩत्ती 
कय प्रणारी रागू गरयने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

२४६. नेऩारको सॊपवधानभा उल्रेजखत याजश् वका श्रोतहरुको दामयाराई पयापकरो ऩादै अर्धकतभ 
आन्तयीक श्रोत सॊकरन गदै पवत्तीम थवावरम्फन तपि  अग्रसय हनेु नीर्त र्रइनेछ । 

२४७. गाउॉऩार्रकाको आन्तयीक आभदानी हनेु  श्रोत हरुको ऩपहचान गयी ददगो तथा बयऩदो आभदानीका 
श्रोतहरुको पवकास गरयने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

२४८. आन्तरयक तथा फाह्य रेखा ऩयीऺणराइ र्नमर्भत य प्रबावकायी वनाई रेखा प्रणारीराई ऩायदशॉ 
फनाउने नीर्त र्रइनेछ । 

 

न्मापमक सर्भर्त 

२४९. न्माम प्रणारीराई थवच्छ य पवश्वसनीम वनाईनेछ । न्मामीक ऺेत्र सधुायको रार्ग अध्ममन 
अनसुन्धानभा जोड ददई न्मामीक सर्भर्तको ऺभता अर्बवपृि गरयनेछ ।  

२५०. “पवराऩभा हैन, र्भराऩभा जोड ददऔॊ”बने्न नायाराई भतुि रुऩ ददईनेछ । सो को रार्ग थथानीम 
भेरर्भराऩकतािहरुको ऺभता अर्बवपृि गयी थथानीम झैझगडाराई थथानीम थतयभा भेरर्भराऩको 
भाध्मभफाट र्नरुऩण गरयनेछ ।  

२५१. पौजदायी कसयुभा शनु्म सहनजशरता नीर्त अवरम्वन गरयनेछ । 

२५२. गरयव, असहाम तथा ऩर्छऩयेका सभदुामका व्मजक्तहरुको रार्ग र्न्शलु्क काननुी ऩयाभशिको रार्ग 
सहमोग उऩरब्ध गयाईने छ । 

२५३. न्मापमक सर्भर्त तथा भेरर्भराऩकतािको ऺभता अर्बवपृिगरयनेछ। 

२५४. साभदुापमक भेरर्भराऩ केन्रराई व्मफजथथतफनाईनेछ। 

२५५. न्मापमकसर्भर्त तथा भेरर्भराऩ कतािरे पऩर्डतहरुको रार्ग प्रवाह गरयने सेवाराई सयर य सहज 
फनाईनेछ ।  
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२.३ भु् म भु् म आमोजना य पक्रमाकराऩ् 

भरयण गाउॉऩार्रका 
सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् १० आर्थिक पवकास 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

१०१० कृपष/ऩश ु     २२६००००० ० २२६००००० ० ० ० ० ० ० 

१ 
कृपष  पवकास तथा ऩश ु
कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   २२५०००००   

२२५००००
० 

            

२ 
कृषकहरुराई वीउपवजन 

पवतयण अनदुान 
भरयण-३   १०००००   १०००००             

१०२० उद्योग तथा वाजणज्म     ३०००००० ० ३०००००० ० ० ० ० ० ० 

१ 
प्रथतावनाभा आधारयत रघ ु
उद्यभ पवकास कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   २००००००   २००००००             

२ 
उद्यभजशरता पवकास सम्वन्धी 
सीऩभरुक कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   १००००००   १००००००             

१०३० ऩमिटन     ५०००० ० ५०००० ० ० ० ० ० ० 

1 
कपऩराकोट वन झाक्री गपुा 
सॊयऺण 

भरयण-६   ५००००   ५००००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

१०४० सहकायी     ५००००० ० ५००००० ० ० ० ० ० ० 

१ सहकायी र्नमभन भरयण गाऩा   ५०००००   ५०००००             

१०५० पवजत्तमऺेत्र     ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
                          

सॊकेत नॊ/ पवषमतग जशषिक न् २० साभाजजक पवकास 

२०१० जशऺा     ३२६०८७०० ३३१२००० ० ११०५१९०० ० १८२४४८०० ० ०   

१ 

ऩयुानोवार पवकासको कोटा 
बएको २९ पवद्यारमको 
सहमोगी कामिकतािराई 
प्रोत्साहन थवरुऩअनदुान थऩ 
भार्सक रू ६००० का दयरे 

भरयण गाऩा   २०८८०००     २०८८०००           

२ 

गाउॉऩार्रकावाट थथाऩना 
गरयएका १९ वार पवकास 
कोटाभा कामियत सहमोर्ग 
कामिकतािराई जशऺण र्सकाई 
सहमोग अनदुान १३००० 
का दयरे १२ भपहना 

भरयण गाऩा   २९६४०००     २९६४०००           

 



29 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

3 

गाउॉऩार्रकावाट थथाऩना 
गरयएका १९ वारपवकास 
केन्रराई शैजऺक साभाग्री 
व्मवथथाऩन अनदुान 

भरयण गाऩा   ९५०००     ९५०००           

4 

वारपवकास केन्र ४८ 
पवद्यारमराई पवद्याथॉ 
र्नमर्भतताको रार्ग सॊचाय 
खचि अनदुान 

भरयण गाऩा   ४८०००     ४८०००           

5 

गाउॉऩार्रकावाट थथाऩना 
गरयएका १९ वार पवकास 
केन्रभा अध्ममनयत 
वारवार्रकाहरुराई ददवा 
खाजा फाऩत १८० ददनको 
प्रर्त पवद्याथॉ रु १५ का 
दयरे अनदुान 

भरयण गाऩा   ६६६९००     ६६६९००           

6 

सभदुामभा आधायीत बई 
सॊचार्रत वारपवकास 
केन्रहरुराई सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ३१२०००     ३१२०००           



30 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

7 

पवद्यारम कभिचायीहरुको 
रार्ग प्रोत्साहन अनदुान 
भार्सक रु २००० का दयरे 
१२ भपहना 

भरयण गाऩा   १३६८०००     १३६८०००           

8 

कऺा १-३/१-४ सम्भ 
सॊचार्रत एक (१) भात्र 
दयफन्दी यहेका 
एवॊभा.पव./र्न.भा.पव. सॊचार्रत 
उच्च पवद्याथॉ अनऩुात बएका 
१५ वटा पवद्यारमराई 
जशऺक व्मवथथाऩनको रार्ग 
जशऺण र्सकाई सहमोग 
अनदुान 

भरयण गाऩा   ३५१००००     ३५१००००           

9 

एउटाऩर्न र्न.भा.पव. दयवन्दी 
नबएको १४ पवद्यारमराई 
जशऺक व्मवथथाऩनको रार्ग 
जशऺण र्सकाई सहमोग 
अनदुान 

भरयण गाऩा   ४५५००००         ४५५००००       

 



31 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

10 

एउटाऩर्न दयवन्दी नबएको 
३ भा.पव. राई जशऺक 
व्मवथथाऩनको रार्ग जशऺण 
र्सकाई सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ११७००००         ११७००००       

11 

भा.पव. तह क्रभश र्नशलु्क 
गने कामिक्रभ अन्तयगत कऺा 
९ भा अध्ममनयत 
पवद्याथॉहरुको रार्ग प्रर्त 
पवद्याथॉ फाषॉक २४०० 
समका दयरे पवद्यारमराई 
अनदुान 

भरयण गाऩा   १३२४८००         १३२४८००       

12 

भा.पव. तह क्रभश र्नशलु्क 
गने कामिक्रभ अन्तयगत कऺा 
१०भा अध्ममनयत 
पवद्याथॉहरुको रार्ग प्रर्त 
पवद्याथॉ फाषॉक ३००० 
समका दयरे पवद्यारमराई 
अनदुान 

भरयण गाऩा   १२०००००         १२०००००       



32 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

13 

प्रर्तभपहना ५ हजायका दयरे 
अर्तरयक्त पक्रमाकराऩ 
सॊचारन अनदुान भा.पव. 

भरयण गाऩा   ३२००००         ३२००००       

14 

प्रर्तभपहना ४ हजायका दयरे 
अर्तरयक्त पक्रमाकराऩ 
सॊचारन अनदुान र्न.भा.पव. 

भरयण गाऩा   ३८४०००         ३८४०००       

15 

प्रर्तभपहना ३ हजायका दयरे 
अर्तरयक्त पक्रमाकराऩ 
सॊचारन अनदुान प्रा.पव. 

भरयण गाऩा   ६७२०००         ६७२०००       

16 

SEE भा उत्कृि GPA ल्माउने 
पवद्याथॉ अध्ममनयत 
पवधारमराइ ऩयुथकाय 

भरयण गाऩा   १०००००         १०००००       

17 

SEE भा १.६ बन्दा भाथी 
GPA ल्माइ वढी पवद्याथॉ ऩास 
गयाउने पवद्यारम राइ 
ऩयुथकाय 

भरयण गाऩा   १०००००         १०००००       

 

 



33 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

18 

SEE  सफैबन्दा फढी GPA प्राप्त 
गने प्रापवर्धक तथा साधायणा 
धाय तपि का गयी छात्र छात्रा 
४ जनाराइ ऩयुथकाय य 
कामिक्रभ सभायोह व्मवथथाऩन 
खचि 

भरयण गाऩा   ३००००         ३००००       

19 

अनाथ तथा द्वन्द पऩर्डत 
ऩरयवायका वारवार्रकाराई 
अध्ममनभा र्नयन्तयताको 
रार्ग सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ५०००००         ५०००००       

20 

पवद्यारम वापहय यहेका 
वारवार्रकाराई शैजऺक 
साभाग्री य ऩोशाक सहमोग 
कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   ३०००००         ३०००००       

21 

कऺा ११-१२ सॊचार्रत 
पवद्यारमहरुराई शैजऺक 
गणुथतय सधुाय व्मवथथाऩन 
सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   १००००००         १००००००       

 



34 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

22 

आधायबतू तथा भाद्यार्भक 
पवद्यारमहरुभा कम्प्मटुय, 

ल्माऩटऩ, पप्रन्टय रगामत 
भेर्सनयी साभान खरयद 

भरयण गाऩा   १००००००         १००००००       

23 

आधायबतू तह कऺा ६-८ 
सॊचार्रत पवद्यारमभा 
ईन्टयनेट जडान 

भरयण गाऩा   १४४०००         १४४०००       

24 

भरयण फहभुखुी क्माम्ऩस 
शैजऺक गणुथतय सधुाय 
व्मवथथाऩन सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   २०००००         २०००००       

25 

प्राकृर्तक स्रोत व्मवथथाऩन 
करेज ICT य ल्माव 
व्मवथथाऩन सम्फन्धी सहमोग 
अनदुान 

भरयण गाऩा   ४०००००         ४०००००       

26 

पवद्यारम पर्निचय तथा 
घेयावेया य खानेऩानी 
व्मवथथाऩन 

भरयण गाऩा   १५०००००         १५०००००       

 



35 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाकोनाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

27 

अनौऩचारयक साऺयता 
रगामत प्रथतावभा आधायीत 
र्सऩभरुक कामिक्रभ सॊचारन 
गनि साभदुामीक र्सकाई 
केन्रराई अनदुान 

भरयण गाऩा   ३०००००         ३०००००       

28 

कऺा ८ तथा थथानीम 
ऩाठ्यक्रभको ऩयीऺा सॊचारन, 

व्मवथथाऩन यऩयुथकाय खचि 
भरयण गाऩा   ६२५०००         ६२५०००       

29 

जशऺा तथा खेरकुद सम्फन्धी 
पवर्बन्न प्रकायका फैठक, सॊचाय 
य खाजाखचि 

भरयण गाऩा   ४०००००         ४०००००       

30 
भागभा आधारयत पवर्बन्न 
प्रकायका जशऺक तार्रभ 

भरयण गाऩा   १६०००००         १६०००००       

31 

शैजऺक तथा खेरकुद 
कामिक्रभको अनगुभन 
भूल्माङ्कन 

भरयण गाऩा   २०००००         २०००००       

 



36 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

32 

वैकजल्ऩक जशऺक/कभिचायी 
व्मवथथाऩनको रार्ग जशऺण 
र्सकाई सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   २२५०००         २२५०००       

33 

आवासीम पवद्यारम सॊचारन 
व्मवथथाऩन अनदुान 
(साभदुापमक पवद्यारमको 
रार्ग) 

भरयण गाऩा   १०००००० १००००००               

34 साझेदायी शैजऺक कामिक्रभ भरयण गाऩा   ४००००० ४०००००               

35 

अर्बबावक जशऺा कामिक्रभ 
(पवद्याथॉ बनाि य र्नमर्भतता, 
फारपववाह न्मरु्नकयण, 

व्मवहाय ऩरयवतिन, थवाथ्म 
जशऺा सम्फन्धी पवषमफथत ु
वाये अन्तयपक्रमा य 
भनोपवभशिकताि द्वाया  
पवद्याथॉराई ऩयाभशि सभेत) 

भरयण गाऩा   २५०००० २५००००               

36 शैजऺक क्मारेण्डय र्नभािण भरयण गाऩा   ५०००० ५००००             
  

 



37 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

37 

गाऩाथतयीम पवषमगत सर्भर्त 
गठन, र्सकाई सहजजकयण 
साभाग्री व्मवथथाऩन, फैठक 
मातामात तथा गोपष्ठ सॊचारन, 

व्मवथथाऩन खचि 

भरयण गाऩा   ३१२००० ३१२०००               

38 

जशऺा ददवस सभायोह 
व्मवथथाऩन तथा उत्कृि 
तहगत जशऺक सम्भान तथा 
ऩयुथकाय 

भरयण गाऩा   ५०००० ५००००               

39 
पवद्याथॉ थव आमआजिन 
कामिक्रभ सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ३००००० ३०००००               

40 

कऺा ६-८ को थथार्नम 
ऩाठ्यक्रभ र्नभािण य 
कामािन्वमन 

भरयण गाऩा   २००००० २०००००               

41 
पव.व्म.स.अध्मऺ य 
प्र.अ.हरुको सॊमकु्त गोपष्ठ 

भरयण गाऩा   ५०००० ५००००               

42 
भातबृाषाभा जशऺण र्सकाईको 
रार्ग जशऺक तार्रभ 

भरयण गाऩा   ४५०००० ४५००००               
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43 

जशऺक तथा कभिचायी छनौट 
ऩयीऺा सम्फन्धी खचि 
व्मवथथाऩन 

भरयण गाऩा   २५०००० २५००००               

२०२० थवाथ्म     १३८६७२०० १३८६७२०० ० ० ० ० ०     

१ ऩञ्चकभि भरयण गाऩा   १००००० १०००००               

२ 
जेष्ठ नागरयक यसामन औषर्ध 
पवतयण 

भरयण गाऩा   १००००० १०००००               

३ अर्त आवश्मक औषधी खरयद भरयण गाऩा   ५००००० ५०००००               

४ 

योग प्रर्तयोधात्भक ऺभता 
अर्बवपृिका रार्ग औषधी 
खरयद 

भरयण गाऩा   ३००००० ३०००००               

५ 
थवाथ्म सॊथथाभा कामियत 
कभिचायी जोजखभ बत्ता 

भरयण गाऩा   १८५०००० १८५००००               

६ 
गबिवती सतु्केयी प्रोत्साहन 
खचि 

भरयण गाऩा   १५००००० १५०००००               

७ 
भपहरा थवाथ्म थवमॊसेपवका 
प्रोत्साहन खचि 

भरयण गाऩा   ९९७२०० ९९७२००               
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८ औषधी खरयद भरयण गाऩा   ३५००००० ३५०००००               

९ 

औजाय, उऩकयण य अन्म 
सयुऺा य सयसपाई साभग्री 
खरयद 

भरयण गाऩा   १०००००० १००००००               

१० 
थवाथ्म चौकी व्मवथथाऩन 
अनदुान 

भरयण गाऩा   २००००० २०००००               

११ 
आधायबतु तथा साभदुापमक 
थवाथ्म ईकाइ अनदुान 

भरयण गाऩा   १५०००० १५००००               

१२ 
ऩोथटभाटिभ सेवा व्मवथथाऩन 
खचि 

भरयण गाऩा   १००००० १०००००               

१३ 
थवाथ्मकभॉ ऺभता अर्बफपृि 
तार्रभ 

भरयण गाऩा   ३००००० ३०००००               

१४ 
थवाथ्म सॊथथा अनगुभन 
भलु्माॊकन य अन्म भ्रभण खचि 

भरयण गाऩा   ३००००० ३०००००               

१५ 
सर्भऺा वैठक खाजा तथा 
मातामात 

भरयण गाऩा   २५०००० २५००००               

१६ 
सॊक्राभक तथा सरुवा योग 
र्नमन्त्रण कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   १०००००० १००००००               
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१७ 
औषर्ध तथा अन्म साभाग्री 
ढुवानी 

भरयण गाऩा   ५०००० ५००००               

१८ 
पभि  पम्मािट छऩाई,  
भसरन्द थटेशनयी, आदी 

भरयण गाऩा   १२०००० १२००००               

१९ ख वगिको  एम्वरेुन्स खरयद भरयण गाऩा   १५००००० १५०००००               

२० 
थवाथ्म सम्वजन्ध  सडक 
नाटक 

भरयण-2   ५०००० ५००००               

२०३० खानेऩानी तथा सयसपाई     ४००५००० ० ४००५००० ० ० ० ० ० ० 

१ भङु्खग्र ेचाऩाकर  र्नभािण भरयण-2   ३५०००   ३५०००             

२ 
ठूरो गदुिवा चौताया  चाऩाकर 
र्नभािण 

भरयण-2   ३५०००   ३५०००             

३ 
खाटदभाय खानेऩानी ट्याङकी 
र्नभािण 

भरयण-2   ५००००   ५००००             

४ 
कारी नाग खानेऩानी 
ट्याङकी र्नभािण 

भरयण-2   ५००००   ५००००             

५ 
र्सन्दयेु दोबान खेरकुद भैदान 
चाऩाकर र्नभािण 

भरयण-2   ३००००   ३००००             

६ जशयटोर र्बर्त्र खानेऩानी र्नभािण भरयण-3   १०००००   १०००००             
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७ निरी सॊखटोर खानेऩानी भरयण-3   १०००००   १०००००             

८ बरामो दोबान खानेऩानी भरयण-3   १०००००   १०००००             

९ पप्रथेवायी खानेऩानी  भभित भरयण-3   ५००००   ५००००           
 
 

१० 
भथौरी कभाने डाडा ईनाय 

 
भरयण-3   २०००००   २०००००             

११ 
फरुण ढाप्साय सकेु खानेऩानी 
ईनाय 

भरयण-3 
  १०००००   १०००००             

१२ 
भथौरी हेल्थऩोथट भरु्न 

खानेऩानी 
भरयण-3 

  १०००००   १०००००             

१३ फरुण काभिडाडा  खानेऩानी भरयण-3   ५००००   ५००००             

१४ 
भथौरी पवर्बन्न खानेऩानी कुवा 
र्नभािण 

भरयण-3 
  १०००००   १०००००             

१५ हकि टे इनाय र्नभािण भरयण-3   १०००००   १०००००             

१६ भथौरी बारखुोरा डाडाइनाय भरयण-3   १०००००   १०००००             
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१७ बरामो सखुौया टोर खानेऩानी भरयण-3   १०००००   १०००००         
    

१८ 
खानेऩानी नमाॉफथती ऩाईऩ 
खरयद वढीभहुान 

भरयण-5   १०००००   १०००००             

१९ खानेऩानी इनाय र्नभािण वडरा भरयण-5   १०००००   १०००००           
  
 

२० 
घमु्तीटोर खानेऩानी इनाय 
र्नभािण 

भरयण-5   ८००००   ८००००             

२१ 
वडा बयीको रार्ग खानेऩानी 
ऩाईऩ खरयद 

भरयण-6   ३०००००   ३०००००             

२२ दर्रत फथती ईनाय र्नभािण भरयण-6   २०००००   २०००००             

२३ चाऩाकर ४ वटा भरयण-6   १०००००   १०००००             

२४ 
धर्भरे खानेऩानी ट्याङ्की 
र्नभािण तथा ऩाईऩ खरयद 

भरयण-6   ३०००००   ३०००००             

२५ भहेश्वता खानेऩानी पवथताय भरयण-7   ३०००००   ३०००००             

२६ 
भहेश्ता खानेऩानी पवथताय 
भार्थल्रो टोर 

भरयण-7 
  २५००००   २५००००             
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२७ फाह्रपवसे खानेऩानी पवथताय भरयण-7   ३०००००   ३०००००             

२८ अठुवा खानेऩानी र्नभािण भरयण-7   १५००००   १५००००             

२९ 
दाहारडाॉडा खानेऩानी ऩाईऩ 
खरयद 

भरयण-7 
  ५००००   ५००००             

३० एकान्तकुना खानेऩानी र्नभािण 
भरयण-7 

  ५००००   ५००००             

३१ 
जमभॊगर खानेऩानी भोटय 
खयीद 

भरयण-7 
  १४००००   १४००००             

३२ 
भहेश्वता कोर टोरइनाय 
र्नभािण 

भरयण-7 
  १५००००   १५००००             

३३ गणेश कुवा र्नभािण 
भरयण-7 

  ३५०००   ३५०००             

2040 सॊथकृर्त प्रवििन     १५००००० ० १०००००० ० ० ५००००० ० ० ० 

१ 

पवर्बन्न बाषा सॊथकृर्त, र्रऩी, 
कराको अध्ममन, अनसुन्धान 
गयी सॊयऺणय सम्वििन गने 

भरयण गाऩा   २०००००         २०००००       
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२ 

खसआमि, आददवासी जनजार्त, 

पऩछडावगि, अल्ऩसॊ्मक 
सभदुामको बेषबषुा, करा, 
सॊथकृर्त, बाषा, रयर्तरयवाज, 

सभ्मता एवॊ जीवन ऩिर्तको 
सॊग्रह य प्रदशिन हनेु गयी 
सॊग्रहारम थथाऩना गने 

भरयण गाऩा   ३०००००         ३०००००       

३ खरॊगा सपहद गेट र्नभािण भरयण-1   ३०००००   ३०००००             

४ 
भारुनी भजन्दय र्नभािण 
कार्तिके 

भरयण-1   १०००००   १०००००             

५ 
सानो गदुिवा अधयुो भजन्दय 
र्नभािण 

भरयण-2   १०००००   १०००००             

६ निरी भहादेव भजन्दय र्नभािण भरयण-3   १०००००   १०००००             

७ चचि बवन र्नभािण भरयण-3   १०००००   १०००००             

८ डम्पु थतम्ब र्नभािण भरयण-3   १०००००   १०००००             

९ 
छाऩ भहादेव भजन्दयको जग्गा 
सॊयऺण तथा घेयावेया 

भरयण-6   १०००००   १०००००             
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१० गौयीशॊकय देवी भन्दीय भभित भरयण-6   १०००००   १०००००             

2050 खेरकुद तथा भनोयञ्जन     ३४५०००० ० ३४५०००० ० ० ० ० ० ० 

१ 

यािऩर्त यर्नङ जशल्ड 
प्रर्तमोर्गता सॊचारन 
व्मवथथाऩन य सहबार्ग 
पवद्यारमराई खचि व्मवथथाऩन 
सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ३०००००   ३०००००             

२ 

अध्मऺ कऩ खेरकुद 
प्रर्तमोर्गता सॊचारन 
व्मवथथाऩन खचि 

भरयण गाऩा   १५०००००   १५०००००             

३ 

गाउॉऩार्रका थतरयम पवर्बन्न 
प्रकायका खेरकुद प्रर्तमोर्गता 
सॊचारन तथा व्मवथथाऩन 

भरयण गाऩा   २०००००   २०००००             

४ 
वडा थतरयम पुटवर 
प्रर्तमोर्गता 

भरयण-2   १०००००   १०००००             

५ 
फार साऺय र्न.भा.पव खेर 
भैदान र्नभािण 

भरयण-2   १०००००   १०००००             

६ खेर भैदान र्नभािण र्सथौरी भरयण-2   ३०००००   ३०००००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

७ 
फरुण जशयटोर खेर भैदान 
र्नभािण 

भरयण-3   १०००००   १०००००             

८ भथौरी खेर भैदान र्नभािण भरयण-3   १०००००   १०००००             

९ 
ग्माल्ऩे निरी खेर भैदान 
सॊयऺण 

भरयण-3 
  १००००० 

  १०००००         
    

१० 
भापव आॉऩचौय खेरभैदान 

सॊयऺण 
भरयण-4   ३०००००   ३०००००             

११ 

वडाथतयीम खेरकुद भैदान 
र्नभािण तथा खेरकुद 
प्रर्तमोर्गता सञ्चारन 

भरयण-5   २०००००   २०००००             

१२ 
खेरकुद भैदान र्नभािण 

ज्मार्भये 
भरयण-5   ५००००   ५००००             

१३ खेरकुद तथा साभाग्री भरयण-7   १०००००   १०००००             

२०६० रैपङ्गक सशजक्तकयण तथा साभाजजक सभावेशीकयण ४७५०००० ० ० ० ४७५०००० ० ० ० 
 

० 

1 
भपहरा पवकास तथा 
वारकल्माण कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   ८५००००       ८५००००         
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
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सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

2 
नायी, वार, ज्मेष्ठ नागरयक, 

अऩाङ्गता आदद ददवस भनाउने 
भरयण गाऩा   १५००००       १५००००         

3 
भपहरा सशजक्तकयण / 

र्सऩपवकास तार्रभ 
भरयण गाऩा   ५०००००       ५०००००         

4 
मवुा रजऺत सीऩभरुक / 

योजगायभरुक तार्रभ 
भरयण गाऩा   १००००००       १००००००         

5 
प्रायजम्बक वारपवकास 

कामिक्रभ सञ्चारन 
भरयण गाऩा   १००००००       १००००००         

6 
रजऺत सभदुाम  सशजक्तकयण 

/ पवपवध कामिक्रभ 
भरयण गाऩा   १००००००       १००००००         

7 दर्रत रजऺत कामिक्रभ भरयण-7   २०००००       २०००००         

8 
एकर भपहरा तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक सम्भान कामिक्रभ 

भरयण-७ 

  

५००००       ५००००     

    

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास                 

3010 थथानीम  सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु  
  

८८२०००० ० ८८२०००० ० ० ० ० ० ० 

1 

वेतऩानी-हॊसऩयु-बटभासे  
सडक र्नभािण तथा भभित 

भरयण-1   ३०००००   ३०००००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 
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पवर्नमोजजत रु 
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अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

2 

सङु्गुये हुॉदै सङु्गुये पेदद सडक 
र्नभािण 

भरयण-1   ३०००००   ३०००००             

3 

र्सभरदभाय-कुयेर्न-ऩाॉचघये 

सडक र्नभािण 
भरयण-1   ३०००००   ३०००००             

4 कार्तिके-याॊचा सडक र्नभािण भरयण-1   ३०००००   ३०००००             

5 

भादरे-ओदाने-यैका सडक 

र्नभािण 
भरयण-1   ३०००००   ३०००००             

6 

खरॊगा-कोखाजोय सडक 
र्नभािण 

भरयण-1 
  ३०००००   ३०००००             

7 

गैयीबन्ज्माङ-भान्रे-छाऩजॊगाय 
हदैु याभऩयु जोड्ने सडक 
र्नभािण 

भरयण-1 
  ३०००००   ३०००००             

8 

कार्तिके पेदद झरुङु्गे  ऩरु 
भभित (अधयुो कामि) 

भरयण-1 
  १०००००   १०००००             

9 

वडानॊ. १ अन्तगित यहेका 
अर्त आवश्मक सडक भभित 

भरयण-1 
  ३०००००   ३०००००             

10 

वडाको पवर्बन्न फाटो भभित 
तथा सयसपाइि 

भरयण-2   ५०००००   ५०००००             



49 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

र
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

11 

चहुाय साभयी भोटय फाटो 
र्नभािण 

भरयण-2 
  १०००००   १०००००             

12 

भार्थल्रो यातभाटा भोटयफाटो 
र्नभािण 

भरयण-2 
  १०००००   १०००००             

13 

NTC टावय भोटय फाटो 
र्नभािण 

भरयण-2 
  १०००००   १०००००             

14 

र्सभरटाय-भाझगाॉउ 
भोटयफाटो र्नभािण 

भरयण-2 
  १०००००   १०००००             

15 

बोक्टेर्न कृपष सडक 
सयसपाइि 

भरयण-2 
  १०००००   १०००००             

16 

ठुरो गदुिवा ऩानीघट्ट 
भोटयफाटो र्नभािण 

भरयण-2 
  २०००००   २०००००             

17 

र्सथौरी ऩानीट्याङ्की दर्रत 
फथती भोटय वाटो र्नभािण 

भरयण-2 
  ५००००   ५००००             

18 
यात ुहदैु बराई भोटय वाटो भरयण-2   १०००००   १०००००             

19 

र्सभरटाय-भाझगाउॉ काठेऩरु 
भभित 

भरयण-2 
  ५००००   ५००००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 
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क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

20 

घ्माल्ऩे देजख फरुण बरामो 
जोड्ने सडक 

भरयण-3   ३०००००   ३०००००             

21 

अजजङ्गय, सकुौया टोर 
ऩानीघाट हदैु कदभ खोल्सी 
रायेण टोर जोड्ने सडक 

भरयण-3 
  २०००००   २०००००             

22 

भाझी डाडा हदैु र्सभरदभाय 
हामझुोया जोड्ने सडक 

भरयण-3 
  १०००००   १०००००             

23 

बारभुाया देजख जशयजोड्ने 
सडक भभित 

भरयण-3 
  १०००००   १०००००             

24 

सकेु ऩयुानो थकुर हदैु चक्र 
वहादयु दभाईको घय जोड्ने 
सडक 

भरयण-3 
  १०००००   १०००००             

25 

वडा नॊ ३ पवर्बन्न सडक 
भभित 

भरयण-3 
  १०००००   १०००००             

26 

घरानचौय-पऩउयी दोबान 
भोटय फाटो थतयोन्नर्त 

भरयण-5   ६०००००   ६०००००             

27 

ककि रो डाॉडा फाटो र्सर्ड 
र्नभािण 

भरयण-5 
  १०००००   १०००००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

28 

फपढभहुान देजख सनुखानी 
थकुर जाने फाटो डे्रनवार 
र्नभािण 

भरयण-5 
  १०००००   १०००००             

29 

गनुगनेु देजख आधाभाया टोर 
भोटय फाटो र्नभािण 

भरयण-5 
  १०००००   १०००००             

30 

फडयफोट-वेर्तनी भोटयवाटो 
ग्राबेर 

भरयण-5 
  १०००००   १०००००             

31 

फाईवा डाडा भोटयवाटो 
थतयोन्नर्त 

भरयण-5 
  ७००००   ७००००             

32 
डोङडोङे भोटयफाटो र्नभािण भरयण-5   १०००००   १०००००             

33 
घरानटोर भोटयवाटो र्नभािण भरयण-5   १०००००   १०००००             

34 

पसे-ज्मार्भये भोटयफाटो 
डे्रनवार-ग्राबेर र्नभािण 

भरयण-5 
  १०००००   १०००००             

35 
जचसाऩानी भोटयवाटो र्नभािण भरयण-5   १०००००   १०००००             

36 चायऩाटे-कभौटी भोटयवाटो भरयण-6   ५०००००   ५०००००             

37 

आॉऩदभाय-चवुाटे-र्तनदोबान-
वाईवाटाय भोटयवाटो 

भरयण-6 
  २५००००   २५००००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

38 

आभॉ क्माम्ऩ देजख कृपष 
सडक जोड्ने भोटयफाटो 

भरयण-6 
  १५००००   १५००००             

39 

वडा नॊ. ६ को सम्ऩूणि वाटो 
भभित 

भरयण-6 
  ४०००००   ४०००००             

40 दर्ध भोटयवाटो थतयोन्नर्त भरयण-7   २५००००   २५००००             

41 

सोरा बन्ज्माङ भोटयफाटो 
थतयोन्नर्त 

भरयण-7 
  २०००००   २०००००             

42 
गौयीटाय रयङ्गयोड थतयोन्नर्त भरयण-7   ३०००००   ३०००००             

43 

सकेुदभाय आहार चौयीरयङ्ग 
योड थतयोन्नर्त 

भरयण-7 
  ४०००००   ४०००००             

44 
सोकन वाटो भभित भरयण-7   १०००००   १०००००             

3020 र्सॊचाई     १८५०००० ० ० ० १८५०००० ० ० ० ० 

1 थाकनडाॉडा कुरोर्नभािण भरयण-2   १५००००       १५००००         

2 गैयी र्सचाइि र्नभािण भरयण-2   १५००००       १५००००         

3 

चनौटे पवर्बन्न र्सॉचाई ईनाय 
र्नभािण 

भरयण-3   २०००००       २०००००         
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4 

भथौरी बारखुोरा र्सॉचाई 

 
भरयण-3   २०००००       २०००००         

5 

खड्काटोर-कटुवार टोर 
कृपष र्सॉचाइका रार्ग इनाय 
र्नभािण 

भरयण-5   १०००००       १०००००         

6 

तेल्नी र्सॉचाई 

 
भरयण-6   ४०००००       ४०००००         

7 

आभॉ क्माम्ऩ र्सॉचाई फाॉध 
र्नभािण 

 

भरयण-6   १५००००       १५००००         

8 

जगाि टोर र्सॉचाई 

 
भरयण-6   ७५०००       ७५०००         

9 

थार्भटोर र्सॉचाई ऩोखयी 
र्नभािण 

भरयण-7   ७५०००       ७५०००         

10 

गढीदभाय खानेऩानी तथा 
र्सॉचाई र्नभािण 

भरयण-7 
  २०००००       २०००००         

11 

वाह्रपवसे र्सॉचाई ऩाईऩ खरयद 

 

भरयण-7 
  ७५०००       ७५०००         

12 
वेतखोरा र्सॉचाई ऩाईऩ खरयद भरयण-7   ७५०००       ७५०००         
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3030 बवन तथा सहयी पवकास     २६०००००० ० २६०००००० ० ० ० ० ० ० 

१ 

गाऩा र्बत्रका अधयुो बवन 
सम्ऩन्न गने तथा अन्म 
ऩवुािधाय सॊयऺण गने 

भरयण गाऩा   ५००००००   ५००००००             

२ 
गाउॉऩार्रकाको प्रशासकीम 
बवन र्नभािण 

भरयण गाऩा   १५००००००   
१५०००००

० 
            

३ 
कार्तिके थवाथ्म ईकाई 
वयण्डा र्नभािण 

भरयण-1   १०००००   १०००००             

४ खाटदभाय चौताया र्नभािण भरयण-2   ५००००   ५००००             

५ देउयारी चौतायो र्नभािण भरयण-2   १०००००   १०००००             

६ गैयीबन्ज्माङ चौताया र्नभािण भरयण-2   ५००००   ५००००             

७ 
चचरुादेपव प्र.पव पपल्ड 
व्मवथथाऩन 

भरयण-2 
  १०००००   १०००००             

८ भा.पव. यातभाटा थटेज र्नभािण भरयण-2   १०००००   १०००००             

९ 
निरी खोराघायी वारकऺा 
बवन र्नभािण 

भरयण-3   १०००००   १०००००             
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

१० 
सकेुखोरा वार कऺा बवन 
र्नभािण तथा भभित 

भरयण-3 
  १०००००   १०००००             

११ चनौटे भ्म ुटावय र्नभािण भरयण-3   ३०००००   ३०००००             

१२ प्रवेशद्वाय र्नभािण भरयण-3   २०००००   २०००००             

१३ वडा कामािरम बवन र्नभािण भरयण-4   ३००००००   ३००००००             

१४ 
प्रापव गॊगटे खायखोरा 
कम्ऩाउण्ड र्नभािण 

भरयण-४   ७०००००   ७०००००             

१५ 
अधयुो साभदुापमक बवन 
र्नभािण वेतेनी 

भरयण-5   ३०००००   ३०००००             

१६ 
रयफे्रस भाने बञ्ज्माङ 
साभदुामीक बवन र्नभािण 

भरयण-6   १५००००   १५००००             

१७ देउयारी थकुर पपल्ड र्नभािण भरयण-6   २०००००   २०००००             

१८ दर्ध प्रर्तऺारम र्नभािण भरयण-7   १०००००   १०००००             

१९ 
जयामोटाय बवन तथा भैदान 
र्नभािण 

भरयण-7   १५००००   १५००००             

२० 
जमभॊगर साविजर्नक पवश्राभ 
थथर र्नभािण 

भरयण-7   २०००००   २०००००             
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3040 उजाि, रघ ुतथा साना जरपवद्यतु (वैकजल्ऩक उजाि सभेत  ४००००० ० ४००००० ० ० ० ० ० ० 

1 
वडाको पवर्बन्न ठाउॉभा अधयुो 
पवद्यरु्तकयण ऩयुा गने 

भरयण-2   ५००००   ५००००             

2 पवद्यतुऩोर भभित तथा र्नभािण भरयण-3   १०००००   १०००००             

3 पवद्यतु व्मवथथाऩन तथा भभित भरयण-6   ५००००   ५००००             

4 

हजथऩटर चोक देजख दजऺण 
तपि को फजथतभा पवद्यतु 
पवथताय 

भरयण-6   १०००००   १०००००             

5 बतूाहा पवद्यतु पवथताय भरयण-6   १०००००   १०००००             

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ४० वातावयण तथा पवऩद् व्मवथथाऩन 

४०१० वन तथा बसुॊयऺण     ३५०००० ० ० ० ३५०००० ० ० ०   

1 वृऺ ायोऩण कामिक्रभ भरयण गाऩा   ३५००००       ३५००००         

                          

4040 
पोहोयभैरा तथा ढर 
व्मवथथाऩन 

    ३१५०००० ० ० ० ३१५०००० ० ० ० ० 

1 ट्रमाक्टय खरयद भरयण गाऩा   २००००००       २००००००         
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तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

2 पोहोय भैरा व्मवथथाऩन भरयण गाऩा   ११५००००       ११५००००         

4050 जरउत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रण     २००००० ० २००००० ० ० ० ० ० ० 

१ 
बरामो दोबान ऩायी जग्गा 
सॊयऺण 

भरयण-3 
  

१०००००   १०००००             

२ तायजारी खरयद भरयण-6   १०००००   १०००००             

4060 पवऩद्  व्मवथथाऩन     ४८२५००० ४०००००० ८२५००० ० ० ० ० ० ० 

1 पवऩद् व्मवथथाऩन कोष भरयण गाऩा   ४०००००० ४००००००               

2 तायजारी खरयद भरयण-5   ५०००००   ५०००००             

3 
खोल्सा र्नमन्त्रणको रार्ग 
वार र्नभािण 

भरयण-5   
१०००००   १०००००             

4 जथताऩाता खरयद भरयण-6   २२५०००   २२५०००             

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ४० सॊथथागत पवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन 

5010 साभान्म सेवा     ५५००००० ० ५५००००० ० ० ० ० ० ० 

1 
कम्प्मटुय पप्रन्टय आदद 
भेर्सनयी साभान खरयद 

भरयण गाऩा   १५०००००   १५०००००             

2 सवायी साधन खरयद भरयण गाऩा   २००००००   २००००००             
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

3 पर्निचय तथा पर्निर्सङ्ग भरयण गाऩा   २००००००   २००००००             

5030 सूचना प्रपवर्ध     २५५०००० ० २५५०००० ० ० ० ० ०   

1 IEMIS सम्वन्धी तार्रभ भरयण गाऩा   २०००००   २०००००             

2 
कभिचायीहरुराई कम्प्मटुय 
तार्रभ 

भरयण गाऩा   १५००००   १५००००             

3 
सफ्टवेमय खरयद (याजथव 
मोजना जजन्सी आदद) 

भरयण गाऩा   १२०००००   १२०००००             

4 ईन्टयनेट व्मवथथाऩन भरयण गाऩा   १००००००   १००००००             

5040 ऩजञ्जकयण व्मवथथाऩन     १००००० ० १००००० ० ० ० ० ० ० 

1 kl~hs/0f Joj:yfkg भरयण गाऩा   १०००००   १०००००             

5050 थथानीम त्माङ्क सॊकरन य अर्बरेख व्मवथथाऩन २००००० ० २००००० ० ० ० ० ० ० 

1 
ah]6 tyf of]hgf k':ts 

5kfO{ 
भरयण गाऩा   २०००००   २०००००             

5060 सशुासन प्रवििन     २५५०००० ० २५५०००० ० ० ० ० ० ० 

1 ;fj{hlgs ;'g'jfO{ भरयण गाऩा २ 
k6s 

४०००००   ४०००००             

2 
;ldIff uf]i7L -rf}dfl;s, 

cw{jflifs / jflif{s_ 
भरयण गाऩा   ३०००००   ३०००००             

3 GofoLs ;ldlt Joj:yfkg भरयण गाऩा   १००००००   १००००००             
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय थथा
नीम 
तह सभानीकयण याजथव वाॉडपाड सभानीकयण याजथव वाॉडपाड 

4 u'gf;f] ;'g'jfO{ भरयण गाऩा   ५००००   ५००००             

5 
ljleGg ldl8of dfkm{t 

sfo{qmd lgdf{0f / k|zf/0f  
भरयण गाऩा   ८०००००   ८०००००             

5070 अनसुन्धानय पवकास     ७५००००० ० ७५००००० ० ० ० ० ० ० 

१ 
ufpFkflnsfsf] cfjlws 

of]hgf lgdf{0f 
भरयण गाऩा   २००००००   २००००००             

२ 
ufpF kfZj{lrq lgdf{0f -

l8lh6n k|f]kmfO{n_ 
भरयण गाऩा   १८०००००   १८०००००             

३ cWoog cjnf]sg e|d0f भरयण गाऩा   ७०००००   ७०००००             

४ sd{rf/L Ifdtf ljsf; tflnd  भरयण गाऩा   २०००००   २०००००             

५ 
u'?of]hgf tyf ;e{] l8hfO{g 

(DPR) 
भरयण गाऩा   २५०००००   २५०००००             

६ 
याजश्व यकय सम्फन्धी 
अर्बभखुीकयण तार्रभ 

भरयण गाऩा   ३०००००   ३०००००             

5080 अन्मत्र वर्गिकयण नबएको     २४५००००० २९२०८०० १२१५०००० ९२३०००० १०९००० ९०२०० ० ० ० 

१ ;dk'/s sf]if भरयण गाऩा   २००००००० २९२०८०० ७६५०००० ९२३०००० १०९००० ९०२००       

२ cfsl:ds sf]if भरयण गाऩा   २५०००००   २५०००००             

३ भभितसम्बाय कोष भरयण गाऩा   २००००००   २००००००             
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भरयण गाउॉऩार्रका (केन्र) थतयीम 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् १० आर्थिक पवकास 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

१०१० कृपष/ऩश ु     २२५०००००                 

१ कृपषपवकास तथा ऩश ुकामिक्रभ भरयण गाऩा   २२५०००००                 

१०२० उद्योग तथा वाजणज्म     ३००००००                 

१ 
प्रथतावनाभा आधारयत रघ ुउद्यभ पवकास 
कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   २००००००                 

२ 
उद्यभजशरता पवकास सम्वन्धी सीऩभरुक 
कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   १००००००                 

१०४० सहकायी     500000                 

१ सहकायी र्नमभन भरयण गाऩा   ५०००००                 

सॊकेत नॊ / पवषमतग जशषिक न् २० साभाजजक पवकास 

२०१० जशऺा     ३२६०८७००                 

1 

ऩयुानोवार पवकासको कोटा बएको २९ 
पवद्यारमको सहमोगी कामिकतािराई प्रोत्साहन 
थवरुऩअनदुान थऩ भार्सक रू ६००० का 
दयरे 

भरयण गाऩा   २०८८०००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

2 

गाउॉऩार्रकावाट थथाऩना गरयएका १९ वार 
पवकास कोटाभा कामियत सहमोर्ग 
कामिकतािराई जशऺण र्सकाई सहमोग अनदुान 
१३००० का दयरे १२ भपहना 

भरयण गाऩा   २९६४०००                 

3 

गाउॉऩार्रकावाट थथाऩना गरयएका १९ 
वारपवकास केन्रराई शैजऺक साभाग्री 
व्मवथथाऩन अनदुान 

भरयण गाऩा   ९५०००                 

4 
वारपवकास केन्र ४८ पवद्यारमराई पवद्याथॉ 
र्नमर्भतताको रार्ग सॊचाय खचि अनदुान 

भरयण गाऩा   ४८०००                 

5 

गाउॉऩार्रकावाट थथाऩना गरयएका १९ वार 
पवकास केन्रभा अध्ममनयत 
वारवार्रकाहरुराई ददवा खाजा फाऩत १८० 
ददनको प्रर्त पवद्याथॉ रु १५ का दयरे अनदुान 

भरयण गाऩा   ६६६९००                 

6 
सभदुामभा आधायीत बई सॊचार्रत वारपवकास 
केन्रहरुराई सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ३१२०००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

7 

पवद्यारम कभिचायीहरुको रार्ग प्रोत्साहन 
अनदुान भार्सक रु २००० का दयरे १२ 
भपहना 

भरयण गाऩा   १३६८०००                 

8 

कऺा १-३/१-४ सम्भ सॊचार्रत एक (१) 
भात्र दयफन्दी यहेका एवॊभा.पव./र्न.भा.पव. 
सॊचार्रत उच्च पवद्याथॉ अनऩुात बएका १५ 
वटा पवद्यारमराई जशऺक व्मवथथाऩनको 
रार्ग जशऺण र्सकाई सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ३५१००००                 

9 

एउटा ऩर्न र्न.भा.पव. दयवन्दी नबएको १४ 
पवद्यारमराई जशऺक व्मवथथाऩनको रार्ग 
जशऺण र्सकाई सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ४५५००००                 

10 

एउटा ऩर्न दयवन्दी नबएको ३ भा.पव. राई 
जशऺक व्मवथथाऩनको रार्ग जशऺण र्सकाई 
सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ११७००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

11 

भा.पव. तह क्रभश र्नशलु्क गने कामिक्रभ 
अन्तयगत कऺा ९ भा अध्ममनयत 
पवद्याथॉहरुको रार्ग प्रर्त पवद्याथॉ फाषॉक 
२४०० समका दयरे पवद्यारमराई अनदुान 

भरयण गाऩा   १३२४८००                 

12 

भा.पव. तह क्रभश र्नशलु्क गने कामिक्रभ 
अन्तयगत कऺा १०भा अध्ममनयत 
पवद्याथॉहरुको रार्ग प्रर्त पवद्याथॉ फाषॉक 
३००० समका दयरे पवद्यारमराई अनदुान 

भरयण गाऩा   १२०००००                 

13 
प्रर्तभपहना ५ हजायका दयरे अर्तरयक्त 
पक्रमाकराऩ सॊचारन अनदुानभा.पव. 

भरयण गाऩा   ३२००००                 

14 
प्रर्तभपहना ४ हजायका दयरे अर्तरयक्त 
पक्रमाकराऩ सॊचारन अनदुानर्न.भा.पव. 

भरयण गाऩा   ३८४०००                 

15 
प्रर्तभपहना३ हजायका दयरे अर्तरयक्त 
पक्रमाकराऩ सॊचारन अनदुान प्रा.पव. 

भरयण गाऩा   ६७२०००                 

16 
SEE भा उत्कृि GPA ल्माउने पवद्याथॉ 
अध्ममनयत पवधारमराइ ऩयुथकाय 

भरयण गाऩा   १०००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

17 
SEE भा १.६ बन्दा भाथी GPA ल्माइ वढी 
पवद्याथॉ ऩास गयाउने पवद्यारमराइ ऩयुथकाय 

भरयण गाऩा   १०००००                 

18 

SEE  सफैबन्दा फढी GPA प्राप्त गने प्रापवर्धक 
तथा साधायणा धाय तपि का गयी छात्र छात्रा 
४ जनाराइ ऩयुथकाय य कामिक्रभ सभायोह 
व्मवथथाऩन खचि 

भरयण गाऩा   ३००००                 

19 

अनाथ तथा द्वन्द पऩर्डत ऩरयवायका 
वारवार्रकाराई अध्ममनभा र्नयन्तयताको 
रार्ग सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ५०००००                 

20 
पवद्यारम वापहय यहेका वारवार्रकाराई 
शैजऺक साभाग्री य ऩोशाक सहमोग कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   ३०००००                 

21 

कऺा ११-१२ सॊचार्रत पवद्यारमहरुराई 
शैजऺक गणुथतय सधुाय व्मवथथाऩन सहमोग 
अनदुान 

भरयण गाऩा   १००००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

22 

आधायबतू तथा भाद्यार्भक पवद्यारमहरुभा 
कम्प्मटुय, ल्माऩटऩ, पप्रन्टय रगामत भेर्सनयी 
साभान खरयद 

भरयण गाऩा   १००००००                 

23 
आधायबतू तह कऺा ६-८ सॊचार्रत 
पवद्यारमभा ईन्टयनेट जडान 

भरयण गाऩा   १४४०००                 

24 
भरयण फहभुखुी क्माम्ऩस शैजऺक गणुथतय 
सधुाय व्मवथथाऩन सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   २०००००                 

25 
प्राकृर्तक स्रोत व्मवथथाऩन करेज ICT य ल्माव 
व्मवथथाऩन सम्फन्धीसहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   ४०००००                 

26 
पवद्यारम पर्निचय तथा घेयावेया य खानेऩानी 
व्मवथथाऩन 

भरयण गाऩा   १५०००००                 

27 

अनौऩचारयक साऺयता रगामत प्रथतावभा 
आधायीत र्सऩभरुक कामिक्रभ सॊचारन गनि 
साभदुामीक र्सकाई केन्रराई अनदुान 

भरयण गाऩा   ३०००००                 

28 
कऺा ८ तथा थथानीम ऩाठ्यक्रभको ऩयीऺा 
सॊचारन, व्मवथथाऩन यऩयुथकाय खचि 

भरयण गाऩा   ६२५०००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

29 
जशऺा तथा खेरकुद सम्फन्धी पवर्बन्न प्रकायका 
फैठक, सॊचाय य खाजा खचि 

भरयण गाऩा   ४०००००                 

30 
भागभा आधारयत पवर्बन्न प्रकायका जशऺक 
तार्रभ 

भरयण गाऩा   १६०००००                 

31 
शैजऺक तथा खेरकुद कामिक्रभको अनगुभन 
भूल्माङ्कन 

भरयण गाऩा   २०००००                 

32 
वैकजल्ऩक जशऺक/कभिचायी व्मवथथाऩनको 
रार्ग जशऺण र्सकाई सहमोग अनदुान 

भरयण गाऩा   २२५०००                 

33 
आवासीम पवद्यारम सॊचारन व्मवथथाऩन 
अनदुान (साभदुापमक पवद्यारमको रार्ग) 

भरयण गाऩा   १००००००                 

34 साझेदायी शैजऺक कामिक्रभ भरयण गाऩा   ४०००००                 

35 

अर्बबावक जशऺा कामिक्रभ (पवद्याथॉ बनाि य 
र्नमर्भतता, फारपववाह न्मरु्नकयण, व्मवहाय 
ऩरयवतिन, थवाथ्म जशऺा सम्फन्धी पवषमफथत ु
वाये अन्तयपक्रमा य भनोपवभशिकताि द्वाया  
पवद्याथॉराई ऩयाभशि सभेत) 

भरयण गाऩा   २५००००                 

36 शैजऺक क्मारेण्डय र्नभािण भरयण गाऩा   ५००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

39 

गाऩाथतयीम पवषमगत सर्भर्त गठन, र्सकाई 
सहजजकयण साभाग्री व्मवथथाऩन, फैठक 
मातामात तथा गोपष्ठ सॊचारन, व्मवथथाऩन खचि 

भरयण गाऩा   ३१२०००                 

40 
जशऺा ददवस सभायोह व्मवथथाऩन तथा उत्कृि 
तहगत जशऺक सम्भान तथा ऩयुथकाय 

भरयण गाऩा   ५००००                 

41 
पवद्याथॉ  थव आमआजिन कामिक्रभ सहमोग 
अनदुान 

भरयण गाऩा   ३०००००                 

42 
कऺा ६-८ को थथार्नम ऩाठ्यक्रभ र्नभािण य 
कामािन्वमन 

भरयण गाऩा   २०००००                 

43 पव.व्म.स.अध्मऺ य प्र.अ.हरुको सॊमकु्त गोपष्ठ भरयण गाऩा   ५००००                 

44 
भातबृाषाभा जशऺण र्सकाईको रार्ग जशऺक 
तार्रभ 

भरयण गाऩा   ४५००००                 

45 
जशऺक तथा कभिचायी छनौट ऩयीऺा सम्फन्धी 
खचि व्मवथथाऩन 

भरयण गाऩा   २५००००                 

२०२० थवाथ्म भरयण गाऩा   13817200                 

१ ऩञ्चकभि भरयण गाऩा   100000                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

२ जेष्ठनागरयक यसामन औषर्ध पवतयण भरयण गाऩा   100000                 

३ अर्त आवश्मक औषधी खरयद भरयण गाऩा   500000                 

४ 
योग प्रर्तयोधात्भक ऺभता अर्बवपृिका रार्ग 
औषधी खरयद 

भरयण गाऩा   300000                 

५ 
थवाथ्म सॊथथाभा कामियत कभिचायी जोजखभ 
बत्ता 

भरयण गाऩा   १८५००००                 

६ गबिवती सतु्केयी प्रोत्साहन खचि भरयण गाऩा   1500000                 

७ भपहरा  थवाथ्म थवमॊसेपवका प्रोत्साहन खचि भरयण गाऩा   ९९७२००                 

८ औषधी खरयद भरयण गाऩा   ३५०००००                 

९ 
औजाय, उऩकयण य अन्म सयुऺा य सयसपाई 
साभग्री खरयद 

भरयण गाऩा   १००००००                 

१० थवाथ्म चौकी व्मवथथाऩन अनदुान भरयण गाऩा   200000                 

११ 
आधायबतु तथा साभदुापमक थवाथ्म ईकाइ 
अनदुान 

भरयण गाऩा   १५००००                 

१२ ऩोथटभाटिभ सेवा व्मवथथाऩन खचि भरयण गाऩा   100000                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

१३ थवाथ्मकभॉ ऺभता अर्बफपृि तार्रभ भरयण गाऩा   300000                 

१४ 
थवाथ्म सॊथथा अनगुभन भलु्माॊकन य अन्म 
भ्रभण खचि 

भरयण गाऩा   300000                 

१५ सभीऺा वैठक खाजा तथा मातामात भरयण गाऩा   250000                 

१६ सॊक्राभकतथा सरुवा योग र्नमन्त्रण कामिक्रभ भरयण गाऩा   १००००००                 

१७ औषर्ध तथा अन्म साभाग्री ढुवानी भरयण गाऩा   ५००००                 

१८ पभि पम्मािट छऩाई, भसरन्द थटेशनयी, आदी भरयण गाऩा   120000                 

१९ ख वगिको एम्वरेुन्स खरयद भरयण गाऩा   १५०००००                 

2040 सॊथकृर्त प्रवििन     500000                 

१ 
पवर्बन्न बाषा सॊथकृर्त, र्रऩी, कराको अध्ममन, 

अनसुन्धान गयी सॊयऺणय सम्वििन गने 
भरयण गाऩा   २०००००                 

२ 

खसआमि, आददवासी जनजार्त, पऩछडावगि, 
अल्ऩसॊ्मक सभदुामको बेषबषुा, करा, सॊथकृर्त, 

बाषा, रयर्तरयवाज, सभ्मता एवॊ जीवन ऩिर्तको 
सॊग्रह य प्रदशिन हनेु गयी सॊग्रहारम थथाऩना 
गने 

भरयण गाऩा   ३०००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

2050 खेरकुद तथा भनोयञ्जन     २००००००                 

१ 

यािऩर्त यर्नङ जशल्ड प्रर्तमोर्गता सॊचारन 
व्मवथथाऩन य सहबार्ग पवद्यारमराई खचि 
व्मवथथाऩन सहमोग अनदुान 

 

भरयण गाऩा   ३०००००                 

२ 
अध्मऺ कऩ खेरकुद प्रर्तमोर्गता सॊचारन 
व्मवथथाऩन खचि 

भरयण गाऩा   १५०००००                 

३ 

गाउॉऩार्रका थतरयम पवर्बन्न प्रकायका खेरकुद 
प्रर्तमोर्गता सॊचारन तथा व्मवथथाऩन 

 

भरयण गाऩा   २०००००                 

२०६० रैपङ्गक सशजक्तकयण तथा साभाजजक सभावेशीकयण   4500000                 

1 भपहरा पवकास तथा वार कल्माण कामिक्रभ भरयण गाऩा   850000                 

2 
नायी, वार, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता आदद 
ददवस भनाउने 

भरयण गाऩा   १५००००                 

3 भपहरा सशजक्तकयण/सीऩ पवकास तार्रभ भरयण गाऩा   ५०००००                 

5 प्रायजम्बक वारपवकास कामिक्रभ सञ्चारन भरयण गाऩा   1000000                 

6 
रजऺत सभदुाम सशजक्तकयण/ पवपवध 
कामिक्रभ 

भरयण गाऩा   1000000                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास 
3030 बवन तथा सहयी पवकास     20000000                 

१ 
गाऩा र्बत्रका अधयुो बवन सम्ऩन्न गने तथा 
अन्म ऩवुािधाय सॊयऺण गने 

भरयण गाऩा   ५००००००                 

२ गाउॉऩार्रकाको प्रशासकीम बवन र्नभािण भरयण गाऩा   १५००००००                 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ४० वातावयण तथा पवऩद् व्मवथथाऩन 
४०१० वन तथा ब-ुसॊयऺण     350000                 

1 वृऺ ायोऩण कामिक्रभ भरयण गाऩा   350000                 

4040 पोहोयभैरा तथा ढर व्मवथथाऩन     3150000                 

1 ट्रमाक्टय खरयद भरयण गाऩा   २००००००                 

2 पोहोय भैरा व्मवथथाऩन भरयण गाऩा   ११५००००                 

4060 पवऩद् व्मवथथाऩन     4000000                 

1 पवऩद् व्मवथथाऩन कोष भरयण गाऩा   ४००००००                 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ४० सॊथथागत पवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन 
5010 साभान्म सेवा     5500000                 

1 कम्प्मटुय पप्रन्टय आदद भेर्सनयी साभान खरयद भरयण गाऩा   1500000                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

2 सवायी साधन खरयद भरयण गाऩा   2000000                 

3 पर्निचय तथा पर्निर्सङ्ग भरयण गाऩा   2000000                 

5030 सूचना प्रपवर्ध     २५५००००                 

1 IEMIS सम्वन्धी तार्रभ भरयण गाऩा   २०००००                 

2 कभिचायीहरुराई कम्प्मटुय तार्रभ भरयण गाऩा   १५००००                 

3 सफ्टवेमय खरयद (याजश्व मोजना जजन्सी आदद) भरयण गाऩा   १२०००००                 

4 ईन्टयनेट व्मवथथाऩन भरयण गाऩा   १००००००                 

5040 ऩजञ्जकयण व्मवथथाऩन भरयण गाऩा   100000                 

1 ऩजञ्जकयण व्मवथथाऩन भरयण गाऩा   100000                 

5050 थथानीम त्माङ्क सॊकरन य अर्बरेख व्मवथथाऩन 
 

200000                 

1 फजेट तथा मोजना ऩथुतक छऩाई भरयण गाऩा   200000                 

5060 सशुासन प्रवििन भरयण गाऩा   2550000                 

1 साविजर्नक सनुवुाई भरयण गाऩा २ 
ऩटक 

400000                 

2 
सर्भऺा गोष्ठी (चौभार्सक, अधिवापषक य 
वापषिक) 

भरयण गाऩा   300000                 

3 न्मामीक सर्भर्त व्मवथथाऩन भरयण गाऩा   1000000                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेथथान 

रक्ष्म पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

4 गनुासो सनुवुाई भरयण गाऩा   ५००००                 

5 
पवर्बन्न र्भर्डमा भापि त कामिक्रभ र्नभािण य 
प्रशायण 

भरयण गाऩा   ८०००००                 

5070 अनसुन्धान य पवकास भरयण गाऩा   7500000                 

१ गाउॉऩार्रकाको आवर्धक मोजना र्नभािण भरयण गाऩा   2000000                 

२ गाउॉ ऩाश्र्वजचत्र र्नभािण (र्डजजटर प्रोपाईर) भरयण गाऩा   1800000                 

३ अध्ममन अवरोकन भ्रभण भरयण गाऩा   700000                 

४ कभिचायी ऺभता पवकास तार्रभ भरयण गाऩा   200000                 

५ गरुुमोजना तथा सबे र्डजाईन (DPR) भरयण गाऩा   २५०००००                 

६ याजश्व यकय सम्फन्धी अर्बभखुीकयण तार्रभ भरयण गाऩा   300000                 

5080 अन्मत्र वर्गिकयण नबएको     24500000                 

१ सभऩयुक कोष भरयण गाऩा   २०००००००                 

२ आकजथभक कोष भरयण गाऩा   2500000                 

३ भभित सम्बाय कोष भरयण गाऩा   २००००००                 
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भरयण गाउॉऩार्रका वडा नॊ १ 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वम
न हनु े
थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभानीकयण 

याजथववाॉ
डपाड 

सभानीकयण 
याजथववाॉ
डपाड 

सॊकेत नॊ / पवषमतग जशषिक न् २० साभाजजक पवकास                       

२०२० थवाथ्म     १०००००.००                 

१ कार्तिके थवाथ्म ईकाई वयण्डा र्नभािण भरयण-1   १०००००.००                 

2040 सॊथकृर्त प्रवििन     ४०००००.००                 

1 खरॊगा सपहद गेट र्नभािण भरयण-1   ३०००००.००                 

2 भारुनी भजन्दय र्नभािण कार्तिके भरयण-1   १०००००.००                 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास                       

3010 थथानीम सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु     २५०००००.००                 

1 वेतऩानी-हॊसऩयु-बटभासे सडक र्नभािण तथा भभित भरयण-1   ३०००००.००                 

2 

सङु्गुये हुॉदैसङु्गुये पेदद सडक र्नभािण 

 
भरयण-1   ३०००००.००             

    

3 र्सभरदभाय-कुयेर्न-ऩाॉचघये सडक र्नभािण भरयण-1   ३०००००.००                 

4 कार्तिके-याॊचा सडक र्नभािण भरयण-1   ३०००००.००                 

5 भादरे-ओदाने-यैका सडक र्नभािण भरयण-1   ३०००००.००                 

6 
खरॊगा-कोखाजोय सडक र्नभािण भरयण-1   ३०००००.००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाकोनाभ 

कामािन्वम
न हनु े
थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत रु 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 

थथानीम 
तह सभानीकयण 

याजथववाॉ
डपाड 

सभानीकयण 
याजथववाॉ
डपाड 

7 

गैयीबन्ज्माङ-भान्रे-छाऩजॊगाय हदैु याभऩयु जोड्ने 
सडक र्नभािण 

भरयण-1   ३०००००.००             
    

8 कार्तिके पेदद झरुङु्गेऩरु भभित (अधयुो कामि) भरयण-1   १०००००.००                 

9 

वडा नॊ. १ अन्तगित यहेका अर्त आवश्मक सडक 
भभित 

भरयण-1   ३०००००.००             
    

3030 बवन तथा सहयी पवकास     १०००००.००                 

१ कार्तिके थवाथ्म ईकाई वयण्डा र्नभािण भरयण-1   १०००००.००                 

जम्भा     ३१०००००.००   
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भरयण गाउॉऩार्रका वडा नॊ २ 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनु े

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक न् २० साभाजजक पवकास                       

२०२० थवाथ्म     ५००००                 

१ थवाथ्म सम्वजन्ध सडक नाटक भरयण-2   ५००००                 

२०३० खानेऩानी तथा सयसपाई     २०००००                 

१ भङु्खग्र ेचाऩाकर र्नभािण भरयण-2   ३५०००                 

२ ठूरो गदुिवा चौताया चाऩाकर र्नभािण भरयण-2   ३५०००                 

३ खाटदभाय खानेऩानी ट्याङकी र्नभािण भरयण-2   ५००००                 

४ कारी नाग खानेऩानी ट्याङकी र्नभािण भरयण-2   ५००००                 

५ र्सन्दयेु दोबान खेरकुद भैदान चाऩाकर र्नभािण भरयण-2   ३००००                 

२०५० खेरकुद तथा भनोयञ्जन     १०००००                 

१ वडा थतरयम पुटवर प्रर्तमोर्गता भरयण-2   १०००००                 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास                       

3010 थथानीम सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु     १४०००००                 

1 वडाको पवर्बन्न फाटो भभित तथा सयसपाइि भरयण-2   ५०००००                 

2 चहुाय साभयी भोटयफाटो र्नभािण भरयण-2   १०००००                 

3 भार्थल्रो यातभाटा भोटयफाटो र्नभािण भरयण-2   १०००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनु े

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

4 NTC टावय भोटयफाटो र्नभािण भरयण-2   १०००००                 

5 र्सभरटाय-भाझगाॉउ भोटयफाटो र्नभािण भरयण-2   १०००००                 

6 बोक्टेर्न कृपष सडक सयसपाइि भरयण-2   १०००००                 

7 ठुरो गदुिवा ऩानीघट्ट भोटयफाटो र्नभािण भरयण-2   २०००००                 

8 

र्सथौरी ऩानीट्याङ्की दर्रत फथती भोटय वाटो 
र्नभािण 

भरयण-2   ५००००                 

9 यात ुहदैु बराई भोटयवाटो भरयण-2   १०००००                 

10 र्सभरटाय-भाझगाउॉ काठेऩरु भभित भरयण-2   ५००००                 

3020 र्सॊचाई     ३०००००                 

1 थाकनडाॉडा कुरो र्नभािण भरयण-2   १५००००                 

2 गैयी र्सचाइि र्नभािण भरयण-2   १५००००                 

3030 बवन तथा सहयी पवकास     ९०००००                 

१ खाटदभाय चौताया र्नभािण भरयण-2   ५००००                 

२ सानो गदुिवा अधयुो भजन्दय र्नभािण भरयण-2   १०००००                 

३ देउयारी चौताया र्नभािण भरयण-2   १०००००                 

४ गैयीबन्ज्माङ चौताया र्नभािण भरयण-2   ५००००                 

५ चचरुादेपव प्रा.पव. पपल्ड व्मवथथाऩन भरयण-2   १०००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनु े

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

६ भा.पव. यातभाटा थटेज र्नभािण भरयण-2   १०००००                 

७ फार साऺय र्न.भा.पव. खेर भैदान र्नभािण भरयण-2   १०००००                 

८ खेर भैदान र्नभािण र्सथौरी भरयण-2   ३०००००                 

3040 
उजाि, रघ ुतथा साना जरपवद्यतु (वैकजल्ऩक उजाि 
सभेत) 

    ५००००                 

1 
वडाको पवर्बन्न ठाउॉभा अधयुो पवद्यरु्तकयण ऩयुा 
गने 

भरयण-2   ५००००                 

कुर यकभ     ३००००००   
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भरयण गाउॉऩार्रका वडा नॊ 3 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वम
न 

हनु े

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानी
म तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् १० आर्थिक पवकास                       

१०१० कृपष/ऩश ु     १०००००                 

१ कृषकहरुराई वीउपवजन पवतयण अनदुान भरयण-3   १०००००                 

सॊकेत नॊ/ पवषमतग जशषिक न् २० साभाजजक पवकास                       

२०३० खानेऩानी तथा सयसपाई     १२०००००                 

१ जशयटोर र्बर्त्र खानेऩानी र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

२ निरी सॊखटोर खानेऩानी भरयण-3   १०००००                 

३ बरामो दोबान खानेऩानी भरयण-3   १०००००                 

४ पप्रथेवायी खानेऩानी भभित भरयण-3   ५००००                 

५ भथौरी कभानेडाडा ईनाय भरयण-3   २०००००                 

६ फरुण ढाप्साय सकेु खानेऩानी ईनाय भरयण-3   १०००००                 

७ भथौरी हेल्थऩोथट भरु्न खानेऩानी भरयण-3   १०००००                 

८ फरुण काभिडाडा खानेऩानी भरयण-3   ५००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वम
न 

हनु े

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानी
म तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

९ भथौरी पवर्बन्न खानेऩानी कुवा र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

१० हकि टे इनाय र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

११ भथौरी बारखुोरा डाडा इनाय भरयण-3   १०००००                 

१२ बरामो सखुौयाटोर खानेऩानी भरयण-3   १०००००                 

2040 सॊथकृर्त प्रवििन     १०००००                 

1 डम्पु थतम्ब र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

2050 खेरकुद तथा भनोयञ्जन     २०००००                 

१ फरुण जशयटोर खेरभैदान र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

२ भथौरी खेरभैदान र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास                       

3010 थथानीम सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु     ९०००००                 

1 घ्माल्ऩे देजख फरुण बरामो जोड्ने सडक भरयण-3   ३०००००                 

2 

अजजङ्गय, सकुौयाटोर ऩानीघाट हदैु कदभ खोल्सी 
रायेण टोर जोड्ने सडक 

भरयण-3   २०००००                 

3 भाझीडाडा हदैु र्सभरदभाय हामझुोया जोड्ने सडक भरयण-3   १०००००                 

4 बारभुाया देजख जशयजोड्ने सडक भभित भरयण-3   १०००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वम
न 

हनु े

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानी
म तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

5 

सकेु ऩयुानोथकुर हदैु चक्र वहादयु दभाईको घय 
जोड्ने सडक 

भरयण-3   १०००००                 

6 वडा नॊ ३ पवर्बन्न सडक भभित भरयण-3   १०००००                 

3020 र्सॊचाई     ४०००००                 

1 चनौटे पवर्बन्न र्सॉचाई ईनाय र्नभािण भरयण-3   २०००००                 

2 भथौरी बारखुोरा र्सॉचाई भरयण-3   २०००००                 

3030 बवन तथा सहयी पवकास     ९०००००                 

१ निरी भहादेव भजन्दय र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

२ निरी खोराघायी वारकऺा बवन र्नभािण भरयण-३   १०००००                 

२ सकेुखोरा वार कऺा बवन र्नभािण तथा भभित भरयण-3   १०००००                 

३ चचि बवन र्नभािण भरयण-3   १०००००                 

४ चनौटे भ्म ुटावय र्नभािण भरयण-3   ३०००००                 

५ प्रवेशद्वाय र्नभािण भरयण-3   २०००००                 

3040 
उजाि, रघ ुतथा साना जरपवद्यतु (वैकजल्ऩक उजाि सभेत) 
 

  १०००००                 

1 पवद्यतु ऩोर भभित तथा र्नभािण भरयण-3   १०००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वम
न 

हनु े

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानी
म तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

4050 जरउत्ऩन्न  प्रकोऩ र्नमन्त्रण     २०००००                 

१ बरामो दोबान ऩायी जग्गा सॊयऺण भरयण-3   १०००००   
      

        

२ ग्माल्ऩे निरी खेर भैदान सॊयऺण भरयण-3   १०००००   
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भरयण गाउॉऩार्रका वडा नॊ 4 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वम
न 

हनु े

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानी
म तह सभार्नकयण 

याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास                       

3030 बवन तथा सहयी पवकास     ४००००००                 

१ वडा कामािरम बवन र्नभािण भरयण-4   ३००००००                 

२ भा.पव. आॉऩचौय खेरभैदान सॊयऺण भरयण-4   ३०००००                 

३ प्रा.पव. गॊगटे खायखोरा कम्ऩाउण्ड र्नभािण भरयण-4   ७०००००                 
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भरयण गाउॉऩार्रका वडा नॊ ५ 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय   

सभार्नकयण 
याजश्व 

वाॉडपाॉड 
सभार्नकयण 

याजश्व 

वाॉडपाॉड 

थथानीम  

तह 

सॊकेत नॊ / पवषमतग जशषिक न् २० साभाजजक पवकास 

२०३० खानेऩानी तथा सयसपाई     २८००००                 

१ 
खानेऩानी नमाॉफथती ऩाईऩ खरयद 
वढीभहुान 

भरयण-5   १०००००                 

२ खानेऩानी इनाय र्नभािण वडरा भरयण-5   १०००००                 

३ घमु्तीटोर खानेऩानी इनाय र्नभािण भरयण-5   ८००००                 

2050 खेरकुद तथा भनोयञ्जन     २५००००                 

१ 
वडा थतयीम खेरकुद भैदान र्नभािण 
तथा खेरकुद प्रर्तमोर्गता सञ्चारन 

भरयण-5   २०००००                 

२ खेरकुद भैदान र्नभािण ज्मार्भये भरयण-5   ५००००                 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास 
3010 थथानीम सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु     १४७००००                 

1 

घरानचौय-पऩउयी दोबान भोटयफाटो 
थतयोन्नर्त 

भरयण-5   ६०००००                 

2 ककि रो डाॉडा फाटो र्सर्ड र्नभािण भरयण-5   १०००००                 

3 

फपढभहुान देजख सनुखानी थकुर जाने 
फाटो डे्रनवार र्नभािण 

भरयण-5   १०००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय   

सभार्नकयण 
याजश्व 

वाॉडपाॉड 
सभार्नकयण 

याजश्व 

वाॉडपाॉड 

थथानीम  

तह 

4 

गनुगनेु देजख आधाभाया टोर 
भोटयफाटो र्नभािण 

भरयण-5   १०००००                 

5 फडयफोट-वेर्तनी भोटयवाटो ग्राबेर भरयण-5   १०००००                 

6 फाईवा डाडा भोटयफाटो थतयोन्नर्त भरयण-5   ७००००                 

7 डोङडोङे भोटय फाटो र्नभािण भरयण-5   १०००००                 

8 घरानटोर भोटयवाटो र्नभािण भरयण-5   १०००००                 

9 

पसे-ज्मार्भये भोटयफाटो डे्रनवार-
ग्राबेर र्नभािण 

भरयण-5   १०००००                 

10 जचसाऩानी भोटयवाटो र्नभािण भरयण-5   १०००००                 

3020 र्सॊचाई     १०००००                 

१ 
खड्का टोर- कटुवार टोर कृपष 
र्सॉचाइका रार्ग इनाय र्नभािण 

भरयण-5   १०००००                 

3030 बवन तथा सहयी पवकास     ३०००००                 

१ अधयुो साभदुापमक बवन र्नभािण वेतेनी भरयण-5   ३०००००                 

सॊकेत न् ४० पवषमगत जशषिक् वन, वातावयण तथा पवऩद व्मवथथाऩन ६०००००                 

४०६०  पवऩद व्मवथथाऩन   
         

1 तायजारी खरयद भरयण-5   ५०००००  
      

        

2 खोल्सा र्नमन्त्रणको रार्ग वार 
र्नभािण 

भरयण-5   
१००००० 
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भरयण गाउॉऩार्रका वडा नॊ 6 
      

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह 

सभार्नकयण 
याजथव 

वाॉडपाॉड 
सभार्नकयण 

याजथव 

वाॉडपाॉड  

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् १० आर्थिक पवकास 

1 कपऩराकोट वनझाक्री गपुा सॊयऺण भरयण-6   ५००००                 

सॊकेत नॊ / पवषमतग जशषिक न् २० साभाजजक पवकास  

२०३० खानेऩानी  तथा सयसपाई     ९०००००                 

१ 
वडा बयीको रार्ग खानेऩानी ऩाईऩ 
खरयद 

भरयण-6   ३०००००                 

२ दर्रत फथती ईनाय र्नभािण भरयण-6   २०००००                 

३ चाऩाकर ४ वटा भरयण-6   १०००००                 

४ 
धर्भरे खानेऩानी ट्याङ्की र्नभािण तथा 
ऩाईऩ खरयद 

 

भरयण-6   ३०००००                 

2040 सॊथकृर्त प्रवििन     २०००००                 

1 

छाऩ भहादेव भन्दीयको जग्गा सॊयऺण 
तथा घेयावेया 
 

भरयण-6   १०००००                 

2 गौयीशॊकय देवी भन्दीय भभित भरयण-6   १०००००                 

 



87 
  

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको  नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 
ऋ
ण जन

सह
बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय थथानीम तह 
  

सभार्नकयण 
याजथव 

वाॉडपाॉड 
सभार्नकयण 

याजथव 

वाॉडपाॉड    

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास            

3010 थथानीम  सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु     १३०००००                 

1 चायऩाटे-कभौटी भोटयवाटो भरयण-6   ५०००००                 

2 

आॉऩदभाय-चवुाटे-र्तनदोबान-वाईवाटाय 

भोटयवाटो 
भरयण-6   २५००००                 

3 

आभॉ क्माम्ऩ देजख कृपष सडक जोड्ने 
भोटयफाटो 

भरयण-6   १५००००                 

4 वडा नॊ. ६ को सम्ऩूणिवाटो भभित भरयण-6   ४०००००                 

3020 र्सॊचाई     ६२५०००                 

1 तेल्नी र्सॉचाई भरयण-6   ४०००००                 

2 आभॉ क्माम्ऩ र्सॉचाईफाध र्नभािण भरयण-6   १५००००                 

3 जगाि टोर र्सॉचाई भरयण-6   ७५०००                 

3030 बवन तथा  सहयी  पवकास     ३५००००                 

१ 
रयफे्रस भाने बञ्ज्माङ साभदुामीक बवन 
र्नभािण 

भरयण-6   १५००००                 

२ देउयारी थकुर पपल्ड र्नभािण भरयण-6   २०००००                 

3040 
उजाि, रघ ुतथा साना जरपवद्यतु 
(वैकजल्ऩक उजाि सभेत) 

    २५००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको  नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय थथानीम तह 

सभार्नकयण 
याजथव 

वाॉडपाॉड 
सभार्नकयण 

याजथव 

वाॉडपाॉड  

1 पवद्यतु  व्मवथथाऩन तथा भभित भरयण-6   ५००००                 

२ 
हजथऩटरचोक देजख दजऺण तपि को 
फजथतभा पवद्यतु पवथताय 

भरयण-6   १०००००                 

2 बतूाहा  पवद्यतु पवथताय भरयण-6   १०००००                 

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ४० वन, वातावयण तथा पवऩद व्मवथथाऩन          

1 जथताऩाता खरयद भरयण-6   २२५०००   
      

        

2 तायजारीखरयद भरयण-6   १०००००   
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भरयण गाउॉऩार्रकावडा नॊ ७ 
 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्त
रयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय   

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

थथानीम 
तह 

सॊकेत नॊ / पवषमतग जशषिक न् २० साभाजजक पवकास                     

२०३० खानेऩानी तथा सयसपाई     १४२५०००                 

१ भहेश्वता खानेऩानी  पवथताय भरयण-7   ३०००००                 

२ भहेश्ता खानेऩानी  पवथताय भार्थल्रो टोर भरयण-7   २५००००                 

३ फाह्रपवसे खानेऩानी  पवथताय भरयण-7   ३०००००                 

४ अठुवा खानेऩानी  र्नभािण भरयण-7   १५००००                 

५ दाहारडाॉडा खानेऩानी  ऩाईऩ खरयद भरयण-7   ५००००                 

६ एकान्तकुना खानेऩानी  र्नभािण भरयण-7   ५००००                 

७ जमभॊगर खानेऩानी भोटयखयीद भरयण-7   १४००००                 

८ भहेश्वता कोर टोरइनाय र्नभािण भरयण-7   १५००००                 

९ गणेश कुवा र्नभािण भरयण-7   ३५०००                 

2050 खेरकुद तथा  भनोयञ्जन     १०००००                 

१ खेरकुद तथा साभाग्री भरयण-7   १०००००                 

२०६० रैपङ्गक सशजक्तकयण तथा साभाजजक सभावेशीकयण   २५००००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्त
रयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय   

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

थथानीम 
तह 

1 दर्रत रजऺत कामिक्रभ भरयण-7   २०००००                 

२ 
एकर भपहरा  तथा ज्मेष्ठ नागरयक सम्भान 
कामिक्रभ 

भरयण-७ 
  

५०००० 
                

सॊकेत न् पवषमगत जशषिक् ३० ऩवुािधाय पवकास                       

3010 थथानीम  सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु     १२५००००                 

1 दर्ध भोटयवाटो  थतयोन्नर्त भरयण-7   २५००००                 

2 सोरा बन्ज्माङ भोटयफाटो थतयोन्नर्त भरयण-7   २०००००                 

3 गौयीटाय रयङ्ग योडथतयोन्नर्त भरयण-7   ३०००००                 

4 सकेुदभाय आहार चौयीरयङ्ग योड थतयोन्नर्त भरयण-7   ४०००००                 

5 सोकन वाटो भभित भरयण-7   १०००००                 

3020 र्सॊचाई     ४२५०००                 

1 थार्भटोर र्सॉचाई ऩोखयी र्नभािण भरयण-7   ७५०००                 

२ 
गढीदभाय खानेऩानी तथा र्सॉचाई र्नभािण 

 
भरयण-7   २०००००                 

3 वाह्रपवसे र्सॉचाई ऩाईऩखरयद भरयण-7   ७५०००                 

४ वेतखोरा र्सॉचाई ऩाईऩ खरयद भरयण-7   ७५०००                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्त
रयक 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋ
ण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय   

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

सभार्नकयण 
याजथव 
वाॉडपाॉड 

थथानीम 
तह 

3030 बवन तथा सहयी पवकास     ४५००००                 

१ दर्ध प्रर्तऺारम र्नभािण भरयण-7   १०००००                 

२ जयामोटाय बवन तथा भैदान र्नभािण भरयण-7   १५००००                 

३ जमभॊगर साविजर्नक पवश्राभ थथर र्नभािण भरयण-7   २०००००                 
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भरयण गाउॉऩार्रका मोजना वैकभा यहने मोजनाहरु 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम
तह 

१०१० कृपष/ऩश ु     ०.००             

१ गाई तथा फास्राऩारन पभि व्मवथथाऩन भधवुनी भरयण-1   ०.००             

२ भादरे फाख्राऩारन पभि व्मवथथाऩन भरयण-1   ०.००             

३ प्राङ्गायीक भर उत्ऩादन तथा व्मवथथाऩन वेतऩानी भरयण-1   ०.००             

४ टुर्डखेर भाछाऩारन ऩोखयी व्मवथथाऩन भरयण-1   ०.००             

५ कृपष पवउपवजन प्रशोधन केन्र थथाऩना भरयण-6   ०.००             

६ जचथमान केन्र वा  र्सत बण्डाय र्नभािण भरयण-6   ०.००             

७ कृपष प्रोपाईर तमाय भरयण-6   ०.००             

८ गाइऩारन पभि  थतयउन्नती भरयण-7   ०.००             

१०३० ऩमिटन 
 

  ०.००             

1 सपहद थतम्ब र्नभािण भरयण-3   ०.००             

२ प्रवेश द्वाय र्नभािण भरयण-3   ०.००             

3 
आदीवासी जनजाती  साॊथकृर्तक सॊग्राहरम र्नभािण ऩॊचकन्मा ऩोखयी 
ऺेत्र 

भरयण-5   ०.००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम
तह 

४ ऩॊचकन्मा ऩोखयी  ऩमिटकीम ऺेत्र पवकास भरयण-5   ०.००             

5 कपऩरेश्वय दयवाय  सॊयऺण भरयण-6   ०.००             

६ साततरे छागा सॊयऺण भरयण-6   ०.००             

२०१० जशऺा 
 

  ०.००             

1 आधायबतू पवद्यारमभ  धवुनी बवन र्नभािण भरयण-1   ०.००             

2 आधाबतू पवद्यारम खरॊगा  बवन र्नभािण (४ कोठे) भरयण-1   ०.००             

3 
भा.पव. कार्तिके बवन  तथा खेरभैदान र्नभािण घेयावेया य पर्निचय 
र्नभािण 

भरयण-1   ०.००             

२०३० खानेऩानी तथा सयसपाई 
 

  ०.००             

१ सापवक कपऩराकोट 6य 9  खानेऩानी व्मवथथाऩन भरयण-6   ०.००             

२ गाउॉऩार्रका  थतयीम  ल्माण्डपपड साईट र्नभािण भरयण-6   ०.००             

३ धर्भरे ऩाखाटोर  खानेऩानी 
 

  ०.००             

2040 सॊथकृर्त प्रवििन 
 

  ०.००             

1 ताभाङ बेषबषुा तथा  गमु्फा र्नभािण भधवुनी भरयण-1   ०.००             

2 वेतऩानी जथथत उगेनज्माङ्याङ गमु्फा र्नभािण भरयण-1   ०.००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम
तह 

2050 खेरकुद तथा  भनोयञ्जन 
 

  ०.००             

१ र्भर्न यॊगशारा र्नभािण    र्सन्दयेु दोबान भरयण-2   ०.००             

२ वडा नॊ. ६ थतयीम खेरकुद भैदान र्नभािण भरयण-6   ०.००             

३ चवुायआऩदायभा खेरभैदान र्नभािण भरयण-6   ०.००             

3010 थथानीम  सडक ऩरु तथा झोरङेु्ग ऩरु 
 

  ०.००             

1 ठुरोगदुिवा-खरॊगा-फादये-फन्चये भोटयवाटो र्नभािण भरयण-1   ०.००             

2 कुयेनी पेदी झोरङु्गेऩरु र्नभािण भरयण-1   ०.००             

3 हामटुाय झोरङु्गे ऩरुर्नभािण भरयण-1   ०.००             

4 ठुरो गदुिवा र्फच झोरङु्गे ऩरु र्नभािण भरयण-1   ०.००             

5 तसेु्र यातभाटा हरयहयऩयुगढी जोड्ने कृपष सडक भरयण-2   ०.००             

6 सखौयी दोबान हदैुदेउयारी भोटयवाटो थतयउन्नती भरयण-2   ०.००             

7 नवय-छर्तवन भोटयवाटो  थतयउन्नती भरयण-2   ०.००             

8 र्तनघयेवाट धयुी ढुङ्गाऩैदर भागि र्नभािण भरयण-2   ०.००             

9 
हरयत सडक र्नभािण भरयण-3   ०.००             

10 
प्रा.पव. खायखोरावाट खायखोरा अजजङ्गये टोर झो.ऩ.ु भरयण-4   ०.००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम
तह 

11 
प्रा.पव. कुडरेु देखी कुण्ड जोड्ने झो.ऩ.ु र्नभािण भरयण-4   ०.००             

12 
च्माने पुरवायी ऩरुर्डपऩआय भरयण-4   ०.००             

13 
हरयत सडक र्नभािण भरयण-4   ०.००             

14 पऩउयी-अम्फास-ज्मार्भये-खायखोरार्बर्त्र कृपष सडक भरयण-5   ०.००             

15 फर्डभहुान-घाटा-वेतेनी-च्मानेसडक भरयण-5   ०.००             

16 

शपहद पवशार थभरृ्तभागि (अम्फासचयु-घरानचौय-जचसाऩानी-घाटा-
ऩॊचकन्मा) 

भरयण-5   ०.००             

17 वडा नॊ. ७ देजख हरयहयऩयुगढी जोड्ने भोटय फाटो भरयण-6   ०.००             

18 चायऩाटे आॉऩदभाय हदैुबट्टी बन्ज्माङ जोड्ने सडक भरयण-6   ०.००             

19 आऩदभाय फाझडाडा हदैुगैयी बन्ज्माङ भोटय वाटो भरयण-6   ०.००             

20 चन्दरुी पेदी झो.ऩ.ु भरयण-6   ०.००             

21 आभॉ डजण्डखेत भरयणपुरवायी झो.ऩ.ु भरयण-6   ०.००             

22 

भहेश्वता क्माम्ऩसचोकवाट पवशार थभरृ्त ऩाकि  जोड्ने सडक 
थतयउन्नर्त 

भरयण-7 
  ०.०० 

            

23 
भरयण देजख जमभॊगरसम्भको वाटो थतयउन्नती भरयण-7   ०.००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम
तह 

3020 र्सॊचाई 
 

  ०.००             

1 ठुरो गदुिवा देजखर्सन्दयेु दोबान र्सचाई भरयण-2   ०.००             

2 र्सरुटाय बट्टीबन्ज्माङहदुैं तेल्री र्सॉचाई र्नभािण भरयण-6   ०.००             

3 वायीखेत गबयथान र्डऩवोरयङ र्सचाई र्नभािण भरयण-6   ०.००             

4 घायी कुरो र्सॉचाई भरयण-7   ०.००             

5 दभाय र्सचाई कुरो भरयण-7   ०.००             

3030 बवन तथा सहयी पवकास 
 

  ०.००             

१ वडा कामािरम बवन भरयण-2   ०.००             

२ ऻानोदम आ.पव. र्सथौरी कम्ऩाउण्ड भरयण-2   ०.००             

४ वारसाऺय आ.पव.कम्ऩाउण्ड भरयण-2   ०.००             

४ साभदुामीक बवन र्नभािण र्सथौरी भरयण-2   ०.००             

५ र्सन्दयेु दोबान वजायर्नभािण भरयण-2   ०.००             

५ वडा कामािरम बवन भरयण-4   ०.००             

६ शपहद पवपवषण थभतृी प्रर्तऺारम पऩउयी जशय भरयण-५   ०.००             
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

र
क्ष्म 

पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरय
क 

श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम
तह 

3040 उजाि, रघ ुतथा साना जरपवद्यतु (वैकजल्ऩक उजाि सभेत) 
 

  ०.००             

1 वडा नॊ. २ बयी पवद्यतु राईन पवथताय भरयण-2   ०.००             

२ र्िपेज राईन पवथताय भरयण-3   ०.००             

3 र्िपेज राईन पवथताय भरयण-4   ०.००             

४ वडा नॊ. ६ बयीको पवद्यतु नऩगेुका गाउॉहरुको पवद्यरु्तकयण भरयण-6   ०.००             

5 दर्धदभाय  ट्रान्सपभिय भरयण-7   ०.००             

3050 सञ्चाय 
 

  ०.००             

 १ टेर्रपोन टावय र्नभािण भरयण-4   ०.००             

4020 hnfwf/ ;+/If0f 

 
  

०.०० 
            

1 बगवती खोरा र्नमन्त्रण भरयण-6   ०.०० 
            

2 धर्भरे खोरा र्नमन्त्रण भरयण-6   ०.०० 
            

3 भरयण खोरा र्नमन्त्रण भरयण-6   ०.०० 
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भरयण गाउॉऩार्रका प्रधानभन्त्री योजगायका कामिक्रभको रार्ग छनौट बएका मोजनाहरु 

क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तय सयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम 
तह 

१ चकेु्त-वागऩेरे-वददि-फाह्रपवसे अधयुो गोयेटो फाटो भरयण-१                 

२ हाईटाय देजख चकेु्त गोयेटो फाटो भरयण-१                 

३ 
६ नॊ. वडाको फाझडाडा देजख १ नॊ. वडाको गैयी बन्ज्माङ 
गोयेटो वाटो 

भरयण-१                 

४ काभीखोरा हङ्खसऩयु अधयुो र्सॉचाई भरयण-१                 

5 वेतऩानी काभीडाडा हदैु ज्मार्भये गोयेटो फाटो भरयण-१                 

6 कार्तिके यातभाटा खरॊगा खानेऩानी भभित भरयण-१                 

7 आहारे सङु्गुये खोयबन्ज्माङ गोयेटो वाटो भरयण-१                 

8 दोत्तयी बन्ज्माङ हङ्खसऩयु गोयेटो वाटो भरयण-१                 

9 काभी बन्ज्माङ र्सरयसे आहारे गोयेटे वाटो भरयण-१                 

10 भार्थल्रो सखौयी प्रर्तऺारम र्नभािण भरयण-2                 

11 र्सभरटाय भाझगाउॉ र्सॉचाई भरयण-2                 

12 भङु्गे चौताया र्नभािण भरयण-2                 

13 र्सथौरी प्रर्तऺारम र्नभािण भरयण-2                 

14 र्सन्दयेु दोबान साफिजर्नक सौचारम र्नभािण भरयण-2                 

15 भगय पवहाय र्नभािण भरयण-2                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तय सयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम 
तह 

16 उगेन छोमोर्रङ गमु्फा र्नभािण थाकनडाडा भरयण-2                 

17 निरी डाडा ढोका र्सय सडक भभित भरयण-3                 

18 भथौरी बारखुोरा र्सॉचाई भरयण-3                 

23 सकेु फरुण सडक भभित भरयण-3                 

24 बरुवा देजख बारभुाय सडक भभित भरयण-3       
  

        

25 बारभुाया रयङ्गयोड भभित भरयण-3       
  

        

26 बारभुाया र्सय जोड्ने सडक भरयण-3                 

27 च्माडाउ वाटो भभित भरयण-3                 

28 अजजङ्गय जाने वाटो भभित भरयण-3                 

29 जयामोटाय डाडा सडक भभित भरयण-3                 

30 र्तनखोरा देजख ठुर्रदभाय जोड्ने सडक भरयण-3                 

31 भथौरी खानेऩानी भभित भरयण-3                 

32 निरी खानेऩानी भभित भरयण-3                 

33 भाझीडाडा खानेऩानी भभित भरयण-3                 

34 बरामो र्बर्त्र खानेऩानी भभित भरयण-3                 

35 जयामोटय खानेऩानी भभित भरयण-3                 

36 निरी ग्माल्ऩे र्सॉचाई भरयण-3                 

37 बारभुाया र्सॉचाई कुरो भरयण-3                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाको नाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तय सयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम 
तह 

38 बराई दोबान चौतायो र्नभािण भरयण-3                 

39 निरी दोबान चौतायो र्नभािण भरयण-3                 

40 भथौरी चौतायी र्नभािण भरयण-3                 

41 खमयसार र्सॉचाई कुरो र्नभािण भरयण-4                 

42 ऩहयी खोरा र्सॉचाई कुरो र्नभािण भरयण-4                 

43 रार्भदभाय साततरे डेन र्नभािण भरयण-4                 

44 खायखोरा दर्रत टोर डे्रन र्नभािण भरयण-4                 

45 ठुर्रदभाय सडक डे्रन र्नभािण भरयण-4                 

46 सहान र्सॉचाई कुरो र्नभािण भरयण-4                 

47 घरानचौय-पऩउयीदोबान फाटो भभित भरयण-5                 

48 अथफास-ज्मार्भये फाटो भभित भरयण-5                 

49 वर्डभहुान र्सयान देजख सनुखानी थकुर जाने फाटो भभित भरयण-5                 

50 छाऩ बगवती कपऩराकोट खानेऩानी भभित भरयण-६                 

51 हजथऩटरचोक देजख नमाॉ फथती सम्भ फजाय सयसपाई कामिक्रभ भरयण-६                 

52 देउयारी थकुर पपल्ड सम्माउने भरयण-६                 

53 नमाॉ फजथत भ्मू टावय र्नभािण भरयण-६                 

54 छाऩफजाय प्रर्तऺारम र्नभािण भरयण-६                 

55 च्मान्टप्ऩ ुर्सॉचाई कुरो भभित भरयण-६                 
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क्र सॊ कामिक्रभ/आमोजनाकोनाभ 

कामािन्वमन 

हनेु 

थथान 

रक्ष्म 
पवर्नमोजजत 

रु 

श्रोत 

आन्तरयक 

श्रोत 

अन्तय सयकायी पवजत्तम 
हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम 
तह 

56 बगवती छाऩ र्सॉचाई कुरो भभित भरयण-६                 

57 वाॉझडाडा देजख गैयीबन्ज्माङ जोड्ने ऩमिटन भागि र्नभािण भरयण-६                 

58 सारबुन्ज्मङ देजख फाॉझडाडा जोड्ने ऩैदर भागि र्नभािण भरयण-६                 

59 फसेयी आकाशे ऩोखयी र्नभािण भरयण-६                 

60 कपऩरेश्वय  ऩयुातात्वीक दयवाय सॊयऺण भरयण-६                 

61 तेरनी  आऩदभाय र्सॉचाई कुरो र्नभािण भरयण-6                 

62 कभौटी  आकाशे ऩोखयी र्नभािण भरयण-६       
  

        

63 गैयीटाय रयङयोड र्नभािण भरयण-7                 
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२.४ अनभुार्नत व्मम य श्रोत व्मवथथाऩन 

भरयण गाउॉऩार्रका 

आम व्ममको पववयण 

आ.व. २०७७/०७८ 

zLif{s 
cf=j=sf] )&%÷)&^ 

sf] oyfy{ 

cf=j=)&^÷)&& sf] 

;+zf]lwt cg'dfg 

cf=j=)&&÷)&* 

sf] cg'dfg 

cfoM       

  /fh:jM  130521371.1 125904734.2 135975000 

  cfGtl/s /fh:j 16962461.72 7575000 10130000 

  /fh:j afF8kmfF8 af6 k|fKt /sd -s]Gb|_ 67694680.13 60000000 93040000 

  /fh:j afF8kmfF8 af6 k|fKt /sd -k|b]z_ 13747655.5 15000000 18835000 

  cGo cfo -c=Nof=_ 32116573.75 43329734.23 13970000 

  cGt/ ;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f       

  g]kfn ;/sf/af6 k|fKt 267193927.20 254860000.00 282600000 

  ljQLo ;dflgs/0f cg'bfg 97200000.00 99900000 101400000 

  ;zt{ cg'bfg 137030000.00 146960000 171200000 

  ;dk'/s cg'bfg   8000000 10000000 

  ljz]if cg'bfg   0 0 

  k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd 2788927.20 0 0 

  /fi6«klt r'/] ;+/If0f sfo{qmd 30175000.00 0   

  k|b]z ;/sf/af6 k|fKt 21545000 27228000 65708000 

  ljQLo ;dflgs/0f cg'bfg 7966000 10170000 10209000 

  ;zt{ cg'bfg 13579000.00 17058000 25499000 

  ;dk'/s cg'bfg     30000000 

  cGt/ :yflgo txaf6 k|fKt       

  hg;xeflutf       

  gub ;xeflutf       

  >d tyf j:t'ut ;xfotf       
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zLif{s 
cf=j=sf] )&%÷)&^ 

sf] oyfy{ 

cf=j=)&^÷)&& sf] 

;+zf]lwt cg'dfg 

cf=j=)&&÷)&* 

sf] cg'dfg 

JooM      

  rfn' vr{     141559000 

  k"Flhut vr{     342724000 

ah]6 art -±_ ÷ Go'g -–_       

ljQLo Joj:yf       

  v'b C0f nufgL        

  C0f nufgL -–_       

  C0f nufgLsf] ;fjfFlkmtf{ k|fKtL -±_       

  v'b ;]o/ nufgL       

  z]o/ nufgL -–_       

  z]o/ lalqmaf6 nufgLlkmtf{ k|fKtL -±_       

  v'b C0f k|fKtL       

  C0fsf] ;fFjf e'QmfgL       

  C0f k|fKtL-±_       

clGtd ah]6 art-±_÷Go'g -–_      ० 

  



104 
  

भरयण गाउॉऩार्रका 

याजथव तथा अनदुान प्रार्प्तको अनभुान 

आ.व. २०७७/०७८ 

zLif{s 

cf=j=sf] 

)&%÷)&^ sf] 

oyfy{ 

cf=j=sf] 

)&^÷)&& sf] 

;+zf]lwt cg'dfg 

cf=j= )&&÷)&* 

sf] cg'dfg 

याजथव्       

  आन्तरयक याजथव् १६९८२४५९ १२८८६००० १०१३०००० 
11314 बरू्भकय / भारऩोत 1196322 १०००००० १२००००० 
11321 वहार कय 18000 ७०००० १००००० 
11322 फहार पवटौयी शलु्क (हाटफजाय सभेत) 80000 १६१००० ८०००० 

१४१७१ वन योमल्टी   ३०००००० ३६००००० 
१४१७२ खानी योमल्टी ७४२७८६७ ६०००००० ३६००००० 
१४२२९ अन्म प्रशासर्नक सेवाशलु्क ८७४४१२ ६५०००० १०००००० 
१४२४२ नक्सा ऩास दथतयु   ३००००० ५००००० 
१४२४३ र्सपारयस दथतयु 7385858 १६५००००   

१४२४४ व्मजक्तगत घटना दताि शलु्क   ५००००   

  दण्ड जरयवाना 0 ५००० ५०००० 
  याजथव फाॉडपाॉड्     १११८७५००० 
  याजथव फाॉडपाॉड प्रार्प्त ( +) ८१४४२३३५ ७५०००००० १११८७५००० 

  याजथव फाॉडपाॉड हथतान्तयण (-) २०००००० 2400000   

  याजथव फाॉडपाॉड  (केन्र सयकाय)       

11411 
फाॉडपाॉड बइि प्राप्त हनेु भूल्म अर्बवपृि 
कय ६७६९४६८० 60000000 93040000 

11421 फाॉडपाॉड बइि प्राप्त हनेु अन्त शलु्क 

  याजथव फाॉडपाॉड  (प्रदेश सयकाय)       

३३१६८ सवायी साधन कय वाॉडपाॉड १३७४७६५५ 15000000 18835000 

  अन्म आम् ३२११६५७४ ४३३४९७३४ १३९७०००० 

१५१११ फेरुज ुअसरुी   20000   

३२१२० गत वषिको नगद भौज्दात 32116573.75 43329734.23 13970000 
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zLif{s 

cf=j=sf] 

)&%÷)&^ sf] 

oyfy{ 

cf=j=sf] 

)&^÷)&& sf] 

;+zf]lwt cg'dfg 

cf=j= )&&÷)&* 

sf] cg'dfg 

अन्तय सयकायी पवत्तीम हथतान्तयण्       

  नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुान् २६७१९३९२७ २५४८६०००० २८२६००००० 

  पवत्तीम सभानीकयण अनदुान 97200000 99900000 101400000 

  सशति अनदुान 137030000 146960000 171200000 

  सभऩूयक अनदुान   8000000 10000000 

  k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd 2788927 0 0 

  /fi6«klt r'/] ;+/If0f sfo{qmd 30175000 0   

 प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनदुान् २१५४५००० २७२२८००० ६५७०८००० 

  पवत्तीम सभानीकयण अनदुान 7966000 10170000 10209000 

  सशति अनदुान 13579000 17058000 25499000 

  ;dk'/s cg'bfg     30000000 

  जम्भा ३३७८३७९६० ३३८३२३७३४ ४८४२८३००० 
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व्मम अनभुान 

आ.व. २०७७/७८ 

सॊकेत 
नॊ 

जशषिक 

आव०
७५/७
६ को 
मथाथि 

आव 
०७६/७७ को 

सॊशोर्धत 
अनभुान 

आव 
०७७/७८को 

अनभुान 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभानीकयण 

याजथव 
वाॉडपाड 

सभानीकयण 
याजथव 
वाॉडपाड 

चार ुखचि                       

21111 ऩारयश्रार्भक कभिचायी   २२२५९००० 16000000     16000000           

21112 ऩारयश्रर्भक ऩदार्धकायी   ५०००००० ०     0           

21121 ऩोशाक    ५००००० ३३००००     330000           

21132 भॉहगी बत्ता   १३००००० ७९२०००     792000           

21133 पपल्ड बत्ता     १००००००     1000000           

21134 कभिचायीको फैठक बत्ता   ११००००० १००००००     1000000           

21135 
कभिचायी प्रोत्साहन तथा 
ऩयुथकाय 

  ७००००० ७०००००     700000           

21139 अन्म बत्ता   १०५९००० १००००००     1000000           

21141 ऩदार्धकायी फैठक बत्ता   २२००००० २००००००     2000000           

21142 ऩदार्धकायी अन्म सपुवधा   ० ५६०००००     5600000           

22111 
खानेऩानी तथा पवद्यतु 
भहसरु 

  २००००० २५००००     250000           
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सॊकेत 
नॊ 

जशषिक 

आव०
७५/७
६ को 
मथाथि 

आव 
०७६/७७ को 

सॊशोर्धत 
अनभुान 

आव 
०७७/७८को 

अनभुान 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभानीकयण 

याजथव 
वाॉडपाड 

सभानीकयण 
याजथव 
वाॉडपाड 

22112 
सञ्चाय भहशरु तथा 
सपुवधा 

  १५००००० ८०००००     800000           

22211 ईन्धन (ऩदार्धकायी)     ४०००००     400000           

22212 
ईन्धन (कामािरम 
प्रमोजन) 

  २०००००० २५०००००     2500000           

22213 सवायी साधन भभित खचि   ० २००००००     2000000           

22214 
वीभा तथा नपवकयण 
खचि 

  ३००००० ३०००००     300000           

22221 

भेजशनयी तथा औजाय 
भभित सम्बाय तथा 
सञ्चारन खचि 

  १५००००० ५०००००     500000           

22311 
भसरन्द तथा कामािरम 
साभाग्री 

  २५००००० ३००००००     3000000           

22313 
ऩथुतक तथा साभाग्री 
खचि 

    २०००००     200000           

22314 ईन्धन अन्म प्रमोजन     १०००००     100000           

22315 
ऩत्रऩर्त्रका छऩाई तथा 
सचुना प्रकाशन खचि   १३००००० १५०००००     1500000           
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सॊकेत 
नॊ 

जशषिक 

आव०
७५/७
६ को 
मथाथि 

आव 
०७६/७७ को 

सॊशोर्धत 
अनभुान 

आव 
०७७/७८को 

अनभुान 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभानीकयण 

याजथव 
वाॉडपाड 

सभानीकयण 
याजथव 
वाॉडपाड 

22319 
अन्म कामािरम सञ्चारन 
खचि 

  १०००००० १००००००     1000000           

22411 सेवा य ऩयाभशि   २२००००० २००००००     2000000           

22412 
सचुना प्रणारी तथा 
सपटवेमय सॊचारन खचि   ३९००००० १५०००००     1500000           

22413 कयाय सेवा शलु्क   ० १६६८६१००     16686100           

22511 कभिचायी तार्रभ खचि     १००००००     1000000           

22512 

सीऩ पवकास तथा 
जनचेतना तार्रभ तथा 
गोष्ठी 

  ५९२१२००       0           

22522 कामिक्रभ खचि   १२८१३५८५ ५६३५०९०० १०२२९२०० 12075000 11051900 4750000 18244800       

22529 पवपवध कामिक्रभ खचि   १५०००       0           

22611 
अनगुभन तथा भलु्माॊकन 
खचि 

  २३२०००० १००००००     1000000           

22612 भ्रभण खचि   ११००००० २००००००     2000000           

22711 पवपवध   २२४३००० २२०००००     2200000           

22721 सबा सञ्चारन खचि   ० १००००००     1000000           
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सॊकेत 
नॊ 

जशषिक 

आव०
७५/७
६ को 
मथाथि 

आव 
०७६/७७ को 

सॊशोर्धत 
अनभुान 

आव 
०७७/७८को 

अनभुान 

श्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभानीकयण 

याजथव 
वाॉडपाड 

सभानीकयण 
याजथव 
वाॉडपाड 

25311 
शैजऺक सॊथथाराई 
सहामता 

  २०१६६५००       0           

25312 
थवाथ्म सॊथथाराई 
सहामता 

  १९४२०००       0           

25315 अन्म सॊथथा सहामता   १७५००००       0           

27211 छात्रवजृत्त     ५०००००         ५०००००       

27212 
उद्दाय, याहत तथा 
ऩनुस्र्थाऩना खचि 

  ३४०००००       0           

27213 औषधी खरयद खचि   ३८२२००० ५४५०००० ५४५००००   0           

27219 अन्म साभाजजक सहामता   २५०००० १००००००     1000000           

28142 घयबाडा   २०००००० २००००००     2000000           

28143 
सवायी साधन तथा 
भेर्सनयी औजाय बाडा   ९००००० ४०००००     400000           

28911 बैऩयी आउने चार ुखचि   १००००००० १००००००     1000000           

  पवऩद् व्मवथथाऩन कोष   ३०००००० ४०००००० ४००००००               

  आकजथभक कोष     २५०००००   २५०००००             
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अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह

बा
र्ग
ता

 

नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
थथानीम 
तह सभानीकयण 

याजथव 
वाॉडपाड 

सभानीकयण 
याजथव 
वाॉडपाड 

  जम्भा चार ुखचि   १२२१६१२८५ १४१५५९००० १९६७९२०० १४५७५००० ८३८१०००० ४७५०००० १८७४४८०० ० ० ० 

  ऩुॉजजगत खचि                       

31111 बवन खरयद   २८५००० ०                 

31112 बवन र्नभािण   २३९००००० २४६०००००   २४६०००००             

31113 
र्नर्भित बवनको 
सॊयचनात्भक सधुाय खचि   १२२७८५७१ ०                 

31114 जग्गा पवकास कामि   ५००००० ०                 

31115 पर्निचय तथा पपक्चसि   १७४०००० २००००००   २००००००             

31121 सवायी साधन   २८००००० ५५००००० १५००००० 2000000   2000000         

31122 भेजशनयी तथा औजाय   १९४०००० १५०००००   १५०००००             

31131 
ऩशधुन तथा फागवानी 
पवकास खचि 

  १६१५०००० २२६०००००   २२६०००००             

31132 
कम्मटुय सफ्टवेमय तथा 
पवकास  

  ४३००००० १२०००००   १२०००००             

31151 सडक तथा ऩरु र्नभािण   ४१७५७८५६ ८८२००००   ८८२००००             

31153 पवद्यतु सॊयचना र्नभािण   ९७००००० ४०००००   ४०००००             
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नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय 
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याजथव 
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सभानीकयण 
याजथव 
वाॉडपाड 

31155 र्सॊचाई सॊयचना र्नभािण   ९१६३७१४ १८५००००       १८५००००         

31156 खानेऩानी सॊयचना र्नभािण   १०३६५००३ ४००५०००   ४००५०००             

31157 
वन तथा वातावयण 
सॊयऺण 

  २७००००० ३५००००       ३५००००         

31158 
सयसपाई सॊयचना 
र्नभािण 

  १०७८५७१ ११५००००       ११५००००         

31159 अन्म साविजर्नक र्नभािण   ८४८०००० ३७५००००   ३७५००००             

31172 
ऩूॉजीगत अनसुन्धान तथा 
ऩयाभशि 

    ६३०००००   ६३०००००             

  सभऩयुक कोष     २००००००० २९२०८०० 7650000 9230000 109000 90200       

  भभित सम्बाय कोष     २००००००   २००००००             

  
सशति अनदुान (सॊघीम 
सयकाय) 

    १७१२०००००                 

  
सभऩयुक अनदुान 
(सॊघीम सयकाय) 

    १०००००००                 

  
सशति अनदुान (प्रदेश 
सयकाय) 

    २५४९९०००                 
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सभऩयुक अनदुान (प्रदेश 
सयकाय) 

    ३०००००००                 

  कुर जम्भा   १४७१३८७१५ ३४२७२४००० ४४२०८०० ८६८२५००० ९२३०००० ५४५९००० ९०२०० ० ० ० 

  s'n hDdf -rfn'±k'Flhut_ २६९३००००० ४८४२८३००० २४१००००० १०१४००००० ९३०४०००० १०२०९००० १८८३५००० ० ० ० 
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कामिऺ ते्रगत व्मम अनभुान 

आ.व. ०७७/७८ 

सॊकेत नॊ जशषिक 

आ.व. 
०७५/०७६ 
को मथाथि 

आ.व. 
०७६/०७७ 
को सॊशोर्धत 
अनभुान 

आ.व. ०७७/०७८ 
को अनभुान 
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अन्तयसयकायी पवजत्तम हथतान्तयण 

ऋण 

जन
सह
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ता

 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम 
तह 

10 आर्थिक पवकास     26150000   
  

        

1010 कृपष / ऩश ुपवकास     २२६०००००   
  

        

1020 उद्योग तथा वाजणज्म     3000000   
  

        

1030 ऩमिटन     50000   
  

        

1040 सहकायी     500000   
  

        

1050 पवजत्तम ऺेत्र     0   
  

        

20 साभाजजक पवकास     60180900   
  

        

2010 जशऺा     32608700   
  

        

2020 थवाथ्म     13867200   
  

        

2030 खानेऩानी तथा सयसपाइ     4005000   
  

        

2040 सॊथकृर्त प्रवििन     1500000   
  

        

2050 खेरकुद तथा भनोयञ्जन     3450000   
  

        

2060 रैपङ्गक सशजक्तकयण तथा साभाजजक 
सभावेजशकयण 

    4750000   
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नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम 
तह 

30 ऩवुािधाय पवकास     37070000   
  

        

3010 थथानीम सडक, ऩरु तथा झोरङु्गे ऩरु     8820000   
  

        

3020 र्सॊचाई     1850000   
  

        

3030 बवन तथा सहयी पवकास     26000000   
  

        

3040 उजाि, रघ ुतथा साना जरपवद्यतु 
(वैकजल्ऩक उजाि सभेत) 

    400000   

  

        

3050 सञ्चाय     0   
  

        

40 वातावयण तथा पवऩद् व्मवथथाऩन     8525000   
  

        

4010 वन तथा बसुॊयऺण     350000   
  

        

4020 जराधाय सॊयऺण     0   
  

        

4030 वातावयण सॊयऺण य जरवाम ु
ऩरयवतिन 

    0   

  

        

4040 पोहोय भैरा व्मवथथाऩन 

 

    3150000   

  

        

4050 जरउत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रण     200000   
  

        

4060 पवऩद् व्मवथथाऩन     4825000   
          

4070 वारुणमन्त्र सञ्चारन     0   
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नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

थथानीम 
तह 

50 सॊथथागत  पवकास सेवा प्रवाह य 
सशुासन 

    42900000   

  

        

5010 साभान्म सेवा     5500000   
  

        

5020 सयुऺा व्मवथथाऩन     0   
  

        

5030 सचुना प्रपवर्ध     2550000   
  

        

5040 ऩजञ्जकयण व्मवथथाऩन     100000   
  

        

5050 थथानीम त्माङ्क सॊकरन य अर्बरेख 
व्मवथथाऩन 

    200000   

  

        

5060 सशुासन प्रवििन     2550000   
  

        

5070 अनसुन्धान  तथा पवकास     7500000   
  

        

5080 अन्मत्र  वर्गिकयण नबएको     24500000   
  

        

कुर जम्भा     174825900   
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अन्तय सयकायी पवत्तीम हथतान्तयण 
थथानीम तह 

 

आर्थिक वषि 2077/78 रु. हजायभा 

26331 

26332 

सभार्नकयण अनदुान 

शसति अनदुान 

 10,14,00 

 17,12,00 

80103305 

30700106 

30800104 

31200101 

31200106 

31202011 

31401011 

भरयण गाउॉऩार्रका (80103305) 

रघ ुउद्यभ पवकास कामिक्रभ (30700106) 

यापिम ग्राभीण तथा नवीकयणीम उजाि कामिक्रभ (30800104) 

कृपष  पवकास यणनीर्त अनगुभन तथा सभन्वम कामिक्रभ (31200101) 

प्रधानभन्त्री कृपष आधरु्नपककयण ऩरयमोजना (31200106) 

ऩश ुसेवा पवबाग (31202011) 

यापिम ऩरयचमऩत्र तथा ऩञ्जीकयण पवबाग (31401011) 

 10,14,00 

 29,00 

 12,00 

 4,00 

 39,00 

 26,00 

 35,00 

सभार्नकयण अनदुान- थथानीम तह(थथानीम तह) 

प्रर्तष्ऩधािभा छनौट बएका व्मवसाम पवकास सेवा प्रदामक सॊथथाहरु भापि त रघ ुउद्यभ पवकास   भोडेरभा नमाॉ रघ ुउद्यभी र्सजिना गने  

प्रर्तष्ऩधािभा छनौट बएका व्मवसाम पवकास सेवा प्रदामक सॊथथाहरु भापि त उद्यभीको थतयोन्नर्त   
(आवश्मकता ऩपहचानका आधायभा ऩनुतािजगी  य एडबान्स सीऩ पवकास तार्रभ कामिक्रभ)  

सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व य फजाय प्रर्तथऩधाि फपृि गनिका रार्ग कजम्तभा ५ जनाको   
सभहुभा प्रर्फर्ध हथतान्तयण  

कृषक दताि व्मवथथाऩन कामिक्रभ 

कृपष तथा ऩशऩुन्छी सम्वजन्ध त्माॊक अध्मावर्धक कामिक्रभ 

यापिम य थथानीम भहत्वका खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाभभा टेवा ऩमुािउने वारी वथतको साना   
व्मवसापमक कृपष उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) पवकास कामिक्रभ सॊचारन  

फाख्राको साना व्मवसापमक कृपष उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) पवकास कामिक्रभ सॊचारन 

साभाजजक ऩरयचारक (ऩशसेुवा प्रा.) 

रागत साझेदायीभा गाई प्रवििन कामिक्रभ 

Ar t i f i ci al  I nsemi nat i on सम्फन्धी कामिक्रभ 

इन्टयनेट सेवा शलु्क 

एभ. आइि. एस. अऩयेटय य पपल्ड सहामको रार्ग सञ्चाय खचि 

भेजशनयी आजाय तथा पर्निचय भभित सम्बाय (सेवा केन्र सञ्चारानाथि) 

भसरन्द साभान खरयद (सेवा केन्र सञ्चारानाथि) 

सञ्चाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइि (सञ्चाय य ऩॉहचु अर्बमान सञ्चारान) 

दताि र्सपवय सञ्चारानाथि सेवा प्रदामक छनौटको रार्ग पवऻाऩन/सूचना प्रकाशन खचि 

व्मजक्तगत घटना दतािका दताि पकताफ र्डजीटाइिजेशनका रार्ग ऩयाभशि सेवा 

ऩूणि घटना दताि सरु्नजित गनि दताि र्सपवय ऩिात ऩयुक दताि र्सपवय (Post  Regi st r at i on   
Camp) सञ्चारन  

घटना दताि तथा साभाजजक सयुऺा दताि र्सपवय सञ्चारन 

एभ. आइि. एस. अऩयेटय य  पपल्ड सहामक ऩारयश्रर्भक, चाडऩवि खति तथा ऩोशाक खचि 

(१) आमोजना सम्फन्धी अर्बभजुखकयण कामिक्रभ सञ्चारन (२) दताि र्सपवय सञ्चारन सम्फन्धी   
अर्बभजुखकयण/कामिशारा/तार्रभ कामिक्रभ सञ्चारन (३) गनुासो सनुवुाइ सम्फन्धी अर्बभजुखकयण  

6.2.1.1 

2.6.4.11 

2.6.4.12 

2.6.4.14 

2.7.15.86 

2.7.15.87 

5.1.11.4 

5.1.11.8 

2.5.3.4 

2.7.18.13 

2.7.18.38 

2.1.10.1 

2.1.8.1 

2.3.2.1 

2.4.1.4 

2.4.14.3 

2.4.14.4 

2.5.3.1 

2.5.3.2 

2.5.3.3 

2.5.7.4 

2.6.6.6 

शीषिक /जजल्रा/कामिक्रभ जम्भा 

 10,14,00 

 22,60 

 5,00 

 1,40 

 3,00 

 1,00 

 24,00 

 15,00 

 3,20 

 21,70 

 1,10 

 1,20 

 7 

 42 

 90 

 89 

 25 

 3,00 

 3,08 

 9,43 

 11,32 

 1,95 

80103305-भरयण गाउॉऩार्रका  28,26,00 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 
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अन्तय सयकायी पवत्तीम हथतान्तयण 
थथानीम तह 

 

आर्थिक वषि 2077/78 रु. हजायभा 

34000011 

34341011 

35000014 

35000015 

35000801 

भपहरा,फारफार्रका तथा जेष्ठ नागरयक भन्त्रारम (34000011) 

यापिम खेरकुद ऩरयषद् (34341011) 

सफैका रार्ग जशऺा- आधायबतू तह (35000014) 

भाध्मार्भक तह (35000015) 

पवद्यारम ऺेत्र पवकास कामिक्रभ- जजल्रा थतय (35000801) 

 3,00 

 1,00 

 6,40,00 

 1,24,00 

 4,56,00 

कामिक्रभ सञ्चारन । सहबागीहरु:  हयेक वडाका प्रर्तर्नधी, थथानीम CSO, थथानीम र्नकामका   
अन्म कभिचायी तथा ऩदार्धकायी, छनौट बएको सेवा प्रदामकको कभिचायी तथा अन्म सयोकायवाराहरु  

एभ. आइि. एस. अऩयेटय य पपल्ड सहामक देर्नक भ्रभण बत्ता तथा मातामत खचि 

थथानीम तहका कभिचायी य जनप्रर्तर्नर्धहरुको रार्ग अनगुभन तथा भलु्माकन खचि 

अन्म पवपवध खचि-Per i odi c meet i ng cost s of  LGPCC 

अन्म पवपवध खचि-Mobi l i zat i on of  CSOs, Ci vi c Gr oups, NGOs f or  i ncr eased soci al   
account abi l i t y  

थथानीम तहको रैर्गक पहॊसा र्नवायण कोषभा यकभ 

भपहरा, फारफार्रका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्त्रारमको कामि ऺेत्र (भपहरा, फारफार्रका, अऩाॊगता  
बएका व्मजक्त, जेष्ठ नागरयक तथा मौर्नक तथा रैंर्गक अल्ऩसॊ्मक) का त्माॊक सॊकरन तथा   
अद्यावर्धक गरय भपहरा, फारफार्रका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्त्रारमभा ऩठाउनका रार्ग  

१) सभाजभा यहेका कुयीर्त, कुप्रथा, रैपङ्गक पहॊसा, भानव वेचपवखन तथा ओसायऩसाय पवरुि   
सचेतनाभूरक कामिक्रभ तथा अर्बमान सॊचारन 2)  भपहरा पवकास कामिक्रभिाया प्रविददत भपहरा  
सहकायी सॊथथाहरुको सदुृढीकयण एवॊ थथानीम  तहको भपहरा उद्यभी सॊजार थथाऩनाको रार्ग   
सहजीकयण  

यािऩर्त यर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्तमोर्गता (थथानीम तहथतयीम) 

आधायबतू तहका थवीकृत दयवन्दीका जशऺक, याहत अनदुान जशऺकका रार्ग  तरफ बत्ता   
अनदुान (पवशेष जशऺा ऩरयषद अन्तयगतका जशऺक/कभिचायीहरु सभेत)  

भाध्मर्भक तहका थवीकृत दयवन्दीका जशऺक, याहत अनदुान जशऺक  रार्ग तरफ बत्ता अनदुान   
(पवशेष जशऺा ऩरयषद अन्तयगतका जशऺक/कभिचायी,प्रापवर्धक धायका प्रजशऺक सभेत)  

प्रायजम्बक फार पवकास  सहजकतािहरुको ऩारयश्रर्भक तथा पवद्यारम कभिचायी व्मफथथाऩन अनदुान  

प्रायजम्बक फार पवकास  सहजकतािहरुको ऩारयश्रर्भक तथा पवद्यारम कभिचायी व्मफथथाऩन अनदुान  

प्रायजम्बक फार पवकास  सहजकतािहरुको ऩारयश्रर्भक तथा पवद्यारम कभिचायी व्मफथथाऩन अनदुान  

पवद्यारम बौर्तक ऩवुािधाय र्नभािण अनदुान 

पवद्यारम बौर्तक ऩवुािधाय र्नभािण अनदुान 

पवद्यारम बौर्तक ऩवुािधाय र्नभािण अनदुान 

साविजर्नक पवद्यारमका  पवद्याथॉहरुका रार्ग र्नशलु्क ऩाठ्यऩथुतक अनदुान 

साविजर्नक पवद्यारमका  पवद्याथॉहरुका रार्ग र्नशलु्क ऩाठ्यऩथुतक अनदुान 

साविजर्नक पवद्यारमका  पवद्याथॉहरुका रार्ग र्नशलु्क ऩाठ्यऩथुतक अनदुान 

 तोपकएका  पवद्याथॉको ददवा खाजाका रार्ग  पवद्यारमराई अनदुान  

 तोपकएका  पवद्याथॉको ददवा खाजाका रार्ग  पवद्यारमराई अनदुान  

 तोपकएका  पवद्याथॉको ददवा खाजाका रार्ग  पवद्यारमराई अनदुान  

2.8.1.5 

2.8.1.6 

2.9.9.3 

2.9.9.4 

2.7.12.3 

2.7.25.51 

2.7.25.57 

2.7.14.1 

1.1.3.3 

1.1.3.4 

1.1.4.1 

1.1.4.1 

1.1.4.1 

11.1.2.1 

11.1.2.1 

11.1.2.1 

2.4.6.1 

2.4.6.1 

2.4.6.1 

2.7.11.1 

2.7.11.1 

2.7.11.1 

शीषिक /जजल्रा/कामिक्रभ जम्भा 

 1,56 

 56 

 22 

 15 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 6,40,00 

 1,24,00 

 56,10 

 9,29 

 13,15 

 15,00 

 2,48 

 3,52 

 27,60 

 4,57 

 6,47 

 96,86 

 16,05 

 22,71 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 
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अन्तय सयकायी पवत्तीम हथतान्तयण 
थथानीम तह 

 

आर्थिक वषि 2077/78 रु. हजायभा 

ऩाना नॊ.3 / 5  

36501103 

37000114 

37001012 

37001101 

झोरुॊगे ऩरु ऺेत्रगत कामिक्रभ (36501103) 

थवाथ्म ऺेत्र सधुाय कामिक्रभ (37000114) 

प्राथर्भक थवाथ्म सेवा (37001012) 

ऺमयोग र्नमन्त्रण (37001101) 

 40,00 

 15,00 

 1,38,00 

 2,00 

पवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवथथाऩन अनदुान 

पवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवथथाऩन अनदुान 

पवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवथथाऩन अनदुान 

शैजऺक ऩहुॉच सरु्नजितता, अनौऩचारयक तथा वैकजल्ऩक जशऺा कामिक्रभ   
(ऩयम्ऩयागत पवद्यारम, वैकजल्ऩक पवद्यारम, साऺयता य र्नयन्तय जशऺाका कामिक्रभ सभेत)  

शैजऺक ऩहुॉच सरु्नजितता, अनौऩचारयक तथा वैकजल्ऩक जशऺा कामिक्रभ   
(ऩयम्ऩयागत पवद्यारम, वैकजल्ऩक पवद्यारम, साऺयता य र्नयन्तय जशऺाका कामिक्रभ सभेत)  

शैजऺक ऩहुॉच सरु्नजितता, अनौऩचारयक तथा वैकजल्ऩक जशऺा कामिक्रभ   
(ऩयम्ऩयागत पवद्यारम, वैकजल्ऩक पवद्यारम, साऺयता य र्नयन्तय जशऺाका कामिक्रभ सभेत)  

पवद्यारमभा शैजऺक गणुथतय सदुृढीकयण  एवभ ्कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान 

पवद्यारमभा शैजऺक गणुथतय सदुृढीकयण  एवभ ्कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान 

पवद्यारमभा शैजऺक गणुथतय सदुृढीकयण  एवभ ्कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान 

साभदुापमक पवद्यारमका छात्राहरुराई र्नशलु्क थमार्नटयी प्माड ब्मवथथाऩन 

साभदुापमक पवद्यारमका छात्राहरुराई र्नशलु्क थमार्नटयी प्माड ब्मवथथाऩन 

साभदुापमक पवद्यारमका छात्राहरुराई र्नशलु्क थमार्नटयी प्माड ब्मवथथाऩन 

प्रर्त पवद्याथॉ  रागतका आधायभा जशऺण र्सकाइ  साभग्री एवभ ्कऺा ८ को  ऩयीऺा   
व्मवथथाऩन अनदुान  

प्रर्त पवद्याथॉ  रागतका आधायभा जशऺण र्सकाइ  साभग्री एवभ ्कऺा ८ को  ऩयीऺा   
व्मवथथाऩन अनदुान  

प्रर्त पवद्याथॉ  रागतका आधायभा जशऺण र्सकाइ  साभग्री एवभ ्कऺा ८ को  ऩयीऺा   
व्मवथथाऩन अनदुान  

साविजर्नक पवद्यारमभा अध्ममनयत पवद्याथॉहरुका रार्ग छात्रफजृत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)  

साविजर्नक पवद्यारमभा अध्ममनयत पवद्याथॉहरुका रार्ग छात्रफजृत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)  

साविजर्नक पवद्यारमभा अध्ममनयत पवद्याथॉहरुका रार्ग छात्रफजृत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)  

र्सथनेयी फरुण खोरा झो.ऩ.ु भारयण ३, र्सभर दम्भाय सखौयी खोरा  भारयन ४, ऩाॊग्रटेाय, सकेु,   
हातीगौडा झो.ऩ,ु भरयण गाउॉऩार्रका, र्सन्धरुी  

थवाथ्म सॊथथा नबएका वडाहरूभा आधायबतू थवाथ्म सेवा केन्रहरुको सॊचारन खचि 

थथानीम तहका थवाथ्म चौकी, प्रा.थवा.के. य अथऩतारहरुभा कामियत कभिचायीहरुको तरव, भहगी   
बत्ता, थथानीम बत्ता, ऩोषाक रगामत प्रशासर्नक खचि सभेत  

प्रमोगशाराभा ऺमयोग सॊक्रभण र्नमन्त्रण (बेजन्टरेसन,एक्जहथट फ्मान, पर्निचय,अटोक्रेब,   
भभित-सम्बाय तथा ऩरयवतिन) सम्फन्धी पक्रमाकराऩ  

आर्थिक जथथर्त कभजोय यहेका ऩनु्उऩचायभा यहेका ऩी.र्फ.सी. र्फयाभीहरुराई उऩचाय अवर्धबय ऩोषण   
खचि तथा सम्ऩकि  ऩयीऺण  

उऩचाय केन्रहरुभा आकजथभक अवथथाभा औसर्ध एवॊ ल्माफ साभाग्री ढुवानी, कामिक्रभका रार्ग   
आवश्मक थटेशनयी, ट्यारी सीट रगामतका पभि पयभेट पोटोकऩी,  कामिक्रभको र्नमर्भत   

2.7.13.10 

2.7.13.10 

2.7.13.10 

2.7.13.11 

2.7.13.11 

2.7.13.11 

2.7.13.13 

2.7.13.13 

2.7.13.13 

2.7.13.23 

2.7.13.23 

2.7.13.23 

2.7.13.3 

2.7.13.3 

2.7.13.3 

7.2.1.1 

7.2.1.1 

7.2.1.1 

11.4.8.705 

2.7.22.95 

2.7.22.88 

2.7.22.72 

2.7.22.74 

2.7.22.75 

शीषिक /जजल्रा/कामिक्रभ जम्भा 

 17,12 

 2,83 

 4,01 

 4,29 

 71 

 1,00 

 59,20 

 9,80 

 13,87 

 15,55 

 2,57 

 3,64 

 23,32 

 3,86 

 5,47 

 10,96 

 1,84 

 2,16 

 40,00 

 15,00 

 1,38,00 

 5 

 67 

 78 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

एस.एस. र्ड. पऩ. 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेअनदुान 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 
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अन्तय सयकायी पवत्तीम हथतान्तयण 
थथानीम तह 

 

आर्थिक वषि 2077/78 रु. हजायभा 

37001103 

37001104 

37001105 

37001108 

37001109 

37001115 

ऩरयवाय कल्माण कामिक्रभ (37001103) 

एपककृत फार थवाथ्म एवॊ ऩोषण कामिक्रभ (37001104) 

भहाभायी योग र्नमन्त्रण कामिक्रभ (37001105) 

अथऩतार र्नभािण सधुाय तथा व्मवथथाऩन सूचना प्रणारी (37001108) 

यापिम थवाथ्म जशऺा, सूचना तथा सॊचाय केन्र (37001109) 

उऩचायात्भक सेवा कामिक्रभ (37001115) 

 22,00 

 7,00 

 3,00 

 1,00 

 1,00 

 17,00 

अनगुभन तथा भलु्माॊकन,थथरगत अनजुशऺण, ऺमयोगका र्फयाभीको चौभार्सक कोहटि पवश्लषेण य   
ई-पट.र्फ यजजथटय अध्मावर्धक, पवश्व ऺमयोग ददवस भनाउन े 

ऺमयोगका जोजखभमकु्त जनसॊ्माभा (दूगिभ वथती, पऩछर्डएको वगि फसोवास थथर, कामिक्रभ   
थवाथ्म सॊथथाफाट टाढा यहेका फथती तथा थवाथ्म सेवाभा ऩहूच कभ बएका, कायागाय, गमु्फा,   
थकुर, फधृाश्रभ,ॵद्योर्गक ऺेत्र)सकृम ऺमयोग खोजऩडतार कामिक्रभ  

भात ृतथा नवजशश ुकामिक्रभ अन्तगित आभा सयुऺा, गबिवती उत्प्रयेणा सेवा, न्मानो झोरा य   
र्नशलु्क गबिऩतन कामिक्रभ  

भात ृतथा नवजशश ुकामिक्रभ 

ऩार्रकाथतयभा खोऩ य सयसपाई प्रवद्र्धन कामिक्रभको सर्भऺा, सूक्ष्भमोजना अध्मावर्धक य   
ऩार्रका खोऩ सभन्वम सर्भर्तको अर्बभजुखकयण सभेत ऩार्रका थतयभा २ ददन, वडा खोऩ सभन्वम   
सर्भर्तको थवाथ्म सॊथथा, वडा सतयभा अर्बभजुखकयण १ ददन तथा ऩूणि खोऩ सरु्नितताको रागी   
घयधयुी सवेऺण, बेरयपपकेशन कामि सभेत  

फाह्य खोऩ केन्र फाट गणुथतरयम खोऩ सेवा प्रदान गनि खोऩ केन्रभा ब्मवथथाऩनको रार्ग   
पर्निचय ब्मवथथा, सम्फजन्धत वडा खोऩ सभन्वम सर्भर्त भापि त तमायी एवॊ खरयद, ३००० खोऩ   
केन्रभा प्रर्त खोऩ केन्र रु १०००० दयरे, कजम्तभा  टेवर १, कुसॉ १ य सानो फेञ्च १ य   
हात धनु ेसेटअऩ सपहत  तमायी तथा खरयद  

ऩोषण कामिक्रभ 

सभदुामभा आधारयत नवजात जशश ुतथा फार योगको एकीकृत व्मवथथाऩन (I MNCI ) कामिक्रभ   
सर्भऺा तथा थवाथ्म सॊथथाहरुभा onsi t e coachi ng  

कोर्बड १९ रगामत पवर्बन्न भहाभायीजन्म योगहरुको योकथाभ, र्नमन्त्रण तथा र्नगयानीका रार्ग   
सयोकायवारा सॉगको अन्तयपक्रमा तथा RRT, थवाथ्मकभॉ ऩरयचारन  

औरो तथा काराजाय भाहाभायी हनु ेऺेत्रको छनौट गयी र्फषादद छकि ने (येथऩोन्सीब थप्रइेङ सभेत),   
पकटजन्म योग र्नमन्त्रण कामिक्रभको अनगुभन एवभ ्भूल्माङ्कन तथा पकटजन्म योग   
र्नमन्त्रणका रार्ग फहरु्नकाम अन्तयपक्रमा गने  

ऩशऩुॊऺी आदीफाट हनु ेईन्पुएन्जा, फडि फ्र,ु AMR, र्सपिसकोर्सस, टक्सोप्राज्भोर्सस आदद   
पवर्बन्न सरुवायोग सम्फजन्ध योकथाभ तथा र्नमन्त्रणका रार्ग सचेतना कामिक्रभ  

पवर्बन्न सरुवायोग, नसने योग, जनुोपटक, भानर्सक थवाथ्म सम्फजन्ध अन्तयपक्रमा कामिक्रभ तथा   
ददवसहरु (Hyper t ensi on, Di abet es, COPD, Cancer  Days, आत्भहत्मा योकथाभ ददवस,   
भानर्सक थवाथ्म ददवस, अल्जाईभय ददवस, येर्फज ददवस, पवश्व औरो ददवस) भनाउन े 

भरेरयमा, डेंग,ु काराजाय, थक्रफ टाइपस आदद पकटजन्म योगको डाटा बेरयपपकेशन 

ऩार्रका थतयभा थवाथ्म सॊथथाहरुको भार्सक सूचना सॊकरन, बेरयपपकेशन एवॊ गणुथतय सधुाय साथै   
चौभार्सक एवॊ फापषिक सर्भऺा  

र्फद्यारम थवाथ्म जशऺा, आभा सभूह तथा थथानीम तहभा थवाथ्मका रार्ग साभाजजक व्मवहाय   
ऩरयवतिन प्रवध्दिन अर्बमान  

साभाजजक ऩरयऺण कामिक्रभ सॊचारन 

थवाथ्म चौकीको न्मनुतभ सेवा भाऩदण्ड कामिन्वमन, सदुरढीकयण तथा सर्भऺा  (थवाथ्म  

2.7.22.76 

6.2.2.296 

6.2.2.297 

6.2.2.269 

6.2.2.270 

6.2.2.272 

6.2.2.294 

2.7.22.68 

2.7.25.48 

2.7.5.5 

2.7.5.6 

2.7.6.1 

6.2.2.323 

1.1.2.10 

6.2.2.303 

6.2.2.305 

शीषिक /जजल्रा/कामिक्रभ जम्भा 

 50 

 14,80 

 7,20 

 1,31 

 40 

 4,29 

 1,00 

 25 

 1,00 

 20 

 1,45 

 10 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,50 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 
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अन्तय सयकायी पवत्तीम हथतान्तयण 
थथानीम तह 

आर्थिक वषि 2077/78 रु. हजायभा 

26334 सभऩयुक अनदुान 

37001116 

37003012 

37100102 

80103305 

आमवेुद जचपकत्सारमहरु / औषधारमहरु (37003012) 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ (37100102) 

भरयण गाउॉऩार्रका (80103305) 

चौकीको न्मनुतभ सेवा भाऩदण्ड कामिक्रभको सर्भऺा ) 

आधायबतू तथा आकजथभक सेवाको सरु्निततका रार्ग औषधीको आऩूर्ति य उऩमोग, सम्वजन्ध   
कामिक्रभहरुको अनगुभन तथा भूल्माङकन (अनगुभन  भलु्माङ्कन तथा कामिक्रभ कामािन्वमन    
भ्रभण खचि)  

पवयाभीको रार्ग ओ.पऩ.र्ड.पटकट (काविन कऩी सपहतको ) छऩाई 

आधायबतू तथा आकजथभक सेवाको रार्ग औषर्ध य थवाथ्म सयुऺा साभग्री (PPE फाहेक) खरयद   
तथा औषर्ध रगामतका साभग्रीको ढुवानी तथा रयप्मापकॊ ग य पवतयण सभेत   
  

थथानीम तह र्बत्रका थवाथ्मकभॉहरु,भ.थवा.थवम.से. का रार्ग आधायबतू तथा आकजथभक सेवा   
अन्तगित   आॉखा, नाक, कान, घाटी तथा भखु थवाथ्म सम्वजन्ध प्राथर्भक उऩचाय फाये    
अर्बभजुखकयण / तार्रभ  
  

यापिम भपहरा थवाथ्म थवमॊसेपवका  कामिक्रभ (ऩोशाक प्रोत्साहन, मातामात खचि, वापषिक   
सर्भऺा गोष्ठी य ददवस भनाउन ेखचि सभेत)  

आमवेुद  औषधारमको चार ुतथा कामिक्रभ फजेट 

योजगाय सेवा केन्रको सॉचारन खचि 

प्रापवर्धक सहामकको ऩोसाक 

योजगाय सॊमोजकको तरव 

योजगाय सॊमोजकको ऩोसाक 

प्रापवर्धक सहामकको तरव 

पवऩन्न श्रर्भकको ज्मारा (दैर्नक रु. 517 * सॊ्मा 100 * ददन 100) 

पवऩन्न श्रर्भकको ज्मारा (दैर्नक रु. 517 * सॊ्मा 100 * ददन 100) 

योजगाय सेवा केन्रको सदुृढीकयण 

गाउॉऩार्रका कामािरम बवन 

6.2.2.307 

6.2.2.308 

6.2.2.321 

6.2.2.322 

2.7.22.67 

6.2.2.317 

2.4.1.5 

2.5.7.10 

2.5.7.5 

2.5.7.7 

2.5.7.8 

2.7.3.1 

2.7.3.1 

2.7.5.10 

11.4.22.3676 

शीषिक /जजल्रा/कामिक्रभ जम्भा 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

नेऩार सयकाय 

नेऩार सयकाय 

आई र्ड ए 

नेऩार सयकाय 

आई र्ड ए 

आई र्ड ए 

नेऩार सयकाय 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

नगद 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

सोधबनाि हनु ेऋण 

सोधबनाि हनु ेऋण 

नगद 

      50 

12,50 

1,00 

4,00 

4,00 

        30,00 

 30,00 

50 

 63,00 

 64 
 10 

 4,68 

 10 

 3,67 

 22 

 51,70 

 1,89 

 1,00,00 

 1,00,00 

 1,00,00 

नर्सिङ तथा साभाजपक सयुऺा सेवा कािमक्रभ (37001116) 
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प्रदेश सशति अनदुानका कामिक्रभहरु  

80103305 भरयण गाउॉऩार्रका 25,499 

6.2.2.363 भपहरा थवाथ्म थवॊम सेपवकाहरुका रार्ग खचि       68 
6.2.2.364 न्मनुतभ सेवा भाऩदण्ड (minimum Service Standard-MSS) 

सधुायका रार्ग थवाथ्म सॊथथा (प्रा.थवा.के./हे.ऩो.राई ससति अनदुान 150 
6.2.2.366 साभदुापमक थवाथ्म इकाइ सॊचारन अनदुान             700 
6.2.2.368 एक पवद्यारम एक नसि कामिक्रभ सॊचारन र्नयन्तयता तथा पवथताय 1,565  
6.2.2.374 भाध्मर्भक तहभा शून्म दयफन्दी बएका साभदुापमक भाध्मर्भक पवद्यारमभा 

अॊग्रजेी/गजणत/पवऻान जशऺकका रार्ग जशऺण सहमोग अनदुान 1,404 
6.2.2.375 प्रायजम्बक फारपवकास कऺाका जशऺकहरुराई प्रोत्साहन खचि 390 
6.2.2.378 फारपववाह अन्त्मका रार्ग सभदुाम ऩरयचारन कामिक्रभ 300 
6.2.2.379 अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुका रार्ग सभदुामभा आधारयत ऩनुथथाऩन सहमोग कामिक्रभ 300 
6.2.2.380 फार भैर्त्र थथानीम तह घोषणा प्रोत्साहन कामिक्रभ 300 
6.2.2.381.1 ऩूवािधाय बएका थवाथ्म सॊथथाभा १५ शैमा सम्भको अथऩतारन  सॊचारन र्नयन्तयता 

(चार)ु कपऩराकोट प्रा.थवा.के. भरयण गाउॉऩार्रका र्सन्धरुी  6,000 
6.2.2.385 थथानीम तहको सभन्वमभा खयको छानो बएका घयहरुको खयको छानोभकु्त गने कामिक्रभ 2,500 
6.2.2.386 फाफआुभा पवपहन फारवार्रका सॊयऺण कामिक्रभ 72 
6.2.2.388 थथानीम तहभा र्भर्न/र्डजजटर भोवाईर भाटो ल्माव थथाऩना तथा ऩरयऺण कामि 

सॊचारनको रार्ग सशति अनदुान  500 
6.2.2.425 गाई प्रवििन कामिक्रभ (थथानीम तह) 1,250 
6.2.2.996 भरयण प्रकृर्तक स्रोत व्मवथथाऩन करेज कपऩराकोट 5,000 
6.2.2.997 प्मयी आम्फास ज्मार्भये सडक  2,500 
6.2.2.998 गौरयगाउॉ आहार चौयी कल्बटि 2,500 

 

प्रदेश सभऩयुक अनदुानका कामिक्रभहरु  

80103305 भरयण गाउॉऩार्रका 30,000 

6.2.4.426 वडा नॊ २ गदुिवा देजख वडा नॊ १ कार्तिके हदैु फनख ुसडक 10,000 
6.2.4.427 वडा नॊ ७ भहेश्वता टुर्डखेर हदैु हरयहयऩयु गढी दयवाय जोड्ने सडक 10,000 
6.2.4.428 वडा नॊ ३ सकेुवरुण हदैु हरयवन जोड्न ेसडक  10,000 
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२.५ उऩसॊहाय 
याजनैर्तक ऺेत्रभा हार्भरे ऐर्तहार्सक पडको भायेका छौ । सॊपवधान घोषणा बइ कामािन्वमभा 
आएऩर्छ राभो सभमको सॊक्रभणकारको अन्त्म बइ भरुकु याजनीर्तक जथथयता तपि  उन्भखु 
बएको छ । थथानीम तहको र्नवािचन बई थथानीम शासन य पवकास र्नभािणका पक्रमाकराऩभा 
नागरयक आपै सॊरग्न हनेु वातावयण फनेको छ । याजर्नर्तक प्रणारीप्रर्त नागरयकको बयोसा 
ऩनुस्र्थापऩत बएको छ । मो सभमराइ आर्थिक साभाजजक रुऩान्तयणको अवसयको रुऩभा 
उऩमोग गयी जनचाहना ऩूया गने अवको हाम्रो वाटो बनेको र्तव्र आर्थिक पवकास नै हो ।  
थथानीम तहको गठन ऩिात सॊघीमता कामािन्वमन य रोकतन्त्र सॊथथागत हनेु भात्र हैन आफ्नो 
गाउॉठाउॉको पवकासभा जनताको प्रत्मऺ सहबार्गता सरु्नजित बएको छ ।  

 

मस गाउॉऩार्रकाको आर्थिक, साभाजजक रुऩान्तयण गनि य शासकीम व्मवथथाभा प्रबावकायीता 
ल्माउन नीर्तगत भागिदशिन गने भु् म जजम्भेवायी वापषिक फजेटभा यहन्छ । मथतो भहत्वऩूणि 
दथतावेजराई पवर्बन्न ऺेत्रका व्मजक्तत्वहरुको गहन सझुाव एवॊ थथानीम सवरता एवॊ 
कभजोयीहरुको ऩपहचान गयी त्मगत आधायभा तमाय गनुि ऩने हनु्छ । मोजना तथा कामिक्रभ 
कामािन्वमनका क्रभभा आउने ऩषृ्ठऩोषणको आधायभा सधुाय गयी अगार्ड फढन ु उजचत 
देजखन्छ ।  
हाम्रा चाहना य आवश्मकताहरु अर्सर्भत छन, तय स्रोत य साधनहरु र्सर्भत छन । र्सर्भत 
स्रोत य साधनफाट सभग्र भरयणवासीको चाहना य पवकासराई सम्फोधन गनि आपैभा चनूौर्तऩूणि 
छ । त्मसैरे र्सर्भत स्रोत य साधनराई प्राथर्भकता ऩूविक ऩरयचारन गयी अर्धकतभ 
जनसहबार्गता, सहकामि तथा साझेदायीभा पवकासका कामिक्रभ सञ्चारन गनुिऩने हाम्रो 
आवश्मकता य वाध्मता यहेको छ । मो वजेटराई सपर वनाउन आभ जनता, कभिचायी वगि, 
याजनैर्तक दर य नागरयक सभाजको बरु्भका भहत्वऩणुि हनेु पवश्वास र्रईएको छ । 


