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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

 

 

गेरुवा गाउँपालिका उपाध्र्क्ष 

षिर्ा कुर्ारी थारुिे 

गेरुवा गाउँपालिकाको  

१० औ ँगाउँसभार्ा प्रस्ततु गिुाभएको 
 

 

 

आलथाक विा २०७८।७९ को 
बजेट वक्तव्र् 

 

 

 

 

गेरुवा गाउँपालिका  

गाउँकार्ापालिकाको कार्ाािर् 

पशपुलतिगर, वर्दार्ा 
२०७८।०३।१० (षवषिबार)  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

गाउँसभाका आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

आदरणीर् सभाका सदस्र् ज्रू्िरू, 

१. कोरोिा भाइरसको संक्रर्ण बाट फैलिएको कोलभड-१९ रोग बाट लसर्जात प्रलतकुि पररर्स्थलतर्ा र्स 
गररर्ार्र् सभार्ा आलथाक विा २०७८/७९ को बजेट प्रस्ततु गिा उपर्स्थत भएको छु । गेरूवा 
गाउँपालिकाको आगार्ी आलथाक विाको बजेट प्रस्ततु गिे अवसरका िालग गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू् प्रलत 
आभार प्रकट गिा चािन्छु ।   

 

२. आलथाक विा २०७८/७९ को बजेट प्रस्ततु गरररिँदा सवाप्रथर् देश र जिताको लिलर्त्त जीविको आितुी 
र्दि सम्पूणा ज्ञात-अज्ञात शषिदिरू प्रलत श्रद्धासरु्ि अपाण गदै शषिद पररवार, बेपत्ता िागररक तथा घाइते 
र्ोद्धािरूप्रलत िार्दाक सम्र्ाि गदै गेरूवा गाँउपािीकाको सर्ग्र षवकास लिर्ााण तथा सर्ाजको रूपान्तरण गिा 
अग्रपंर्क्तर्ा रिेर िेततृ्वदार्ी भलूर्का लिवााि गिुाििुे अग्रजिरू प्रलत उच्च सम्र्ाि व्र्क्त गदाछु । 

  

३. कोलभड-१९ को कारणिे गिुापरेको बन्दाबन्दी, सार्ार्जक दरुी कार्र् गिुापिे बाध्र्ात्र्क अवस्था 
िगार्तका प्रलतकूिताका बीच धैर्ाताका साथ कोरोिा भाइरस लिर्न्रण र उपचार अलभर्ािर्ा साथ र्दि ु
भएकोर्ा गाउँपालिकाको तफा बाट र् गाउँबासी सम्पूणा आर्ा-बाब,ु दाजभुाइा-र्दर्दबषििीिरूर्ा िार्दाक आभार 
प्रकट गदाछु । कोलभड-१९ लिर्न्रण तथा उपचारर्ा अिोरार खट्ििुिुे र्चषकत्सक, स्वास््र्कर्ी, सरुक्षाकर्ी, 
जिप्रलतलिलध एंव सम्पूणा राष्टसेवक कर्ाचारी, परकार, पेशा व्र्वसार्ी िगार्त सबैिाइा िार्दाक धन्र्वाद 
व्र्क्त गिा चािन्छु ।  

 

४. सर्दृ्द गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार कृषि, पर्ाटि र पूवााधार को र्दघाकालिि सोच िालसि गिा 
र्स गेरुवा गाँउपािीका पररवार अिोरार खषटरिेको सर्र्र्ा षवश्वव्र्ापी रूपर्ा फैलिि गएको कोलभड-१९ 
र्िार्ारीिे िाम्रो र्ागा अबरूद्ध भर्ो। िार्ीिे र्ो र्िार्ारीबाट गाउँपालिका बासी आर्ा बवुा, र्दर्दबषििी तथा 
दाजभुाइको जीवि रक्षा गिुािाइा िै आफ्िो पषििो कताव्र् ठान्र्ौं । र्िार्ारी लबरूद्धको अलभर्ािर्ा उपिब्ध 
सबै साधि स्रोतको र्थोर्चत परचािि गदै र्िार्ारी लिर्न्रणका िागी र्थासम्भव प्रर्ास गरररिेका छौँ ।  

 

५. बन्दाबन्दीका कारण सर्ग्र िेपािको र र्स गाउँपालिकाका जिताको आर्को र्खु्र् स्रोतको रूपर्ा 
रिेको षवप्रिेण, कृषि, िगार्त षवकास लिर्ााणर्ा प्रत्र्क्ष असर पगु्ि गइ र्स गाँउपालिकाको सर्ग्र षवकासर्ा 
िकारात्र्क असर पिा गएको छ । र्स षविर् पररर्स्थतीबाट गाँउपालिकािाइा जोगाउि आवश्र्क सतका ताका 
साथ आलथाक षवकासको रे्रुदण्डको रुपर्ा रिेको कृिी तथा पशजुन्र् उत्पादिर्ा जोड र्दि ेप्रर्ासर्ा िार्ी 
छौं ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

 

६.  िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको िीलत र बजेटसँग तादात्म्र्ता लर्िाउँदै, कोलभड १९ को लिर्न्रण 
गरी अधरुा र्ोजिा लिर्ााण सम्पन्न गिा तफा  बजेट र कार्ाक्रर् केर्न्ित गररिछे ।  

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष र्िोदर्,  

सभाका सदस्र्ज्रू् िरू 

अव र् कोलभड-१९ लिर्न्रण र उपचारको सम्बन्धर्ा गेरूवा गाउँपालिकािे अषििेसम्र् गरेका प्रर्ासको 
बारेर्ा संर्क्षप्तर्ा चचाा गिा चािन्छु ।  

७. िेपाि सरकारिे बन्दाबन्दीको घोिणा गरे सँगै गेरूवा गाउँपालिकािे त्र्सको प्रभावकारी कार्ाान्वर्िर्ा 
जोड र्दर्ो । षवश्व स्वास््र् संगठिको प्रोटोकि र िेपाि सरकार स्वास््र् र्न्रािर्को गाइडिाइि िाइा 
गेरूवा गाउँपालिकार्ा रचिात्र्क रूपर्ा कार्ाान्वर्िर्ा ल्र्ाइएको छ । गाउँपालिका अध्र्क्षको अध्र्क्षतार्ा 
स्थािीर् षवपद व्र्वस्थापि सलर्लतको लिर्लर्त बैठक बसी संस्थागत रूपर्ा सर्न्वर् र सिजीकरण गिे 
गररएको छ । संघ, प्रदेश सँग सिकार्ा र सर्न्वर् गरी चिुौतीिरूिाइा सर्ाधाि गदै अर्घ बढ्िे कार् 
भएको छ ।  

८. कोलभड-१९ संक्रलर्त व्र्र्क्तिरूको उपचारको िालग स्थाषपत गेरूवा कोलभड अस्थार्ी अस्पताि िाइा 
कोलभड उपचारको िालग संचाििर्ा ल्र्ाइाएको छ । स्थािीर् स्वास््र्कर्ीिरू िाइ पररचािि गरी एन्टीर्जि 
को पररक्षण गाउँपालिकारै् र षप.सी.आर. को िालग स्वाव संकिि गरी भेरी अस्पताि िपेािगन्जर्ा पठाइािे 
व्र्वस्था लर्िाइाएको छ ।साथै कोलभड-१९ संक्रलर्तिरूिाइ घरबाटै गेरूवा कोलभड अस्थार्ी अस्पताि र 
ररफर गरे पश्चात भेरी अस्पताि, िेपािगन्ज लिशलु्क रूपर्ा एम्बिेुन्स र्ाफा त ल्र्ाउिे/परु्ााउिे व्र्वस्था 
गररएको छ ।  

९. गेरूवा गाउँपालिकािे स्थािीर् प्रकोप व्र्वस्थापि कोििाइा कोलभड-१९ लिर्न्रण तथा उपचार कोिको 
रूपर्ा प्रर्ोगर्ा ल्र्ाइएको छ । सवासाधारण िागररक र षवलभन्न संघसंस्थािरू बाट सिर्ोग प्राप्त ििुे क्रर् 
जारी छ । कोिर्ा प्राप्त सिर्ोग रकर् सरे्त गरी रू. १ करोड ५० िाख संकिि भएको छ । कोिर्ा 
र्ोगदाि गिे सबैिाइा धन्र्वाद र्दंदै थप सिर्ोगका िालग आह्वाि गिा चािन्छु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष र्िोदर्, 

अब र् गेरूवा गाउँपालिकाको चाि ुआलथाक विाको बजेट कार्ाान्वर्ि र आलथाक र्स्थलतको बारेर्ा संर्क्षप्त 
जािकारी गराउि चािन्छु ।  

१०.  कोलभड-१९ को र्ािार्ारीका कारण उत्पन्न आलथाक संकटको कारणिे चाि ुआलथाक विार्ा िेपािको 
अथातन्रको आकार घट्ि गइ राजश्व बाँडफाँडबाट गेरुवा गाउँपालिकािाइ प्राप्त ििुपुिे रु ८ करोड २५ 



१० औ ंगाउँसभा, २०७८ 
 

 

।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

िाख रकर् र्ध्र् िािसम्र् जम्र्ा ६ करोड २ िाख प्राप्त भएको छ । संघीर् सरकारबाट सर्ािीकरण 
अिदुाि बापत ११ करोड ७८ िाख,  सशता अिदुाि-चाि ुतफा  रू. २० करोड ४ िाख, षवशेि अिदुाि तफा  
रू.३ करोड ८ िाख, सर्परुक अिदुाि तफा  रू. १ करोड ४४ िाख गरी जम्र्ा ३६ करोड ३४ िाख 
प्राप्त भएको छ । 

११. त्र्सैगरी, प्रदेश सरकारबाट सशता आर्ोजिा तथा कार्ाक्रर् कार्ाान्वर्िका िालग रू. १ करोड ४८ 
िाख, सर्पूरक अिदुाि तफा  रू.१ करोड १२ िाख, सर्ालिकरण अिदुाि रू. ५२ िाख  र षवशेि अिदुाि 
तफा  रू. ६० िाख गरी जम्र्ा रू. ३ करोड ५३ िाख प्राप्त भएको छ ।  

1२. चाि ुआलथाक विाको जेठ र्सान्तसम्र् गेरूवा गाउँपालिकाको कूि खचा षवलिर्ोर्जत बजेटको ७५%  

रिेको छ । जसर्ध्रे् ८०% चाि ुखचा र पुजँीगत खचा  ७०% रिेको छ ।  

1३. चाि ुआलथाक विाको जेठ र्षििासम्र्र्ा गेरूवा गाउँपालिकाको संर्चत कोिर्ा दार्खिा भएको रकर् रु 
५२ करोड ३२ िाख दार्खिा भएको छ ।  

 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू्,  

सभाका सदस्र्ज्रू्िरू 

अब र् र्स गररर्ार्र् सभा सर्क्ष आलथाक विा २०७८/७९ को बजेटको उदे्दश्र् तथा प्राथलर्कता प्रस्ततु 
गिा चािन्छु ।  

1४.  प्रस्ततु बजेटका उद्देश्र्िरू लिम्िािसुार रिेका छि ्।  

क) स्वास््र् क्षेरका पूवााधार, गाउँ कार्ापालिका तथा वडा कार्ाािर्को भवि,  र्खु्र् सडक तथा कल्भटािरु 
लिर्ााण सम्पन्न गिे ।  

ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रर्णबाट जोलगि र गाउँपालिकार्ा ििु सक्िे जोर्खर् कर् गिा  आवश्र्क प्रर्ास 
गदै स्वास््र् संस्थािरू तथा सेवा प्रवाििाइ व्र्वर्स्थत बिाउिे ।  

ग) उत्पादिका िालग षकसाििाइ थप उत्प्ररेरत गदै गाउँपालिका िाइा आत्र्लिभार बिाउिे ।  

घ) कोलभड–१९ का कारण षििाइ ििु पगेुका र्ोजिािरू र्थार्शघ्र सम्पन्न गिे  

१५. र्स बजेटका प्राथलर्कतािरू देिार् बर्ोर्जर् रिेका छि ्।  

क) स्वास््र् सेवार्ा आर् िागररकको पिुँच बषृद्ध गिे । र्शक्षा िगार्त सार्ार्जक क्षेरको षवस्तार र षवकास 
गिे ।  

ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रर्णबाट जोलगि स्वास््र् संस्थािरू िाइा व्र्वर्स्थत बिाउिे । 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

ग) कृषि तथा पश ु क्षेरर्ा उत्पादिका साधिर्ा सरि पिुँच र िषवितर् प्रषवलधको उपर्ोग बिाउँदै 
गाउँपालिकािाइ कृषिर्ा आत्र्लिभार बिाउिे ।  

घ) आलथाक-सार्ार्जक क्षरेको सर्ग्र षवकासर्ा टेवा पगु्िेगरी र्दगो पूवााधार षवकासर्ा जोड र्दिे ।  

ङ) सूचिा प्रषवलधको षवकास र उपर्ोगर्ा जोड र्दिे ।  

च) बजेट तथा कार्ाक्रर् कार्ाान्वर्िर्ा क्षर्ता अलभवषृद्ध 

 

 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू्, 

गररर्ार्र् सभाका सदस्र्ज्रू्िरू 

अव र् गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ तफा को आर् तफा को अिरु्ाि प्रस्ताव प्रस्ततु गदाछु  ।  

१६. आगार्ी आलथाक विाका िालग संघीर् सरकार बाट अिदुाि तफा  रू. ३५ करोड २० िाख बराबरको 
प्रलतबद्धता प्राप्त भएको छ। गेरूवा गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्ाक्रर् कार्ाान्वर्िर्ा देर्खएको दक्षताका 
कारण अिदुािको र्ारा बिेको छ ।  

१७. संघीर् सरकारका षवलभन्न लिकार्िरू बाट सर्परुक कोि तथा सशता कार्ाक्रर् अन्तगात थप रू. १ 
करोड २५ िाख ४६ िजार प्राप्त ििुे अिरु्ाि गरेको छु ।  

१८. सार्ार्जक सरुक्षा कार्ाक्रर्को िालग रू. ७ करोड २३ िाख ५६ िजार रकर् प्राप्त ििुे अिरु्ाि 
गरेको छु ।  

१९. िरु्म्बिी प्रदेश सरकार बाट आ.व. २०७८/७९ का िालग अिदुाि तफा  रू. ३ करोड ५४ िाख 
५९ िजार बराबरको अिदुाि प्राप्त ििुेछ ।  

२०. संघीर् र प्रदेश सरकार बाट राजश्व बाँडफाँड अन्तगात रू. ८ करोड ५४ िाख ६१ िजारको आर् 
अिरु्ाि गरको छु ।  

२१. गेरूवा गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत तथा बैंक र्ौज्दात तफा  रू. ६ करोड ५० िाख ७५ िजार 
रििे अिरु्ाि गरेको छु ।  

२२. र्सरी गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को िालग कुि आर् रू. ६२ करोड २६ िाख 
९७ िजार रििे अिरु्ाि गरेको छु ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष 

अव र् गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को व्र्र् तफा को अिरु्ाि प्रस्ततु गिा चािन्छु ।  

क. गाउँपालिका तफा  

२३. गेरूवा गाउँपालिकाको कार्ाािर् संचािि िगार्तका िालग चाि ुतफा  रू. ६ करोड ३५ िाख २५ 
िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

२४. गाउँपालिकाको षवलभन्न रे्शीिरी, फिीचर तथा षफक्चसा व्र्वस्थापिका िालग पुजँीगत तफा  रू. ४० 
िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

२५. संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्र् लिकार् सँग साझेदारीर्ा र्ोजिा तथा कार्ाक्रर् सञ्चािि गिा 
सर्परुक कोिर्ा रू. ४ करोड रिेिे व्र्वस्था गरेको छु ।  

२६. गेरूवा गाउँपालिकार्ा कोलभड–१९ को कारण चाि ुआवर्ा सम्पन्न ििु िसेकेका र्ोजिािरू र्थार्शघ्र 
सम्पन्न गिाको िालग क्रर्ागत र्ोजिा तफा  रू. ३ करोड ७८ िाख ५० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

ख. षविर्गत क्षरे तफा  

२७. गेरूवा गाउँपालिकाको सार्ार्जक षवकास क्षेर लभर पिे स्वास््र्, र्शक्षा, सरसफाइ, खािेपािी िगार्तका 
क्षेरको िालग सशता अिदुाि बािेक थप रू. ३ करोड ४७ िाख ७५ िजार रकर् षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

२८. आलथाक षवकास क्षरे लभर पिे कृषि षवकास, पश ुसेवा िगार्त तफा  सशता अिदाि बािेक थप रू. 
४५ िाख १ िजार षवलिर्ोजि गरेको छु।  

२९. कोलभड-१९ को लिर्न्रण, रोकथार्, षवपद व्र्वस्थापिको िालग वातावरण तथा षवपद व्र्वस्थापि 
तफा  रू. १ करोड ५० िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

३०. गेरूवा गाउँपालिकाको षवषवध पूवााधार षवकास कार्ाका िालग रू. २३ िाख १० िजार षवलिर्ोजि 
गरेको छु ।  

३१. गेरूवा गाउँपालिकाको न्र्ाषर्क सलर्लत तफा  षवलभन्न कार्ाक्रर्िरू संचाििको िालग रू. १० िाख 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

ग. वडा तफा  क्रर्ागत 

३२. गेरूवा गाउँपालिकाको वडािरू िालग सडक पूवााधारिरू अन्तगात सडक कािोपरे, सडक स्तरोन्नती 
कार्ाको िालग रू ४ करोड ९० िाख रकर् षवलिर्ोजि गरेको छु ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

घ. गाउँपालिका तफा  िर्ा ँ 

३३. गेरूवा गाउँपालिका बाट षवषवध कार्ाक्रर्िरू संचाििको िालग रू. ६७ िाख ९० िजार रकर् 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

ङ. वडा तफा  िर्ा ँ

३४. गेरूवा गाउँपालिकाको वडािरू िालग षवलभन्न कार्ाक्रर्िरू संचाििका िालग रू २ करोड ३० िाख 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष र्िोदर्, 
अब र् क्षरेगत रूपर्ा प्रस्ताषवत कार्ाक्रर् एंव षवलिर्ोजि प्रस्ततु गिे अिरु्लत चािन्छु ।  

 
क. सार्ार्जक षवकास क्षरे तफा  

स्वास््र् सेवा  

३५. गेरूवा गाउँपालिकाको वडा िं. ६ र्ा लिर्ााणाधीि गेरूवा अस्पतािको र्थार्शघ्र सम्पन्न गिे कार्ािाइ 
षवशेि र्ित्व र्दएको छु ।  

३६. गणुस्तरीर् र सवासिुभ स्वास््र् सेवार्ा आर् िागररकको पिुँच अलभवषृद्ध गिा स्वास््र् चौकीिरू तथा 
गाउँघर र्क्िलिकिरुर्ा औजार उपकरण फलिाचर व्र्वस्थापि गरी आधारभतू स्वास््र् सेवा सलुिर्श्चतता गिा 
थप रु ५ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु । 

३७. क्र्ान्सर रोग िगार्तका अन्र् र्दघारोगको उपचारका िालग व्र्र्क्त तथा पररवारिे भोग्ि ुपरेको पीडािाइ 
र्ध्र्िजर गरी आलथाक सिार्ता कार्ाषवलध बर्ोर्जर् आलथाक सिर्ोग प्रदाि गररिेछ ।  

३८. खोप कार्ाक्रर्, सरुर्क्षत र्ाततृ्व कार्ाक्रर्, पररवार लिर्ोजि कार्ाक्रर्, क्षर्रोग, कुष्ठरोग, कािाजार 
लिर्न्रण आदी कार्ाक्रर्को िालग शसता अिदुाि बािेक थप रु १ िाख २८ िजार षवलिर्ोजि गरेको छु  

३९.  र्षििा स्वास््र् स्वरं्सेषवकाको र्ालसक बैठक, आर्ा सर्िु बैठक, खोप र्क्िलिक, गाँउघर र्क्िलिकर्ा 
सिर्ोग गरे वापत र्ातार्ात खचा रु ११ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४०. स्वास््र् सँस्था बाट षवतरण गररिे लिशलु्क औिलधिरूको अभाव ििु िर्दि सशता अिदुाि र्ाफा त प्राप्त 
रकर् रू. १३ िाख ५० िजारर्ा गाँउपािीका बाट रु १० िाख थप गरी जम्र्ा २३ िाख ५० िजार 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।   

र्शक्षा तथा खेिकुद 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

४१.  खेिकुद कार्ाक्रर्िरू संचािि तथा राष्ट्रपलत रलिङर्शल्ड प्रलतर्ोलगता संचािि र ब्र्वस्थापिका िागी 
रु १९ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४२.  स्थािीर् दरबन्दीर्ा कार्ारत रिेका र्शक्षकिरुिाई तिब तथा पोशाक भत्ता बापत साषवकर्ा र्ददैँ 
आएको सरि रु १ करोड २५ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४३.  बािबालिका सिजकताा र कर्ाचारीिरूिाइ तिब भत्ता बापत रु ८१ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४४.  षवधािर्र्ा सावाजलिक सँरचिा लिर्ााण तथा र्र्ात सम्भार कार्ाका िागी थप रु १० िाख षवलिर्ोजि 
गरेको छु ।  

४५. बन्जररर्ा िर्िुा र्शश ुस्र्ािार केन्ि सञ्चािि र व्र्वस्थापिको िालग रू. ५ िाख षवलिर्ोजि गरेको 
छु ।  

४६. पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसार्ाग्री षवतरण कार्ाको िालग रू. १४ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४७. गाउँपालिकािे प्रस्ताव गरे बर्ोर्जर् िेपाि सरकारको षवशेि अिदुाि अिरुूप प्राप्त रू. ६६ िाख बाट 
प्राषवलधक र्शक्षािर् लिर्ााणका िालग पशपुलत र्ाषव पशपुलतिगरको भवि लिर्ााण गररिेछ ।   

सार्ार्जक षवकास अन्र् तफा  

४८.  गाँउपािीकार्ा खािेपािी सरसफाई तथा फोँिोर रै्िा व्र्वस्थापि गदै पूणा सरसफाइ गाउँपालिका 
अलभर्ािका िागी रु ४ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।   

४९.  गाई उद्दार केन्ि-गौशािाको व्र्वस्थापि तथा सञ्चाििका िालग रु १० िाख षवलिर्ोजि गरेको छु 
। 

४०. िपेाि सरकार र गेरूवा गाउँपालिका बीच भएका सम्झौता बर्ोर्जर् भलूर् व्र्वस्थापि कार्ाको िालग 
रू. ३ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  
 

ख. आलथाक षवकास क्षरे तफा  

कृषि  

५१. एक वडा एक कृषि फर्ा, प्िाक्षरे्स्टक टििे र थोपा लसंचाइा कार्ाक्रर्,  बािी उपचार र्शषवर सञ्चािि 
कार्ाक्रर्,  र्ाटो पररक्षण र्शषवर सञ्चािि र िैचा लबउ षवतरणका िागी रु १४ िाख २५ िजार षवलिर्ोजि 
गरेको छु ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

५२. आइ.षप.एर्. कृिक पाठशािा सञ्चािि, जैषवक षविादी तथा कम्पोष्ट र्ि लिर्ााण तालिर्, लबउ 
उत्पादिका िागी सशता रकर् रू. १८ िाखर्ा थप रु ७ िाख ५० िजार गरी जम्र्ा २५ िाख ५० 
िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

५३. व्र्वसाषर्क फिफुि खेती कार्ाक्रर्, बेसार खेती कार्ाक्रर्का िालग रू ४ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु 
।   

२. पश ुषवकास 

५४. अलत आवश्र्कीर् पश ुस्वास््र् सेवा अन्तगात औिधी खररद, पोिण सधुार, पररर्जवी लिर्न्रण कार्ाको 
िालग रू. १२ िाख ६० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

५५. एकि र्षििा, असिार् षवपन्न पररवारको सदस्र्िाइ उन्नत जातको चल्िा षवतरण, बखे घाँस अिदुाि, 
गोबर परीक्षण, षिउँदे बषिार् अिदुाि, जिुेलसस रोग र्शक्षा कार्ाक्रर्को िालग रू ५ िाख ६५ िजार 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

ग. वातावरण तथा षवपद व्र्वस्थापि 

५६.  कोलभड  -१९ को लिर्न्रण तथा   उपचार, षवपद् व्र्वस्थापि, षवपद आलथाक सिार्ता को िालग स्रोतको  
अभाव ििु िर्दि  प्रकोप व्र्वस्थापि कोिर्ा रू. १ करोड ५० िाख रििे प्रवन्ध गरेको छु ।  
 

पवुााधार षवकास  

५७. िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त ििुे सर्परुक अिदुािका कार्ाक्रर् िाई कार्ाान्वर्ि गिा 
रु ४ करोड षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

५८. िपेाि सरकारबाट जिकिगर देखी कािपरु सडक कािोपरे र्ोजिाको थप षवस्तारका िालग  सर्परुक 
अिदुाि तफा  प्राप्त रु १ करोड ५२ िाख र्ा गाउँपालिका बाट व्र्िोिे रकर् रू. १ करोड ५२ िाख 
सरे्त गरी कुि ३ करोड ४ िाख बाट आ व ०७८।७९ र्ोजिा सञ्चािि गररिेछ ।  

५९. गेरूवा गाउँपालिका बाट पिि गरी संघीर् सरकार र गाउँपालिकािे साझेदारी लिर्ााण ििुे शिीद स्र्लृत 
पाका को लिर्ााणको िालग रू. ५० िाख षवलिर्ोजि गरेको छु। उक्त र्ोजिाको िालग संघीर् सरकार बाट 
सरे्त बजेटको व्र्वस्था ििुेछ ।  

६०. िरु्म्बिी प्रदेश सरकारबाट पाताभार-बािवुाटार-शार्न्तबजार सडक कािोपरे र्ोजिाको लिर्ााणका िालग  
सर्परुक अिदुाि तफा  प्राप्त रु १ करोड ५० िाख र्ा गाउँपालिका बाट व्र्िोिे रकर् रू. १ करोड ५० 
िाख सरे्त गरी कुि ३ करोड बाट आ व ०७८।७९ र्ोजिा सञ्चािि गररिेछ । 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

६१. िेपाि सरकार र गेरूवा गाउँपालिकाको साझेदारीर्ा तराइ-र्धेश सम्बषृद्ध कार्ाकम्र वडा िं. ३ र ४ 
र्ा सञ्चािि गिाको िालग आवश्र्क रकर् षवलिर्ोजि गरेको छु।  

६२. गेरूवा गाउँपालिकािे अन्र् षवकास साझेदार लिकार्िरू संग सिकार्ार्ा कार्ाक्रर् तथा र्ोजिािरू 
संचािि गिे कार्ाका िालग रू ४२ िाखको व्र्वस्था गरेको छु।  

६३. बन्र्जन्तकुो लिरन्तर आक्रर्ण बाट गेरूवा गाउँपालिकार्ा भइरिेको र्ािवीर्, आलथाक, सार्ार्जक क्षती 
िाइ न्रू्िीकरण गिा गेरूवा गाउँपालिकाको राषष्ट्रर् लिकुञ्ज तथा बि क्षेर संगको कररव ३६ षकर्ी सीर्ार्ा 
रे्स वार्र लिर्ााणको िालग रू. १ करोड ५० िाख बजेट षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

६४. गेरूवा गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवि लिर्ााण र वडा िं. ४ को वडा कार्ाकिर्को भवि लिर्ााण 
सम्पन्न गरी संचाििर्ा ल्र्ाउिको िालग रू. १ करोड ६५ िाख व्र्वस्था गरेको छु ।  

६५. कोलभड-१९ का कारण चाि ुआ.व.र्ा लिर्ााण सम्पन्न ििु िसकेका र्ोजिािरूको िालग रू. ६१ िाख 
५० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

न्र्ाषर्क सलर्लत 

६६. न्र्ाषर्क सलर्लतिाइ व्र्वर्स्थत बिाई स्वत स्फुता न्र्ार्ीक लिरुपणका कार्ा गिा क्षर्ता षवकास तथा 
अन्र् व्र्वस्थापिका िागी रु १०  िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

गाउँपािीकाको सञ्चािि तथा सदुृिीकरण  

६७. सूचिा प्रषवलधको प्रर्ोगद्वारा गाउँपािीकाका गलतषवलधिाइा िागररक सम्र् परु्ााउिे, िागररकिे सर्जिैसंग 
आफ्िा सझुाब र्दि पाउिे र गलतषवलधको भरपदो अलभिेर्खकरण गिा सूचिा प्रणािी तथा सफ्टवेर्र सञ्चाििका 
िागी आवश्र्क बजेट षवलिर्ोजि गरेको छु । 

६८. गाउँपालिकाका कर्ाचारी तथा पदालधकारीिरुको क्षर्ता अलभवदृ्वी गिाका िागी रु १० िाख बजेट 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

आदरणीर् सर्ाध्र्क्ष र्िोदर्,  

६९.  प्रधािर्न्री रोजगार कार्ाक्रर् अन्तगात शसता अिदुािको रुपर्ा गाँउपालिकार्ा प्राप्त ििुे रु ६७ िाख 
२२ िजार िाइा  रोजगारी लसजािा गरर कार्ाक्रर्र्ा खचा गररिेछ ।  

७०. र्खु्र्र्न्री ग्रालर्ण षवकास कार्ाक्रर् तफा  प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रू. ६० िाख िाइा कृिक, षवपन्न 
बगा, असिार्िरूको क्षर्ता षवकास तथा स्तरोन्नतीका िालग प्रर्ोगर्ा ल्र्ाइिेछ ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

७१. िेपाि सरकारबाट ज्रे्ष्ठ िागररक र्दघा सेवा सम्र्ाि तथा सार्ार्जक सरुक्षा कार्ाक्रर्र्ा प्राप्त ििुे रु 
७ करोड २३ िाख ५६ िजार सम्बर्न्धत िाभग्रािीिरु िाई बैँकीङ्ग प्रणािी र्ाफा त षवतरण गररिेछ । 

७२. िर्िुा षवधािर् एकषप्रर् र्ाषवर्ा ल्र्ाव व्र्वस्थापि तथा क्रर्ागत भविको लिर्ााण कार्ािाइ सम्पन्न 
गिे कार्ाको िालग सशता अिदुाि तफा  प्राप्त रकर् रू. १ करोड ५० िाख र्ाफा त कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ 
।  

आदरणीर् सभाध्र्क्ष र्िोदर्, 

गररर्ार्र् सभाका सदस्र्ज्रू्िरू 

७३. आ.व. २०७८/७९ को कुि व्र्र् तफा  र्ध्रे् संघीर् सशता अिदुाि तफा  रू. २२ करोड ६७ िाख, 
अन्र् संघीर् लिकार् तफा  अिदुाि रू. १ करोड २५ िाख ४६ िजार, सार्ार्जक सरुक्षा कार्ाक्रर् तफा  ७ 
करोड २३ िाख ५६ िजार र िरु्म्बिी प्रदेश सरकार बाट सशता अिदाि रू. २ करोड ९५ िाख ४४ 
िजार , गाउँपालिका तफा  रू. १४ करोड ५३ िाख ७५ िजार, वडा तफा  रू ७ करोड २० िाख र 
षविर्गत क्षेर तफा  रू. ५ करोड ७५ िाख ८६ िजार गरी कुि रू. ६२ करोड २८ िाख ९७ िजार  
बराबरको व्र्र्को अिरु्ाि गरेको छु ।  

७४. कोलभड-१९ बाट लिधि ििु ुभएका गेरूवावासीिरूका पररवारिाइा काज षक्रर्ा खचाको िालग प्रलत 
पररवार रू. २५ िजारको व्र्वस्था गरेको छु । 

७५.अन्त्र्र्ा, बजेट तजुार्ा गदाा र्ागालिदेशि गिुाििुे आदरणीर् सर्ाध्र्क्ष, सम्पणुा वडाध्र्क्ष, कार्ाापालिका 
सदस्र्, गाउँ सभा सदस्र्, एंव सम्पूणा राष्टसेवक कर्ाचारी, परकार, पेशा व्र्वसार्ी िगार्त सबैिाइा िार्दाक 
धन्र्वाद व्र्क्त गिा चािन्छु । त्र्स्तै बजेट तजुार्ा गदाा सझुाव र्दििुिुे लिजी क्षेर , सिकारी क्षेर, िागररक 
सार्ाज, राष्ट्रसेवक र सम्पणुा र्ददीबषििी तथा दाजभुाईिरू िाइा िार्दाक धन्र्बाद ज्ञापि गदाछु । साथै र्ो 
बजेट कार्ाान्वर्िर्ा सबैको सिर्ोग रििे अपेक्षा गरेको छु ।  

धन्र्वाद । 

 



qm=;+= zLif{s k|:tfljt cfo qm=;+= zLif{s k|:tfljt Joo

! ;+3Lo ;/sf/ 352,000,000.00           ! ufpFkflnsf tkm{ 146,520,000.00      
s ;dflgs/0f cg'bfg 125,300,000.00            s ufpFkflnsf–rfn' 63,525,000.00         
v z;t{ cg'bfg–rfn' 178,000,000.00           v ufpFkflnsf–k'Flhut 4,000,000.00          
u z;t{ cg'bfg–k'FhLut 26,900,000.00             u ;dk'/s sf]if 40,000,000.00        
3 ljz]if cg'bfg 6,600,000.00               3 qmdfut of]hgf ufpFkflnsf 38,995,000.00        
ª ;dk'/s cg'bfg 15,200,000.00              @ ljifout If]q tkm{ 57,586,000.00        

@ ;8s af]8{ g]kfn 3,000,000.00              s ;fdflhs ljsf; 34,775,000.00         
# PsLs[t :jf:Yo k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmd 8,500,000.00             v cfly{s ljsf; 4,501,000.00          
$ ul/a ;Fu ljZj]Zj/ sfo{qmd 546,000.00                u jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg 15,000,000.00        
% ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd 72,356,000.00             3 cGo k"jf{wf/ ljsf; 2,310,000.00           

^
k|b]z tyf :yfgLo tx Ifdtf ljsf; 
sfo{qmd 500,000.00                ª Goflos ;ldlt 1,000,000.00          

& k|b]z ;/sf/ 35,459,000.00            # j8f tkm{ qmdfut 47,855,000.00       
क ;dflgs/0f cg'bfg 5,915,000.00               s ! g+= j8f 10,000,000.00        
ख z;t{ cg'bfg 8,544,000.00              v @ g+= j8f 7,000,000.00          
ग ljz]if cg'bfg 6,000,000.00               u # g+= j8f 7,000,000.00          
घ ;dk'/s cg'bfg 15,000,000.00             3 $ g+= j8f 7,000,000.00          

* /fhZj afF8kmfF8 85,461,000.00            ª % g+= j8f 6,855,000.00          
क ;+3 78,406,000.00             r ^ g+= j8f 10,000,000.00        
ख k|b]z 7,055,000.00               $ ;+3 cg'bfg 226,700,000.00      

( cfGtl/s ;|f]t 15,075,000.00             s z;t{ cg'bfg–rfn' 178,000,000.00       
!) a}+s df}Hbft 50,000,000.00            v z;t{ cg'bfg–k'FhLut 26,900,000.00         

s'n cfo hDdf 622,897,000.00      u ljz]if cg'bfg 6,600,000.00          

3 ;dk'/s cg'bfg 15,200,000.00         
ª ;8s af]8{ g]kfn 3,000,000.00         

r PsLs[t :jf:Yo k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmd 8,500,000.00         
5 ul/a ;Fu ljZj]Zj/ sfo{qmd 546,000.00            
h ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd 72,356,000.00        

em
k|b]z tyf :yfgLo tx Ifdtf ljsf; 
sfo{qmd 500,000.00           

% k|b]z cg'bfg 29,544,000.00       
s z;t{ cg'bfg 8,544,000.00         
v ljz]if cg'bfg 6,000,000.00          
u ;dk'/s cg'bfg 15,000,000.00        
^ ufpFkflnsf tkm{ gofF 6,790,000.00         
& j8f tkm{ gofF 23,000,000.00        
s j8f g+= ! 2,000,000.00          
v j8f g+= @ 5,000,000.00          
u j8f g+= # 5,000,000.00          
3 j8f g+= $ 5,000,000.00          
ª j8f g+= % 4,000,000.00          
r j8f g+= ^ 2,000,000.00          

s'n Joo hDdf 622,897,000.00      

-                                                             

cfo Joo

u]?jf ufpFkflnsf

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no
kz'kltgu/, alb{of
n'lDagL k|b]z, g]kfn

cf=j= @)&*÷&( sf] cfo / Joosf] cg'dfg



ufpFkflnsf

cfGtl/s >f]t ;dfgLs/0f cg'bfg /fhZj af8kmf8 ;dfgLs/0f cg'bfg /fhZj af8kmf8

s'n hDDff 621,752,000          65,075,000       125,300,000     78,406,000    5,915,000    7,055,000    
! ufpFkflnsf – rfn' 63,525,000           58,775,000       2,000,000       2,750,000      -            -             
! kfl/>lds sd{rf/L 31,000,000           31,000,000       
@ kbfwLsf/L ;]jf ;'ljwf 7,000,000             7,000,000         
# kf]zfs 800,000               800,000           
$ dx+uL eQf 700,000               700,000           
% sd{rf/L a}7s eQf 200,000               200,000           
^ sd{rf/L k|f]T;fxg tyf k'/:sf/ 2,000,000             2,000,000         
& cGo eQf 100,000                100,000            
* kbflwsf/L a}7s eQf 2,000,000             2,000,000         
( sd{rf/L sNof0f sf]if 700,000               700,000           
!) kfgL tyf lah'nL 500,000               500,000           
!! ;+rf/ dxz'n 800,000               800,000           
!@ OGwg-kbflwsf/L_ 600,000                600,000            
!# OGwg-sfof{no k|of]hg_ 1,500,000             1,500,000         
!$ ;jf/L ;fwg dd{t vr{ 1,000,000             1,000,000         
!% ladf tyf gjLs/0f vr{ 500,000               500,000           
!^ d]lzg/L tyf cf}hf/ dd{t ;Def/ tyf ;+Rffng vr{ 500,000               500,000         
!& lgld{t ;fj{hlgs ;DklQsf] dd{t ;Def/ vr{ 1,000,000             1,000,000       
!* d;nGb tyf sfof{no ;fdfu|L 2,000,000             2,000,000         
!( OGwg–cGo k|of]hg 200,000               200,000         
@) kqklqsf, 5kfO{ tyf ;"rgf k|sfzg vr{ 1,000,000             1,000,000         
@! ;]jf tyf k/fdz{ vr{ 1,500,000             1,500,000         
@@ ;"rgf k|0ffnL tyf ;km|6j]o/ ;+rfng vr{ 1,000,000             1,000,000         
@# sd{rf/L tflnd vr{ 500,000               500,000           
@$ ;Lk ljsf; tyf hgr]tgf tflnd tyf uf]i7L 500,000               500,000           
@% sfo{qmd vr{ 500,000               500,000           
@^ ljljw sfo{qmd vr{ 200,000               200,000           
@& cg'udg, d"Nofs+g vr{ 300,000                250,000            50,000           
@* e|d0f vr{ 1,000,000             1,000,000       
@( ljljw vr{ 2,000,000             2,000,000        
#) ;ef ;+Rffng vr{ 250,000                250,000            
#! cGo ;xfotf 700,000               700,000           
#@ 3/ ef8f 850,000               850,000           
## ;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/ ef8f 125,000                125,000            
@ ufpFkflnsf – k"FhLut 4,000,000            4,000,000        -                -               -            -             
! ;jf/L ;fwg 1,000,000             1,000,000         
@ d]lzg/L tyf cf}hf/ 1,000,000             1,000,000         

u]?jf ufpFkflnsf

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz'kltgu/, alb{of

n'lDagL k|b]z, g]kfn

cf=j= @)&*÷&( sf] व्यय tkm{को अनुमान

cf=j= @)&*÷&(sf] cg'dfg

>f]t

k|b]z;+3qm=;+= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd



# kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 2,000,000             2,000,000         
# ;dk'/s sf]if 40,000,000          -                 35,000,000      -               -            5,000,000    
! t/fO{–dw]z ;d[l4 sfo{qmd 600,000                600,000           
@ kftfef/–afn'jf6f/–zflGtahf/ ;8s sfnf]kq] 15,000,000            15,000,000       
# zxLb :d[lt kfs{ lgdf{0f 5,000,000             5,000,000     
$ hgsgu/–sfgk'/ ;8s 15,200,000            15,200,000       
% ;dk'/s sf]if cGo 4,200,000             4,200,000        
$ ufpFkflnsf tkm{ qmdfut of]hgf 37,850,000           200,000           37,650,000      1,145,000       -            -             
! d]; jfo/ #^ lsld 15,000,000            15,000,000       
@ vfg]kfgL ;/;kmfO{ tyf dd{t 150,000                150,000           
# yfkfk'/ sflnsf dlGb/ lgdf{0f 250,000                250,000           
$ kftfef/ ufpFdf k'n lgdf{0f 500,000               500,000          
% 9sfn 6f]ndf cw'/f] dlGb/ lgdf{0f 300,000                300,000           
^ vf]gk'/ b]lv /haGwjf ;Dd km]G;Lª tf/ 6'n hfOg/ d]lzg h8fg 500,000               500,000          
& lub/k'/ cd/ rnfpg]sf] 3/ glhs af6f] u|fe]n 150,000                150,000           
* cf]vl/ofdf ko{6g Joj:yfkg 450,000               450,000          
( ag3';|fsf] dlGb/df lzjsf] d'tL{ :yfkgf 150,000                150,000           
!) se8{ xn lgdf{0f 1,500,000             1,500,000        
!! aly{ª ;]G6/df zf}rfno Knf;]G6flk6 / /+u/f]ug sfo{ j8f g+= ^ 300,000                300,000           
!@ ljxfgLahf/ emf]n'u]+ k'n lgdf{0f 400,000               400,000          
!# lap lahg e08f/0f tyf k|zf]wg ejg lgdf{0f 1,500,000             1,500,000        
!$ $ g+= j8f sfof{no ejg lgdf{0f 2,000,000             2,000,000        
!% ufpFkflnsf ejg lgdf{0f 14,500,000           14,500,000      
!^ nf]xf/k'/ lSnlgs ejg glhs cw'/f] zf}rfno lgdf{0f 100,000                100,000            
!& ags6\6L sflnsf dlGb/ b]lv nf]xf/k'/ ;Dd af6f] u|fe]n 100,000                100,000            
!* e]8v}nfdf kfgL km]s'jf lgdf{0f 200,000               200,000         
!(  @ ld :kfg :6f]g d]zf]g/L sNe6{ lgdf{0f sfo{ 450,000               450,000         
@) d}nfgfnfdf jfn lgdf{0f 495,000               495,000         
% ljifout If]q tkm{ 57,586,000           2,100,000         24,960,000      26,656,000     1,815,000    2,055,000     
! ;fdflhs ljsf; 34,775,000           -                 24,119,000      10,656,000     -            -             
! lzIff tyf v]ns'b 26,575,000           -                 22,019,000      4,556,000      -            -             
# aGhl/ofsf] gd'gf lzz' :ofxf/ s]Gb| ;+rfng / Joj:yfkg 500,000               500,000         
^ cfwf/e"t tx sIff * sf] k/LIff ;+rfng Pj+ Joj:yfkg 300,000                300,000         
& v]ns'b ;fdfu|L / v]ns'b sfo{qmd ;+Rffng Pj+ Joj:yfkg 1,500,000             1,500,000       
* kf7\ok':ts tyf kf7\o;fdfu|L, ;Gbe{ ;fdfu|L vl/b / ljt/0f sfo{qmd 1,400,000             1,400,000       
( ufpFkflnsfsf] :yfgLo b/aGbLsf s/f/ lzIfsx?nfO{ tna eQf / kf]zfs 12,500,000            12,500,000       
!) :yfgLo tx af6 afnaflnsf ;xhstf{ / sd{rf/Lx?nfO{ tna eQf 8,100,000             8,100,000        
!! ljBfnosf] z}lIfs / ef}lts ;+/rgf lgdf{0f Pj+ dd{t ;+ef/ 1,000,000             644,000          356,000          
!@ /fi6«klt /lgªlzN8 k|ltof]lutf ;+rfng / Joj:yfkg 400,000               400,000         
!$ lzIf0f l;sfO{ ;xof]u cg'bfg lzIfs tna, eQf 775,000                775,000           
!^ lzIff ;DaGwL ljljw vr{ 100,000                100,000         
@ :jf:Yo 4,400,000            -                 -                4,400,000      -            -             
! :jf:Yo ;+:yfdf lgz'Ns ljt/0fsf nflu cf}ifwL vl/b 1,000,000             1,000,000       
@ :jf:Yo ;+:yf, vf]k / ufpF3/ lSnlgssf nflu cf}hf/, pks/0f, kmlg{r/ cflb 500,000               500,000         
# lkmN8df hfg] :jf:YosdL{nfO{ lkmN8 eQf 200,000               200,000         
$ dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?nfO{ vf]k, ufpF3/ lSnlgs, :jf:Yosf] dfl;s a}7s vr{ 1,100,000              1,100,000       
^ aly{ª ;]G6/ kftfef/ / dgfpdf ue{jtL, k|;'tL / ;'Ts]/Lsf nflu cfsl:ds rqm sf]if :yfkgf 200,000               200,000         
* vf]k tyf k"0f{ vf]k sfo{qmd 200,000               200,000         
( kf]if0f sfo{qmd 500,000               500,000         



!) kl/jf/ lgof]hg sfo{qmd 100,000                100,000         
!! Ifo /f]u, s'i7 /f]u, cf}nf], sfnfHjf/ lgoGq0f sfo{qmd 100,000                100,000         
!@ g;g]{ /f]u ;DaGwL sfo{qmd 200,000               200,000         
!# ufpFkflnsf :t/Lo :jf:Yo ;ldIff sfo{qmd 100,000                100,000         
!$ :jf:YosdL{nfO{ ;"Rfgf k|ljlw tflnd 100,000                100,000         
!% cg'udg tyf d"Nofs+g 100,000                100,000         
# cfo'{j]b ;]jf 500,000              500,000          
! cfo'j]{b ;]jf sfo{qmd 500,000               
$ uf}zfnf Joj:yfkg 1,000,000             1,000,000       
% kmf]xf]/d}nf, ;/;kmfO{ tyf vfg]kfgL 400,000               400,000         
^ e"ld Joj:yfkg 300,000                300,000         
& n}lu+s ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 1,600,000             1,600,000         
! cflbjf;L hghftL sfo{qmd 300,000                
@ blnt sfo{qmd 250,000                
# dlxnf sfo{qmd 400,000               
$ ckfu+tf ;xfotf ;fdfu|L ljt/0f sfo{qmd 150,000                
% afnaflnsf sfo{qmd 150,000                
^ h]i7 gful/s sfo{qmd 150,000                
& 5f]/L arfp sfo{qmd 200,000               
@ cfly{s ljsf; 4,501,000            -                 631,000           -               1,815,000    2,055,000     
! s[lif ljsf; 2,575,000             -                 530,000          -               540,000      1,505,000     
! Ps j8f Ps s[lif kmd{ :yfkgf 600,000                140,000       460,000       
@ Knfli6s 6g]n / yf]kf l;+rfO{ sfo{qmd 250,000                150,000           100,000       
# cfO{=lk=Pd= s[ifs kf7zfnf ;+rfng 200,000               200,000       
$ df6f] k/LIf0f lzlj/ ;+rfng tyf 9}Frf ljp ljt/0f sfo{qmd 250,000                250,000           
% afnL ;+/If0f ;]jf sfo{qmd–afnL pkrf/ lzlj/ ljiffbL km]/f]d]g 6«ofk cflb ljt/0f 325,000                325,000        
^ h}ljs ljiffbL tyf sDkf]i6 dn lgdf{0f tflnd 200,000               200,000       
& s[ifs÷s[lif ;xsf/L÷jg pkef\Qmf nfO{ cg'bfgdf a];f/ v]tL sfo{qmd 200,000               200,000       
( ljp pTkfbgdf cfTdlge{/ x'gsf nflu lap pTkfbg sfo{qmd 350,000                130,000           220,000        
!) Joj;flos kmnkm'n v]lt :yfkgf sfo{qmd 200,000               200,000       
@ kz' ljsf; 1,926,000             -                 101,000          -               1,275,000     550,000       
! kz' cf}ifwL vl/b 400,000               400,000      
@ cGo cf}ifwL -s6g Aof8]h, l;l/Gh, lg8n, s}lr, kmf]/;]k_ vl/b 60,000                 60,000         
# kz' kf]if0f ;'wf/sf] nflu ldg/n Ans 100,000                100,000           
$ lxpFb] a;L{d %)Ü cg'bfg 200,000               200,000       
% av]{ 3fF; l6of]l;G6L 9'jfgL ;lxt lgz'Ns cg'bfg 100,000                100,000       
& /]ljh tyf vf]/t EoflS;g vl/b 340,000               340,000       
* cfGtl/s tyf afXo kl/hLjL lgoGq0f ;]jf 360,000                360,000       
( uf]a/ k/LIf0f s]ldsn tyf ;fdfu|L vl/b 16,000                  1,000              15,000         
!) EofS;Lg]6/ nfO{ kfl/>lds 100,000                100,000       
!! Psn dlxnf c;xfo ljkGg kl/jf/sf] ;b:onfO{ pGgt hftsf] rNnf ljt/0f 150,000                150,000        
!@ h'g]l;; /f]u af/] :s'n lZfIff sfo{qmd 100,000                100,000       
# jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg 15,000,000           -                 -                15,000,000     -            -             
! k|sf]k Joj:yfkg sf]if 15,000,000            15,000,000     
$ cGo k"jf{wf/ ljsf; 2,310,000             2,100,000         210,000          
% Goflos ;ldlt 1,000,000            1,000,000      
^ j8f tkm{ qmdfut 47,855,000          -                 -                47,855,000    -            -             



! j8f g+= ! df ;8s u|fe]n tyf :t/f]GgtL -b'Dr/fg 3/–e7]/f rf]s–pQ/k'?jf nfn axfb'/sf] 3/–a'emfjg 

yf?sf] 3/–lbNnL yf?sf] 3/–sf7df08f} rf]s ;vf]{n–;f]gfxf 6f]n–aGv]t–ldnk'/–emGem6k'/–ljsf; yf?sf] 

3/–lzj l/dfnsf] 3/–/fd' rf}/fxf–vf]k lSnlgs–dfwjk'/ l6gsf] 8'F8–ef}gf yf?–eljnfn >]i7sf] 3/–e7]/f 

g;{/L–aGv]t a]em'nfn yf?sf] 3/ ;Dd_

10,000,000           10,000,000     

@ Pslk|o dflj e}/dk'/ ;8s sfnf]kq] 7,000,000             7,000,000       
# zflGtahf/ b]lv v'6]gf ;8s sfnf]kq] 7,000,000             7,000,000       
$ uf]ljGbk'/ b]lv uf]nf :s'n;Dd ;8s sfnf]kq] 7,000,000             7,000,000       
% blIf0f ky/}of ls/f}jfgfnf k'n b]lv ljGb|f x'Fb} j8f g+= $ sf] ;Ldfgf ;Dd af6f] sfnf]kq] 6,855,000             6,855,000       
^ j8f g+= ^ df ;8s u|fe]n tyf :t/f]GgtL 10,000,000           10,000,000     
& ufpFkflnsf tkm{ 6,790,000            2,690,000        4,100,000    
! vf]gk'/ yf? ufpFdf ;d"x3/ lgdf{0f 200,000               
@ xl/k'/ k'ndf Uofljª 300,000                
# k6jf/Lk'/ d'St 6f]ndf sNe6{ 400,000               
$ vNnfufpF lrxfg3f6df sNe6{ 400,000               
% vf]gk'/ dlGb/df jfn lgdf{0f 200,000               
^ ;'vf8 lj;f}gLk'/df sNe6{ lgdf{0f 400,000               
& lkkn rf}tf/f ;'vf8df k|ltIffno lgdf{0f 300,000                
* aGhl/of /]Gh/ kf]i6 sfof{no cuf8Lsf] af6f] u|fe]n 200,000               
( emjxL b]lv a'9Ls'nf] hf]8\g] af6f]df sNe6{ lgdf{0f 1,000,000             
!) Xo'dkfOk vl/b 1,000,000             
!! dgfp j8f sfof{no cuf8L gf/fo0fk'/ af6f] dd{t 480,000               
!@ xl/k'/ af6f] dd{t 410,000               
!# j8f g+= $ sfof{nodf lu|n tyf cGo Joj:yfkg 500,000               
!$ af3df/ rf]s b]lv af/d]n rf]s ;Dd af6f] u|fe]n 500,000               
!% ;'vf8 d'Qm6f]ndf 9'Uff hfnL Joj:yfkg 500,000               
* j8f tkm{ gofF 23,000,000           -                 23,000,000      -               -            -             
! j8f g+= ! 2,000,000            -                 2,000,000       -               -            -             
! sflnsf k|flj yfkfk'/df jfp08/L jfn lgdf{0f 600,000                
@ pHofnf] sfo{qmd 300,000                
# ;fd'bflos k':tsfno lgdf{0f 500,000               
$ ;+:s[lt ;+/If0f sfo{qmd 200,000               
% 4Gblkl8t sfo{qmd 150,000                
^ ;/;kmfO{ tyf 6f]n ljsf; sfo{qmd 250,000                
@ j8f g+= @ 5,000,000            5,000,000        
! x|o'dkfOk vl/b u]?jf–@ 500,000               
@ /fhLk'/ pQ/ ;f]gfxf b]vL ;'s'Daf;L 6f]n ;Dd df6f] k6fgL u|fj]n 500,000               
# pN6gk'/ dbg yf?sf] 3/ b]lv e}/dk'/ ;Dd u|fe]n 875,000               
$ l;+ufxL GN b]vL v'6]xgf af6f] ;Dd df6f] k6fgL, u|fe]n 500,000               
% l6snLu9, aGh/xfg 3/ b]vL v'6]xgf s'nf ;Dd df6f] k6fgL u|fe]n 500,000               
^ aG3';|f u|fe]n af6f] 500,000               
& e}/dk'/ b'h{g yf?sf] 3/ gL/ k'n lgdf{0f 500,000               
* kftfef/ ;+hLj yf?sf] 3/ glhs k'n lgdf{0f 875,000               
( :jf:Yo rf}sL-cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb| j8f g+= @_ 50,000                 
!) l;+ufxL k|]d /fjnsf] hUuf b]lv k'/fgf] e6\6L hfg] af6f] 200,000               
# j8f g+= # 5,000,000            5,000,000        
! ags6\6L ufpFsf] gfu/dn yf?sf] 3/b]lv a'l4/fd yf?sf] 3/;Dd jfn lgdf{0f 440,000               



@ u0f]zk'/ g]/f k|fljsf] u]6 lgdf{0f 300,000                
# zflGtahf/sf] k|ltIffno lgdf{0f 100,000                
$ O{k|sf kftfef/ jfn lgdf{0f 400,000               
% a'9Ls'nfsf] klZrd lsgf/fdf t6aGwg lgdf{0f 375,000                
^ v'6]xgf /fd bofnsf] 3/b]lv klZrd hfg] af6f] u|fe]n 300,000                
& rfOgf6f]n cdfg xdfnsf] 3/b]lv klZrd af6f] u|fe]n 250,000                
* ags6\6L k'/fgf] s'jf b]lv k"j{ pQ/ af6f] df6f] k6fgL tyf u|fe]n 360,000                
( ;gs6\6L d;f jg glhs sNe6{ lgdf{0f 300,000                
!) nf]xf/k'/ ;gs6\6L s'nfdf sNe6{ lgdf{0f 800,000               
!! kftfef/ :jf:Yo rf}sL Joj:yfkg, a}7s, vfhf vr{ 100,000                
!@ ags6\6L sflnsf dlGb/ b]lv nf]xf/k'/ ;Dd af6f] u|fe]n 300,000                
!# nf]xf/k'/ /fhs'df/ yf?sf] 3/b]lv klZrd af6f] u|fe]n 200,000               
!$ >L ;/:jtL cfwf/e"t ljBfno ags6\6Lsf] jfn lgdf{0f 325,000                
!% v'6]gf l6x'gL s'nfdf jfn lgdf{0f 200,000               
!^ nf]x/k'/ l6x'gL s'nfdf jfn lgdf{0f 250,000                
$ j8f g+= $ 5,000,000            5,000,000        
! zflGtk'/ 6f]n lbkgu/xfg 3/ b]vL ljGb|fxfg 3/ ;Dd af6f] u|fe]n 200,000               
@ hf]wLk'/ /d]z rnfpg]sf] v]tdf kfgL km]s''jf 200,000               
# b+uk'/ s[i0f yf?sf] hUuf glhs em/gdf 8'F8 lgdf{0f 150,000                
$ ;'s'd yf?sf] 3/ k5f8L v]tdf 8'8 lgdf{0f 100,000                
% lub/k'/ dfqLsf] 3/ lg/ af6f]df df6f] k6fgL u|fe]n 200,000               
^ lub/k'/ kf/L 6f]ndf rf}tf/f] lgdf{0f 100,000                
& d}gfkf]v/ k|ltIffno lgdf{0f tyf rf}tf/f dd{t 200,000               
* yf? 6f]ndf jfn lgdf{0f 100,000                
( pQ/ uf]nf dbg pkfWofo b]vL dflnssf] 3/ ;Dd af6f] u|fe]n 200,000               
!) uf]ljGbk'/ k"jL{ cw'/f] af6f] u|fe]n agf/L 6f]n 200,000               
!! ltg3?jf hfg] s'nf]df jfn lgdf{0f 150,000                
!@ vNnfufpF af6 vf]gk'/ hfg] aGhl/of em/gdf k'n lgdf{0f 500,000               
!# ls;fg k|fljdf jfn lgdf{0f 200,000               
!$ x|o'dkfOk vl/b 500,000               
!% uf]nf s'nf] ;/;kmfO{ 300,000                
!^ hgtf dfljdf dfly tNnfdf 5t 9nfg 500,000               
!& ub\bL6f]n b]vL avf/L ahf/ ;Dd af6f] u|fe]n 300,000                
!* uf]ljGbk'/ hdfg l;+x rnfpg]sf] v]t glhs jfn lgdf{0f 200,000               
!( Rofp v]tL tflnd tyf ;fdfu|L ljt/0f 100,000                
@) lxpFb] t/sf/L sDkf]lh6 ls6 ljt/0f 100,000                
@! a]df}ifdL v]tL tflnd 50,000                 
@@ lxFpb] wfg jLp ljt/0f 50,000                 
@# aGhl/of em/gdf ;/;kmfO{ 100,000                
@$ ;/:jtL cfljdf jfn lgdf{0f 100,000                
@% s[lif tyf kz'kG5L cjnf]sg e|d0f 200,000               
% j8f g+= % 4,000,000            4,000,000        
! ;'vf8 ldg] s8fotsf] 3/ b]lv $ g+= j8f ;Dd af6f] u|fe]n 150,000                
@ ;'Aaf s'nf]sf] sNe6{ b]vL eutk'/ hf]8\g] af6f] :t/Ls/0f 300,000                
# pQ/ ky/}of bf}nt]sf] 3/ b]lv l/+u/f]8 ;Dd af6f] u|fe]n 300,000                
$ h'u'tk'/ xs{ zfxLsf] 3/ b]lv lzjnfnsf] 3/ ;Dd af6f] u|fe]n 200,000               



% h'u'tk'/ s0f{ a= vqLsf] 3/ b]lv uf]kL dNnsf] 3/ ;Dd af6f] u|fe]n 200,000               
^ hut/fdsf] 3/ b]lv snd a= zfxLsf] 3/;Dd af6f] u|fe]n 400,000               
& 9sgfysf] 3/b]lv 6k/f s'nf] ;Dd af6f] u|fe]n 150,000                
* hLj/fhsf] 3/b]lv k"0f{ a8'jfnsf] 3/ tkm{ hfg] af6f] u|fe]n 250,000                
( e6\6/fO{ 6f]n b]lv ef]nf rf]s hfg] af6f] u|fe]n 500,000               
!) ljGb|f–;'vf8sf] ;Ldfgfdf kg]{ a'emfjg yf?sf] 3/ glhssf] sNe6{df k+vf ;lxt df6f] k6fgL 200,000               
!! aGhl/of wfjg yf?sf] 3/ b]lv d'StL 6f]ndf hfg] af6f] u|fe]n 250,000                
!@ Xo'dkfOk vl/b 500,000               
!# emjxL rf]s b]lv ltg3?jf hfg] af6f] u|fe]n 150,000                
!$ xl/k'/ lSnlgs ejg dd{t 200,000               
!% kz'kltgu/ :jf:Yo rf}sLdf vfg]kfgL wf/f Joj:yfkg P+j zf}rfno dd{t 100,000                
!^ s[i0f b'uf{ k|flj kxf8Lk'/sf] cw'/f] u]6 lgdf{0f 100,000                
!& gjHof]tL k|flj ;'vf8df Joj:yfkg vr{ 50,000                 
^ j8f g+= ^ 2,000,000            2,000,000        
! nfkf sNe6{ dd{t / ;fgf] nfxf}/k'/sf] cw'/f] af6f] :t/f]GgtL 400,000               
@ pQ/ dgfp 6]K/fxg 6f]nsf] af6f] :t/f]GgtL 200,000               
# ;f]gfxfkmfF6 /Tg k|;fb 9sfnsf] 3/ b]lv ;]t' zfxLsf] 3/ ;Ddsf] af6f :t/f]GgtL 350,000                
$ ;f]gfxfkmFf6 ;]t' zfxLsf] 3/ b]lv dgfp OG6]s ;Ddsf] af6f :t/f]GgtL 350,000                
% uf}r/0f sNe6{ glhs kfgLkm]s'jf lgdf{0f 200,000               
^ dgfp rf}sLdf k|ltIffno lgdf{0f 100,000                
& nf]xfu9 ufpFdf kSsL drfg lgdf{0f 300,000                
* :jf:Yo ;+:yf Joj:yfkg 100,000                

341,146,000          -                  -                 -               -             -              
( ;+3Lo ;/sf/ 226,700,000          -                  -                 -               -             -              
! z;t{ cg'bfg–rfn' 178,000,000          
@ z;t{ cg'bfg–k"Flhut 26,900,000            
# ljz]if cg'bfg–rfn' -                      
$ ljz]if cg'bfg–k"Flhut 6,600,000             
% ;dk'/s cg'bfg–rfn' -                      
^ ;dk"/s cg'bfg–k"Flhut 15,200,000            
!) k|b]z tyf :yfgLo tx Ifdtf ljsf; sfo{qmd 500,000               
!! ;8s af]8{ 3,000,000             
!@ PsLs[t :jf:Yo k"jf{wf/ sfo{qmd 8,500,000             
!# ul/a ;Fu ljZj]Zj/ sfo{qmd 546,000               
!$ cGo cg'bfg rfn' – ;fdflhs ;'/Iff 72,356,000            
!% k|b]z ;/sf/ 29,544,000           
! z;t{ cg'bfg 8,544,000            
@ ljz]if cg'bfg 6,000,000             
# ;dk'/s cg'bfg 15,000,000            

सघं तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम
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अनुदान १,१०० ० ० १,१००

५ आधारभूत तथा आक��क �ा� सेवाको लािग
औषिध ख�रद �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १,३५० ० ० १,३५०

६

आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�कका लािग तलब भ�ा अनुदान
(िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/
कम�चारीह� समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ६३,००० ० ० ६३,०००

७ आधारमुत तह क�ा (६-८) मा अं�ेजी,गिणत र
िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
४६ ० ० ४६

८ आधारमुत तह क�ा (६-८) मा अं�ेजी,गिणत र
िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ६३१ ० ० ६३१

९ आयुव�द औषधालयको तलब, भ�ा, संचालन खच�
तथा काय��म बजेट �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ३,२०० ० ० ३,२००

१० आलु बालीको साना �वसाियक कृिष उ�ादन के�
(पकेट) िवकास काय��म स�ालन कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १,२०० ० ० १,२००

११ ईिपडेिमयोलोजी �रपोिट�ङ कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ६ ० ० ६

१२ उ�त वीउ उपयोग अनुगमन िन�र�ण एवं वैठक
स�ालन कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १०० ० ० १००

१३ उ�त वीउ िवतरकलाई �ो�हान अनुदान कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३०० ० ० ३००

१४

उपचारा�क सेवा अ�ग�तका काय��मह� (
,आधारभूत �ा� सेवा के� (�ा� चौकी ) /
आधारभूत अ�तालको �ुनतम सेवा मापद�
काय��म संचालन तथा सुि�िधकरण र आँखा, नाक,
कान, घांटी तथा मुख �ा� स���
अिभमुखीकरण तथा िब�ालय �ीिनंग कार

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३५० ० ० ३५०

१५ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक
पा�र�िमक, चाडपव� खत� तथा पोशाक खच�

त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
५२० ० ० ५२०

१६ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक देिनक
�मण भ�ा तथा यातायत खच�

त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
१०८ ० ० १०८

१७ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायको लािग
स�ार खच�

त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
५ ० ० ५

१८ कृि�म गभा�धान िमसन काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २९४ ० ० २९४

१९

के�बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष
िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा क�ा ११
�ो�ित भएका �ािविधक धार िव�ालयको �ाव
�व�थापन अनुदान

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत

एस.एस. िड. िप. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

१,००० ० ० १,०००

२०

के�बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष
िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा क�ा ११
�ो�ित भएका �ािविधक धार िव�ालयको �ाव
�व�थापन अनुदान

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १४,००० ० ० १४,०००



�. हजारमा

गे�वा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, बिद�या

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो
चौमािसक ज�ा

२१

�यरोगका जो�खम समुह तथा �ा�थ सेवाको प�च
कम भएका समुदायमा सकृय �यरोग खोजपडताल
काय��म, घरप�रवारका सद�ह�को स�क�
प�र�ण, समुदायमा �यरोगका िवरामीह�को
खोजपडतालका लािग �भता अिभवृ�� तथा
प�रचालन ।

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ११५ ० ० ११५

२२ कृिष तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक
�ािविधकह�को तलव भ�ा कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १,१०० ० ० १,१००

२३ कृिष, पशुप�छी तथा म� त�ाकं अ�ाविधक
काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १०० ० ० १००

२४ कामका लािग पा�र�िमक अनुदान
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २,९२२ ० ० २,९२२

२५ कामका लािग पा�र�िमक अनुदान (युवा �प)
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

३,८०० ० ० ३,८००

२६ कामका लािग पा�र�िमक अनुदान (युवा �प)
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४१ ० ० ४१

२७ िकसान सूचीकरण काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३०० ० ० ३००

२८ कोिभड - १९ का कारण उ�� प�र��थितमा िसकाइ
सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
२७ ० ० २७

२९ कोिभड - १९ का कारण उ�� प�र��थितमा िसकाइ
सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ३७३ ० ० ३७३

३०

कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज� रोगह�को
रोकथाम, िनय�ण तथा िनगरानीका लािग
सरोकारवाला सँगको अ�रि�या तथा RRT,
�ा�कम� प�रचालन

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २५ ० ० २५

३१

कोिभड १९ िव�� खोप अिभयान संचालन
�व�थापन खच� -पािलका��रय सिम�ा तथा
योजना र पािलका तथा �ा� स�था ��रय
सुप�रवे�ण_

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १३२ ० ० १३२

३२ खा�ा� वालीको उ�त वीउ उपयोगमा मू� अनुदान कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,८०० ० ० १,८००

३३

ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास
काय��म संचालन िनद� �िशका, २०७७ बमोिजम
उ�मीको �रो�ती (आव�कता पिहचानका
आधारमा पुनता�जगी र एडभा� सीप िवकास
तािलम काय��म)

उ�ोग नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४०० ० ० ४००

३४
ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास
काय��म संचालन िनद� �िशका, २०७७ बमोिजम लघु
उ�म िवकास मोडेलमा नयाँ लघु उ�मी िसज�ना गन�

उ�ोग नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २,१६० ० ० २,१६०

३५ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग
िव�ालयलाई अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ९,५८८ ० ० ९,५८८

३६ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग
िव�ालयलाई अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
६९७ ० ० ६९७

३७ नवीकरणीय ऊजा� �विध जडान (वायो�ाँस/
िवद्युतीय चुलो/सुधा�रएको चुलो/सौय� ऊजा�) उजा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ८०० ० ० ८००

३८ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ
साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
२७७ ० ० २७७

३९ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ
साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ३,८१५ ० ० ३,८१५



�. हजारमा

गे�वा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, बिद�या

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो
चौमािसक ज�ा

४० �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक
तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ९,०७७ ० ० ९,०७७

४१ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक
तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
६६० ० ० ६६०

४२ �ािविधक सहायकको तलव
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३६७ ० ० ३६७

४३ �ािविधक सहायकको पोसाक
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० ० ० १०

४४ प�रवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा �जनन्
�ा� काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ३४८ ० ० ३४८

४५

पशुपं�ी आदीबाट �ने ई�ुए�जा, बड� �ु, AMR,
िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस आिद िविभ�
स�वारोग स��� रोकथाम तथा िनय�णका लािग
सचेतना काय��म

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २० ० ० २०

४६ पशुपित मा.िव.मा �ािविधक िव�ालयको भवन
िनमा�ण िश�ा नेपाल सरकार - िवषेश अनुदान

पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ६,६०० ० ० ६,६००

४७

पािलका �रमा ◌ः  टाई�फाइड खोप अिभयान
संचालन तथा िनयिमत खोपमा टाई�फाइड खोप
शु�वातको साथै िनयिमत खोप सुदढीकरण र
सरसफाई �ब�्धनको लािग पािलका र वडा खोप
सम�य सिमती र सरोकारवालाह�को
अिभमु�खकरण बैठक १ िदन

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २१५ ० ० २१५

४८
पािलका �रमा �ा� सं�थाह�को मािसक बैठक,
डाटा भे�रिफकेशन एवं गुण�र सुधार साथै
चौमािसक एवं बािष�क सिम�ा

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०० ० ० १००

४९

पािलका�रमा खोप र सरसफाई �व�्धन
काय��मको सिम�ा, सू�योजना अ�ाविधक र
पािलका खोप सम�य सिमितको अिभमु�खकरण
समेत पािलका �रमा २ िदन, वडा खोप सम�य
सिमितको �ा� सं�था, वडा सतरमा
अिभमु�खकरण १ िदन तथा पूण� खोप सुिन�तताको
लागी घरधुरी सर

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १६९ ० ० १६९

५० पोपण िवशेष (�ा�) �े�का काय��म स�ालन
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु युरोिपयन युिनयन - नगद
अनुदान (बैदेिशक)

२५१ ० ० २५१

५१ पोषण काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ९०९ ० ० ९०९

५२ पोषण सुधारका लािग िव�ालयमा खानेपानी तथा
सरसफाइ योजना िनमा�ण वा मम�त स�ार

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु युरोिपयन युिनयन - नगद
अनुदान (बैदेिशक)

८०० ० ० ८००

५३
पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृिष,
पशुसेवा, मिहला तथा बालबािलका, िश�ा र
शासकीय �व�) �े�का काय��मह� स�ानल)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु युरोिपयन युिनयन - नगद
अनुदान (बैदेिशक)

१,६४९ ० ० १,६४९

५४ बनखेत जनक नगर बुढीकुलो,बुढी कुलो िवहानी
बजार ट�स पुल गे�वा ४, गे�वा गाउँपािलका, बिद�या

यातयात
पूवा�धार

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण २,३०० ० ० २,३००

५५ मेिशनरी आजार तथा फिन�चर मम�त स�ार (सेवा
के� स�ालानाथ�)

त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
६० ० ० ६०

५६ मसल� सामान ख�रद (सेवा के� स�ालानाथ�) त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
१२० ० ० १२०

५७ मिहला �ा� �यं सेिवका को रे�ेसर तालीम (३
िदन)

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३०० ० ० ३००



�. हजारमा

गे�वा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, बिद�या

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो
चौमािसक ज�ा

५८
मिहला, बालबािलका, अपा�ता भएका ���, �े�
नाग�रक र यौिनक तथा ल��िगक अ�सं�क का
त�ा� संकलन र अधाविधक गन�

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०० ० ० १००

५९ मातृ तथा नविशशु काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,००० ० ० १,०००

६०
मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा,
गभ�वती उ�ेरणा सेवा, �ानो झोला र िनशु�
गभ�पतन काय��म

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,९२७ ० ० १,९२७

६१

मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�क लािग तलब भ�ा अनुदान (िवशेष
िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/
कम�चारी,�ािविधक धारका �िश�क समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २३,४०० ० ० २३,४००

६२ रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय
तह�रीय)

युवा तथा
खेलकुद नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १०० ० ० १००

६३
राि�� य मिहला �ा� �यंसेिवका काय��म
(पोशाक �ो�ाहन, यातायात खच�, वािष�क सिम�ा
गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत)

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,३०० ० ० १,३००

६४ रोजगार संयोजकको तलव
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४६८ ० ० ४६८

६५ रोजगार संयोजकको पोसाक
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० ० ० १०

६६ रोजगार सेवा के�को स�ालन (अनुगमन, स�ार,
�ेशनरी, मम�त,अ�)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २०५ ० ० २०५

६७
रोजगार सेवा के�को सु�िढकरण (क��ूटर,
फिन�चर िफ�स�, �ामरा, अ� िवद्युतीय
उपकरण)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण २०० ० ० २००

६८ रोजगार सहायकको तलब
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३६७ ० ० ३६७

६९ रोजगार सहायकको पोशाक भ�ा
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० ० ० १०

७० िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

१२८ ० ० १२८

७१ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,७६५ ० ० १,७६५

७२
िव�ालय �ा� िश�ा/आमा समुह तथा मिहला
�ा� �यंसेिवकाह�का लािग सामािजक
�वहार प�रवत�न काय��म

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०० ० ० १००

७३ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान २,८३३ ० ० २,८३३

७४ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
२०६ ० ० २०६

७५

िवभागले उपल�ध गराएको तािलम खाका बमोिजम
घटना दता� तथा सामािजक सुर�ा स��मा नपा/
गापा, वडा काया�लयका कम�चारीह�को लािग
तािलम तथा जन�ितिनिधह�लाई अिभमु�खकरण
काय��म स�ालन

त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
१७४ ० ० १७४



�. हजारमा

गे�वा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, बिद�या

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो
चौमािसक ज�ा

७६

िविभ� स�वारोग, नसन� रोग, जुनोिटक, मानिसक
�ा� स��� अ�रि�या काय��म तथा
िदवसह� (Hypertension, Diabetes, COPD,
Cancer Days, आ�ह�ा रोकथाम िदवस,
मानिसक �ा� िदवस, अ�ाईमर िदवस, रेिबज
िदवस, िव� औलो िदवस) मनाउने

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०० ० ० १००

७७

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा
वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत िव�ालय,
वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका
काय��म समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

५४ ० ० ५४

७८

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा
वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत िव�ालय,
वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका
काय��म समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ७४६ ० ० ७४६

७९ स�ार सामा�ी �सारण तथा छपा◌� इ (स�ार र पँ�च
अिभयान स�ालान)

त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
१४० ० ० १४०

८०

�थलगत अनुिश�ण ग�र �ा�किम�ह�को �मता
अिभवृ��द एवं त�ांङकको गुण�र सुिनि�त,
�यरोगका काय��मको अध� बािष�क सिम�ा तथा
उपचार नितजाको कोहट� िव�ेषण

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ५० ० ० ५०

८१ �थानीय तहका कम�चारी र जन�ितिनिधह�को लािग
अनुगमन तथा मु�ाकन खच�

त�ांक
�णाली नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु आई िड ए - सोधभना� �ने

ऋण (बैदेिशक)
४८ ० ० ४८

८२

�थानीय तहका �ा� चौकी, �ा.�ा.के. र
अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव,
महगी भ�ा, �थानीय भ�ा, पोषाक लगायत
�शासिनक खच� समेत

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १५,८०० ० ० १५,८००

८३
स�ा� उ�ादनको उ�ादक� र बजार �ित�धा�
बृ�� गन�का लािग क��मा ५ जनाको समुहमा
�िबिध ह�ा�रण

उ�ोग नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १४० ० ० १४०

८४
सुरि�त नाग�रक आवास काय��म :-�देश नं. 5 को
बिद�या िज�ा �े� नं. २ अ�ग�त गे�वा
गाउँपािलका- २२७ वटा

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ४,२९९ ० ० ४,२९९

८५

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म :-�देश नं. 5 को
बिद�या िज�ा �े� नं. २ अ�ग�त गे�वा
गाउँपािलका- 4 वटा (२०७१ सालको बाढी
पिहरोवाट �भािवत)

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण १०१ ० ० १०१

८६ �ा� सूचना साथै आइ एम यू सु�ढीकरण
काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण २०० ० ० २००

८७

�ा� सं�थामा आक��क अव�थामा औसिध एवं
�ाब सामा�ी ढुवानी, रेकिड�ङ तथा �रपोिट�ङका
लािग फम� फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई-िट.िब
रिज�रअ�ाविधक, िव� �यरोग िदवस स��ी
काय��म

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३५ ० ० ३५

८८ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�
�ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान २,४८० ० ० २,४८०

८९ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�
�ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
१८० ० ० १८०

९० सामुिहक आवास िनमा�ण वडा नं. ३ र ४ गे�वा
गाउँपािलका

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ४,००० ० ० ४,०००

९१ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग
िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�

अनुदान (बैदेिशक)
३३५ ० ० ३३५



�. हजारमा

गे�वा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, बिद�या

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो
चौमािसक ज�ा

९२ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग
िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान ४,६०३ ० ० ४,६०३

९३ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का
लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु एस.एस. िड. िप. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

९० ० ० ९०

९४ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का
लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,४८९ ० ० १,४८९

९५ िसिबआईएमएनिसआई Onsite कोिचं� र समता
तथा प�ँच काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद

अनुदान २०० ० ० २००

९६
हाि�पाईले रोग िब��दको आम औषधी सेवन
(MDA) काय��म स�ालन (१३ िज�ाका १३८
पािलकाह�)

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ७५५ ० ० ७५५

ज�ा २,११,५०० ० ० २,११,५००


