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आदिणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

गाउँसभाका सदस्र्हरु, 

सम्पूणय कमयचािीहरु तथा उपस्स्थत सम्पूणय महानभुावहरु, 

 

आिँीखोला गाउँपाधलकाको उपाध्र्क्षको हैधसर्तले र्स पाँचौ गाउँसभा समक्ष आधथयक विय 
२०७६/७७ को बजेट प्रस्ततु गनय पाउँदा अत्र्न्त गौिवास्न्वत भएको छु । र्स गौिवमर् अवसिमा 
िाजनीधतक परिवतयनको  लाधग जीवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रधत हार्दयक 
श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गदै बेपत्ता घाईते नागिीकहरुप्रती हादीक आदिभाव प्रकट गदयछु । साथै र्स 
गाउँपाधलकाको समषृद्धको लाधग हिसमर् प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष सहर्ोग परु्ायउन ुहनुे व्र्स्क्तत्वहरु प्रधत सम्मान 
व्र्क्त गनय चाहन्छु । 

स्थानीर् स्रोत ि सािनको उच्चतम उपर्ोग गदै गाउँको चौतर्फी षवकासका लाधग गाउँ सभाद्धािा 
स्वीकृत आधथयक विय ०७६/७७ को नीधत तथा कार्यकमको साथै गाउँ कार्यपाधलकाको बैठकले तर्ाि 
पािेको आधथयक विय ०७६/७७ मा अवलम्बन गरिन ेबजेट तथा कार्यक्रमको आिािमा र्ो बजेट तर्ाि 
गरिएको छ । प्रस्ततु बजेट तथा कार्यक्रम तर्ाि गदाय गाउँवासीहरुको षवकासको आवश्र्कता, नेपाल 
सिकािले र्दएको मागयदशयन, संघीर् एवं प्रदेश सिकािबाट प्राप्त गिेका एवं गने षवस्त्तर् समानीकिण, 

शशतय अनदुान, िाजस्व बाडर्फाड एवं आन्तिीक श्रोत समेतलाई मखु्र् आिाि बनाइएको छ । जनताले 
आफ्ना आवश्र्कताहरुलाई सम्बोिन गने र्ोजनाहरु आफ्नै सहभाधगतामा छनौट गनय सकुन भने्न 
उदे्दश्र्ले वस्ती तथा टोलस्तिबाट भेला छलर्फल गिी र्ोजना संकलन गदै जन आंकांक्षा समेट्दै 
जनप्रधतधनधिहरुको षवकासको चाहना पिुा गनय मौजदुा काननुी ब्र्बस्थाको परिधिमा िही षवधभन्न चिणहरु 
पाि गदै सहभाधगतामूलक र्ोजना तजुयमा प्रषक्रर्ाको अविािणा अनरुुप प्रस्ततु बजेट तथा कार्यक्रमहरु 
तर्ाि पारिएको छ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

र्स आधथयक विय ०७६/७७ को बजेटका उदे्दश्र्हरु धनम्न बमोजीम िहेका छन:् 

• गाँउपाधलकाको आधथयक, सामास्जक एवं पवुायिाि षवकासको सम्भावनालाई मतुय रुप र्दने । 

• गाँउपाधलकाधभत्र िहेका सामास्जक, आधथयक रुपमा षपछधडएका बगयको उत्थान गदै गरिवी 
न्र्नुीकिण गने । 

• सशुासनलाई प्रवद्र्िन गदे जनताको काम धछटो छिीतो रुपमा सम्पादन गने । 

• कृषि लस्क्षत कार्यक्रम तथा र्वुालस्क्षत कार्यक्रम मार्फय त ्आर्आजयन तथा िोजगािी बषृद्ध गने 
। 

• केस्न्िर् सिकािले धलएको मध्र्म आर् भएको मलुकुको स्तिमा पगु्ने उदे्दश्र्लाई टेवा पुर््ायउन े
। 
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• गाउँपाधलकाको नीधत तथा कार्यक्रममा प्रस्ततु भएका गौिवका आर्ोजनाहरुलाई पूणय रुपमा 
सम्पन्न गने । 

• सामास्जक सिुक्षा कार्यक्रमलाई थप शसक्त एवम ्व्र्वहािीक बनाउन बाबआुमाप्रधत छोिाछोिीको 
दाषर्त्व अधभर्ानलाई लागू गने । 

उपस्स्थत महानभुावहरु, 

चाल ुआधथयक विय को सम्पूणय कािोबाि सषकन अझै केही समर् बाँकी िहेकोले शंसोिीत आर् 
ब्र्र् अनमुान तथा गत आधथयक विय को र्थाथय धबबविण प्रस्ततु गनय चाहन्छु । आगामी गाउँसभामा 
सोका धबिर्मा सधमक्षा गरिने नै छ ।   

संस्घर् सिकाि बाट षवत्तीर् समानीकिण अनदुान वापत रू. ६ किोड ६१ लाख, संस्घर् 
सिकािको िाजस्व वाँडर्फाँडबाट ४ किोड ५२ लाख ६८  हजाि ि सशतय अनदुान तर्फय  रू. १८  किोड 
५९ लाख, साथै प्रदेश सिकािबाट १ किोड १२ लाख उनन्तीस हजाि ि प्रदेश सिकािबाट िाजस्व 
बाँडर्फाँडको रु १७ लाख ४४ हजाि ४ सर् ६३, गत आधथयक वियको नगद मौज्दात १ किोड ३२ 
लाख १३ हजाि ५ सर्, आन्तरिक आर्तर्फय  कि, दस्तिु, सेवा, शलु्क, महसलु, िाजश्व वाँडर्फाँड जम्मा 
रु. ४३ लाख, नगद सहभाधगता रु. ४० लाख हनुे अनमुान गरिएको धथर्ो । 

गत आधथयक वियमा हाधमले अनमुान गिेको वजेट बाहेक संघ तथा प्रदेश सिकािले चाल ुआधथयक 
वियको षवधभन्न समर्मा र्स गाउँपाधलकाको लाधग वजेट थप गिेको छ । जसमध्रे् सस्घर् सिकािले 
शसतय िकम रु ५७ लाख, प्रदेश सामास्जक षवकास मन्त्रालर्बाट ४३ लाख ३२ हजाि, श्रम मन्त्रालर्को 
प्रिानमन्त्री िोजगाि कार्यक्रमबाट रु १३ लाख, नपेाल सिकाि भधूम व्र्वस्था, सहकािी तथा गरिवी 
धनवािण मन्त्रालर्बाट गरिव घिपरिवाि पषहचान तथा परिचर्पत्र षवतिण कार्यक्रमको लाधग रु १३ 
लाख चौिानब्बेहजाि ९ सर्, सडक बोडय नपेालबाट १० लाख, स्थाधनर् शास्न्त तथा सामदुाषर्क षवकास 
कार्यक्रमको लाधग ३ लाख ५ हजाि, स्थाधनर् पूवायिाि क्षेत्रगत षवकास कार्यक्रमकबाट ५९ लाख, 

स्जल्ला समन्वर् सधमधतबाट ५६ लाख ५० हजाि, सामास्जक सिुक्षा वापत रु ४ किोड नब्बेलाख ५० 
हजाि, प्रदेश समपूिक वापत रु ९० लाख, प्रदेश सिकािको षवशेि अनदुान वापत रु. १ किोड, प्रदेश 
सिकाि सँगको साझेदािी कार्यक्रमबाट रु. १ किोड २४ लाख िहेको छ । 

कूल आर् मध्रे् शशतय अनदुान तर्फय  ७३ प्रधतशत, चाल ुतर्फय को कुल बजेट मध्रे् ६१ प्रधतशत 
(पसु्जगँत तर्फय को कुल वजेट मध्रे् ६७ प्रधतशत खचय भएको छ । चाल ुआधथयक विय सषकन एक 
मषहना मातै्र िहेको अवस्थामा कुल बजेटको चाल ुतर्फय  ७० प्रधतशत ि पूजीीँगत तर्फय  ८० प्रधतशत खचय 
हनुे अनमुान गरिएको छ । गाउँपाधलकाको प्रशासषकर् भवन, बहउुदे्दस्शर् सषपङ कम्पेलेक्स ि केही 
अन्र् महत्वपूणय र्ोजना बहवुषियर् सम्झौतामा धनमायण भइिहेको हदुाँ पूजीगतको बाकीीँ २० प्रधतशत 
िकम गाउँपाधलकाका महत्वपूणय गौिवको र्ोजना सम्पन्न गनयको लाधग आगामी आधथयक वियको लाधग 
दाषर्त्व सने छ । 
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आदिणीर् सभाध्र्क्षज्रू्, सभासद्जज्रू्हरू एवं उपस्स्थत महानभुावहरु  

“कृषि ि पर्यटन समनु्नत आिँीखोला गाउँपाधलकाको आिाि, सेवा षवकास सशुासन ि सम्बषृद्ध नै 
हामो कार्यभाि” भने्न मूल नािाका साथ आिँीखोला गाउँपाधलकाको समषृद्धको र्ात्रालाइ अगाधड बढाउने 
सोच अनरुूप पाँचौं गाउँसभाका लाधग गाउँ कार्यपाधलकाले पारित गिी पेश गिेको आगामी आधथयक विय 
२०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमहरू सषहतको अनमुाधनत आर् तथा व्र्र्को षवविण प्रस्ततु गनय 
चाहन्छु । 

आर्तर्फय ,  

गत आधथयक वियको नगद मौज्दात ३ किोड ५० लाख, आन्तरिक आर्तर्फय  कि, दस्तिु, सेवा, 
शलु्क, महसलु, िाजश्व वाँडर्फाँड  समेत गिी जम्मा रु. ६० लाख, नगद सहभाधगता को रु. ५० लाख 
हनुे अनमुान गरिएको छ । त्र्स्तै संस्घर् सिकािबाट षवत्तीर् समानीकिण अनदुान वापत रू. ७ किोड 
९४ लाख, संस्घर् सिकािको िाजस्व वाँडर्फाँडबाट रु. ५ किोड ५८ लाख ि सशतय अनदुान तर्फय  रु 
१८ किोड ८६ लाख, प्रदेश सिकािको षवत्तीर् समानीकिण अनदुान १ किोड २१ लाख १६ हजाि, 

प्रदेश सिकािको िाजस्व बाँडर्फाँट रु. २० लाख ६२ हजाि, प्रदेश समपूिक अनदुानबाट रु. १ किोड 
गिी जम्मा रु ३९ किोड ३९ लाख ७८ हजाि प्राप्त हनुे अनमुान छ । 

आधँिखोला गाउँपाधलका 
िाजस्व तथा अनदुान प्राधप्तको अनमुान 

आ.व. : २०७६/७७                                                                                                         िकम रू. हजािमा 
क्र.स. शीियक आ.व. २०७६/७७ को अनमुान  

१ िाजस्व ९८८६२ 

१.१ आन्तरिक श्रोत ४०२०० 

१.१.१ भधुमकि/मालपोत ५०० 

१.१.२ अन्र् कि २३८० 

१.१.३ धसर्फारिश दस्तिु १६०० 

१.१.४ व्र्स्क्तगत घटना दताय दस्तिु १०० 

१.१.५ व्र्ावसार् िस्जषे्ट्रशन दस्तिु ६२० 

१.१.६ नगद ३५००० 

१.२ िाजस्व बाँडर्फाँडबाट प्राप्त िकम ५७८६२ 

१.२.१ बाँडर्फाँड भइय प्राप्त हनुे मूल्र् अधभबषृद्ध कि - संघीर् सिकाि ५५८०० 

१.२.२ बाँडर्फाँटबाट प्राप्त हनुे सवािी सािन कि - प्रदेश सिकाि २०६२ 

१.३ अन्र् आर् ८०० 

१.३.१ अन्र् िाजस्व ८०० 



4 
 

२ अन्ति सिकािी षवत्तीर् हस्तान्तिण २९०११६ 

२.१ संघीर् सिकाि २६८००० 

२.१.१ शसतय अनदुान चाल ु १८८६०० 

२.१.१ समाधनकिण अनदुान ७९४०० 

२.२ प्रदेश सिकाि २२११६ 

२.२.१ समपिुक अनदुान पुजँीगत १०००० 

२.२.२ समाधनकिण अनदुान १२११६ 

३ बैदेस्शक ० 

४ जनसहभाधगता ५००० 

४.१ नगद ५००० 

कूल आर् ३९३९७८ 

ब्र्र्तर्फय  
आगामी आधथयक विय २०७६/०७७ को लाधग तपस्शल बमोस्जमको व्र्र् अनमुान गरिएको छ । 

तपस्शल: 

आधँिखोला गाउँपाधलका 

१) चाल ुखचय 

क्र.स. षवविण िकम रु. हजािमा िकम अक्षरुषप. 

क)  कार्ायलर् सञ्चालन तथा प्रशासधनक खचय    ३९३९५ ३ किोड ९३ लाख ९५ हजाि 

ख)  आधथयक, सामास्जक, सास्कृधतक, शैस्क्षक, 

लैषिक, सामास्जक न्र्ार् तथा 
समावेस्शकिण , सशुासन तर्फय  कार्यक्रम 

२१०९० २ किोड १० लाख ९० हजाि 

जम्मा ६०४८५ ६ किोड ४ लाख ८५ हजाि 

२) पजुी ीँगत खचय 
क्र.स. षवविण िकम रु. हजािमा िकम अक्षरुषप. 

क)  पजुी ीँगत धनमायण तथा कार्यक्रम १४४८९३ १४ किोड ४८ लाख ९३ हजाि 

जम्मा १४४८९३ १४ किोड ४८ लाख ९३ हजाि 
३) संस्घर् सिकाि सशतय अनदुान 

क्र.स. षवविण िकम रु. हजािमा िकम अक्षरुषप. 
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क)  कार्यक्रम/ र्ोजना अनसुाि सशतय अनदुान १८८६०० १८ किोड ८६ लाख 
जम्मा १८८६०० १८ किोड ८६ लाख 

कूल ब्र्र् ३९३९७८ ३९ किोड ३९ लाख ७८ हजाि 
 

१) चाल ुखचय : 
आधँिखोला गाउँपाधलका 

आ.व. : २०७६/७७                                                                                     िकम रू. हजािमा 
क) कार्ायलर् सञ्चालन तथा प्रशासधनक खचय    

क्र.स. षवविण िकम रु.  िकम अक्षरुषप. 
१ कार्ायलर् सञ्चालन तथा प्रशासधनक खचय    ३९३९५ ३ किोड ९३ 

लाख ९५ 
हजाि 

ख) आधथयक, सामास्जक, सास्कृधतक, शैस्क्षक, सशुासन, न्र्ार् तथा समानता, लैषिक तथा समावेशी कार्यक्रम 
क्र.स. क्षते्र कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको  नाम षवधनर्ोस्जत िकम 

रु. 

कार्ायन्वर्न 
स्थान 

१ आधथयक षवकास कृषि तथा पश ुषवमा सचेतना कार्यक्रम २०० गाउँपाधलका क्षेत्र 

२ आधथयक षवकास कृषि पकेट क्षेत्र धनिायिण ३०० गाउँपाधलका क्षेत्र 

३ आधथयक षवकास कृषि मेला प्रदयशन १५० गाउँपाधलका क्षेत्र 

४ आधथयक षवकास मौरिपालन कार्यक्रम अनदुान तथा ताधलम ५०० सम्पूणय वडा 
५ आधथयक षवकास व्र्वसाषर्क कृषि प्रोत्साहन ८०० गाउँपाधलका 
६ आधथयक षवकास उन्नतजातका षवउ षवजन, कृषि औजाि, 

र्फलरू्फल षवरुवा अनदुानमा षवतिण 

४००० गाउँपाधलका 

७ आधथयक षवकास सहकािी ताधलम, व्र्वस्थापन ३०० गाउँपाधलका 
८ सामास्जक षवकास अध्र्क्ष शैस्क्षक गणुस्ति सिुाि कार्यक्रम 

कक्षा १ देस्ख ५ सम्मको अग्रजेी 
माध्र्मको पाठ्यपसु्तक षवतिण 

५०० गाउँपाधलकाका 
सामदुाषर्क 
षवद्यालर् 

९ सामास्जक षवकास सीप षवकास तथा जनचेतना ताधलम तथा 
गोष्ठी सम्बन्िी खचय 

३०० गाउँपाधलका 
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१० सामास्जक षवकास अध्र्क्षकप िधनङ स्शल्ड तथा अन्र् 
खेलकुद कार्यक्रम 

८०० गाउँपाधलका 

११ सामास्जक षवकास आमा समहुको क्षमता अधभवरृ्द, सचेतना, 
तथा प्रोत्साहन एवम ्अनदुान कार्यक्रम 

७०० गाउँपाधलका 

१२ सामास्जक षवकास उपभोक्ता सधमधत क्षमता अधभवषृद्ध एवम ्
ताधलम 

३५० गाउँपाधलका 

१३ सामास्जक षवकास टोल षवकास सस्था क्षमता अधभवषृद्ध 
कार्यक्रम 

५०० गाउँपाधलका 

१४ सामास्जक षवकास दधलत जनजाती सचेतना, उत्थान कार्यक्रम ४०० गाउँपाधलका 
१५ सामास्जक षवकास लोकसेवा आर्ोग तथा स्शक्षा सेवा आर्ोग 

कक्षा सञ्चालन 

२५० गाउँपाधलका 

१६ सामास्जक षवकास सामदुाषर्क वन व्र्वस्थापन अधभमसु्खकिण २०० गाउँपाधलका 
१७ सामास्जक षवकास धसप षवकास कार्यक्रम सञ्चालन ५०० गाउँपाधलका 
१८ सामास्जक षवकास उच्च स्शक्षा कार्यक्रम ५०० षवद्यालर् 

१९ सामास्जक षवकास जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम ३०० सम्पूणय वडा 
२० सामास्जक षवकास िाष्ट्रपधत िधनङ स्शल्ड खेलकुद प्रधतर्ोगीता 

तथा षवषवि कार्यक्रम 

५०० गाउँपाधलका 

२१ सामास्जक षवकास अध्र्क्ष शैस्क्षक सिुाि कार्यक्रम, प्राषवधिक 
स्शक्षा प्रोत्सहान तथा  माध्र्धमक षवद्यालर्मा 
कम््र्टुि स्शक्षक तलब अनदुान 

१३०० माध्र्धमक 

षवद्यालर् 

२२ सामास्जक षवकास अध्र्क्ष शैस्क्षक गणुस्ति सिुाि कार्यक्रम 
वाल स्शक्षा स्शक्षक प्रोत्साहन 

२४० सामदुाषर्क 

षवद्यालर् 

२३ सामास्जक षवकास सास्कृधतक चाडपवय, मेला महोत्सव, र्दवसको 
सिक्षण तथा सम्बियन 

६०० गाउँपाधलका 

२४ सामास्जक षवकास टोल षवकास सस्थाको साझेदािीमा गरिबी 
धनवािण कार्यक्रम 

२००० गाउँपाधलका 

२५ सामास्जक षवकास औििी खरिद खचय ५०० स्वास््र् संस्था 
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२६ सामास्जक षवकास श्रवणकुमाि जेष्ठनागरिक गाउँघि स्क्लधनक  १२०० गाउँपाधलका  
२७ सामास्जक षवकास मषहला स्वास््र् स्वर्सेषवका प्रोत्साहन 

कार्यक्रम 

३२५ गाउँपाधलका 

२८ सामास्जक षवकास साहाना प्रिान गभयवधत मषहला स्वास््र् 
सिुाि तथा सतु्केिी प्रोत्साहन कार्यक्रम 

५०० गाउँपाधलका 

२९ सामास्जक षवकास स्वास््र् चौकीमा प्रर्ोगशाला ३७५ गाउँपाधलका 
३० वाताविण तथा 

षवपत ्
व्र्वस्थापन 

षवपत ्व्र्वस्थापन कोि २००० गाउँपाधलका क्षेत्र 

जम्मा २१०९०   

 

२) पजुी ीँगत खचय : 
आधँिखोला गाउँपाधलका 

आ.व. : २०७६/७७                                                                                     िकम रू. हजािमा 
क) पजुी ीँगत धनमायण तथा कार्यक्रम 

क्र.स. क्षते्र कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम षवधनर्ोस्जत िकम 

रु. 

कार्ायन्वर्न 

स्थान 

१ पूवायिाि षवकास गाउँपाधलका प्रशासषकर् भवन १६२०० गाउँपाधलका 
केन्ि 

२ पूवायिाि षवकास बहउुद्धेस्शर् सभाहल सषपङ कम््लेक्स 
धनमायण (गत आ.व. को दाषर्त्व) 

९३०० गाउँपाधलका 
केन्ि 

३ पूवायिाि षवकास वडा नं ४ को वडा कार्ायलर् भवन धनमायण ७००० आधिखोला -४ 

४ पूवायिाि षवकास सवािी सािन खरिद ५०० गाउँपाधलका  
५ पूवायिाि षवकास मेस्शनिी तथा औजाि ५०० गाउँपाधलका 
६ पूवायिाि षवकास र्फधनयचि तथा षर्फक्चसय (गाउँपाधलका 

कार्ायलर्/नर्ाँ भवन बनेका वडा 
कार्ायलर्) 

१५०० गाउँपाधलका 
कार्ायलर् वडा 
नं १ ि ३ 
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७ पूवायिाि षवकास पजुी ीँगत अनसुन्िान तथा पिामशय १००० गाउँपाधलका 
कार्ायलर् 

८ पूवायिाि षवकास आहाल विषप्ले स्चसाखोला सडक (गत 
आ.व. को दाषर्त्व) 

४१०० आधिँखोला ६ 

९ पूवायिाि षवकास कृषि स्जिो बेझाङ ग्रामीण सडक १५०० आधिँखोला २ 

१० पूवायिाि षवकास गणेशमस्न्दि – आधँिखोला बोधडयङ स्कुल 
जगु्ले वजाि धभधत्र सडक 

३०० आधिँखोला ५ 

११ पूवायिाि षवकास स्चलाउनेबास झािखोला सडक (गत आ.व. 
को दाषर्त्व) 

४१७५ आधिखोला २ 

१२ पूवायिाि षवकास जगु्ले गोगनपानी वाँगे सडक १००० आधिखोला ५ 

१३ पूवायिाि षवकास नमनुा सडक धनमायण २००० गाउँपाधलका 
१४ पूवायिाि षवकास पािीवन स्जिो स्चलाउनेवास झािखोला 

सडक 

१००० आधिखोला २  

१५ पूवायिाि षवकास रू्फलबािी पवुाँडाडाँ सडक १०००० आधिँखोला ३ 

१६ पूवायिाि षवकास धभत्री सडक ६०० आधिखोला ५ 

१७ पूवायिाि षवकास मोटिबाटो  ममयत तथा सम्भाि ७०० गाउँपाधलका क्षेत्र 

१८ पूवायिाि षवकास लाम्पाटा देउिाली वगालेखोला सम्दीखोला 
सडक 

१००० आधिँखोला ६ 

१९ पूवायिाि षवकास सेपत भस्र्ायङ देउिाली पञ्चासे ग्रामीण 
सडक 

१५०० आधिँखोला ४ 

२० पूवायिाि षवकास सहिे अिौंदी धसरुवािी ग्रा.स. ६०० आधिँखोला १ 

२१ पूवायिाि षवकास काठेपोल षवस्थापन ३००० गाउँपाधलका क्षेत्र 

२२ पूवायिाि षवकास डहिेको लेकलाई जगल पाकय को रुपमा 
धनमायण 

४०० आधिखोला २ 

२३ पूवायिाि षवकास अन्िाअन्िी श्रवणकुमाि पर्यटन प्रवियन तथा 
धनमायण एवम ्प्रबन्िात्मक कार्यक्रम 

३००० आधिँखोला २ ि 
४ 

२४ पूवायिाि षवकास आकस्स्मक खचय /कोि ५००० गाउँपाधलका 
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२५ पूवायिाि षवकास गाउँपाधलका खेलकुद मैदान / िगशाला 
धनमायण 

८०० गाउँपाधलका क्षेत्र 

२६ पूवायिाि षवकास समपूिक कोि १६२०० गाउँपाधलका 
२७ पूवायिाि षवकास अध्र्क्ष शैस्क्षक गणुस्ति सिुाि कार्यक्रम 

बाल षवकास केन्िको कक्षा कोठा सिुाि 

६०० गाउँपाधलका 
सामदुाषर्क 
षवद्यार् 

२८ पूवायिाि षवकास खिको छानो षवस्तापन कार्यक्रम १००० सम्पणुय 
गाउँपाधलका 
क्षेत्र 

२९ सस्थागत षवकास, 

सेवा प्रवाह ि 
सशुासन 

गाउँपाधलका कार्ायलर्मा धडस्जटल/धभधडर्ो 
सचुना पाटी जडान 

३०० गाउँपाधलका 
कार्ायलर्  

३० सस्थागत षवकास, 

सेवा प्रवाह ि 
सशुासन 

टेधलर्फोन नोटीस बोडय १०० गाउँपाधलका 
कार्यलर् 

३१ सस्थागत षवकास, 

सेवा प्रवाह ि 
सशुासन 

सिकािी कार्ायलर् ि षविालर्मा षवितुीर् 
हास्जिी जडान 

८०० गाउँपाधलका 
सामदुाषर्क 
षवद्यालर् ि वडा 
कार्ायलर् तथा 
स्वास््र् सस्था 

३२ सस्थागत षवकास, 

सेवा प्रवाह ि 
सशुासन 

वडा कार्ायलर् ि माध्र्धमक षवद्यालर्मा 
सचुना प्रषवधि षवस्ताि 

५०० गाउँपाधलका  

३३ सस्थागत षवकास, 

सेवा प्रवाह ि 
सशुासन 

न्र्ाषर्क सधमधत सस्चवालर् / कानून 
सम्बन्िी कार्यक्रम, सचेतना, ताधलम, 

सस्थागत सिुाि, कानूनी पसु्तक, कानूनी 
पिामशय, मेलधमलाप कक्ष तथा कार्यक्रम 

१००० गाउँपाधलका तथा 
वडा गत 
न्र्ाषर्क सधमधत 
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३४ सामास्जक षवकास षवद्यालर्मा सेधनटिी ्र्ाड मेधसन २५० गाउँपाधलका 
सामदुाषर्क 
षवद्यालर् 

३५ सामास्जक षवकास मागमा आिारित खानेपानी आर्ोजना १००० गाउँपाधलकाका 
सम्पूणय वडा 

३६ सामास्जक षवकास षवद्यालर् स्वच्छ खानेपानी सिचना धनमायण 
तथा कार्यक्रम 

५०० गाउँपाधलकाका 
सामदुाषर्क 
षवद्यालर् 

३७ सामास्जक षवकास सावयजधनक शौचालर् धनमायण २ वटा १२०० गाउँपाधलका 
३८ वाताविण तथा 

षवपत ्
व्र्वस्थापन 

र्फोहोिमैला व्र्वस्थापन ४०० गाउँपाधलकाका 
सम्पूणय वडा 

३९ आधथयक षवकास षटकाजा तल्लो  वैडाटाि धसँचाइ र्ोजना 
(गत आ.व. को दाषर्त्व ) 

७९६८ आधिँखोला ६ 

४० आधथयक षवकास पोखिी पनुयभिण तथा पोखिी ममयत सम्भाि 
तथा सिक्षण 

८०० गाउँपाधलकाका 
सम्पूणय वडा 

४१ आधथयक षवकास कोल्ड रुम धनमायण ८०० गाउँपाधलका 
४२ आधथयक षवकास मागमा आिारित धसचाँइ आर्ोजनाहरु १००० गाउँपाधलकाका 

सम्पूणय वडा 

४३ आधथयक षवकास माझकोट ढाँडखेत धसचाइ  २०० आधिखोला ५ 

४४ पूवायिाि षवकास जनसहभाधगता ५००० गाउँपाधलका 
४५ पूवायिाि षवकास गण्डकी प्रदेश समपिुक अनदुान १०००० गाउँपाधलका 

आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं.१  

४६ वाताविण तथा 
षवपत ्
व्र्वस्थापन 

महाधभि पैह्रो व्र्वस्थापन २०० आधिँखोला १ 

४७ सामास्जक षवकास अघौदीबस्तीमा खानेपानी आर्ोजना २०० आधिँखोला १ 
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४८ सामास्जक षवकास ढाडखोिीर्ा वगालीघि भषकम्ले दधलत 
वस्ती खानेपानी 

२०० आधिँखोला १ 

४९ सामास्जक षवकास ढाडखोला आग्रीघडेिी खानेपानी आर्ोजना २०० आधिँखोला १ 

५० सामास्जक षवकास जनषहत आमा समूह भवनको शौचालर् 
धनमायण तथा िड्डिोगन 

२०० आधिँखोला १ 

५१ पूवायिाि षवकास पञ्चमलु ढलेषपपल टोल षवकास संस्थाको 
भवन धनमायण 

२०० आधिँखोला १ 

५२ पूवायिाि षवकास जङेुस्वािा छहिामाधथ कमीटािी मोटिबाटो 
स्तिउन्नती 

४०० आधिँखोला १ 

५३ पूवायिाि षवकास िाजास्वाँिा िािा देस्ख लामपाटा जोड्ने 
गोिेटो बाटो 

२०० आधिँखोला १ 

५४ पूवायिाि षवकास षहलेपैहे्र िाजास्वािा ढकालथोक डहिे 
ग्राधमण सडक 

१००० आधिँखोला १ 

५५ पूवायिाि षवकास जनजाती मसान घाट धनमायण २०० आधिँखोला १ 

५६ पूवायिाि षवकास पूजी ीँगत सिचना ममयत तथा धनमायण माग 
तथा आवश्र्कतामा आिारित वडा नं १ 

१०० आधिँखोला १ 

आधँिखोला गाउँपाधलकावडा नं.२  

५७ पूवायिाि षवकास दधलत सामदुषर्क भवन बसेबािी २०० आधिँखोला २ 

५८ पूवायिाि षवकास स्चलाउनेभाटी जिेखोला भण्डिथमु्का ग्रामीण 
सडक 

२०० आधिँखोला २ 

५९ पूवायिाि षवकास धततेखोल्सा कार्फलटािी धसँचाई २०० आधिँखोला २ 

६० पूवायिाि षवकास भैिव कुन्ड ओषहर्ा ग्रामीण सडक ५०० आधिँखोला २ 

६१ पूवायिाि षवकास वाइखोरिर्ा श्रीरिन्डाडाँ भैिवकुण्ड लाम्चास 
मडुवा सपम्ते कृषि सडक 

७०० आधिँखोला २ 

६२ पूवायिाि षवकास कालीखोला भजुिुे पोखिाचौि मोटिबाटो २०० आधिँखोला २ 
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६३ वाताविण तथा 
षवपत ्
व्र्वस्थापन 

ढलधनकास तथा थमु वस्ती षवकास 
कार्यक्रम 

२०० आधिँखोला २ 

६४ पूवायिाि षवकास पूजी ीँगत सिचना ममयत तथा धनमायण माग 
तथा आवश्र्कतामा आिारित वडा नं २ 

१०० आधिँखोला २ 

६५ सामास्जक षवकास टापखुानेपानी टकी धनमायण २०० आधिँखोला २ 

६६ सामास्जक षवकास मषहला दधलत जनजाती तथा र्वुा लस्क्षत 
सास्कृधतक कार्यक्रम 

२०० आधिँखोला २ 

६७ आधथयक षवकास स्च्लेटी सहेली धसँचाई २०० आधिँखोला २ 

६८ आधथयक षवकास भतेुढ्ुिा झािखोला धसँचाई २०० आधिँखोला २ 

आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं.३  

६९ पूवायिाि षवकास कमेिे षवषप स्मधृत गोिेटो बाटो धनमायण २०० आधिखोला ३ 

७० पूवायिाि षवकास कमेिेपानी काकीनेटा मोटि बाटो २०० आधिखोला ३ 

७१ पूवायिाि षवकास पवुाँडाडा छिछिे मोटि बाटो धनमायण २०० आधिखोला ३ 

७२ पूवायिाि षवकास पवुाँडाडा नेपाने मोटिबाटो धनमायण ५०० आधिखोला ३ 

७३ पूवायिाि षवकास पवुाँडाँडा माझकटेिा ढोधल डाँडा मोटि 
बाटो 

१००० आधिखोला ३ 

७४ पूवायिाि षवकास रु्फलबािी पवुाँडाँडा खौलालाकुिी ग्राधमण 
सडक 

२०० आधिखोला ३ 

७५ पूवायिाि षवकास माझपोखिी टोल षवकास भवन २०० आधिखोला ३ 

७६ पूवायिाि षवकास एकघि एक िािा खानेपानी आर्ोजना 
धनमायण 

२५० आधिखोला ३ 

७७ पूवायिाि षवकास पूजी ीँगत सिचना ममयत तथा धनमायण माग 
तथा आवश्र्कतामा आिारित वडा नं ३ 

१०० आधिखोला ३ 

७८ सामास्जक षवकास स्शवालर् िाङिङु सालघािी खानेपानी 
व्र्वस्थापन 

२५० आधिखोला ३ 

आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं.४  
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७९ पूवायिाि षवकास उपल्लो सेपत आमासमूह भवन धनमायण २०० आधिँखोला ४ 

८० पूवायिाि षवकास टोल भवन धनमायण बास्ङ्सङ २०० आधिँखोला ४ 

८१ पूवायिाि षवकास कमेिे धसमलचौि लस्ब्सबोट टेक्टिेवल बाटो 
धनमायण 

२०० आधिँखोला ४ 

८२ पूवायिाि षवकास जाउलेढुिा लौधसबोट गोिेटोबाटो धनमायण २०० आधिँखोला ४ 

८३ पूवायिाि षवकास मान्छेको टाउको वैडा धनमायण ५०० आधिँखोला ४ 

८४ पूवायिाि षवकास रिमलस्वाँिा कोठीश्रवणकुमाि हदैु पञ्चासे 
मोटिबाटो 

२०० आधिँखोला ४ 

८५ पूवायिाि षवकास रिमलस्वािा गोिेटोबाटो सिुाि २०० आधिँखोला ४ 

८६ पूवायिाि षवकास सेपत कमेिे रिमलस्वाँिा पन्चासे मोटिबाटो 
धनमायण 

५०० आधिँखोला ४ 

८७ पूवायिाि षवकास पूजी ीँगत सिचना ममयत तथा धनमायण माग 
तथा आवश्र्कतामा आिारित वडा नं ४ 

१०० आधिँखोला ४ 

८८ आधथयक षवकास टािीबडािे धसचाइँ कुलो धनमायण २०० आधिँखोला ४ 

८९ आधथयक षवकास नािीकोट धसचाइँ र्ोजना २०० आधिँखोला ४ 

९० आधथयक षवकास बिाहाथान धसँचाइ आर्ोजना  २०० आधिँखोला ४ 

९१ सामास्जक षवकास दहठूलाखेत खानेपानी आर्ोजना २०० आधिँखोला ४ 

आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं. ५  

९२ पूवायिाि षवकास पलुको मखुको प्रधतक्षालर् २०० आधिँखोला ५ 

९३ पूवायिाि षवकास कृषि अजगन देवकोटाथि नाच्नेडाडाँ 
ग्रामीण सडक 

५०० आधिँखोला ५ 

९४ पूवायिाि षवकास गोठखोला अरिर्ाले ग्रामीण सडक २०० आधिँखोला ५ 

९५ पूवायिाि षवकास बेत्र्ानी गहते ग्रमीण सडक ३०० आधिँखोला ५ 

९६ पूवायिाि षवकास ििेठाटी देखी ितापोखिी हदैु धसग्दीखोला 
सम्म गोिेटोबाटो षवस्ताि 

२०० आधिँखोला ५ 
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९७ पूवायिाि षवकास ििेठाटी बास्कोट गहतेिा ग्रामीण सडक 
षवस्ताि 

३०० आधिँखोला ५ 

९८ पूवायिाि षवकास स्शवजीमागय मोटिबाटो धनमायण २०० आधिँखोला ५ 

९९ पूवायिाि षवकास सामदुाषर्क भवन ट्रस्ट धनमायण २०० आधिँखोला ५ 

१०० पूवायिाि षवकास पूजी ीँगत सिचना ममयत तथा धनमायण माग 
तथा आवश्र्कतामा आिारित वडा नं ३ 

१०० आधिँखोला ५ 

१०१ आधथयक षवकास आरुषवधन धसचाइँ र्ोजना २०० आधिँखोला ५ 

१०२ आधथयक षवकास खानेपानी, धसचाइँ, लगार्त माग तथा 
आवश्र्कताको आिािमा अन्र् र्ोजना 

२०० आधिँखोला ५ 

१०३ सामास्जक षवकास ििेठाटी खानेपानी आर्ोजना ५०० आधिँखोला ५ 

आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं. ६  

१०४ पूवायिाि षवकास ठुलीखोिीर्ा सामदुाषर्क भवन धनमायण ३०० आधिँखोला ६ 

१०५ पूवायिाि षवकास घधतयगाउँ गोिेटो बाटो धनमायण २०० आधिँखोला ६ 

१०६ पूवायिाि षवकास लामडाँडा बषुढको चौतािा मोटिबाटो २०० आधिँखोला ६ 

१०७ पूवायिाि षवकास बगालेखोला बगालेडाँडा थमु्का लामघि 
गोिेटोबाटो 

२०० आधिँखोला ६ 

१०८ पूवायिाि षवकास डाँडाथि षटकाजा भजुिुे गोिेटोबाटो धनमायण २०० आधिँखोला ६ 

१०९ पूवायिाि षवकास भगवतीचोक बढुीकोचौतािो मोटिबाटो ५०० आधिँखोला ६ 

११० पूवायिाि षवकास भिुमुपोला अर्िथाम ननुथला मोटिबाटो 
धनमायण 

२०० आधिँखोला ६ 

१११ पूवायिाि षवकास षवकटोल बढु्यौली गोिेटोबाटो २०० आधिँखोला ६ 

११२ पूवायिाि षवकास सस्म्िखोला मोटिबाटो वल्लो पल्लो ५०० आधिँखोला ६ 

११३ पूवायिाि षवकास पूजी ीँगत सिचना ममयत तथा धनमायण माग 
तथा आवश्र्कतामा आिारित वडा नं ६ 

१०० आधिँखोला ६ 

११४ सामास्जक षवकास पिेिोहरु तथा खानेपानी ममयत ३०० आधिँखोला ६ 

११५ आधथयक षवकास ठुलाखेत धसँचाइ र्ोजना २०० आधिँखोला ६ 

जम्मा १४४८९३  
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३) संस्घर् सिकाि सशतय अनदुान : 

 

आधँिखोला गाउँपाधलका 
कार्यक्रम/ र्ोजना अनसुाि सशतय अनदुान 

आ.व. : २०७६/७७                                                                   बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सिकाि                                                                      िकम रु. हजािमा 
क्र.स. अनदुान प्राप्त षक्रर्ाकलाप सब प्रोजेक्ट उप क्षते्र प्राथधमक स्रोत दोस्रो स्रोत जम्मा कैषर्फर्त 

१ सहकािी धसचाई, साना धसचाई ममयत सम्भाि 
तथा धनमायण 

कृषि षवभाग - 31201011 कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

५००   

२ भकािो सिुाि कार्यक्रम केस्न्िर् कृषि प्रर्ोगशाला 
कार्यक्रम - 31201105 

कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

३००   

३ माटो परिक्षण गिी माटो सिुािको लाधग 
सामग्री/ प्रषवधि षवतिण/ हस्तान्तिण 

केस्न्िर् कृषि प्रर्ोगशाला 
कार्यक्रम - 31201105 

कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२००   

४ पश ुस्वास्थ व्र्वस्थापनको लाधग ओिधि 
षवतिण 

पश ुस्वास््र्, िोग 
अन्वेशण सेवा तथा 
क्वािेन्टाईन कार्यक्रम - 

31202102 

कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१४५   

५ पशपुन्छी तथा मत्स्र् उपचाि सेवा पश ुस्वास््र्, िोग 
अन्वेशण सेवा तथा 
क्वािेन्टाईन कार्यक्रम - 

31202102 

कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

६०   
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६ वडय फ्ल ुिोग लगार्त अन्र्िोगहरुको 
धनर्न्त्रणको लाधग वैठक तथा नमनुा संकलन 
गिी पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा रिपोषटयि 
गने 

पश ुस्वास््र्, िोग 
अन्वेशण सेवा तथा 
क्वािेन्टाईन कार्यक्रम - 

31202102 

कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

७५   

७ षवधभन्न खोपहरु लगाए वापत भ्र्ास्क्सनेटिलाई 
पारिश्रधमक 

पश ुस्वास््र्, िोग 
अन्वेशण सेवा तथा 
क्वािेन्टाईन कार्यक्रम - 

31202102 

कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१२५   

८ तिल नाईट्रोजन ढुवानी भण्डािण तथा षवतिण 
तथा व्र्वस्थापन 

पशपुन्छी स्रोत 
ब्र्वस्थापन तथा प्रवद्धयन 
कार्यक्रम - 31202103 

कृषि नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२४०   

९ अन्िाअन्िी श्रवणकुमाि क्षेत्र पर्यटकीर् षवकास पर्यटन पूवायिाि षवकास 
आर्ोजना - 32501106 

पर्यटन नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१५००   

१० आिािभतू तहका स्वीकृत दिवन्दीका स्शक्षक, 

िाहत अनदुान स्शक्षकका लाधग तलब भत्ता 
अनदुान (षवशेि स्शक्षा परििद अन्तिगतका 
स्शक्षक/कमयचािीहरु समेत) 

सबैका लाधग स्शक्षा- 
आिािभतू तह - 
35000014 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

८३२६४   

११ माध्र्धमक तहका स्वीकृत दिवन्दीका स्शक्षक, 

िाहत अनदुान स्शक्षक लाधग तलब भत्ता 
अनदुान (षवशेि स्शक्षा परििद अन्तिगतका 
स्शक्षक/कमयचािी,प्राषवधिक िािका प्रस्शक्षक 
समेत) 

माध्र्ाधमक तह - 
35000015 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२६८१५   
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१२ प्रधत षवद्याथी लागतका आिािमा स्शक्षण 
धसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को पिीक्षा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२४१४   

१३ प्रधत षवद्याथी लागतका आिािमा स्शक्षण 
धसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को पिीक्षा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

३८५   

१४ प्रधत षवद्याथी लागतका आिािमा स्शक्षण 
धसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को पिीक्षा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

६८४   

१५ प्रािस्म्भक बाल षवकास सहजकतायहरुको 
पारिश्रधमक तथा षवद्यालर् कमयचािी व्र्बस्थापन 
अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

१५९२   

१६ प्रािस्म्भक बाल षवकास सहजकतायहरुको 
पारिश्रधमक तथा षवद्यालर् कमयचािी व्र्बस्थापन 
अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

८९६   

१७ प्रािस्म्भक बाल षवकास सहजकतायहरुको 
पारिश्रधमक तथा षवद्यालर् कमयचािी व्र्बस्थापन 
अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

५६२०   

१८ षवद्यालर् भौधतक पवुायिाि धनमायण अनदुान षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

११३६७   
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१९ षवद्यालर् भौधतक पवुायिाि धनमायण अनदुान षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

१८१२   

२० षवद्यालर् भौधतक पवुायिाि धनमायण अनदुान षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

३२२१   

२१ षवद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनदुान षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

४४६   

२२ षवद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनदुान षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१५७२   

२३ षवद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनदुान षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

२५१   

२४ षवद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्ति सदुृढीकिण एवम ्
कार्यसम्पादनमा आिारित प्रोत्साहन अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

३६६१   

२५ षवद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्ति सदुृढीकिण एवम ्
कार्यसम्पादनमा आिारित प्रोत्साहन अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

५८४   

२६ षवद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्ति सदुृढीकिण एवम ्
कार्यसम्पादनमा आिारित प्रोत्साहन अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

१०३७   
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२७ शैस्क्षक पहुँच सधुनस्ितता, अनौपचारिक तथा 
वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (पिंपिागत षवद्यालर्, 

वैकस्ल्पक षवद्यालर्, साक्षिता ि धनिन्ति 
स्शक्षाका कार्यक्रम समेत) 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

९९   

२८ शैस्क्षक पहुँच सधुनस्ितता, अनौपचारिक तथा 
वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (पिंपिागत षवद्यालर्, 

वैकस्ल्पक षवद्यालर्, साक्षिता ि धनिन्ति 
स्शक्षाका कार्यक्रम समेत) 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

१७७   

२९ शैस्क्षक पहुँच सधुनस्ितता, अनौपचारिक तथा 
वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (पिंपिागत षवद्यालर्, 

वैकस्ल्पक षवद्यालर्, साक्षिता ि धनिन्ति 
स्शक्षाका कार्यक्रम समेत) 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

६२४   

३० सावयजधनक षवद्यालर्का षवद्याथीहरुका लाधग 
धनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

१८६   

३१ सावयजधनक षवद्यालर्का षवद्याथीहरुका लाधग 
धनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

३३१   

३२ सावयजधनक षवद्यालर्का षवद्याथीहरुका लाधग 
धनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

११७०   
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३३ सावयजधनक षवद्यालर्मा अध्र्र्नित 
षवद्याथीहरुका लाधग छात्रबसृ्त्त (आवासीर् तथा 
गैिआवासीर्) 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनायहनुे अनदुान 

८७   

३४ सावयजधनक षवद्यालर्मा अध्र्र्नित 
षवद्याथीहरुका लाधग छात्रबसृ्त्त (आवासीर् तथा 
गैिआवासीर्) 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

६९२   

३५ सावयजधनक षवद्यालर्मा अध्र्र्नित 
षवद्याथीहरुका लाधग छात्रबसृ्त्त (आवासीर् तथा 
गैिआवासीर्) 

षवद्यालर् क्षेत्र षवकास 
कार्यक्रम- स्जल्ला स्ति - 
35000801 

स्शक्षा नेपाल 
सिकाि 

एस.एस. धड. षप. - 
सोिभनाय हनुे ऋण 

२१२   

३६ स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी,प्रा स्वा के ि 
अस्पतालहरुमा कार्यित कमयचािीहरुको तलव 
महगी भत्ता स्थानीर् भत्ता पोिाक लगार्त 
अन्र् प्रशासनीक खचय समेत 

प्राथधमक स्वास््र् सेवा - 
37001012 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२१६७४   

३७ उपचाि केन्िहरुमा आकस्स्मक अवस्थामा 
औसधि एवं ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका 
लाधग आवश्र्क स्टेशनिी तथा र्फमय र्फिमेट 
र्फोटोकपी, धबिामीको व्र्स्क्तगत षवविण ई-षट.धब 
िस्जस्टिमा अध्र्ावधिक, समदुार् परिचालन गरि 
क्षर्िोग षविामी धनदानका लाधग प्रिेण तथा 
उपचाि, षवश्व क्ष 

क्षर्िोग धनर्न्त्रण - 
37001101 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

४५   
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३८ कार्यक्रमको धनर्धमत अनगुमन तथा मलु्र्ांकन 
गरि कार्यक्रमको गणुस्तिीर्ता सधुनस्स्चत गने, 

स्थलगत अनसु्शक्षण गरि स्वास््र्कधमयहरूको 
क्षमता अधभवसृ्ध्द, क्षर्िोगका धबिामीको 
उपचािको नधतजको कोहटय षवश्लिेण तथा 
कार्यक्रमको चौमाधसक सधमक्षा 

क्षर्िोग धनर्न्त्रण - 
37001101 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

८५   

३९ स्वास््र् संस्थाबाट टाढा िहेका बस्ती तथा 
स्वास््र् सेवामा पहूच कम भएका, कािागाि, 

गमु्बा, स्कुल, बिृाश्रम,उद्योग भएको क्षेत्र, शहिी 
घनाबस्ती, लगार्त अन्र् क्षर्िोगका 
जोस्खमर्कु्त जनसंख्र्ामा माइक्रोस्कोषपक 
क्र्ाम्प लगार्तका अन्र् सकृर् क्षर्िोग 
खोजपडताल कार्यक्रम 

क्षर्िोग धनर्न्त्रण - 
37001101 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

५०   

४० परिवाि र्ोजन तथा प्रजनन स्वास््र् कार्यक्रम एकीकृत मषहला स्वास््र् 
तथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम - 37001103 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

७८२   

४१ परिवाि र्ोजन तथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रमका लाधग औजाि/उपकिण खरिद 

एकीकृत मषहला स्वास््र् 
तथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम - 37001103 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२७   

४२ मात ृतथा नवस्शश ुकार्यक्रम एकीकृत मषहला स्वास््र् 
तथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम - 37001103 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२४०   
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४३ मात ृतथा नवस्शश ुकार्यक्रम अनगुमन तथा 
सपुरिवेक्षण 

एकीकृत मषहला स्वास््र् 
तथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम - 37001103 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१०   

४४ मात ृतथा नवस्शश ुकार्यक्रम अन्तगयत आमा 
सिुक्षा, ANC, न्र्ानो झोला, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate ि 
धनशलु्क गभयपतन कार्यक्रम 

एकीकृत मषहला स्वास््र् 
तथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम - 37001103 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

९६०   

४५ मात ृतथा नवस्शश ुकार्यक्रमका लाधग व्र्स्क्त 
किाि 

एकीकृत मषहला स्वास््र् 
तथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्यक्रम - 37001103 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

५३२   

४६ खोप केन्ि धनमाणय एषककृत बाल स्वास््र् 
एवं पोिण कार्यक्रम - 
37001104 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

३८०   

४७ दानिुा रुवेला खोप अधभर्ान एषककृत बाल स्वास््र् 
एवं पोिण कार्यक्रम - 
37001104 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

६५   

४८ धनर्धमत तथा पणुय खोप र्दगोपना ि खोप 
ढुवानी 

एषककृत बाल स्वास््र् 
एवं पोिण कार्यक्रम - 
37001104 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२८६   

४९ पोिण कार्यक्रम (नेपाल सिकाि) एषककृत बाल स्वास््र् 
एवं पोिण कार्यक्रम - 
37001104 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

३२३   



23 
 

५० िोटा खोप सरुुवात एषककृत बाल स्वास््र् 
एवं पोिण कार्यक्रम - 
37001104 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२५   

५१ औलो धनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनगुमन एवम ्
मूल्र्ाङ्कन, औलो माहामािी हनुे औलो ग्रसीत 
क्षेत्रको छनौट गिी धबिार्द छकय ने (िेस्पोन्सीभ 
स्प्रइेङ समेत), षवश्व औलो धनर्न्त्रण र्दवस 
मनाउने तथा औलो धनर्न्त्रणका लाधग 
बहधुनकार् अन्तिषक्रर्ा 

महामािी तथा िोग 
धनर्न्त्रण कार्यक्रम - 
37001105 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२१   

५२ नसने िोग सम्बस्न्ि कार्यक्रम (अधभमसु्खकिण, 

नसने िोग तथा मानधसक स्वास््र्सम्बस्न्ि 
सचेतना कार्यक्रम(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer days ) ) 

महामािी तथा िोग 
धनर्न्त्रण कार्यक्रम - 
37001105 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

७०   

५३ महामािी तथा प्रकोपजन्र् िोगहरुको अबस्थामा 
RRT/ CRRT परिचालन गने, चौमास्शक रिभ्र् ुतथा 
अधभमखुीकिण गने 

महामािी तथा िोग 
धनर्न्त्रण कार्यक्रम - 
37001105 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

६०   

५४ मानधसक स्वास््र् सम्बन्िी महत्वपूणय र्दवस 
मनाउने (आत्महत्र्ा िोकथाम र्दवस, मानधसक 
स्वास््र् र्दवस, अल्जाईमि र्दवस)मानधसक 
स्वास््र् समस्र्ाबाट प्रभाषवत ब्र्स्क्तका 
परिवािका सदस्र्हरु (स्र्ाहािकतायहरु ) का 
लागी क्षमता अधभधििी कार्यक्रम 

महामािी तथा िोग 
धनर्न्त्रण कार्यक्रम - 
37001105 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१९   
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५५ िेधबज, सपयदंश आर्दको जनचेतनासम्बस्न्ि प्रचाि 
प्रसाि तथा र्दवस मनाउने पश ुपंक्षी आदीबाट 
हनुे ईन्रु्फएन्जा, बडय फ्ल,ु ए र्म आि 
धसषिसकोधसस, टक्सो्लाज्मोधसस आदी षवधभन्न 
सरुवािोग सम्बस्न्ि िोकथाम ि सचेतना 
कार्यक्रम 

महामािी तथा िोग 
धनर्न्त्रण कार्यक्रम - 
37001105 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

२०   

५६ षवश्व कुष्ठिोग र्दवस तथा अपांगता र्दवसको 
उपलक्ष्र्मा कार्यक्रम 

अपािता िोकथाम तथा 
कुष्ठिोग धनर्न्त्रण 
कार्यक्रम - 37001106 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१५   

५७ स्थानीर् तहका स्वास््र् संस्थाहरुको माधसक, 

चौमाधसक सधमक्षा, सूचना संकलन, गणुस्ति 
सिुाि साथै षविधुतर् प्रधतवेदनका लाधग 
इन्टिनेट सेवा समशलु भकु्तानी समेत 

अस्पताल धनमायण सिुाि 
तथा व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणाली - 37001108 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१६९   

५८ धबद्यालर् स्वास््र् स्शक्षा, आमा समूह तथा 
स्थानीर् तहमा स्वास््र्का लाधग सामास्जक 
व्र्वहाि परिवतयन प्रवध्दयन अधभर्ान 

िाषष्ट्रर् स्वास््र् स्शक्षा, 
सूचना तथा संचाि केन्ि - 
37001109 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१२५   

५९ स्वास््र् संस्थाका सम्पूणय कमयचािीका लाधग 
संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््र् संस्थाजन्र् 
र्फोहोिमैला व्र्वस्थापन सम्वन्िी Wholesite 

Orientation 

िाषष्ट्रर् ताधलम कार्यक्रम - 
37001802 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

७००   

६० षविामीको लाधग ओ.षप.धड.षटकट (कावयन कपी 
सषहतको ) छपाई 

उपचािात्मक सेवा 
कार्यक्रम - 37001901 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१००   
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६१ आिािभतू तथा आकस्स्मक सेवा स्वास््र् 
चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथधमक अस्पतालको 
न्रू्नतम सेवा मापदण्ड अनगुमन सम्वस्न्ि 
अधभमसु्खकिण कार्यक्रम 

उपचािात्मक सेवा 
कार्यक्रम - 37001901 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१००   

६२ आिािभतू तथा आकस्स्मक सेवाको लाधग 
औिधि खरिद ( पूवायनमुान, परिमाण धनिायिण 
तथा स्पेस्शषर्फकेसन तर्ाि गने कार्यको समेत 
खचय ) 

उपचािात्मक सेवा 
कार्यक्रम - 37001901 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

८५०   

६३ औिधिको समसु्चत प्रर्ोग प्रवियनको लाधग 
साथी समहु स्शक्षा कार्यकम ( peer group 

discussion) तथा आिािभतू स्वास््र् सेवा 
सम्वस्न्ि स्तिीर् उपचाि पषद्धधत अधभमसु्खकिण 
तथा सधमक्षा कार्यक्रम 

उपचािात्मक सेवा 
कार्यक्रम - 37001901 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१२५   

६४ न्रू्नतम सेवा मापदण्ड कार्ायन्वर्नका लाधग 
आवश्र्क औजाि उपकिण तथा स्वास््र् 
समाग्री खरिद, ममयत तथा व्र्वस्थापन 

उपचािात्मक सेवा 
कार्यक्रम - 37001901 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१५०   

६५ महीला स्वास््र् स्वरं् सेषवका कार्यक्रम (अिय 
वाषियक सधमक्षा ि र्दवस मनाउने) 

नधसयङ तथा सामाजषक 
सिुक्षा सेवा कायर्क्रमनधसय 
- 37001902 

स्वास््र् नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१२   

६६ िाष्ट्रपधत िधनि धसल्ड प्रधतर्ोधगता (स्थानीर् 
तहस्तिीर्) 

खेलकुद षवकास कार्यक्रम 
- 34300102 

र्वुा तथा 
खेलकुद 

नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१००   
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६७ अन्िा अन्िी टे्रल बजृ, बैडाठूलाखेत टे्रल बजृ, 

जिे खोला पानीघाट टे्रल बजृ झो.प,ु आधँिखोला 
गाउँपाधलका, स्र्ाङजा 

झोलुंगे पलु क्षेत्रगत 
कार्यक्रम - 36501103 

र्ातर्ात 
पूवायिाि 

नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

५०००   

६८ हरिपाला- षटकाजा सडक बोक्सेिाहा 
आिँीखोला पलु स्र्ाङजा धडषपआि सषहत 

स्थानीर् स्तिका सडकपलु 
तथा सामदुाषर्क पहुंच 
सिुाि परिर्ोजना - 

36501106 

र्ातर्ात 
पूवायिाि 

नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१५००   

६९ नवीकिणीर् ऊजाय प्रधबधिहरु ( लघ ुतथा साना 
जलधबितु, सौर्य ऊजाय, वार्ोग्र्ास, वार्ोमास, 

ऊजायको उत्पादनमलुक परिप्रर्ोग) मार्फय त 
ऊजाय उत्पादन ि परिप्रर्ोग 

िाषष्ट्रर् ग्रामीण तथा 
नवीकिणीर् उजाय 
कार्यक्रम - 30800104 

उजाय नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

११५९   

७० अस्थार्ी तथा किाि कमयचािीका लाधग पोशाक प्रिानमन्त्री िोजगाि 
कार्यक्रम - 37100102 

श्रम तथा 
िोजगािी 

नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

१०   

७१ कार्ायलर् संचालन तथा मसलन्द खचय प्रिानमन्त्री िोजगाि 
कार्यक्रम - 37100102 

श्रम तथा 
िोजगािी 

नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

५०   

७२ तलव प्रिानमन्त्री िोजगाि 
कार्यक्रम - 37100102 

श्रम तथा 
िोजगािी 

नेपाल 
सिकाि 

नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान 

४१७   

कुल जम्मा १८८६००   

 

नोट : नगद सहभाधगता ि प्रदेश समपिुक साझेदािी िकम गा.पा.को समपिुक बजेट ि अन्र् स्शियक संगको साझेदािीमा गरिन े। 



27 
 

नेपाल सिकािले धलएको नीधत ि तोकेको दिमा गत षवगत बियदेखी नै र्ददै आएको सामास्जक सिुक्षा 
तर्फय को िकमको धभनै्न धसधलङको रूपमा प्राप्त हनुेछ जनु र्स बजेटमा समावेश भएको छैन । 

 

सभाध्र्क्षज्रू् एवं आदिणीर् उपस्स्थत महानभुावहरु 

र्सै बजेटको पिीधिधभत्र िहेि आ व ०७६/७७ का र्ोजनाहरु संचालन हनुेछन ्। पवुायिाि 
तर्फय का र्ोजनाहरु र्फाल्गनु मसान्तसम्म ि अन्र् कार्यक्रमहरु जेष्ठ मसान्तसम्म कार्ायन्वर्न भै सक्नपुने 
षवगतको परिपाटीलाइ र्स आधथयक वियमा समेत लाग ुगने धनधतगत ब्र्बस्था गरिएको छ । र्सले 
समग्र गाँउपाधलकको भौधतक पवुायिाि लगार्त आधथयक सामास्जक क्षेत्रको समग्र षवकासमा षवगत बिय 
झै सकािात्मक प्रभाव पानेछ भने्न आशा गिीएको छ । र्स गाँउपाधलकाको बजेट तर्ािीको क्रममा 
धबधभन्न चिणहरुमा आ आफ्नो स्थानबाट मागयदशयन र्दनहुनुे सम्पणुय महानभुावहरुमा हार्दयक आभाि 
ब्र्क्त्त गनय चाहान्छु ।त्र्सैगिी सहभाधगतात्मक र्ोजना तजुयमाको शरुुवात सगै आजको र्स घोिणा 
समािोहलाइ सर्फलता पवुयक सम्पन्न गने समर्सम्म सहर्ोग परु्ायउनहुनुे व्र्स्क्तत्वहरु, गाउँपाधलकाका 
कमयचािीहरुलाई िन्र्बाद प्रकट गनय चाहान्छू । अन्त्र्मा प्रस्ततु र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको सर्फल 
कार्ायन्वर्नमा सबैपक्षहरुबाट षवगत बियको झै िचनात्मक सहर्ोग प्राप्त हनुे नै छ भने्न आशा  ि 
अपेक्षा सषहत धबदा हनु चाहान्छु ।  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

प्रमास्णत धमधत: २०७६/०३/२४ 
सधुिि कुमाि पौडेल 

अध्र्क्ष 


