तभानखोरा गाउॉऩालरकाको दशौँ गाउॉसबाभा ऩेश बएको
आलथिक वषि २०७८/079 को फजेट तथा कामिक्रभ

तभानखोरा गाउॉऩालरका
फोङ्गादोबान,फागरुङ
२०७८

सम्भालनत सबाका
सबाध्मऺ भहोदम,
सबाका सदस्मज्मूहरु
१. सवैभा नभस्काय तथा स्वागत सहहत हवश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोलबड-१९ को दोस्रो
रहयका कायण लसर्जित हवषभ् ऩरयर्स्थलतका फीचभा नागरयकको जीवनयऺा गदै हवकास लनभािणराई
अगाडी फढाउने तथा गाउॉऩालरकाको साभार्जक आलथिक हवकासभा अगाडी फढ्ने टे वा ऩुमािााउने दृढ
हवश्वासका साथ तभानखोरा गाउॉऩालरकाको तपिफाट भ मस गाउॉसबा सभऺ आलथिक वषि
२०७८/७९ को वाहषिक फजेट तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि उऩर्स्थत बएको छु ।
२. फजेट तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनुब
ि न्दा अगाडी

सॊ र्घम रोकतार्न्िक गणिन्िात्भक शासन व्मवस्था

स्थाऩना य सस्थागत गदाि साहादत प्राप्त गनुह
ि न
ु े सम्भालनत प्रथभ शहहद स्व.क्मा. रखन थाऩा रगाएत
सफै ऩरयवतिनभा ज्मान गुभाउने शहहदहरु प्रलत सम्भान तथा बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु । नेऩार
य नेऩारी जनताको सविबौभसत्ता सम्ऩन्न गयाउन य सभाज ऩरयवतिनभा अग्रणी नेतत्ृ वदामी बूलभका

लनबाउनुबएका र्शखय ऩुयष हव.हऩ. कोइयारा, गणेशभान लसॊ ह, ऩुष्ऩरार श्रे ष्ठ य नेऩारको सॊ हवधान

लनभािण गनि य जायी गनि सपर नेता शुलसर कोइयारा प्रलत आदय ऩूवक
ि सम्भानका साथ स्भयण गनि
चाहन्छु ।नेऩारको याजलनलतक स्वतन्िता, रोकतन्ि य ऩरयवतिनको क्रभभा हवलबन्न जनआन्दोरन,

सशस्त्र सॊ घषि य जनमुद्धभा वलरदानी, ज्मान गुभाएकाहरु प्रलत सम्भान तथा स्भयण गनि चाहन्छु , वेऩत्ता
ऩरयवाय, हऩलडत नागरयक प्रलत गहहयो सम्भान व्मक्त गदिछु। साथै सशस्त्र द्बन्दको सभमभा सयकाय
ऩऺवाट भारयएका तभानखोरा गा.ऩा. वडा नॊ. ३ तभानका दुगाि फहादुय फुढा, प्रेभ फहादुय घलति,

ओभकाय फुढा य तभानखोरा गा.ऩा. वडा नॊ. २ का गॊगा फहादुय ऩुन प्रलत बावऩूणि श्रद्धान्जरी व्मक्त
गदिछु ।लभलत २०७७ सार साउन १३ गते तभानखोरा गाउॉऩालरका वडा नॊ. २ खोरे स्वाङभा
ऩहहयोफाट ज्मान गुभाउने २ जना व्मर्क्तहरुप्रलत हार्दिक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदिछु।

३. हवश्वव्माऩी रुऩभा दे खा ऩये को कोलबड-१९ रे दे शबयीका नागरयकहरुको दै लनक जनजीवनभा प्रलतकुर
असय ऩारययहेको छ । भहाभायीको चऩेटाभा ऩये य मस गाउॉऩालरकाका ऩलन २ जना नागरयकहरुरे
ज्मान गुभाइसकेका छन् । मस भहाभायीका कायण ज्मान गुभाएका सफै नागरयकहरुप्रलत हार्दिक
श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदै कोयोनाफाट सॊ क्रलभत सफैजनाराई शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदिछु ।
मसका साथै कोयोना भहाभायीका हवरुद्ध अग्रऩर्ततभा यही सेवायत सफै स्वास््मकभॉ तथा मस

अलबमानभा खटीएका जनप्रलतलनलध, याष्डसेवक कभिचायी, सुयऺाकभॉ, स्वमॊ सेवक, स्वास््म सुयऺासॉग

सम्फर्न्धत स्वास््म साभग्री तथा भानवीम सहमोग गने सहमोगी सॊ घ सॊ स्था य नागरयकहरुप्रलत हार्दिक

धन्मवाद ऻाऩन गनि चाहन्छु ।साथै हवश्वबयी पेलरएको कोलबड-19फाट फच्न सम्ऩूणि नागरयकहरुराई
ऩूणरु
ि ऩभा स्वास््म सुयऺा भाऩदण्ड ऩारना गनि हार्दिक अनुयोध गदिछु ।

४. मो फजेट तजुभ
ि ा गदाि नेऩारको सॊ हवधानरे ऩरयकल्ऩना गये को सॊ घीम रोकतार्न्िक गणतन्िात्भक
याज्म प्रणारी, सॊ हवधानभा उल्रे र्खत याज्मका लनदे र्शत लसद्धान्त तथा नीलतहरु, नेऩार सयकाय, गण्डकी
प्रदे श सयकाय य तभानखोरा गाउॉऩालरकाका कानुन, र्दगो हवकासका रक्ष्म, गाउॉऩालरकाको नीलत
तथा कामिक्रभ य गाउॉ कामिऩालरकाको सविसम्भलतको लनणिमराई आधाय भानेको छु ।
५. आगाभी आलथिक वषिको व्ममको अनुभान गदाि आलथिक लभतव्महमता, कामािन्वमन मोग्मता, हवकासको
आवश्मकता, नागरयकको अऩेऺाराई प्राथलभकता र्दएकी छु ।मो फजेट तजुभ
ि ा गदाि स्थानीम स्रोत य
साधनको ऩरयचारन गयी र्शऺा, स्वास््म य उत्ऩादन तथा योजगायी अलबफृद्धी गने मोजना य
कामिक्रभभा केर्न्ित बएको छु ।
सबाध्मक्ष्म भहोदम
सबाका सदस्मज्मूहरु
अफ भ चारु आलथिक वषि 2077/078 को आम व्ममको मथाथि र्स्थलत तथा उऩरब्धीहरु प्रस्तुत गनि
चाहन्छु ।
६.

मस ऩालरकाको चारु आ.फ.को जेठ भसान्तसम्भको प्रगलत हववयण छु ट्टै तमाय गयी ऩेश गये को छु ।चारु
आ.फ.को जेठ भसान्त सम्भ हवलबन्न स्रोतहरुफाट कुर रु. २४ कयोड ४६ राख ३९ हजाय २ सम ८० य
ऩैसा २५ भाि प्राप्त बएको छ ।जेठ भसान्त सम्भको अवलधभा कुर हवलनमोजनको 50.30 प्रलतशत फजेट
खचि बएको छ । हवर्त्तम प्रगलत कभ बए ऩलन अलधकाॊश मोजनाहरु सम्झौता बई काभ बैयहेको य चारुतपिका
ऺेिगत कामिक्रभहरुऩलन अलधकाॊश सम्ऩन्न बै बुक्तानीको क्रभभा यहेको हुॉदा बौलतक प्रगलतको अवस्था
सन्तोषजनक यहेको छ ।
सबाध्मऺ भहोदम
सबाका सदस्मज्मूहरु

७. अफ भ आगाभी आलथिक वषि २०७८/०७९ को फजेटका सोच, रक्ष्म, उद्देश्म तथा य अऩेर्ऺत उऩरर्ब्धहरु
प्रस्तुत गदिछु ।
क) सोचM सुखी य सभानM सभुन्नत तभान
ख) रक्ष्मM स्रोत साधनको ऩरयचारन एवभ् सभन्माहमक हवतयणद्धाया जनताको साभार्जक,
आलथिकस्तयभा वृद्धी गदै सुखी, सभताभुरक य सुशासनमुक्त सभुन्नत तभानखोरा गाउॉऩालरका
लनभािण गने ।
ग) उद्देश्महरुM
१

हवश्वव्माऩी रूऩभा दे खा ऩये को कोलबड-१९ को भहाभायीफाट गाउॉऩालरकाका
नागरयकहरूको जीवन यऺा गयी जनजीवनराई साभान्मीकयण गनुि ।

२

गुणस्तरयम र्शऺाका रालग र्शऺण सॊ स्थाहरुको आधुलनकीकयण बौलतक ऩुवािधाय य
सुहवधाको सवलरकयण गने ।

३

आलथिक तथा साभार्जक रुऩभा ऩलछ ऩये का वगिको र्शऺाभा ऩहुॉच सुलनर्ित गने ।

४

सफै नागरयकराई गुणस्तयीम स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाई स्वास््म य ऩोषण
सम्फन्धी सचेतना उऩरब्ध गयाउने ।

५

गाउॉऩालरकाभा ५ शैमाको अस्ऩतार लनभािण गने य ऩालरका लबिका स्वास््म
सॊ स्थाहरुको स्तयोन्नती गने ।

६

कृहष तथा ऩशुऩारनको व्मावसाहमकताभा जोड र्ददै उत्ऩादकत्व फृहद्ध गने ।

७

रर्ऺत सभूहराई साभार्जक सुयऺा य सॊ यऺणको छाताभा ल्माउनु ।

८

सडकको लनभािण, भभित य स्तयोन्नती गयी मातामातको सहज ऩहुॉच ऩुमािााउनु ।

९

सेवाप्रवाहराई प्रहवलधभैिी फनाउॉदै सेवा प्रवाहको गुणस्तय अलबवृद्धी गनुि ।

घ) अऩेर्ऺत उऩरर्ब्धहरु
१

प्रस्ताहवत फजेट तथा कामिक्रभको सपर कामािन्वमनफाट भहाभायीको असय न्मून गदै
आम तथा योजगायीको अवसय सृजना हुनेछ,

आलथिक-साभार्जक ऺेि थऩ गलतशीर

हुनेछ, ऩायस्ऩरयक सम्भान य अवसयसहहत साभार्जक न्माम कामभ हुनेछ,

"सुखी य

सभानM सभुन्नत तभान " को गाउॉऩालरकाको र्दघिकालरन सोच ऩूया गनि मोगदान
ऩुग्नेछ

बन्ने हवश्वास लरएको छु ।

सबाध्मऺ भहोदम
सबाका सदस्मज्मूहरु
अफ भ आ.फ. २०७८/०७९ को ऺेिगत फजेट तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गदिछु ।
कोलबड-19 योकथाभ तथा लनमन्िण य स्वास््म प्रणारीभा सुधाय
८. कोलबड-19 को भहाभायीका कायण ऩुयै हवश्व नै आक्रान्त फलनयहेको फेरा मसफाट हाम्रो दे श य हाम्रो
ऩालरका ऩलन ऩूणरु
ि ऩभा प्रबाहवत छ ।भहाभायीको योकथाभ तथा लनमन्िण गनुि य आफ्नो
ऩालरकलबिका नागरयकहरुराई सहज य शुरब स्वास््म सेवा ऩुमा्िउन गाउॉऩालरकाको दाहमत्वराई
भनन गदै कोलबड-19 योकथाभ तथा लनमन्िण य सभग्र स्वास््म प्रणारीभा सूधाय ल्माउनको रालग
स्वास््म तपि कुर रु. १ कयोड ४४ राख ६६ हजाय ६ सम 50 हवलनमोजन गये को छु ।
९. . कोलबड-19 को योकथाभ, लनमन्िण तथा उऩचायराई प्रबावकायी फनाउन हवऩद् व्मवस्थाऩन
कोषफाट खचि हुनेगयी रु ३० राख हवलनमोजन गये को छु ।
१०.. सॊ घ तथा प्रदे श सयकायसॉगको सहकामि तथा सभन्वमभा तभानखोरा गाउॉऩालरका अन्तगित
फोङ्गादोबान स्वास््म चौकीभा सॊ चालरत कोलबड-१९ अस्ऩतारराई लनयन्तयता तथा व्मवर्स्थत गनि
आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।

११.. सॊ घीम तथा प्रदे श सयकायसॉग सभन्वम गयी तभानखोरा गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणि नागरयकको स्वास््म
सुयऺाराई भध्मेनजय गदै मथाशीघ्र कोलबड-19 हवरुद्धको खोऩ रगाउन आवश्मक व्मवस्था
लभराउनेछु ।
१२.. सॊ घीम सयकायको रगानीभा गाउॉऩालरकालबि

लनभािण हुन रागेको ५ शैमाको तभानखोरा

आधायबुत अस्ऩतार लनभािण सहर्जकयणका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
१३.. स्वास््म चौकीहरुभा पाभे सी सेवा सञ्चारन गयी अत्मावश्मक औषधीहरुको सहज उऩरब्धताराई
सुलनर्ित गने उद्देश्मका साथ

"अध्मऺ पाभे सी कामिक्रभ " अन्तगित फोङ्गादोबान स्वास््म चौकीभा

पाभे सी सेवा सॊ चारन गनिका रालग रु. १० राख हवलनमोजन गये को छु ।
१४.. योगहरुको ऩहहचान तथा लनदानभा सहर्जकयणका लनम्ती स्वास््म चौकीहरुभा एक्स ये तथा ल्माव
सेवा व्मवस्थाऩन तथा सॊ चारन गनि आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।वोङ्गादोबान स्वास््म
चौकीभा ल्माव एनाराइजय भेलसन खरयद् तथा व्मवस्थाऩनका रालग रु.1 राख ५० हजाय हवलनमोजन
गये को छु ।
१५.. "उऩाध्मऺ सुत्केयी घयबेट कामिक्रभ " राई लनयन्तयता र्दनका लनम्ती आवश्मक फजेट हवलनमोजन
गये की छु ।
१६.. प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायसॉगको साझेदायीभा र्शशु, फारफालरका, हकशोयी, अऩाङ्गता बएका व्मर्क्त
य गबिवतीको ऩोषण र्स्थलतभा सुधाय ल्माउन

"फहुऺेिीम ऩोषण कामिक्रभ "को लनयन्तयताका रालग

आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये की छु ।
१७.. नसने योगको प्रकोऩको न्मूलनकयणका रालग स्वास््म प्रवद्धिनात्भक सेवाभा हवशेष जोड र्दइनेछ साथै
मसको रालग लनदानात्भक य उऩचायात्भक सेवाराई हवस्तायका रालग फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
१८.. ऩूणि खोऩ सुलनर्ितता गाउॉऩालरकाको अवस्थाराई कामभ गदै हये क वडाहरुभा खोऩको अवस्थाको
लनमलभत अनुगभन तथा सलभऺा साथै वैशाख भहहना य वैशाख २४ गतेराई ऩूणि खोऩ र्दवस
भनाउनको रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
१९.. सुत्केयी भहहराराई स्वास््म सॊ स्थाभा सुत्केयी बएवाऩत रु. १००० प्रोत्साहन बत्ताको व्मवस्थाराई
लनयन्तयता र्दनका रालग फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
२०.. भहहरा स्वास््म स्वमभ सेहवकाहरुराई स्वास््मका सम्ऩूणि कामिक्रभहरुभा स्वास््म सॊ स्था य
सभुदामको काभ साथै जनचेतना पैराउने कामिभा उत्प्रेरयत गनि नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायरे
उऩरब्ध गयाउने प्रोत्साहन बत्ताभा रु १००० थऩ गनिका रालग फजेटको व्मवस्था गये को छु ।

२१.. "स्वास््म वीभा कामिक्रभ " राई थऩ प्रबावकायी फनाउन य स्वास््म वीभा कामिक्रभराई सफैको
ऩहुॉचभा ऩुमािहउनको लनर्म्त गरयव तथा हवऩन्न ऩरयवायको लन :शुल्क स्वास््म वीभा गरयर्दनको रालग
आजश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
२२.. हवद्यारमहरुभा हकशोय हकशोयीहरुका रालग मौन तथा प्रजनन स्वास््म साथै फार तथा लछटो
हववाहका कायण हुने असयहरुफाये सचेतना कामिक्रभ सॊ चारन गनि फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
२३.. कुनै ऩलन हवषमभा स्नातक वा सोबन्दा भालथ अध्ममन गरययहेका हवद्याथॉराई मस ऩालरका लबि
अध्ममन तथा अनुसन्धान गनि प्रोत्साहन स्वरुऩ "तभानखोरा गाउॉऩालरका अध्मऺ हपरोलसऩ कामिक्रभ
"
सॊ चारन गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
र्शऺा मुवा तथा खेरकुद
२४..साभार्जक हवकासको भेरुदण्डको रुऩभा यहेको र्शऺाको हवकास तथा प्रोत्साहनको रालग कुर रु. २
कयोड ४5 राख ४८ हजाय ५ सम हवलनमोजन गये को छु
२५.. कोलबड-१९ को हवषभ ऩरयर्स्थलतको फेरा ऩलन शैर्ऺक गलतभा ऺती नऩुगोस् बन्ने अलबप्रामरे
वैकर्ल्ऩक भाध्मभफाट लसकाई सहजीकयण गयी हवद्याथॉको लसकाइराई लनयन्तयता र्दनका रालग रु. ३
राख हवलनमोजन गये को छु ।
२६.. "हवद्याथॉ प्रलतबा ऩहहचान खोजी य सम्भान" बन्ने भूर लसद्धान्तका साथ सुरुवात गरयएको गाउॉऩालरका
अध्मऺ कऩराई लनयन्तयता र्दनका रालग रु. २ राख हवलनमोजन गये को छु ।
२७.. ऩयम्ऩयागत सीऩराई आधुलनक सीऩभा हवकास गनि, ऩयम्ऩयागत कृहष प्रणारीराई आधुलनक कृहष
प्रणारीभा रुऩान्तयण गने ऻान सीऩको हवकास गनि

"एक हवद्याथॉ एक सीऩ, एक हवद्यारम एक

उत्ऩादन" कामिक्रभका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
२८.. "तभानखोरा सॊ स्कृलत य सम्ऩदा हाम्रो सान हाम्रो ऩहहचान

" बन्ने वाक्मराई आत्भसाथ गदै

गाउॉऩालरकाका सॊ स्कृलत, सम्ऩदा य ऐलतहालसक स्थरराई मिति सविि ऩरयर्चत गयाई स्थानीम तथा
याहष्डम स्तयभा र्चनाउन गाउॉऩालरका गान लनभािण गरयनेछ जसको रालग रु. १ राख ५० हजाय
हवलनमोजन गये को छु ।
२९.. र्शऺण ऩेशाभा ऩालरका लबिैफाट सऺभ य दक्ष्म जनशर्क्त उत्ऩादन गयी ऩालरका अन्तगितका
हवद्यारमभा स्वीकृत र्शऺक दयफन्दीभा ऩालरका लबिकै र्शऺकफाट ऩठनऩाठन गनि ऩाइमोस् बन्ने भूर
रक्ष्मका साथ र्शऺक सेवा आमोग तमायी कऺा सञ्चारनका रालग रु. २ राख हवलनमोजन गये को छु

३०.. र्शऺकको र्शऺण लसकाइराई मोजनावद्ध य प्रबावकायी फनाउन य हवद्याथॉको गृहकामि नगने
ऩरयऩाटी हटाउन र्शऺकको रालग Lesson Plan Diary य हवद्याथॉका रालग Homework Diary को
व्मवस्था गनि आवश्मक फजेट व्मवस्था गये को छु ।
३१..आधायबुत तथा भाध्मालभक लनशुल्क ऩरयऺा सञ्चारन, अन्तय हवद्यारम केन्िाध्मऺ, उत्कृष्ट हवद्यारम,
उत्कृष्ट हवषम र्शऺक, उत्कृष्ट हवद्याथॉराई ऩुयस्कृत गने कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दइ आवश्मक
फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
३२.. एक हवद्यारम एक ऩुस्तकारम लनभािण गने उद्देश्मका साथ सञ्चारन गरयएको

"अध्मऺ ऩुस्तकारम

कामिक्रभ" अन्तगित मस वषि श्री शार्न्त भा.लफ. खुॊखानीभा ऩुस्तकारम स्थाऩनाका रालग फजेटको
व्मवस्था गये को छु ।
३३.. हवद्यारमका र्शऺक, हवद्याथॉ य अलबबावकका वास्तहवक सभस्मा नर्जकफाट फुझ्न य उनीहरुका
सभस्मा सभाधानका उऩामको खोजी गनि प्रत्मेक हवद्यारमभा

"गाउॉऩालरका अध्मऺसॉग भेयो कुया "

कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
३४.. "स्वास््मका रालग खेरकुद याष्डका रालग खेरकुद" बन्ने नायाका साथ सञ्चारन गरयने याष्डऩलत यलनङ
र्शल्ड प्रलतमोलगताराई थऩ व्मवर्स्थत फनाई सञ्चारन गनिको रालग आवश्मक थऩ फजेटको व्मवस्था
गये को छु ।
३५.. हवद्याथॉको ऩठन सीऩको हवकास, साहहर्त्मक सृजना अध्ममन य वाचन, शैर्ऺक साभग्री लनभािण तथा
प्रदशिन का रालग ऩढाई भेरा आमोजना गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
३६..हकशोय हकशोयीभा दे खाऩने शारययीक, भानलसक, सॊ वेगात्भक, नैलतक सभस्मा सभाधान गनि उनीहरुका
रालग "छािा छािका कुया उऩाध्मऺसॉग " कामिक्रभ सञ्चारनका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन
गये को छु ।
३७.. फारफालरका तथा हकशोय हकशोयीहरुराई शारययीक तथा भानलसक रुऩभा स्वस्थ फनाईयाख्न
भाध्मालभक तहका हवद्याथॉहरुका रालग मोग तथा भनोऩयाभशि कामिक्रभ सॊ चारन गनि रु. १ राख
हवलनमोजन गये को छु ।
३८.. "प्रहवलधमुक्त र्शऺा, फारभैिी र्शऺा, गुणस्तरयम र्शऺा, हवद्यारमको बौलतक ऩूवािधाय तभानखोरा
बन्ने आदशि वाक्मराई आत्भसाथ गदै मसै आलथिक वषिदेर्ख हवद्यारमराई प्रहवलधमुक्त फनाउन प्रत्मेक
हवद्यारमभा इन्टयनेटको ऩहुॉच हवस्तायका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
ु ब र्शऺा प्रदान गनिका रालग गाउॉऩालरका कयाय र्शऺकराई लनयन्तयता
३९.. लनशुल्क सहज य सविसर
र्दॉदै र्शऺकहरुको प्रोत्साहन स्वरुऩ रु.२ हजाय तरफ बत्ता फृहद्ध गये को छु ।

"

४०.. "फारफालरकाराई र्झकाऔ, हटकाऔ य लसकाऔ" बन्ने भूर वाक्मका साथ प्रायर्म्बक फारहवकासको
अनुबव सहहत कऺा १ भा फारफालरकाको बनाि अलनवामि गनि सञ्चारनभा यहेका फारहवकास
केन्िराई लनयन्तयता र्ददै मसै वषि दे र्ख थऩ १ वटा फारहवकास केन्ि स्थाऩना गनुक
ि ा साथै नेऩार
सयकायको फजेट फक्तव्मभा उल्रे ख बएफभोर्जभ फारहवकास सहजकताि तथा हवद्यारम कभिचायीहरुको
रालग गाउॉऩालरकाको तपिफाट रु ७ हजाय थऩ तरफको गये को छु ।
४१.. "हवद्यारम हवकास भेयो प्रलतवद्धता, सहक्रम सहबागीता य ऩायदशॉता " बन्ने भूर वाक्मराई आत्भसात
गदै हवद्यारमको शैर्ऺक तथा प्रशासलनक कामिराई प्रबावकायी फानाउने मसै आलथिक वषिदेर्ख सम्ऩूणि
हवद्यारम प्रधानाध्माऩकका रालग रु. ५ सम प्रोत्साहन बत्ताको व्मवस्था गये को छु ।
४२. फेयोजगाय मुवाहरुराई भागभा आधारयत सीऩभूरक तालरभको व्मवस्था

का रालग आवश्मक फजेट

हवलनमोजन गये को छु ।
४३.गाउॉऩालरका खेरको रुऩभा घोहषत तायो खेर (आचियी) हवकास तथा प्रवद्धिनको रालग रु. १ राख
हवलनमोजन गये को छु ।
४४. गाउॉऩालरकालबि खेरकुदको ऺेिको हवकास तथा व्मवसाहमकता हवकासभा टे वा ऩुमािााउनका रालग
तभानखोरा खेरकुद हवकास कोषको रालग रु ५ राख हवलनमोजन गये को छु ।
खानेऩानी तथा सयसपाई:
४५.. एक घय एक धाया कामिक्रभभा लनयन्तयता र्दई नेवा सॊ स्थासॉगको सहरगानीभा हवस्ऩोर, सन्तय,
हहजा य बमयफङ्गा खानेऩानी आमोजना तथा गोखाि वेरपेमय सॉगको सहकामिभा खोरे स्वाङ तथा श्रीवाङ
खानेऩानी आमोजना सॊ चारन गनिका रालग गने गयी कुर रु. १९ राख हवलनमोजन गये को छु ।
४६.. सभुदाम स्तयभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन स्थरको व्मवस्थाऩन य व्मवर्स्थत प्रमोगको रालग
आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
सभावेशीकयण गरयफी लनवायण तथा करा सॊ स्कृलत
:
४७.. साभार्जक-आलथिक रुऩरे ऩछाडी ऩये का वगिको सशर्क्तकयण य भुरप्रवाहहकयण तथा सभाजभा यहेका
कुरयथी,कुप्रथा,हवबेद य घये र ु हहॊ साको अन्त्म गरय सभताभुरक साभार्जक न्माम य सभानता कामभ
गनुक
ि ा साथै गाउॉहऩरकाको बाषा तथा सॊ स्कृलतको सॊ यऺण तथा हवकासको रालग मस शीषिकभा रु.
५७ राख हवलनमोजन गये को छु ।
४८.. भहहरा, दलरत, जनजाती, अऩाङ्ग फारफालरका रगामत रर्ऺत वगिको सशर्क्तकयण का रालग ऺभता
अलबवृहद्ध कामिक्रभ सॊ चारन गनि आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।

४९.. तभानखोरा गाउॉऩालरका लबिको स्थानीम बाषा तथा सॊ स्कृलतको सॊ यऺण य हवकासका रालग सचेतना
तथा खोजभुरक कामिक्रभ सञ्चारन गनिका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
५०.. तभानखोरा गाउॉऩालरका लबि यहेका अनाथ तथा असहाम फारफालरकाको ऩारनऩोषण तथा लनशुल्क
र्शऺार्दऺाको रालग तभान गाउॉभा एक फारगृह सञ्चारन गनि तभानखोरा हवकास कोषफाट खचि गने
गयी रु. ५ राख हवलनमोजन गये को छु ।
५१.. हवऩन्न नागरयक औषधी उऩचाय सहामताराई लनयन्तयता र्दनको रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन
गये को छु ।
५२.. बूभी सम्फर्न्ध सभस्मा सभाधान आमोगसॉगको सहकामिभा मस गाउॉऩालरका लबि यहेका बूभीहहन
तथा अव्मवर्स्थत वसोवासीहरुको उर्चत व्मवस्थाऩन गनिका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को
छु ।
कृहष तथा सहकायी
५३.. दे शकै भूख्म ऩेशाको रुऩभा यहेको कृहष मस गाउॉऩालरकाका नागरयकको ऩलन भुख्म ऩेशाको रुऩभा
यहेको छ । त्मसै रे सभग्रा गाउॉऩालरकाको आलथिक हवकासको रालग कृहषभा आधुलनहकयण य
व्मावसाहमकयण गरय उत्ऩादकत्व फृहद्ध गनि जरुयी छ । त्मसै रे कृहष तथा ऩशुऩारन ऺेिभा
आधुलनहककयण य व्मावसाहमकयण प्रवद्धिन गनिका रालग कुर रु. ६६ राख २ हजाय हवलनमोजन
गये को छु ।
५४.. कृहषभा मार्न्िकीयण प्रवद्धिनका रालग आधुलनक कृहष मन्िहरुको प्रमोगराई प्रोत्साहन गनि
अनुदानको कामिकभ सॊ चारनका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
५५.. फालर हवकास कामिक्रभ भापित उन्नत जातको खेतीको हवकासको रालग उन्नत वीउ, लफरुवा हवतयण
य व्मावसाहमक खेती सम्फन्धी तालरभ कामिक्रभ सञ्चारन गनि फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
५६.. यासामलनक भर तथा यासामलनक हवषादीको प्रमोगभा कभी ल्माई प्रातग्रारयक खेतीराई प्रवद्धिन
गनिका रालग कृषकहरुराई भरखाद व्मवस्थाऩन तथा जैहवक हवषादीको प्रमोग सम्फन्धी तालरभ
कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
५७.. हवलबन्न अन्नवारी य नगदे वारीको साभुहहक तथा सहकायी खेतीभा जोड र्दनका रालग नेऩार सयकाय
य प्रदे श सयकायसॉगको सहकामिभा ऩकेट तथा जोनका कामिक्रभ सञ्चारन गनिका रालग आवश्मक
फजेट हवलनमोजन गये को छु ।

५८.. बू-फनोट य सॊ बाव्मताका आधायभा परपुर खेतीको हवकासका रालग स्माउ, ओखय, हकवी, कागती
को हवरुवा हवतयण य परपुर खेती सम्फन्धी तालरभ सञ्चारनका कामिक्रभराई प्राथलभकताभा याखेको
छु ।
५९.. व्मावसाहमक ऩशुऩारन प्रवद्धिनका रालग ऩशु नश्ल सुधाय कामिक्रभ, बेडाफाख्रा ऩारन सम्फन्धी तालरभ
कामिक्रभ, घुम्ती बेडा/फाख्राऩारक कृषकहरुका रालग ऩार तथा सोराय सेट हवतयण, व्मावसाहमक
कुखुया ऩारनको रालग खोय सुधाय कामिक्रभराई प्राथलभकताभा यार्ख आवश्मक फजेट हवनमोजन
गये को छु ।
६०.. ऩशु स्वास््म कामिक्रभ अन्तगित ऩशु उऩचाय तथा औषधी खरयद् तथा हवतयण, खोऩ खरयद् य ऩशु
स्वास््म र्शहवयका रालग रु. ९ राख हवलनमोजन गये को छु ।
६१.. सहकायी सॊ स्थाको दताि, नहवकयण, लनमभन, अनुगभन तथा सॊ स्थागत ऺभता हवकास गने व्मवस्था
लभराएको छु । सहकायी सदस्महरुको ऺभता अलबवृहद्धको रालग सहकायी र्शऺा तालरभ सञ्चारन गनि
आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
ऩमिटनM
६२.. तभानखोरा गाउॉऩालरका लबि यहेका ऐलतहालसक तथा ऩमिटकीम भहत्वका ऺेिहरुको सॊ यऺण तथा
सम्फद्धिन गयी ऩमिटन ऺेिको रुऩभा हवकास गनिको रालग फयाहतार सॊ यऺण, सोरे सहहदऩाकि
लनभािणको काभराई प्राथलभकता र्दएको छु ।
६३.. ऩमिटन ऩदभागिको रालग सूचनाफोडि लनभािण तथा फाटो लनदे शक सूचकको व्मवस्था, ऩमिटकीम
ठाउॉहरुको प्रचायप्रसायका रालग ऩमिटन गोष्ठी सञ्चारन गनि साथै प्रत्मेक वडाभा होभस्टे लनभािण तथा
व्मवस्थाऩन अनुदानको कामिक्रभको सुरुवातको रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
घये र ु तथा रघुउद्यभM
६४.. घये र ु तथा रघुउद्यभ प्रवद्धिनका रालग मुवा तथा भहहराका रालग व्मवसाहमक सीऩ हवकास
कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
६५.. कोलबड-१९ का कायण योजगायी गुभाएका फेयोजगायहरूको रालग सॊ घ य प्रदे शसॉगको सहकामिभा
उद्यभशीरता हवकास तथा स्वयोजगायी लसजिना गने कामिक्रभका रालग आवश्मक फजेट छू ट्टाएको छु
६६. मुवा, भहहरा तथा कोलबड-19 का कायण योजगाय गुभाएकाहरुका रालग व्मावसाहमक तथा उद्यभ
सहुलरमत ऋण व्मवस्थाऩन गनि रु. ५ राख हवलनमोजन गये को छु ।
सडक, ऩुर तथा ऩूवािधाय लनभािणM

६७.. सॊ घ य प्रदे श सॉगको सहकामिभा वुलतिवाङदे र्ख वोङ्गादोबानसम्भको सडक कारोऩिे गने कामिराई
हवशेष प्राथलभकताभा याखेको छु ।
६८.. गाउॉऩालरका लबिका सम्ऩूणि सडकहरुराई भभित तथा स्तयोन्नती गयी फाह्रै भहहना सॊ चारन गनि
हवशेष प्राथलभकताभा यार्ख फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
६९.. गाउॉऩालरका लबिका आवश्मक य सम्बाव्म सफै स्थानभा झोरुङ्गे ऩुर लनभािण गनि आवश्मक स्रोतको
व्मवस्था गये को छु ।
७०.. वर्स्तफाट वडा तथा गाउॉऩालरका केन्ि जोड्ने अधुया सडकहरूराई ऩुया गनि तथा बइयहेका
सडकहरुको स्तयोन्नती गनि आवश्मक फजेट हवनमोजन गये को छु ।
७१.. सॊ घीम तथा प्रदे श सयकासॉगको सभन्वम य सहकामिभा गाउॉऩालरका लबिका भोटये फर ऩुर लनभािण
गनि आवश्मक स्थानभा ऩुर लनभािणको सॊ बाव्मता अध्ममन य हवसतृत ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गरय
लनभािण गनिका रालग आवश्मक फजेट हवनमोजन गये को छु ।
बवन तथा वस्ती हवकास
७२.. गाउॉऩालरकालबिको प्रशासलनक काभराई थऩ व्मवर्स्थत य प्रबावकायी फनाउनको लनर्म्त
गाउॉऩालरकाको प्रशासलनक बवन य वडा कामािरमहरुको बवन लनभािणराई लनयन्तयता र्दन आवश्मक
फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
७३.. साभुदाहमक बवनहरुराई व्मवर्स्थत गनि तथा आवश्मक स्थानभा नमा बवनहरु लनभािण गनि
आवश्मक फजेट हवलनमोजन गयको छु ।
७४.. स्वास््म तथा र्शऺाका ऩुवािधायहरूराई थऩ व्मवर्स्थत गनि स्वास््म सॊ स्थाहरु य हवद्यारमका बवन
लनभािणको काभराई लनयन्तयता र्दई आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
उजाि
७५.. गाउॉऩालरका लबि बएका काठका ऩोरराई हवस्थाहऩत गने कामिराई हवशेष प्राथलभकताभा याखेको
छु ।
७६.. सॊ घ य प्रदे शसॉगको सम्न्वमभा गाउॉऩालरका लबिका रघु जरहवद्युत आमोजनाको भभित य स्तयोन्नती
गरय थऩ व्मवर्स्थत य बयऩदो फनाउनका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
वन वातावयण य हवऩद् व्मवस्थाऩन
७७.. हवऩद् व्मवस्थाऩनका रालग हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट खचि गने गरय रु. २५ राख हवलनमोजन
गये को छु ।

७८.. नर्द हकनाय य जोर्खभभा यहेका वर्स्तहरुको सॊ यऺणका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु
७९.. वन लडलबजनसॉगको सहकामिभा साविजलनक खालर जग्गा, ऩाखा तथा सडक हकनायाभा वृऺायोऩण गनि
रु. १ राख हवलनमोजन गये को छु ।
८०.. हवऩद् व्मवस्थाऩनभा आवश्मक उद्धाय तथा याहत साभग्रीको व्मवस्थाऩनको रालग आवश्मक
फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
सॊ स्थागत सेवा प्रवाह य सुशासन
८१.. गाउॉऩालरकाको सेवाराई थऩ ऩायदशॉ य सेवाग्राहहभैिी फनाउन गाउॉऩालरकाभा लडर्जटर नागरयक
वडाऩि य वडा कामािरमहरुभा नागरयक वडाऩि तथा सुझाफ ऩेहटकाको व्मवस्थाऩनका रालग
आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
८२.. न्मामीक सलभलतको कामिसम्ऩादनराई थऩ सुदृढीकयण गनि य प्रत्मेक वडाभा स्थाऩना बएका
भेरलभराऩ केन्िराई थऩ हक्रमाशीर फनाउनका रालग आवश्मक फजेट छु ट्टाएको छु ।
८३.. गाउॉऩालरकारे गये का हये क हक्रमाकराऩको फाये भा सभमभै सूचना तथा जानकायी र्दन ये लडमो
कामिक्रभ सॊ चारन गनिका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
ु ाई
८४.. ऩालरकाका मोजना तथा कामिक्रभको फाये भा जनताको गुनासो सॊ वोधन गनि साविजलनक सुनव
कामिक्रभ सञ्चारन गनिका लनर्म्त रु ३ राख हवलनमोजन गये को छु ।
८५.. सेवा प्रावहराई थऩ प्रबावकायी फनाउन तथा सुशासन प्रवद्धिन गनि अन्तयऩालरका अनुबव आदान
प्रदान तथा अवरोकनको रालग आवश्मक फजेट छु ट्टाएको छु ।
८६.. नेऩार सयकायसॉग एकरूऩता हुने गयी गाउॉऩालरका तथा ऩालरका अन्तगित स्वास््म सॊ स्था य वडा
कामािरमहरुभा कामियत सम्ऩूणि कयाय स्वास््मकभॉ, प्राहवलधक कभिचायी तथा कामािरम सहमोगीहरुको
तरफभानभा २०७८ साउन १ गतेदेर्ख रागु हुने गयी रु. २ हजाय फृहद्ध गये को छु । साथै प्राथलभक
स्वास््म उऩचाय ऩयाभशि केन्िहरुभा कामियत स्वास््मकलभिहरुको तरफभान फृहद्ध गरय रु.१६ हजाय
ऩुमािचएको छु ।
८७.. कोलबड-19 को जोर्खभभा अग्रऩर्ततभा यही काभ गने कभािचायीहरुराई कामिसम्ऩादनका आधायभा
प्रोत्साहन गनि आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को छु ।
८८. कभिचायी कल्माण कोषको रालग रु. १० राख हवलनमोजन गये को छु ।

८९.. कभिचायी तथा जनप्रलतलनलधहरुको ऺभता अलबवृहद्ध गयी सेवा प्रवाहराई लछटो, छरयतो य प्रहवलधभैिी
फनाउन सभमानुकु ऺभता हवकास तालरभ सञ्चारन गनिका रालग आवश्मक फजेट हवलनमोजन गये को
छु ।
९०.. साविजलनक सेवा प्रवाहराई लछटो छरयतो, लभतव्ममी, ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाई गाउॉऩालरकाराई
लडर्जटर ऩालरकाको रूऩभा हवकास गनि हवद्युतीम सुशासन मोजना तमाय गनि आवश्मक व्मवस्था
लभराएको छु ।
सबाभुख भहोदम
सबाका सदस्म ज्मूहरु
अफ भ ऺेिगत नीलत तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गनि आवश्मक ऩने फजेट हवलनमोजन य स्रोत अनुभान प्रस्तुत
गनि चाहन्छु ।
९१.. आगाभी आलथिक वषिको नीलत तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गनि जम्भा रु. २7 कयोड ५२ राख ३१
हजाय 1 सम 50 खचि हुने अनुभान गये को छु ।
९२. आगाभी आलथिक वषिका रालग अनुभान गरयएको खचि व्महोने स्रोतभध्मे नेऩार सयकायफाट प्राप्त हुने
हवर्त्तम सभानीकयण अनुदान रू. ६ कयोड ८६ राख, याजश्व फाॉडपाडफाट प्राप्त हुने रु. ५ कयोड
६५ राख, योमल्टी रु. 1 राख ७८ हजाय ४ सम ९९, सॊ घीम सशति अनुदान रु. ११ कयोड ३६
राख ६४ हजाय, मसै गयी प्रदे श सयकायफाट प्राप्त हुने हवत्तीम सभालनकयण अनुदान ६८ राख ६०
हजाय, प्रदे श सयकायको याजश्व फाडपाडफाट प्राप्त हुने रु. २१ राख ४२ हजाय, सशति अनुदान रु.
५० राख य सभऩुयक अनुदान ५० राख, ऩालरकाको आन्तयीक याजश्वफाट रु.25 राख फेहोदाि
रु.1 कयोड ४७ राख ८6 हजाय 6 सम 51 न्मून हुनेछ । उक्त न्मून फजेट ऩूलति गनि चारु
आलथिक वषिको असाय भसान्तसम्भ खचि बई फाॉकी यहने अनुभालनत नगद भौज्दात रु.१ कयोड ४७
राख ८6 हजाय ६ सम ५१ फाट उऩमोग गरयनेछ ।
सबाध्मऺ भहोदम
गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु
अफ भ आलथिक वषि 2078/079 को याजश्वको नीलत प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
९३. गाउॉऩालरकाको ऺेिालधकायलबिका कयका आधाय पयाहकरो ऩादै आन्तरयक याजश्व फृहद्ध गनि कय
तथा गैयकय याजश्वको अलधकतभ ऩरयचारन गने नीलतराई अफरम्फन गये को छु ।
९४. कय तथा गैयकय याजश्व सॊ करनराई प्रबावकायी फनाउन कानुनी, सॊ स्थागत सुधाय तथा याजश्व
प्रशासनभा कामियत जनशर्क्तको ऺभता अलबवृहद्ध गरयनेछ ।

९५. गाउॉऩालरका लबिका सफै व्मावाय व्मवसामराई अलनवामि कयको दामयाभा ल्माउन आवश्मक व्मवस्था
गये को छु ।
९६. गाउॉऩालरकारे सकॊरन गने बूलभकय, भनोयञ्जन कय, हवऻाऩन कय रगामत आर्द को दय य दामयाको
आवश्मक अध्ममन गयी याजश्व सॊ करनराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ ।
९७. याजश्व सम्फन्धभा व्मवस्था गनि प्रस्ताव गरयएको आलथिक हवधेमक, 2078 मसै साथ प्रस्तुत गये को
छु ।उक्त प्रस्ताव सम्फत् 2078 सार साउन १ गतेफाट रागू हुने व्मवस्था लभराएको छु ।
सबाध्मऺ भहोदम
गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु
९८. अन्तभा फजेट तजुभ
ि ाका रालग भागिदशिन गनुह
ि न
ु े गाउॉऩालरका अध्मऺज्मू, वडाध्मऺज्मूहरु तथा
सम्ऩूणि जनप्रलतलनलध, याष्डसेवक कभिचायी, लनजी ऺेि, नागरयक सभाज तथा ऩिकाय जगतफाट प्राप्त
सुझाव, सहमोग य सल्राहप्रलत हार्दिक आबाय प्रकट गदिछु । मस फजेटको सपर कामािन्वमनभा
नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय, गाउॉऩालरका य सयोकायवाराको ऩमािप्त सहमोग प्राप्त हुने हवश्वास
लरएको छु ।
धन्मवाद ।

अनस
ु च
ू ी३
(कार्यफिलधको दिा ७ को उपदिा (२) सँग सम्पबशन्धत)
आ.ब. 2078/079 को बजेट तथा कार्यक्रम

शिक्षा र्ुिा तथा खेिकुद
क्र.सं .
१

कार्यक्रम
गाउँ पालिका बािफिकास सहजकताय, गाउपालिका शिक्षक र गाउँ पालिका कम्प्र्ुटर शिक्षक
तिब भत्ता

बजेट
14633500

२

बािफिकास सहजकताय,फिद्यािर् सहर्ोगी र िेखापाि थप तिब भत्ता

2814000

३

प्रधानाध्र्ापक प्रोत्साहन

126000

४

फिद्यािर्मा ईन्टरनेट सेिा फिस्तार

150000

५

िैशक्षक तालिम

250000

६

एक प्रधानाध्र्ापक एक ल्र्ापटप

120000

७

िैकशल्पक लसकाइ सहजीकरण

300000

८

फिद्यािर् स्िास््र् सामाग्री फितरण

200000

९

शिक्षा ऐन तथा लनर्माििी सं िोन, छपाई र फितरण

50000

१०

एक फिद्याथी एक सीप एक फिद्यािर् एक उत्पादन

100000

११

स्थानीर् पाठ्यक्रम कार्ायन्िर्न, पाठ्यपुस्तक र सन्दभय सामाग्री लनमायण

400000

१२

गाउँ पालिका गान लनमायण

150000

१३

गाउँ पालिका अध्र्क्ष कप

200000

१४

फिद्याथी ददिा खाजा

400000

१५

शिक्षक सेिा आर्ोग तर्ारी कक्षा

200000

१६

शिक्षक पररचर् पत्र

350000

१७

शिक्षक िेिन ्िान डार्री र होमिकय डार्री

300000

१८

िैशक्षक पात्रो लनमायण

100000

१९

अन्तर फिद्यािर् शिक्षण

२०

गाउँ पालिका अध्र्क्ष िैशक्षक सुधार कार्यक्रम

200000

२१

फिद्यािर् अनुगमन मुल्र्ाङ्कन र सत्र्ापान

100000

२२

पररक्षा व्र्िस्थापन तथा सञ्चािन

400000

२३

गाउँ पालिका अध्र्क्ष पुस्तकािर्

200000

२४

पुरस्कार तथा सम्पमान

100000

२५

गाउँ पालिका अध्र्क्षसँग मेरो कुरा

100000

२६

िैशक्षक बैठक

150000

२७

गोष्ठी र कार्यिािा

150000

२८

राष्ट्रपलत रलनङ शिल्ड

150000

२९

असि शिक्षक असि फिद्याथी असि अलभभािक कार्यक्रम

100000

३०

पढाई मेिा

150000

३१

एक फिद्यािर् एक लसकाई सामाग्री फितरण

150000

50000

कैफिर्त

३२

फिद्याथी सचेतना कार्यक्रम

50000

३३

छात्रािास

250000

३४

िैशक्षक सामाग्री लनमायण र कार्यक्रम उदघोषण कार्यक्रम

100000

३५

छात्र छात्रासँग उपाध्र्क्षका कुरा

50000

३६

उच्च र लनम्पन लसकाई उपिब्धी फिद्यािर् पुरस्कार

50000

३७

प्रलतभाको खोजी

150000

३८

मालसक फिद्यािर् प्रधानाध्र्ापक बैठक

150000

३९

नमुना फिद्यािर् नमुना काम पुरस्कार

50000

४०

अलतररक्त कक्षा सञ्चािन

250000

४१

िैशक्षक भ्रमण

105000

४२

िैशक्षक सामाग्री व्र्िस्थापन

100000

४३

माध्र्ालमक तहका फिद्याथीहरुको िालग र्ोग तथा मनोपरामिय कार्यक्रम

100000

४४

गाउँ पालिका खेि तारो(आचयरी)को िालग खेिस्थान लनमायण र व्र्िस्थापन

100000

४५

शिक्षा िाखा व्र्िस्थापन

100000

४६

तमानखोिा इनोभेसन सेन्टर

100000
जम्पमा

24548500

स्िस््र् तिय
क्र.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१ सामुदाफर्क स्िास््र् इकाई कमयचारी तिब भत्ता तथा पोषाक
२ ल्र्ाि कमयचारी तिब भत्ता तथा पोषाक

745000
1145790

३ एस.फि.ए. अ.न.मी. तिब भत्ता तथा पोषाक

441860

४ प्राथलमक उपचार परामिय केन्र तिब भत्ता तथा पोषाक

654000

५ महामारी तथा सरुिा रोग लनर्न्त्रण (कोरोना समेत)

3000000

६ खोप कार्यक्रम लनरन्तरता( पूणय खोप घोषणा कार्यक्रम तथा व्र्िस्थापन)
७ पोषण तथा सुरशक्षत मातृत्ि कार्यक्रम

25000
235000

८ मफहिा स्िास््र् स्िर्ं सेफिका तथा मोबाइि स्िास््र् कार्यक्रम (e-health)
९ िोहोर मैिा ब्र्िस्थान (स्िास््र् सं स्था)

1100000
100000

१० सरसिाइ तथा िोहोर मैिा ब्र्िस्थापन कार्यक्रम (समुदार् स्तर)

400000

११ स्िास््र्कमी तथा मफहिा स्िास््र् स्िर्ंसेफिकाहरुको क्षमता अलभबृद्धी तथा तालिम

120000

१२ मेलडक मोबाइि लनरन्तरता
१३ अत्र्ािश्र्क औषधी खररद, ढु िानी तथा रर्र्ाफकङ

50000
र लबतरण समेत

१४ स्िास््र् सं स्थाहरुमा अत्र्ािश्र्क सामाग्रीहरु खररद तथा ब्र्िस्थामन
१५ स्िास््र् चौकीमा िामेसी सेिा सञ्चािन तथा ब्र्िस्थापन(िामे सी सहार्क तिब समेत)

1500000
300000
1000000

१६ फिद्यािर् स्िास््र् शिक्षा कार्यक्रम (प्राथफपमक उपचार तालिम समेत )

100000

१७ स्िास््र् चौकीमा एक्सरे तथा ल्र्ाि सेिा व्र्िस्थापन अनुदान

100000

१८ नसने रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रम (सचेतना कार्यक्रम समेत )

100000

१९ सामाशजक सुरक्षा कार्यक्रम (पुरानो फिमा लनर्लमत समेत)

200000

कैफिर्त

२० िोङ्गादोभान स्िास््र् चौकीमा ल्र्ाि एनािाईजर मेलसन खररद तथा व्र्िस्थापन
२१ स्िास््र् शिक्षा कनयर स्थापना तथा ब्र्िस्थापन (स्िास््र् सं स्था)

150000
50000

२२ स्िास््र् क्र्ाम्पप सञ्चािन तथा परामिय

300000

२३ गभयिती तथा सुत्केरी मफहिाहरुिाई क्र्ािसीर्म ट्याििेट फितरण

150000

२४ उपाध्र्क्ष सुत्केरी घरभेट कार्यक्रम

200000

२५ सुत्केरी मफहिाहरुिाईय स्िास््र् सं स्थामा सुत्केरी भए बापत प्रोत्साहन भत्ताथप (१०००)

200000

२६ स्िास््र् सं स्थामा रातीको समर्मा सुत्केरी गराएबापत अ.न.मी. िाई प्रोत्साहन भत्ताथप

50000

२७ स्िास््र् सं स्था ब्र्िस्थापन खचय (स्िास््र्चौकी , सा.स्िा.ई र प्रा.स्िा.प.के समेत)

150000

२८ अध्र्र्न तथा सोध कार्यको िालग

50000

२९ अध्र्क्ष फििोलसप कार्यक्रम (सोधपत्र फिद्याथीहरुको िालग)

50000

३० मफहिा स्िास््र् स्िर्ं सेफिका लबदाई कार्यक्रम तथा सम्पमान

100000

३१ तीन िटै स्िास््र् चौकीमा औषधी राख्नको िालग र्र्ाक व्र्िस्थापन

100000

३२ गभयिती मफहिाहरुको ANC Package Test गरे िापत स्िास््र् चौकीिाई सोधभनाय

100000

३३ एम्पबुिेन्स खररद्

1500000
जम्पमा

14466650

समािेिीकरण, गररबी लनिारण तथा किा सं स्कृलत
क्र.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१ दलित

300000

२ मफहिा

500000

३ जनजाती

200000

४ र्ुिा

200000

५ बािबालिका

200000

६ जेष्ठ नागररक

300000

७ अपाङगता

200000

८ भाषा सं स्कृलत सं रक्षण तथा फिकास

400000

९ फहं सा फपलडत सहार्ता कार्यक्रम

150000

१० जातीर् छु िाछु त तथा भेदभाि उन्मुिन सम्पबन्धमा सचेतना कार्यक्रम

250000

११ फकिार, फकिोरी तथा फहं सा फपलडतहरुको िागी सचेतना कार्यक्रम

200000

१२ बािगृह सं चािन

500000

१३ फिपन्न नागररक आलथयक सहार्ता

500000

१४ अन्र् सामाशजक सहार्ता

500000
जम्पमा

4400000

कैफिर्त

आलथयक फिकासतिय
पिुतिय
क्र.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१ भेटनरी प्रर्ोगिािा व्र्िस्थापन तथा मेलसनरी खररद्

कैफिर्त

100000

२ समुहमा
क)

गाउँ पालिका स्तररर् स्थिगत तालिम

तथा अलभमुशखकरण १ ददने

100000

३ िडा स्तरीर् लसप फिकास तालिम तथा गोष्ठी
क)

भेडा बाख्रापािन सम्पबन्धी तालिम २ ददे ने ६ िडामा

200000

४ अण्डामा आत्मलनर्भयर कार्यक्रम
िेर्सय कुखुरा फितरण ५०% अनुदानमा

क)

200000

५ पिु आहारा कार्यक्रम
फहँउदे भ ुई डािे घाँसको लबउ खररद तथा फितरण

क)

150000

६ पिु स्िास््र् कार्यक्रम
क)

उपचार तथा औषधी खररद् तथा फितरण

450000

ख)

आन्तररक तथा बाह्य पररशजिी लनर्न्त्रण कार्यक्रम

150000

ग)

खोप खररद

200000

७ व्र्िसाफर्क कुखुरा िमय स्थापना
कुखुराको चल्िा फितरण ५०% अनुदानमा

क)

100000

८ पिुपािन अनुदान तिय
क)

घुम्पती भेडा/बाख्रापािक कृषक हरुिाई पाि तथा सोिार सेट खररद

300000

ख)

व्र्िसाफर्क कुखुरा पािनको िालग खोर सुधार अनुदान

150000

ग)

अपाङ्ग तथा एकि मफहिाहरुिाई कुखुरा फितरण

100000

९ पिु स्िस््र् शिफिर सञ्चािन

150000

10 मासु पसि सुधार कार्यक्रम

120000

११ चापकटर(घाँस काट्ने मेलसन खररद्)

100000

१२ फिल्ड लभशजट िमय तथा कार्यक्रम अनुगमन

72000

१३ प्रजननको िालग उन्नत नश्ल बोका खररद् तथा फितरण

200000

जम्पमा

2842000
कृफषतिय

क्रं.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१ र्ाशन्त्रकीकरण प्रिद्धयन
क

लमलनटे िर ५० प्रलतित अनुदान

३०००००

२ तरकारी खेती प्रबद्धयन
क

ििामे ्िाफिक टनेि अनुदान

१००००००

ख

्िाफिक टनेि फितरण

१६००००

ग

तरकारी बािी लबउ लबतरण

२५००००

घ

स्प्रे टं की लबतरण

५००००

कैफिर्त

ङ

मौसमी तथा बेमौसमी खेती सम्पबन्धी तािीम

१८००००

३ िििुि लबकास कार्यक्रम
क

फहउँ दे िििुि लबरुिा स्र्ाउ, ओखर ,फकबी लबतरण

250000

ख

बषे िििुि लबरुिा कागती फटमुर

250000

ग

िििुि खेती सम्पबन्धी तािीम

150000

घ

खाडि खन्ने मेसीन फितरण

१२००००

खरीद तथा फितरण

४ फकट लबकास कार्यक्रम
क

मौरी घार मौरी सफहत अनुदान ५०%

150000

ख

मौरी उपकरण फितरण

100000

ग

कन्र्ा तथा लसताके च्र्ाउको लबउ लबतरण

50000

५ बािी लबकास कार्यक्रम
मकै लसमी गहुँ फितरण

क

150000

६ मिखाद ब्र्िस्थापन
क

माटो शिलबर तथा च ुन शज्सम लबतरण

200000

ख

जैफिक फिषादी सम्पबन्धी तालिम

150000

७ कृफष फिमा सम्पबन्धी अलभमुशखकरण कार्यक्रम

50000

८ कृषक समूह व्र्िस्थापन

50000
जम्पमा

3610000

घरे ि ु तथा िघु उद्यमतिय
क्र.स.

कार्यक्रम

बजेट

१ र्ुिा तथा मफहिा उद्यम , व्र्िसार् र सीप मुिक कार्यक्रम
२

र्ुिा मफहिा तथा कोलभडका कारण रोजगार गुमाएका हरुिाई व्र्िसार् तथा उद्यम
फिकासका िालग सहुलिर्त ऋण
जम्पमा

कैफिर्त

200000
500000
700000

सहकारीतिय
क्र.स.

कार्यक्रम

बजेट

१ सहकारी शिक्षा तालिम तथा गठन

कैफिर्त

150000

जम्पमा

150000
पर्यटन तिय

क्र.स.

कार्यक्रम

१ प्रत्र्ेक िडामा होम स्टे लनमायण व्र्िस्थापन अनुदान
२ पर्यटन पदमागयको िागी सुचनाबोडय , बाटो लनदे िन कार्यक्रम
३ पर्यटन प्रियद्धन गोष्ठी

जम्मा

बजेट
100000
50000
150000
300000

कैफिर्त

गाउँ पालिकास्तर
क्र.स.

कार्यक्रम

बजेट

१ गाउपालिका र िडास्तररर् खेिमैदान

1000000

२ िफहद पाकय (क्रमागत)

1000000

३ एक िडा एक पाकय

1200000

जम्पमा

3200000
सं स्थागत फिकास तथा सुिासन

क्र.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१

पालिकास्तररर् चौमालसक तथा िाफषयक सलमक्षा

200000

२

ु ाई कार्यक्रम
साियजलनक सुनि

300000

३

पालिकाको समग्र शस्थतको बारे मा रे लडर्ो कार्यक्रम सं चािन

200000

४

गाउपालिका डकुमेन्री

500000

५

मध्र्कालिन खचय सं रचना लनमायण

300000

६

गाउपालिका र्ोजनाहरु फिस्तृत पररर्ोजना प्रलतिेदन तर्ार

७

पत्रकार महासं घ बागिुङिाई प्रफिलध हस्तान्तरण

८

न्र्ाफर्क सलमलत व्र्िस्थापन तथा तालिम

400000

९

अन्तरपालिका अििोकन तथा अनुभि आदानप्रदान

800000

१०

भूलम सम्पबन्धी समस्र्ा समाधान आर्ोग सहशजकरण

400000

2000000
50000

जम्पमा

5150000

िन, िातािरण तथा फिपद् व्र्िस्थापन
क्र.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१ फिपद व्र्िस्थापन, उद्धार राहत तथा पुनस्थायपना

2500000

२ हन्डेरी िस्ती सं रक्षण

200000

३ िृक्षारोपण कार्यक्रम

100000

४ िन व्र्िस्थापन

100000

जम्पमा

2900000
कोषहरु

क्र.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१ ममयत सं भार कोष

6000000

२ समपुरक कोष

४१०००००

३ आकशस्मक कोष

1000000

४ जेहेन्दार छात्रबृलत कोष

300000

५ फिरामी तथा सुत्केरी सहार्ता कोष

600000

६ खेिकुद फिकास कोष

500000

७ खाद्य सुरक्षा कोष

100000

८ कमयचारी कल्र्ाण कोष

1000000
जम्पमा

13600000

कैफिर्त

चािु खचय
क्र.सं .

कार्यक्रम

बजेट

१ पाररश्रलमक कमयचारी

12000000

२ पदालधकारी सुफिधा

8000000

३ पोिाक

400000

४ स्थानीर् भत्ता

400000

५ महं गी भत्ता

500000

६ अन्र् भत्ता

800000

७ पानी तथा लबजुिी

200000

८ सं ञ्चार महिुि

700000

९ इन्धन कार्ायिर् प्रर्ोजन

800000

१० सिारी साधन ममयत खचय

800000

११ लबमा तथा नफिकरण खचय

600000

१२ मेशिनरी तथा औजार ममयत सभार

400000

१३ लनलमयत साियजलनक सम्पपशत्तको ममयत सभार

500000

१४ मसिन्द तथा कार्ायिर् सामाग्री

1400000

१५ िडा कार्ायिर् व्र्िस्थापन

1800000

१६ इन्धन अन्र् प्रर्ोजन

200000

१७ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय

1500000

१८ अन्र् कार्यिर् सञ्चािन खचय

500000

१९ सेिा र परामिय खचय

400000

२० सूचना प्रणािी तथा सफ्टिेर्र सञ्चािन

500000

२१ करार सेिािुल्क (MIS कमयचारी र IT Officer को पालिकातियको तिब भत्ता समेत)

4000000

२२ अन्र् सेिािुल्क

500000

२३ कमयचारी तालिम खचय

500000

२४ सीप फिकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी

300000

२५ कार्यक्रम खचय

300000

२६ अनुगमन मूल्र्ाङ्कन खचय

500000

२७ भ्रमण खचय

2000000

२८ अन्र् भ्रमण खचय

300000

२९ फिफिध खचय

1200000

३० भैपरी आउने चािु

400000

३१ घरभाडा

900000

३२ अन्र्भाडा

400000

३३ लनलमयत भिनको सं रचनात्मक सुधार खचय

600000

३४ मेशिनरी तथा औजार

600000

३५ िलनयचर तथा फिक्र्चस

1000000

३६ कम्प्र्ुटर सफ्टिेर्र लनमायण तथा खररद

400000
जम्पमा

46300000

िडा नं. १

रकम

१ हररबाङ हुँदै प्रमेश्वर प्रा.फि. जोडने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना (क्रमागत)

६०००००

२ साडीबन,दरम्पिु,लथरय बाङ जोडने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना (क्रमागत)

३५००००

३ पुरानो गाउँदेशख चैतेखकय सम्पम सोलिङ

१०००००

४ डाँडा गाउँ दे शख चैतेखकय जोड्ने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना

३०००००

५ जनता प्रा.फि.िलनयचर ममयत र्ोजना

५००००

६ श्री बुद्ध आ.फि. घेराबार लनमायण र्ोजना

१०००००

७ जनमोती प्रा.फि.पखायि लनमायण र्ोजना

२०००००

८ पफहरा भ ुमे प्रा.फि. पिास्टर.रङरोगन,खेिमैदान

४०००००

९ फिद्या सागर प्रा.फि.खेिमैदान ग्र्ालबन जािी

१०००००

१० स्र्ाउिा सामुददर्क भिन ममयत

२५००००

११ बोंगादोभान दे शख स्र्ाउिा गोरे टोबाटो (रे लिङ)

२०००००

१२ बोगादोभान दे शख फहजा गोरे टोबाटो

२०००००

(रे लिङ)

१३ बेलस दे शख लथबायङ गोरे टोबाटो (रे लिङ)

१०००००

१४ तल्िो खेत दे शख मोटरबाटो सम्पम (रे लिङ)

१५००००

१५ बोंगादोभान आमासमूह भिन लनमायण

७०००००

१६ बेसी कोरे िीबाङ खेिमैदान घेराबार

१५००००

१७ धहनाि खानेपानी लनमायण र्ोजना

२५००००

१८ फहजा खानेपानी आर्ोजना (नेिासँग सहिगानी)

६५००००

१९ धङ्गािे डेरा खानेपानी ममयत

१५००००

२० खड्कनाथ मशन्दर ममयत

१०००००

२१ ररकिाङ दे फि मशन्दर ममयत

१०००००

२२ मािुिा दे िी मशन्दर सं रक्षण तथा घेराबार

१५००००

जम्पमा

५३५००००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
१ बोंगादोभान पुरानो चौकी बस्ती सं रक्षण ग्र्ाफिन जािी
२ खड्कनाथ मशन्दर ममयत

१९३६२७
५००००

३ धङ्गािे डेरा खानेपानी ममयत

१०००००

४ धहनाि खानेपानी ममयत

१५००००

५ तल्िो खेत दे शख मोटरबाटो सम्पम गोरे टो बाटो ममयत

१०००००

६ बेसी दे शख लथरबाङ गोरे टोबाटो ममयत

१०००००

७ बोंगादोभान दे शख स्र्ाउिा गोरे टोबाटो ममयत

१०००००

८ जनमोती प्रा.फि.ममयत

१५००००

९ पफहरा भूमे प्रा.फि.ममयत

३०००००

१० फिद्या सागर प्रा.फि.खेिमैदान ममयत

५०००००

११ स्र्ाउिा सामुददर्क भिन ममयत

२०००००

१२ बोंगादोभान दे शख फहं जा गोरे टोबाटो ममयत
जम्पमा
िडा नं. २

१०००००
२०४३६२७
रकम

१ बोंखानी दे िीथान मशन्दर लनमायण र्ोजना

५०००००

२ मनसुङ दे शख शिल्गुम जोड्ने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना

१००००००

३ नागबाङ.केसडाँडा हुँदै बराहताि जोडने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना

१४०००००

४ चौतारा छातीपल्टे हुँदै श्रीबाङ जोडने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना
५ रुजामन हुँदै खोिेस्बाङको मशन्दर जोडने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना

५२००००
८००००

६ दलित सामुदाफर्क भिन भर्रबोङ्गा

७०००००

७ भर्रबोङ्गा खानेपानी आर्ोजना (नेिासँग सहिगानी)

४०००००

८ बोंगाखानी गुजायघाट हुँदै ढोरपाटनजोडने मोटरबाटो लनमायण र्ोजना
जम्पमा

१४०००००
६००००००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
१ खोिेस्िाङ खानेपानी लनमायण तथा ममयत

४५२०३७

२ बोंखानी प्रटे ि टोि दे शख पाटिखकय गोरे टोबाटो लनमायण

४०००००

३ जनज्र्ोती आ.फि.खेिकुद मैदान ममयत

६०००००

४ ररठाखोिा दे शख लसल्गुम स्कुि सम्पम गोरे टोबाटो ममयत

४०००००

जम्पमा
िडा नं. ३

१८५२०३७
रकम

१ धनगौज्र्ालत मा.फि.व्र्िस्थापन

१३५००००

२ तमान काििडाँडा मोटरबाटो

८५००००

३ फहिे खानेपानी आर्ोजना

५०००००

४ भैपरी आउने पूिायधार ममयत

५००००

५ रोकाडेरा गोरे टोबाटो रे लिङ

३०००००

६ तमान आमासमूह भिन व्र्िस्थापन

१०००००

७ फहिे लबजुिी व्र्िस्थापन

५००००

८ अन्तर सन्जाि चेतनामूिक कार्यक्रम

५००००

९ धुपीबोट ढिलनकास

१५००००

१० लबस्पोि खानेपानी आर्ोजना (नेिासँग सहिगानी)

२५००००

११ फकरी गाउँघर शक्िलनक िौचािर्

१०००००
जम्पमा

३७५००००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
१ पाकडाँडा गोरे टोबाटो ममयत

३०००००

२ नाराखोिा गोरे टोबाटो ममयत

२५००००

३ फहिे खानेपानी लनमायण

५०००००

४ लबस्पोि खानेपानी लनमायण

२०००००

५ तमान बस्ती सं रक्षण

५०००००

६ कोटपाखा गोरे टोबाटो ममयत

१५००००

७ रे लिङ सफहतको गोरे टोबाटो लनमायण

१४३६२९
जम्पमा

िडा नं. ४

२०४३६२९
रकम

१ सन्तर बािफिकास तटबन्धन

३०००००

२ सरस्िती आ.फि.रे लिङ रङरोगन

२५००००

३ लतखेजरु राजगीरी खानेपानी

८९००००

४ गोदी दे शख किम्पपुङ ढं गाखानी मोटरबाटो

७०००००
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५१ गुणस्तर सुलनशित, क्षर्रोगका कार्यक्रमको अधय बाफषयक सलमक्षा तथा उपचार

३५०००

नलतजाको कोहटय फिश्लेषण
५२ पररिार लनर्ोजन फकिोर फकिोरी तथा प्रजनन् स्िास््र् कार्यक्रम
५३
५४

फिद्यािर् स्िास््र् शिक्षा/आमा समुह तथा मफहिा स्िास््र् स्िर्ंसेफिकाहरुका िालग
सामाशजक व्र्िहार पररितयन कार्यक्रम
कोलभड-१९ लबरुद्ध खोप अलभर्ान सं चािन व्र्िस्थापन खचय-पालिका स्तरीर् सलमक्षा
तथा र्ोजना र पालिका तथा स्िास््र् सं स्था स्तररर् सुपररिेक्षण

२९२०००
१०००००
१३२०००

पालिका स्तरमा टाईयिाइड खोप अलभर्ान सं चािन तथा लनर्लमत खोपमा टाईयिाइड
५५

खोप िुरुिातको साथै लनर्लमत खोप सुदृढीकरण र सरसिाई प्रिधयनको िालग
पालिका र िडा खोप समन्िर् सलमती र सरोकारिािाहरुको अलभमुदखकरण बैडक

१४८०००

१ ददन
पालिकास्तरमा खोप र सरसिाई प्रिधयन कार्यक्रमको सलमक्षा,सुक्ष्मर्ोजना
अध्र्ािलधक र पालिका खोप समन्िर् सलमलतको अलभमुशखकरण समेत पालिका
५६ स्तरमा २ ददन, िडा खोप समन्िर् सलमलतको स्िास््र् सं स्था, िडा स्तरमा

१४४०००

अलभमुशखकरण १ ददन तथा पूणय खोप सुलनशितताको िालग घरधुरी सिेक्षण,
भेररफिकेिन कार्य समेत
५७ आधारभूत तथा आकशस्मक स्िास््र् सेिाका िालग औषलध खररद

उपचारात्मक सेिा अन्तगयतका कार्यक्रमहरु(आधारभूत स्िास््र् सेिा केन्र (स्िास््र्

१२५००००

चौकी)/आधारभूत अस्पतािको न्र्ुनतम सेिा मापदण्ड कार्यक्रम सं चािन तथा
ँ ा,नाँक,कान,घाँटी तथा मुख स्िास््र् सम्पबशन्ध अलभमुशखकरण तथा
५८ सुदृढीकरण र आख

३५००००

फिद्यािर् स्क्रीलनङ कार्यक्रम कार्यसंचािन लनदे शिकामा उल्िेख भए बमोशजम
सं चािन गने
५९

राफष्ट्रर् मफहिा स्िास््र् स्िर्ंसेफिका कार्यक्रम(पोिाक प्रोत्साहन,र्ातार्ात खचय,
िाफषयक सलमक्षा गोष्ठी र ददिस मनाउने खचय समेत)

७०००००

कोलभड-१९ िगार्त फिलभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा
६० लनगरानीका िालग सरोकारिािा सँगको अन्तफक्रयर्ा तथा RRT , स्िास््र्कलमय

२५०००

पररचािन
६१ हाशत्तपाईिे रोग लबरुद्धको आम औषलध सेिन(MDA) कार्यक्रम सं चािन
६२
६३

स्थानीर् तहका स्िास््र् चौकी,प्रा.स्िा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको
तिि,महँगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोिाक िगार्त प्रिासनीक खचय समेत

मफहिा,बािबालिका,अपाङ्गता भएका व्र्शक्त, ज्र्ेष्ठ नागररक र र्ौलनक तथा िैफङ्गक
अल्पसं ख्र्कका त्र्ांक सं किन र अध्र्ािलधक गने

५४५०००
१२२०००००
१०००००

औिो तथा कािाजार महामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी फिषादी छकयने (रे स्पोन्सीभ
६४ स्प्रेइङ समेत ),फकटजन्र् रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एिम् मूल्र्ाङ्कन तथा

२०००००

फकटजन्र् रोग नर्न्त्रणका िालग बहुलनकार् अन्तफक्रयर्ा गने
६५

पिुपंक्षी आदीिाट हुने ईन्िुएन्जा, िडृ फ्िु,AMR,लसफिसकोलसस,टक्सो्िाज्मोलसस आदद
फिलभन्न सरुिारोग सम्पबशन्ध रोकथाम तथा लनर्न्त्रणका िालग सचेतना कार्यक्रम

२००००

फिलभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जुनोफटक, मानलसक स्िास््र् सम्पबशन्ध अन्तफक्रयर्ा
६६

कार्यक्रम तथा ददिसहरु (Hypertension, Diab etes, COPD, Cancer Days,
आत्महत्र्ा रोकथाम ददिस,मानलसक स्िास््र् ददिस,अल्जाईमर ददिस, रे फिज ददिस,

१०००००

फिश्व औिो ददिस) मनाउने
डें ग ु िगार्तका फकटजन्र् रोगहरुको लनर्न्त्रणका िालग िामखुट्टेको िासस्थान खोजी
६७ गरी िाभाय नि गने अलभर्ान सं चािन गने तथा सरोकारिािाहरुसं ग अलभमुशखकरण

२०००००

गने
६८ मिेररर्ा,डें ग,ु कािाजार,स्क्रब टाइिस आदद फकटजन्र् रोगको डाटा भेररफिकेिन

१००००

६९ एम.आइ.एस. अपरे टर र फिल्ड सहार्क दै लनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त खचय

१६८०००

७० स्थानीर् तहका कमयचारी र जनप्रलतलनलधहरुको िालग अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन खचय

४८०००

७१ अन्र् फिफिध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC

25000

७२

साियजलन फिद्यािर्कमा

अध्र्र्नरत फिद्याथीहरुका िालग छात्रिृशत्त(आिासीर् तथा

गैरआिासीर्)
जम्पमा
ँ ीगत)
सं घीर् सितय अनुदान (पुज

क्र.सं .

कार्यक्रम

सुरशक्षत नागररक आिास कार्यक्रम( गण्डकी प्रदे िको बागिुङ शजल्िा क्षेत्र नं . २
१ अन्तगयत तमानखोिा गाउँपालिका-९८
रोजगार सेिा केन्रको सुदृढीकरण(कम्प्र्ुटर,िलनयचर फिक्चसय,क्र्ामरा,अन्र् फिद्युलतर्
२ उपकरण)

७५१०००
१०२००००००
बजेट

१९०००००
२०००००

३ स्िास््र् सट्ठचना साथै आई.एम.र्ू . सेट सुदृढीकरण कार्यक्रम

२०००००

४ नफिकरण उजाय प्रफिलध जडान(िार्ोग्र्ाँस/फिद्युतीर् च ुिो/सुधाररएको च ुिो/सौर्य उजाय)

८०००००

५ फििाङ खोिा, लमिबोट झो.पु., लभरिाङघाट, भ ुस्नेघाट, िामेिाघाट, तमानखोिा
गाउँपालिका, बागिुङ
जम्पमा

ँ ीगत र चािु)
कुि जम्पमा सितय अनुदान (पुज

५४०००००
८५०००००

११०५०००००

सितय अनुदान प्रदे ि
अन्चबेिी दमैखकय ठू िोखोिा झोिुङ्गे पुि लनमायण

५००००००

समपुरक अनुदान प्रदे ि
बोङ्गादोभान बोङ्गाखानी ढोरपाटन सडक

५००००००

कैफिर्त

प्रस्ताफित फजेट सायाशॊ
आम्दानी तपत
क्र.स.

स्रोत

फजेट

कैफपमत

1 फित्तिम सभाननकयण अनुदान सॊ घ

68600000

2 याजश्व फाडपाॉड सॊ घ

56500000

3 सशतत अनुदान सॊ घ

113664000

4 फित्तिम सभाननकयण अनुदान प्रदे श

6860000

5 याजश्व फाडपाॉड प्रदे श

2142000

6 सशतत अनुदान प्रदे श

5000000

7 सभऩुयक अनुदान प्रदे श

5000000

8 आन्तयीक आम

2500000

9 योमल्टी

178499

10 गत िर्तको भौज्दात

१४७८६६५१
जम्भा

275231150

खचत तपत
१ चारु खचत

46300000

२ सशतत अनुदान सॊ घ

113664000

३ सशतत अनुदान प्रदे श

5000000

४ सभऩुयक अनुदान प्रदे श

5000000

५ फिनबन्न कोर्हरु

13600000

६ ऩुिातधाय फिकास

३२६०००००

७ आनथतक फिकास

7602000

८ साभात्तजक फिकास

४३४१५१५०

९ िन िाताियण तथा फिऩद् व्मिस्थाऩन

२९०००००

१० सॊ स्थागत फिकास सेिा प्रिाह य सुशासन

५१५००००

जम्भा

275231150

