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सबा अध्मऺ भहोदम, 

प्रभखु अलतलथ णजल्रा सभन्वम सलभलत खोटाङका प्रभखु श्री सनफहादयु याईज्म,ू 

गाउॉ  सबाका भान्म सदस्मज्महूरु,  

गाउॉ  कामयऩालरका तथा अन्तगयतका कामायरमभा कामययत कभयचायी गण, 

सयुऺा प्रभखुज्म ू

 

 सवयप्रथभ भ आजको मस सम्भालनत १२ औॊ गाउॉ  सबाभा साकेरा गाउॉ ऩालरकाको आलथयक वषय 
२०७९/०८० को नीलत, कामयक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गनय ऩाउदा आपूराई सौबाग्मशारी ठान्दै गौयवको 
अनबुलूत गरययहेकी छु । मस ै प्रसङ्गभा नेऩारभा सॊघीम रोकताणन्िक गणतन्िात्भक शासन व्मवस्था 
स्थाऩनाभा मोगदान ददनहुुने तभाभ नेऩारी जनता य साकेरा गाउॉ ऩालरकावासी नागरयकहरु प्रलत हाददयक 
कृतऻता व्मक्त गदयछु । मस ैगयी सॊघीम रोकताणन्िक गणतन्िात्भक शासन व्मवस्था स्थाऩनाको रडामाभा 
सहादत प्राप्त गनुयहुने सम्ऩणूय ऻात अऻात सदहदहरु प्रलत हाददयक श्रदाञ्जरी अऩयण गदयछु । 

 

सबा अध्मऺ भहोदम, 

 सॊघीम रोकताणन्िक गणतन्िात्भक शासन व्मवस्थाभा नेऩारको सॊववधान, ददगो ववकासका 
रऺहरुको वतयभान अवस्था य बावी भागयलचि, नेऩारको दीघयकारीन सोच सदहतको ऩन्रौं मोजना तथा 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ददएको अलधकायको ऺेिालधकाय लबि यही गाउॉ ऩालरकाराई 
आवश्मक ऩन े ववलबन्न दकलसभका ऐन, लनमभावरी, कामयववलध तथा लनदेलशका तजुयभा गयी कामायन्वमनभा 
ल्माइएको छ । उऩमुयक्त ऐन, लनमभ, कामयववलध तथा लनदेलशकाको अलधनभा यही गाउॉ ऩालरकाको ववकासको 
प्राथलभकताका ऺेि तथा नीलत लनधाययण गरयएको व्महोया मस सम्भालनत सबाभा स्भयण गनय चाहन्छु । 

 

सबा अध्मऺ भहोदम, 

 गाउॉऩालरकाको गौयवको आमोजना अन्तगयत लनभायण बईयहेको साप्सखुोरा - ऩाॉचधाये सडक प्रदेश 
सयकायको वहुवषॉम मोजनाभा सभावेश बई हार कामायन्वमनभा यहेको छ । सोस्तङु काविके - यतन्छा - फाॉझे 
च्मानडाॉडा सडक अन्तगयत फाझेच्मानडाॉडा -यतन्छा खण्डको स्तयोन्नलत कामय प्रदेश सयकाय य गाउॉ ऩालरकाको 
रागत साझेदायीभा बइयहेको छ । ऩमयटन ऩवूायधाय ववकास अन्तगयत वडा नॊ. ३ भा अवणस्थत तावा तार 
लनभायणको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रस्ताव (DPR) तमाय बइ हार फजेट व्मवस्थाको रालग नेऩार सयकायको 
सम्फणन्धत भन्िारम सभऺ ऩेश गरयएको छ । प्रधानभन्िी योजगाय कामयक्रभ अन्तगयत भऩारुङ ऺेिको 
आसऩासभा सभेत ऩदभागय गत आलथयक वषयभा ववस्ताय बइसकेको छ । ववद्युतीम शासन प्रणारीको 
ववकासका रालग गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरम तथा सफ ैवडा कामायरमहरुभा इन्टयनेटको सवुवधा ववस्ताय 
गरयएको छ । प्रदेश सयकायफाट भानेबञ्ज्माङ हाटडाॉडाको स्तयोन्नलत कामय गत आलथयक वषयदेणख बइयहेको 
छ । नागरयकराई ववकास तथा सशुासनको प्रत्माबलूत ददन गाउॉ  कामयऩालरका रगामत सम्ऩणूय सयकायी 
कामायरम तथा ववद्यारमहरुको बौलतक तथा प्रशासलनक सेवाभा सधुाय गन ेकामय बइयहेको छ । नभनूा हरयत 
केन्रको अवधायणा फभोणजभ लचमाको नसययी स्थाऩना गरयएको छ । मस ैगयी ऩतझय परपूरको नसययी 
सञ्चारन गयी ववरुवा सभेत ववतयणको कामय शरुु बएको छ । चखेवा बञ्ज्माङभा शदहद स्भलृत ऩाकय , वडा 
नॊ. २ यतन्छाभा ५ वेडको अस्ऩतारको बवन, साभदुालमक बवन य वडा नॊ. १ को वादङुभा आर ुबण्डाय 
लनभायण कामय बइयहेको छ । सोस्तङु काविके - यतन्छा -वाॉझेच्मानडाॉडा सडक खण्डको भखुवा खोराभा 
ऩक्की ऩरु लनभायणालधन अवस्थाभा यहेको छ । 
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 साना लसॊचाई मोजना अन्तगयत सॊघ, प्रदेश, गाउॉ ऩालरका, एस.दड.सी. य उऩबोक्ताहरुको रागत 
साझेदायीभा चार ुआलथयक वषयभा ४ वटा मोजनाहरु सॊचारनभा यहेका छन ् बने आगाभी आलथयक वषयको 
रालग थऩ ४ वटा मोजनाहरु स्वीकृत बएका छन ्। 
 

 चार ुआलथयक वषयभा स्वास््म सेवा अन्तगयत ऩाॉच वषय भनुीका कुऩोवषत फारफालरकाहरुराई स्वास््म 
चौकी भाविभभा वदहयॊग उऩचाय केन्र सञ्चारनभा यहेको छ । साकेरा गाउॉ ऩालरकाको स्वास््म चौकी वाॉझे, 
यतन्छा, णखददभा य भाविभ ववतायभा प्रसतुी गहृ स्थाऩना बइ सञ्चारनभा यहेका छन ्। मी सॊस्थाहरुभा चार ु
आ.व. भा प्रोटोकर अनसुाय ४ ऩटक गबय जाॉच ७९ जनारे गयाएकोभा जम्भा ५२ जना भाि सतु्केयी बए । 

एक ग्राभीण अल्रा साउण्ड भेलशनको व्ववस्थाऩन गयी गबयवती भदहराहरुको गबय जाॉच कामयक्रभ 
सञ्चारनभा ल्माइएको छ । चार ुआ.व. मो भेलशनफाट ५० जना गबयवतीहरुको गबय जाॉच गरयमो । सोह्र 
वटा खोऩ केन्रफाट यावष्डम खोऩ तालरका अनसुाय जन्भदेेणख २३ भदहना सम्भका १३० जना 
फारफालरकाहरुरे ऩणूय खोऩ सेवा ऩाएका छन ्। सफ ैस्वास््म सॊस्था य सोहै्र वटा गाउॉघय णक्रलनक भापय त 
प्राथलभक स्वास््म सेवा, ऩरयवाय लनमोजन, ऩोषण,  ऺमयोग, कुष्ट योग, एच.आइ.बी. एड्स, मौन तथा मौन 
जन्म योग, वार योग, ददघय योग एवभ ्भहाभायीजन्म योग य सयुणऺत भाततृ्व सेवा सञ्चारनभा यहेका छन ्। 
मी भध्मे मस आ.व. भा ४ जना नमाॉ ऺम योग ववयाभीहरुको उऩचाय बइयहेको छ । ४३ जना भदहरा 
साभदुालमक स्वास््म स्वमभ ्सेववकाहरुर ेभापय त ५ वषय भनुीका फारफालरकाहरुको ऩोषण, प्राथलभक उऩचाय, 
सयुणऺत भाततृ्व, ऩरयवाय लनमोजन य ऩोषण सम्फन्धीका यावष्डम कामयक्रभभा सहमोग ऩमुायउदै आएका छन ्। 
मस ै गयी कडा योग जस्त ै क्मानसय, भगृौरा योग, भटुु योग तथा शयीयको भखु्म भेरुदण्ड बाॉलचएको 
ववयाभीहरुराई ववऩन्न उऩचाय सहुलरमत कोष भापय त उऩचायको रालग चार ुआ.व.भा १३ जना ववयाभीराई 
लसपारयस गरयएको, १२ वषय उभेय बन्दा भालथका सफ ैनागरयकर ेकोलबड -१९ ववरुध्द दईु चयणको खोऩ 
रगाइ सदकएकोभा तेस्रो चयणभा १२ देणख १७ वषय उभेय सभहूका ६५८ जनारे य १८ वषय बन्दा भालथका 
२५३० जनारे खोऩ रगाएका छन ्।  

  

सबा अध्मऺ भहोदम, 

 कृवष तथा ऩश ु ववकास तपय  साकेरा गाउॉ ऩालरकाको सफ ैवडाभा वाख्रा, सुॉगयु य बैंसीहरुको नभनूा 
कृवष तथा ऩश ुपभय स्थाऩनाको कामय बइयहेको छ । ३ नॊ. वडाको तावा बञ्ज्माङभा लचमा खेतीको रालग 
ववरुवा योप्ने कामय बइयहेको छ । मसरे बववष्मभा साकेरा वासीको आलथयक ववकासभा केही हदसम्भ टेवा 
ऩमुायउने अऩेऺा गरयएको छ । मस ै प्रदेश सयकायसॉगको रागत साझेदायीभा ३ नॊ. वडाको णखददभा येन्वो 
राउट भाछा ऩारन कामयक्रभ सञ्चानभा यहेको छ । सफ ैवडाहरुभा वाख्रा ऩारन पभय सञ्चारन यहेका छन ्। 
तयकायीको साना व्मवसालमक उत्ऩादन केन्र (ऩकेट ववकास कामयक्रभ अन्तगयत) वडा नॊ. १, ३, ४, य ५ भा 
भोसभी तथा फेभौसभी तयकायी खेती बइयहेको छ । मस ैगयी सफ ैवडाहरुभा गोठेभर तथा बकायो सधुाय 
कामयक्रभ सञ्चारन बई भिु/बकायो व्मवस्थाऩन बएको छ । साकेरा गाउॉ ऩालरका १ नॊ. वडाको सखेुवाभा 
कोल्ड रुभ चेम्फय लनभायण बइयहेको व्महोया सभेत अनयुोध छ । 

 साभाणजक सयुऺा तपय  जेष्ठ नागरयकको सम्भान तथा 'क' य 'ख' वगयका अऩाङ्गको दैलनक जीवन 
माऩनभा साॉकेलतक सहमोग स्वरुऩ गाउॉ ऩालरकाफाट सॊचारन बएका सावयजलनक वस य णजल्राफाट सॊचारन 
बएका सावयजलनक फस सेवाहरुफाट मािा गदाय राग्ने फस बाडा खोटाङ मातामात प्रा.लर.सॉगको सम्झौताभा 
सत प्रलतशत छुटको सवुवधा प्रदान गन े कामय बएको छ । मस ै गयी ६५ वषय भालथका ३५० जना जेष्ठ 
नागरयकराई राठी य 'क' य 'ख' वगयका अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुराई अऩाङ्गता सहामता साभग्री सभेत 
ववतयण शरुु गरयएको व्महोया अनयुोध गनय चाहान्छु । 
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 मस ैगयी लशऺा ववकास तपय , सशतय अनदुानफाट दईु वटा भा.वव.भा वास सदहतको शौचारम लनभायण, 

याष्डऩलत यलनङ लशल्ड कामयक्रभ, भा.वव. य आधायबतू ववद्यारम गयी जम्भा १० वटा ववद्यारमहरुभा आईलसटी, 
ई.ऩसु्तकारम य ववऻान प्रमोगशारा लनभायण बई सञ्चारनभा आएका छन ् । ववद्यारमको त्माङ्क 
व्मवस्थाऩन गन े अनराइन प्रणारी इ.लभ.स. भापय त आधायबतू तह कऺा ८ को ऩयीऺाको नलतजा सो 
प्रणारी भापय त प्रकाशन गन ेगयेको व्महोया अनयुोध गनय चाहान्छु ।  

 गरयफी लनवायणका रालग रघ ुउद्यभ ववकास कामयक्रभ अन्तगयत चार ुआलथयक वषयभा स्तयोन्नलत तपय  
घयेर ुतथा साना उद्योग कामायरम ददके्तरसॉगको रागत साझेदायीभा धागो यङ्ग्माउने तथा अल्रोको कऩडा 
वनु्ने तालरभ य नेऩारी हाते कागत लनभायण तालरभ सम्ऩन्न बएका छन ्। मस ैगयी नमाॉ उद्यभी लसजयना 
तपय  १ नॊ. वडाफाट ६० जना नमाॉ उद्यभी लसजयना बएका छन ्। उनीहरु ववलबन्न ५ वटा सभहूभा आवध्द 
बइ आफ्नो व्मवसाम सञ्चारन गनय शरुु गयेका छन ्। उनीहरुराई सभहूगत दहसाफरे फाख्रा ऩारन, सुॉगयु 
ऩारन य बैंसी ऩारन सम्फन्धी सीऩ ववकास तालरभ प्रदान गरयएको लथमो । तालरभ ऩश्चात उनीहरुराई 
लसन्हार जातको व्माड वोका, भयुाय जातको व्माड याॉगा य सुॉगयुको ऩाठीहरु ववतयण गरयएको छ । 
 साकेरा गाॉउऩालरकारे अन्तययावष्डम ददगो ववकासको रक्ष्म नॊ ६ हालसर गन ेउदेश्मरे शरुु गयेको 
भौलरक ऩणूय सयसपाइ अलबमान कामयक्रभ सॊचारनको हार दोश्रो फषयभा सॊचारन बयैहेको छ । सञ्चारनको 
ऩदहरो फषय आ.व. २०७७।०७८ को असोजफाट ववलधवत कामय प्रायम्ब गरयएको मस अलबमान अन्तगयत 
जनशवक्त छनौट तथा तमायी, सॊयचनाहरुको गठन तथा अलबभणुखकयण, घयधुयीहरुको सफेऺ ण, सयसपाइ 
स्वच्छता ब्मवस्थाऩनको मोजना तजुयभा अभ्मास य श्रोत नक्शा तमायी, ऩानीको शदु्धता ऩयीऺण, सचूकहरुको 
जानकायी तथा अॊकन रगामतका भहत्वऩणूय कामयहरु सॊचारन गरयएको छ । घयधुयीहरुको अॊकन गन े
कामयभा अलबमान शरुु गदाय ऩालरका बयी ऩणूय सयसपाइका सफ ैसचूकहरु ऩयुा गन ेजम्भा १७ वटा भाि 
घयहरु यहेकोभा हार मो सॊख्मा २१७ ऩगेको छ । हार ४ वटा टोरहरुभा ऩणूय रुऩरे सयुणऺत ऩानीको भाि 
प्रमोग हने अवस्था बएको छ य ऩानी सवुद्धकयण गनयका रालग करयफ १५०० घयधुयीरे ऩानी शधु्द गन े
दपल्टयको प्रमोग गनय थारेका छन ्। ऩालरका लबि यहेका सम्ऩणूय सॊघसॊस्था,  कामायरम तथा घयधुयीहरुभा 
स्थानीम साभाग्री द्वाया लनलभयत डस्टववन तथा खाडरहरुको स्थाऩना बएको छ । गत तथा मस आ.व.भा 
गयी जम्भा ६०३ वटा नमाॉ सधुारयएको चलु्होहरु लनभायण बएका छन ्य मस सचूकराई सतप्रलतशत ऩयूा गन े
गयी कामय सॊचारन बयैहेको छ । ऩालरका बयीका सफ ै ववद्यारमको सयसपाइ स्वच्छताको अवस्था 
स्वभलू्माङन गयी सधुायको मोजना तमाय गदै सधुायका कामयहरु क्रलभक रुऩभा बइयहेको छ ।  

 

सबा अध्मऺ भहोदम, 

 अव भ आलथयक वषय २०७९/०८० को वावषयक नीलत, कामयक्रभ तथा फजेट तजुयभा गदाय गाउॉ ऩालरकारे 
लरएको भखु्म आधाय, मोजना छनौट प्रकृमाको प्राथलभकताको आधायहरु प्रस्ततु गन ेअनभुलत चाहान्छु । 
 
आ. वषय २०७९/०८० को नीलि, काययक्रम िथा बजेट िजुयमा गन ेक्रममा लऱइएका मुख्य आधारहर् 
१. नेऩारको सॊववधानको अनसुचूी -८ य ९ भा उणल्रणखत स्थानीम तहको एकर तथा साझा अलधकायहरु । 
२. ददगो ववकासका रक्ष्महरुको वतयभान अवस्था य बावी भागयलचि् २०१६-२०३० 

३. नेऩारको दीघयकारीन सोच सदहतको ऩन्धौं मोजना (आ.व. २०७६/७७ -२०८०/८१) 
४. नेऩारको सॊववधानको बाग ४ अन्तगयत याज्मका आलथयक, साभाणजक ववकास, प्राकृलतक स्रोतको उऩमोग, 

वातावयण सॊयऺण सम्वन्धी नीलतहरु, धाया ५९ को आलथयक अलधकाय, बाग १९ को आलथयक कामय 
प्रणारी । 
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५. नेऩार सयकायको ददघयकारीन रक्ष्म, नीलत तथा यणनीलतहरु । 

६. सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त फजेट लशलरङ तथा भागयदशयन । 

७. स्थानीम याजश्व ऩयाभशय सलभलतरे लनधाययण तथा प्रऺेऩन गयेको आन्तरयक स्रोत । 

८. गाउॉऩालरकाको बगूोर, हावाऩानी, धभय, सॉस्काय, यीलत रयवाज य साभाणजक सॊयचना । 

९. गाउॉऩालरकाभा उऩरब्ध हुन सक्ने प्राकृलतक, बौलतक तथा भानवीम स्रोत । 
१०. स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध हुन सक्ने यैथाने कृवष वारी तथा ऩशफुीउहरु । 
११. गाउॉऩालरकाभा तमाय बई सकेका बौलतक ऩवूायधाय रगामत अन्म ववषमगत ऩवूायधायहरु । 

 

आलथयक वषय २०७९/०८० ऱालग योजना छनौट प्रकृयाको प्रालथमकिाका आधारहर् 
१. सॊघ/प्रदेश सयकायफाट प्राप्त ववलबन्न लशषयकभा हस्तान्तयण हुने वविीम अनदुान । 
२. स्रोत अनभुान तथा फजेट लसभा लनधाययण सलभलतरे लनधाययण गयेको फजेट लसभा तथा भागयदशयन 

३. ददगो ववकास, वातावयणीम सॊयऺण तथा सम्वध्दयन गनय सघाउ ऩमुायउने मोजनाहरु । 

४. सॊघ, प्रदेश, ववकास साझेदाय लनकाम य गाउॉ ऩालरकाको रागत साझेदायीभा सॊचारन बइयहेका क्रभागत 
तथा फहुवषॉम मोजनाहरु । 

५. काव ु बन्दा फादहयको ऩरयणस्थलतको कायणर ेसभमभा सम्ऩन्न हुन नसकेका अधुया मोजनाहरु । 

६. अन्तय गाउॉ ऩालरकाको ववकासभा ठोस मोगदान ददन ेमोजनाहरु । 

७. बगूोर य हावाऩानीको आधायभा हुने व्मवसालमक कृवष तथा ऩश ुववकास मोजनाहरु । 

८. एक टोर एक कृवष उत्ऩादन । 

९. आलथयक ववकास तथा गरयफी लनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩगु्ने मोजनाहरु । 

१०. नीणज रगानीभा स्थानीम कच्चा ऩदाथयभा आधारयत उद्योग स्थाऩना तथा सॊचारन ।  

११. यैथाने जातको कृवष वारी, नगदे वारी तथा ऩशफुीउ ववकास । 

१२. यैथाने डारे घाॉसहरुको ववकास । 

१३. योजगायभरूक, उत्ऩादनभरूक तथा कभ सभमभा प्रलतपर ददन सक्ने दक्रमाकराऩहरु । 

१४. साकेरा गाउॉ ऩालरकाको आलथयक ववकास य गयीफी न्मलूनकयणभा सघाउ ऩमुायउने । 

१५. स्थानीम स्रोतसाधन य  सीऩको अलधकतभ प्रमोग हुने मोजनाहरु  

१६. स्थानीम वालसन्दाफाट जनसहबालगता जुट्ने तथा कभ रागत हुने मोजनाहरु । 

१७. प्राकृलतक प्रकोऩ, ववऩद व्मवस्थाऩन तथा वातावयण सॊयऺणभा सहमोग ऩगु्ने मोजनाहरु । 

१८. स्थानीम बावषक, धालभयक, साॉस्कृलतक, बेषबषूाको ववकासभा सघाउ ऩगु्ने । 

१९. रैंलगक सभानता तथा साभाणजक सभावेशीकयण अलबववृद्ध हुने । 

२०. साभाणजक जवापदेहीता, ऩायदलशयता य साभाणजक रुऩान्तयण सदहतको सशुासन अलबववृद्ध हुने । 

२१. लशऺाको गणुस्तयभा अलबववृद्धभा सघाउ ऩमुायउने । 

२२. भदहरा, फारवालरका तथा वऩछदडएका वगय, ऺेि य सभदुामराई प्रत्मऺ राब ऩगु्न सक्ने मोजनाहरु । 

२३. वारभिैी, भदहराभिैी, ऩोषणभिैी, अऩाङ्गभिैी, खानेऩानी तथा सयसयपाइभिैी, वातावयणभिैी 
अलबमानभा सघाउ ऩमुायउने । 

२४. स्थानीम बाषा, करा य साॉस्कृलतक ऩऺको जगेनाय य साभाणजक सद्भाव तथा एकता अलबवणृध्दभा टेवा 
ऩगु्ने मोजनाहरु । 

२५. आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटन ववकासको ऩवूायधायका मोजनाहरु । 
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सबा अध्मऺ भहोदम, 

 अव भ मस साकेरा गाउॉ ऩालरकाको आलथयक वषय २०७९/०८० को सभवष्टगत नीलत ववषमगतहरु नीलत 
मस सम्भालनत गाउॉ  सबा सभऺ प्रस्ततु गन ेअनभुलत चाहन्छु । 

 

साकेऱा गाउँऩालऱकाको समबिगि नीलिहर् 
१. गाउॉऩालरकाको फजेटफाट शरुुवात गरयएको ऩवूायधायजन्म मोजनाहरुराई क्रभागत रुऩभा स्तयोन्नलत गदै 

रलगने छ । नमाॉ सडकको रालग रमाक खोल्ने कामयराई लनरुत्सादहत गरयनेछ । 

२. सशुासन सदहतको ददगो ववकासको अवधायणाराई आत्भसाथ गरयनेछ । 

३. चार ु आलथयक वषयभा सञ्चारन हुने ऩवूायधायका मोजनाहरु भध्मे रुऩैंमा ३३ राख बन्दा भालथका 
मोजनाहरुभाि सम्फणन्धत वडाको ऩणूय सभन्वमभा प्राववलधक णस्टभटे तमाय गयी सावयजलनक खरयद ऐन 
तथा  लनमभावरी फभोणजभ ठेक्का प्रकृमाफाट कामायन्वमन गरयनेछ । मसका रालग सम्फणन्धत मोजना 
ऺेिका नागरयकहरुफाट नागरयक लनगयानी गन ेकामयराई सलुनणश्चत गरयनेछ । 

४. गणुस्तयीम लशऺाभा टेवा ऩगु्ने दकलसभका मोजनाहरु तजुयभा गयी कामायन्वमन गदै रलगनेछ । 
५. गाउॉऩालरकाराई आवश्मक ऩन ेप्राववलधक जनशवक्तको उत्ऩादनभा जोड ददइनेछ । 

६. आन्तरयक ऩमयटन प्रवद्धयन तथा ववकासका रालग वनेको टेम्के, धन्नेश्वयी गपुा, चखेवाबञ्ज्माङ, 
तावातार, सेल्भेडाॉडा, भऩारुङ बीय आददको एकीकृत गरुु मोजना अनसुायका कामयहरु क्रलभक रुऩभा गदै 
रलगनेछ । 

७. फसामा सयाइको दयराई कभ गनयका रालग लशऺा, स्वास््म, योजगाय, मातामात, सञ्चाय, वफजुरी 
आददको उलचत प्रफन्ध गदै रलगनेछ । 

८. यैथाने जातका ऩशफुीउ, कृवष रगामत परपूर आददको खोजी गयी लमनीहरुको सॊयऺण तथा ववकास 
गदै रलगनेछ । 

९. ऩालरकाको ववकास प्रमासभा स्थानीम स्रोत साधनको अलधकतभ ् उऩमोग गदै ददगो ववकासको 
अवधायणा अफम्वन गरयनेछ । 

१०. साकेरा गाउॉ ऩालरकाभा सञ्चालरत ऩणूय सयसपाइ अलबमानराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

११. गाउॉऩालरकाफाट प्रवाह हुने सावयजलनक सेवा प्रवाहहरु वातावयणभिैी, भदहराभिैी, वारभिैी, अऩाङ्गभिैी, 
जेष्ठ नागरयकभिैी, ऩोषणभिैी तथा ऩणूय सयसपाइभिैी वनाइनेछ । 

१२. एक गाउॉ  एक टोर एक कृवष उत्ऩादनको नीलत अवरम्वन गरयनेछ । 

१३. साकेराको नागरयकहरुको रालग आकणस्भक एमय एम्फरुने्स सेवा सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

१४. साकेरा गाउॉ ऩालरकाको गौयफको सडक आमोजनाहरुको स्तयोन्नलतको रालग ववशेष जोड ददइनेछ । 

१५. साकेरा गाउॉ ऩालरका ३ नॊ. वडाको तावाबञ्ज्माङभा यहेको खारी सावयजलनक जग्गाभा लचमा खेलतको 
ववस्ताय गरयनेछ । 

१६. साभाणजक सयुऺा सम्फन्धीको बिा बकु्तानी लशववयराई लनयन्तयता ददइनेछ । अशक्त अवस्थाका 
राबग्राही ऩदहचानका रालग फैंकसॉगको सहकामयभा घयदैरो अलबमानराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

 

क. आलथयक बवकास सम्वन्धी नीलिहर् 
१. कृवष तथा ऩश ुउत्ऩादनभा वणृध्द गनयका रालग प्रोत्साहन स्वरुऩ कृषकहरुराई कामयववलध फनाएय कृवष 

अनदुान ददइने व्मवस्था गरयनेछ । त्मसयी ददइएको अनदुान यकभ कृषकरे सोही कामयववलधभा तोदकए 
फभोणजभको ववलध य सभम अवलध लबि दपताय गनुय ऩनछे । 
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२. स्थानीम स्तयभा लनमलभत रुऩभा श्रभ फजायभा प्रवेश गन ेमवुा श्रभशवक्त तथा कोलबड १९ का कायण 
फदेैलशक योजगायफाट पदकय ने मवुा श्रभशवक्तराई कृवष उत्ऩादनसॉग जोदडनेछ । 

३. कृवषभा आधारयत साना उद्योग व्मवसामराई प्रोत्साहन गनय उद्योगीहरु भध्मेको उत्कृष्ट एक उद्यभीराई 
ऩयुस्कृत गन ेव्मवस्था लभराउॉ दै रलगनेछ । 

४. भानव स्वास््म एवॊ ववश्व फजायराई ध्मान ददॊदै साकेरा गाउॉ ऩालरकाराई ऩणूय अगायलनक कृवष 
गाउॉ ऩालरकाको रुऩभा ववकास गनय अगायलनक कृवष उत्ऩादनको रालग प्राङ्गारयक भर तथा जैववक 
ववषाददको उत्ऩादन तथा प्रमोगराई प्रोत्साहन गदै रलगनेछ ।  

५. ऩयम्ऩयागत रुऩभा गरयॉदै आएको लनवायहभखुी खेती प्रणारीभा सधुाय गनय कृवष/ऩश ु तथा परपूरको 
ऩकेट ऺेि लनधाययण गयी साभदुहक खेती, बेगीम खेती प्रणारी, एकीकृत खेती प्रणारी तथा सहकायीताको 
ववकासभा जोड ददइनेछ । 

६. खाने तेरभा आत्भलनबयय हुनका रालग तोयी, दपरङु्गे तथा यामोको उत्ऩादनभा ववशेष जोड ददइनेछ । 

७. रोऩोन्भखु अवस्थाभा यहेका तथा यैथाने जातका कृवष तथा ऩश ु उऩजहरुको खोजी, सॊयऺण, ववकास 
तथा फजायीकयणका रालग वीउ उत्ऩादन गनय आवश्मक भािाभा कृवष तथा ऩश ुस्रोत केन्रको स्थाऩना 
तथा सॊचारनभा जोड ददइनेछ । 

८. कृवष व्मवसामीकयणभा सहमोग ऩमुायउने कृवष साभग्री तथा उऩकयणहरुको उऩमोगभा जोड ददइनेछ । 

९. ददगो ब-ूव्मावस्थाऩन तथा कृवष वारी सधुायको रालग गोठ सधुाय तथा बकायो सधुायको कामयराई 
लनयन्तयता ददइनेछ । 

१०. कृवष उऩज खाद्यान्नहरुको बण्डायणका रालग सोराय ड्रामय, यवष्टक स्टोय, सेराय स्टोय आदद जस्ता 
प्रववलधहरुको प्रवध्दयन तथा ववकास गदै रलगनेछ । 

११. सौमय ववस्कुन (Solar drier) स्थानीम साभग्रीहरुको अलधकतभ उऩमोग गयी कभ भलू्मभा लनभायण गनय 
अनसुन्धान, लनभायण तथा प्रदशयन गन ेकामयराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

१२. ऩयम्ऩयागत रुऩभा गरयॉदै आएको लनवायहभखुी खेती प्रणारीभा सधुाय गदै कृवष उऩज उत्ऩादनको ववृद्ध 
गनय आवश्मक ऩन े ऩानीको रालग ऩयम्ऩयागत रुऩभा सॊचारन हुॉदै आएका कुरोहरुको भभयत सम्बाय 
गरयनकुा साथ ैसम्बाव्मताका आधायभा नमाॉ कुरोहरुको लनभायण, वषायको ऩानी सॊकरन रगामत अन्म 
लसॊचाई प्रववलधहरुको खोजी तथा ववकास गदै रलगनेछ । 

१३. साकेरा गाउॉ ऩालरकाभा उत्ऩादन बएका सम्ऩणूय कृवष उऩज तथा अन्म वस्तहुरुको फजायीकयणको रालग 
सम्फणन्धत लनकामहरुसॉग आवश्मक सभन्वम गदै रलगनेछ । 

१४. खाद्यान्न, तयकायी, परपूर तथा भसरा जन्म कृवष उऩजहरुको प्रशोधनका रालग आवश्मक ऩन े
तारीभहरुको व्मवस्था गदै रलगनेछ । 

१५. भासरुाई सपा एवॊ सयुणऺत याख्न भानेबञ्ज्माङ फजाय रगामत वडा कामायरमको आसऩासभा सभेत 
ऩशफुीउ फधशाराको लनभायण गदै रलगनेछ । 

१६. नेऩारी चाडऩवयराई रणऺत गयी व्मवसालमक रुऩभा यैथाने घयेर ुतथा जॊगरी जातका पूरहरु उत्ऩादन 
तथा ववक्री ववतयण गनय दकसान तथा व्मवसामीहरुराई प्रोत्साहन गदै रलगनेछ ।  

१७. रोऩ बईसकेका तथा रोऩोन्भखु यैथाने प्रजालतका ऩशफुीउ, अन्नवारी, सागसब्जी, दरहन, तेरहन, 
परपूर तथा भसरा जन्म कृवष उऩजहरुको खोजी, सॊयऺण तथा ववकास गदै रलगनेछ ।  

१८. भनोयञ्जन तथा ववलबन्न अवसयभा एक आऩसभा शबुकाभना आदानप्रदान गनयका रालग उऩमकु्त 
स्थानहरुको खोजी गयी वनबोज तथा बटेघाट स्थरहरुको स्थाऩना य ववकास गदै रलगनेछ । 



 

7 

 

१९. प्राकृलतक स्रोत सम्ऩदाको अध्ममन अनसुन्धान गनयका रालग भऩारुङ टेम्के साभदुालमक वन ऺेिभा 
सम्फणन्धत ऩऺहरुसॉग सभन्वम गयी ऩमायऩमयटनको ऩवूायधाय ववकास गनय ऩहर गरयनेछ । 

२०. आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटकहरुराई रणऺत गदै ऩयम्ऩयागत रुऩभा सॊचारन हुॉदै आएका ऩदैर भागयहरुको 
स्तय उन्नलत गरयनकुा साथै चखेवाबञ्ज्माङ -भऩारुङ बीय–भानेबञ्ज्माङ –ऩाॉचधाये, चखेवाबञ्ज्माङ –
टेम्के य  भानेबञ्ज्माङ -टेम्के जैववक ऩद भागयको लनभायण तथा ववकास गदै रलगनेछ । 

२१. साकेरा गाउॉऩालरकाराई नासऩातीको हव/केन्र फनाउन वडा सलभलत तथा स्थानीम वासीको सभन्वम य 
सहबागीताभा गाउॉ ऩालरकाको बगूोरलबि लनभायण हुने गौयवका सडक रगामत अन्म सडकहरुको दामाॉ 
फामाॉ नासऩातीको ववरुवा योप्ने कामयराई लनयन्तयता प्रदान गरयनेछ । 

२२. ऩयम्ऩयागत खाद्य प्रववलधहरुको सॊयऺण, प्रवध्दयन तथा ववकासभा जोड ददइनेछ । 
२३. कृवष तथा ऩश ुववकासभा मोगदान ऩमुायउने कृषक तथा पभयहरुको व्मवसामभा प्राकृलतक/प्रकोऩको कायण 

उत्ऩन्न हुने जोणखभराई आलथयक रुऩभा भद्दत गन े ऩश ु तथा कृवष वफभाको रालग सम्फणन्धत वफभा 
कम्ऩनीहरुसॉग उलचत सभन्वम गदै रलगनेछ । 

२४. साकेराको भानेबञ्ज्माङ हाटराई व्मवणस्थत गदै आवश्मकताका आधायभा अन्म स्थानहरुभा सभेत कृवष 
उऩज सॊकरन तथा ववक्री केन्रहरुको स्थाऩना य सॊचारनभा जोड ददइनेछ । 

२५. अल्रो प्रशोधन गयी कऩडा उत्ऩादनभा आवश्मक ऩन ेअल्रोको उत्ऩादनभा नीणज ऺेि, साभदुालमक वन, 
सयकायी वन तथा अन्म वनसॉगको सभन्वमराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

२६. साकेरा गाउॉ ऩालरकाभा उत्ऩादन हुने कच्चा ऩदाथयफाट सॊचारन हुन सक्ने घयेर ु तथा साना उद्योग 
स्थाऩना य सॊचारनको रालग स्थानीम तथा वाह्य रगानीकतायहरुराई प्रोत्साहन/आव्हान गरयनेछ । 

२७. गाउॉऩालरकाभा ऩणूय रुऩभा यैथाने जातका कृवष तथा ऩशऩुन्छी उऩजको अगायलनक उत्ऩादनको भाध्मभफाट 
कृवष ऩमयटनको ऩवूायधायको कामयभा जोड गरयनेछ । 

 

ख. सामाजजक बवकास सम्वन्धी नीलिहर् 
२८. ववश्व भहाभायीको रुऩभा पैलरन सक्ने ववलबन्न दकलसभको सरुवा योगहरु लनमन्िण गनय नागरयकराई 

सचेतनाभरूक कामयक्रभ गदै रलगनेछ ।  

२९. ऩालरकाभा सॊचारन बईयहेका प्राववलधक लशऺारम तथा अप्राववलधक लशऺण सॊस्थाहरुको बौलतक तथा 
शणैऺक गणुस्तय सधुायभा ववशेष जोड ददइनेछ । 

३०. प्रत्मेक नागरयकको स्वच्छ खानेऩानी उऩबोगको नसैलगयक अलधकायराई भध्म नजय गदै खानेऩानीको 
स्रोतको ऩदहचान गयी तत्कालरन य दीघयकालरन मोजना तमाय गरयनेछ । 

३१. ववद्यारमको आधायबतू तहराई गणुस्तयीम फनाउन वारभिैी कऺा कोठा य वारभिैी ववद्यारमको 
अवधायणाराई कामायन्वमन गदै रलगनेछ । 

३२. साकेरा गाउॉ ऩालरकाभा यहेका प्राकृलतक जदडवटु्टी तथा अन्म आमवुवेद्धक औषधी उऩचायको प्रवद्धयन गनय 
आवश्मक खोज तथा अनसुन्धान गरयनकुा साथै आमवुवेद्धक उऩचाय केन्रको स्थाऩना य सञ्चारनभा 
ऩहर गरयनेछ । 

३३. साकेरा गाउॉ ऩालरकाको सम्ऩणूय ववकास प्रकृमाराई भदहराभिैी, अऩाङ्गभिैी, वारभिैी, वातावयणभिैी, 
जेष्ठ नागरयकभिैी य गयीवीभिैी वनाइदै रलगनेछ । 

३४. स्वास््म तथा ऩोषणराई ध्मान ददॊदै ऩयम्ऩयागत रुऩभा चलरआएको खानवऩनको खाद्य व्मवहाय ऩरयवतयन 
गनय सभदुाम तहभा ववऻहरुको सहमोगभा सभेत ववलबन्न दकलसभका छरपर तथा तालरभहरु सॊचारन 
गरयनेछ । 
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३५. स्थानीम सभदुामको आस्थाको केन्र, धभय, सॉस्कृलत अनरुुऩको धालभयक स्थर, देवारम आददको खोजी 
गयी स्थानीम सभदुामहरुसॉगको सभन्वमभा तीलनहरुको सॊयऺण, सम्वध्दयन तथा ववकास गयी साॉस्कृलतक 
ऩमयटनको ऩवूायधाय ववकासभा सहमोग ऩमुायइनेछ । 

३६. खानेऩानी तथा स्वास््म सयसपाइको रालग स्वच्छ खानऩेानीको उलचत प्रफन्ध गदै रलगनेछ । 
३७. ववगत आलथयक वषयफाट सञ्चारनभा यहेको ऩणूय सयसपाइ अलबमानराई लनयन्तयता ददइनेछ । 
३८. ऩणूय सयसपाइ अलबमानभा सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य सम्फणन्धत सयोकाय लनकामहरुसॉगको 

सहकामयराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

३९. ऩयम्ऩयागत रुऩभा खानेऩानी मोजनाभा प्रमोग हुॉदै आएको खुरा धाया प्रववलधराई लनरुत्सादहत गयी फन्द 
धाया प्रणारीराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

४०. व्मवक्तगत, सावयजलनक स्थान वा हाटफजायफाट उत्सजयन हुने पोहोयभरैा व्मवस्थाऩनको रालग उलचत 
स्थानहरुभा पोहोय व्मवस्थाऩन स्थरको छनौट तथा व्मवस्थाऩन गदै रलगनेछ । 

४१. लशऺाराई व्मवसालमक, व्मवहारयक, गणुस्तयीम तथा ववद्याथॉभिैी फनाउनका रालग लशऺाववद्, ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत, अववबावक, नागरयक सभाज, ववलबन्न सयकायी तथा गयैसयकायी सॊघ/सॊस्था य 
ववद्याथॉहरुसॉग आवश्मक छरपर तथा ऩयाभशय गरयनेछ । 

४२. स्थानीम बाषाफाट सॊचारन  बइयहेको ऩठनऩाठन कामयराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

४३. लशऺाको गणुस्तय सधुायको रालग लनमलभत रुऩभा लशऺक अववबावक बटेघाट तथा अन्तयकृमा कामयक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

४४. भदहरा शसवक्तकयणको रालग भदहराहरुसॉग उऩाध्मऺ कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

४५. सयकायी तथा साभदुालमक ववद्यारमफाट भाध्मलभक लशऺा ऩयीऺा (SEE) भा ऩालरका स्तयभा उच्चतभ अॊक 
प्राप्त गयी उतीणय हुने एक जना छािा य एक जना छािराई उच्च लशऺा हालसर गनयका रालग प्रोत्साहन 
स्वरुऩ नगद ऩयुस्कायको व्मवस्थाका रालग छािववृि कोषको स्थाऩना गरयनेछ । 

४६. ववऩन्न तथा जेहेनदाय ववद्याथॉहरुका रालग प्राववलधक तथा उद्यभ ववकास लशऺा सम्फन्धी अध्मम गनयका 
रालग अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ ।  

४७. साकेरा गाउॉऩालरकाराई ऩणूय साऺय गाउॉ ऩालरका फनाउन लनयऺयहरुको गणना गयी लनमलभत रुऩभा 
साऺयताका कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

४८. अध्ममन य लसकाइराई सहज फनाउन प्रत्मेक ववद्यारमभा यहेको ऩसु्तकारमहरुराई व्मवणस्थत गरयनेछ 
। 

४९. साकेरा गाउॉ  कामयऩालरकाको ऩरयसयभा एक ऩयम्ऩयागत एवॊ ववद्युतीम सावयजलनक ऩसु्तकारमको ववकास 
गदै रलगनेछ । 

५०. मवुा वगयरे जेष्ठहरुसॉग लशऺा लरन तथा जेष्ठहरुको एक्रोऩन कभ गनयका रालग उऩमकु्त स्थानहरुको 
खोजी गयी जेष्ठहरुसॉगको बटेघाट चौतायीहरुको स्थाऩना य सॊचारन गदै रलगनेछ । 

५१. छोयाछोयी, नाती नालतनी वा नणजकको कुन ैऩलन सॊयऺक ववदहन अलत गरयफ जेष्ठ नागरयकहरुराई वडा 
कामायरमको लसपारयसभा आवश्मकता अनसुाय भौसभी कऩडा ववतयण गदै रलगनेछ । 

५२. जेष्ठ नागरयक तथा रणऺत वगयराई याज्मफाट प्राप्त हुने सेवा सवुवधाहरु सहज रुऩभा प्राप्त गनय सम्फणन्धत 
लनकामहरुसॉग सभन्वम गनय कामयराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

५३. साकेरा गाउॉ ऩालरकाभा लसजयना हुन सक्ने सयकायी तथा सावयजलनक सेवाभा अऩाङ्गता बएका व्मवक्त, 
ववऩन्न भदहरा तथा कुन ैकायणवस ठूरो ववऩविभा ऩयेका व्मवक्तहरुराई प्राथलभकता ददइनेछ । 
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५४. गाउॉ ऩालरकाको ददगो ववकास नीलतभा मवुाहरुराई अलधकतभ ऩरयचारन गनय ववलबन्न दकलसभका मवुा 
केणन्रत कामयक्रभहरु सॊचारन गदै रलगनेछ । 

५५. ववलबन्न नाभभा घय छोडी नणजकको शहय, लछभकेी भरुकु तथा अन्म भरुकुहरुभा जाने सफै दकलसभका 
जनशवक्तहरुराई योक्नका रालग उलचत कामय मोजना तमाय गयी कामायन्वमन गदै रलगनेछ । 

५६. वदेैलशक योजगायको कायणरे लसजयना बएका य हुन सक्ने सम्बाववत सभस्माहरुराई साभाणजक रुऩर े
सम्फोधन गन ेप्रमास गरयनेछ । 

५७. ववलबन्न कायणर ेवदेैलशक योजगायफाट ऩीदडत बएका व्मवक्त वा नीजको ऩरयवायहरुको रालग ववलबन्न 
दकलसभका आमभरूक कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

५८. स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउन उऩचायात्भक बन्दा प्रलतयोधात्भक स्वास््म ववकासराई जोड दददै 
स्वास््म ऺेिका कभयचायीहरुको ऺभता ववकासभा जोड ददॊदै रलगनेछ । 

५९. ऩणूय सयसपाइमकु्त सभ्म नागरयक, सभ्म गाउॉ , सभ्म टोर, सभ्म गाउॉ ऩालरका लनभायणभा स्थानीम स्रोत 
साधनको अलधकतभ उऩमोग गनय ववलबन्न सॊघ/सॊस्था, नागरयक सभाजसॉग सभन्वम गन े कामयराई 
लनयन्तयता ददइनेछ । 

६०. आमालतत तथा उत्सणजयत पोहय भरैाको ददगो व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक साभग्री, औजाय, उऩकयण, 
जनशवक्तको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

६१. ऩयाऩवूयकारदेणख चरनभा यहेको स्थानीम धाभी/झाॉक्रीको उलचत कदय गदै उनीहरुराई साभाणजक 
भनोऩयाभशय दाताको रुऩभा रुऩान्तयण गन ेऩहर गरयनेछ । 

६२. सम्बाववत योगहरुफाट फच्न सफ ैगबयवती आभा तथा नवजात लशशहुरुको रालग नेऩार सयकायफाट प्राप्त 
हुने लन्शलु्क खोऩहरु अलनवामय रगाउने वातावयण लसजयना गनय चेतनाभरूक कामयक्रभहरु सॊचारन गन े
कामयराई लनयन्तयता प्रदान गरयनेछ । 

६३. गबयवती आभा य फच्चाराई गम्बीय योग रागेभा उऩचाय गनय सवुवधा सम्ऩन्न अस्ऩतारभा रानको 
रालग लन्शलु्क एम्फरुेन्स सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

६४. आकणस्भक दघुयट्ना, सतु्केयी व्मथा तथा अन्म गणम्बय प्रकृलतका ववयाभीको कायण तरुुन्त सही उऩचाय 
नऩाएभा ज्मान जान सक्ने अवस्थाभा यहेका ऩालरका लबिका नागरयकहरुराई सवुवधा सम्ऩन्न 
अस्ऩताभा ऩमुायई उऩचाय गनय आकणस्भक एमय एम्वरुेन्स सेवा सञ्चारभा ल्माइनेछ । मसको रालग 
एक छुट्टै आकणस्भक एमय एम्वरुेन्स कोषको स्थाऩना गरयनेछ । सेवा प्रवाहका रालग भाऩदण्ड तमाय 
गरयनेछ । 

६५. साकेरा गाउॉ ऩालरकाभा शायीरयक तथा भानलसक रुऩभा तन्दरुुस्ती तथा असर नागरयक उत्ऩादन गनय 
ववलबन्न दकलसभका खेरकुद प्रलतमोलगताहरु सञ्चारन गदै रलगनेछ । 

६६. खेरकुद ववकासका रालग आवश्मक ऩन ेकवडयहर, बलरफर, पुटफर खेर भदैान लनभायण एवॊ प्रलशऺक 
तथा खेर साभाग्रीहरुको उलचत प्रफन्ध गदै रलगनेछ । 

६७. रोऩोन्भखु ऩयम्ऩयागत सीऩहरु व्मवसालमक फनाउनको रालग मसको खोजी गयी सॊयऺण तथा ववकासको 
ऩहर गरयनेछ । 

६८. रोऩोन्भखु ऩञ्चे फाजा, नौभलत फाजा, ववनामो, भचुुयङ्गा, यैथाने वाद्यवादन रगामत स्थानीम गीत 
सॊगीतको खोजी, सॊयऺण, ववकास तथा फजायीकयण गनय ऩहर गरयनेछ । 

६९. स्थानीम बेषबषूा, बाषा, सॉस्कृलतको खोजी गयी सॊयऺण य ववकास गनय ऩहर गरयनेछ । 

७०. जातीम ववबेद, रैंलगक ववबेद, रैंलगक दहॊसा, भदहरा दहॊसा तथा छुवाछुत अन्त्मका रालग ववलबन्न 
सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम गन ेकामयराई लनयन्तयता ददइनेछ ।  
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७१. सभाजभा फढ्दै गयेको जङ पूड (जस्त ैकोकाकोरा, दडउ, स्प्राइट, चाउचाउ आदद जस्ता) वस्तहुरुको 
उऩबोगराई लनरुत्सादहत गनय सम्फणन्धत सयकायी तथा गयै सयकायी सॊघसॊस्था एवभ ्उऩबोक्ताहरुसॉग 
लनयन्तय छरपर तथा ऩयाभशय गरयनेछ ।  

७२. घय तथा कामायरमभा प्रमोग हुने ववलबन्न साभग्रीहरुको लनभायण तथा प्रमोगभा वाह्य साभग्रीराई 
सकेसम्भ लनरुत्सादहत गयी स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध हुन सक्ने साभग्रीहरुको उत्ऩादन तथा प्रमोगराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ । 

७३. नवीकयणीम उजाय तथा वकैणल्ऩक उजाय प्रवध्दयन गनयका रालग ववद्युतीम प्रणारीको शधु्दीकयण गनय 
सयोकायवाराहरुसॉग आवश्मक सभन्वम गरयनेछ । राबग्राहीको भाग तथा आवश्मकताको आधायभा 
ववद्युतीम चलु्हो प्रववलध, वामो ग्मास तथा सधुारयएको चलु्होको प्रववलधहरु ववस्ताय गदै रलगनेछ । 

७४. साकेरा गाउॉऩालरकाको ३ नॊ. वडाको तावा बञ्ज्माङ आसऩासभा साॉस्कृलतक लबरेजको स्थाऩना तथा 
सञ्चारनभा जोड ददइनेछ । 

७५. नेऩारी भदहराहरुको चाड ऩवयको प्रवध्दयन तथा ववकास गदै रलगनेछ । 

 

ग. ऩवूायधार बवकास सम्वन्धी नीलिहर् 
७६. व्मवस्थाऩकीम, प्रशासकीम तथा प्राववलधक जदटरताका कायण अलर ठूरा आमोजनाहरु उऩबोक्ता 

सलभलतफाट कामायन्वमन गदाय व्मवहारयक कदठनाई हुने देणखएकोरे रु. ३३ राख बन्दा भालथका ऩवूायधाय 
लनभायण मोजनाहरु सम्फणन्धत वडाको ऩणूय सभन्वमभा प्रववलधक णस्टभेट गयी सावयजलनक खरयद ऐन 
तथा लनमभावरी फभोणजभ फोरऩि आह्वान गयी ठेक्काफाट सञ्चारन गरयनेछ । 

७७. मस ऩालरकाको वडा नॊ. ३ भा अवणस्थत तावाबञ्ज्माङ ऺेिभा ऩमयटन प्रवद्धयनको रालग ऩवूायधाय लनभायण 
कामयभा सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायसॉग स्रोत व्मवस्थाका रालग गरयने अनयुोधराई लनयन्तयता 
ददइनेछ । 

७८. ववद्युतीम शासन प्रणारीको प्रवद्धयन गनय गाउॉ ऩालरकाभा यहेका सफ ैसयकायी सॊस्थाहरुभा इन्टयनेट सेवाको 
ववस्ताय गदै रलगनेछ । 

७९. गाउॉऩालरकालबि सयकायी तथा गयैसयकायी सॊघसॊस्थाहरुफाट प्रवाह हुने सेवा सवुवधाहरु सहज रुऩरे प्राप्त 
गनय ग्राभीण शहयीकयणको अवधायणा अनरुुऩको एकीकृत फस्ती ववकासभा जोड ददइने । 

८०. गाउॉऩालरकाको गौयफको आमोजना अन्तगयत लनभायण बईयहेको साप्सखुोरा -ऩाॉचधाये सडक, काविके 
सोस्तङु -यतन्छा -चखेवाबञ्ज्माङ सडक य ननेैऩाटी - काणल्चङखोरा सडकहरुको लनभायण कामयभा 
सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉगको साझेदायी य सभन्वमराई लनयन्तय ददइनेछ । 

८१. अनावश्मक नमाॉ सडक ववस्ताय कामयराई ऩणूय रुऩर े लनरुतसादहत गदै ऩालरकाको रालग साभरयक 
भहत्व याखे्न सडकहरुको क्रभसैङ्ग स्तयोउन्नलत गदै रलगनेछ ।  

८२. साकेरा गाउॉ ऩालरकाभा रमाक खलनएका सडकहरुको स्तयोन्नलत गन े क्रभभा सडकको अवस्थाको 
गाणम्बमयताको आधायभा नारी सदहतको ग्राबेर सडक लनभायण गदै रलगनेछ । 

८३. ग्राबेर सडक लनभायणको रालग आवश्मक ऩन ेभेलशन उऩकयणहरु व्मवस्था गदै रलगनेछ । 

८४. साकेरा गाउॉ ऩालरका २ नॊ. वडा साल्भे - ददके्तर रुऩाकोट भझुवागढी नगयऩालरका ७ नॊ. वडा चम्ऩा 
सडक खण्डभा ऩन ेसाप्सखुोराको राभीदवुारी य साकेरा गाउॉ ऩालरका १ नॊ. वडा डाॉडागाउॉ  - ददके्तर 
रुऩाकोट भझुवागढी नगयऩालरका ८ नॊ. वडा दोफेरा सडक खण्डभा ऩन े साप्सखुोराभा ऩक्की ऩरु 
लनभायण गनय सॊघीम सयकायसॉग लनयन्तय ऩहर गरयनेछ । 
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८५. चखेवाबञ्ज्माङ –यतन्छा –णखददभा सडकभा ऩन े साब्जुखोरा, खोवखुोरा, रुऩवुाखोरा, फेलरमाखोरा, 
भखुवाखोरा य तावाखोराभा ऩक्की सडक ऩरु लनभायणको रालग सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायभा 
लनयन्तय ऩहर गरयनेछ । 

८६. सडक सचुारु याख्न प्रभखु सडकहरुका रालग सडक हेयारकुो व्मवस्था गदै रलगनेछ । 

८७. आवश्मक स्थानहरुभा झोरङु्गे ऩरु लनभायणको रालग अन्म गाउॉ ऩालरका, सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉगको 
सभन्वमराई लनयन्तयता प्रदान गरयनेछ । 

८८. प्रधानभन्िी योजगाय कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी तथा उऩरणब्धभरूक फनाउन औलचत्म य 
आवश्मकतानसुाय गाउॉ ऩालरकाफाट साझेदायी गनय सदकनेछ । 

८९. गाउॉऩालरकाको भातहतभा यहेको योजगाय सेवा केन्रभा सलूचकृत बएका श्रलभकहरुराई आमोजनाको 
आकाय तथा भहत्वको आधायभा ववलबन्न वडाका काभदायहरुराई एदककृत रुऩभा काभ रगाउन 
सदकनेछ । 

९०. सावयजलनक सम्ऩिीको सयुऺाका रालग ववद्यारम तथा सावयजलनक स्थानहरुभा जनसहबालगता एवॊ रागत 
सहबालगताभा आधारयत सोराय फिी जडान गरयनेछ । 

९१. गाउॉऩालरकाको गौयवका सडकहरु य अन्म साभरयक भहत्वका सडकहरुभा क्रभसैॉग सडक विी जडान 
गदै रलगनेछ । 

 

घ. वन, वािावरण िथा बवऩद् व्यवस्थाऩन सम्वन्धी नीलिहर् 
९२. स्थानीम खोरा, खोल्सी तथा लचस्मानहरुभा ऩाइने स्थानीम/यैथान े जातका जरचय/उबमचयहरुको 

सॊयऺण गदै रलगनेछ । 
९३. स्थानीम स्तयभा प्राप्त हुने जडीवटु्टीहरुको खोजी, उत्ऩादन, ववकास तथा प्रशोधन गनय सम्फणन्धत 

सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम गदै रलगनेछ । 

९४. स्थानीम/यैथाने तथा आगन्तकु चयाहरुको प्रवद्धयन तथा ववकासका रालग उनीहरुराई आवश्मक ऩन े
उऩमकु्त वातावयण लसजयना गनय नागरयक सभाज, ववलबन्न सयकायी तथा गयै सयकायी सॊघसॊस्था, चया 
ववऻ, साभदुालमक वन तथा अन्म वनहरुसॉग सभलुचत सभन्वम गदै रलगनेछ । 

९५. यैथाने/स्थानीम तथा आगन्तकु वन्मजन्तहुरु वस्नको रालग उलचत वासस्थान तथा आहाया 
उऩरब्धताको व्मवस्थाऩनको रालग वन्मजन्त ु ववऻ, सयकायी तथा गयैसयकायी सॊघसॊस्थाहरु, नागरयक 
सभाज, नीणज तथा साभदुालमक वन, सयकायी वनहरुसॉग सभन्वमको कामयराई लनयन्तयता प्रदान 
गरयनेछ । 

९६. यैथाने जातका रारीगयुाॉस, लचभार, सनुाखयी रगामतका जॊगरी तथा समऩिी, भखभरी, अजम्वयी आदद 
घयेर ु पूरहरुको सॊयऺण, प्रवद्धयन तथा ववकासका रालग पूर ववऻ, नागरयक सभाज, नीणज वन, 
साभदुालमक तथा सयकायी वन तथा अन्म सयकायी तथा गयैसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सभन्वमराई 
लनयन्तयता ददइनेछ । 

९७. हरयत गाउॉ ऩालरका लनभायण गनय सयकायी वन, नीणज वन, साभदुालमक वन तथा अन्म वन ऺेिहरुको 
सॊयऺण तथा ववकास गनय सफ ैसम्वद्ध ऩऺहरुसॉग सभन्वम गरयनेछ । 

९८. वनजॊगर तथा वन ऺेिफाट आलथयक राब प्राप्त गनय सयकायी तथा साभदुालमक वनहरुसॉग सभन्वम गयी 
सम्बाववत दक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदै रलगनेछ । 

९९. वनजॊगर ववकास एवॊ ववस्तायका रालग यैथान े जातका ववरुवाहरुको खोजी, सॊयऺण तथा नसययीको 
ववकास गयी वृऺ ायोऩन जस्ता कामयराई लनयन्तयता प्रदान गरयनेछ । 
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१००. गाउॉऩालरकाभा प्राकृलतक एवॊ भानव दक्रमाकराऩद्वाया लनलभयत/लसणजयत ववलबन्न दकलसभका ववऩिीहरु 
व्मवस्थाऩन गनय ऩालरकाभा यहेको ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषराई थऩ भजवतु वनाउदै रलगनछ । मस्ता 
ववऩिीहरुफाट वच्नका रालग सम्फणन्धत सफ ैसयोकायवाराहरुसॉग उलचत सभन्वम गयी ववऩत मोजना 
फनाई कामायन्वमन गरयनेछ । 

१०१. गाउॉऩालरकाभा लनलभयत बईयहेका गौयवका सडक रगामत अन्म सडकहरुको दामाॉ फामाॉ वामो 
ईणञ्जलनमरयङ्ग प्रववलध अन्तगयत अणम्रसो, नेवऩमय, खय, डारेघाॉस योप्न सम्फणन्धत जग्गा धनीहरुराई 
प्रोत्साहन गदै रलगनेछ ।  

१०२. स्थानीम खोरा/खोल्साहरुभा ववलबन्न दकलसभका यसामनमकु्त ववषहरु तथा कयेन्टको प्रमोग गयी 
ववलबन्न दकलसभका जरचय/भाछा भान े कामयराई ऩणूयरुऩभा योक रगाउन लछभकेी स्थानीम तहसॉग 
सभन्वमको कामयराई लनयन्ता ददइनेछ । 

१०३. स्थानीम कच्चा ऩदाथयभा आधारयत उद्योग सॊचारनभा जोड ददइनेछ । 

१०४. ऩमायवयण सॊयऺण तथा ऩानीको स्रोतहरुको सॊयऺण तथा ववकासका रालग स्थानीम तहभा जनचेतना 
जगाउॉ दै प्राकृलतक दहसाफरे सम्बाववत स्थानहरुभा जरशामहरुको लनभायण गदै प्राकृलतक तथा 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा लनभायण बएका सानालतना जरशामहरुको सॊयऺण ऩनुलनयभायणभा जोड ददइनेछ । 

 

ङ. ससं्थागि बवकास िथा सशुासन सम्वन्धी नीलिहर् 
१०५. गाउॉऩालरकाको ववकास प्रमास प्रकृमाभा आवश्मक ऩन ेववलबन्न दकलसभका प्रशासलनक तथा प्राववलधक 

जनशवक्तको उत्ऩादन तथा ववकास गदै रलगनेछ । 
१०६. गाउॉऩालरकाको ववकास प्रकृमाभा सघाउ ऩमुायउने उत्कृष्ट कभयचायी, लशऺक, ववद्यारम व्मवस्थाऩन 

सलभलत, उऩबोक्ता सलभलत, कृषक सभहू, दकसान, लनभायण ब्मवसामी, व्माऩायी, उद्योगऩती, स्थानीम गयै 
सयकायी सॊस्था, ववकास साझेदाय आददराई कदय/सम्ऩानऩिको साथभा नगद ऩयुस्कायको व्मवस्थाराई 
लनयन्तया प्रदान गरयनेछ । 

१०७. गाउॉऩालरकाराई ऩणूय शाणन्त ऺेि फनाउनका सम्फणन्धत लनकामहरुसॉग सभन्वम गयी गरयनेछ ।  

१०८. सशुासन स्थाऩनाका रालग साभाणजक जवापदेहीताका ववलबन्न औजायहरुको अलधकतभ उऩमोग तथा 
ऩरयचारन गरयने/गयाइनेछ । 

१०९. सयकायी कामायरमहरुफाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहराई चुस्त फनाई जनप्रशासनको असरी प्रत्माबलूत 
सेवाग्राहीराई प्रदान गनय/गयाउन ववद्यतुीम शासन प्रणारीको ववकासभा जोड ददइनेछ । 

११०. सयकायी सेवासवुवधा, कामयप्रगलत, जानकायीभरूक सयकायी सचूनाहरु सम्फणन्धत लनकाम/ऩऺ रगामत 
सवयसाधयणको जानकायीको रालग इन्टयनेट तथा वेबसाईटको प्रमोगराई सेवाग्राहीभिैी फनाउदै रलगनेछ 
। 

१११. गाउॉऩालरकाको सभग्र ववकास प्रमासभा नागरयकहरुको अथयऩणूय सहबालगताको रालग गाउॉ ऩालरकार े
अवरम्वन गन ेऐन, काननू, लनमभावरी, कामयववलध, लनदेलशका, नीलतगत ववषमहरु रगामत ववषमहरुको 
फायेभा जानकायी गयाउन सभदुाम तहभा ववलबन्न दकलसभका कामयक्रभहरु सॊचारनभा जोड ददइनेछ । 

११२. जनप्रलतलनलध, कभयचायी, लशऺक, उऩबोक्ता सलभलत, सयुऺाकभॉ रगामत सावयजलनक ऩद धायण गयेका 
व्मवक्तहरुभा सेवाभखुी बावनाको ववकासभा फढोियी गनय ववऻहरु सभेतको सहमोगभा ववलबन्न 
दकलसभका कामयक्रभहरु सॊचारन गन ेकामयराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

११३. सशुासनभा सहमोग ऩमुायउनका ववलबन्न सयकायी तथा गयै सयकायी सॊघसॊस्थाहरुको प्रशासलनक कामय 
तथा कामायरम व्मवस्थाऩनभा सधुाय गदै रलगनेछ । 
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११४. गाउॉ ऩालरकाको सभग्र ववकासभा सघाउ ऩमुायउने हेतरु ेऩदालधकायी, कभयचायी, लशऺक, उद्यभी, ववद्याथॉ, 
कृषक रगामत साभाणजक अलबमन्ताहरुका रालग ववलबन्न स्थानहरुभा अवरोकन भ्रभणको व्मवस्था 
गनय ऩहर गरयनेछ । 

११५. गाउॉऩालरकाको ददगो ववकास नीलतभा याजनलैतक दर, मोजनाववद्, लशऺक, नागरयक सभाजका अगवुा, 
ववलबन्न स्थानीम गयै सयकायी सॊस्था, भदहरा, आददवासी जनजालत, दलरत, अऩाङ्ग, फारफालरका, 
ववद्याथॉ, एकर भदहरा, जेष्ठ नागरयक, मवुा, आभा सभूह, दकसान, उद्योगी, व्माऩायी, लनभायण ब्मवसामी, 
रगामत सयोकायवारा सफ ैऩऺहरुको अथयऩणूय सहबागीता सलुनणश्चत गरयने/गयाइनेछ । 

११६. साकेरा गाउॉ ऩालरकाको ववकास प्रमासको अलबमानभा लरईएका नीलत, कामयक्रभ तथा फजेट कामायन्वमन 
गन ेक्रभभा सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, णजल्रा सभन्वम सलभलत, ववलबन्न गाउॉ  तथा नगयऩालरका, 
ववलबन्न सयकायी तथा गयै सयकायी सॊघसॊस्था, ववकास साझेदाय, स्थानीम याजनलैतक दर रगामत 
सयोकायवारा सफ ैऩऺहरुसॉग आवश्मक सभन्वम एवॊ सभुधुय सम्फन्ध कामभ गरयनेछ । 

११७. गाउॉऩालरकाको सचूना प्रणारीराई व्मवणस्थत गनय गाउॉ ऩालरकाको कामायरमभा सचूना तथा अलबरखे 
केन्रको स्थाऩना य सञ्चारनभा जोड ददइनेछ । 

११८. स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्वभलू्माङ्कन (LISA) को रालग गाउॉ ऩालरकाफाट बए गयेका सम्ऩणूय 
दक्रमाकराऩहरुको शाखागत रुऩभा दरुुस्त अलबरेख याणख त्मसको प्रलतलरवऩ स्थानीम तह सॊस्थागत 
ऺभता स्वभलू्माङ्कनको सम्ऩकय  व्मवक्तराई सभेत एदककृत अलबरेख व्मवस्थाऩनका गनय उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था लभराइनेछ । 

११९. साकेरा गाउॉ ऩालरका लबि यहेका सम्ऩणूय सयकायी कामायरमहरुरे सयकायी काभकाजभा प्रमोग गन े
लचठ्ठी ऩिको लशय बागभा शब्दहरु रेख्दा देवनागयी य श्रीजङ्गा दफु ैलरवऩको प्रमोग गनुय ऩनछे ।  

१२०. गाउॉऩालरकावासी नागरयकभा ऩनय सक्ने आकणस्भक घट्ना, ववऩद् तथा अऩझयट गनुय ऩन े कामयराई 
ध्मानभा याणख गाउॉ ऩालरकाफाट णजयो आवय सलबयस सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

 

च. बवत्तीय िथा राजश्व सम्वन्धी नीलिहर् 
१२१. गाउॉ  कामयऩालरकाभा बएको भभयत सम्बाय कोषराई फलरमो फनाई भभयत सम्बाय भाऩदण्ड तमाय गयी 

कोषको यकभ खचय गरयनेछ । 

१२२. आवश्मकताभा आधारयत ववलबन्न दकलसभका कोषहरुको स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ । 

१२३. याजश्वको ऺेिहरु ऩदहचान गयी कयका दयहरु लनधाययण गयेय गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक स्रोतको अलबववृद्ध 
गदै रलगनेछ । 

१२४. साप्सखुोरा य तावाखोराभा यहेको ढुङ्गा तथा फारवुा उऩमोग गनयका रालग लछभेकी ऩालरकाहरुसॉग 
सभन्वम गरयनेछ । 

१२५. साकेरा गाउॉ ऩालरकालबि यहेका अन्म खोरा/खोल्सा य  नीणज ढुङ्गाराई सभेत कयको दामयाभा 
ल्माइनेछ ।  

१२६. साकेरा गाउॉ ऩालरकाको आधायबतू अस्ऩतार यतन्छा भापय त सञ्चारनभा आएको एभवरुेन्स य 
गाउॉ ऩालरकाफाट सॊचारनभा आएको ब्माकहोरोडयको ऩरयचारन सम्फन्धी तमाय बएको भाऩदण्डराई 
सभम अनकुुर ऩरयभाजयन गयी सेवा उऩरब्व गयाइनेछ । 

१२७. साकेरा गाउॉ ऩालरकाको वडा नॊ. ४ णस्थत भानेबञ्ज्माङ डाॉडाभा राग्ने हदटमाराई व्मवणस्थत गनय 
हाटफजाय कयराई लनयन्तयता ददइनेछ । 
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सबा अध्मऺ भहोदम, 

 अव भ आलथयक वषय २०७८/०७९ को आम्दानी य खचय सबा सभऺ प्रस्ततु गन ेअनभुलत चाहन्छु । 
मस गाउॉ ऩालरकाको चार ुतपय  लभलत २०७९ असाय ८ गतेसम्भको आम रु. ४,२८,५७,०००।-(अऺेयेऩी चाय 
कयोड अठ्ठाइस राख सन्ताउन्न हजाय भाि) बएकोभा रु. ३,९०,४४,०००।- (तीन कयोड नव्वे राख चौवालरस 
हजाय भाि) खचय बई रु. ३८,१३,०००।- (अऺेयेऩी अणठ्तस राख तहे्र हजाय भाि) फचत बएको देणखन्छ ।  

त्मस्त ैऩूॉजीगत तपय  मही लभलत सम्भको कामभ हुन आएको फजेट रु. ७,७५,६४,०००।- (अऺेयेऩी सात कयोड 
ऩचहिय राख चौसठ्ठी हजाय भाि ) भध्मे रु. ६,४०,४९०००।- (अऺेयेऩी छ कयोड चालरस राख उनन्ऩचास 
हजाय भाि ) खचय हुने बई रु. १,३५,१३०००।- (अऺेयेऩी एक कयोड ऩैंलतस राख तहे्र हजाय भाि) हारसम्भको 
फचत देणखन्छ । मसयी आलथयक वषय २०७८/०७९ को चार ुय ऩूॉजीगत तपय  खचय हुन फाॉकी यहेको यकभ रु. 
१,७३,२६,०००।- (अऺेयेऩी १ कयोड विहिय राख छणव्वस हजाय भाि) यहेको व्महोया मस सम्भालनत सबा 
सभऺ अवगत गयाउन चाहन्छु । 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

 अव भ आगाभी आलथयक वषय २०७९/०८० भा सञ्चारन गरयने प्रभखु कामयक्रभहरु य ववलनमोणजत 
फजेट वववयण प्रस्ततु गन ेअनभुलत चाहन्छु । 

मस आलथयक वषयभा आम तपय  नेऩार सयकाय अथय भन्िारमफाट प्राप्त वविीम सभानीकयण अनदुान 
अन्तगयत रु. ७,९९,००,०००।–(अऺेयेऩी सात कयोड उनान्सम राख रुऩैंमाभाि), याजश्व वाॉडपाॉडफाट रु. 
६,१३,१३०००।- (अऺेयेऩी छ कयोड तहे्र राख तहे्र हजाय भाि), सशतय अनदुान तपय  रु. १३,०७,००,०००।- 
(अऺेयेऩी तेह्र कयोड सात राख भाि) य ववशेष अनदुान १००,००,०००।- (अऺयेऩी एक कयोड भाि) यहेको छ । 
त्मस ैगयी प्रदेश सयकायफाट प्राप्त वविीम सभानीकयण अनदुान यकभ रु. ४०,८६,०००।- (अऺेयेऩी चालरस 
राख छमासी हजाय भाि), सवायी कय वाॉडपाॉडफाट रु. २६,९१,७३०।-(अऺेयेऩी छणव्वस राख एकानव्वे हजाय 
सात सम तीस भाि), प्रदेश सभऩयूक अनदुान रु. १,००,००,०००।- (एक कयोड भाि), प्रदेश सशतय अनदुान 
४५,७९,०००।- (अऺयेऩी ऩैंचालरस राख उनासी हजाय भाि) यहेको छ । आ.व. २०७८/०७९ को याजश्व 
सॊकरन दयराई सभेत आधाय भानी आलथयक वषय २०७९/०८० का रालग प्रऺेवऩत याजश्व यकभ रु. 
१७,४५,०००।- (अऺयेऩी सि राख ऩैंतालरस हजाय रुऩैंमा भाि) गरयएको छ । आलथयक वषय २०७८/०७९ को 
स्वीकृत कामयक्रभ फजेट अन्तगयत खचय नबई सॊलचत कोषभा दपताय हुने अनभुालनत चार ुतथा ऩूॉजीगत यकभ 
रु. १,००,६१,०००।- (अऺेयेऩी एक कयोड एकसणठ्ठ हजाय भाि) यहेको छ । त्मेस ैगयी साना लसॊचाई तपय  
णस्वस ववकास सहमोग लनमोग (SDC) फाट आगाभी आ.फ. २०७९/०८० को रालग प्राप्त हुने रु. 
१,२५,०००००।- (अऺेयेऩी एक कयोड ऩच्चीस राख भाि) यहेको छ । मसयी सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त हुने यकभ य ऩालरकाको आन्तरयक याजश्व सॊकरन तथा आ.व. २०७८/०७९ भा खचय हुन नसकी 
ऩालरकाको सॊलचत कोषभा जम्भा बएको चार ुतथा ऩूॉजीगत यकभ सभेत गयी  रु. ५२६७५८०।- (वाउन्न 
राख सयसठ्ठी हजाय ऩाॉच सम असीभाि) आगाभी आलथयक वषय २०७९/०८० को रालग कुर फजेट लसभाङ्क 
रु. ३४,५६,८२,३१०।-(अऺेयेऩी चौलतस कयोड छऩन्न राख वमासी हजाय सात सम तीस रुऩमैा भाि) हुने गयी 
प्रऺेवऩत अनभुान गरयएको छ । 

 अफ खचय तपय  ववचाय गदाय आगाभी आलथयक वषय २०७९/०८० भा चार ुतपय  रु. ६,५७,४९,७३०।- 
(अऺेयेऩी छ कयोड सन्ताउन्न राख उनन्ऩचास हजाय सात सम तीस रुऩैंमा भाि), ऩूॉजीगत तपय  ऩालरका 
स्तयीम मोजना तथा कामयक्रभको रालग रु. ८,३९,८६०००।- (अऺेयेऩी आठ कयोड उनन्चालसर राख छमासी 
हजाय रुऩमैाॉ भाि), साना लसॊचाइ तपय  रु. १,२५,०००००।- (अऺेयेऩी एक कयोड ऩच्चीस राख भाि), वडागत 
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लशलरङ अन्तगयत एक भषु्ठ रु. १,१५,००,०००।- (अऺेयेऩी एक कयोड ऩन्र राख रुऩैंमा भाि) यहेको छ । मसै 
गयी सशतय तपय  रु. १८,०६,७९,०००।-(अऺेयेऩी अठाय कयोड छ राख उनासी हजाय भाि) यहेको छ । मसयी 
सफ ै ऺेिको कुर रुकभ रु.३४,०४,१४,७३०।-(अऺेयेऩी चौतीस कयोड चाय राख चौध हजाय सात सम तीस 
रुऩमैा भाि) य अल्मा यकभ रु. ५२६७५८०।- (वाउन्न राख सयसठ्ठी हजाय ऩाॉच सम असीभाि) गयी जम्भा 
रु. ३४,५६,८२,३१०।-(अऺेयेऩी चौलतस कयोड छऩन्न राख वमासी हजाय सात सम तीस रुऩमैा भाि) खचय हुने 
अनभुान गरयएकोछ ।  

 

सबा अध्मऺ भहोदम, 

 मसयी आ.फ. २०७९।०८० को नीलत तथा कामयक्रभ य फजेटको उियाधयभा ऩलुग यहॉदा फजेट फनाउन 
सहमोग ऩमुायउन ु हुने गाउॉ  कामयऩालरका, वडा सलभलतका ऩदालधकायीज्महूरु, याजस्व ऩयाभशय सलभलत, स्रोत 
अनभुान तथा फजेट सीभा लनधाययण सलभलत, फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा सलभलत रगामत सम्ऩणूय ववषमगत 
सलभलतका ऩदालधकायीज्महूरु, वस्ती स्तयीम बेरा देणख सहबागी बइय आमोजना कामयक्रभ छनौटभा प्रत्मऺ य 
ऩयोऺ रुऩरे सकृम जनसभदुाम, नागरयक सभाज, फणुध्दजीवी तथा फजेट लनभायण प्रकृमाभा अहोयाि खदटयहन ु 
बएका कभयचायी रगामत फजेट लनभायण प्रकृमाभा प्रत्मऺ रुऩरे सहबागी हुनहुुने एवभ ् अभलु्म सहमोग, 
सद्भाव, सल्राह ददन ुहुने सम्ऩणूय भहानबुावहरु प्रलत हाददयक अबाय व्मक्ि गदयछु ।  

 

धन्मवाद । 
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साकेऱा गाउँऩालऱकाको आलथयक वषय २०७९/०८० को स्वीकृि काययक्रम िथा 
बजेट 

 
अनुसूची -१ 

ववषमगत रुऩभा स्वीकृत कामयक्रभ तथा फजेट 

 आलथयक ववकास 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय वविीम सभानीकयण याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ कृवष तथा ऩश ु ५२०००००.०० ११०००००.०० ०.०० ६३०००००.०० 

३ ऩमयटन प्रवध्दयन २००००००.०० ०.०० ०.०० २००००००.०० 

  जम्भा ७२०००००.०० ११०००००.०० ०.०० ८३०००००.०० 

 साभाणजक ववकास 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय वविीम सभानीकयण याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ लशऺा ९०३०००००.०० २३०००००.०० ०.०० ९२६०००००.०० 

२ स्वास््म २३३०००००.०० १५०००००.०० ०.०० २४८०००००.०० 

३ भदहरा ववकास शाखा १२३०००.०० ५०००००.०० ०.०० ६२३०००.०० 

५ ऩणूय सयसपाई घोषणा ०.०० ७५००००.०० ०.०० ७५००००.०० 

६ नवीकयणीम उजाय 
प्रवध्दयन कामयक्रभ 

८०००००.०० ०.०० ०.०० ८०००००.०० 

७ नकुदहने पोहोयहरुको 
ददगो व्मवस्थाऩन 
(ववशेष अनदुान) 

०.०० ०.०० ०.०० १०००००००.०० 

८ रघ ुउद्यभ ववकास 
कामयक्रभ 

३००००००.०० ०.०० ०.०० ३००००००.०० 

१० भदहरा सशवक्तकयणका 
रालग भदहराहरुसॉग 

उऩाध्मऺ कामयक्रभ 

०.०० १००००००.०० ०.०० १००००००.०० 

११ आवलधक मोजना 
तजुयभा सम्फन्धी 
कामयक्रभ 

  १५०००००.००   १५०००००.०० 

१२ दडणजटर लबरेज 
प्रोपाईर लनभायण 

  १००००००.००   १००००००.०० 

  जम्भा ११७५२३०००.०० ८५५००००.०० ०.०० १३६०७३०००.०० 
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 ऩूवायधाय ववकास 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय गाउॉ ऩालरका साझेदायी याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ सॊघ सभऩुयक कोष 

(भानेबञ्ज्माङ-
यतन्छा-फाॉझे सडक 
स्तयोन्नती मोजना) 

१४००००००.०० १४००००००.०० ०.०० २८००००००.०० 

२ प्रदेश सभऩुयक कोष 
काविके -सोस्तुङ -
यतन्छा -नैनेऩाटी 
सडक स्तयोन्नलत 

१०००००००.०० ४२८५७१४.०० ०.०० १४२८५७१४.०० 

३ सभऩुयक कोष् साना 
लसॊचाई, झो.ऩु., णजसस 
भौज्दात कोषफाट 
प्राप्तहुने अनुदानको 
साझेदायी 

१८२७७०००.०० ७००००००.०० ०.०० २५२७७०००.०० 

४ गाउॉ ऩालरकाको 
प्रशासलनक बवन 
लनभायण 

  १४७२००००.०० ०.०० १४७२००००.०० 

५ वेरासढाॉड झगयऩुय 
सडक लनभायण 

  ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 

६ सोल्भा नमाॉ सडक 
लनभायण 

  ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 

७ भखभरे -वोया सडक   ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 

८ नौराखकय -ऩारुङ 
सडक स्तयोन्नलत 

  ४०००००.०० ०.०० ४०००००.०० 

९ हुऩावु आहारे-
भानेगाउॉ  सडक 
स्तयोन्नलत 

  ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 

१० भाविभ-५, साकेरा 
सडक 

  ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 

११ फाॉझे खेरभैदान 
स्तयोन्नलत 

  ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 

१२ यतन्छा, वऩनाराखाभा 
सदहद गेट लनभायण 

  ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 

१३ साकेरा जेष्ठ नागरयक 
सेवा केन्र, साकेरा -
५ को बवन लनभायण 

  ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 
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१४ भखुवाखोरा भुहान 
बइ फोपुइॉ चुम्रुङ 
खानेऩानी मोजना 
(क्रभागत) 

  ४११२१६.०० ०.०० ४११२१६.०० 

  जम्भा ४२२७७०००.०० ४४६१६९३०.०० ०.०० ८६८९३९३०.०० 

 
 

अनुसूची -२ 

वडा स्तयीम कामयक्रभ तथा फजेट 

  वडा नॊ. १ वाॉझेच्मानडाॉडा 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय वविीम सभानीकयण याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ आलथयक ववकास फाऩत ०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० 

२ साभाणजक ववकास तपय  ०.०० ४५००००.०० ०.०० ४५००००.०० 

३ लशऺा तपय    ४०००००.००   ४०००००.०० 

४ कुन्तुङ खानेऩानी भभयत 
तथा ऩाईऩ खरयद 

०.०० ५००००.०० ०.०० ५००००.०० 

५ ऩूवायधाय ववकास तपय  ०.०० १४०००००.०० ०.०० १४०००००.०० 

६ सॊस्थागत ववकास य 
सुशासन 

०.०० २१४१८५.०० ०.०० २१४१८५.०० 

  जम्भा ०.०० २७१४१८५.०० २७१४१८५.०० २७१४१८५.०० 

 वडा नॊ. २ यतन्छा 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय गाउॉ ऩालरका साझेदायी याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ लशऺा तपय  ०.०० ७७३४३८.०० ०.०० ७७३४३८.०० 

२ रणऺत वगय तपय  ०.०० ३५००००.०० ०.०० ३५००००.०० 

३ कृवष स्टोय व्मवस्थाऩन ०.०० १०००००.०० ०.०० १०००००.०० 

४ ऩूवायधाय तपय  ०.०० ८०००००.०० ०.०० ८०००००.०० 

५ स्वास््म तपय  ०.०० ६००००.०० ०.०० ६००००.०० 

६ मुवा तथा खेरकुद तपय  ०.०० १५००००.०० ०.०० १५००००.०० 

  जम्भा ०.०० २२३३४३८.०० ०.०० २२३३४३८.०० 

 वडा नॊ. ३ णखददभा 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय गाउॉ ऩालरका साझेदायी याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ साभाणजक ववकास तपय  ०.०० २९००००.०० ०.०० २९००००.०० 

२ सॊस्थागत ववकास तपय  ०.०० ७००५८६.०० ०.०० ७००५८६.०० 

३ ऩवूायधाय ववकास तपय  ०.०० १३१००००.०० ०.०० १३१००००.०० 

४ जम्भा ०.०० २३००५८६.०० ०.०० २३००५८६.०० 
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 वडा नॊ. ४ भाविभ 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय गाउॉ ऩालरका साझेदायी याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ सडक ऩवूायधाय ०.०० ४०००००.०० ०.०० ४०००००.०० 

२ सडक स्तयोन्नती ०.०० ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 

३ खानेऩानी भभयत मोजना ०.०० ५७५०००.०० ०.०० ५७५०००.०० 

४ साभाणजक तथा 
साॉस्कृलतक ववकास 

०.०० ४५००००.०० ०.०० ४५००००.०० 

५ लशऺा तपय  ०.०० १५००००.०० ०.०० १५००००.०० 

६ कामायरम व्मवस्थाऩन ०.०० १०५८९५.०० ०.०० १०५८९५.०० 

७ रणऺत वगय ०.०० १०००००.०० ०.०० १०००००.०० 

८ कृवष तपय  ०.०० १२५०००.०० ०.०० १२५०००.०० 

  जम्भा ०.०० २२०५८९५.०० ०.०० २२०५८९५.०० 

 वडा नॊ. ५ भाविभ ववताय 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय गाउॉ ऩालरका साझेदायी याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ ऩवूायधाय ०.०० ११५०८९६.०० ०.०० ११५०८९६.०० 

२ खानेऩानी भभयत मोजना ०.०० १५००००.०० ०.०० १५००००.०० 

३ साभाणजक तथा 
साॉस्कृलतक ववकास 

०.०० ५२५०००.०० ०.०० ५२५०००.०० 

४ रणऺत वगय ०.०० २००००.०० ०.०० २००००.०० 

५ स्वास््म  ०.०० ५००००.०० ०.०० ५००००.०० 

६ मवुा तथा खेरकुद ०.०० १०००००.०० ०.०० १०००००.०० 

७ सॊघ सॊस्था ०.०० ५००००.०० ०.०० ५००००.०० 

  जम्भा ०.०० २०४५८९६.०० ०.०० २०४५८९६.०० 

 
 

अनसुचूी -३ 

साकेरा गाउॉ ऩालरका 
फजेटको प्रकाय्- चार ु(याजश्व वाॉडपाॉड) 

ऺेि्- कामायरम सञ्चारन तथा प्रशासलनक 

उऩ ऺेि्- कामायरम सञ्चारन तथा प्रशासलनक 

 आलथयक वषय २०७९/०८० को रालग लशषयकगत रुऩभा ववलनमोणजत फजेट मस प्रकाय यहेकोछ । 

लस.नॊ. खचय सॊकेत खचय शीषयक/उऩशीषयक यकभ रु. 

१ २११११ ऩारयश्रलभक कभयचायी १४७०००००.०० 

२ २१११२ ऩारयश्रलभक ऩदालधकायी ४५०००००.०० 

३ २११२१ ऩोशाक ५५००००.०० 
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४ २११२३ औषधी उऩचाय खचय १०००००.०० 

५ २११३१ स्थानीम बिा १५५००००.०० 

६ २११३२ भहङ्गी बिा ११०००००.०० 

७ २११३४ कभयचायीको वठैक बिा ४०००००.०० 

८ २११३५ कभयचायी प्रोत्साहन तथा ऩयुस्काय स्वीकृत कामयववलध 
अनसुाय 

२००००००.०० 

९ २११३९ अन्म बिा, ऩारो ऩहया/प्रसतुी स्माहाय ५००००.०० 

१० २११४१ ऩदालधकायी वठैक बिा १६०००००.०० 

११ २११४९ ऩदालधकायी अन्म बिा (चाडऩवय खचय) २९००००.०० 

१२ २१२१४ कभयचायी कल्माण कोष १००००००.०० 

१३ २२१११ ऩानी तथा ववजुरी २०००००.०० 

१४ २२११२ सञ्चाय भहसरु ११०००००.०० 

१५ २२११३ इन्धन (ऩदालधकायी) ८०००००.०० 

१६ २२२१२ इन्धन कामायरम प्रमोजन २००००००.०० 

१७ २२२१३ सवायी साधन भभयत खचय १४०००००.०० 

१८ २२२१४ सवायी साधन फीभा तथा नवीकयण खचय २०००००.०० 

१९ २२२२१ भेलशनयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सञ्चारन खचय ७०००००.०० 

२० २२२३१ लनलभयत सावयजलनक सम्ऩविको भभयत सम्बाय खचय ८०००००.०० 

२१ २२३११ भसरन्द तथा कामायरम साभग्री ३२०००००.०० 

२२ २२३१४ इन्धन-अन्म प्रमोजन २०००००.०० 

२३ २२३१५ छऩाई तथा सचूना प्रकाशन खचय १००००००.०० 

२४ २२४११ सेवा य ऩयाभशय खचय ८०००००.०० 

२५ २२४११ सेवा य ऩयाभशय खचय (छानववन जाॉचवझु गयाए वाऩतको 
खचय, ववऻ तथा सल्राहकाय आददको ऩारयश्रलभक 
सम्वन्धी खचयहरु) 

५०००००.०० 

२६ २२४१२ सचूना प्रणारी तथा सफ्टवमेय सञ्चारन खचय २०००००.०० 

२७ २२४१४ सयसपाई सेवा शलु्क ५०००००.०० 

२८ २२४१९ अन्म सेवा शलु्क (कयाय कभयचायी ऩारयश्रलभक) ९८०००००.०० 

२९ २२५११ कभयचायी तालरभ खचय ३०००००.०० 

३० २२५२२ कामयक्रभ खचय अलतलथ सत्काय खचय सभेत ५०००००.०० 

३१ २२५२९ ववववध कामयक्रभ खचय (धालभयक, साॉस्कृलतक, ऩजूा/मऻ 
आदद)  

३०००००.०० 

३२ २२६११ अनगुभन भलू्माङ्कन खचय १८०००००.०० 

३३ २२६१२ भ्रभण खचय (सरुवा भ्रभण तथा अन्म) २५००००.०० 

३४ २२६१९ अन्म भ्रभण खचय (सयकाय वादी भदु्दाभा सयकायी साॉऺ ीको 
रुऩभा कामायरमको तपय फाट प्रलतलनलधत्व गनय 
ऩदालधकायी/कभयचायीहरुको भ्रभण खचय) 

१०००००.०० 
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३५ २२६१९ साभाणजक सयुऺा तथा ऩञ्जीकयण शाखा अन्तगयत 
एभ.आई.एस. अऩयेटय य दपल्ड सहामकको त.ब., 
कामयक्रभ य प्रशासलनक खचय, सचूना प्रववलध अलधकृतको 
त.ब. य फहुऺेिीम ऩोषण कामयक्रभको चार ुतपय को 
तरवको साझेदायी । 

१३०००००.०० 

३६ २२७११ ववववध खचय २५०००००.०० 

३७ २२७२१ सबा सञ्चारन खचय २२३९९९.०० 

३८ २७११२ अन्म साभाणजक सयुऺा (सवय साधायणराई ददइने औषधी, 
भतृ्मकुा कायणरे हुने ऩीदडतराई आलथयक सहामता)  

५०००००.०० 

३९ २७२१९ अन्म साभाणजक सहामता (आलथयक/साभाणजक 
सहामता/ऩयुस्काय) 

२०००००.०० 

४० २८१४१ जग्गाको बाडा ६००००.०० 

४१ २८१४२ घय बाडा (नागरयक आयोग्म सेवा केन्रको सभेत)  ५०००००.०० 

४२ २८१४९ अन्म भाडा ५००००.०० 

४३   कामायरमराई ऩसु्तक व्मवस्थाऩन ५००००.०० 

४४   ५ वटा वडा कामायरम सञ्चारन खचय २००००००.०० 

    जम्भा ६१८७३९९९.०० 

 
 

अनसुचूी -४ 

ववषमगत शाखाको ववस्ततृ कामयक्रभ तथा फजेट 

आलथयक वषय २०७९/०८० भा ववषमगत शाखाफाट वविीम सभानीकयण तथा शसतय अनदुान अन्तगयत सॊचारन 
हुने कामयक्रभ तथा फजेट 

१. साभाणजक ववकास् 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय वविीम सभानीकयण याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ मवुा तथा खेरकुद 

ववकास कामयक्रभ 

०.०० ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 

२ दलरत उद्यभलशरता 
ववकास कामयक्रभ 

०.०० ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 

३ आददवासी जनजालत बाषा 
करा सॊस्कृलत सॊयऺण 

०.०० ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 

४ ऩदालधकायी ऺभता 
ववकास तालरभ 

०.०० १९४०००.०० ०.०० १९४०००.०० 

५ प्राववलधक लशऺा अध्ममन 
छािववृि 

०.०० १५००००.०० ०.०० १५००००.०० 



 

22 

 

६ टोर ववकास तथा सधुाय 
सलभलत व्मवस्थाऩन तथा 
सञ्चाय खचय 

०.०० १५६०००.०० ०.०० १५६०००.०० 

७ आवलधक मोजना लनभायण ०.०० १५०००००.०० ०.०० १५०००००.०० 

८ दडणजटर लबरेज 
प्रोपामर 

०.०० १००००००.०० ०.०० १००००००.०० 

९ आकणस्भक एमय 
एम्वरुेन्स सेवा कोष 

०.०० १५०००००.०० ०.०० १५०००००.०० 

१० चाणम्रङ बाषा ऩठनऩाठन ०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० 

  जम्भा ०.०० ५६०००००.०० ०.०० ५६०००००.०० 

 

२. वहुऺेिीम ऩोषण कामयक्रभ 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय वविीम सभानीकयण याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ वहुऺेिीम ऩोषण 

कामयक्रभ 

०.०० ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 

  जम्भा ०.०० ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 

 

३. भदहरा ववकास ववकास शाखा 

लस.नॊ. शीषयक 
फजेट श्रोत 

सशतय वविीम सभानीकयण याजश्व फाॉडपाॉड जम्भा 
१ जेष्ठ नागरयक सम्भान 

अन्तगयत मातामात 
बाडा छुट 

०.०० ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० 

२ रणैङ्गक दहॊसा 
लनवायणका रालग 
स्थानीम तहभा सॊयऺण 
कोष अनदुान 

०.०० ५००००.०० ०.०० ५००००.०० 

३ फार वववाह अन्त्मका 
रालग दकशोयी 
सशवक्तकयण कामयक्रभ 

०.०० ७३०००.०० ०.०० ७३०००.०० 

  जम्भा ०.०० ६२३०००.०० ०.०० ६२३०००.०० 
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४. साभाणजक सयुऺा तथा ऩञ्जीकयण शाखा, सेवा इकाईको कामायरम अन्तगयत् आलथयक वषय २०७९/०८० भा सञ्चारन हुने कामयक्रभ तथा दक्रमाकराऩहरु 
सशतय/वविीम सभानीकयण/थऩ तरव बिा, भहङ्गी बिा य स्थानीम बिा फाहेक 

लस.
नॊ. 

मोजना तथा 
कामयक्रभ 

फजेट इकाई रक्ष्म 
णजम्भेवा
य शाखा 

सहमो
गी 
शाखा 

ववस्ताय 

प्रथभ चौभालसक दोश्रो चौभालसक तेश्रो चौभालसक 

कैदपमत रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ एभ.आई.एस. 
अऩयेटय य दपल्ड 
सहामकको रालग 
सञ्चाय खचय 

५०००.०० जना २ एभ.आई
.एस. 

रेखा भालसक २ समका 
दयरे सञ्चाय खचय 
बुक्तानी 

२ १६६६.६७ २ १६६६.६७ २ १६६६.६७ सशतय 

२ भेलसनयी औजाय 
तथा पलनयचय 
भभयत सम्हाय 

६००००.००   ० एभ.आई
.एस. 

रेखा/
प्राववलध
क 

सेवा केन्र 
सञ्चारनाथय 

१ २००००.०० १ २००००.०० १ २००००.०० सशतय 

३ भसरन्द सभाग्री 
खरयद 

१२००००.००   ० एभ.आई
.एस. 

रेखा/
णजन्सी 

सेवा केन्र 
सञ्चारानाथय 

१ ४००००.०० १ ४००००.०० १ ४००००.०० सशतय 

४ सञ्चाय सभाग्री 
प्रशायण तथा 
छऩाई 

१५००००.००   ० एभ.आई
.एस. 

रेखा/
णजन्सी 

सञ्चाय य ऩहुॉच 
अलबमान सञ्चारन 

१ ५००००.०० १ ५००००.०० १ ५००००.०० सशतय 

५ एभ.आई.एस. 
अऩयेटय य दपल्ड 
सहामकको 
ऩारयश्रलभक, 

चाडऩवय य ऩोशाक 
खचय 

३९००००.०० जना २ एभ.आई
.एस. 

रेखा 
शाखा 

ऩारयश्रलभक १ १३००००.०० १ १३००००.०० १ १३००००.०० सशतय 

६ ववबागरे 
उऩरब्ध गयाउने 
ववलध ऩध्दलत 

८००००.००     एभ.आई
.एस. 

रेखा वडा वडाभा ऩुगेय 
घटना दताय सप्ताह 
कामयक्रभ सम्फणन्ध 

१ २००००.०० १ २००००.०० १ ४००००.०० सशतय 
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अनुसाय वडा 
स्तयफाट घटना 
दताय सप्ताह 
सञ्चारन 

अन्तयदक्रमा य 
छरपर 

७ ववववध कामयक्रभ ३५०००.००     एभ.आई
.एस. 

रेखा गाउॉ ऩालरकाको 
गुनासो सुनुवाई 
सलभलत, सभन्वम 
सलभलतको वैठकभा 
लचमा खाजा य 
वैठक बिा खचय 

१ ३५०००.०० ० ०.०० ० ०.०० सशतय 

८ एभ.आई.एस. 
अऩयेटय य दपल्ड 
सहामकको 
दैलनक भ्रभण 
बिा 

६००००.००         घटना दताय तथा 
साभाणजक सुयऺा 
सम्फणन्ध कामयका 
रालग 

१ २००००.०० १ २००००.०० १ २००००.०० सशतय 

९ साभाणजक सुयऺा 
बिा प्राप्त गन े
राबग्राही 
ऩदहचान 
कामयक्रभ 

१०००००.०० ६ ६ एभ.आई
.एस. 

रेखा सफै वडाका प्रत्मेक 
घयघय ऩुग्न फैंक 
कभयचायी य 
एभ.आई.एस. 
अऩयेटय मातामात 
खचय 

२ ३३३३३.३३ २ ३३३३३.३३ २ ३३३३३.३३ सभानीकयण 

१० साभाणजक सुयऺा 
बिा बुक्तानी 
लशववय सञ्चारन 

४५००००.०० ३ ३ एभ.आई
.एस. 

रेखा नेऩार एसवफआई 
फैंक य 
गाउॉ ऩालरकाको 
सम्झौता अनुसाय 
वषयको ३ ऩटक 

१ १५००००.०० १ १५००००.०० १ १५००००.०० सभानीकयण 
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११ साभाणजक सुयऺा 
बिा नवीकयण 
कामयक्रभ तथा 
लशववय 

२५००००.०० ० ० एभ.आई
.एस. 

रेखा साउन-बदौ लबि 
लशववय सञ्चारन 
हुने । 

१ २५००००.०० ० ०.०० ० ०.०० सभानीकयण 

१२ आमोजना तथा 
साभाणजक सुयऺा 
सम्फणन्ध MIS 

SYSTEM तालऱम 

२०००००.०० ० ० एभ.आई
.एस. 

रेखा लसष्टभभा आउने 
ऩरयवतयन, कानूनी 
प्रावधान य 
व्मवस्थाऩन तालरभ 

० ०.०० १ २०००००.००     सभानीकयण 

  जम्भा १९०००००.००             ७५००००.०० १२ ६६५०००.०० ११ ४८५०००.००   

 

 

५. लशऺा शाखाफाट आ.व. २०७९/०८० का रालग सञ्चारन हुने कामयक्रभ - वविीम सभानीकयण य शसतय गयी जम्भा यकभ रु. १०,२१,४९,६६१।- (दश कयोड एकाइस 
राख उनन्ऩचास हजाय छ सम एकसठ्ठी भाि) 

 

वविीम सभानीकयण अन्तगयत 

लस.नॊ. 
मोजना तथा 
कामयक्रभ 

फजेट इकाई रक्ष्म 
णजम्भेवाय 

शाखा 
सहमोगी 
शाखा 

ववस्ताय प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक 
चौथो 
िैभालसक 

१ टाॉकीवायी आ.वव. २०००००.००   १ लशऺा रेखा जनशवक्त व्मवस्थाऩन ५००००.०० ५००००.०० ५००००.०० ५००००.०० 

२ प्रअ वैठक बिा ७००००.००     लशऺा रेखा ववलबन्न ववषमगत लनणयम 
गनय 

०.०० ३५०००.०० ३५०००.०० ०.०० 

३ गाउॉ  लशऺा 
सलभलतको वैठक 
बिा 

१०००००.००     लशऺा रेखा ववलबन्न ववषमगत लनणयम 
गनय 

२५०००.०० २५०००.०० २५०००.०० २५०००.०० 

४ ववद्यारमको 
अनुगभन 
भूल्माङ्कन 

५००००.००     लशऺा रेखा ववद्यारम, लशऺक, 

कऺाकोठाको अवरोकन 
गनय 

१००००.०० १००००.०० १५०००.०० १५०००.०० 
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५ शैणऺक लबिे ऩािो 
प्रकाशन 

५००००.००     लशऺा रेखा/प्र
शासन 

शैणऺक गलतववलध 
सावयजलनक 

०.०० ०.०० ५००००.०० ०.०० 

६ लशऺक ऩरयचमऩि 
लनभायण 

५००००.००     लशऺा ऩञ्जीकय
ण 

ववद्यारमका लशऺक, 

कभयचायी एकरुऩता गनय 
०.०० ५००००.०० ०.०० ०.०० 

७ ऩयीऺाको कऩी 
खरयद कामयक्रभ 
कऺा १ देणख १० 
सम्भ 

३०००००.००     लशऺा रेखा वावषयक ऩयीऺा 
सञ्चारनका रालग 
आवश्मक काऩी खरयद 

०.०० ३०००००.०० ०.०० ०.०० 

८ छािववृि कामयक्रभ १००००००.००     लशऺा रेखा कृवष ववषम अध्ममन गन े
ववद्याथॉहरुको रालग 

२५००००.०० २५००००.०० २५००००.०० २५००००.०० 

९ मोजना लनभायण १०००००.००     लशऺा रेखा १० वष ेशैणऺक गुरुमोजना 
तमाय गनयका रालग 

०.०० १०००००.०० ०.०० ०.०० 

१० प्रोत्साहन तथा 
ऩुयस्काय (ववद्याथॉ) 

४००००.००     लशऺा रेखा कऺा ८ भा उत्कृष्ठ अॊक 
ल्माउने ववद्याथॉहरुराई 
प्रोत्साहन खचय 

०.०० ०.०० ०.०० ४००००.०० 

११ प्रोत्साहन तथा 
ऩुयस्काय (लशऺक) 

५००००.००     लशऺा रेखा ऩालरकाका २८ ववद्यारम 
भध्मेका उत्कृष्ठ लसकाई 
उऩरब्ध गयाउने लशऺकराई 
ऩुयस्काय 

०.०० ०.०० ०.०० ५००००.०० 

१२ प्रोत्साहन तथा 
ऩुयस्काय 
(वव.व्मा.स.) 

५००००.००     लशऺा रेखा उत्कृष्ठ शैणऺक नेततृ्व गन े
वव.व्मा.स. अध्मऺहरु 
भध्मेफाट छनौट गयी 
णजम्भेवाय वोध गयाउन 
ऩुयस्काय प्रदान 

०.०० ०.०० ०.०० ५००००.०० 

१३ याष्डऩलत यलनङ 
लशल्ड सञ्चारन 

१९००००.००     लशऺा ५ वटा 
भा.वव. 

कामयक्रभ सञ्चारन खचय ५ 
वटा भा.वव.हरुको रालग 

०.०० ०.०० १९००००.०० ०.०० 
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१४ याष्डऩलत यलनङ 
लशल्ड 
प्रलतमोलगताको 
रालग रपी 

५००००.००     लशऺा ५ वटा 
भा.वव. 

तीन वषयको रालग प्रदान 
गरयने । 

०.०० ०.०० ५००००.०० ०.०० 

१५ यतन्छा क्माम्ऩस 
अनुदान 

५०००००.००     लशऺा रेखा वावषयक प्रदान गरयने  १२५०००.०० १२५०००.०० १२५०००.०० १२५०००.०० 

१६ ऩारयश्रलभक खचय २२४९०००.००     लशऺा रेखा २८  वटै ववद्यारमहरुभा 
कामययत कामायरम 
सहमोगीको ऩारयश्रलभक 
यकभ 

५६२२५०.०० ५६२२५०.०० ५६२२५०.०० ५६२२५०.०० 

१९ ऩारयश्रलभक खचय २४३१०००.००     लशऺा रेखा गाउॉ ऩालरकालबि सॊचालरत 
फार वफकास केन्रभा 
कामययत लशऺक/लशणऺकाको 
तरफ बिा 

६०७७५०.०० ६०७७५०.०० ६०७७५०.०० ६०७७५०.०० 

२० ऩारयश्रलभक खचय २२४२५००.००     लशऺा रेखा भाध्मलभक ववद्यारमहरुभा 
कामययत कम्प््टय श्रोत 
लशऺकहरु (५ जना) को 
तरफ बिा 

५६०६२५.०० ५६०६२५.०० ५६०६२५.०० ५६०६२५.०० 

२१ ऩारयश्रलभक खचय ५१७५००.००     लशऺा रेखा भाध्मलभक ववद्यारमहरुभा 
कामययत कम्प््टय श्रोत 
लशऺकहरु (५ जना) को 
तरफ बिा 

१२९३७५.०० १२९३७५.०० १२९३७५.०० १२९३७५.०० 

२२ ऩारयश्रलभक खचय ४५१४९०.००     लशऺा रेखा चण्डेश्वयी आ.वव. को 
ववऻान लशऺकको 
तरव/बिा 

११२८७२.५० ११२८७२.५० ११२८७२.५० ११२८७२.५० 

२३ ऩारयश्रलभक खचय ५६७९५१.००     लशऺा रेखा फारफालरका भा.वव. को 
ववऻान लशऺकको 

१४१९८७.७५ १४१९८७.७५ १४१९८७.७५ १४१९८७.७५ 
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तरफ/बिा 

२४ ऩारयश्रलभक खचय ४२७७२०.००     लशऺा रेखा   १०६९३०.०० १०६९३०.०० १०६९३०.०० १०६९३०.०० 

२५ ऩारयश्रलभक खचय १६२५००.००     लशऺा रेखा भाध्मलभक ववद्यारमहरुभा 
कामययत रेखा 
कभयचायीहरुको तरफ/बिा 

४०६२५.०० ४०६२५.०० ४०६२५.०० ४०६२५.०० 

  जम्भा ११८४९६६१.००           २७२२४१५.२५ ३२०७४१५.२५ ३०५२४१५.२५ २८६७४१५.२
५ 

 

शसतय अनदुान अन्तगयत 

लस.
नॊ. 

मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म णजम्भेवाय 

शाखा 
सहमोगी 
शाखा 

ववस्ताय प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक चौथो िैभालसक 

१ याष्डऩलत खेरकुद १०००००.००     लशऺा ५ वटा 
भा.वव. 

कामयक्रभ सञ्चारन २५०००.०० २५०००.०० २५०००.०० २५०००.०० 

२ ववद्यारम लशऺक, 

कभयचायी त.ब. 
आधायबूत तह 

५५४०००००.००     लशऺा रेखा आधायबूत तहका स्वीकृत 
दयफन्दीका लशऺक, याहत 
अनुदान लशऺकका रालग 

त.ब. अनुदान (ववशेष लशऺा 
ऩरयषद अन्तगयतका 
लशऺक/कभयचायीहरु सभेत) 

१३८५००००.०० १३८५००००.०० १३८५००००.०० १३८५००००.०० 

३ लशऺक कभयचायी 
त.ब. भाध्मलभक 
तह 

१४५०००००.००     लशऺा रेखा भाध्मलभक तहका स्वीकृत 
दयफन्दीका लशऺक, याहत 
अनुदान लशऺकका रालग 
त.ब. अनुदान (ववशेष 
लशऺा ऩरयषद् अन्तगयतका 
लशऺक/कभयचायी/प्राववलधक 
धायका प्रलशऺक सभेत)  

३६२५०००.०० ३६२५०००.०० ३६२५०००.०० ३६२५०००.०० 

४ ववद्याथॉहरुका रालग ३७६४०००.००     लशऺा रेखा तोदकएका ववद्याथॉहरुको ९४१०००.०० ९४१०००.०० ९४१०००.०० ९४१०००.०० 
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ददवा खाजा कामयक्रभ ददवा खाजाको रालग 
ववद्यारमहरुराई अनुदान 

५ लन्शुल्क 
ऩाठ्मऩुस्तक 

१५५६०००.००     लशऺा रेखा सावयजलनक ववद्यारमका 
ववद्याथॉहरुका रालग 
लन्शुल्क ऩाठ्मऩुस्तक 

अनुदान 

३८९०००.०० ३८९०००.०० ३८९०००.०० ३८९०००.०० 

६ फारववकास 
सहजकतायको 
ऩारयश्रलभक तथा 
ववद्यारम कभयचायी 
व्मवस्थाऩन अनुदान 

६६२४०००.००     लशऺा रेखा प्रायणम्बक फारववकास 
सहजकतायको ऩारयश्रलभक 
तथा ववद्यारम कभयचायी 
व्मवस्थाऩन अनुदान 

१६५६०००.०० १६५६०००.०० १६५६०००.०० १६५६०००.०० 

७ छािववृि कामयक्रभ ४९९०००.००     लशऺा रेखा सावयजलनक ववद्यारमभा 
अध्ममनयत ववद्याथॉहरुका 
रालग छािववृि (आवासीम 
य गैय आवासीम) 

१२५०००.०० १२५०००.०० १२५०००.०० १२४०००.०० 

८ ववद्यारम सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन 

१५९६०००.००     लशऺा रेखा ववद्यारम सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन अनुदान 

३९९०००.०० ३९९०००.०० ३९९०००.०० ३९९०००.०० 

९ शैणऺक ऩहुॉच 
सुलनणश्चतता, 
अनौऩचारयक 
वैकणल्ऩक लशऺा 
कामयक्रभ 

४०००००.००     लशऺा रेखा शैणऺक ऩहुॉच सुलनणश्चतता, 
अनौऩचारयक वैशणल्ऩक 
लशऺा कामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत 
ववद्यारम, वैकणल्ऩक 

ववद्यारम, साऺयता य 
लनयन्तय लशऺाका कामयक्रभ 
सभेत) 

१०००००.०० १०००००.०० १०००००.०० १०००००.०० 

१० शैणऺक गुणस्तय 
सुदृदढकयण एवॊ 
कामयसम्ऩादनभा 
आधारयत प्रोत्साहन 

१७०००००.००     लशऺा रेखा शैणऺक गुणस्तय 
सुदृदढकयण एवॊ 
कामयसम्ऩादनभा आधारयत 
प्रोत्साहन अनुदान 

४२५०००.०० ४२५०००.०० ४२५०००.०० ४२५०००.०० 
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अनुदान 

११ लन्शुल्क स्मालनटयी 
प्माड व्मवस्थाऩन 

६१६०००.००     लशऺा रेखा साभुदालमक ववद्यारमका 
छािाहरुराई लन्शुल्क 
स्मालनटयी प्माड ववतयण 

कामयक्रभ 

१५४०००.०० १५४०००.०० १५४०००.०० १५४०००.०० 

१२ लशऺक सहमोग 
अनुदान 

९१२०००.००     लशऺा रेखा भाध्मलभक तह कऺा (९-
११) भा अॊग्रेजी, गणणत य 
ववऻान ववषमभा लशऺण 
सहमोग अनुदान 

२२८०००.०० २२८०००.०० २२८०००.०० २२८०००.०० 

१३ लशऺक सहमोग 
अनुदान आधायबूत 
तह 

१०८७०००.००     लशऺा रेखा आधायबूत तह कऺा (६-८) 

भा अॊग्रेजी, गणणत य 
ववऻान ववषमभा लशऺण 
सहमोग अनुदान 

२७२०००.०० २७२०००.०० २७२०००.०० २७१०००.०० 

१४ ववऩदको सभमभा 
लसकाई लनयन्तयता 
कामयक्रभ 

४०००००.००     लशऺा रेखा कोलबड-१९  फाट ऩुगेको 
शैणऺक ऺलतको ऩरयऩुयण 
तथा अन्म ववऩदको 
सभमभा लसकाई 
लनयन्तयताका रालग 
कामयक्रभ 

१०००००.०० १०००००.०० १०००००.०० १०००००.०० 

१५ लसकाई सभाग्री 
तथा दडणजटर 
लसकाई सभाग्री 
व्मवस्थाऩन 
कामयक्रभ 

५९००००.००     लशऺा रेखा प्रलत ववद्याथॉ रागतको 
आधायभा लसकाई सभाग्री 
तथा दडणजटर लसकाई 

सभाग्री व्मवस्थाऩन 
कामयक्रभ 

१४८०००.०० १४८०००.०० १४८०००.०० १४६०००.०० 

१६ सॊस्थागत ऺभता 
ववकास, ऩयीऺा 
सञ्चारन एवॊ 

५५६०००.००     लशऺा रेखा सॊस्थागत ऺभता ववकास, 

ऩयीऺा सञ्चारन एवॊ 
ववद्याथॉ भूल्माङ्कन 

१३९०००.०० १३९०००.०० १३९०००.०० १३९०००.०० 
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ववद्याथॉ भूल्माङ्कन 

    ९०३०००००.००           २२५७६०००.०० २२५७६०००.०
० 

२२५७६०००.०० २२५७२०००.०
० 

 

 

६. स्वास््म शाखा् 
आ.व. २०७९/०८० का रालग सञ्चारन हुने कामयक्रभ - वविीम सभानीकयण य शसतय गयी जम्भा यकभ रु. ३०४११०४०।- (तीन कयोड चाय राख एघाय हजाय 
चालरस भाि) 

 वविीम सभानीकयण अन्तगयत यकभ रु. ७१११०४०.०० (अऺेयेऩी एकहिय राख एघाय हजाय चालरसभाि ) 

लस.नॊ. मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म णजम्भेवाय शाखा प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक 
चौथो 
िैभालसक 

१.० आधायबुत अस्ऩतार रगामत स्वास््म 
चौदकव्माफस्थाऩन तथा सॊचारन   

                

  आधायबुत अस्ऩतार रगामत स्वास््म 
चौदकभा नऩुग औषलध रगामत ल्माफ 

केलभकर  खरयद 

६०००००.०० गोटा १ स्वास््म शाखा ६०००००.००      

२.० प्रसुलत गहृ तथा स्वास््म सॊस्थाभा आवश्मक 
पलनयचयको (प्रसुती टेवर थान -१, ववयाभी जाॉच 
टेवर थान -३ स्वास््म चौकी भाविभ, 

आधायबूत स्वास््म सेवा इकाई केन्र भाविभ 
य साभुदालमक इकाई केन्र दकवा स्रेचय थान -
७) खरयद 

३०००००.०० वटा   स्वास््म शाखा ३०००००.००       

३.० भेलसनयी औजाय खरयद                 

  भाईक्रोस्कोऩ (Olympus) कुल्टय काउन्छ 
भेलशन, अटोकेल्ब, सेलभ अटो एनाराईजय 
भेलशन,कोरोयीलभटय 

३५००००.०० वटा प्रत्मेक 

आईटभ 
१/१ 

स्वास््म शाखा ३५००००.००       
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४.० जनचेतना भुरक कामयक्रभ                 

  सुलतयजन्म ऩदायथ सम्फणन्ध य नसनयेोग 
सम्फणन्ध  चेतनाभुरक वडा स्तरयम 
अलबभुणखकयण तथा अन्तकृय मा कामयक्रभ ५ 
फटै वडाभा 

१०००००.००     स्वास््म शाखा     १०००००.००   

५.० कामायरम सञ्चारन तथा भसरन्द य वैठक 
खचय स्वास््म चौकीहरु 

१५००००.००   5 स्वास््म शाखा ३७५००.०० ३७५००.०० ३७५००.०० ३७५००.०० 

४.० कभयचायी तरफ/बिा                 

  स्वास््म कभयचायीहरुको तरफ (कोलबड 
अस्ऩतार, स्वास््म इकाइ केन्र) 

४५७९०४०.००     स्वास््म शाखा ११४४७६०.०० ११४४७६०.०० ११४४७६०.०० ११४४७६०.०० 

  स्वमॊ सेववकाहरुको भालसक मातामात खचय १०३२०००.००             १०३२०००.०० 

  जम्भा ७१११०४०.०० ०.०० ६.०० ०.०० २४३२२६०.०० ११८२२६०.०० १२८२२६०.०० २२१४२६०.०० 

 
 

शसतय अनदुान तपय  यकभ रु. २३३०००००।- (अऺेयेऩी दईु कयोड तेिीस राखभाि) 

लस.नॊ. मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म णजम्भेवाय 

शाखा 
प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक चौथो िैभालसक 

१.० प्राथलभक स्वास््म सेवा                 

१.१ स्थानीम तहका स्वास््म चौकी, प्रा.स्वा.के. य 
अस्ऩताहरुभा कामययत कभयचायीहरुको तरफ, 

भहङ्गी बिा, स्थानीमबिा, ऩोषाक रगामत 
प्रशासलनक खचय 

१५७०००००.००     स्वास््म शाखा ३९२५०००.०० ३९२५०००.०० ३९२५०००.०० ३९२५०००.०० 

२.० ऺमयोग लनमन्िण २०००००.००     स्वास््म शाखा         

२.१ आकणस्भक अवस्थाभा औषलध एरॊ ल्माफ 
साभाग्री ढुवानी, येकदडयङ तथा रयऩोदटयङका रालग 
पभय पयभेट छऩाइ, ई.दट.वफ. यणजस्टय 
अध्मावलधक, ववश्व ऺमयोग ददवस सम्फन्धी 

११००००.००       २८०००.०० २८०००.०० २८०००.०० २६०००.०० 
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कामयक्रभ, स्थरगत अनुलशऺण तथा सुऩरयवेऺण, 

ऺमयोगका कामयक्रभको अधय वावषयक सलभऺा तथा 
कोहटय ववश्लेषण 

२.२ ऺमयोगका जोणखभ सभूह तथा स्वास््म सेवाको 
ऩहुॉच कभ बएका सभुदामभा सदक्रम ऺमयोग 
खोजऩतायर कामयक्रभ । घय ऩरयवायका 
सदस्महरुको सम्ऩकय  ऩयीऺण एवभ ्५ वषय 
भुलनका फारफालरकाभा ऺमयोग योकथाभ 
सम्फणन्ध दट.वऩ.टी. कामयक्रभ 

९००००.००       २३०००.०० २३०००.०० २३०००.०० २१०००.०० 

३.० ऩरयवाय कल्माण कामयक्रभ ४५०००००.००     स्वास््म शाखा         

३.१ ऩरयवाय लनमोजनक दकशोय दकशोयी तथा 
प्रजनन ्स्वास््म कामयक्रभ 

१८००००.००       ४५०००.०० ४५०००.०० ४५०००.०० ४५०००.०० 

३.२ ऩोषण कामयक्रभ १२७४०००.००       ३१९०००.०० ३१९०००.०० ३१९०००.०० ३१७०००.०० 

३.३ भात ृतथा नवलशशु कामयक्रभ अन्तगयत आभा 
सुयऺा, गबयवती, यक्तसॊचाय, उत्प्रेयणा सेवा, न्मानो 
झोरा य लन्शुल्क गबयऩतन कामयक्रभ 

५८४०००.००       १४६०००.०० १४६०००.०० १४६०००.०० १४६०००.०० 

३.४ भात ृतथा नवलशशु कामयक्रभ सॊचारन ११३४०००.००       २८४०००.०० २८४०००.०० २८४०००.०० २८२०००.०० 

३.५ कोलबड-१९ ववरुद्ध खोऩ अलबमान तथा फुस्टय 
खोऩ सभेत सॊचारन व्मवस्थाऩन खचय 
(ऩालरकास्तयीम मोजना य ऩालरका तथा 
स्वास््म सॊस्था स्तयीम सुऩयीवेऺण) 

१७१०००.००     स्वास््म शाखा ४३०००.०० ४३०००.०० ४३०००.०० ४२०००.०० 

३.६ लनमलभत खोऩ सुदृढीकयण, ऩूणय खोऩ 
सुलनणश्चतता य ददगोऩनाको रालग सुक्ष्भमोजना 
अद्यावलधक २ ददन य सयसपाई प्रवद्वयन प्माकेज 
ऩुनयताजगी तालरभ १ ददन गयी ३ ददन एवॊ 
ऩुनखोऩ न.ऩा., गा.ऩा. सुलनणश्चतताको रालग 
स्थानीम तह, वडा, खोऩ सभन्वम सलभलत तथा 

१५७०००.००     स्वास््म शाखा ३९०००.०० ३९०००.०० ३९०००.०० ४००००.०० 
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नवलनवायलचत जनप्रलतलनलधहरुको 
अलबभुणखकयण, स्वास््मकलभयफाट वडाभा घयधुयी 
सवेऺ ण, ऩालरकाफाट वडा बेरयपीकेसन, अनुगभन 

तथा घोषणा फाॉकीभा घोषणा तथा घोषणा 
बएकाभा ददगोऩना कामभ गन ेव्मवस्थाऩन 
खचय 

३.७ प्रजनन ्रुग्णता स्वास््म सेवा कामयक्रभ १०००००.००     स्वास््म शाखा २५०००.०० २५०००.०० २५०००.०० २५०००.०० 

३.८ Inj. Oxytocin बण्डायणका रालग ILR 

Refrigerator खरयद  

४०००००.००     स्वास््म शाखा १०००००.०० १०००००.०० १०००००.०० १०००००.०० 

३.९ CBIMNCI कामयकेयभ (कामयक्रभ सलभऺा, स्थरगत 
अनुलशऺण, सभता तथा ऩहुॉच कामयक्रभ) 

५०००००.००     स्वास््म शाखा १२५०००.०० १२५०००.०० १२५०००.०० १२५०००.०० 

४.० भहाभायी योग लनमन्िण कामयक्रभ १०००००.००               

४.१ ऩशुफीउ आददफाट हुने ईन्पुएन्जा, फडय फ्रु, AMR, 

लसवष्टसकोलसस, टक्सोप्राज्भोलसस आदद ववलबन्न 
सरुवा योग सम्फणन्ध योकथाभ तथा लनमन्िणका 
रालग सचेतना कामयक्रभ 

२००००.००     स्वास््म शाखा ५०००.०० ५०००.०० ५०००.०० ५०००.०० 

४.२ कोलबड-१९ रगामत ववलबन्न भहाभायीजन्म 
योगहरुको योकथाभ, लनमन्िण तथा लनगयानीका 
रालग सयोकायवारा सॉगको अन्तयदक्रमा तथा 
RRT स्वास््यकमी ऩररचाऱन 

२५०००.००     स्वास््म शाखा ६२५०.०० ६२५०.०० ६२५०.०० ६२५०.०० 

४.३ ववश्व औरो ददवस भनाउने, दकटजन्म योग 
लनमन्िण कामयक्रभको अनुगभन तथा 
भूल्माङ्कन तथा दकटजन्म योग लनमन्िणका 
रालग फहुलनकाम अन्तयदक्रमा गन ेतथा Active 

Case Detection  (औरो य काराजाय) 

५५०००.००     स्वास््म शाखा १४०००.०० १४०००.०० १४०००.०० १३०००.०० 

५.० स्वास््म व्मवस्थाऩन कामयक्रभ ३०००००.००     स्वास््म शाखा         
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५.१ ऩालरका स्तयभा स्वास््म सॊस्थाहरुको भालसक 
वैठक, स्वास््म कामयक्रभहरुको डाटा बेरयदपकेसन 
एवभ ्गुणस्तय सुधाय साथै अधयवावषयक एवॊ 
वावषयक सलभऺा 

१५५०००.००       ३९०००.०० ३९०००.०० ३९०००.०० ३८०००.०० 

५.२ स्वास््म सूचना साथै आईएभमू सुदृदढकयण 
तालरभ 

६५०००.००     स्वास््म शाखा १६०००.०० १६०००.०० १६०००.०० १७०००.०० 

५.३ कोलबड- १९ भ्माणक्सनको दडणजटाईजेसन तथा 
QR code प्रमाणिकरि 

८००००.००     स्वास््म शाखा २००००.०० २००००.०० २००००.०० २००००.०० 

६.० यावष्डम स्वास््म लशऺा, सूचना तथा सञ्चाय 
केन्र कामयक्रभ 

१०००००.००     स्वास््म शाखा         

६.१ ववद्यारम स्वास््म लशऺा/आभा सभूह तथा 
भदहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाहरुका रालग 
साभाणजक व्मवहाय ऩरयवतयन कामयक्रभ 

७५०००.००       १९०००.०० १९०००.०० १९०००.०० १८०००.०० 

६.२ सुलतयजन्म ऩदाथय सेवनको न्मूलनकयण सम्फणन्ध 
सचेतना कामयक्रभ 

२५०००.००     स्वास््म शाखा ६०००.०० ६०००.०० ६०००.०० ७०००.०० 

७.० उऩचायात्भक सेवा कामयक्रभ १४०००००.००     स्वास््म शाखा         

७.१ आधायबूत तथा आकणस्भक स्वास््म सेवाका 
रालग औषलध खरयद 

११८००००.००       २९५०००.०० २९५०००.०० २९५०००.०० २९५०००.०० 

७.२ स्वास््म चौकी (आधारभतू स्वास््य सेवा केन्द्र) 
को न्द्यूनतम सेवा माऩदण्ड काययक्रम 
(अलभमणुिकरि, सलमऺा, पऱोअऩ, अनगुमन 
तथा सदुृढिकरि समेत) 

१३००००.००     स्वास््म शाखा ३३०००.०० ३३०००.०० ३३०००.०० ३१०००.०० 

७.३ आॉखा, नाक, कान, घाॉटी तथा भुख स्वास््म 
सम्फणन्ध अलबभुणखकयण 

९००००.००     स्वास््म शाखा २३०००.०० २३०००.०० २३०००.०० २१०००.०० 

८.० नलसयङ तथा साभाणजक सुयऺा सेवा कामयक्रभ १००००००.००     स्वास््म शाखा         
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८.१ यावष्डम भदहरा स्वास््म स्वमभसेववका कामयक्रभ 

(ऩोशाक प्रोत् साहन, यातायात िचय, वाढषयक 
सलमऺा गोष्ठी र ददवस मनाउन ेिचय समेत) 

१००००००.००       २५००००.०० २५००००.०० २५००००.०० २५००००.०० 

   जम्भा २३३०००००.००       ५५७८२५०.०० ५५७८२५०.०० ५५७८२५०.०० ५५६५२५०.०० 

 
 
 

७. कृवष तथा ऩश ुसेवा शाखा् 
आ.व. २०७९/०८० का रालग सञ्चारन हुने कामयक्रभ - वविीम सभानीकयण य शसतय गयी जम्भा यकभ रु. ६३०००००।- (अऺेयेऩी विसठ्ठी राखभाि) 

 वविीम सभानीकयण अन्तगयत यकभ रु. ११०००००।- (अऺेयेऩी एघाय राख भाि ) 

लस.नॊ. मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म ववस्ताय 
प्रथभ चौभालसक दोश्रो चौभालसक तेश्रो चौभालसक 

कैदपमत 
रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ गोठेभर तथा बकायो सधुाय कामयक्रभ २२५०००.०० गोटा १५       १५ २२५०००.००       

२ आकणस्भक वारी सॊयऺण कामयक्रभ १०००००.०० ऩटक १       १ १०००००.००       

३ साभदुहक ऩषु्ऩ खेती कामयक्रभ १०००००.०० ऩटक १           १ १०००००.००   

४ भाटो ऩयीऺण लशववय ७५०००.०० ऩटक १       १ ७५०००.००       

५ 
ऩश ुउऩचायको रालग औषधी 
व्मवस्थाऩन 

४०००००.०० 
ऩटक 

२ 
  

१ २०००००.००     १ २०००००.०० 
  

६ 
बेटेरयनयी बेलशनयी तथा औजाय 
खरयद 

७००००.०० 
  

रभसभ 
  

    १ ७००००.००     
  

७ ऩश ुस्वास््म लशववय ८००००.००   १   १ ८००००.००           

८ प्राववलधक कभयचायी वठैक २१०००.००   ३   १ ७०००.०० १ ७०००.०० १ ७०००.००   

९ प्राववलधक अनगुभन २९०००.००   रभसभ           - २९०००.००   

  जम्भा ११०००००.००         २८७०००.००   ४७७०००.००   ३३६०००.००   
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शसतय अनदुान तपय  यकभ रु. ५२०००००।- (अऺेयेऩी वाउन्न राख राखभाि) 

लस.नॊ. मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म ववस्ताय 
प्रथभ चौभालसक दोश्रो चौभालसक तेश्रो चौभालसक 

कैदपमत 
रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ 
कृवष तथा ऩशु सेवाका एक गाउॉ  एक 
प्राववलधक तरव बिा 

६०००००.०० 
  

१ 
  

१ २०००००.०० १ २०००००.०० १ २०००००.०० 
  

२ दकसान सुचीकयण कामयक्रभ ३०००००.०० ऩटक १   १ ३०००००.००           

३ 
कृवष, ऩशुफीउ तथा भत्स्म तमाङ्क 
अध्मावलधक कामयक्रभ 

१०००००.०० 
ऩटक 

१ 
  

१ १०००००.००         
  

४ 

आ.व. २०७८/७९ भा स्थाऩना बएको 
तयकायी वारी ऩकेट ववकास कामयक्रभको 
लनयन्तयता 

६०००००.०० 

सॊङ्मा 
१ 

  

    १ ६०००००.००     

  

५ 

नमाॉ तयकायी वारी ऩकेट ववकास 
कामयक्रभ सञ्चारन (कामयववलध 
फभोणजभ) 

१२०००००.०० 

सॊङ्मा 
२ 

  

    १ ६०००००.०० १ ६०००००.०० 

  

६ 
नमाॉ वाख्रख ऩकेट ववकास कामयक्रभ 
(कामयववलध फभोणजभ) 

१५०००००.०० 
सॊङ्मा 

३ 
  

    ३ १५०००००.००     
  

७ कृवष स्नातक कयाय ५०००००.००   रभसभ   १ १६६६६६.०० १ १६६६६७.०० १ १६६६६७.००   

८ कृलतभ गबायधान लभसन कामयक्रभ ३५००००.०० ऩटक १       १ ३५००००.००       

९ 
ऩशुफीउ योग अन्वेशण नभुना सॊकरन 
तथा सॊप्रेषण 

१००००.०० 
  

रभसभ 
  

१ १००००.००         
  

१० ईवऩडेलभमोरोणजकर रयऩोदटयङ २००००.००   रभसभ   १ २००००.००           

११ 

ऩशु सेवा ववबाग य प्रादेलशक लनकामभा 
ऩशुफीउ त्माङ्क तथा ऩशु सेवा 
कामयक्रभको प्रगलत प्रलतवेदन 

२००००.०० 

  

रभसभ 

  

१ ५०००.०० १ ७५००.०० १ ७५००.०० 

  

  जम्भा ५२०००००.००         ८०१६६६.००   ३४२४१६७.००   ९७४१६७.००   
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८. प्रधानभन्िी योजगाय कामयक्रभ योजगाय सेवा केन्र् 
आ.व. २०७९/०८० का रालग सञ्चारन हुने कामयक्रभ - शसतय गयी जम्भा यकभ रु. ७२०००००।- (अऺेयेऩी वहिय राखभाि) 

लस.
नॊ. 

मोजना तथा 
कामयक्रभ 

फजेट इकाई रक्ष्म णजम्भेवाय शाखा 
सहमोगी 
शाखा 

ववस्ताय 
प्रथभ 
िैभालसक 

दोश्रो 
िैभालसक 

तेश्रो 
िैभालसक 

चौथो 
िैभालसक 

१ योजगाय सॊमोजकको 
तरव 

४९४०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

  १२४०००.०० १२४०००.०० १२४०००.०० १२२०००.०० 

२ योजगाय सॊमोजकको 
स्थानीम बिा 

१४२०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

  ३६०००.०० ३६०००.०० ३६०००.०० ३४०००.०० 

३ योजगाय सॊमोजकको 
ऩोशाक 

१००००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

ऩोशाक बिा ०.०० ०.०० १००००.०० ०.०० 

४ योजगायी सजृना 
(नेऩार सयकाय) 

२४५४०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

फेयोजगाय अवस्थाका 
सुलचकृत व्मवक्तहरुको 
योजगायी सजृना 

६१४०००.०० ६१४०००.०० ६१४०००.०० ६१२०००.०० 

५ योजगाय सेवा 
केन्रको सञ्चारन 
खचय 

२६५०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

योजगाय सेवा केन्रभा 
आवश्मक भसरन्द 
रगामतका सभाग्री 
खरयद 

६६०००.०० ६६०००.०० ६६०००.०० ६७०००.०० 

६ योजगाय सहामकको 
तरव 

३९३०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

योजगाय सेवा केन्रभा 
आवश्मक योजगाय 
सहामकराई ऩारयश्रलभक 

९८०००.०० ९८०००.०० ९८०००.०० ९९०००.०० 

७ योजगाय सहामकको 
स्थानीम बिा 

९३०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

योजगाय सेवा केन्रभा 
कामययत योजगाय 
सहामकराई स्थानीम 
बिा ऩारयश्रलभक 

२३०००.०० २३०००.०० २३०००.०० २४०००.०० 
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८ योजगाय सहामकको 
ऩोशाक बिा 

१००००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

योजगाय सहामकको 
ऩोशाक बिा 

०.०० ०.०० १००००.०० ०.०० 

९ योजगायी सजृना 
आईदडए 

२५४३०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

फेयोजगाय अवस्थाका 
सुलचकृत व्मवक्तहरुको 
योजगायी सजृना 

६३६०००.०० ६३६०००.०० ६३६०००.०० ६३५०००.०० 

१० प्राववलधक सहामकको 
तरव 

३९३०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

प्राववलधक सहामकको 
तरव बिा ऩारयश्रलभक 

९८०००.०० ९८०००.०० ९८०००.०० ९९०००.०० 

११ प्राववलधक सहामकको 
स्थानीम बिा 

९३०००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

योजगाय सेवा केन्रभा 
आवश्मक प्राववलधक 
सहामकराई स्थानीम 
बिा ऩारयश्रलभक 

२३०००.०० २३०००.०० २३०००.०० २४०००.०० 

१२ प्राववलधक सहामकको 
ऩोशाक बिा 

१००००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

प्राववलधक सहामकको 
ऩोशाक बिा 

०.०० ०.०० १००००.०० ०.०० 

१३ योजगाय सेवा 
केन्रको सुदृदढकयण 
कामयक्रभ 

३०००००.००     प्रधानभन्िी स्वयोजगाय 
शाखा 

रेखा 
शाखा 

योजगाय सेवा केन्रको 
सुदृढीकयण (कम्प्मुटय, 

पलनयचय दपक्चसय, 
क्माभेया अन्म ववद्युलतम 
उऩकयण) 

७५०००.०० ७५०००.०० ७५०००.०० ७५०००.०० 

  जम्भा ७२०००००.००           १७९३०००.०० १७९३०००.०० १८२३०००.०० १७९१०००.०० 
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९. ऩणूय सयसपाइ अलबमान् 
२०७९/०८० का रालग सञ्चारन हुने कामयक्रभ्- वविीम सभानीकयण, ववशेष अनदुान य शसतय गयी जम्भा यकभ रु. १४०६३१००।- (एक कयोड चालरस राख 
विसठ्ठी हजाय एक सम भाि) 

लस.
नॊ. 

मोजना तथा कामयक्रभ इकाई दय रक्ष्म फजेट 
णजम्भेवाय 
शाखा 

सहमो
गी 

शाखा 

प्रथभ चौभालसक दोश्रो चौभालसक तेश्रो चौभालसक 
कैदप
मत 

रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

क वविीम सभानीकयण अन्तगयत                   

१ वडा सभन्वम 
सलभलतहरुको १ ददने 
ऩुनतायजलग कामयशारा 
तथा सलभऺा वैठक 
सञ्चारन गन े
चौभालसक प्रलतवेदन 
तमाय गने 

ऩटक ४०००.०० १५ ६००००.००     ५ २००००.०० ५ २००००.०० ५ २००००.००   

२ सयसपाई सम्फणन्ध 
आलनवानी तथा 
सुयणऺत ऩानी य 
खानाको ववषमभा 
सूचना ऩाटी स्थाऩना 
गने 

गोटा २०००.०० २० ४००००.००     १० २००००.०० १० २००००.०० ० ०.००   

३ ऩूणय सयसपाईका 
व्मवक्तगत सयसपाई 
सम्फणन्ध आलनवानी 
सम्फणन्ध टोरटोरभा 
अलबभुणखकयण तथा 
उलनहरु कै अगुवाईभा 

गोटा २५००.०० ४१ १०२५००.००     १९ ३४१६६.६७ ३९ ३४१६६.६७ २० ३४१६६.६७   
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अलबमान सञ्चारन 
गने 

४ ऩूणय सयसपाई 
अलबमान तथा मसका 
तहगत सूचकहरुको 
फाये सम्फणन्धत 

सयोकायवाराहरु, आभा 
सभूह तथा फार 
क्रवराई चयणगत 
रुऩभा अलबभुख गन े

ऩटक ५०००.०० ५ २५०००.००     ५ २५०००.०० ० ०.०० ० ०.००   

५ वावषयक रुऩभा सपा 
घय, सपा टोर य सपा 
कामायरमराई सूचकको 
आधायभा छनौट गयी 
ऩुयस्कृत गन े। 

ऩटक ५००००.०० १ ५००००.००     ० ०.०० ० ०.०० १ ५००००.००   

६ भौजुदा छुटेका 
खानेऩानीका 
भुहानहरुभा 
सहबालगता भूरक 
ववलधफाट कोलरपभय 
टेष्ट य प्रलतवेदन तमाय 
गन े। 

ऩटक ०.०० १ ०.००     ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० भौजु
दा 
सभा
ग्री 
प्रमोग 
गन े

७ ववद्यारमहरुभा ताया 
ऩद्दलत अनुसाय 
अलबभुख गने, मोजना 
फनाउने य स्वच्छता 
कनयय स्थाऩना गन े। 

गोटा १५००.०० २८ ४२०००.००     २८ ४२०००.०० ० ०.०० ० ०.००   
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८ घयेरु प्माड लनभायण 
गन ेतालरभ 
आमोजना गने 

ऩटक १०००००.०० १ १०००००.००     ० ०.०० १ १०००००.०० ० ०.००   

९ सहजीकयण सॊस्थाको 
कामायरम व्मवस्थाऩन 

भदहना ५०००.०० १२ ६००००.००     ४ २००००.०० ४ २००००.०० ४ २००००.००   

१० सम्ऩूणय सभन्वम 
सलभलतको लनमलभत 
सलभऺा तथा मोजना 
वैठक फस्ने त्माङ्क 
अद्यावलधक गन ेतथा 
चौभालसक प्रलतवेदन 
तमाय ऩेश गन े। 

गोटा १२००.०० १२३ १४७६००.००     १५६ ४९२००.०० १५६ ४९२००.०० १५६ ४९२००.००   

११ यचनात्भक ढॊगफाट 
ववश्व ऩानी ददवस, 

भदहनावायी स्वच्छता 
ददवसको अवसयभा 
कामयक्रभ आमोजना 
गन ेभनाउने 

ऩटक ३७५००.०० २ ७५०००.००     १ ३७५००.०० ० ०.०० १ ३७५००.००   

१२ ऩूणय सयसपाइ 
सॊमोजक य उत्प्रेयक 
हरुको तरि बिा 

      २५६१०००.००       ८५३६६६.६७   ८५३६६६.६७   ८५३६६६.६७   

  जम्भा        ३२६३१००.००       ११०१५३३.३३   १०९७०३३.३३   १०६४५३३.३३   

ख. सशतय अनुदान अन्तगयत                       

१ नवीकयणीम उजाय 
प्रववलध जडान 

ऩटक ८०००००.०० १ ८०००००.०० ८०००००.००     २०००००.००   ४०००००.००   २०००००.००   

  जम्भा       ८०००००.०० ८०००००.००   ० २०००००.०० ० ४०००००.०० ० २०००००.००   

ग. ववशेष अनुदान अन्तगयत                       
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१ IEEगन ेय ववस्ततृ 
ऩरयमोजना प्रलतवदेन 
तमाय गने, सदटयङ 
साइट व्मवस्थाऩन, 

रमाक खोल्ने, घेयावाया 
गने, कुरो फनाउने य 
पराभको टहया 
लनभायण सदहत 

वटा ४४०००००.०० १ ४४०००००.००       २२०००००.००   २२०००००.००       

२ पोहोय सॊकरन गनय 
ट्माक्टय खरयद 

वटा २५०००००.०० १ २५०००००.००         १ २५०००००.००       

३ पोहोयको छुट्टा छुट्टै 
व्मवस्थाऩन गनय 
फजाय केन्रहरु, 

सावयजलनक स्थरहरु, 

ववद्यारमहरु, स्वास््म 
सॊस्था य सफै 
कामायरमहरुभा ववन 
स्थाऩना गने 

थान ८०००.०० २०० १६०००००.००     १०० ८०००००.०० १०० ८०००००.०० ० ०.००   

४ स्वास््म सस्थाभा 
पोहोय व् मवस्थाऩनका 
रालग इणन्सनेटय 
लनभायण गन े

वटा २५००००.०० ६ १५०००००.००     १ ०.०० १ १५०००००.०० ० ०.००   

  जम्भा       १०००००००.००       ३००००००.००   ७००००००.००   ०.००   

  कर जम्भा       १४०६३१००.०० ८०००००.०० ०.०० ०.०० ४३०१५३३.३३ ०.०० ८४९७०३३.३३ ०.०० १२६४५३३.३३   
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१०. गरयफी लनवायणका रालग रघ ुउद्यभ ववकास कामयक्रभ शसतय अनदुान तपय  यकभ रु. ३००००००।- (अऺेयेऩी तीस राख भाि) 

लस.नॊ. मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म 
प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक 

रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व य फजाय 
प्रलतस्ऩधाय वणृध्द गनयका कम्तीभा ५ जनाको 
सभहूभा प्रववलध हस्तान्तयण 

१४००००.००       ४६६६६.६७   ४६६६६.६७   ४६६६६.६७ 

२ कामयक्रभ सञ्चारन लनदेलशका २०७७ फभोणजभ 
उद्यभीको स्तयोन्नती (आवश्मकता ऩदहचानका 
आधायभा ऩतुायजलग य एड्बान्स सीऩ ववकास 
तालरभ) 

४८००००.०० जना ४०   १६००००.००   १६००००.००   १६००००.०० 

३ कामयक्रभ सञ्चारन लनदेलशका २०७७  फभोणजभ 
रघ ुउद्यभ ववकास भोडेरभा नमाॉ रघ ुउद्यभी 
लसजयना 

२३८००००.०० जना ८०   ७९३३३३.३३   ७९३३३३.३३   ७९३३३३.३३ 
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११. खानेऩानी सेवा ववस्ताय तथा ऩनु्स्थाऩना कामयक्रभ यकभ रु. ३३०००००।- (अऺेयेऩी तेिीस राख भाि) 

लस.नॊ. मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म णजम्भेवाय 
शाखा 

ववस्ताय प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक चौथो िैभालसक 

  रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ साकेरा-४ खानेऩानी 
आमोजना 

१००००००.००     खाऩासटे खानेऩानी 
ववस्ताय 
कामयक्रभ 

१ २५००००.०० १ २५००००.०० १ २५००००.०० १ २५००००.०० 

२ लसके्र -होभस्टे हुॉदै 
फादङु गाउॉसम्भ खाऩा 
मोजना साकेरा-१ 

३०००००.००     खाऩासटे खानेऩानी 
ववस्ताय 
कामयक्रभ 

१ ७५०००.०० १ ७५०००.०० १ ७५०००.०० १ ७५०००.०० 



 

45 
   

३ साकेरा गाउॉ ऩालरका 
१, २, ३, ४ य ५ 
खानेऩानी मोजना 

२००००००.००     खाऩासटे खानेऩानी 
ववस्ताय 

१ ५०००००.०० १ ५०००००.०० १ ५०००००.०० १ ५०००००.०० 
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१२. सॉस्कृलत प्रफध्दयन कामयक्रभ तपय  यकभ रु. ८०००००।- (अऺेयेऩी आठ राख भाि) 

लस.नॊ. 
मोजना तथा 
कामयक्रभ 

फजेट इकाई रक्ष्म 
णजम्भेवाय 
शाखा 

ववस्ताय प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक चौथो िैभालसक 

  रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ तीन कन्मादेवी 
भणन्दय सयऺण 
साकेरा-१ वादङु 

८०००००.००       सस्कृलत 
प्रवद्धयन 
कामयक्रभ 

०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० 

  जम्भा ८०००००.००     ०.०० ०.०० ०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० ०.०० २०००००.०० 

 
 

१३. ऩमयटन ऩवूायधाय ववकास आमोजना तपय  यकभ रु.२००००००।- (अऺेयेऩी वीस राख भाि) 

लस.नॊ. मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म 
णजम्भेवा
य शाखा 

प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक चौथो िैभालसक 

रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ ऩमयटन ऩवूायधाय ववकास आमोजना 
१.१ ऩमयटकीम स्थर 

चखेवाबञ्ज्माङ सहीद 
कारुभान गुरुण स्भलृत ऩाकय  
लनभायण साकेरा -१ 

२००००००.००         ५०००००.०० १.०० ५०००००.०० १.०० ५०००००.०० १.०० ५०००००.०० 

  जम्भा २००००००.००       १ ५०००००.०० १.०० ५०००००.०० १.०० ५०००००.०० १.०० ५०००००.०० 
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१४. फहुऺेिीम ऩोषण कामयक्रभ अन्तगयत ववलनमोणजत यकभ रु.१५०००००।- (अऺेयेऩी ऩन्र राख भाि) 

लस.
नॊ. 

मोजना तथा कामयक्रभ फजेट इकाई रक्ष्म 
णजम्भेवाय 
शाखा 

प्रथभ िैभालसक दोश्रो िैभालसक तेश्रो िैभालसक चौथो िैभालसक 

रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ रक्ष्म यकभ 

१ ऩोषण सॊवेदनलशर (खानेऩानी 
तथा सयसपाई, कृवष, ऩशुसेवा, 
भदहरा तथा फारफालरका, लशऺा 
य शासकीम प्रवन्ध) कामयक्रभ 
सञ्चारन 

७५००००.००       ०.०० १८७५००.०० ०.०० १८७५००.०० ०.०० १८७५००.०० ०.०० १८७५००.०० 

२ ऩोषण ववशेष (स्वास््म) ऺेिका 
कामयक्रभ सञ्चारन 

१५००००.००         ३७५००.००   ३७५००.००   ३७५००.००   ३७५००.०० 

३ ऩोषण सुयऺाको रालग ववऩन्न 
सभुदामका भदहरा सभूह वा 
सहकायीहरुराई ववऩन्न 
सदस्महरुको आमआजयन सुधाय 
कामयक्रभ गनय अनुदान 

६०००००.००         १५००००.००   १५००००.००   १५००००.००   १५००००.०० 

    १५०००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ३७५०००.०० ०.०० ३७५०००.०० ०.०० ३७५०००.०० ०.०० ३७५०००.०० 

 

१५. आलथयक वषय २०७८/०७९ फाट कामयक्रभ सदहत अल्मा गरयएका मोजनाहरु यकभ रु. ५२६७५८०।- (वाउन्न राख सयसठ्ठी हजाय ऩाॉच सम असी भाि) 

लस.नॊ. कामयक्रभको नाभ फजेट कैदपमत 

१ आददवासी जनजालत उत्थान कामयक्रभ् वुध्दको शालरक लनभायण साकेरा गाउॉ ऩालरका ३ नॊ. वडा भानेबञ्ज्माङ । ४४१५८०.००   

२ फृऺ ायोऩण तथा नसययी व्मवस्थाऩन । ५०००००.००   

३ ५ नॊ. वडा कामायरम बवन लनभायण मोजना । ३००००००.००   

४ घयलबिको धुॉवाभुक्त अलबमान सुधारयएको चुल्हो लनभायण गने । ४४००००.००   

५ खुल्रा ददशाभुक्त ददगोऩनाको रालग भाऩदण्ड नऩुगेका ववऩन्नहरुको शौचारम बएको सुलनणश्चत गनय छाना सहमोग । २६१०००.००   

६ नायी ददवस, रैणङ्गक दहॊसा ववरुद्धको १६ ददने अलबमान रगामत अन्म ववववध कामयक्रभ सञ्चारनका रालग । ६२५०००.००   
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