
 
 

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७  

को  

बजेट वक्तव्य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चामे गाउँपार्िका 
गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय 

चामे, मनाङ 

गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

२०७६



 
 

चामे गाउँपार्िकाको पाचँौ गाउँसभाको बैठकमा 
गाउँपार्िकाका उपाध्यक्ष श्री मरु्नन्द्रजंग गरुुङिे  

प्रस्ततु गनुि भएको 
 
 
 
 
 
 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को  
बजेट वक्तव्य 

 

 

 

 

चामे गाउँपार्िका 
गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय 

चामे, मनाङ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 
 २०७६ साि असार १० गते मंगिवार



 
 

सभाध्यक्ष महोदय, 

१. संघीय शासन प्रणािी संस्थागत भएपर्ि संववधान र ववत्तीय संघीयताको 
कायािन्द्वयनकै चरणमा चामे गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २076/077 को बजेट 
प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्यन्द्त सखुद अनभुरू्त गरेको िु ।    

२. आमूि राजनैर्तक पररवतिन मार्ि त मिूुकको समग्र रुपान्द्तरणको िार्ग भएका 
सम्पूणि आन्द्दोिनको स्मरण गदै आफ्नो ज्यानको आहरु्त ददनहुनुे सवहतहरु प्रर्त 
हाददिक श्रद्धान्द्जिी अपिण गदििु।   

३. संववधानमा उल्िेखखत राज्यको र्नदेशक र्सद्धान्द्त, संघीय आर्थिक नीर्त, प्रदेश 
सरकारको नीर्त, ददगो ववकासका िक्ष्य तथा गाउँबासीको माग, ववर्य क्षेत्रगत ववज्ञ 
तथा सरोकारवािा संस्था र व्यखक्तहरुको सझुाव र उपिब्ध सीर्मत साधन स्रोतको 
आधारमा यो बजेट तयार गरेको िु। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

४. जनआकांक्षा सम्वोधन गने क्रममा सीर्मत बजेटबाट आसीर्मत मागहरु पूरा गनुि 
र्नश्चय नै सहज िैन। तापर्न भरसक संववधानको पररर्धर्भत्र रहेर गाउँको 
आधारभतू तहको ववकासमा टेवा पगु्न ेर गाउँबासीको जीवनस्तरिाई मार्थ उठाउन े
प्रकृर्तका योजनाहरुिाई प्राथर्मकतामा राखी बजेट ववर्नयोजन गने प्रयास गरेको 
िु। 

५. ववना योजना गाउँको ववकास सम्भव नभएको हुँदा गाउँपार्िकाको तीन वरे् 
आवर्धक योजना, पयिटन गरुुयोजना, भ-ूउपयोग नक्शाङ्कन र ठूिा आयोजनाको 
ववस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयारका आधारमा आयोजना सञ्चािन गने नीर्तिाई 
आत्मसाथ गदै बजेटको सरु्नखश्चत्ता गरेको िु ।  

६. आर्थिक ववृद्ध, सामाखजक न्द्याय, सशुासनको प्रत्याभरू्त, ववकासमा ददगोपना िगायतका 
के्षत्रमा रहेका थपु्र ै चनुौतीिाई सम्वोधन गने क्रममा प्राप्त मागहरुिाई संघीय 
सरकार र प्रदेश सरकारका कायिक्रमहरुसगँ समन्द्वय र साझेदारीमा समेत अगाडी 
बढ्ने गरी बजेटिाई पररिखक्षत गरेको िु ।  

७. प्रस्ततु बजेट समदृ्ध गाउँ र्नमािणको िक्ष्य तथा सीर्मत साधनको अत्यतु्तम 
पररचािनद्वारा गाउँको समग्र ववकास गने उदे्दश्यका साथ मिुत: नेपािको संववधान, 



 
 

संघीय र प्रादेखशक कानूनहरु, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, गाउँसभाबाट पाररत 
गरेको चामे गाउँपार्िकाको नीर्त तथा कायिक्रम, ववर्नयोजन ववधेयक, २०७६ को 
र्सद्धान्द्त र प्राथर्मकता, पन्द्रौ योजना र ददगो ववकास िक्ष्यिाई मखु्य आधार 
बनाएर तजुिमा गरेको िु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

८. अब म चामे गाउँपार्िकाको चाि ुआर्थिक वर्ि २०७५/७६ को संशोर्धत आय र 
व्यय वववरण प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्द्िु । 

९. चाि ुआर्थिक वर्ि 2075/76 मा यस गाउँपार्िकािाई केन्द्र सरकारबाट प्राप्त 
समानीकरण अनदुान तर्ि को रु. 6 करोड, सशति अनदुान तर्ि को रु. ५ करोड 
८८ िाख, सामाखजक सरुक्षा कायिक्रमतर्ि  रु. १३ िाख, राजस्व बाँडर्ाँड तर्ि  
रु. ३ करोड, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनदुान तर्ि को रु. १ करोड ९ 
िाख ९८ हजार, राजस्व बाँडर्ाँड तर्ि  रु. २ िाख ६१ हजार र आन्द्तररक आय 
तर्ि  कर, दस्तरु र सेवा शलु्क बापत रु. ३० िाख र गत वर्िको मौज्दात तर्ि को 
आन्द्तररक आय तर्ि  रु. १ करोड ६१ िाख ८ हजार गरी जम्मा रु. १८ करोड 
४ िाख ६७ हजारको संशोर्धत आय अनमुान रहेको ि । 

१०. चाि ु आर्थिक वर्ि 2075/76 मा यस गाउँपार्िकाको समग्र िगानीिाई 
के्षत्रगतरुपमा बाँडर्ाँड गारी समाखजक सरुक्षातर्ि  १३ िाख, सशति अनदुान तर्ि   
खशक्षामा रु. २ करोड ३७ िाख ५४ हजार,  स्वास््यमा २ करोड ५४ िाख ४६ 
हजार, आयवेुदमा रु. ५५ िाख २७ हजार, उजािमा ७ िाख ७३ हजार,  कृवर्मा 
रु. ७ िाख ९२ हजार, पशमुा रु. ४ िाख ४९ हजार, वन तथा वातावरणमा रु. 
३ िाख ५० हजार,  मवहिा बािबार्िका तथा समाजकल्याणमा रु. ८ िाख २७ 
हजार, यवुा तथा खेिकुदमा रु. ८ िाख ८२ हजार र ववत्तीय समानीकरण 
तर्ि बाट चाि ुखचिमा रु. १ करोड 69 िाख 98 हजार,  पूजँीगत खचिमा रु. 5 
करोड 40 िाख,  भवन तथा पूवािधार संरचनामा रु. 5 करोड 52 िाख 28 
हजार, संस्थागत ववकास तथा क्षमता अर्भववृद्धमा रु 1 करोड 54 िाख 70 
हजार गरी जम्मा रु. १८ करोड ४ िाख ६७ हजार संशोर्धत बजेट ववर्नयोजन 
गरी आयोजना तथा कायिक्रमहरु संचार्ित रहेका िन ्।  

  



 
 

सभाध्यक्ष महोदय, 

११. अब म चामे गाउँपार्िकाका जनताको वहत र उन्नर्त एवं चामे बासीको समवृद्धको 
िक्ष्यिाई ध्यानमा राखी क्रमशः पूवािधार, सामाखजक, आर्थिक, वन तथा वातावरण 
एवं संस्थागत ववकास तथा सशुासन प्रवद्धिनको क्षते्रगत प्राथर्मकता क्रम र्नधािरण 
गरी आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को के्षत्रगत बजेट प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्द्िु । 

   
 

(क) पूवािधार ववकास 

सडक 

१२. चामे गाउँपार्िका मिुत मस्यािङ्दी कोरीडोर के्षत्रमा अवखस्थत रहेकोिे कोरीडोर 
के्षत्रको ववकासमै गाउँपार्िकाको समग्र के्षत्रको ववकास र्नवहत रहेकोिे चामे 
गाउँपार्िका र्भत्र चक्रपथ र्नमािण गने, चामे बेसीशहर मूि सडकको चामे 
गाउँपार्िका खण्डको स्तरोन्नती गनि प्रदेश तथा संघीय सरकारसगँ समन्द्वय गने र 
गाउँपार्िका र्भत्रका सबै टोि बस्तीिाई यातायात संजाििे जोड्नको िार्ग 
बजेटको सरु्नखश्चता गरेको िु । 

१३. चामे गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्र बाहै्र मासे यातायात सचुारु गनि ममित सम्भार कोर्को 
स्थापनाका िार्ग रु. १० िाख ववर्नयोजनको प्रस्ताव गरेको िु।  

१४. चामे गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्रका सडकहरुमा रहेका काठेपिुिाई र्बस्थापन गनि प्रदेश 
तथा संघीय सरकारसगँ समन्द्वय गररन ेि ।   

 

र्संचाई 

१५. कृवर् के्षत्रमा र्संचाईको पहुंच बढाउन गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्रका खोिा नािाको 
पवहचान गरी र्संचाईको सवुवधा नभएका कृवर् के्षत्रहरुमा र्संचाई आयोजना सञ्चािन 
मार्ि त र्संचाई सवुवधा उपिब्ध गराइनेि। खस्प्रङ्गकि र थोपा र्संचाई प्रणािीिाई 
प्राथर्मकताका साथ अगार्ड बढाइनेि। 

 

भवन तथा बस्ती ववकास 



 
 

१६. भ-ूउपयोग नीर्त बनाई बस्ती ववकास, आवास ववकास, बजार व्यवस्थापन, कृवर् तथा 
व्यवसाय क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा वगीकरण गरी व्यवखस्थत रुपमा ववकास गनि 
गाउँपार्िका के्षत्रको भ-ूउपयोग नक्शाङ्कन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको िु ।   

१७. गाउँपार्िका के्षत्रको प्रमखु स्थानहरुमा र्नजी के्षत्रको सहकायिमा सडक बत्ती 
जडान, ट्रावर्क पोष्ट र्नमािण तथा बगैंचा र्नमािण गरी र्डखजटि ववज्ञापन सेवा ददन े
व्यवस्थाका िार्ग बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु ।  

१८. गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्र बर्ियो घर सरुखक्षत घर र्नमािण अर्भयान सञ्चािन गने र 
नक्सापास नगरी घर बनाउनेिाई कारवाही गररन े नीर्त र्िइन ेि। गाउँपार्िका 
र्भत्रका सम्पूणि घरिाई भौगोर्िक सूचना प्रणािीमा आवद्ध गनि सम्भाव्यता 
अध्ययनका िार्ग बजेटको व्यवस्था गरेकोिु । 

 

(ख) सामाखजक 

स्वास््य 

१९. यस गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्र आधारभतू स्वास््य सेवा र्नःशलु्करुपमा उपिब्ध 
गराईनेि। गाउँबासीिाई ववशेर्ज्ञ सेवा उपिब्ध गराउन मटुुरोग सम्बन्द्धी र्नशलु्क 

स्वास््य खशववर संचािनका िार्ग रु. ५ िाखको बजेट ववर्नयोजन गरेको िु ।   

२०. संघीय एवं प्रदेश सरकारको सहकायिमा स्वास््य वीमा कायिक्रममा सबैिाई 
सहभागी गराउन प्रोत्साहन गररनिे ।  

२१. प्रदेश सरकारको सहकायिमा ज्येष्ठ नागररक स्वास््य उपचार कायिक्रम सञ्चािन 
गररने ि ।  

२२. संक्रामक महामारी रोग रै्िन नददन सेवा केन्द्र सम्म नै सतकि ता अपनाउनकुा 
साथै आपत्कािीन अवस्थामा तत्कािै पररचािन हनु सक्न ेगरी संघीय एवं प्रदेश 
सरकारको सहकायिमा व्यवस्था र्मिाईन े ि। साथै स्वास््य व्यवस्थापन सूचना 
प्रणािीिाई व्यवखस्थत बनाई त्यांकहरुको गणुस्तर र ववश्वसनीयतामा ववृद्ध गररन े
ि। 

 

खशक्षा 
२३. सामदुावयक ववद्याियिाई गणुस्तररय पठनपाठनको िार्ग ववद्याथीको रोजाईमा पने 

अवस्थामा परु् याउन चामे गाउँपार्िकाको िोकवप्रय माध्यर्मक ववद्याियको आवासीय 



 
 

कायिक्रम र र्तमाङको गौरीशंकर आधारभतू ववद्याियमा ददवा आवार्सय 
कायिक्रमिाई र्नरन्द्तरता ददन बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु । साथै भवन, 

र्र्निचर, कम््यटुर, ववज्ञान प्रयोगशािा िगायतका भौर्तक पूवािधारिे ससुखज्जत 
बनाउन संघ र प्रदेश सरकारको सहकायिमा कायिक्रम सञ्चािन हनुे गरी व्यवस्था 
र्मिाएको िु ।   

२४. खजल्िा सरमकुामा रहेको यस गाउँपार्िकामा स्नातक तहको पठन पाठन शरुु गनि 
क्याम्पस स्थापनाका िार्ग प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहकायि गरी सञ्चािन 
गनि पहि गररनेि ।  

२५. चामे गाउँपार्िकाको िोकवप्रय माध्यर्मक ववद्यािय अन्द्तगित आगामी आर्थिक 
बर्िदेखख कृवर् प्राववर्धक खशक्षाियको स्थापना भई पठन पाठन सञ्चािन हनुे गरी 
संघीय सरकारको सहयोगमा व्यवस्था र्मिाएको िु ।    

 

२६. गाउँपार्िका र्भत्र रहेका सामदुावयक ववद्याियको व्यवखस्थतरुपमा सञ्चािन गनि गाउँ 
खशक्षा नीर्त तजुिमा गरी िागू गररनेि ।  

 

खानपेानी तथा सरसर्ाई 

२७. सबै वडाहरुमा आधारभतू सरसर्ाई तथा स्वच्ि खानेपानी उपिब्ध गराउन एक 
घर एक धाराका िार्ग खानेपानी योजना संचािन गनि बजेटको व्यवस्था र्मिाएको 
िु ।  

२८. गाउँपार्िकाको सम्पूणि के्षत्रको र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन गनि ववस्ततृ पररयोजना 
प्रर्तवेदनका आधारमा ददगो व्यवस्थापनका िार्ग र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन योजना 
संचािनका िार्ग रु. १ करोड बजेटको प्रस्ताव गरेको िु ।   

 

खेिकुद 

२९. गाउँपार्िकास्तरीय रु्टबि प्रर्तयोर्गतािाई र्नरन्द्तरता ददन र खेिकूिको 
ववकासमा टेवा परु् याउन आगामी वर्ि देखख गाउँपार्िकाको स्थापना ददवसका ददन 
वडास्तरीय अध्यक्ष रर्नङ खशल्डको आयोजना गनि रु. ३ िाख बजेट ववर्नयोजन 
गरेको िु । 



 
 

३०. चामे गाउँपार्िकाको वडा नं. १ र्तमाङमा रहेको खेिमैदानिाई हाई अखल्टच्यूट 
तार्िम केन्द्रकोरुपमा ववकास गनि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकायि गरी 
भौर्तक पूवािधार र्नमािणका िार्ग पहि गररनेि ।   

 

मवहिा, बािबार्िका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागररक, िैवङ्गक समानता, 
िैवङ्गक वहंसा र्नवारण तथा सामाखजक समावेशीकरण 

३१. मवहिा, बािबार्िका तथा िैवङ्गक असमानता र वहंसा र्नवारणको के्षत्रमा भएका 
राम्रा अभ्यास र र्सकाईहरुिाई अनसुरण गररनेि।िैवङ्गक समानताको अनभुतूी गनि 
र वहंसामकु्त समाज र्नमािण गनि व्यखक्तत्व ववकास, संरचनागत ववकास र व्यवसावयक 
ववकास गररनिे । 

३२. समाजमा स्थावपत बौवद्धकस्तरका ज्येष्ठ नागररकका सीप, ज्ञान, बवुद्ध, वववेक र 
कायिकौशिताको पवहचान गरी त्यसको उपयोग गररनिे । 

३३. एकवडा एक बाि उद्यानकेन्द्र बनाउन गाउँपार्िका बासीको सहकायिमा योजना 
सञ्चािन गनि बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु ।    

३४. आर्थिक रुपमा ववपन्न मवहिा, दर्ित, अल्पसङख्यक तथा वपिर्डएका समदुायको 
क्षमता ववृद्ध गदै िर्गनेि।आयआजिन तथा ववकासमा सहभार्गता गराउन सीप 
ववकास तथा उद्यमीका िार्ग बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु । 

३५. चामे गाउँपार्िका र्भत्रका ७० वर्िभन्द्दा मार्थका जेष्ठ नागररक एवं पूणिरुपमा 
अपाङ्गता भएका स्थानीय बासीिाई भारी वहमपात परेको समय अवर्धमा गाउँमै 
बसेका आधारमा मार्सक रु. ५०० का दरिे वहउँ भत्ता ददन ेकायिको िार्ग रु. 2 
िाख बजेट प्रस्ताव गरेको िु ।     

 

काननुी मार्मिा तथा न्द्याय 

३६. गाउँपार्िका क्षेत्रर्भत्रका न्द्यायमा पहुँच नभएका पीर्डत, असहाय तथा अशक्तहरुिाई 
र्न:शलु्क कानूनी सेवा उपिब्ध गराईनेि। 

३७. कानूनी साक्षरता कायिक्रम तथा र्नवािखचत जनप्रर्तर्नधीहरुिाई अर्तआवश्यक कानूनी 
ज्ञान प्रदान गने व्यवस्थाका िार्ग बजेटको व्यवस्था र्मिाएकोिु ।   

 

(ग) आर्थिक 



 
 

कृवर् तथा पशपंुक्षी 
३८. यस गाउँपार्िकाको समग्र कृवर्के्षत्रको व्यवसायीकरण, ववववधीकरण र 

आधरु्नकीकरणको माध्यमबाट उत्पादकत्व ववृद्ध गरी कृवर् उत्पादनमा आत्मर्नभिर 
भई बाह्य बजारमा र्नयाित गनि सक्न ेअवास्थामा पयुािउन उपयकु्त प्रववर्ध उपयोग 
गनि सक्न े कृर्क, यवुा उद्यमी तथा ववज्ञहरुको क्षमता ववकासका िार्ग बजेटको 
व्यवस्था र्मिाएकोिु ।  

३९. यवुा जनशखक्तिाई कृवर्मा आकवर्ित गनि तरकारी खेती, मौरीपािन, जडीबटुी खेती, 
च्याउ उत्पादन, पषु्प व्यवसाय तथा कृवर् औजार उपकरणहरु आददमा मापदण्ड 
बनाई उत्पादनमा आधाररत अनदुानका िार्ग बजेट प्रस्ताव गरेको िु ।   

४०. असन्द्तरु्ित र अर्नयखन्द्त्रत ववर्ादीहरुको प्रयोगबाट उत्पाददत वस्तहुरुको उपभोगिे 
जनस्वास््य र पयािवरणमा गम्भीर असर पाने हनुािे यसको र्नयन्द्त्रण गने नीर्त 
र्िइने ि र जैववक ववर्ादीको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररन ेि।  

४१. तरकारी, स्याउ, दाँते ओखर, िसनु, आि,ु मह, करु, र्ापर, कोिो (दिहन) जस्ता 
र्नयाितजन्द्य कृवर् उपजहरुको उत्पादन बवृद्ध गरी गणुस्तरीयता कायम गनि र मूल्य 
शृ्रङ्खिामा आउन े अवरोधहरु कम गनि कृर्क समूह, सहकारी तथा 
उद्यमीहरुिाई  प्रोत्साहन गररनिे। कृवर् उत्पादकत्व ववृद्ध गनि र कृवर् भरू्ममा 
र्संचाई सवुवधा उपिब्ध गराउँन नदी तथा खोिाका खोंच वकनाराहरुमा रहेका 
साना र्संचाई पररयोजना सञ्चािन बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु ।   

४२. प्रत्येक वडाहरुमा सम्भाव्यता हेरी कम्तीमा एक वटा नमनुा साझेदारी कृवर् र्मि 
स्थापना र एक वडा एक उत्पादन गनि प्रोत्साहनका िार्ग पयािप्त बजेटको व्यवस्था 
र्मिाएको िु ।  

४३. परम्मपरागत एवम ् र्नवािहमखुी पशपुन्द्िी पािनिाई व्यवसायीकरण, ववववर्धकरण 
तथा आधरु्नकीकरणको माध्यमबाट पशपुन्द्िीजन्द्य वस्तकुो उत्पादन, बजारीकरण 
तथा र्नयाित प्रवद्धिन गनि बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु ।   

४४. गाउँपार्िकामा रहेका सम्पूणि पशपुन्द्िीको ववद्यतुीय अर्भिेखखकरण गनि प्रणािीको 
ववकास एवम ्तार्िम र आधरु्नक गणना (ट्यार्गङ्) कायिक्रम सञ्चािनका िार्ग रु. 
४ िाख ५० हजारको बजेट प्रस्ताव गरेकोिु । 



 
 

४५. गाउँपार्िका के्षत्रका पशपुन्द्िी उत्पादक कृर्क, कृवर् समहु, सहकारी एवम ्
उद्यमीहरुिाई सहयोग पयुािउन मापदण्ड बनाई स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा 
भेटेनरी प्राववर्धक सेवा, कृर्त्रम गभािधान, प्राकृर्तक गभािधान (नश्ल सधुार) सेवा, पश ु
आहारा (घाँसमा आधाररत पशपुािन) सेवा, पश ुस्वास््य सेवा र पश ुवीमा जस्ता 
सेवाहरु सविसिुभ ढंगबाट उपिब्ध गराईनेि र पशवुस्तकुो श्रोतकेन्द्रको समेत 
ववकास गनि बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु । 

४६. गाउँपार्िका के्षत्रिाई पशपुन्द्िीजन्द्य पदाथि (िुपी, चीज, अण्डा, मास)ु उत्पादन र 
उपभोगमा आत्मर्नभिर बनाईनेि। पोर्णयकु्त खानपानको महत्व र उपाय बारे 
समदुाय स्तरमा चेतना परु् याई खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षामा टेवा पयुािइनेि। 

४७. आर्थिक तथा जनस्वास््यको दृवष्टकोणिे महत्वपूणि पशपुन्द्िी रोगहरुको रोकथाम र 
र्नयन्द्त्रण गरी स्वच्ि तथा स्वस्थ पशपुन्द्िीजन्द्य उत्पादनमा ववृद्ध गनि प्रोत्साहन 
गररनेि। 

 
 
 

उद्योग 

४८. चामे गाउँपार्िकाको िाथािङ्गमा उद्योग ग्राम र्नमािण गनि प्रदेश सरकारको सहयोगमा 
सम्भाव्यता अध्ययन कायि पूरा भई उद्योग ग्राम स्थापना गनि प्रदेश सरकारको 
सहकायिमा आवश्यक पहि गररनेि। संचार्ित उद्योगहरुिाई उत्पादन बढाउन र 
रोजगारीका अवसर सजृना गनि प्रोत्साहन गररनेि।  

 

पयिटन तथा संस्कृर्त ववकास 

४९. चामे गाउँपार्िकाको समग्र पयिटकीय के्षत्रमा रहेका पयिटकीय सम्पदाको पवहचान, 

अर्भिेखीकरण, संरक्षण र ववकास गनि पयिटक गरुुयोजनाका िार्ग रु. ९ िाख 
५० हजार बजेट प्रस्ताव गरेको िु ।  

५०. चामे गाउँपार्िका बासीिे परम्परागतरुपमा मनाउँदै आईरहेको धज्याङ्ग पवि, यातािङ्ग 
पवि, िातािङ् िगाएका सम्पूणि पवििाई खजवन्द्त राख्न ववशेर् स्थानको प्रबन्द्ध र्मिाई 
सविसिुभ एवं मयािददत बनाउँदै ससँ्कृर्तको जगेनाि गररनेि ।  



 
 

५१. चामे गाउँपार्िकार्भत्रका स्थानीय भार्ा, संस्कृर्त, संस्कार, र्िपी, िोकगाथा, पवहचान 
तथा इर्तहास झल्कने गरी उच्च वहमािी संग्राियको र्नमािणका िार्ग पयिटन 
गरुुयोजना मार्ि त अध्ययन गने व्यवस्था र्मिाएको िु ।   

५२. चामे गाउँपार्िकामा पयिटन र्भत्र्याउन आकर्िक कायिक्रम ल्याइनेि।साथै 
पयिटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका िार्ग गाउँपार्िका क्षते्रमा पयिटन सूचना केन्द्रको 
स्थापनाका िार्ग रु. ६ िाख बजेट प्रस्ताव गरेकोिु ।  

५३. पयिटनका माध्यमबाट रोजगारी तथा आयआजिन ववृद्धका िार्ग होमस्टे संचािन गनि 
साविजर्नक, र्नजी, सहकारी सामदुावयक के्षत्रहरुसँग साझेदारी एवं सहकायिमा चामे 
गाउँपार्िकाको वडा नं. २ थानचोकिाई स्थान िनौट गरी प्रदेश सरकारको 
सहकायिमा आवश्यक पूवािधर र्नमािण गनि पहि गररनेि । साथै उक्त स्थानमा 
सांस्कृर्तक घर र्नमािण गरी सबै जातजार्तको नाच, किा एवं ररतीररवाज परम्पराको 
र्नयर्मत प्रदशिनका िार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मिाउन प्रदेश सरकारसँग सहकायि 
गररने ि। 

५४. चामे गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्र रहेका प्राकृर्तक स्रोतको अर्धक्तम उपयोग गदै 
साहार्सक खेिको क्यानोर्नङ र रक क्िाईर्मङका िार्ग पूवािधार र्नमािण सम्बन्द्धी 
सम्भाव्यता अध्ययन गने कायिको शरुुवात गररनेि ।  

 

सहकारी 
५५. सहकारी संस्थाहरुको तथाङ्क अद्यावर्धक गरी र्नयर्मत रुपमा अनगुमन गररन े

कायिको थािनी गररनिे ।   

५६. उत्पादन, बजारीकरण, स्वरोजगार सजृना र सेवा व्यवसाय गनि सहयोग परु् याउने र 
संिग्न हनु चाहन ेसहकारी संस्थाहरुिाई अनकूुि वातावरण र्मिाईनेि । 

५७. वैदेखशक रोजगारीमा जाने व्यखक्तहरुका िार्ग ववत्तीय साक्षरता र सीपमूिक तार्िम 
सञ्चािन गररनेि।वैदेखशक रोजगारीबाट र्वकि एका व्यखक्तहरुिाई ववदेशमा र्सकेको 
ज्ञान र  सीपिाई िखक्षत गरी स्वरोजगारका कायिक्रम सञ्चािन गनि उत्प्ररेरत 
गररनेि।साथै आर्थिक आयआजिनका रुपमा बेरोजगार यवुाहरुिाई स्वरोजगार 
तार्िम उपिब्ध गराइनेि। 

 

व्यापार 



 
 

५८. व्यापार व्यवसायिाई व्यवखस्थत रुपमा संचािन गनि र्नयमन गररनिे। 

 

उपभोक्ता वहत संरक्षण 

५९. उपभोक्ता वहत संरक्षणकािार्ग उपभोग्य वस्तकुो गणुस्तर, पररमाण, शदु्धता, उत्पादन 
र्मर्त र दताि नम्वर जस्ता कुराहरु उल्िेख भए नभएको बारेमा सरोकारवािा संघ 
संस्थासँगको सहकायिमा बजार अनगुमन गने कायिको थािनी गररनेि। 

६०. सरु्तिजन्द्य र मददराजन्द्य पदाथि र्बक्री ववतरणिाई र्नयमन गररनेि।तोकेको समय र 
स्थानबाट मात्र र्बक्रीववतरण गनि पाउन ेव्यवस्थािाई क्रमशः िागू गररनेि।   

६१. ्िावष्टकको उत्पादन र प्रयोगिाई र्नरुत्सावहत गररनेि। 

 

(घ) वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण 

६२. यस गाउँपार्िकार्भत्र गाउँ साझेदारी वन उद्दान कायिक्रम सञ्चािन गररनेि।साथै 
जैववक ववववधता संरक्षण सम्बन्द्धी कायिक्रम र बोटार्नकि गाडेन बनाउन संघीय 
सरकार एवम ्प्रदेश सरकारसँग सहकायि गररनेि। 

६३. पानी महुानको संरक्षण गने नीर्त र्िइनेि।वातावरण संरक्षणका िार्ग ववशेर् ध्यान 
ददनकुा साथै वातावरण प्रदवुर्त गने सबै वस्त ु र कायििाई र्नरुत्सावहत 
गररनेि।प्रत्येक घर, सनु्द्दर घर अर्भयान सञ्चािन गररनेि। 

६४. गाउँको स्वार्मत्वमा भएका ऐिानी तथा साविजर्नक जग्गाको अर्भिेखीकरण गरी 
त्यस्ता जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररनेि । साथै भ-ूक्षय र्नयन्द्त्रणका 
िार्ग प्रदेश तथा संघीय सरकारसँगको सहकायिमा आवश्यक कायिक्रमहरु संचािन 
गररनेि। 

 

र्ोरमैिा व्यवस्थापन 

६५. स्थानीय र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन आयोजना मार्ि त र्ोहोर संकिन गदाि नै गल्न े
नगल्न े िुट्टाई बैज्ञार्नकरुपमा व्यवस्थापन गररनेि। साथै र्ोहोरिाई मोहोरमा 
बदल्न र्नजी के्षत्र तथा समदुायसँग सहकायि गररनेि। कवाड व्यवसायीिाई 
केखन्द्रकृत गरी एकद्वार प्रणािीबाट र्नकासी गने व्यवस्था र्मिाइनिे। 

 



 
 

जि उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 

६६. खोिा तथा नदीमा नदीजन्द्य पदाथि जम्मा भइ हनु सक्न े जोखखमबाट गाउँबस्ती 
बचाउँनका िार्ग अध्ययन गराई नदीजन्द्य पदाथि नदीबाट हटाई संरक्षणका िार्ग 
आवश्यक व्यवस्थापन गररनेि।साथै यस गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्रका खोिाबाट हनु े
नदी कटान तथा बस्ती जोखखम हनु रोक्न तटबन्द्धका िार्ग प्रदेश सरकारसँग 
सहकायि गरी सरुखक्षत गराइनेि। 

 

ववपद् व्यवस्थापन 

६७. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्धी स्थानीय नीर्त, कानून र मापदण्डिाई प्रभावकारीरुपमा 
कायािन्द्वयन गदै स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन कोर्को संचािन गररनिे। 

६८. स्थानीय के्षत्रमा हनु सक्न े ववपद्िाई आकँिन गदै ववपद् व्यवस्थापन कायििाई 
चसु्त बनाउन स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सर्मर्तिाई सवक्रय बनाईनेि । 

६९. स्थानीय नागररकिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्धी सूचना प्रवाह गनि २४ सैं घण्टा 
सञ्चािन हनुे गरी यसै आर्थिक वर्िदेखख आपतकािीन केन्द्रको स्थापना गनि चामे 
गाउँपार्िकाको वडा नं. ४ मा आपतकार्िन केन्द्रसवहतको मनास्ि ु भ्यू टावर 
र्नमािणका िार्ग रु. १ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको िु ।     

७०. गाउँपार्िका स्तरीय ववपद् पूवि तयारी योजना बनाउन बजेटको व्यवस्था 
र्मिाएकोिु । साथै ववकास र्नमािणका कायिमा जोखखम न्द्यूनीकरणका उपायहरु 
अविम्वन गररनिे। 

 
 
 

(ङ) संस्थागत ववकास, संचार र प्रववर्ध 

७१. सेवा प्रवाहिाई सहज, सरि र प्रववर्धमैत्री बनाउदै शीघ्र सेवाको अनभुतूी गराईनेि। 
कमिचारीबाट हासँी खशुी काम र सोधी बझुी सेवागने कायि शैिी अविम्वन 
गररनेि। 

 

सरुक्षा व्यवस्थापन 

७२. सरुक्षा र्नकायसँगको सहकायिमा गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्र बसोबास गने बार्सन्द्दाको 
सरुखक्षत जीवनको प्रत्याभतूी गने व्यवस्थािाई बर्ियो र ववश्वार्सिो बनाउन सरुक्षा 



 
 

जोखखम भएका बस्ती क्षते्रमा र्सर्स क्यामारा जडान गनि रु. ५ िाखको बजेट 
प्रस्ताव गरेको िु ।   

 

पञ्जीकरण तथा सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्धी 
७३. अनिाइन प्रणािीमा आवद्ध गररएको व्यखक्तगत घटना दताििाई वडास्तरमा 

पूणिरुपमा र्बस्तार गररनेि। साथै व्यखक्तगत घटना दताि समयमै गराउन जनचेतना 
कायिक्रम संचािन गररनेि। 

७४. कम््यटुरकृत गररएको सामाखजक सरुक्षाका िाभग्राहीको अर्भिेखिाई वडा 
कायाििय मार्ि त अद्यावर्धक गररन ेव्यवस्था र्मिाईनेि। 

 

योजना, स्थानीय त्याकं तथा अर्भिेख 

७५. चामे गाउँपार्िकाको तीन वरे् आवर्धक योजना तयार गनि बजेटको व्यवस्था 
र्मिाएको िु । उक्त आवर्धक योजनामा ववर्य, क्षेत्रगत िक्ष्य, उद्देश्य र 
पररमाणात्मक िक्ष सवहत मखु्य-मखु्य योजनाहरु समावेश गररनिे। 

७६. वावर्िक योजना तजुिमा कायािन्द्वयन गदाि पाँच िाख भन्द्दा ठूिा योजना र्नमािण 
व्यवसावयक मार्ि त गाउँ कायिपार्िकाको कायािियबाट गने र पाँच िाखभन्द्दा 
कमका योजनाहरु वडाकायाििय मार्ि त उपभोगता सर्मर्तद्वारा र्नमािण गररन े
नीर्तिाई पूणिरुपमा पािन गने व्यवस्था र्मिाईनेि । योजना  अनगुमन तथा 
मूल्यांकन प्रवक्रयािाई सदुृढ बनाइनेि। 

७७. प्रारखम्भक सवेक्षण भएका र ववस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन (र्डपीआर) तयार भएका 
योजनािाई िनोट गने प्रणािी स्थावपत गररनेि।साथै स्थानीय तहमा संचार्ित 
योजना तथा कायिक्रमहरुको साविजर्नक सनुवुाई गररनिे। 

७८. गाउँपार्िकामा उपभोक्ता सर्मर्तमार्ि त सञ्चािन गररने योजनािाई 
जनसहभार्गतामूिक बनाउने कायिको थािनी गररनेि ।   

 

सशुासन प्रविद्धन 

७९. यस गाउँपार्िकािे प्रदान गने सेवाप्रवाहिाई समान, सहज र सिुभ बनाईनिे। 
पारदखशिता र जवार्देवहता अर्भववृद्ध गररनेि। 



 
 

८०. नेपाि सरकारबाट र्नजामती  कमचािरीका िार्ग घोर्णा गररएको तिब बवृद्ध दरमा 
एकरुपता हनु ेगरी चामे गाउँपार्िकामा कायरित कमचािरीको तिव बवृद्ध समायोजन 

गररनेि। स्थानीय तहको तहगत संरचना अनसुार तिब स्केि कायम गररनेि।   

८१. चामे गाउँपार्िकाको राजश्व प्रशासनिाई सीप, साधन र स्रोत उपिब्ध गराई सदुृढ 
बनाईनेि। सबै वडा कायािियबाट कर बझुाउन सक्न े व्यवस्था क्रमश: 
र्मिाइनेि। करदातािाई कर र्तनि उत्प्ररेरत गने नीर्त र्िइनिे।हामीिे र्तने 
करबाट हाम्र ै ववकास हनु े हो भन्न े भावना जागतृ गराइनेि।सबै भन्द्दा धेरै कर 
बझुाउने एक जना उत्कृष्ट करदातािाई सम्मान गररनेि । 

८२. चामे गाउँपार्िकािाई बझुाउन ु पने कर दावयत्व समयमा नै नबझुाएका 
बार्सन्द्दािाई गाउँपार्िकाबाट उपिब्ध हनु ेअनदुानमा कटौती गररनेि । 

 

संचार 
८३. गाउँपार्िकाबाट प्रवाह गरीने सूचनामा सबैको सहज पहुँज र सूचना प्रवाहमा 

सरिीकरण गररनिे। 

८४. ववकासका गर्तववर्धहरुिाई संचार माध्यम मार्ि त जनसमक्ष परु् याउन चामे 
गाउँपार्िका र्भत्र एर्.एम.रेर्डयो सञ्चािन गनि सम्भाव्यन अध्ययनका िार्ग बजेट 
प्रस्ताव  
गरेकोिु ।  

८५. गाउँपार्िकाको वडा नं. १ र २ मा भदो इन्द्टरनटे सेवा ववस्तारका िार्ग प्रदेश 
सरकार तथा संघीय सरकारसँगको सहकायिमा कायिक्रम सञ्चािन बजेटको व्यवस्था 
र्मिाएकोिु ।   

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

८६. अब म मार्थका के्षत्रगत नीर्त तथा कायिक्रमहरु कायािन्द्वयनका िार्ग बजेट 
ववर्नयोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्द्िु । 

८७. आगामी आर्थिक वर्ि 2076/77 का नीर्त तथा कायिक्रमहरु कायािन्द्वयन गनि  
रु. १७ करोड ३३ िाख १७ हजार ववर्नयोजन गरेको िु । कूि ववर्नयोजन 
मध्ये चाि ुखचि तर्ि  रु. ९ करोड ४१ िाख ८९ हजार अथाित ्५४ प्रर्तशत र 



 
 

पूजँीगत खचि तर्ि  रु. ७ करोड ९१ िाख २८ हजार अथाित ्४६ प्रर्तशत रहेको 
ि । 

८८. आगामी आर्थिक वर्ि 2076/77 का िार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोत 
मध्ये आन्द्तररक तर्ि को राजस्वबाट रु. 70 िाख ५ हजार, नगद मौज्दात रु. 
४७ िाख ४४ हजार गरी रु. १ करोड १७ िाख ४९ हजार,  संघीय सरकार 
ववत्तीय समानीकरण अनदुान तर्ि  रु. ६ करोड ६४ िाख,  संघीय सरकार शसित 
अनदुान तर्ि  रु. ३ करोड ७८ िाख, संघीय सरकार राजस्व बाँडर्ाँड तर्ि  रु. ३ 
करोड ५० िाख, प्रदेश सरकार ववत्तीय समानीकरण अनदुान तर्ि  रु. १ करोड 
२० िाख ३३ हजार, प्रदेश सरकार शसित अनदुान तर्ि  रु. १ करोड  र राजस्व 
बाँडर्ाँड तर्ि   
रु. ३ िाख ३५ हजार रहन ेअनमुान गरेको िु ।   

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

८९. यो बजेट तजुिमाका र्सिर्सिामा प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुि हनु े चामे 
गाउँपार्िकाका अध्यक्षज्यू, वडाका वडाध्यक्षहरु, कायिपार्िकासदस्यहरु, सभाका 
सदस्यहरु,  प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत िगायत सम्पूणि कमिचारीहरु, राजनीर्तक 
दिका नेताहरु, उद्योग वाखणज्य संघ तथा व्यापार के्षत्रका प्रर्तवष्ठत व्यखक्तहरु, 

ववर्यगत ववज्ञहरु, नागररक समाजका ववर्भन्न महानभुावहरु, संचारकमीहरु  िगायत 
यस गाउँको समवृद्धका िार्ग चासो र सरोकार राख्न ेसबैप्रर्त हाददिक धन्द्यवाद ज्ञापन 
गनि चाहन्द्िु ।   

 

धन्द्यवाद। 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

अनसूुचीहरू 
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$& nfv 

$$ xhf/ 

  $& nfv $$ xhf/ 

9  cfGtl/s cfo 

hg;xefuLtf 

#) nfv 

% xhf/ 

– – #) nfv % xhf/ 

hDdf ( s/f]8 

$! nfv 

*( xhf/ 

& s/f]8 

(!nfv @* 

xhf/   

 !& s/f]8  

## nfv !& xhf/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL–@ 

cf=j @)&^÷)&& df o; rfd] ufpFkflnsfsf] ;+l~rt sf]ifjf6 b]xfo jdf]lhd lzif{sut / If]qut vr{ 

ul/g]5 . 

(क) सचंालन खचच(चाल ुतर्च ) 

  

रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट राजस्व 

बाँडर्ाँड-
संघीय 
सरकार 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

नेपाि 

सरकार-
समार्नक

रण 
अनदुान 

आन्द्तररक 
स्रोत 

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी १५७५५ १३०००     २७५५ 

२ २१११२ पाररश्रर्मक पदार्धकारी ३४०० ३४००     ० 

३ २११२१ पोशाक ५४० ४५०     ९० 

४ २११३१ स्थानीय भत्ता ४००८ ३४००     ६०८ 

५ २११३२ महंगी भत्ता ८५६ ७२०     १३६ 

६ २११३३ वर्ल्ड भत्ता १०० ०     १०० 

७ २११३४ कमिचारी बैठक भत्ता ३०० ० ३००   ० 

८ २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार १०० ०     १०० 

९ २११३९ अन्द्य भत्ता ३०० १२५     १७५ 

१० २११४१ पदार्धकारी बैठक भत्ता १००० ०     १००० 

११ २११४२ पदार्धकारी अन्द्य सवुवधा (सञ्चार) १०० १००     ० 

१२ २१२१३ योगदानमा आधाररत बीमा कोर् १२० १२०     ० 

१३ २१२१४ कमिचारी कल्याण कोर् २०० २००     ० 

१४ २२१११ पानी तथा र्बजिुी १०० १००     ० 

१५ २२११२ संचार महसिु ४०० ४००     ० 

१६ २२२११ इन्द्धन (पदार्धकारी) ५०० ५००     ० 

१७ २२२१२ इन्द्धन (कायाििय प्रयोजन) ८०० ५००     ३०० 

१८ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि ७०० ५००     २०० 

१९ २२२१४ र्बमा तथा नवीकरण खचि ३०० २२०     ८० 

२० 
२२२२१ 

मेखशनरी तथा औजार ममित  सम्भार 
तथा सञ्चािन खचि 

५०० ५००     ० 

२१ २२३११ मसिन्द्द तथा कायाििय सामाग्री १५०० १०००     ५०० 

२२ २२३१४ इन्द्धन-अन्द्य प्रयोजन ३०० २६५ ३५   ० 



 
 

  

रकम रू. हजारमा 

२३ 
२२३१५ 

पत्रपर्त्रका, िपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचि 

१००० ५००     ५०० 

२४ २२३१९ अन्द्य कायाििय संचािन खचि ३०० ०     ३०० 

२५ २२४११ सेवा र परामशि खचि ५०० ०     ५०० 

२६ 
२२४१२ 

सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर  

संचािन खचि 
५०० ५००     ० 

२७ २२४१३ करार सेवा शलु्क २८०० २८००     ० 

२८ २२४१४ सरसर्ाई सेवा शलु्क ३०० ३००     ० 

२९ २२५११ कमिचारी तार्िम खचि २०० २००     ० 

३० २२५२९ ववववध कायिक्रम खचि ३०० ३००     ० 

३१ २२६११ अनगुमन, मूल्यांकन खचि १५०० ७००     ८०० 

३२ २२६१२ भ्रमण खचि ८०० ८००     ० 

३३ २२७११ ववववध खचि १२०० ७००     ५०० 

३४ २२७२१ सभा सञ्चािन खचि ८०० ८००     ० 

३५ २५३१५ अन्द्य सहायता ३०० ३००     ० 

३६ २७१११ सामाखजक सरुक्षा २०० २००     ० 

३७ २७२११ िात्रवखृत्त १०० ०     १०० 

३८ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुिस्थापना खचि १०० १००     ० 

३९ २८१४२ घर भाडा ५०० ५००     ० 

४० 
२८१४३ 

सवारी साधन तथा मेखशनर औजार 
भाडा 

५०० ५००     ० 

४१ २८९११ भैपरी आउने चाि ुखचि ३०० ३००     ० 

    कूि जम्मा = ४४०७९ ३५००० ३३५ ० ८७४४ 

        

    

० 

   

 

(ख) गाउँपाललकाका गौरवका आयोजनाहरु     
 

  

रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट नेपाि 

सरकार-
समार्नकरण 
अनदुान 

प्रदेश 

सरकार-
समार्नकर

ण 
अनदुान 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

आन्द्तररक 
स्रोत 

1 २५३११ 

िोकवप्रय मा.वव.आ वार्सय ववद्यािय 
स ंचािन कायिक्रम ५५०० ५५००       

2 ३११५८ 

चामे गाउँपार्िकास्तरीय र्ोहोर 
मैिा व्यवस्थापन आयोजना १०००० १००००       

3 ३१११२ 

आपतकार्िन केन्द्रसवहतको मनास्ि ु
भ्यू टावर र्नमािण योजना १०००० १००००       



 
 

4 ३११३५ 

स्थानीय आवर्धक योजना तजुिमा 
कायिक्रम १००० १०००     0 

5 ३११३५ 

चामे बसपाकि  र्नमािण योजनाको 
र्बस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन 
(र्डपीपार) तयार कायिक्रम ५०० ५००       

6 ३११३५ 

संघ र प्रदेश सरकारको समन्द्वयमा 
माबिि खानी उत्त्खन्न एवं 
प्रशोधनको सम्भाव्यता अध्ययन ५०० ५००       

6 ३११३५ 

स्थानीय पयिटन गरुुयोजना तयार 
कायिक्रम ९५० ९५०       

7 ३११३५ 

स्थानीय भ-ूउपयोग नक्शाङ्कन 
कायिक्रम ४५० ४५०       

8 ३१११२ चामे र्सटीहि र्नमािण १०००० १००००       

    जम्मा = ३८९०० ३८९०० ०   ० 

        

        

 

(ग) गाउँपाललकास्तरीय आयोजना तथा कायचक्रमहरु 

    

  

रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट नेपाि 

सरकार-
समार्नकरण 
अनदुान 

प्रदेश 

सरकार-
समार्नकर
ण अनदुान 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

आन्द्तररक 
स्रोतको 

जनसहभार्ग
ता 

1 २७२१२ प्रकोप व्यवस्थापन तथा उद्धार कोर् ३०० ३००       

2 २२५१२ 

जनप्रर्तर्नधी एवं कमिचारीको 
क्षमता ववकास तार्िम कायिक्रम ५०० 500 ० 0 0 

3 २२५२२ 

कृवर् क्षेत्र ववकास तथा ववस्तार 
कायिक्रम ५५४२ ३५६२ ०   1980 

4 २२५२२ पश ुक्षेत्र ववकास तथा ववस्तार कायिक्रम २२५० 1900 ०   350 

5 २२५२२ 

गाउँपार्िकास्तरीय सीपमूिक तार्िम 
कायिक्रम ७०० 700 ० 0 0 

6 २२५२२ 

मटुुरोग सम्बन्द्धी र्नशलु्क स्वास््य 
खशववर सञ्चािन  ५०० 500 ० 0 0 

7 २२५२२ 

गाउँपार्िका अध्यक्ष रर्नङ खशल्ड 
प्रर्तयोर्गता ३०० 0 ३००     

8 ३११७१ समपरुक कोर् ३००० ३०००       

9 ३११७१ ममित सम्भार कोर् १००० १०००       

10 ३११३४ 

गाउँपार्िकाको सूचना प्रववर्धको िार्ग 
कम््यूटर सफ्टवेयर तथा सभिर खररद 
कायिक्रम २५०० २५००       



 
 

11 ३११२२ 

वडा नं. १, २ र ३ को वडा 
कायािियमा नेटववकि ङ्ग र इन्द्टरनेट 
सेवा ववस्तार ३००   300     

12 ३११२२ 

मेसीनरी औजार तथा अन्द्य उपकरण 
खररद ५०० ५००       

13 ३११२२ 

चामे गाउँपार्िकाको मखु्य मखु्य 
चोकमा र्बजिुीको पोि िाईट जडान ३०० ३००       

14 ३११२२ 

गाउँपार्िकाको अर्त संवेदनखशि क्षते्रमा 
सरुक्षा र्नकायको सहकायिमा 
र्स.र्स.क्यामरा जडान ५०० ५००       

15 ३११२२ ववपद् उद्धार सामग्री खररद ३०० ३००       

16 ३११२२ 

गाउँपार्िका भवनमा पावर व्याकप 
जडान ५०० ० 500     

17 ३११२२ 

गाउँपार्िका भवनमा कम््यूटर 
नेटववकि ङ्ग िाईन ववस्तार ५०० ० 500     

18 ३११५६ 

चामे गा.पा.मा खानेपानी व्यवस्थापनका 
िार्ग पाईप खरीद कायिक्रम ५०० ५००       

19 ३१११५ 

चामे गाउँपार्िकाको िार्ग र्र्निचर तथा 
वर्क्चसि खचि ५०० 500       

20 ३११२१ 

आवार्सय ववद्याियिाई स्कुि बस 
खररद ६५०० 6500       

21 ३११५९ 

एक वडा एक बाि उद्यान केन्द्र 
र्नमािण योजना ६२५ 500     125 

22 २५३११ 

गौरी शंकर आ .वव.ददवा आवासीय 
कायिक्रम ५०० ० ५००     

23 ३११३५ 

स्थानीय एर्.एम.रेर्डयो सञ्चािनका 
िार्ग सम्भाव्यता अध्ययन १०० 100       

24 ३११३५ 

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन प्रर्तकायि 
योजना तयार र प्रकाशन कायिक्रम ५०० 500       

25 ३१५११ भैपरी आउने पूजँीगत खचि ७६७१ १३८८ 6283     

    जम्मा = ३६३८८ २५५५० ८३८३ ० २४५५.० 

        

        

 

(घ) वडास्तरीय आयोजनाहरु 

     

 

वडा नं. १  रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट नेपाि 

सरकार-
समार्नकरण 
अनदुान 

प्रदेश 

सरकार-
समार्नकर
ण अनदुान 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

आन्द्तररक 
स्रोतको 

जनसहभार्ग
ता 

1 ३११३५ िाटामराङ जाने बाटो सभे योजना १०० १०० ०     

2 ३११५१ पावरहाउस जाने बैकखल्पक बाटो ५०० ४५०     50 



 
 

र्नमािण 

3 ३११३५ चाचे जाने बाटो सभे योजना १००   100     

4 २२२३१ 

स्याक्यूिको छ्योतेन ममित सम्भार 
योजना २००   180   20 

    जम्मा = ९०० ५५० २८० ० ७० 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 वडा नं. २ रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट नेपाि 

सरकार-
समार्नकरण 
अनदुान 

प्रदेश 

सरकार-
समार्नकर
ण अनदुान 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

आन्द्तररक 
स्रोतको 

जनसहभार्ग
ता 

1 ३११५८ थानचोक ढि र्नकास योजना ५००   400   100 

2 ३१११२ 

थानचोकमा अन्नबािी संकिन तथा 
भण्डारण केन्द्र ३००   240   60 

    जम्मा = ८०० ० ६४० ० १६० 

       

 

 

 

 

 
 
 

वडा नं. ३ 

 
 

रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट नेपाि 

सरकार-
समार्नकरण 
अनदुान 

प्रदेश 

सरकार-
समार्नकर
ण अनदुान 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

आन्द्तररक 
स्रोतको 

जनसहभार्ग
ता 

1 ३१११२ 

कोतो आमा समूहको जग्गामा 
साविजर्नक शौचािय र्नमािण ७००   ४९०   २१० 

2 ३११५८ र्िर्तपरुको ढि र्नकासा योजना   २००   १६०   ४० 

    जम्मा = ९०० ० ६५० ० २५० 

        

 

वडा नं. ४ रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट नेपाि 

सरकार-
समार्नकरण 
अनदुान 

प्रदेश 

सरकार-
समार्नकर
ण अनदुान 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

आन्द्तररक 
स्रोतको 

जनसहभार्ग
ता 



 
 

 

 

 

1 ३१११२ 

स्थानीय पयिटन सूचना केन्द्रको 
पूवािधार र्नमािण ६०० ६०० 0     

 2 ३११५१ 

चामेको िाथािङ्ग उद्योग ग्राम र्नमािण 
स्थिको बाटो स्तरोन्नती  ८०० ८०० 0     

3 ३११५१ 

रणदि गलु्मदेखख खचयान घरसम्म 
मोटरबाटो र्नमािण योजना १०००   १०००   ० 

    जम्मा = २४०० १४०० १००० ० ० 

 

 

 

 

 

  

     

 

वडा नं. ५ रकम रू. हजारमा 
क्र.सं. खचि संकेत खचि शीर्िक कूि बजेट नेपाि 

सरकार-
समार्नकरण 
अनदुान 

प्रदेश 

सरकार-
समार्नकर
ण अनदुान 

राजस्व 

बाँडर्ाँड-
प्रदेश 
सरकार 

आन्द्तररक 
स्रोतको 

जनसहभार्ग
ता 

1 ३११३५ 

अन्नपूणि-मनास्ि ुभ्यू टावर र्नमािणको 
र्डपीआर गने ३००   ३००     

2 ३११३५ तातोपानी पदमागि सवे योजना २००   200     

3 ३१११२ 

पान्द्तङु् र्ाँटमा अन्नबािी संकिन 
तथा भण्डारण केन्द्र ३००   240   60 

4 २२२३१ 

परुानो चामे गमु्वा ्िाष्टर र 
रंगरोगन ३००   300   0 

5 २२२३१ तिेख ुगमु्वा वायरीङ्ग ५०   40   10 

    जम्मा = ११५० ० १०८० ० ७० 



 
 

(ङ) सशतच अनदुान (सघंीय सरकार) 

 आ.व. : २०७६/७७     बजेटको स्रोत/तह : नेपाल सरकार     

रु. हजारमा 

लस.नं. अनुदान प्राप्त क्रक्रयाकलाप सब प्रोजेक्ट उप क्षेत्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

ववननयोजन रु. 
प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 
चौमालसक 

तसे्रो 
चौमालसक 

जम्मा 

१  सहकारी लसचाई, साना लसचाई ममचत 
सम्भार तथा ननमाचण कृवि ववभाग - 31201011 कृवि 

नेपाल 
सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ५०० ० ० ५०० 

२ 

भकारो सुधार कायचक्रम 
केन्द्रिय कृवि प्रयोगशाला कायचक्रम - 
31201105 कृवि नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ३०० ० ० ३०० 

३ माटो पररक्षण गरी माटो सुधारको 
लागग सामग्री/ प्रववगध ववतरण/ 
हस्तारतरण 

केन्द्रिय कृवि प्रयोगशाला कायचक्रम - 
31201105 कृवि नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान २०० ० ० २०० 

४ 
पशु स्वास्थ व्यवस्थापनको लागग 
ओिगध ववतरण 

पशु स्वास््य, रोग अरवेशण सेवा 
तथा क्वारेरटाईन कायचक्रम - 
31202102 कृवि नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १४५ ० ० १४५ 

५ 

पशुपरछी तथा मत्सस्य उपचार सेवा 

पशु स्वास््य, रोग अरवेशण सेवा 
तथा क्वारेरटाईन कायचक्रम - 
31202102 कृवि नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ६० ० ० ६० 

६ वडच फ्लु रोग लगायत अरयरोगहरुको 
ननयरत्रणको लागग वैठक तथा नमुना 
संकलन गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा 
संघमा ररपोर्टचङ्ग गने 

 

पशु स्वास््य, रोग अरवेशण सेवा 
तथा क्वारेरटाईन कायचक्रम - 
31202102 कृवि नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ७५ ० ० ७५ 

७ 
ववलभरन खोपहरु लगाए वापत 
भ्यान्द्क्सनेटरलाई पाररश्रलमक 

पशु स्वास््य, रोग अरवेशण सेवा 
तथा क्वारेरटाईन कायचक्रम - 
31202102 कृवि नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १२५ ० ० १२५ 

८ तरल नाईट्रोजन ढुवानी भण्डारण तथा 
ववतरण तथा व्यवस्थापन 

पशुपरछी स्रोत ब्यवस्थापन तथा 
प्रवर्द्चन कायचक्रम - 31202103 कृवि नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान २४० ० ० २४० 

९ आधारभूत तहका स्वीकृत दरवरदीका 
लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षकका लागग 
तलब भत्सता अनुदान (ववशेि लशक्षा 

सबैका लागग लशक्षा- आधारभूत तह - 
35000014 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १५५२५ ० ० १५५२५ 



 
 

पररिद अरतरगतका 
लशक्षक/कमचचारीहरु समेत) 

१० माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवरदीका 
लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षक लागग 
तलब भत्सता अनुदान (ववशेि लशक्षा 
पररिद अरतरगतका 
लशक्षक/कमचचारी,प्राववगधक धारका 
प्रलशक्षक समेत) माध्यालमक तह - 35000015 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ४९५७ ० ० ४९५७ 

११  प्रनत ववद्याथी लागतका आधारमा 
लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान १० ० ० १० 

१२ प्रनत ववद्याथी लागतका आधारमा 
लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण १७ ० ० १७ 

१३ प्रनत ववद्याथी लागतका आधारमा 
लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ६० ० ० ६० 

१४ प्रारन्द्म्भक बाल ववकास सहजकताचहरुको 
पाररश्रलमक तथा ववद्यालय कमचचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान ११५ ० ० ११५ 

१५ प्रारन्द्म्भक बाल ववकास सहजकताचहरुको 
पाररश्रलमक तथा ववद्यालय कमचचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण २०४ ० ० २०४ 

१६ प्रारन्द्म्भक बाल ववकास सहजकताचहरुको 
पाररश्रलमक तथा ववद्यालय कमचचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ७१८ ० ० ७१८ 



 
 

१७ ववद्यालय भौनतक पुवाचधार ननमाचण 
अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १५९४ ० ० १५९४ 

१८ 

ववद्यालय भौनतक पुवाचधार ननमाचण 
अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण ४५२ ० ० ४५२ 

१९ 

ववद्यालय भौनतक पुवाचधार ननमाचण 
अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान २५४ ० ० २५४ 

२० ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ३७३ ० ० ३७३ 

२१  

ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान ५९ ० ० ५९ 

२२ 

ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण १०५ ० ० १०५ 

२३ ववद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्तर 
सुदृढीकरण एवम ्कायचसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्ससाहन अनुदान 

 
 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ७०४ ० ० ७०४ 

२४ ववद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्तर 
सुदृढीकरण एवम ्कायचसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्ससाहन अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण २०० ० ० २०० 

२५ ववद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्तर 
सुदृढीकरण एवम ्कायचसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्ससाहन अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान ११२ ० ० ११२ 



 
 

२६ शैक्षक्षक पहँुच सुननन्द्चचतता, 
अनौपचाररक तथा वैकन्द्ल्पक लशक्षा 
कायचक्रम (परंपरागत ववद्यालय, 

वैकन्द्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र 
ननररतर लशक्षाका कायचक्रम समेत) 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १०५ ० ० १०५ 

२७ शैक्षक्षक पहँुच सुननन्द्चचतता, 
अनौपचाररक तथा वैकन्द्ल्पक लशक्षा 
कायचक्रम (परंपरागत ववद्यालय, 

वैकन्द्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र 
ननररतर लशक्षाका कायचक्रम समेत) 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण ३० ० ० ३० 

२८ शैक्षक्षक पहँुच सुननन्द्चचतता, 
अनौपचाररक तथा वैकन्द्ल्पक लशक्षा 
कायचक्रम (परंपरागत ववद्यालय, 

वैकन्द्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र 
ननररतर लशक्षाका कायचक्रम समेत) 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान १७ ० ० १७ 

२९ सावचजननक ववद्यालयका 
ववद्याथीहरुका लागग ननशुल्क 
पाठ्यपुस्तक अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण २५ ० ० २५ 

३० सावचजननक ववद्यालयका 
ववद्याथीहरुका लागग ननशुल्क 
पाठ्यपुस्तक अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान १४ ० ० १४ 

३१  सावचजननक ववद्यालयका 
ववद्याथीहरुका लागग ननशुल्क 
पाठ्यपुस्तक अनुदान 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ८९ ० ० ८९ 

३२ सावचजननक ववद्यालयमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लागग छात्रबनृ्द्त्सत 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाच हुने 
ऋण १६७ ० ० १६७ 



 
 

३३ सावचजननक ववद्यालयमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लागग छात्रबनृ्द्त्सत 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ५९३ ० ० ५९३ 

३४ सावचजननक ववद्यालयमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लागग छात्रबनृ्द्त्सत 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायचक्रम- 
न्द्जल्ला स्तर - 35000801 लशक्षा नेपाल सरकार 

एस.एस. डड. वप. 
- सोधभनाचहुने 
अनुदान ११९ ० ० ११९ 

३५ स्थानीय तहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा 
के र अस्पतालहरुमा कायचरत 
कमचचारीहरुको तलव महगी भत्सता 
स्थानीय भत्सता पोिाक लगायत अरय 
प्रशासनीक खचच समेत प्राथलमक स्वास््य सेवा - 37001012 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ३१८५ ० ० ३१८५ 

३६ उपचार केरिहरुमा आकन्द्स्मक 
अवस्थामा औसगध एवं ल्याब सामाग्री 
ढुवानी, कायचक्रमका लागग आवचयक 
स्टेशनरी तथा र्मच र्रमेट र्ोटोकपी, 
बबरामीको व्यन्द्क्तगत वववरण ई-र्ट.बब 

रन्द्जस्टरमा अध्यावगधक, समुदाय 
पररचालन गरर क्षयरोग ववरामी 
ननदानका लागग पे्रिण तथा उपचार, 

ववचव क्ष क्षयरोग ननयरत्रण - 37001101 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ३० ० ० ३० 

३७ कायचक्रमको ननयलमत अनुगमन तथा 
मुल्यांकन गरर कायचक्रमको 
गुणस्तरीयता सुननन्द्स्चत गने, स्थलगत 
अनुलशक्षण गरर स्वास््यकलमचहरूको 
क्षमता अलभवनृ्द्ध्द, क्षयरोगका 
बबरामीको उपचारको ननतजको कोहटच 
ववचलेिण तथा कायचक्रमको चौमालसक 
सलमक्षा क्षयरोग ननयरत्रण - 37001101 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ६० ० ० ६० 



 
 

३८ स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती 
तथा स्वास््य सेवामा पहूच कम 
भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुल, 

बधृाश्रम,उद्योग भएको क्षते्र, शहरी 
घनाबस्ती, लगायत अरय क्षयरोगका 
जोखखमयुक्त जनसंख्यामा 
माइक्रोस्कोवपक क्याम्प लगायतका 
अरय सकृय क्षयरोग खोजपडताल 
कायचक्रम क्षयरोग ननयरत्रण - 37001101 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान २५ ० ० २५ 

३९ 
पररवार योजन तथा प्रजनन स्वास््य 
कायचक्रम 

एकीकृत मर्हला स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््य कायचक्रम - 
37001103 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ५३२ ० ० ५३२ 

४० पररवार योजन तथा प्रजनन स्वास््य 
कायचक्रमका लागग औजार/उपकरण 
खररद 

एकीकृत मर्हला स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््य कायचक्रम - 
37001103 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान २७ ० ० २७ 

४१  
मात ृतथा नवलशशु कायचक्रम अनुगमन 
तथा सुपररवेक्षण 

एकीकृत मर्हला स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््य कायचक्रम - 
37001103 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १० ० ० १० 

४२ मात ृतथा नवलशशु कायचक्रम अरतगचत 
आमा सुरक्षा, ANC, रयानो झोला, 
Vitamin K Magnesium Sulphate, 

Calcium Gluconate र ननशुल्क 
गभचपतन कायचक्रम 

एकीकृत मर्हला स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््य कायचक्रम - 
37001103 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १०५ ० ० १०५ 

४३ 
मात ृतथा नवलशशु कायचक्रमका लागग 
व्यन्द्क्त करार 

एकीकृत मर्हला स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््य कायचक्रम - 
37001103 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान २६६ ० ० २६६ 

४४ 

खोप केरि ननमाणच 
एक्रककृत बाल स्वास््य एवं पोिण 
कायचक्रम - 37001104 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १२ ० ० १२ 



 
 

४५ 

दानुरा रुवेला खोप अलभयान 

एक्रककृत बाल स्वास््य एवं पोिण 
कायचक्रम - 37001104 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १५ ० ० १५ 

४६ ननयलमत तथा पुणच खोप र्दगोपना र 
खोप ढुवानी 

एक्रककृत बाल स्वास््य एवं पोिण 
कायचक्रम - 37001104 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १४४ ० ० १४४ 

४७ 

पोिण कायचक्रम (नेपाल सरकार) 
एक्रककृत बाल स्वास््य एवं पोिण 
कायचक्रम - 37001104 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान २८७ ० ० २८७ 

४८ 

पोिण कायचक्रम (युनीसेर्) 
एक्रककृत बाल स्वास््य एवं पोिण 
कायचक्रम - 37001104 स्वास््य नेपाल सरकार 

युननसेर् - सोझै 
भुक्तानी 
अनुदान १०० ० ० १०० 

४९ 

रोटा खोप सुरुवात 

एक्रककृत बाल स्वास््य एवं पोिण 
कायचक्रम - 37001104 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १० ० ० १० 

५० नसने रोग सम्बन्द्रध कायचक्रम 
(अलभमुखखकरण, नसने रोग तथा 
मानलसक स्वास््यसम्बन्द्रध सचतेना 
कायचक्रम(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer days ) ) 

महामारी तथा रोग ननयरत्रण 
कायचक्रम - 37001105 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ७० ० ० ७० 

५१  महामारी तथा प्रकोपजरय रोगहरुको 
अबस्थामा RRT/ CRRT पररचालन गने, 

चौमालशक ररभ्यु तथा अलभमुखीकरण 
गने 

महामारी तथा रोग ननयरत्रण 
कायचक्रम - 37001105 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ६० ० ० ६० 

५२ मानलसक स्वास््य सम्बरधी महत्सवपूणच 
र्दवस मनाउने (आत्समहत्सया रोकथाम 
र्दवस, मानलसक स्वास््य र्दवस, 

अल्जाईमर र्दवस)मानलसक स्वास््य 
समस्याबाट प्रभाववत ब्यन्द्क्तका 
पररवारका सदस्यहरु (स्याहारकताचहरु ) 
का लागी क्षमता अलभबिधी कायचक्रम 

महामारी तथा रोग ननयरत्रण 
कायचक्रम - 37001105 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १९ ० ० १९ 



 
 

५३ रेबबज, सपचदंश आर्दको 
जनचेतनासम्बन्द्रध प्रचार प्रसार तथा 
र्दवस मनाउने पशु पंक्षी आदीबाट हुने 
ईररु्एरजा, बडच फ्लु, ए यम आर 
लसन्द्टटसकोलसस, टक्सोप्लाज्मोलसस 
आदी ववलभरन सरुवारोग सम्बन्द्रध 
रोकथाम र सचतेना कायचक्रम 

महामारी तथा रोग ननयरत्रण 
कायचक्रम - 37001105 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान २० ० ० २० 

५४ ववचव कुटठरोग र्दवस तथा अपांगता 
र्दवसको उपलक्ष्यमा कायचक्रम 

अपाङ्गता रोकथाम तथा कुटठरोग 
ननयरत्रण कायचक्रम - 37001106 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १५ ० ० १५ 

५५ स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुको 
मालसक, चौमालसक सलमक्षा, सूचना 
संकलन, गुणस्तर सुधार साथै ववधुनतय 
प्रनतवेदनका लागग इरटरनेट सेवा 
समशुल भुक्तानी समेत 

अस्पताल ननमाचण सुधार तथा 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली - 
37001108 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ४९ ० ० ४९ 

५६ बबद्यालय स्वास््य लशक्षा, आमा समूह 
तथा स्थानीय तहमा स्वास््यका लागग 
सामान्द्जक व्यवहार पररवतचन प्रवध्दचन 
अलभयान 

रान्द्टट्रय स्वास््य लशक्षा, सूचना तथा 
संचार केरि - 37001109 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १२५ ० ० १२५ 

५७ स्वास््य संस्थाका सम्पूणच कमचचारीका 
लागग संक्रमण रोकथाम तथा स्वास््य 
संस्थाजरय र्ोहोरमैला व्यवस्थापन 
सम्वरधी Wholesite Orientation 

रान्द्टट्रय ताललम कायचक्रम - 
37001802 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ७०० ० ० ७०० 

५८ ववरामीको लागग ओ.वप.डड.र्टकट 
(कावचन कपी सर्हतको ) छपाई 

उपचारात्समक सेवा कायचक्रम - 
37001901 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १०० ० ० १०० 

५९ आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख 
स्वास््य सम्वन्द्रध म. स्वा. 
स्वयंसेववकाहरु तथा स्वास््य 
लशक्षकहरुको लागी अलभमुखखकरण 

उपचारात्समक सेवा कायचक्रम - 
37001901 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ८० ० ० ८० 



 
 

६० आधारभूत तथा आकन्द्स्मक सेवा स्वास््य 
चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथलमक अस्पतालको 
रयूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन सम्वन्द्रध 
अलभमुखखकरण कायचक्रम 

उपचारात्समक सेवा कायचक्रम - 
37001901 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १०० ० ० १०० 

६१  आधारभूत तथा आकन्द्स्मक सेवाको लागग 
औिगध खररद ( पूवाचनुमान, पररमाण 
ननधाचरण तथा स्पेलशक्रर्केसन तयार गने 
कायचको समेत खचच ) 

उपचारात्समक सेवा कायचक्रम - 
37001901 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ६५० ० ० ६५० 

६२ औिगधको समुगचत प्रयोग प्रवधचनको लागग 
साथी समुह लशक्षा कायचकम ( peer group 

discussion) तथा आधारभूत स्वास््य सेवा 
सम्वन्द्रध स्तरीय उपचार पवर्द्नत 

अलभमुखखकरण तथा सलमक्षा कायचक्रम 

उपचारात्समक सेवा कायचक्रम - 
37001901 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १२५ ० ० १२५ 

६३ रयूनतम सेवा मापदण्ड कायाचरवयनका 
लागग आवचयक औजार उपकरण तथा 
स्वास््य समाग्री खररद, ममचत तथा 
व्यवस्थापन 

उपचारात्समक सेवा कायचक्रम - 
37001901 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १५० ० ० १५० 

६४ महीला स्वास््य स्वय ंसेववका कायचक्रम 
(अधच वाविचक सलमक्षा र र्दवस मनाउने) 

नलसचङ तथा सामाजक्रक सुरक्षा सेवा 
काचयक्रमनलसच - 37001902 स्वास््य नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १२ ० ० १२ 

६५ राटट्रपनत रननङ्ग लसल्ड प्रनतयोगगता 
(स्थानीय तहस्तरीय) 

खेलकुद ववकास कायचक्रम - 
34300102 

युवा तथा 
खेलकुद नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १०० ० ० १०० 

६६ एक स्थानीय तह एक वडा एक युवा 
क्लव एक उद्यम रान्द्टट्रय युवा पररिद् - 34341012 

युवा तथा 
खेलकुद नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ५०० ० ० ५०० 

६७ 

नमुना युवा संसद अभ्यास रान्द्टट्रय युवा पररिद् - 34341012 

युवा तथा 
खेलकुद नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १२५ ० ० १२५ 

६८ 

युवा प्रनतभा पर्हचान र प्रोत्ससाहन रान्द्टट्रय युवा पररिद् - 34341012 

युवा तथा 
खेलकुद नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ४० ० ० ४० 

६९ 

युवा पररचालन रान्द्टट्रय युवा पररिद् - 34341012 

युवा तथा 
खेलकुद नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १०० ० ० १०० 



 
 

  

 

(च) सशतच अनदुान (प्रदेश सरकार) 

लस.नं. अनुदान प्राप्त क्रक्रयाकलाप सब प्रोजेक्ट उप क्षेत्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

ववननयोजन रु. 
प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 
चौमालसक 

तसे्रो 
चौमालसक 

जम्मा 

१  

चामे लसटी हल ४०२०३  प्रदेश सरकार 

प्रदेश सरकार - 
नगद अनुदान ३३०० ३३०० ३४०० १०००० 

 

७० 

सावचजननक लशक्षा सवलीकरण रान्द्टट्रय युवा पररिद् - 34341012 

युवा तथा 
खेलकुद नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ३५ ० ० ३५ 

७१  नवीकरणीय ऊजाच प्रबबगधहरु ( लघु 
तथा साना जलबबधुत, सौयच ऊजाच, 
वायोग्यास, वायोमास, ऊजाचको 
उत्सपादनमुलक पररप्रयोग) मार्च त ऊजाच 
उत्सपादन र पररप्रयोग 

रान्द्टट्रय ग्रामीण तथा नवीकरणीय 
उजाच कायचक्रम - 30800104 उजाच नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १०५५ ० ० १०५५ 

७२ अस्थायी तथा करार कमचचारीका लागग 
पोशाक 

प्रधानमरत्री रोजगार कायचक्रम - 
37100102 

श्रम तथा 
रोजगारी नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान १० ० ० १० 

७३ 

कायाचलय संचालन तथा मसलरद खचच 
प्रधानमरत्री रोजगार कायचक्रम - 
37100102 

श्रम तथा 
रोजगारी नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ५० ० ० ५० 

७४ 

तलव 
प्रधानमरत्री रोजगार कायचक्रम - 
37100102 

श्रम तथा 
रोजगारी नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ३५१  ० ० ३५१  

७५ रोजगार संयोजकहरुको लागग स्थानीय 
भत्सता 

प्रधानमरत्री रोजगार कायचक्रम - 
37100102 

श्रम तथा 
रोजगारी नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ८८ ० ० ८८ 

कुल जम्मा ३७८०० ० ० ३७८०० 
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