
 
 

 

 

 

चाभे गाउॉऩालरकाको एघायौं गाउॉसबा २०७९ असाय १० गतेका 
ददन गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री लभङभाय ढोभा राभा ज्मरेु 

प्रस्ततु गनुबुएको 
 

 

 

 

 

 

आलथकु वष ु२०७९/८० को फजेट वक्तव्म 

 
 
 
 
 
 

चाभे गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामऩुालरकाको कामारुम 

चाभे, भनाङ 

गण्डकी प्रदेश, नेऩार 

२०७९ सार असाय १० गते 
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सबाध्मऺ भहोदम, 

१. गाउॉऩालरकाको एघायौं गाउॉसबाको भागदुशकु लसदान्तको रुऩभा यहेको आलथकु वष ु
२०७९।८० को नीलत तथा कामकु्रभको दस्तावेजको रुऩभा गाउॉऩालरकाको 
आलथकु वष ु २07९/८० को फजेट प्रस्ततु गन ु ऩाउॉदा अत्मन्त गवकुो भहससु 
गयेको छु ।    

२. सवपु्रथभ, याष्डहहत, रोकतन्र, सॊघीम गणतन्रको स्थाऩना भापुत नागरयक 
अलधकायको स्थाऩना, स्वतन्रता, भानवअलधकाय य सभताभरुक सभाजको लनभाुणको 
रालग आफ्नो जीवन फलरदान गनु ु हनु ेऻात, अऻात शहहदहरु प्रलत उच्च सम्भान 
गदै बावऩूण ुश्रद्धाञ्जरी अऩणु गदुछु।   

३. “कृहष, ऩमटुन य जराधाय, चाभे सभदृिको आधाय” बन् न े ददघकुालरन सोचराई 
आत्भसाथ गदै स्वयोजगाय, कृहष, खानेऩानी, ददगो ऩवुाुधाय तथा प्रबावकायी सेवा 
प्रवाह भापुत गाउॉवालसराई ऩरयवतनुको प्रत्मऺ राब ऩमुाुउने उदेश्म साथ मो फजेट 
ऩेश गयेको छु । 

सबाध्मऺ भहोदम,  

४. नेऩारको सॊहवधान सॊघघम तथा प्रदेश सयकायफाट जानकायी ऐन काननु तथा गाउॉ 
ऩालरकाको अथ ुलफधेमक २०७९, हवलनमोजन हवधेक २०७९, आ.व. २०७९/८० 
को नीलत तथा कामकु्रभ, सॊघघम तथा प्रदेश सयकायका लनलत तथा कामकु्रभहरू 
गाउॉ ऩालरका वडा स्थायीम बेराफाट प्राप्त सझुावहरू, गाउॉ ऩालरकाको हवषमगत 
सलभलतका सझुाफहरू तथा ददगो लफकासका रक्ष्महरू, हवलबन्न सयोकायवाराको 
सझुाफ तथा गाउॉऩालरका दाजबुाइु तथा ददददफहहनीहरूफाट प्राप्त भहत्वऩूण ु तथा 
व्मवहारयक सझुाफहरूनै आलथकु फष ु२०७९।८० को फजेट प्रऺेऩणका आधायहरू 
हनु। 

५. चाभे गाउॉ ऩालरकारे स्थानीम सयकायको स्थाऩनासॉगै हवलबन्न गौयवका आमोजनाहरू 
सञ्चारन गदै आएकोभा आलथकु फष ु २०७९।८० भा देहाएका गौयवका 
आमोजनाहरू सञ्चारन गन ुफजेट लफलनमोजन गयेको छु। 

(क) स्माकुु शीत बण्डायण लनभाुण काम ु (क्रभागत)  

(ख) चाभे फजाय खानेऩानी तथा ढर लनकास आमोजना (क्रभागत)  
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(ग)   चाभे फसऩाकु लनभाुण आमोजना )क्रभागत( 

(घ) औधोलगक ग्राभ लनभाुण आमोजना (क्रभागत)  

(ङ)   रोकहप्रम भाहव छार/छाराफास लनभाुण आमोजना (क्रभागत)  

(च) ठाडो खोराभा २ भेघावाट रघजुरलफधतु आमोजना  

 

६. अफ भ चाभे गाउॉऩालरकाको आलथकु घस्थतीको सॊघऺप्त जानकायी गयाउन चाहन्छु। 
चार ुआ.व. २०७८।०७९ को कुर आम्दानी  रू ३४ कयोड ४१ राख १६ 
हजाय य व्ममतपु रू ३४ कयोड ४१ राख ६१ हजाय अनभुान गयीएको लथमो। 
अनभुालनत आमभा २०७९ असाय ऩहहरो हप्तासम्भ गाउॉ ऩालरकारे आन्तरयक 
आम्दानी रू २० राख प्राप्त बएको छ। 

७. व्ममतपु चार ुशीषकुभा रु ११ कयोड २६ राख ९७ हजाय ८७३ हवलनमोजन 
बएकोभा २०७९ असाय ऩहहरो हप्तासम्भ रु ५ कयोड ८० राख २ हजाय ४७८ 
अथाुत ५१.४६ प्रलतशत य ऩूॉजीगततपु रु २२ कयोड ७४ राख ३३ हजाय  
हवलनमोघजन बएकोभा रु ७ कयोड ५४ राख ४६ हजाय अथाुत ्३१.१७ प्रलतशत 
गयी कुर खच ुजम्भा रु.१३ कयोड ३४ राख ४९ हजाय १७७ बएको अवस्था 
छ । 

८. २०७९ असाय भसान्त सम्भ सॊसोलधत अनभुान याजश्वतपु कयीफ रु २२ राख 
आम्दानी यहन ेअनभुान गरयएको छ । खचतुपु चार ुखच ुकयीफ रु. ६ कयोड 
८० राख य ऩूॉजीगत खचतुपु रु. ११ कयोड ६० राख ३४ हजाय तथा सॊघीम य 
प्रदेश सयकायको सशतु अनदुान रु. ४ कयोड ५० राख हिज हनुे सॊशोलधत 
अनभुान गरयएको छ । 

९. अफ भ आगाभी वष ु२०७९/८० को फजेटका उदे्दश्म तथा प्राथलभकता प्रस्ततु गने 
अनभुलत चाहन्छु । फजेटका उदे्दश्महरु लनम्नानसुाय प्रस्ततु गदुछु । 

 जीवन लनवाुहभखुी स्थानीम कृहष प्रणारीराई फजाय तथा उऩबोक्ताभखुी कृहष 
प्रणारीतपु हवकास य हवस्ताय गने, 

 नमाॉ ऩमटुकीम गन्तव्महरुको ऩहहचान तथा ऩमटुकीम ऩदभागहुरुको स्तयोन् नलत गयी 
ऩमटुन सेवाराई हवहवलधकयण गने,  
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 रघ ुजरहवधतु आमोजना लनभाुण गयी आन्तरयक याजश् वको सृुढहढकयण गने, 
 सीऩभरुक तथा स्वयोजगाय प्रवधनु गने तालरभ भापुत ्जनताको जीवनस्तय सधुाय 

गने, 
 हवऩद ब्मवस्थाऩन तथा ऺलत न्मलुनकयण गदै ऩफुाुधाय लफकास तथा फस्ती सॊयऺणको 

काम ुगालड फढाउने, 

१०. आलथकु वष ु2079/80 को फजेटका प्राथलभकताका ऺेरहरु लनम्नानसुाय प्रस्ततु 
गदुछु । 

 ऩवुाुधाय हवकास, फस्ती सॊयऺण य अधयुा आमोजनाहरुको लनयन्तयता  

 गणुस्तरयम घशऺा  

 आधायबतु स्वास््म सेवा 
 कृहष तथा ऩश ुहवकास 

 हवऩद व्मवस्थाऩन, सयसपाई तथा वृऺ ायोऩण 

 मवुा तथा खेरकुद  

 सचुना प्रहवलधभैरी सावजुलनक सेवा  

 नमाॉ मोजनाहरुको सम्बाव्मता अध्ममन य लड.हऩ.आय. 
 याजश् व प्रशासन  

 कभचुायी प्रशासन तथा जनशघक्त हवकास 

 रघ ुउद्यभ हवकास तथा सीऩभरुक तालरभ 

११. फजेटरे याखेको उदे्दश्म एवभ ् प्राथलभकता कामाुन्वमन गने सॊघीम सयकाय, प्रदेश 
सयकाय, हवकास साझेदाय, अन्म स्थालनम तहहरु तथा लनजी ऺेरसॉग सहकाम ुतथा 
सभन्वम गरयनेछ । 

 

सबाध्मऺज्म,ु 

१२. अफ भ चाभे गाउॉऩालरकाको आलथकु वष ु २०७९/०८० को अनभुालनत आम य 
व्मम हववयण प्रस्ततु गने अनभुलत चाहन्छु । 
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१३. आगाभी आलथकु वष ु 207९/०८० भा आमतपु  
रु. ३१ कयोड ३७ राख ७४ हजाय हवलनमोजन गयेको छु । कूर हवलनमोजन 
भध्मे चार ु खच ु तपु रु. १० कयोड १४ राख ९७ हजाय अथाुत ् ३२.३४ 
प्रलतशत य ऩूॉजीगत खच ु तपु रु. २१ कयोड २२ राख ७७ हजाय अथाुत ्
६७.६६ प्रलतशत यहेको छ । 

१४. आगाभी आ.व. 207९/८० भा मस गाउॉऩालरकाराई केन्र सयकायफाट प्राप्त 
सभानीकयण अनदुान तपुको रु. ७ कयोड १३ राख,  सशत ुअनदुान तपुको रु. 
८ कयोड १४ राख, याजस्व फाॉडपाॉड तपु रु. ४ कयोड ३७ राख ९९ हजाय, 
हवशेष अनदुान सशत ुरु. १ कयोड ७० राख, केन्र सयकाय अन्म अनदुान )चाभे 
फसऩाकु लनभाुण( तपु रु.२ कयोड ९६ राख ५७ हजाय, केन्र सयकाय अन्म 
अनदुान )चाभे उद्योगग्राभ लनभाुण( तपु रु.६० राख, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त 
सभानीकयण अनदुान तपुको रु. ४२ राख ५७ हजाय, रोकहप्रम भा.हव. छारवास 
बवन लनभाुण हवशेष अनदुान रु.७० राख, थानचोक स्वास््म चौकी लनभाुण 
सभऩयुक अनदुान रु. ५० राख, याजस्व फाॉडपाॉड तपु रु. ६ राख ४८ हजाय य 
आन्तरयक आम तपु कय, दस्तयु य सेवा शलु्क फाऩत रु. २६ राख ५० हजाय य 
गत वषकुो भौज्दात तपुको आन्तरयक आम तपु रु. ४ कयोड ५० राख गयी 
जम्भा रु. ३१ कयोड ३७ राख ७४ हजायको आम अनभुान यहेको छ। 

१५. अफ भ चाभे गाउॉऩालरकाका जनताको हहत य उन्नलत एवॊ चाभेफासीको सभहृद्धको 
रक्ष्मराई ध्मानभा याखी क्रभश् ऩूवाुधाय, साभाघजक, आलथकु, वन तथा वातावयण 
एवॊ सॊस्थागत हवकास तथा सशुासन प्रवद्धनुको ऺरेगत प्राथलभकता क्रभ लनधाुयण 
गयी आगाभी आलथकु वष ु २०७९/८० को ऺेरगत फजेट प्रस्ततु गने अनभुलत 
चाहन्छु । 

(क) ऩूवाधुाय हवकास 

सडक 

१६. चाभे ऩालरकाको हवलबन्न स्थानभा आएको फाढी ऩहहयोफाट बएको ऺलत न्मनुीकयण 
तथा हवऩद व्मवस्थाऩन गन ु साथै फस्ती सॊयऺणको कामरुाई अगालड फढाउन 
ऩूवाुधाय हवकासतपु आवश्मक वजेट लफलनमोजन गयेको छु । 
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१७. चाभे गाउॉऩालरका भरुत भस्माुङ्दी करयडोय ऺेरभा अवघस्थत यहेकोरे करयडोय 
ऺेरको हवकासभै गाउॉऩालरकाको सभग्र ऺेरको हवकास लनहहत यहेकोरे चाभे 
ठाडोराईन भाडा चक्रऩथको भभतु सॊबाय गने, चाभे फेसीशहय भूर सडकको चाभे 
गाउॉऩालरका खण्डको भभतु सॊबाय तथा स्तयोन्नती गन ु प्रदेश तथा सॊघीम 
सयकायसॉग सभन्वम गने य गाउॉऩालरका लबरका सफै टोर फस्तीराई सडक भभतु 
गयी मातामात सॊजाररे जोड्नको रालग फजेटको सलुनघिता गयेको छु । 

१८. चाभे गाउॉऩालरका ऺेरलबर फाहै्र भासे मातामात सचुारु गन ुभभतु सम्बाय कोषको 
स्थाऩना गयेको छु।  

१९. चाभे गाउॉऩालरका ऺेरलबरका सडकहरुभा यहेका काठेऩरुराई लफस्थाऩन गन ुप्रदेश 
तथा सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गरयन ेछ ।  

आ.व. २०७९।०८० भा ऩूवाुधाय लफकासका लनम्न गौयवको आमोजनाहरुभा यकभ 
हवलनमोजन गयेको छु। 

(क) स्माकुु शीत बण्डायण लनभाुण काम ु (क्रभागत )  - ७० राख 

(ख) चाभे फजाय खानेऩानी तथा ढर लनकास आमोजना (क्रभागत)  – १ 
कयोड १० राख 

(ग)   चाभे फसऩाकु लनभाुण आमोजना )क्रभागत( – २० राख 
(घ) ठाडो खोराभा २ भेघावाट रघजुरलफधतु आमोजना – ७५ राख 

(ङ) थानचोक स्वास््म चौकी – २० राख 
 
 
 

 
 
 

लसॊचाई 

२०. कृहष ऺेरभा लसॊचाईको ऩहुॊच फढाउन गाउॉऩालरका ऺेरलबरका खोरा नाराको 
ऩहहचान गयी लसॊचाईको सहुवधा नबएका कृहष ऺेरहरुभा लसॊचाई आमोजना सञ्चारन 
भापुत लसॊचाई सहुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ। घस्प्रङ्गकर य थोऩा लसॊचाई प्रणारीराई 
प्राथलभकताका साथ अगालड फढाइनेछ। 
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बवन तथा फस्ती हवकास 

२१. ब-ूउऩमोग नीलत फनाई फस्ती हवकास, आवास हवकास, फजाय व्मवस्थाऩन, कृहष तथा 
व्मवसाम ऺेर जस्ता ऺेरभा वगॉकयण गयी व्मवघस्थत रुऩभा हवकास गन ु

गाउॉऩालरका ऺेरको मस आ.व.भा तमाय हनुे ब-ूउऩमोग नक्शाङ्कन अनसुाय फघस्त 
व्मवघस्थत गरयन ेछ ।   

२२. गाउॉऩालरका ऺेरलबरका नदद खोराफाट जोघखभ यहेका स्थान ऩहहचान गयी सयुघऺत 
स्थानभा फलरमो घय सयुघऺत घय लनभाुण अलबमान सञ्चारन गने य नक्साऩास नगयी 
घय फनाउनेराई कायवाही गरयन े नीलत लरइने छ। गाउॉऩालरका लबरका सम्ऩूण ु
घयराई बौगोलरक सूचना प्रणारीभा आवद्ध गन ु सम्बाव्मता अध्ममनका रालग 
फजेटको व्मवस्था गयेकोछु । 

 
 

 (ख) साभाघजक 

स्वास््म 

२३. प्रदेश सयकायको सहकामभुा ज्मेष्ठ नागरयक स्वास््म उऩचाय कामकु्रभ सञ्चारन 
गरयने छ ।  

२४. सॊक्राभक भहाभायी योग पैलरन नददन सेवा केन्रसम्भ नै सतकुता अऩनाउनकुा 
साथै आऩत्कारीन अवस्थाभा तत्कारै ऩरयचारन हनु सक्न ेगयी सॊघीम एवॊ प्रदेश 
सयकायको सहकामभुा व्मवस्था लभराईन े छ। साथै स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारीराई व्मवघस्थत फनाई त्माॊकहरुको गणुस्तय य हवश्वसनीमताभा वहृद्ध गरयन े
छ। 
 

 

घशऺा 
२५. साभदुाहमक हवद्यारमराई गणुस्तरयम ऩठनऩाठनको रालग हवद्याथॉको योजाईभा ऩने 

अवस्थाभा ऩरु् माउन चाभे गाउॉऩालरकाको रोकहप्रम भाध्मलभक हवद्यारमको आवासीम 
कामकु्रभ रु.४५ राख अनदुान य लतभाङको गौयीशॊकय आधायबतू हवद्यारमभा ददवा 
आवालसम कामकु्रभराई रु. २० राख लफलनमोजन गयेको छु ।साथै बवन, पलनचुय, 
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कम््मटुय, हवऻान प्रमोगशारा रगामतका बौलतक ऩूवाुधायरे ससुघज्जत फनाउन सॊघ 
य प्रदेश सयकायको सहकामभुा कामकु्रभ सञ्चारन हनु ेगयी व्मवस्था लभराएको छु।   

२६. गाउॉऩालरका लबर यहेका साभदुाहमक हवद्यारमको व्मवघस्थतरुऩभा सञ्चारन गन ुगाउॉ 
घशऺा नीलत तजुभुा गयी रागू गरयनेछ ।  

२७. स्थानीम सॉस्कृलत, बगूोर, ऩहहचान, फौद्ध ऩयम्ऩया तथा ऩमटुकीम गन्तव्महरु 
सभेहटने गयी कऺा १-५ सम्भको  स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तजुभुा गरयनेछ। 

 

 

खानऩेानी तथा सयसपाई 

२८. सफै वडाहरुभा आधायबतू सयसपाई तथा स्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन एक 
घय एक धायाका रालग खानेऩानी मोजना सॊचारन गन ु चाभे फजाय खानेऩानी 
हवस्ताय तथा ढर लनकास मोजनाको रालग रु. १ कयोड १० राख फजेटको 
व्मवस्था लभराएको छु । 

 
 
 

खेरकुद 

२९. गाउॉऩालरकास्तयीम पुटफर तथा बलरफर प्रलतमोलगताराई लनयन्तयता ददन य 
खेरकूरको हवकासभा टेवा ऩरु् माउन रु. ३ राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु । 

 
 
 

भहहरा, फारफालरका, अऩाङ्गता, ज्मेष्ठ नागरयक, रैहङ्गक सभानता, 
रैहङ्गक हहॊसा लनवायण तथा साभाघजक सभावेशीकयण 

३०. भहहरा, फारफालरका तथा रैहङ्गक असभानता य हहॊसा लनवायणको ऺेरभा बएका 
याम्रा अभ्मास य लसकाईहरुराई अनसुयण गरयनेछ।रैहङ्गक सभानताको अनबुतूी गन ु
य हहॊसाभकु्त सभाज लनभाुण गन ुव्मघक्तत्व हवकास, सॊयचनागत हवकास य व्मवसाहमक 
हवकास गरयनछे । 

३१. सभाजभा स्थाहऩत फौहद्धकस्तयका ज्मेष्ठ नागरयकका सीऩ, ऻान, फहुद्ध, हववेक य 
कामकुौशरताको ऩहहचान गयी त्मसको उऩमोग गरयनछे । 

३२. एकवडा एक फार उद्यानकेन्र फनाउन गाउॉऩालरका फासीको सहकामभुा मोजना 
सञ्चारन गन ुफजेटको व्मवस्था लभराएको छु ।    
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३३. आलथकु रुऩभा हवऩन्न भहहरा, दलरत, अल्ऩसङख्मक तथा हऩछलडएका सभदुामको 
ऺभता वहृद्ध गदै रलगनेछ।आमआजनु तथा हवकासभा सहबालगता गयाउन सीऩ 
हवकास तथा उद्यभीका रालग फजेटको व्मवस्था लभराएको छु । 

३४. जेष्ठ नागरयकहरुभा यहेको ऻान, सीऩ तथा अनबुव ऩसु्तान्तयण तथा हस्तान्तयण गन ु
वडास्तयीम कामकु्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 
 

काननुी भालभरा तथा न्माम 

३५. गाउॉऩालरका ऺेरलबरका न्मामभा ऩहुॉच नबएका ऩीलडत, असहाम तथा अशक्तहरुराई 
लन:शलु्क कानूनी सेवा उऩरब्ध गयाईनेछ। 

३६. कानूनी साऺयता कामकु्रभ तथा लनवाुघचत जनप्रलतलनधीहरुराई अलतआवश्मक कानूनी 
ऻान प्रदान गने व्मवस्थाका रालग फजेटको व्मवस्था लभराएकोछु।   

३७. गाउॉऩालरका लबर आइऩने स्थानीमस्तयका झैझगडा, रटुहऩट, गारी फेइज्जती 
रगामतका भदु्दाभालभराको काननुी उऩचायका रालग न्माहमक लनकामहरुसॉग सभन्वम 
य सहकाम ुगन ुस्थानीम न्माहमक सलभलतराई सहक्रम फनाईनेछ। 

 
 

(ग) आलथकु 

कृहष तथा ऩशऩुॊऺी 
३८. मस गाउॉऩालरकाको सभग्र कृहषऺेरको व्मवसामीकयण, हवहवधीकयण य 

आधलुनकीकयणको भाध्मभफाट उत्ऩादकत्व वहृद्ध गयी कृहष उत्ऩादनभा आत्भलनबयु 
बई फाह्य फजायभा लनमाुत गन ुसक्न ेअवास्थाभा ऩमुाुउन उऩमकु्त प्रहवलध उऩमोग 
गन ु सक्न े कृषक, मवुा उद्यभी तथा हवऻहरुको ऺभता हवकासका रालग फजेटको 
व्मवस्था लभराएकोछु ।  

३९. मवुा जनशघक्तराई कृहषभा आकहषतु गन ुऩशऩुारन )चौयी, च्माङग्रा(, तयकायी खेती, 
स्माउ खेलत, जडीफटुी खेती, च्माउ उत्ऩादन, कुखयुा, फङुगयु ऩारन व्मवसाम आददभा 
भाऩदण्ड फनाई उत्ऩादनभा आधारयत अनदुानका रालग फजेट प्रस्ताव गयेको छु ।   

४०. असन्तलुरत य अलनमघन्रत हवषादीहरुको प्रमोगफाट उत्ऩाददत वस्तहुरुको उऩबोगरे 
जनस्वास््म य ऩमाुवयणभा गम्बीय असय ऩाने हनुारे मसको लनमन्रण गने नीलत 
लरइने छ य जैहवक हवषादीको प्रमोगराई प्रोत्साहन गरयन ेछ।  
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४१. तयकायी, स्माउ, दाॉते ओखय, रसनु, आर,ु भह, करु, पाऩय, कोरो (दरहन) जस्ता 
लनमाुतजन्म कृहष उऩजहरुको उत्ऩादन फहृद्ध गयी गणुस्तयीमता कामभ गन ुय भूल्म 
शृ्रङ्खराभा आउन े अवयोधहरु कभ गन ु कृषक सभूह, सहकायी तथा 
उद्यभीहरुराई  प्रोत्साहन गरयनछे।  

४२. प्रत्मेक वडाहरुभा सम्बाव्मता हेयी कम्तीभा एक वटा नभनुा साझेदायी कृहष पभ ु
स्थाऩना य एक वडा एक उत्ऩादन गन ुप्रोत्साहनका रालग ऩमाुप्त फजेटको व्मवस्था 
लभराएको छु ।  

४३. ऩयम्ऩयागत एवभ ्लनवाुहभखुी ऩशऩुन्छी ऩारनराई व्मवसामीकयण, हवहवलधकयण तथा 
आधलुनकीकयणको भाध्मभफाट ऩशऩुन्छीजन्म वस्तकुो उत्ऩादन, फजायीकयण तथा 
लनमाुत प्रवद्धुन गन ुफजेटको व्मवस्था लभराएको छु ।   

४४. गाउॉऩालरकाभा यहेका सम्ऩूण ु ऩशऩुन्छीको हवद्यतुीम अलबरेघखकयण गन ु प्रणारीको 
हवकास एवभ ् तालरभ य आधलुनक गणना (ट्यालगङ्) कामकु्रभ सञ्चारनका रालग 
यकभ व्मवस्था गयेको छु । 

४५. कृहष तथा ऩशऩुऺी हवकास कामकु्रभको रालग ससत ुसहलतत एकभषु्ट रु. ३० राख 
हवलनमोजन गयेको छु ।  

४६. चाभे गाउॉऩालरकाभा कृहष प्रवदुनको रालग कृहष भेरा सॊचारन गरयने छ । 
 
 

 
 
 
 

उद्योग 

४७. हवना उद्यभी गाउॉको हवकास सम्बव नबएकोरे नेऩार सयकायफाट स्वीकृत उद्यभ 
हवकास )भेडऩा( कामकु्रभ अन्तगतु चाभे गाउॉऩालरकाको सफै वडा हरुभा 
उद्यभलसरता हवकास तालरभ तथा प्रहवलध हस्तान्तयण कामकु्रभको सम्ऩन्न गन ुरु.७ 
राख ५० हजाय फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

४८. चाभे गाउॉऩालरकाभा सम्बाव्म उद्योग जस्तै जलडवटुी, शिु हऩउनेऩानी, स्माउको 
ऩरयकाय आदी सॊचारन गन ु वडा नॊ. ४ छाथाुङ्गभा उद्योगग्राभ लनभाुण गन ु प्रदेश 
तथा सॊघ सयकायफाट यकभ हवलनमोजन बएको हुॉदा आलथकु वष ु२०७९/८० लबर 
उक्त उद्योग ग्राभ लनभाुण गने रक्ष्म लरएको छु। हवलबन्न घयेर ु साथै 
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स्थानीमस्तयका जडीफटुी रगामतका  उद्योगहरुराई सञ्चारन गन ु अनभुलत प्रदान 
गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन ेय योजगायीका अवसय सजृना गन ुआवश्मक 
प्रफन्ध लभराएको छु। 

 

ऩमटुन तथा सॊस्कृलत हवकास 

४९. गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा कभचुायीहरुको अध्ममन अवरोकन भ्रभण 
कामकु्रभको रालग रु. १० राख फजेट प्रस्ताव गयेको छु । 

५०. ऩमटुन हवकासको रालग चाभे, कघजनसाया तार हदैु लसकरेस सम्भ वैकघल्ऩक 
ऩदभाग ुअध्ममन, अनसुन्धान कामकु्रभको रालग रु.२ राख फजेट प्रस्ताव गयेको 
छु। 

५१. चाभे गाउॉऩालरका फासीरे ऩयम्ऩयागतरुऩभा भनाउॉदै आईयहेको धज्माङ्ग ऩव,ु माताुङ्ग 
ऩव,ु छाताुङ् रगाएका सम्ऩूण ुऩवरुाई घजवन्त याख्न हवशेष स्थानको प्रफन्ध लभराई 
सवसुरुब एवॊ भमाुददत फनाउॉदै सॉस्कृलतको जगेनाु गरयनेछ ।  

५२. चाभे गाउॉऩालरकालबरका स्थानीम बाषा, सॊस्कृलत, सॊस्काय, लरऩी, रोकगाथा, ऩहहचान 
तथा इलतहास झल्कन े गयी उच्च हहभारी सॊग्रारमको लनभाुणका रालग ऩमटुन 
गरुुमोजना अनसुाय अध्ममन गने व्मवस्था लभराएको छु ।   

५३. चाभे गाउॉऩालरकाभा ऩमटुन लबत्र्माउन आकषकु कामकु्रभ ल्माइनेछ।साथै 
ऩमटुकीम ऺेरको प्रचाय प्रसायका रालग गाउॉऩालरका ऺरेभा ऩमटुन सूचना केन्रको 
स्थाऩनाका रालग रु.२ राख फजेट प्रस्ताव गयेकोछु ।  

५४. चाभे गाउॉऩालरका ऺेरलबर यहेका प्राकृलतक स्रोतको अलधक्तभ ् उऩमोग गदै 
साहालसक खेरको क्मानोलनङ य यक क्राईलभङका रालग ऩूवाुधाय लनभाुण सम्फन्धी 
सम्बाव्मता अध्ममन गने कामकुो शरुुवात गरयनेछ ।  

 

सहकायी 
५५. सहकायी सॊस्थाहरुको तथाङ्क अद्यावलधक गयी लनमलभत रुऩभा अनगुभन गरयन े

कामकुो थारनी गरयनछे ।   

५६. उत्ऩादन, फजायीकयण, स्वयोजगाय सजृना य सेवा व्मवसाम गन ुसहमोग ऩरु् माउने य 
सॊरग्न हनु चाहन ेसहकायी सॊस्थाहरुराई अनकूुर वातावयण लभराईनेछ । 

५७. वैदेघशक योजगायीभा जाने व्मघक्तहरुका रालग हवत्तीम साऺयता य सीऩभूरक तालरभ 
सञ्चारन गरयनेछ।वैदेघशक योजगायीफाट पहकुएका व्मघक्तहरुराई हवदेशभा लसकेको 
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ऻान य  सीऩराई रघऺत गयी स्वयोजगायका कामकु्रभ सञ्चारन गन ु उत्प्ररेयत 
गरयनेछ।साथै आलथकु आमआजनुका रुऩभा फेयोजगाय मवुाहरुराई स्वयोजगाय 
तालरभ उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 

 

व्माऩाय 
५८. व्माऩाय व्मवसामराई व्मवघस्थत रुऩभा सॊचारन गन ुलनमभन गरयनछे। 

५९. ऩालरका लबर सॊचारन बएका हवलबन्न व्मवसामहरु राई ऩालरका लबर अलनवाम ुदताु 
गयाई कयको दामाया लबर ल्माउन ेनीलत यहेकोछ । 

 

उऩबोक्ता हहत सॊयऺण 

६०. उऩबोक्ता हहत सॊयऺणकारालग उऩबोग्म वस्तकुो गणुस्तय, ऩरयभाण, शदु्धता, उत्ऩादन 
लभलत य दताु नम्वय जस्ता कुयाहरु उल्रेख बए नबएको फायेभा सयोकायवारा सॊघ 
सॊस्थासॉगको सहकामभुा फजाय अनगुभन गने कामकुो थारनी गरयनेछ। 

६१. सलुतजुन्म य भददयाजन्म ऩदाथ ुलफक्री हवतयणराई लनमभन गरयनेछ।तोकेको सभम य 
स्थानफाट भार लफक्रीहवतयण गन ुऩाउन ेव्मवस्थाराई क्रभश् रागू गरयनेछ।   

६२. ्राहष्टकको उत्ऩादन य प्रमोगराई लनरुत्साहहत गरयनेछ। 
 

 
 
 

(घ) वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन 

वन, वातावयण तथा ब-ूसॊयऺण 

६३. मस गाउॉऩालरकालबर गाउॉ साझेदायी वन उद्दान कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ।साथै 
जैहवक हवहवधता सॊयऺण सम्फन्धी कामकु्रभ य फोटालनकर गाडेन फनाउन सॊघीम 
सयकाय एवभ ्प्रदेश सयकायसॉग सहकाम ुगरयनेछ। 

६४. ऩानी भहुानको सॊयऺण गने नीलत लरइनेछ।वातावयण सॊयऺणका रालग हवशेष ध्मान 
ददनकुा साथै वातावयण प्रदहुषत गने सफै वस्त ु य कामरुाई लनरुत्साहहत 
गरयनेछ।प्रत्मेक घय, सनु्दय घय अलबमान सञ्चारन गरयनेछ। 

६५. गाउॉको स्वालभत्वभा बएका ऐरानी तथा सावजुलनक जग्गाको अलबरेखीकयण गयी 
त्मस्ता जग्गाको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गरयनछे । साथै ब-ूऺम तथा नदी 
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कटान लनमन्रणका रालग प्रदेश तथा सॊघीम सयकायसॉगको सहकामभुा आवश्मक 
कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

६६. गाउॉऩालरकालबर पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन तथा फगॉकयण गयी स्वच्छ, सपा य 
हयाबया चाभे गाउॉऩालरका फनाउन हवलबन्न आभा सभूह, फस्ती तथा क्रफहरुसॉग 
सहकाम ुगन ुआवश्मक फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

 

 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 

६७. खोरा तथा नदीभा नदीजन्म ऩदाथ ु जम्भा बइ हनु सक्न े जोघखभफाट गाउॉफस्ती 
फचाउॉनका रालग अध्ममन गयाई नदीजन्म ऩदाथ ुनदीफाट हटाई सॊयऺणका रालग 
आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ।साथै मस गाउॉऩालरका ऺेरलबरका खोराफाट हनु े
नदी कटान तथा फस्ती जोघखभ हनु योक्न तटफन्धका रालग प्रदेश सयकायसॉग 
सहकाम ुगयी सयुघऺत गयाइनेछ। 

 

 

हवऩद् व्मवस्थाऩन 

६८. हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीलत, कानून य भाऩदण्डराई प्रबावकायीरुऩभा 
कामाुन्वमन गदै स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको सॊचारन गरयन ेछ । 

६९. स्थानीम ऺेरभा हनु सक्न े हवऩद्राई आॉकरन गदै हवऩद् व्मवस्थाऩन कामरुाई 
चसु्त फनाउन स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन सलभलतराई सहक्रम फनाईनेछ । 

७०. स्थानीम नागरयकराई हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सूचना प्रवाह गन ु२४ सैं घण्टा 
सञ्चारन हनु े गयी आऩतकालरन सूचना साईयर )ध्वनी मन्र( को जडान गने 
कामकुा रागी फजेट प्रस्ताव गयेको छु ।     

७१. फाढी, ऩहहयो, हहउॉऩहहयो, हहभऩात जस्ता हवऩदफाट याहत, उिाय तथा ऩनुसु्थाऩना 
कामकुो रागी रु.१० राख फजेट यहेको हवऩद व्मवस्थाऩन कोषको व्मवस्थाऩन 
गयेको छु। 
 

 (ङ) सॊस्थागत हवकास, सॊचाय य प्रहवलध 

७२. सेवा प्रवाहराई सहज, सयर य प्रहवलधभैरी फनाउदै शीघ्र सेवाको अनबुतूी गयाईनेछ। 
कभचुायीफाट "भसु्कान सहहतको नागयीक सेवा प्रवाह"  गने काम ुशैरी अवरम्वन 
गरयनेछ। 
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७३. मस गाउॉऩालरकाको कभचुायीहरुको ऺभता हवकास सम्फन्धी तालरभको रालग रु. २ 
राख फजेट प्रस्ताव गयेको छु । 

 

सयुऺा व्मवस्थाऩन 

७४. सयुऺा लनकामसॉगको सहकामभुा गाउॉऩालरका ऺेरलबर फसोफास गने फालसन्दाको 
सयुघऺत जीवनको प्रत्माबतूी गने व्मवस्थाराई फलरमो य हवश्वालसरो फनाउन सयुऺा 
चाभे फजायभा लसलस क्माभेयाको जडान गयीएको लथमो ।  

 

ऩञ्जीकयण तथा साभाघजक सयुऺा सम्फन्धी 
७५. अनराइन प्रणारीभा आवद्ध गरयएको व्मघक्तगत घटना दताुराई वडास्तयभा 

ऩूणरुुऩभा लफस्ताय गरयनेछ। साथै व्मघक्तगत घटना दताु सभमभै गयाउन जनचेतना 
कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

७६. कम््मटुयकृत गरयएको साभाघजक सयुऺाका राबग्राहीको अलबरेखराई वडा 
कामाुरम भापुत अद्यावलधक गरयन ेव्मवस्था लभराईनेछ। 

 
 
 
 

मोजना, स्थानीम त्माॊक तथा अलबरेख 

७७. चाभे गाउॉऩालरकाको सॊघघम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमको ढाचाॉभा 
आधारयत ददघकुारीन ऩाश्वघचर )लडघजटर लबरेज प्रोपाईर( लनभाुण कामकुो रागी 
रु.५ राख फजेट प्रस्ताव गयेको छु । 

७८. हवकास लनभाुणका मोजनाहरु कामाुन्वमन गदाु ऩाॉच राख बन्दा ठूरा मोजना 
लनभाुण व्मवसाहमक भापुत प्रलतस्ऩदाु गयाई लनमभानसुाय कामाुरमफाट गने य ऩाॉच 
राखबन्दा कभका मोजनाहरु वडाकामाुरम भापुत उऩबोगता सलभलतिाया लनभाुण 
गरयने नीलतराई ऩूणरुुऩभा ऩारन गने व्मवस्था लभराईनेछ । मोजना  अनगुभन 
तथा भूल्माॊकन प्रहक्रमाराई सृुढढ फनाइनेछ। 

७९. प्रायघम्बक सवेऺण बएका य हवस्ततृ आमोजना प्रलतवेदन (लडऩीआय) तमाय बएका 
मोजनाराई छनोट गने प्रणारी स्थाहऩत गने कामरुाई लनयन्तयता ददईनेछ। साथै 
स्थानीम तहभा सॊचालरत मोजना तथा कामकु्रभहरुको सावजुलनक सनुवुाई गरयनेछ। 
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८०. गाउॉऩालरकाभा उऩबोक्ता सलभलतभापुत सञ्चारन गरयने मोजनाराई 
जनसहबालगताभूरक फनाउने कामकुो थारनी गरयनेछ ।   

 

 

सशुासन प्रवदु्धन 

८१. मस गाउॉऩालरकारे प्रदान गने सेवाप्रवाहराई सभान, सहज य सवसुरुब फनाई 
ऩायदघशतुा य जवापदेहहता अलबवहृद्ध गरयनेछ। 

८२. नेऩार सयकायफाट लनजाभती  कभचुायीका रालग घोषणा गरयएको तरफ फहृद्ध दयभा 
एकरुऩता हनु ेगयी चाभे गाउॉऩालरकाभा कामयुत कभचुायीको तरव फहृद्ध सभामोजन 

गरयनेछ। स्थानीम तहको तहगत सॊयचना अनसुाय तरफ स्केर कामभ गरयनेछ।   

८३. चाभे गाउॉऩालरकाको याजश्व प्रशासनराई सीऩ, साधन य स्रोत उऩरब्ध गयाई सृुढढ 
फनाईनेछ। सफै वडा कामाुरमफाट कय फझुाउन सक्न े व्मवस्था क्रभश: 
लभराइनेछ। कयदाताराई कय लतन ु उत्प्ररेयत गने नीलत लरइनछे।"हाभीरे लतने 
कयफाट हाम्र ै हवकास हनु े हो बने्न" बावना जागतृ गयाइनेछ।सफै बन्दा धेयै कय 
फझुाउने एक जना उत्कृष्ट कयदाताराई सम्भान गरयनेछ । 

८४. चाभे गाउॉऩालरकाराई फझुाउन ु ऩने कय दाहमत्व सभमभा नै नफझुाएका 
फालसन्दाराई गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध हनुे अनदुानभा कटौती गनुकुा साथै 
लनमभानसुाय जरयवाना सहहत फक्मौता यकभ असरु गरयनेछ । 

८५. सेवा प्रवाहभा याष्डसेवक कभचुायीराई काभप्रलत जवापदेही, घजम्भेवायी, उत्तयदामी य 
अलबप्ररेयत गन ु ऩयुस्काय एवॊ सम्भानका कामकु्रभ प्रदान गन ु आवश्मक फजेट 
प्रस्ताव गयेको छु । 

 

 

सॊचाय 
८६. गाउॉऩालरकाफाट प्रवाह गयीने सूचनाभा सफैको सहज ऩहुॉज य सूचना प्रवाहभा 

सयरीकयण गरयनछे। 

८७. ऩालरकाफाट प्रदान गरयने सूचनाहरुाभा ऩायदघशरुुऩभा सफैको सभान ऩहचु हनु ेगयी 
तोहकएको सूचना अलधकायी तथा कामरुमको वेवसाईट, ईभेर, ऩालरकाको 
साभाघजक सॊजार भापुत प्रदान गयीनेछ । 

८८. सूचना प्रहवलधभैरी गाउॉऩालरकाको रुऩभा स्थाहऩत कामरुाई लनयन्तयता ददईने छ । 
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८९. ऩालरकास्तय तथा वडास्तयभा चौभालसक रुऩभा सावजुलनक सनुवुाई तथा सचुनाको 
हक कामानु्वमन गन ुआवश्मक फजेट हवलनमोजन गयेको छु।  

   
 

 
 

मवुा तथा योजगाय   

९०. कृहष तथा ऩश ुव्मवसामभा सॊरग्न उधभघशर मवुाराई लसऩभरुक तालरभका साथै 
अलबप्रयेणाका कामकु्रहरुको रालग कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 

अन्त्मभा, 

प्रस्ततु फजेट तजुभुा गने प्रहक्रमाभा प्रत्मऺ तथा ऩयोऺ रूऩभा सहमोग ऩ¥ुमाउन ुहनु ेगाउॉ 
ऩालरका अध्मक्ष्मज्मू, कामऩुारीका सदस्मज्मूहरु,  गाउॉसबा सदस्मज्महुरु, लफषमगत 
सलभलतहरू, लफऻ भहानबुाफ, सफै चाभे गाउॉ फासी एवॊ फजेट लनभाुण कामभुा अहोयार 
खहटने गाउॉऩालरकाका सम्ऩणु ुकभचुायी लभरहरूराइु हाददुक धन्मवाद ऻाऩन गदुछु। साथै 
आम य व्मम सभेहटएको यातो हकताफभा फजेट तथा कामकु्रभ प्रस्ततु गरयएको छ।  

धन्मवाद। 
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  १ कयोड ७० राख 

  प्रदेश सयकाय सभानीकयण अनदुान ० 
४२ राख ५७ 
हजाय 

  ४२ राख ५७ हजाय 

  प्रदेश सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड 
६ राख ४८ 
हजाय 

०   ६ राख ४८ हजाय 

  

प्रदेश सयकाय हवशेष अनदुान 
रोकहप्रम भा हव छारवास बवन 
लनभाुण 

० ७० राख    ७० राख 

  

प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान 
(थान्चोक स्वास््म चौकी लनभाुण 

५० प्रलतशत)  

  ५० राख   ५० राख 

  
केन्र सयकाय अन्म अनदुान (चाभे 
फसऩाकु लनभाुण)  

  
२ कयोड ९६ 
राख ५७ हजाय 

  
२ कयोड ९६ राख 
५७ हजाय 

  
केन्र सयकाय अन्म अनदुान (चाभे 
उद्योगग्राभ लनभाुण)  

  ६० राख   ६० राख 

  आन्तरयक आम (अनभुान)  
२६ राख ५० 
हजाय 

० 
  

२६ राख ५० हजाय 

  
आन्तरयक आम (गत वषकुो नगद 
भौज्दात) 

  
४ कयोड ५० 
राख ६३ हजाय   

४ कयोड ५० राख 
६३ हजाय 

कुर जम्भा १0 कयोड १4 
राख 9७ हजाय  

२1 कयोड 22 
राख 77 हजाय  

– ३1 कयोड 37 राख 
74 हजाय 
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(क) संचारन खचच(चारु तपच ) 
यकभ रू. हजायभा 

क्र.
सॊ. 

खच ु
सॊकेत 

खच ुशीषकु कूर फजेट याजस्व 

फाॉडपाॉड-सॊघीम 
सयकाय   

याजस्व 

फाॉड
पाॉडप्र
देश 
सयका
य  

नेऩार 

सयकाय
सभालन
कयण 
अनदुान 

आन्तरयक 
स्रोतको 

गतको अल्मा      

१ २११११ ऩारयश्रलभक कभचुायी १३३०० १३३००     ० 

२ २१११२ ऩारयश्रलभक ऩदालधकायी /सहुवधा  ६३४५ ६३४५     ० 

३ २१११२ ऩदालधकायी हवभा २७० २७०     ० 

४ २११२१ ऩोशाक ४५० ४५०     ० 

५ २११३१ स्थानीम बत्ता ३२०० ३२००     ० 

६ २११३२ भहॊगी बत्ता ६०० ६००     ० 

७ २११३४ कभचुायी फैठक बत्ता ५०० ५०० ०   ० 

८ २११४१ ऩदालधकायी फैठक बत्ता ५०० ५००       

९ २१२१२ कभचुायीको मोगदानभा आधारयत लनवतृबयण 
तथा उऩदान कोष खच ु 

१२५ १२५     ० 

१० २१२१४ कभचुायी कल्माण कोष १५०० १५००       

११ २२१११ ऩानी तथा लफजरुी ४०० ४००     ० 

१२ २२११२ सॊचाय भहसरु ३०० ३००     ० 

१३ २२२१२ इन्धन (कामाुरम प्रमोजन) १००० १०००     ० 

१४ २२२१३ सवायी साधन भभतु खचु २००० १०००     १००० 

१५ २२२१४ लफभा तथा नवीकयण खचु ४०० ४००       

१६ २२२२१ भेघशनयी तथा औजाय भभतु सम्बाय तथा 
सञ्चारन खच ु

३५० ३५०     ० 

१७ २२३११ भसरन्द तथा कामाुरम साभाग्री २००० २०००       

१८ २२३१४ इन्धन -अन्म  प्रमोजन ३०० ३०० ०   ० 

१९ २२३१५ ऩरऩलरका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन 
खच ु

५०० ३०० २००   ० 
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२० २२४११ सेवा य ऩयाभश ुखचु ७०७ ७०७     ० 

२१ २२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊचारनसॊग 
सम्वन्धीत खच ु

३०० ० ०   ३०० 

२२ २२४१३ कयाय सेवा शलु्क २७०० २४५२ २४८   ० 

२३ २२४१४ सयसपाई सेवा शलु्क ३५० ३५०     ० 

२४ २२५११ कभचुायी ऺभता हवकास तालरभ खच ु २०० २००     ० 

२५ २२५२९ हवहवध कामकु्रभ खचु ३०० ३००     ० 

२६ २२६११ अनगुभन, भूल्माॊकन खचु ८०० ८००     ० 

२७ २२६१२ भ्रभण खच ु १५०० १५००     ० 

२८ २२६१२ जन प्रलतलनलध /कभचुायी अध्ममन अवरोकन 
भ्रभण 

१००० ८००     २०० 

२९ २२७११ हवहवध /अलतलथ  सत्काय खचु १००० १००० ०   ० 

३० २२७११ हवहवध खच ुवडा कामाुरम सॊचारन ५०० ३४४ ०   १५६ 

३१ २२७२१ सबा सञ्चारन खच ु ६०० ४००     २०० 

३२ २५३१५ अन्म सहामता २०० २००     ० 

३३ २८१४२ घय बाडा ४०० ४००     ० 

३४ २८१४३ सवायी साधन तथा भेघशनय औजाय बाडा ५०० ५००     ० 

३५ २२४१३ एभ आइ एस अऩयेटय हपल्ड 
सहामकहरुको थऩ तरव चाडऩव ुय 
ऩोशाक सभेत 

२०० ० २००   ० 

३६ २११११ फारहवकास घशघऺका हवद्यारम कभचुायी 
स .का .थऩ ऩायीश्रलभक  

१००० ५०६ ०   ४९४ 

३७ २११११ सूचनाको हक सम्वन्धी कामकु्रभ तथा ठक 
खच ु

१०० ० ०   १०० 

३८ २८९११ बैऩयी आउने चार ुखच ु १००० ५०० ०   ५०० 

  
  
 कूर जम्भा = ४७३९७ ४३७९९ ६४८ ० २९५० 
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(ख) गाउँऩालरकाका गौयवका आमोजनाहरु     
 

  

यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ु

सॊकेत 

खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभालनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभालनकय

ण 
अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोत 

१ २५३११ रोकहप्रम भा .हव.आ वालसम हवद्यारम 
स ॊचारन कामकु्रभ  

४५०० ४५००     ० 

२ २५३११ गौयी शॊकय आ .हव.ददवा आवासीम 
कामकु्रभ 

२००० ० ०   २००० 

३ ३१११२ स्माकुु लसत बण्डाय लनभाुण (क्रभागत )
सभऩयुक सभेत 

७०००       ७००० 

४ ३११५६ चाभे फजाय खानेऩानी हवस्ताय य ढर 
लनकास आमोजना - साॉझेदायी कामकु्रभ  

११०००   ०   ११००० 

५ ३११५९ चाभे फसऩाकु लनभाुण मोजना २००० ० ०   २००० 

६ ३१११२ चाभे लसटीहर बान्छा घय य शौचारम 
लनभाुण 

३००० ३००० ०   ० 

७ ३११५३ चाभे हवद्यतु आमोजना लनभाुण -२ भेघ 
वाट 

७५०० ७५०० ०   ० 

  

जम्भा = ३७००० १५००० ० ० २२००० 

        

        

 

(ग) गाउँऩालरकास्तयीम आमोजना तथा कामचक्रभहरु 

    

  

यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभालनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभालनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबालग
ता 

१ २७२१२ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन तथा उद्धाय कोष १००० ०     १००० 

२ २२५२२ कृहष ऺेर हवकास तथा हवस्ताय 
कामकु्रभ 

१५०० १५०० ०     

३ २२५२२ ऩश ुऺेर हवकास तथा हवस्ताय 
कामकु्रभ 

१५०० १५०० ०   ० 

४ २२५२२ घशऺा कामकु्रभ १२०० १२०० ० ० ० 

५ २२५२२ स्वास््म कामकु्रभ १००० १००० ० ० ० 

६ २२५२२ गाउॉऩालरकास्तयीम सीऩभूरक 
तालरभ कामकु्रभ  

५०० ५०० ० ० ० 

७ २२५२२ रघ ुउद्यभ हवकास कामकु्रभ  ७५० ७५० ० ० ० 

८ २२५२२ खेरकुद कामकु्रभ ३०० ३०० ०   ० 

९ ३११७१ सभऩयुक कोष १००० ० ०   १००० 
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१० ३११५४ लतच ुङुगाल्ता फघस्त सॊयऺण -सभऩयुक  ९०० ९०० ०   ० 

११ ३११५४ लसहटहर देघख घचहानघाट सम्भ 
फघस्त सॊयऺण -सभऩयुक  

२४०० २४०० ०   ० 

१२ ३११५४ लफजलुर ऩावयहाउस देघख एक्माऩ 
कामाुरम सॊभ फघस्त सॊयऺण -
सभऩयुक 

१२०० १२०० ०   ० 

१३ ३११५४ हरुाक कामाुरम देघख दामा फामा 
२०० लभ  .सम्भ फघस्त सॊयऺण -
सभऩयुक 

२४०० २४०० ०   ० 

१४ ३११५४ हवद्यतु कूरो भनुीफाट स्कूर 
स्माउफायीसम्भ तटवन्धन -सभऩयुक  

१२०० १२०० ०   ० 

१५ ३११५४ भाडा झो ऩू फाट स्माउवायी 
कुनासम्भ तटवन्धन -सभऩयुक  

२००० २००० ०   ० 

१६ ३११५४ रोकहप्रम भा .हव.सॊयऺण 
(भस्माुङदी)-सभऩयुक  

१२०० १२०० ०   ० 

१७ २२४११ सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण ३०० ३०० ०   ० 

१८ ३११११ कघजनसाया तार ऩमटुकीम भ्रभण २०० २०० ०   ० 

१९ ३१११२ वडा न 1 को कामाुरम बवन 
लनभाुण 

२५०० १५०० ०   १००० 

२० ३१११२ वडा न 2 को कामाुरम बवन 
लनभाुण 

२५०० १५०० ०   १००० 

२१ ३१११२ वडा न ४ को कामाुरम बवन 
लनभाुण 

२५०० १५०० ०   १००० 

२२ ३११३५ ३ वटा वडा कामाुरम बवन 
लड .हऩ.आय लनभाुण  

१५०० ० ०   १५०० 

२३ २२५२२ चाभे गाउॉऩालरकास्तयीम पोहोय 
भैरा व्मवस्थाऩन कामकु्रभ ड्राइबय 
य सहमोगी सभेत 

६५० ६०० ०   ५० 

२४ ३११२२ भेसीनयी औजाय तथा अन्म 
उऩकयण खरयद 

५०० ५०० ०     

२५ ३११२२ हवऩद् उद्धाय साभग्री खरयद ३०० ० ३००   ० 

२६ ३११२३ वडा कामाुरम पलनचुय तथा 
हपक्चस ुखच ु

१००० १०००       

२७ ३१११२ थान्चोक स्वास््म चौकी बवन 
लनभाुण सभऩयुक 

२००० २००० ०   ० 

२८ ३११६० चाभे फजाय ऺेरका सावजुलनक 
सम्ऩत्तीको सॊयऺण गन ुभभतु तथा 

५०० ० ५००   ० 
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यॊगयोगन काम ु

२९ ३११६१ झोरङुगे ऩरु सभऩयुक कोष ६५० ६५०     ० 

३० ३१२२१ खानेऩानी ऩाइऩ खयीद ५०० ५००     ० 

३१ ३११२२ कम््मूटय उऩकयण -ल्माऩटऩ   खयीद  १००० १०००     ० 

३२ ३११७१ चाभे गाॉउऩालरका लबर सडक 
भभतुसधुाय  

५०० ५०० ०     

३३ ३१४११ थानन्चोक वडा कामाुरम जग्गा 
खयीद 

१५०० ०     १५०० 

३४ २२४११ गाउॉऩालरका ऩाश्वघचर लनभाुण-
(Rural Profile) क्रभागत 

३०० ३००       

३५ २२४११ गाउॉऩालरका ऩाश्वघचर वेव लसस्टभ 
फनाउने काम ु

२०० ०     २०० 

३६ ३११२१ सवायी साधन जीऩ खयीद ४९०० ०     ४९०० 

३७ ३११२१ भोटयसाइकर खयीद ७७० ० ०   ७७० 

३८ ३११३५ चाभे गा .ऩा .लबर रघजुरहवद्यतु 
आमोजना लड .हऩ.आय.  

२०००   ५००   १५०० 

३९ ३११५८ चाभे हवचफजाय तल्रोराइन ढर 
लनभाुण 

८०० ३००     ५०० 

४० ३११२३ चाभे लसटीहरको रालग पलनचुय 
खयीद 

१००० ० ५००   ५०० 

४१ ३११२२ चाभे लसटीहरको रालग साउण्ड 
लसस्टभ खयीद 

५०० ० ५००     

४२ ३११२२ फैकल्ऩीक उजाु सधुायीएको चरुो 
खयीद 

५०० ५००       

४३ ३११२२ हवऩद् व्मवस्थाऩनको रालग ओके 
टकी सेट खयीद 

५०० ५००       

४४ ३११२२ गा .ऩा.बवन  ऩरयसयभा ढरान  ५०० ५००     ० 

४५ ३११२३ साना हकसान सहकायी पलनचुय 
लनभाुण सहमोग 

३०० ३००     ० 

४६ ३११३५ टोर हवकास सॊस्था हवधान लनभाुण 
गठन तथा सॊचारन य पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन 

२०० २०० ०   ० 

४७ २२५२२ साभाघजक रुऩभा ऩलछ ऩयेका 
भहहरा फार वारीका दलरत 
अऩाङ्गता बएका व्मक्ती जेष्ठ 
नागयीक अरऩसॊख्मक लसभान्त कृत 
सभदुामको साभाघजक तथा आलथकु 
उत्थान कामकु्रभ 

५०० ० ०   ५०० 
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४८ ३११३५ लतभाङ लसक्रेस भोटयेवर सडक 
सम्बाव्मता अध्मम  

१५०० १५०० ०   ० 

४९ ३१५११ बैऩयी आउने ऩूॉजीगत खचु २५०० १५०० ०   १००० 

    जम्भा = ५५६२० ३५४०० २३०० ० १७९२० 

        

        

 

(घ) वडास्तयीम आमोजनाहरु 

     

 

वडा नं. १ यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभालनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभालनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबालग
ता 

१ ३११५४ लतभाङ फघस्त सॊयऺण तटवन्धन १००० १००० ०     

२ ३११५१ चाचे जाने फाटो क्रभागत   ७००   700     

३ ३१११२ गौरयशॊकय बान्सा कोठा य फाथयोभ  

भभतु 

२००० २००० ०     

४ ३११५८ स्माकुु ढर लनकास क्रभागत  १००० 1000       

५ ३११५१ ऩावयहाउस देघख प्रसन्न होटर सम्भ 
लसढी लनभाुण 

८००   800     

६ ३११५१ स्माकुु फाट झो ऩ ुहुॉदै थान्चोक 
जाने फाटो 

५००       500 

    जम्भा = ६००० ४००० १५०० ० ५०० 

       

 

वडा नं. २ यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभालनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभालनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबालग
ता 

१ ३११५१ ऩोखडुाडा देघख सल्राघायी जाने 
भोटय फाटो ऩनु लनभाुण 

१००० १००० ०    

२ ३११५४ थान्चोक गाउॉ वस्ती सॊयऺण २५०० २५०० ०    

३ ३११५८ थान्चोक गाउॉ ढर लनभाुण क्रभागत ५०० ० ०   ५०० 

४ ३११५१ थानचोक देघख कघजनसाया जाने 
ऩमटुहकम ऩदभाग ुलनभाुण 

५०० ० ०   ५०० 

५ ३११५१ ऐडा कों देघख ऩोखडुाडा सम्भ 
ऩमटुकीम फाटो लनभाुण  

२००  २००    

६ ३१११२ आभा सभहु बान्सा घय लनभाुण ५०० ० ५७   443 

    जम्भा = 
५२०० ३५०० २५७ ० १४४३ 
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 वडा नं. ३ यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभालनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभालनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबालग
ता 

१ ३११५४ कोतो भस्माुङदी  तटवन्धन  १५०० १५०० ०     

२ ३११५४ कोतो वस्ती  सॊयऺण                   १५०० १५०० ०     

३ ३११५४ गमु्वा ऩछाडी ठाडो खोराभा 
तटवन्धन लनभाुण 

१००० १००० ०     

४ ३११५९ लछतऩ ुखोराभा भोटयेवर ऩूर भभतु २०० ० २००    

५ ३११५४ खानेऩानी भहुानभा जाने फाटो 
लनभाुण 

१००   ०   १०० 

६ ३११५४ लछलतऩयु वघस्त सॊयऺण  १००० १००० ०    

७ ३११५९ कोतो स्तऩुा ऩाकु कम्ऩाउण्ड 
लनभाुण  

७०० ७०० ०    

    जम्भा = ६००० ५७०० २०० ० १०० 

        

 

वडा नं. ४ 

 
 

यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभालनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभालनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबालग
ता 

१ ३११५९ हेलर्माड लनभाुण ५०० ५०० 0     

२ 

३११५४ 

  नभस्ते गेट  देघख घचहानघाट सम्भ 
फघस्त सॊयऺण १००० ० 0   1000 

३ ३११५९ घचहान घाट लनभाुण  १००० १००० 0     

४ 
३११५९ 

छायथाङ खाल्टोभा लतय हान्ने ठाउ 
लनभाुण  १००० 200 0   800 

५ ३११७१ नमाॊ फजायको भाने च्मङु ऩनु 
लनभाुण 

१५०० १५०० ०     

    जम्भा = ५००० ३२०० ० ० १८०० 
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वडा नं. ५                                                                    यकभ रू. हजायभा    

क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभालनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभालनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबालग
ता 

१ 

३११५४ ५ नॊ वडा वस्ती सॊयऺण 

१५०० 1५00 0     

२ ३११५८ ढर तथा पोहय व्मवस्थाऩन भभतु  ५००   0   500 

३ ३११५९ पुदोङ भहेन्दाङ लनभाुण १००० 1000 0     

४ ३११५४ तातोऩानी ऩनु लनभाुण य सॊयऺण १००० 1000 0     

५ ३११५४ तरेख ुफस्ती सॊयऺण ५०० ५00 0     

६ ३११७१ ५ नॊ वडा कामाुरम बवन भभतु ५०० 500 0     

७ ३११२२ हऩठो हऩस्ने लभर खयीद ५००   0   500 

    जम्भा = ५५०० ४५०० ० ० १००० 

 

 

(ङ)  संघघम सयकाय सभऩुयकअनुदानका आमोजनाहरु  (ववऩद् व्मवस्थाऩन अन्तगचत 
भस्माचङदी य ठाडोखोराहरुभा तटवन्धन)  

                                 यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार सयकाय हवषेश 

अनदुान 

१ ३११५४ लतच ुङुगाल्ता फघस्त सॊयऺण १४०० १४०० 

२ ३११५४ लसहटहर देघख घचहानघाट सम्भ फघस्त सॊयऺण ३६०० ३६०० 

३ ३११५४ लफजलुर ऩावयहाउस देघख एक्माऩ कामाुरम सॊभ फघस्त 

सॊयऺण 

१८०० 

१८०० 

४ ३११५४ हरुाक कामाुरम देघख दामा फामा २०० लभ  .सम्भ 
फघस्त सॊयऺण  

३६०० ३६०० 

५ ३११५४ हवद्यतु कूरो भनुीफाट स्कूर स्माउफायीसम्भ तटवन्धन १८०० १८०० 

६ ३११५४ भाडा झो ऩू फाट स्माउवायी कुनासम्भ तटवन्धन ३००० ३००० 

७ ३११५४ रोकहप्रम भा .हव.सॊयऺण (भस्माुङदी)  १८०० १८०० 

    जम्भा = १७००० १७००० 
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(च)  संघीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामचक्रभ - शसतच अनुदानको आमोजनाहरु 

                                                                                           यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभालनकयण अनदुान 

१ २६३३२ शसत ुअनदुान चार ुतपुका कामकु्रभहरु ५४४०० ५४४०० 

२ २६३३६ शसत ुअनदुान ऩूॉजीगत तपुका कामकु्रभहरु २७००० २७००० 

 
  जम्भा = ८१४०० ८१४०० 

 

(छ)   प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत कामचक्रभ - ववशषे अनुदानको आमोजनाहरु 

                                                                      यकभ रू. हजायभा                                                                                                          

क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार सयकाय-
सभालनकयण अनदुान 

१ ३११११ रोकहप्रम भा हव छारवास बवन लनभाुण ७००० ७००० 

  

जम्मा = ७००० ७००० 

 

 

(ज) प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत कामचक्रभ - सभऩुयक अनुदान 

                                                                                                       यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभालनकयण अनदुान 

१ ३१११२ थान्चोक स्वास््म चौकी लनभाुण  ५००० ५००० 

  

जम्मा = ५००० ५००० 

 

(झ) नेऩार सयकाय संस्कृघत ऩमचटन तथा नागगयक उड्डमन भन्रारमफाट हस्तान्तरयत - 
ऩमचटन ऩूवाचधाय तथा ऩमचटन उऩज ववकास साझदेायी कामचक्रभ -अन्म अनुदान (को रे घन 
का ववववध खाता भापच त घनकाशा हुने) 

                                 यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभालनकयण अनदुान 

१ ३११५१ चाभे फसऩाकु लनभाुण  २९६५७ २९६५७ 

    जम्भा = २९६५७ २९६५७ 
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ट. शसतच अनुदान तपच  रु.१४ कयोड ६० राख ५७ हजाय यहेको छ 

 

 

(ञ)  नेऩार सयकाय उद्मोग फाणिज्म  तथा आऩूघत च भन्रारमफाट हस्तान्तरयत -                                                                        
उद्मोग ग्राभ ऩूवाचधाय ववकास  कामचक्रभ -अन्म अनुदान (गा.ऩा. ववववध खाताभा घनकाशा 
प्राप्त बएको) 

                                 यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खच ुसॊकेत खच ुशीषकु कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभालनकयण अनदुान 

१ ३११५९ चाभे उद्योगग्राभ लनभाुण  ६००० ६००० 

    जम्भा = 
६००० ६००० 



 
 

 


