
भेरी नगरपालिका 

कर्ाािी प्रदेश, जाजरकोट

आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को

२०७९ असोज ११ गते 
प्रस्ततुकतति

दल बहतदरु घती
र्ि. प्रमखु प्रशतसकीय अर्िकृत

भेरी िगरपतर्लकत
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आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अख्ततयतरी तथत र्िकतसत प्रतप्तको अवस्थत

र्स.िं. अख्ततयतर प्रतप्त रकम संख्ित कोर्मत आम्दतिी संख्ित कोर्मत आम्दतिी बताँकी प्रर्तशत

१ ७६ करोड ४० लतख ६९
हजतर ५ सय ५७ 

७५ करोड ८८ लतख 
३७ हजतर ७ सय ८४ ५२ लतख ३१ हजतर ७ सय ७३ ९९.३१%

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अर्तढ मसतन्तसम्म िगरपतर्लकतको संख्ित कोर्मत आम्दतिी खिि तथत 
मौज्दततको अवस्थत

र्स.िं. संख्ित कोर्मत आम्दतिी खिि संख्ित कोर्मत बताँकी प्रर्तशत

१ ७५ करोड ८८ लतख ३७
हजतर ७ सय ८४

६६ करोड ९१ लतख 
६४ हजतर ६ सय ४३

८ करोड ९६ लतख ७३ हजतर १ सय 
४१ ८८.१८%

9/23/2021 2



9/23/2021 3

६६९१६४६४३, 88%

८९६७३१४१, 
12%

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अर्तढ मसतन्तसम्म िगरपतर्लकतको संख्ित 
कोर्मत आम्दतिी खिि तथत मौज्दततको अवस्थत

खिि
संख्ित कोर्मत बताँकी  



स्रोतको तह स्रोत बजेट प्रतर्प्त/हस्ततन्तररत रकम प्रतप्त प्रर्तशत

संघीय सरकतर

समतर्िकरण अिदुति ११,९७,००,००० ११,९७,००,००० 100.00

शसति अिदुति  ितलु २९,४९,४४,००० २७,१६,२६,५६६ 92.09

शसति अिदुति  पुाँजीगत १०,०६,५०,००० ६,७०,८७,३७३ 66.65

ववर्शे अिदुति ितलु ४२,००,००० ३२,१६,१०५ 76.57

ववर्शे अिदुति पुाँजीगत ५४,००,००० ४३,१२,७९० 79.87

समपरुक अिदुति पुाँजीगत २,४०,००,००० १,८४,१५,२३३ 76.73

जम्मत ५४,८८,९४,००० ४८,४३,५८,०६७ 88.24

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मत स्वीकृत वतवर्िक अख्ततयतरी अिसुतर र्िकतसत प्रतप्त षेेतरहरह 



आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मत संख्घय सरकतरबतट स्वीकृत वतवर्िक अख्ततयतरी अिसुतर र्िकतसत प्रतप्त 
षेेतरहरह 

११९७०००००

२९४९४४०००

१००६५००००

४२०००००

५४०००००

२४००००००

११९७०००००

२७१६२६५६६

६७०८७३७३

३२१६१०५

४३१२७९०

१८४१५२३३

समतर्िकरण अिदुति

शसति अिदुति  ितलु

शसति अिदुति  पुाँजीगत

ववर्शे अिदुति ितलु

ववर्शे अिदुति पुाँजीगत

समपरुक अिदुति पुाँजीगत

० ५००००००० १०००००००० १५००००००० २०००००००० २५००००००० ३०००००००० ३५०००००००

आम्दतिी आय अिमुति
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स्रोतको तह स्रोत बजेट प्रतर्प्त/हस्ततन्तररत रकम प्रतप्त प्रर्तशत

प्रदेश सरकतर

समतर्िकरण अिदुति १,२८,४५,००० १,२८,४५,००० १००

शसति अिदुति  ितलु ३६,०८,००० ३६,०८,००० १००

शसति अिदुति  पुाँजीगत ४,३७,००,००० ३,९२,८३,५५७ ८९.८९

ववर्शे अिदुति पुाँजीगत ३०,००,००० २८,८३,६२४ ९६.१२

समपरुक अिदुति पुाँजीगत १,४१,८३,००० १,२५,१३,००० ८८.२३

जम्मत ७,७३,३६,००० ७,११,३३,१८१ ९१.९८

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मत स्वीकृत वतवर्िक अख्ततयतरी अिसुतर र्िकतसत प्रतप्त षेेतरहरह 



आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मत प्रदेश सरकतरबतट स्वीकृत वतवर्िक अख्ततयतरी अिसुतर र्िकतसत प्रतप्त 
षेेतरहरह 

१२८४५०००

३६०८०००

४३७०००००

३००००००

१४१८३०००

१२८४५०००

३६०८०००

३९२८३५५७

२८८३६२४

१२५१३०००

समतर्िकरण अिदुति

शसति अिदुति  ितलु

शसति अिदुति  पुाँजीगत

ववर्शे अिदुति पुाँजीगत

समपरुक अिदुति पुाँजीगत

० ५०००००० १००००००० १५०००००० २००००००० २५०००००० ३००००००० ३५०००००० ४००००००० ४५०००००० ५०००००००

आम्दतिी आय अिमुति9/23/2021 7



षेेतरहरगत बजेट र खिि सम्बन्िी वववरण

र्स.िं. षेेतरहर/उप षेेतरहर ववर्ियोजि खिि खिि (%) मौज्दतत

१ आर्थिक ववकतस २,९५,७०,००० २,५९,९७,०१८ ८७.९२ ३५,७२,९८२

२ सतमतख्जक ववकतस ३४,५९,३५,००० ३१,६१,४७,६२४ ९१.३९ २,९७,८७,३७६

३ पूवतिितर ववकतस २१,७६,६६,१३७ १७,१०,६५,६७५ ७८.५९ ४,६६,००,४६२

४ सशुतसि तथत अन्तरसम्बख्न्ित षेेतरहर ४,२३,२९,८६३ ३,५६,६३,०२३ ८४.२५ ६६,६६,८४०

५ कतयतिलय सञ्चतलि तथत प्रशतसर्िक १२,८५,६८,५५७ १२,०२,९१,३०३ ९३.५६ ८२,७७,२५४

कुल जम्मत ७६,४०,६९,५५७ ६६,९१,६४,६४३ ८७.५७ ९,४९,०४,९१४
9/23/2021 8



षेेतरहरगत बजेट र खिि सम्बन्िी वववरण

२९५७००००

३४५९३५०००

२१७६६६१३७

४२३२९८६३

१२८५६८५५७.१६

२५९९७०१८

३१६१४७६२४

१७१०६५६७५

३५६६३०२३

१२०२९१३०३

०

५०००००००

१००००००००

१५०००००००

२००००००००

२५०००००००

३००००००००

३५०००००००

४००००००००

आर्थिक ववकतस सतमतख्जक ववकतस पूवतिितर ववकतस सशुतसि तथत अन्तरसम्बख्न्ितकतयि सञ्चतलि तथत प्रशतसर्िक 
खििवतवर्िक वजेट खिि रकम9/23/2021 9



आर्थिक वर्िको अन्तसम्म संख्ित कोर्मत र्िकतसत प्रतप्त भएको खिि तथत मौज्दतत अवस्थत

स्रोत समूह स्रोत ववर्ियोख्जत वजेट खिि प्रर्तशत
संघ
ीय
 स
रक
तर

समतर्िकरण अिदुति ११,९७,००,००० १०,४६,३६,७१२ ८७.४२

शसति अिदुति  ितलु २९,४८,४८,००० २७,१३,९७,२५५ ९२.०५

शसति अिदुति  पुाँजीगत १०,०७,४६,००० ६,७०,८७,३७३ ६६.५९

ववर्शे अिदुति ितलु ४२,००,००० ३२,१६,१०५ ७६.५७

ववर्शे अिदुति पुाँजीगत ५४,००,००० ४३,१२,७९० ७९.८७

समपरुक अिदुति पुाँजीगत २,४०,००,००० १,८४,१५,२३३ ७६.७३

जम्मत ५४,८८,९४,००० ४६,९०,६५,४६८ ८७.४२
9/23/2021 10
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११९७०००००, 22%

२९४८४८०००, 54%

१००७४६०००, 18%

४२०००००, 1%
५४०००००, 1%

२४००००००, 4%

संलिय सरकारकाट संलित कोषमा लनकासा प्राप्त

समालनकरर् अनुदान

शसता अनुदान  िािु

शसता अनुदान  पुुँजीगत

लिषेश अनुदान िािु

लिषेश अनुदान पुुँजीगत

समपुरक अनुदान पुुँजीगत
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११
९७

००
००

० २९
४८

४८
००

०

१०
०७

४६
००

०

४२
००

००
०

५४
००

००
०

२४
००

००
००

१०
४६

३६
७१

२

२७
१३

९७
२५

५

६७
०८

७३
७३

३२
१६

१०
५

४३
१२

७९
०

१८
४१

५२
३३

०

५०००००००

१००००००००

१५०००००००

२००००००००

२५०००००००

३००००००००

३५०००००००

समालनकरर् अनुदान शसता अनुदान  िािु शसता अनुदान  पुुँजीगत लिषेश अनुदान िािु लिषेश अनुदान पुुँजीगत समपुरक अनुदान पुुँजीगत

वजेट खिि

संलिय सरकारबाट प्राप्त श्रोत अनुसार आम्दानी खिाको तुिना्मक लििरर्



आर्थिक वर्िको अन्तसम्म संख्ित कोर्मत र्िकतसत प्रतप्त भएको खिि तथत मौज्दतत अवस्थत

स्रोत समूह स्रोत ववर्ियोख्जत वजेट खिि प्रर्तशत
प्रदे
श 
सर
कत
र

समतर्िकरण अिदुति १,२८,४५,००० १,००,९३,३४३ ७८.५८

शसति अिदुति  ितलु ३६,०८,००० ३५,९९,००० ९९.७५

शसति अिदुति  पुाँजीगत ४,३७,००,००० ३,९२,८३,५५७ ८९.८९

ववर्शे अिदुति पुाँजीगत ३०,००,००० २८,८३,६२४ ९६.१२

समपरुक अिदुति पुाँजीगत १,४१,८३,००० १,२५,१३,००० ८८.२३

जम्मत ७,७३,३६,००० ६,८३,७२,५२४ ८८.४१
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१२८४५०००, 17%

३६०८०००, 5%

४३७०००००, 56%

३००००००, 4%

१४१८३०००, 18% प्रदेश सरकारकाट संलित कोषमा लनकासा प्राप्त

समालनकरर् अनुदान

शसता अनुदान  िािु

शसता अनुदान  पुुँजीगत

लिषेश अनुदान पुुँजीगत

समपुरक अनुदान पुुँजीगत
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१२
८४

५०
००

३६
०८

००
०

४३
७०

००
००

३०
००

००
०

१४
१८

३०
००१०

०९
३३

४३

३५
९९

००
०

३९
२८

३५
५७

२८
८३

६२
४

१२
५१

३०
००

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

३०००००००

३५००००००

४०००००००

४५००००००

५०००००००

समालनकरर् अनुदान शसता अनुदान  िािु शसता अनुदान  पुुँजीगत लिषेश अनुदान पुुँजीगत समपुरक अनुदान पुुँजीगत

वजेट खिि

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त श्रोत अनुसार आम्दानी खिाको तुिना्मक लििरर्
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अन्तर सरकतरी ववख्िय हस्ततन्तरण तर्ि  आय

क्र.स ख्शर्िक ववर्ियोख्जत वजेट खिि खिि प्रर्तशत

1 सतमतख्जक सरुषेतत कतयिक्रम १४,३८,८१,०२३ १३,६२,७७,६९० ९४.७२

2 पूवतिितर ववर्शे कतयिक्रम ९०,००,००० ८१,६०,४१८ ९०.६७

3 उद्दतर रतहतत तथत पिरस्थतपि १०,००,००० ८,००,००० ८०.००

4
मतुयमन्रहरी रोजगतर, उद्यमशीलतत तथत आयआजिि 
कतयिक्रम २,८६,७७,००० २,४६,४३,११० ८५.९३

जम्मत १८,२५,५८,०२३ १,६९,८८१,२१८ ९३.०६



आर्थिक वर्ि २०७३।०७४ देख्ख हतल सम्मको बे जकुो अवस्थत 

क्र स आर्थिक वर्ि पेश्की बताँकी बे जु असलु गिि बताँकी बे जु र्ियर्मत गिुिपिे बे ज ु कुल जम्मत

१ आर्थिक वर्ि 
२०७३।०७४ 444413 140041 10000 594454

२ आर्थिक वर्ि 
२०७४।०७५ 1480473 263828.5 0 1744301

३ आर्थिक वर्ि 
२०७५।०७६ 718000 1169686 7597313 9485000

४ आर्थिक वर्ि 
२०७६।०७७ 14372000 773000 19668000 34813000

कुल जम्मत 17014886 2346555 27275313 46636755



आर्थिक वर्ि २०७३।०७४ देख्ख हतल सम्मको बे जकुो अवस्थत 

क्र स आर्थिक वर्ि पेश्की बताँकी बे जु असलु गिि बताँकी बे जु र्ियर्मत गिुिपिे बे ज ु कुल जम्मत

१ आर्थिक वर्ि 
२०७३।०७४ 4,44,413 1,40,041 10,000 5,94,454

२ आर्थिक वर्ि 
२०७४।०७५ 14,80,473 2,63,828 0 17,44,301

३ आर्थिक वर्ि 
२०७५।०७६ 7,18,000 11,69,686 75,97,313 94,85,000

४ आर्थिक वर्ि 
२०७६।०७७ 1,43,72,000 7,73,000 1,96,68,000 3,48,13,000

कुल जम्मत 1,70,14,886 23,46,555 2,72,75,313 4,66,36,755



संकलन केन्द्रको आधारमा राजश्व संकलनको वििरण

क्र स संकलि केन्र संकर्लत रकम
१ १ िम्बर वडत कतयतिलय २,७८,३००
२ २  िम्बर वडत कतयतिलय ३,०८,८२५
३ ३  िम्बर वडत कतयतिलय २,५०,३७०
४ ४ िम्बर वडत कतयतिलय १३,०६,११५.८८
५ ५  िम्बर वडत कतयतिलय २,०२,३६०
६ ६  िम्बर वडत कतयतिलय ९५,०५०
७ ७ िम्बर वडत कतयतिलय ९५,८५३
८ ८ िम्बर वडत कतयतिलय १,१०,७२५
९ ९  िम्बर वडत कतयतिलय ९९,१८०
१० १० िम्बर वडत कतयतिलय १,१०,७५७
११ ११ िम्बर वडत कतयतिलय ४,०३,०२७
१२ १२ िम्बर वडत कतयतिलय २,२६,५००
१३ १३ िम्बर वडत कतयतिलय २,६३,०३५
१५ िगरपतर्लकत ९३,८२,०५५.४७
१५ मतलपोत कतयतिलय बतट प्रतप्त ३९,०७,४१५

जम्मत १,७०,३९,५६८.३५
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२७८३०० ३०८८२५ २५०३७०

१३०६११५.८८

२०२३६०

९५०५० ९५८५३ ११०७२५ ९९१८० ११०७५७

४०३०२७

२२६५०० २६३०३५

०

२०००००

४०००००

६०००००

८०००००

१००००००

१२०००००

१४०००००

वड
त िं
 १

वड
त िं
 २

वड
त िं
 ३

वड
त िं
 ४

वड
त िं
 ५

वड
त िं
 ६

वड
त िं
 ७

वड
त िं
 ८

वड
त िं
 ९

वड
त िं
 १
०

वड
त िं
 १
१

वड
त िं
 १
२

वड
त िं
 १
३

वडत अिसुतरको रतजश्व रकम



आवथिक बर्ि २०७८/७९ को आन्द्तररक आयको वििरण

क्र स के्षर्ी प्रमुख स्रोत रकम

१ कर एवककृत सम्पवत कर ९,६७,२३९

२ कर भवुमकर/मालपोत ९,०७,७२७

३ कर व्यिसाय कर ८,७९,२७०

४ कर घर बहाल कर १३,०७,९३१.५१

५ गैरकर सेिा शलु्क ( सबै वकवसमका) ५,२३,९४६

६ गैरकर विवि ( ढुङ्गा, वगट्टी र बालिुा) ३८,८१,९९०

७ कर घर जग्गा रवजष्ट्रेशन शलु्क ३९,०७,४१५

८ गैरकर दस्तरु ( वसफाररस, प्रमावणत, नक्सापास) १९,७७,१३३

९ गैर कर सम्पवत भाडा ( जे वस वि , एम्िलेुन्द्स, सि बहान ) ८,२७,५००

१० गैर कर अन्द्य १८,५९,४१६.८४

जम्मा १,७०,३९,५६८.३५



न्यतवयक सर्मर्त तथत कतिूि शतखतबतट सम्पतदि भएकत मतुय वक्रयतकलतपहरूः

• िगरपतर्लकतको र्ब ध्दमत उच्ि अदतलत सखेुतमत दतति भएकत ररट र्िवेदिमत र्लख्खत जवतर्
पेश, बहस पैरवी आदद कतयिमत सहजीकरण

• अख्ततयतर द ुपयोग अिसुन्िति आयोग सखेुतमत परेकत उजरुी सम्बन्िमत िगरपतर्लकतको
तर्ि बतट गिुि पिे कतयिमत सहजीकरण

• न्यतवयक सर्मर्तमत आ व २०७८।७९ को अन््यसम्म दतति भएकत २२ र्िवेदि मध्ये २०
वटतको समतिति र २ वटत प्रवक्रयतमत रहेकत, गत आ व मत जम्मत २ वटत र्िवेदि दतति
भएकोमत १ रै्सलत

• सतमदुतवयक मेलर्मलतप केन्रबतट लेिदेि २४, गतली बेइज्जती ७, सताँि र्समत ३, घरेलु वहंसत
४, वतलवववतह र्ियन्रहरण ६ र घरतयर्स झगडत ६ गरी जम्मत ५० वटत वववतद र्मलतपरहर भएको

• कतिूि शतखतबतट २ वटत ऎि र ५ वटत कतयिववर्ि तजुिमत कतयिमत सहजीकरण भएको



सतमतख्जक सरुषेतत भित पतउिे लतभग्रीह को वववरण

वडत िं भित पतउिेको जम्मत सतयत रकम कैवर्यत
१ ६९१ १,२३,३८,३४०
२ १०१९ १,७४,९३,८७३
३ २९९ ६१,९९,४१०
४ ३२५ ६६,३१,६११
५ ५६५ ९५,७५,३६०
६ ७६४ १,२३,८१,२८१
७ ९२० १,४३,८१,६३३
८ ४८५ ७९,८२,८५०
९ ४५३ ७४,६४,११६
१० ४९१ ७५,९९,६६४
११ ७४० १,१७,९६,१६१
१२ ५४० १,०१,१२,६००
१३ ३९० ७८,१७,६९१
जम्मत ७६८२ १३,१७,७४,५९० 23
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१२३३८३४०

१७४९३८७३

६१९९४१०६६३१६११

९५७५३६०

१२३८१२८१

१४३८१६३३

७९८२८५०
७४६४११६७५९९६६४

११७९६१६१

१०११२६००

७८१७६९१

०

२००००००

४००००००

६००००००

८००००००

१०००००००

१२००००००

१४००००००

१६००००००

१८००००००

२०००००००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

सतमतख्जक सरुषेतत भित ववतरणको वडत अिसुतरको रकम

रकम



पख्िकरण वववरण २०७८।०७९ को बैशतख देख्ख िैरहर सम्मको वववरण
घटित दतति मवहलत प ुर् जम्मत कैवर्यत
जन्म ९४२ ९३८ १८८०
मृ् यु ११९ १२३ २४२
वववतह ६३५ ६३५

बसतईसरतई

आएको दतति सतयत ० ० ६४

आएको सदस्य सतयत ० ० १५९

गएको दतति सतयत ० ० ६४

गएको सदस्य सतयत ० ० १९१

सम्बन्ि ववच्छेद ० ० १२
25
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l;=g+= कतयिक्रम वजेट खिि प्रर्तशत

५ ख्जल्लत अस्पततल छतित ममित

३०,००,०००

९,७५,०००

६ शे्रष्ठ आयल स्टोर लतई ईन्दि भकु्ततिी १,०५,०००

७ सव बहति सजतवट ३,०३,०००

८ पतइप खररद ४,७५,०००

९ एम्बलेुन्स सहतवट ४,५६,०००

१० र्रहरपतल ३,०६,०००



घर र्िमतिण सम्पन्न अर्भलेख्खकरण सम्वन्िी वववरण 

क्र.सं. घरिक्शत अर्भलेख्खकरण
र्िवेदि संतयत

कतयिसम्पन्न संतयत कैवर्यत

आ व ०७८।७९ मत अर्भलेख्खकरण
प्रमतणपरहर र्लएकत भवि संतयत जम्मत

१ ३१ ३१ ३१
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श्रोत अिसुतरको आयोजित वववरण
क्र स अिदुति ददिे र्िकतय जम्मत योजित सम्पन्न योजित बताँकी योजित ववर्ियोख्जत रकम भकु्ततिी रकम खिि 

प्रर्तशत

1 िगरपतर्लकत वविीय समतर्िकरण ११८ ११२ ६ ६,७७,०५,३१४ ५,९३,३२,९७१ ८७.६३

2
उच्ि पहतडी  कतयिक्र एवम वहमतली षेेतरहर 
समवृि कतयिक्रम ४ २ २ ३,५०,००००० ६७,०७,५३६ १९.१६

3 प्रदेश सरकतर ववशेर् अिदुति कतयिक्रम १ १ ० ३०,००००० २८,८३,६२४ ९६.१२

4 प्रदेश सरकतर शसति अिदुति कतयिक्रम 20 १९ १ ४,२७,००००० ३,९६,१३,५१७ ९२.७७

5 प्रदेश सरकतर समपरुक अिदुति कतयिक्रम 2 २ ० १,००,००००० १,००,००००० १०0.00

6 सघीय सरकतर समपरुक कतयिक्रम २ २ ० २,४०,००००० १,६०,२०,००० ६६.७५
9/23/2021 29



७ पूवतिितर र्बशेर् कतयिक्रम /प्रदेश सरकतर  
कतयिक्रम ७ ७ ० ८०,००००० ७३,१०,४१८ ९१.३८

८ मतुय मख्न्रहर रोजगतर/प्रदेश सरकतर  
कतयिक्रम २० १८ २ २,८३,७७,००० २,४७,८०,७११ ८७.३३

९ शहरी ववकतस तथत शतसकीय सिुतर
कतयिक्रम ४७ ४६ १ ३,५०,००००० ३,२९,५४,८७८ ९४.१६

१० रतष्ट्रपर्त शैख्षेतक सिुतर कतयिक्रम ४ ४ ० ९०,००००० ९०,००००० १००.००

जम्मत २२५ २१३ १२ २६,२७,८२,३१४ २०,८६,०३,६५४ ७९.३८

23/2021 30



9/23/2021 31

आ.व. २०७8/०७9 कत आयोजितह को षेेतरहरगत उपलब्िी 

क्र स वजेट स्रोत योजित संतयत ववर्ियोख्जत बजेट रकम भकु्ततिी बजेट रकम खिि प्रर्तशत कैवर्यत

1 खतिपेतिी ४२ २,५५,७१,००० २,०६,९४,५८१ ८०.९३

2 भवि ६२ ९,०६,६६,३१५ ५,७६,८२,२७२ ६३.६२

3 र्सितइ २० १,२०,४२,००० १,१३,५४,१४० ९४.२९

4 सडक 65 ११,४४,२७,९९९ ९,९९,१९,७२९ ८७.३२

5 पलु (झो प ुर सतित सल्यतव वजृ) ४ ११,००,००० ९,००,००० ८१.८२

6 िदद-पवहरो र्ियन्रहरण तथत तटवन्िि 15 १,४३,७५,००० १,३४,५२,९३२ ९३.५९

7 पयिटि तथत मठमख्न्दर १८ ४६,००,००० ४६,००,००० १००.००

जम्मत २२५ २६,२७,८२,३१४ २०,८६,०३,६५४ ७९.३८

खानेपानि.xlsx
भवन.xlsx
सिचाइ.xlsx
सडक.xlsx
पुल.xlsx
नदि तथा पहिरो नियन्त्रण.xlsx
पर्यटन तथा मन्दिर.xlsx
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प्रदेश सरकतर शसति अिदुति कतयिक्रम
क्र. योजित को ितम वडत िं. बजेट  .लतखमत भकु्ततिी रकम प्रगर्त प्रर्तशत
१ ररठतपतर्ि डरुरकतडत सडक र्िमतिण १ १९,००००० १९,००००० 100.00

२ कोलिौर  डरुरकतडत वतडतलेक सडक र्िमतिण 1 १०,००००० १०,००००० 100.00

३ वपपे मैदे वडतलेक सडक र्िमतिण 1 ८०,००००० ८०,००००० 100.00

४ खतली देख्ख मैदे सडक 1 १९,००००० १९,००००० 100.00

५ र्भर्रहर खोलत सतउिे पतर्ि डरुरखोलत सडक 1 १९,००००० ० 0.00

६ भेरी िदी र्ियन्रहरण योजित 1 २०,००००० २०,००००० 100.00

७ ब्रम्हपतख ुप्रत.वव भवि र्िमतिण 1 १५,००००० १५,००००० 100.00

८ ररसतगं र्तर्लंगे पोखरत सडक र्िमतिण 2 ३९,००००० ३९,००००० 100.00

९ जतमिेु िौर र्संितई 2 १०,००००० १०,००००० 100.00

१० वपपल बोट देख्ख कल्यतणपरु सडक र्िमतिण 3 १९,००००० १६,८५,००० 88.68
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११ सवहद ख्स्मर्त प्रर्तस्ठति भवि अिरुो 
पिु र्िमतिण 4 २५,००००० २३,९०,००० 95.60

१२ िौपतरीखेत र्संितई कुलो र्िमतिण 4 १०,००००० १०,००००० 100.00

१३ पतसगतड िौपतरीखेत स्यतलतखेत 
ठुलोखेत तटबन्िि 4 १९,००००० १९,००००० 100.00

१४ ठुटे वपपल मलुपतिी सडक स्तरउन्नर्त 4 ३०,००००० ३०,००००० 100.00

१५ स्यतउली बजतर १५ सैयत अस्पततल 
र्िमतिण 7 १५,००००० १५,००००० 100.00

१६ बहउुदेश्यीय सतमदुतवयक भवि र्िमतिण 7 १९,००००० १८,९८२,९० 99.91

१७ स्यतउली बजतर पनु्मत सडक 7 १५,००००० १५,००००० 100.00

१८ थतपतिौर देख्ख कुकुरकोट सडक
र्िमतिण 11 १५,००००० १३,९२,२२७ 92.82

१९ ख्शब शंकर मत.र्ब. भौर्तक पवुतिितर 
र्िमतिण 11 १०,००००० २,४८,००० 24.80

२० ितपतटत र्लफ्ट खतिेपतिी र्िमतिण 12 १९,००००० १९,००००० 100.00

जम्मत  ४,२७,००००० ३,९६,१३,५१७ 92.77



9/23/2021 35

क्र स योजितको िर्तजत 
१ यस कतयिक्रम अन्तगित ववर्भन्न वडतकत सडकह को जम्मत १२।३१ वक र्म ियताँ ट्रयतक खोली सडक र्िमतिण 

भएको छ ।

२ यस कतयिक्रम अन्तगित वडत िं १ र ४ मत खोलत तथत िदद कटति र्ियन्रहरणको लतर्ग ग्यतववि जतली भरी 
खेर्तयोग्य जर्मि कटति हिुवतट जोगतइएको छ ।

३ यस कतयिक्रम अन्तगित १ ववद्यतलयको जम्मत 4 कोठत भवि र्िमतिण गररएको छ ।

४ यस कतयिक्रम अन्तगित ववर्भन्न वडतकत र्सितइ तर्ि कत योजितह वतट जम्मत ६७८ र्म र्सितइ कुलो र्िमतिण 
गररएको छ ।

५ यस कतयिक्रम अन्तगित वडत िं ४ को अिरुो सवहद स्मरृ्त भवि लतइ पणुि र्िमतिण गररएको छ ।

६ यस कतयिक्रम अन्तगित वडत िं ७ स्यतउली वजतरमत िगर अस्पततलको लतर्ग वर्ल्ड र्िमतिण गररएको छ ।

७ यस कतयिक्रम अन्तगित वडत िं १२ मत र्लफ्ट मतर्ि त २ वटत आर र्भ टी र ३७५ र्म पतइप लतइि सवहत 
खतिेपतर्ि र्िमतिण गररएको छ ।
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प्रदेश सरकतर समपरुक अिदुति कतयिक्रम
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट ि.पत.को समपरुक जम्मत रकम भकु्ततिी रकम प्रगर्त प्रर्तशत

१ पतइलत एर्.एम. देख्ख स्वतस््य सेवत 
कतयतिलय सम्मको पदि सडक ४ ६०००००० ६२,४०,११८ १,२२,४०,११८ १,२२,४०,११८ 100.00

२ गैररखतली देख्ख िेवट बजतर,मछैित 
सम्मको सडक र्िमतिण ४ ४०००००० ४१६८६८० ८१,६८,६८० ८१,६८,६८० 100.00

जम्मत  १००००००० १,०४,०८,७९८ २,०४,०८,७९८ २,०४,०८,७९८ 100.00

क्र स योजितको िर्तजत 

१

यस कतयिक्रम अन्तगित ववर्भन्न वडतकत सडकह को जम्मत 
277 र्म.आर.र्स.र्स. सडक र्िमतिण र ४०० र्म ियताँ ट्रयतक 
खोली मेसीिरी ददवतल लगतइ सडक र्िमतिण गररएको छ ।
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प्रदेश सरकतर पूवतिितर र्बशेस कतयिक्रम 
क्र.स योजितको ितम वडत िं. बजेट  भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत
१ ख्शव मत.वव. कतलेगतउ घेरतबतर १ १०,००००० १०,००००० 100.00

२ थतव वतदलेख सडक 2 १०,००००० १०,००००० 100.00

३ कतब्रत  खदेखी कोटखोलत संगटत बिुतु हदैु जमु्लत 
सडक 3 २०,००००० २०,००००० 100.00

४ ढंुगे र्बसौि -खलंगत सडक सम्म पैदल मतगि र्िमतिण 4 १०,००००० १०,००००० 100.00

५ िन्रज्योती आ.वव. झतलहतल्िे दोकति सडक 7 १०,००००० ८,५५,४१८ 85.54

६ ब्रतमत पतखत पौरर सडक र्िमतिण ९ १०,००००० ९,७०,००० 97.00

७ दर्लतटोल टोल बतघखोर सडक र्िमतिण ११ १०,००००० ४,८५,००० 48.50

जम्मत  ८०,००००० ७३,१०,४१८ 91.38

क्र.स योजितको िर्तजत 
१ यस कतयिक्रम अन्तगित वडत िं १ को ख्शव व्यवसतवयक ववद्यतलय 

सरुषेततको लतर्ग कम्पतउन्ड ददवतल लगतइ घेरतवतर गररएको छ । 

२
यस कतयिक्रम अन्तगित ववर्भन्न वडतकत सडकह को जम्मत ७।९१ वक 
र्म ियताँ ट्रयतक खोल्िे र ३ वक र्म सडक ममित संभतर तथत ववस्ततर 
गिे कतयि गररएको छ ।
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प्रदेश सरकतर मतुय मख्न्रहर रोजगतर कतयिक्रम
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट  .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

१ ददपेन्र प्रत.वव भवि तथत घेरतबतर र्िमतिण योजित १ २६,७८,००० २६,७८,००० 100.00

२ कतर्लकत आितरभतू र्बध्यतलय भवि र्िमतिण 2 १५,००००० १५,००००० 100.00

३ र्डंगत देख्ख ज्यतर्मरे सडक र्िमतिण योजित 2 ९,००००० ८,८२,००० 98.00

४ गली परुतिो स्कुल वकटेिी सडक 2 ९,००००० ९,००००० 100.00

५ तटबन्िि र्िमतिण योजित ३ ७,७५,००० ४,८६,९१८ 62.83

६ र्समल गैरी खतिेपतिी ३ १०,००००० ० 0.00

७ खेलकुद मैदति र्िमतिण ४ ८,७०,००० ८,७०,००० 100.00

८ रतमजतिकी आितरभतू ववद्यतलय देख्ख स्कतर एग्री 
कल्िर प्रतर्ल.सम्म सडक र्िमतिण ४ १२,००००० ८,५०,००० 70.83
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मतुय मख्न्रहर रोजगतर/प्रदेश सरकतर  कतयिक्रम
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट  .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

९ र्ससौँखोली देख्ख िोती र्बसौित सम्म सडक र्िमतिण ५ १८,५५,००० १८,५५,००० 100.00

१० पत्ले खोलत घोलतिस हदैु थतपत गतउ टोल र्सितइ 
कुलो ६ २२,१८,००० २१,१८,००० 95.49

११ ख्िसतपतिी िौर खतिेपतर्ि ७ ७,०७,००० ७,०७,००० 100.00

१२ र्समत प्रतथर्मक भवि र्िमतिण ७ १०,००००० १०,००००० 100.00

१३ मेलिौर-डौरीखोलत सडक योजित ७ १०,००००० १०,००००० 100.00

१४ मष्टत आ वव वर्ल्ड र्िमतिण ८ ७,९६,००० 3,40,554.05 42.78

१५ मलु र खोलत देख्ख ब ुङे्ग गताँउ सम्म खत.पत. र्िमतिण ८ १०,००००० ० 00

१६ जसेकत देख्ख दतरकोट हदैु अखटे्ट गौँडत र दतरकतरे 
हदैु ख्िर्समलु सडक र्िमतिण ९ १७,३५,००० १७,३५,००० 100.00
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मतुय मख्न्रहर रोजगतर/प्रदेश सरकतर  कतयिक्रम
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट  .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

१७ तल्लो िौर र्लफ्ट र्संितई योजित १० १९,३४,००० १९,३४,००० 100.00

१८ रे्रत िलु्यौटत हदैु वडत िं. ५ को बतगखोर 
सडक र्िमतिण ११ २६,२०,००० २५,६५,५११ 97.92

१९ जरेलत देख्ख सतली र्बसतउि खतिेपतिी र्िमतिण १२ २०,३४,००० २०,३४,००० 100.00

२० सवहद ख्स्मर्त पतकि  १३ १६,५५,००० १३,२४,७२८ 80.04

जम्मत  २,८३,७७,००० २,४७,८०,७११ 87.33

क्र स योजितको िर्तजत 
१ यस कतयिक्रम अन्तगित ववर्भन्न वडतकत सडकह को जम्मत ५।४१ वक र्म ियताँ ट्रयतक खोली सडक र्िमतिण 

भएको छ ।
२ यस कतयिक्रम अन्तगित वडत िं ३ को स्यताँलतमत खोलत तथत िदद कटति र्ियन्रहरणको लतर्ग ग्यतववि जतली भरी 

खेर्तयोग्य जर्मि कटति हिुवतट जोगतइएको छ ।

३ यस कतयिक्रम अन्तगित ववर्भन्न वडतह कत ३ ववद्यतलयको जम्मत ६ कोठत भवि र्िमतिण गररएको छ ।

४ यस कतयिक्रम अन्तगित ववर्भन्न वडतकत र्सितइ तर्ि कत योजितह वतट जम्मत ४२८ र्म पिी र्सितइ कुलो 
र्िमतिण गररएको छ ।
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शहरी ववकतस तथत सतसकीय सिुतर कतयिक्रमूः
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट 

 .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

१ ब्रम्हपतख ुप्रत.वव भवि र्िमतिण १ १०००००० १०००००० 100.00

२ शंकर मत.र्ब.को पवहरो रोकथतम २ ५००००० ५००००० 100.00

३ बतसपतिी खतिेपतिी तथत सतबिजर्िक लगुतििेु स्थति 
र्िमतिण २ ५००००० 462716 92.54

४ रेडक्रसको सौितलय र्िमतिण र्डंगत २ ५००००० ४६८००० 93.60

५ खोख्टटली जताँगत खत पत इन्टेक र्िमतिण तथत पतइपलतइि 
ववस्ततर २ १०००००० 927734 92.77

६ ठताँटी देखी र्समलगैरी सम्म सडक र्िमतिण ३ २०००००० २०००००० 100.00

७ ववजय प्रत.वव. सौितलय र्िमतिण ३ ५००००० ४७५००० 95.00

८ र्समलगैरी मिकलत िेपतली घरदेख्ख कुलददप शतह को 
घर सम्म बतटो र्िमतिण ३ ५००००० ५००००० 100.00

९ रेडक्रस अगतर्डको बतटो र्िमतिण ३ ७००००० ७००००० 100.00

१० पतईलत ढंुगत देख्ख तल्लो थतटले जोड्िे सडक पवहरो 
र्ियन्रहरण ३ ७००००० ७००००० 100.00
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शहरी ववकतस तथत सतसकीय सिुतर कतयिक्रमूः
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट 

 .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

११ बोहोरत र्सर्मिौततरतको कतर्लकत मन्दीर ममित ४ ५००००० ५००००० 100.00

१२ रतमजतिकी टोल स्यदेव खितलको घरदेख्ख भेलतले मूल 
सडकसम्म जतिे वतटो ४ ६००००० ६००००० 100.00

१३ र्लददर्तल्िे देख्ख मति बहतदरु र्संह को घर जतिे बतटो ४ ४००००० ४००००० 100.00

१४ रतमजतिकी मख्न्दर देख्ख ििकुमतरी शतहीको घर हदैु रत्न 
डताँगीको घर सम्म बतटो ममित  ४ ९००००० ९००००० 100.00

१५ र्बर बहतदरु र्ब.क. को घर देख्ख उदतम िेपतलीको 
घरसम्म बतटो र्िमतिण ४ ५००००० ५००००० 100.00

१६ बरलत तटबन्िि ४ ११००००० ११००००० 100.00
१७ कैलतश खरहरीको घरदेख्ख मेिरोड जतिे ढल र्िकतस ४ ५००००० ५००००० 100.00

१८ छहरीखोलत देख्ख र्तर्मलेखकि  र्संितई कुलो ममित ५ ६००००० ६००००० 100.00

१९ मछतइित खोलत देख्ख बह ुप्रतर्बर्िक ख्शषेततलय सम्म बतटो 
र्िमतिण ५ ७००००० ७००००० 100.00

२० छहरीखोलत खत.पत. टंकी र्िमतिण तथत पतइपलतइि 
ववस्ततर ५ ५००००० ५००००० 100.00
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शहरी ववकतस तथत सतसकीय सिुतर कतयिक्रमूः
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट 

 .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

२१ िितरी खतिेपतर्ि र्िमतिण ६ ५००००० ५००००० 100.00
२२ ज्यतर्मतरत कम्दत वडतऔल खतिेपतर्ि र्िमतिण ६ ५००००० ५००००० 100.00

२३ भेरेखकि  खतिेपतर्ि र्िमतिण ६ ५००००० ५००००० 100.00

२४ परुतिो गतउाँ मस्टत मख्न्दर िख्जकको पवहरो र्ियन्रहरण ६ ५००००० ५००००० 100.00

२५ भेरे खोप केन्र र्िमतिण ६ ५००००० ० 0.00

२६ परुतित गतउाँ खत.पत. टंकी र्िमतिण, पतइपलतइि ववस्ततर 
तथत ितरत र्िमतिण ६ ५००००० 464912.454 92.98

२७  र बढुतको घर िख्जक पिी पोखरी र्िमतिण ६ ५००००० ५००००० 100.00
२८ भेरे खकि  बिुपतखत खत.पत. आयोजितको पतर्ि टंकी 

र्िमतिण ६ ५००००० 425938.03 85.19
२९ सतग्र ेर्समत तटबन्िि ७ ७००००० ३३६९०८ 48.13
३० लखतिे र्संितई आयोजित ७ १०००००० ९६८००० 96.80
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शहरी ववकतस तथत सतसकीय सिुतर कतयिक्रमूः
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट 

 .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

३१ मतझमेलत खोलतखकि  तल्लो गैरीगतउाँ खतपत योजित 
र्िमतिण ७ ५००००० ५००००० 100.00

३२ पोखरी र्िमतिण घरेली पोखरत टोल ७ र ९ ५००००० ५००००० 100.00

३३ घट्ट  कतल्ित देख्ख स्थतिितरी मलमुतरे खेत तटबन्िि ८ ११,००००० १०,६३,००० 96.64

३४ हरलत पवहरत खेत तटबन्िि ८ १०,००००० १०००००० 100.00

३५ घोटटे ओरतल देखी ख्िर्समलु सम्म तटबन्िि ९ ११,००००० १०,३६,१५० 94.20

३६ छोरेखेत सताँघरुत खेत तटबन्िि ९ १०००००० ९१६९७४ 91.70
३७ ख्शव शतख्क्त प्रत.पवहरो र्ियन्रहरण ९ ५००००० 471224 94.24
३८ बताँसकोट कताँडतबतन्नी खतिेपतर्ि योजित ९ २०००००० 1749319.4 87.47
३९ कताँडतबतन्नी जतजि सतवकि टोल खतिेपतिी ममित ९ ५००००० 3,37,216.81 67.44
४० कोटित खोलत देख्ख दतरखेत सम्म तटबन्िि ९ १०,००००० 9,41,758 94.18
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शहरी ववकतस तथत सतसकीय सिुतर कतयिक्रमूः
क्रम. योजित को ितम वडत िं. बजेट  .लतखमत भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

४१ टेम्िैपतखी देखी तल्लो ववरतलेसम्म र्संितई कुलो र्िमतिण १० १०,००००० १०,००००० 100.00

४२ भरुिौर िव प्रगर्तशील भवि आगतडीको पवहरो र्ियन्रहरण  १० ९००००० ९००००० 100.00

४३ दगुति आितरभतु ववद्यतलय भवि ममित ११ ५००००० ५००००० 100.00

४४ घटे्टखोलत कतर्लखेत तटबन्िि ११ ५००००० ५००००० 100.00

४५ भगवती मत.वव घेरतबतर तथत वर्ल्ड र्िमतिण १३ १०,००००० ८,१०,०२७ 81.00

४६ ववितु अवर्स देखी कुद ुररङ्गरोड सम्म सडक र्िमतिण १३ १०,००००० १०,००००० 100.00

४७ बेलौिी, बतघखोर हदैु मध्य पहतडी सम्म तटबन्िि तथत 
बतटो र्िमतिण १३ १०,००००० १०,००००० 100.00

जम्मत  ३,५०,००००० ३,२९,५४,८७८ 94.16
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सघीय सरकतर शसति कतयिक्रम
क्र. योजित को ितम वडत िं. बजेट  .लतखमत भकु्ततिी रकम प्रगर्त प्रर्तशत

१ र्बध्यतलय षेतेरहर र्बकतश कतयिक्रम (िमिुत 
र्बद्यतलय ) ३ १००००००० १००००००० 100.00

२ रतितगतउ खतिेपतिी टंकी देख्ख सर्िमतर्लकत 
जतिे र्लतमे बतर सवहतको पदमतगि 4 ११,००००० ११,००००० 100.00

जम्मत  १,११,००००० १,११,००००० 100.00

क्र. स योजितको िर्तजत 

१ िमिुत ववद्यतलय कतयिक्रम अन्तगित र्रहर.उ.मत.वव. मत ४ कोठे भवि, ल्यतव 
तथत ववद्यतलय प्रवेश गिे गेट र आर.र्स.र्स. सडक र्िमतिण गररएको छ । 

२ यस कतयिक्रम अन्तगित वडत िं ४ मत सतिीमतर्लकत जतिे र्सर्ड तथत रेर्लङ्ग 
सवहतको पयिटि पदमतगि र्िमतिण गररएको छ ।
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सघीय सरकतर समपरुक कतयिक्रम

क्र.स
योजित को ितम वडत िं. बजेट  .लतखमत ि.पत.को समपरुक जम्मत रकम भकु्ततिी रकम खिि प्रर्तशत

१ िगरपतर्लकत भवि र्िमतिण क्रमतगत ३ १,०७,००००० १०७००००० २,१४,००००० ७१,७९,५९१ 33.55

२ रतितगतउ पfखे दह िेवट बजतर सडक 
र्िमतिण 4 र ६ १,३३,००००० ५३२०००० १,८६,२०,०००१,२९,००००० 69.28

जम्मत  २,४०,००००० १,६०,२०,०००४,००,२०,०००२,००,७९५९१ 50.17

क्र.स योजितको िर्तजत 
१ यस कतयिक्रम अन्तगित यस िगरपतर्लकतको क्रमतगत भवि तथत िगरपतर्लकत प्रवशे गिे 

आर.र्स.र्स. सडक र्िमतिण गररएको छ । 

२ यस कतयिक्रम अन्तगित ६1 र्म आर.र्स.र्स. सडक र २ वक र्म र्भरहरको ववर्भन्न स्थतिमत 
ग्यतववि जतली तथत मेर्सिरी ददवतल लगतइ सडक र्िमतिण गररएको छ ।
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भौर्तक प्रगर्त

क्र.स. षेतेरहर सिुक ईकतइ आ.व. २०७७।०७८को 
सम्पन्न पररणतम

आ.व. २०७८।७९ को 
सम्पन्न पररणतम

1 सडक

मतटे÷कच्िी सडक वक.र्म. 32.72 37.57

ग्रतभेल सडक वक.र्म. 0.19 0.65

कतलो परेहर सडक वक.र्म.
आर र्स.र्स. सडक वक.र्म. 0.07 0.48

सडक ममित वक.र्म. 19.155 18.246

2 खतिेपतर्ि
पतइप लतइि वक.र्म. 57.393 54.006

इन्टेक वटत 30 30

आर. र्भ. वट. वटत 15 22

ितरत वटत 20 17

3 र्सितई
िहर, पिी कुलो र्मटर 424.00 2428.00

पतइप लतइि र्मटर 3374.00 1900.00

पोखरी वटत 8 8



9/23/2021 51

भौर्तक प्रगर्त

क्र.स. षेतेरहर सिुक ईकतइ गत आ.व.को सम्पन्न 
पररणतम ितल ुआ.व.को सम्पन्न पररणतम

4
सडक पलु र्िमतिण 

सम्पन्न
झलुङेु्ग पलु वटत 2 २
सल्यतव बजृ वटत 2 2

5 र्ोहोरमैलत
स्यतर्िटरी ल्यतण्डवर्ल 

सतइड
वटत

0 0

ढल र्िकतस र्मटर 0 0

6 आवतस तथत भवि

ववद्यतलय भवि तथत 
सौितलय र्िमतिण÷ममित

वटत
26 40

ि.पत÷वडत कतयतिलय वटत 1 0

वर्थिङ सेन्टर वटत 1

स्वतस््य÷उपस्वतस््य िौकी वटत
4 ३

7 उजति एवं ववद्यरु्तकरण
सौयि सडक विी वटत 0 6

अन्य सौयि उजति वटत
जलववद्यतु वटत



वविीय प्रगर्त (SuTRAको वववरण बमोख्जम)

स्थतिीय तह
ववर्ियोख्जत बजेट

कूल बजेट कूल ितलू खिि
कूल कतमकत 

लतर्ग पतररश्रर्मक 
खिि

ितल ुखिि %
कतमकत 
लतर्ग 

पतररश्रर्मक 
खिि %

ितल ु(पूाँख्जगत ितल ु
समेत)

कतमकत लतर्ग 
पतररश्रर्मक

भेरी िगर 
पतर्लकत २२,०५,००० ४,२५,८३,००० ४,४७,८८,००० १४,४७,०४९ ३,८९,३५,६२२ ६५।६२ ९६।४३

कुल आयोजित संतयत संितलि भएकत 
आयोजित संतयत

कुल ववर्ियोजि 
रकम कुल खिि रकम कैवर्यत

२० १८ २८६७७००० २४६४३११०

मतुयमन्रहरी रोजगतर कतयिक्रम



यवुत प आयोजितको आयोजित वववरण (EMIS को वववरण बमोख्जम)

स्थतिीय तह यवुत  प आयोजित 
सङ्खतयत

आयोजितमत खिि 
गिे गरी स्वीकृत 

बजेट
हतलसम्मको खिि खििको प्रगर्त

प्रर्तशत कैवर्यत

भेरर िगरपतर्लकत १८ ४२,००,००० ३९,७०,०७९ ९४.५२

प्रमरोकतको आयोजितको वववरण (EMIS को वववरण बमोख्जम)

स्थतिीय तह प्रमरोकतको आयोजित 
सङ्खतयत

आयोजितमत खिि
गिे गरी स्वीकृत 

बजेट

हतलसम्मको 
खिि खििको प्रगर्त 

प्रर्तशत कैवर्यत

भेरी िगरपतर्लकत ८३ ३,६१,७८,००० ३,४९,६५,५९३ ९६.६५



रोजगतर सजृित सङ्खतयत (EMIS को वववरण बमोख्जम)

स्थतिीय तहको
ितम

कूल 
सूख्िकृत 
बेरोजगतर 
व्यख्क्तको
सङ्खतयत

यवुत प प्रमरोकत

लक्ष्य
रोजगतरी
मत 

संलग्ि 
सङ्खतयत

कूल 
रोजगतरी ददि

और्त 
रोजगतरी
ददि

लक्ष्य
रोजगतरीमत
संलग्ि 
सङ्खतयत

कूल रोजगतरी 
ददि

और्त 
रोजगतरी
ददि

भेरी ि पत ३४६६ १०० ६६ ६६०० ९२ ८०० १२८० ६२७२० ४९



 सडक तर्ि ववर्भन्न वडतमत जम्मत ६५ वटत आयोितह मत वजेट ववर्ियोजि गरी ३७।५७
वक.र्म. ियताँ ट्रयतक खोल्ि,े ०।६५ वक.र्म. ग्रतभेल गिे, ०।४८ वक.र्म. आर.र्स.र्स गिे र
१८।२५ वक.र्म. सडक स्तर उन्निी तथत ववस्ततर गिे कतयि भएको छ ।

 खतिपेतर्ि तर्ि ववर्भन्न वडतमत जम्मत ४२ वटत आयोजितह मत वजेट ववर्ियोजि गरी ५४ वक.र्म.

पतइप लतइि, ३० वटत इन्टेक, २२ वटत आर.र्भ.वट र १७ वटत ितरत र्िमतिण गररएको छ ।

 र्सितइ तर्ि ववर्भन्न वडतमत जम्मत २० वटत आयोजितह मत वजेट ववर्ियोजि गरी २।४३
वक.र्म. पिी कुलो, १।९ वक.र्म पतइप लतइि र ८ वटत र्सितइ पिी पोखरी र्िमतिण गररएको छ
।

आ.व.०७८।०७९ मत भएकत मतुय उपलख्ब्िह 



 आ व २०७७।०७८ कत क्रमतगत २ वटत झोलङेु्ग पलु र्िमतिण सम्पन्न गरर पलुमत
आवतगमि कतयि सिुत भएको छ ।

 खोलत तििको लतर्ग सतित आर र्स र्स २ वटत सल्यतव वजृ र्िमतिण गररएको छ ।

 ववर्भन्न वडतमत जम्मत ४० वटत ववद्यतलयह मध्ये १७ वटत ववद्यतलयह को जम्मत
५० वटत कषेतत कोठत र्िमतिण र वताँकी २३ वटत ववद्यतलयह को ममित संभतर गरी
ववद्यतलय भविह संितलि गररएको छ ।

 क्रमतगत १ वटत वर्थिङ्ग सेन्टर र ३ वटत स्वतस््य िौकी र्िमतिण गरी संितलि
गररएको छ ।

आ.व.०७८।०७९ मत भएकत मतुय उपलख्ब्िह 



 वजतर षेतेरहरलतइ लख्षेतत गरेर वडत िं ३ र ४ को वजतर षेतेरहरर्भरहर जम्मत ६ वटत
सौयि सडक विी जडति गररएको छ ।

 ववर्भन्न वडतह को ववर्भन्न स्थतिमत िदी तथत पवहरो र्ियन्रहरण गििको लतर्ग जम्मत
१५ वटत आयोजितह मत वजेट ववर्ियोजि गरी िदी कटति तथत पवहरो बतट हिेु
जोख्खमलतइ व्यवस्थतपि गिि तटवन्ििको कतयि गररएको छ ।

आ.व.०७८।०७९ मत भएकत मतुय उपलख्ब्िह 



िगरपतर्लकतको प्रशतसकीय भवि

58



वडा नं १० भैरव आ वव भुरचौर



भेरी िगरपतर्लकत वडत िं ३ जतजरकोट 



भेरी िगरपतर्लकत वडत िं २ वर्ल्ड र्िमतिण 



मतुयमन्रहरी रोजगतर कतयिक्रम जरेलत देख्ख सतर्ल ववसतउर्ि सम्म खत.पत. र्िमतिण



छहरर खोला सिचाई योजना 



छहरर खोला खानेपानन योजना 



सिचाइ पोखरी ननर्ााण भे नं पा ६



कुद ुवरवपपल देख्ख झोलङेु्ग पलु सम्म सडक र्िमतिण भे िं पत १३



बोहोरा कासलका र्न्दिर -४  



बमतिपतख ुस्कूल र्िमतिण-भे ि पत १



सतग्र ेतटबन्िि र्िमतिण-७



भेरेखकि  खतिेपतिी र्िमतिण-६



टेम्िैपतखी र्सितई योजि -१०



गैरीखतली देख्ख रतितगताँउ सडक – भे ि पत ४



बताँसकोट कताँडतवतन्नी खतिेपतर्ि योजित – भे ि पत ९



र्डंगत र्तर्मले सडक र्िमतिण योजित – भे ि पत २



ररसतङ्ग खोलत सल्यतव बजृ र्िमतिण योजित – भे ि पत २



ववजय मत वव कतर्लिौर भवि र्िमतिण योजित – भे ि पत ५



र्रहरभवुि मत वव िमिुत वद्यतलय र्िमतिण योजित – भे ि पत ३



र्मथेँग्रत डोडतरे खतिेपतर्ि र्िमतिण योजित – भे ि पत ७



मवहलत बतलबतर्लकत तथत जेष्ठ ितगररक शतखतको खिि प्रर्तशत

qm=;= sfo{qmd ah]6 vr{ /sd k|ltzt s}lkmot 

! lgzt{  sfo{qmd #),)),))) @@,@&,))) &$=@$

@ ;+3Lo ;z{t %$,)),))) $#,!@,&()            &(=*&

afnd}qL :yfgLo 

tx

# k|b]z ;z{t @$,(@,))) @$,(@,))) !))

5f]/L ;'/Iff

vftf

hDdf !,)*,(@,))) (),#!,&() *@=(#
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e]/L gu/kflnsfaf6 dlxnf afnaflnsf tyf h]i7 gful/s zfvf af6 cf=j= @)&*.@)&( df

ePsf d'Vo pknAwLx? M

!&# hgfnfO{ ckfËtf kl/ro kq ljt/0f ul/Psf]df s ju{df #) hgf -

dlxnf !* hgf , k"?if !@ hgf _, v ju{ &( hgf - dlxnf #& hgf , k"?if 

$@ hgf _ , u ju{ @^ hgf - dlxnf !! hgf , k"?if !% _, 3 ju{ -dlxnf !% 

hgf k"?if @^_.

5f]/L ;'/Iff vftfdf ;xefuL 5f]/Lsf] ;+Vof @** hgf /x]sf 5g .

gu/kflnsfsf !# j6f j8fdf Ps Ps cf]6f ;d"x u/L !# j6f Psn dlxnf

;d"x / !# j6f dlxnf ;d"x u7g  ul/Psf] 5 .

@%) hgf dlxnfnfO{ 5f]6f]  cjlwsf] l;kd"ns tflnd ;DkGg ul/Psf] .
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भेरी िगरपतर्लकतर्भरहर सञ्चतर्लत शैख्षेतक संस्थतह को वववरण

तह/ववद्यतलय सतमदुतवयक संस्थतगत ितर्मिक/ग ुकुल जम्मत

आितरभतू तह (१-५) ३१ ११ १ ४३
आितरभतू तह (६-८) १३ ५ ० १८
मतध्यर्मक तह (९-१०) ६ ० ० ६
मतध्यर्मक तह (११-१२) ४ ० ० ४
जम्मत ५४ १६ १ ७१



तह/ववद्यतलय
सतमदुतवयक संस्थतगत ितर्मिक/ग ुकुल

जम्मत
छतरहर छतरहरत जम्मत छतरहर छतरहरत जम्मत छतरहर छतरहरत जम्मत

बतलववकतस ४८२ ३९२ ८७४ १८ ७ २५ २२ १० ३२ ९३१

आितरभतू तह (१-५) २४५८ २४९१ ४९४९ १९६ १२० ३१६ ३१ ३१ ६२ ५३२७

आितरभतू तह (६-८) १५६७ १५१९ ३०८६ ३४ २० ५४ ० ३१४०

मतध्यर्मक तह (९-१०) ८४६ ९७६ १८२२ ० ० १८२२
मतध्यर्मक तह (११-१२) ३९१ ४४२ ८३३ ० ० ८३३

जम्मत ६१४४ ५८२० ११९६४ २४८ १४७ ३९५ ५३ ४१ ९४ १२०५३

ववद्यतथी वववरण २०७९ 



ख्शषेतक दरवन्दी 

तह/ववद्यतलय
सतमदुतवयक

जम्मत आवश्यक 
दरवन्दी रतहत

ख्श.र्स.अिदुति

संघ िपत 

आितरभतू तह (१-५) १२७ ३७ ० ९ १७३ ७४ 

आितरभतू तह (६-८) २१ २३ ७ १४ ६५ २७
मतध्यर्मक तह (९-१०) १३ १३ ७ ९ ४२ ८

मतध्यर्मक तह (११-१२) ४ ८ ० ० १२ ४
जम्मत १६५ ८१ १४ ३९ २९२ ११३



भेरी िगरपतर्लकतर्भरहर सञ्चतर्लत शैख्षेतक संस्थतह  

वववरण ववद्यतलयमत
आितररत 

समदुतयमत 
आितररत जम्मत लगतिी आवश्यक

संघ िपत 
बतल ववकतस केन्र ४२ २ ४४
बतल ख्शषेतक ४२ २ ४४ ४२ २ ८

बतलववकतस केन्र र बतल ख्शषेतक 

सतमदुतवयक र्सकतइ केन्र 

वववरण संतयत

सतमदुतवयक र्सकतइ केन्र ३

सतमदुतवयक पररितर्लकत ३



भौर्तक पवुतिितर तर्ि  सशतिूः

89

क्र स वववरण वजेट खिि प्रर्तशत

१ र्रहरभवुि मत.वव., खलंगत १,००,००,००० १,००,००,००० १००

२ लक्ष्मी मत.वव., भेरे ३६,००,००० ३६,००,००० १००

३ भतगवती आ.वव., गंगवटयत १८,००,००० १८,००,००० १००

४ मष्टत आ.वव., र्गमत १८,००,००० १८,००,००० १००

५ िन्र ज्योती आ.वव., दोकतित १८,००,००० १८,००,००० १००

जम्मत १,९०,००,००० १,९०,००,००० १००



ICT तर्ि

90

क्र स वववरण वजेट खिि प्रर्तशत
१ र्रहरभवुि मत.वव., खलंगत ६,५०,००० ६,५०,००० १००

२ भैरव आ.वव., भरुिौर ६,५०,००० ६,५०,००० १००

३ र्रहरभवुि आ.वव., ररसतङ्ग ६,५०,००० ६,५०,००० १००

४ िरेत आ.वव., सतलटतकुरत ६,५०,००० ६,५०,००० १००

५ िन्र ज्योती आ.वव., दोकतित ६,५०,००० ६,५०,००० १००

६ कतर्लकत आ.वव. र्डंगत ६,५०,००० ६,५०,००० १००

७ ख्शव शंकर मत.वव. जगर्तपरु ६,५०,००० ६,५०,००० १००

जम्मत ४७,५०,००० ४७,५०,००० १००



ववज्ञति प्रयोगशतलत तथत पसु्तकतलय तर्ि

91

क्र स वववरण वजेट खिि प्रर्तशत
ववज्ञति प्रयोगशतलत

१ शंकर भवि मत.वव., बतहिुथतित ६,५०,००० ६,५०,००० १००

२ लक्ष्मी मत.वव. भेरे ६,५०,००० ६,५०,००० १००

जम्मत १३००००० १३००००० १००

पसु्तकतलय

१ ददपेन्र मत.वव. भरु ६,५०,००० ६,५०,००० १००

जम्मत ६,५०,००० ६,५०,००० १००



ववख्िय समतर्िकरण अन्तगितकत कतयिक्रम वजेट तथत खिि वववरण
र्स.िं. कतयिक्रम/आयोजित/वक्रयतकलतपको ितम ववर्ियोजि खिि खिि (%) मौज्दतत

१ बतलववकतसकत बतल ख्शषेतक तथत ववद्यतलय कमिितरीको लतर्ग अिदुति 
(४४+६५)  १,००,००,००० ९०,७२,००० ९०.७२ ९,२८,०००

२ ववद्यतलयमत स्वयं सेवक ख्शषेतक अिदुति  १,००,००,००० ९७,३१,३२१ ९७.३१ २,६८,६७९

३ बतवर्िक शैख्षेतक क्यतलेण्डर/पतरहरो र्िमतिण  १,००,००० ९८,८७५ ९८.८८ १,१२५

४ खतजत तथत बैठक भित (ख्शषेतत सर्मर्त, प्रअ बैठक र अन्य शैख्षेतक 
सरोकतरवतलतसाँगको छलर्ल)  ६,००,००० ६,००,००० १००.०० ०

५ ववद्यतलय अिगुमि, सपुररवेषेतण तथत र्िरीषेतण जिप्रर्तर्िर्ि सवहतको (कषेतत ८ 
को परीषेतत समेत)  ५,००,००० ४,९८,५९५ ९९.७२ १,४०५

६ "म.प ववश्वववद्यतलय स्थतिीय सरकतर ववश्वव्यतपी छतरहरवरृ्त २०२१" कोर् तर्ि   १०,००,००० ४,२१,६७५ ४२.१७ ५,७८,३२५

७ रतष्ट्रपर्त रर्िङ ख्शल्ड तथत मेयर कप प्रर्तयोर्गतत  ८,००,००० ८,००,००० १००.०० ०

८ अर्तररक्त वक्रयतकलतप सञ्चतलि (मञ्च एक प्रर्तभत अिेक)  ४,००,००० २०,००७ ५.०० ३,७९,९९३

९ उ्कृष्ट ख्शषेतक, ववद्यतथी र ववव्यस सम्मति  १,००,००० ० ०.०० १,००,०००

कुल जम्मत २,३५,००,००० २,१२,४२,४७३ ९०.३९ २२,५७,५२७92



संघीय सरकतर शसति अिदुति तर्ि कत कयिक्रमह को खिि वववरण

र्स.िं. कतयिक्रम/आयोजित/वक्रयतकलतपको ितम ववर्ियोजि खिि खिि (%)

१ आितरभतु तह तथत मतध्यतर्मक तहमत स्वीकृत दरवन्दी तथत अिदुतिमत कतयिरत ख्शषेतकको थप 
तलव  २९,४६,००० १६,७८,०५३ ५६.९६

२ मतध्यर्मक तहकत स्वीकृत दरवन्दीकत ख्शषेतक, रतहत अिदुति ख्शषेतक  लतर्ग तलब भित 
अिदुति (ववशेर् ख्शषेतत पररर्द अन्तरगतकत ख्शषेतक/कमिितरी,प्रतववर्िक ितरकत प्रख्शषेतक समेत)  २,४१,००,००० २,४०,३३,८६९ ९९.७३

३ आितरभतू तहकत स्वीकृत दरवन्दीकत ख्शषेतक, रतहत अिदुति ख्शषेतककत लतर्ग  तलब भित 
अिदुति (ववशेर् ख्शषेतत पररर्द अन्तरगतकत ख्शषेतक/कमिितरीह  समेत)  

११,०२,००,००
०

११,०२,००,००
० १००.००

४ प्रर्त ववद्यतथी  लतगतकत आितरमत ख्शषेतण र्सकतइ  सतमग्री एवम ्कषेतत ८ को  परीषेतत 
व्यवस्थतपि अिदुति  १,८८,००० १,८८,००० १००.००

५ प्रर्त ववद्यतथी  लतगतकत आितरमत ख्शषेतण र्सकतइ  सतमग्री एवम ्कषेतत ८ को  परीषेतत 
व्यवस्थतपि अिदुति  २५,८४,००० २५,८४,००० १००.००

६ मतध्यर्मक तह कषेतत (९-१०) मत अंग्रजेी,गख्णत र ववज्ञति ववर्यमत ख्शषेतण सहयोग अिदुति  २,६४,००० २,६२,५०८ ९९.४३

७ आितरमतु तह कषेतत (६-८) मत अंग्रजेी,गख्णत र ववज्ञति ववर्यमत ख्शषेतण सहयोग अिदुति  १,३८,००० ८३,०९० ६०.२१

८ प्रतरख्म्भक बतल ववकतस  सहजकततिह को पतररश्रर्मक तथत ववद्यतलय कमिितरी व्यबस्थतपि 
अिदुति  ८७,४०,००० ८७,४०,००० १००.००

९ प्रतरख्म्भक बतल ववकतस सहजकततिह को पतररश्रर्मक तथत ववद्यतलय कमिितरी व्यवस्थतपि थप 
अिदुति  ३०,४९,००० २६,४४,४९६ ८६.७३

१० आितरमतु तह कषेतत (६-८) मत अंग्रजेी,गख्णत र ववज्ञति ववर्यमत ख्शषेतण सहयोग अिदुति  १८,९२,००० १८,९०,९८० ९९.९५93
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र्स.िं. कतयिक्रम/आयोजित/वक्रयतकलतपको ितम ववर्ियोजि खिि खिि (%)

११ प्रतरख्म्भक बतल ववकतस  सहजकततिह को पतररश्रर्मक तथत ववद्यतलय कमिितरी 
व्यबस्थतपि अिदुति  ६,३५,००० ६,३५,००० १००.००

१२ मतध्यर्मक तह कषेतत (९-१०) मत अंग्रजेी,गख्णत र ववज्ञति ववर्यमत ख्शषेतण सहयोग 
अिदुति  ३६,२३,००० ९,१६,२२७ २५.२९

१३ शैख्षेतक पहुाँि सरु्िख्िततत, अिौपितररक तथत वैकख्ल्पक ख्शषेतत कतयिक्रम (परम्परतगत 
ववद्यतलय, वैकख्ल्पक ववद्यतलय, सतषेतरतत र र्िरन्तर ख्शषेततकत कतयिक्रम समेत)  ६५,००० ० ६५०००

१४ ववद्यतलय सञ्चतलि तथत व्यवस्थतपि अिदुति  ३६,०९,००० २८,४७,००० ७८.८९

१५ कोर्भड - १९ कत कतरण उ्पन्न पररख्स्थर्तमत र्सकतइ सहजीकरणकत लतर्ग शैख्षेतक कतयिक्रम  ३४,००० ३०,००० ८८.२४

१६ GPE को सहयोगमत कोर्भड - १९ कत कतरण उ्पन्न पररख्स्थर्तमत र्सकतइ सहजीकरणकत लतर्ग 
शैख्षेतक कतयिक्रम  ९,००,००० ,००,००० १००.००

१७ सतमदुतवयक ववद्यतलयकत छतरहरतह लतई र्िशलु्क स्यतर्िटरी टयतड ब्यवस्थतपि  २६,८३,००० २६,८३,००० १००.००

१८ सतविजर्िक ववद्यतलयकत  ववद्यतथीह कत लतर्ग र्िशलु्क पतठ्यपसु्तक अिदुति  ६२,७४,००० ६२,६७,५०१ ९९.९०

१९ ववद्यतलय सञ्चतलि तथत व्यवस्थतपि अिदुति  २,६३,००० २,६३,००० १००.००

२० सतविजर्िक ववद्यतलयकत  ववद्यतथीह कत लतर्ग र्िशलु्क पतठ्यपसु्तक अिदुति  ४,५६,००० ९६,७५६ २१.२२



95

र्स.िं. कतयिक्रम/आयोजित/वक्रयतकलतपको ितम ववर्ियोजि खिि खिि (%)

२१ ववद्यतलयमत शैख्षेतक गणुस्तर सदुृढीकरण  एवम ्कतयिसम्पतदिमत आितररत प्रो्सतहि 
अिदुति  ८५,१३,००० ८४,४३,३६० ९९.१८

२२ सतमदुतवयक ववद्यतलयकत छतरहरतह लतई र्िशलु्क स्यतर्िटरी टयतड ब्यवस्थतपि  १,९५,००० १,६३,५८२ ८३.८९

२३ शैख्षेतक पहुाँि सरु्िख्िततत, अिौपितररक तथत वैकख्ल्पक ख्शषेतत कतयिक्रम (परम्परतगत 
ववद्यतलय, वैकख्ल्पक ववद्यतलय, सतषेतरतत र र्िरन्तर ख्शषेततकत कतयिक्रम समेत)  ८,८७,००० ७,९३,००० ८९.४०

२४ ववद्यतलयमत शैख्षेतक गणुस्तर सदुृढीकरण  एवम ्कतयिसम्पतदिमत आितररत प्रो्सतहि 
अिदुति  ६,१९,००० ४,००,००० ६४.६२

२५ कोर्भड - १९ कत कतरण उ्पन्न पररख्स्थर्तमत र्सकतइ सहजीकरणकत लतर्ग शैख्षेतक 
कतयिक्रम  ४,६६,००० ४,६५,९१० ९९.९८

२६ सतविजर्िक ववद्यतलयमत अध्ययिरत ववद्यतथीह कत लतर्ग छतरहरबखृ्ि (आवतसीय तथत 
गैरआवतसीय)  ३,४३,००० ३,४३,००० १००.००

२७
कषेतत ९-१२ मत अध्ययिरत ववपन्न लख्षेतत छतरहरवखृ्ि (Pro-poor Target Scholarship) 
कत लतर्ग छिोट भएकत ववद्यतथी कत लतर्ग छतरहरवखृ्ि (कषेतत ११ र १२ कत ववज्ञति 
ववर्यसमेतकत लतर्ग)  

२,००० ० २०००

२८ सतविजर्िक ववद्यतलयमत अध्ययिरत ववद्यतथीह कत लतर्ग छतरहरबखृ्ि (आवतसीय तथत 
गैरआवतसीय)  ४२,२९,००० २८,०४,६०० ६६.३२

२९
कषेतत ९-१२ मत अध्ययिरत ववपन्न लख्षेतत छतरहरवखृ्ि (Pro-poor Target Scholarship) 
कत लतर्ग छिोट भएकत ववद्यतथी कत लतर्ग छतरहरवखृ्ि (कषेतत ११ र १२ कत ववज्ञति 
ववर्यसमेतकत लतर्ग)  

३४,००० ० ३४०००

कुल जम्मत १८,७४,३१,००० १७,९८,५६,९३२ ९५.९५



आ व २०७८।७९ मत भेरी िगरपतर्लकतमत ख्शषेतत षेेतरहरमत गररएकत रतम्रत 
अभ्यतसह 

िपेतल सरकतरको िीर्त तथत कतयिक्रमलतइि कतयतिन्वयि गिि ववद्यतलय कमिितरी र बतल ववकतस केन्रकत बतल
ख्शषेतकह (६५+४४=१०९ जित) को तलव भित संख्घय सरकतरबतट प्रतप्त  ८ हजतरमत िगरपतर्लकतकतले  ७
हजतर थप गरर मतर्सक १५ हजतर पयुतिएको छ ।

रतवष्ट्रय तथत अन्तरतिवष्ट्रय स्तरमत प्रर्तस्पिी, आिरु्िक सूिित तथत सञ्चतर प्रववर्िको प्रयोग गिि सक्िे ववश्वपररवशे
सहुतउाँदो दषेत जिशख्क्त तयतर गिे उदे्दश्यले १ वटत ववद्यतलयमत पसु्तकतलय स्थतपित, ७ वटत ववद्यतलयमत सिुित
तथत सञ्चतर प्रववर्ि (ICT) को स्थतपित र २ वटत ववद्यतलय ववज्ञति प्रयोगशतलत (Science Lab) को स्थतपित गररएको
छ ।

 ववद्यतलयमत रतष्ट्रपर्त शैख्षेतक सिुतर कतयिक्रम अन्तगित भौर्तक र्िमतिण तर्ि १ वटत ४ कोठे भवि र ३ वटत २
कोठे भवि र्िमतिण भएकत छि ।



क्रमशूः

 ववद्यतलय सञ्चतलि, व्यवस्थतपि र र्ियमि गििकत लतर्ग स्थतिीय ख्शषेतत ऐि, २०७४ अिसुतर सवै ववद्यतलयमत
ववद्यतलय व्यवस्थतपि सर्मर्त गठि गररएको छ।

 ववद्यतलयह कत शैख्षेतक कतयिक्रमह लतइि र्ियर्मत व्यवख्स्थत गिि िगरपतर्लकतबतट शैख्षेतक क्यतलेण्डर र्िमतिण
भएको ।

 भिे प्र्येक वर्ि श्री र्रहरभवुि मतध्यर्मक ववद्यतलयमत अध्ययि गिे २० जित छतरहरतह लतइि आवतसीय छतरहरवखृ्ि
तथत ५५ सतमदुतवयक ववद्यतलयह मत कषेतत १-८ सम्मकत छतरहरत र दर्लत छतरहरह लतइि र्ियर्मत छतरहरवखृ्ि उपलब्ि
गरतइएको छ ।



क्रमशूः

योग्य र दषेत ख्शषेतकको र्ियखु्क्तबतट गणुस्तरीय ख्शषेततको प्रतप्त गिे बतलबतर्लकतको अर्िकतर सरु्िख्ित गिि करतर
ख्शषेतक र्ियखु्क्त प्रवक्रयत र्िष्पषेत र पतरदख्शि गररएको छ ।

COVID-19 महतमतरीको कतरण अस्तव्यस्त रहेको ख्शषेतत षेेतरहरमत शैख्षेतक षेतर्त न्यूर्िकरणकत लतर्ग ववद्यतलयलतइि
मतस्क, सेर्िटतइजर लगतयतकत आितरभतू स्वतस््य सतमग्री ववतरण गररएको छ ।

कुपोर्ण हिु िददि तथत सिेतितकत लतर्ग प्र्येक (५४ वटत) सतमदुतवयक ववद्यतलयलतइि पोर्ण कििर उपलब्ि
गरतइएको छ ।

 ववद्यतलयमत कतयिरत ख्शषेतक तथत प्र अ ह लतई षेतमतत अर्भववृि कतयिक्रम संितलि गररएको छ ।

 प्र अ ह को र्ियर्मत वैठकमत ख्शषेतत संग सम्वख्न्ित ववववि ववर्यमत छलर्ल तथत अन्तवक्रि यत गररएको छ ।



क्रमशूः

खेलकुदको मतध्यमबतट उ्कृष्ट अिशुतर्सत र सषेतम खेलतडीह तयतर पतदै भववष्यमत रतवष्ट्रय तथत अन्िरतवष्ट्रय
स्तरकत प्रर्तयोर्गततमत सहभतगी भै रतष्ट्रको छवव उच्ि बितउि योग्दति पयुतिउि सक्िे खेलतडी तयतर गिे उदे्दश्यले
पतर्लकत स्तरीय रतष्ट्रपर्त रर्िङ ख्शल्ड तथत मेयर कप प्रर्तयोर्गतत सञ्चतलि हिुे गरेको छ ।

 ख्जल्लतस्तरीय/अन्तरपतर्लकत स्तरीय रतष्ट्रपर्त रर्िङ ख्शल्ड प्रर्तयोर्गततमत भेरी िगरपतर्लकतले सवक्रयततपवुिक भतग
र्लई प्रथम स्थति हतर्सल गिि सर्ल भएको छ ।

प्र्येक ५४ वटत सतमदुतवयक ववद्यतलयह मत First Aid kitsको व्यवस्थत गररएको छ ।

OLE NEPAL रWFPको सहयोगमत कतयतिलयमत E-library स्थतपित गररएको छ ।



वतवर्िक प्रगर्त (िगर स्वतस््य)

स्वतस््य िौकी पनु्मत र आितरभतु स्वतस््य सेवत केन्र ब ुङे्गमत बहीरङ्ग 
सेवत (OTC)सिुत 
सम्पणुि आितरभतु स्वतस््य सेवत केन्र (७ वटत)आफ्िै भविबतट सेवत 
सिुत  गरेको ।
वडत िं १२ मत िगरपतर्लकतको ववर्ियोख्जत बजेटबतट गताँउघर ख्क्लर्िक 
भवि र्िमतिण (ववर्ियोख्जत बजेट  .३,००,०००।)

सम्पणुि स्वतस््य िौकी तथत आितरभतु स्वतस््य सेवत केन्रह मत पोर्ण 
कििरको स्थतपित ।
स्वतस््य िौकी भरु र जगर्तपरुमत बर्थिङ सेन्टर स्थतपित तथत गणुस्तर 
सेवत सिुत । 
घरमत सु् केरी हिेु दरमत कमी आएको।
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आर्थिक प्रगर्त 
क्र.स. ख्शर्िक बजेट खिि प्रगर्त कैवर्यत

१. ससति २,७६,००,००० २,६२,००,००० ९५.२

२. र्िसति १,२०,००,००० १,०७,२५,००० ८९.३७

जम्मत ३,९३,००,००० ३,६९,२५,००० ९४.९५

101



िगर स्वतस््य शतखतको आ.व. 07९/08० को र्िसति कतयिक्रमको खिि वववरण

र्स।ि कतयिक्रमको ितम ववर्ियोजि   खिि भतर 

१ रोर्मङ अ.ि.र्म. तलब व्यवस्थतपि ७००००० ५,३०,००० ७५=७

२ अ.ि.र्म. तलब -बतहिुथतित, भरु र पनु्मत ३,५५,९३० ३,५५,९३० १००

३ कतयतिलय सहयोगी तलब –बतहिुथति ५,५२,६०० ५,५२,६०० १००

४ कतयतिलय सहयोगी तलब व्यवस्थतपि बर्थिंग सेन्टर -बतहिुथतित, पनु्मत, भरु, जगर्तपरु र कुद_ु ९,२१,००० ९,२१,००० १००

५ आितरभतु स्वतस््य सेवतमत कतयिरत अ.ि.र्म. तथत अ.हे.ब. को तलब व्यवस्थतपि ७,११,८६८ ७,११,८६८ १००

६ मतमर्सक स्वतस््य कमिितरी तलब व्यवस्थतपि तथत कतयिक्रम ३,००,००० ३,००,००० १००

७ स्वतस््य िौकी भरु, कुद ुर पनु्मतमत कतयिरत ल्यतव कमिितरीको तलब ६,९३,००० ६,९३,००० १००

८ म.स्वतस््य स्वयं सेववकत प्रो्सतहि भित ४,३२,००० ४,३२,००० १००

९ स्वतस््य संस्थतको प्रशतसर्िक खिि २,८८,००० २,८८,००० १००

१० RDQA तथत स्वतस््य िौकी अिगुमि १,३०,००० १,३०,००० १००
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र्स।ि कतयिक्रमको ितम ववर्ियोजि   खिि भतर 

११ स्वतस््य िौकी कुद ुबर्थिंग सेन्टर सदृदवढकरण ४००००० ४००००० १००

१२ आितरभतु स्वतस््य सेवत केन्रह मत  और्र्ि तथत उपकरण खररद २०००००० २०००००० १००

१३ मेयर स्वतस््य सिुतर कतयिक्रम ५००००० ५००००० १००

१४ MNH onsite coaching ५०००० ५०००० १००

१५ DHIS onsite coaching ७५००० ७५००० १००

१६ िगरपतर्लकत अन्तगितकत प्रयोगशतलतमत आवश्यक सतमतग्री खरीद १५०००० १५०००० १००

१७ स्वतस््य संस्थतको मतर्सक बैठक २०३६१८ २०३६१८ १००

जम्मत १२०००००० १०७२५००० ८९.३७
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र्स।ि कतयिक्रमको ितम ववर्ियोजि  खिि भतर 

१८
बर्थिंग सेन्टरमत ितईट र्डउवट गरेवतपतको जम्मत २८० ददिको प्रर्त ददि   १५० कत 
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१९ स्वतस््य िौकी भरू र पनु्मत ममित -  १,००,०००। कत दरले २००००० २००००० १००

२० स्वतस््य सम्बख्न्ि छपतई तथत सिुित प्रवतह १५०००० १५०००० १००

२१ खोप ख्क्लर्िक स्थतपित वडत िं ४,१० र १२ ९००००० ३००००० ३३.३३

२१ िगरपतर्लकत अन्तगितकत स्वतस््य िौकी, स्वतस््यकमीलतई उ्कृष्ट छिोट प्रकृयत ५०००० ५०००० ०

२२  और्र्ि तथत खोप ढुवतिी १५०००० १५०००० १००
२३ बहषेुेतर्रहरय पोर्ण योजित कतयिक्रम ३००००० ३००००० १००

२४
कोरोित भतईरस सम्बख्न्ि जििेतित कतयिक्रम तथत र्लोअप कतयिक्रम -स्वतस््य िौकी तथत 
आितरभतु स्वतस््य सेवत केन्दर _ १२७१९८४ १२७१९८४ १००

२५
कोरोित भतईरस सम्बख्न्ि जििेतित कतयिक्रम तथत र्लोअप कतयिक्रम -स्वतस््य िौकी तथत 
आितरभतु स्वतस््य सेवत केन्दर _ २०५००० २०५००० १००

२६ कोर्भड-१९ व्यव्थतपि तथत सरसर्तई कतयिक्रम १००००० १००००० १००
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१ स्वतस््य सिुित सतथै आइ एम यू सदुद्दवढकरण कतयिक्रम  २००००० २००००० १००

२ पतर्लकत स्तरमत स्वतस््य सस्थतह को मतर्सक बैठक डतटत भेरीवर्केसि एव गणुस्तर सिुतर 
सतथै िौमतर्सक एव वतवर्िक सर्मषेतत १००००० १००००० १००

३ मतत ृतथत िवख्शश ुकतयिक्रम अन्तगित आमत सरुषेतत गभिवती उ्प्ररेणत सेवत न्यतिो झोलत र 
र्िशलु्क गभिपति कतयिक्रम १३००००० १३००००० १००

४ र्सववआईएमएिर्सआई Onsite coaching  र समतत तथत पहुाँि कतयिक्रम २००००० २००००० १००

५ मतत ृतथत िवख्शश ुकतयिक्रम २०४३००० २०४३००० १००

६ पोर्ण कतयिक्रम ३७५००० ३७५००० ७३
७ कोर्भड १९ वव द्द खोप अर्भयति सितलि व्यवस्थतपि खिि पतर्लकतस्तरीय सर्मषेतत तथत 

योजित र पतर्लकत तथत स्वतस्थय समस्यत स्तरीय सपुररवेषेत २६१००० २६१००० १००

८
पतर्लकत स्तरमत टतईर्तइड खोप अर्भयति सितलि तथत र्ियर्मत खोपमत टतईर्तइड खोप 
श ुवततको सतथै र्ियर्मत खोप शदुढीकरण र सरसर्तई
प्रबन्ििको लतर्ग पतर्लकत र वडत खोप समन्वय सर्मर्त र सरोकतरवतलतह को अर्भमखु्खकरण 
१ ददिे 

२८१००० २८१००० १००
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९

पतर्लकत स्तरमत खोप र सरसर्तई प्रबन्िि कतयिक्रमको सर्मषेतत सकु्ष्मयोजित 
अध्यतवर्िक र पतर्लकत खोप सर्मर्तको अर्भमखु्खकरण समेत पतर्लकत २ ददिे, 
वडत खोप समन्वय सर्मर्तको स्वतस््य सस्थत, वडत स्तरमत अर्भमखु्खकरण १ 
ददिे तथत पणुि खोप सरु्िितततको लतगी घरिरुी भररवर्केशि कतयि समेत 

२३६००० २३६००० १००

१०
करतर अ.हे.ब., अ.ि.मी.  ( खोप सेवत कतयिक्रम सितलिको लतर्ग उच्ि 
वहमतली, पहतडी ख्जल्लतह  र महत तथत उप महतिगरपतर्लकत  सस्थतगत 
ख्क्लर्िक) ९० जि 

२६०००० २६०००० १००

११ पररवतर र्ियोजि वकशोर वकशोरी तथत प्रजिि ्स्वतस््य कतयिक्रम ४४४००० ४४४००० १००

१२

उपितरत्मक सेवत अन्तगितकत कतयिक्रमह आितरभतु तथत आकख्स्मक
स्वतस््य सेवतको लतर्ग और्तर्ि खररद ,न्यिुतम सेवत मतपदण्ड कतयिक्रम
सितलि तथत सदुद्दर्िकरण र आाँखत, ितक, कति, घताँटी तथत मखु स्वतस््य
सम्बख्न्ि अर्भमखु्खकरण तथत ववितलय ख्स्क्रर्िग कतयिसितलि र्िदेख्शकत
उल्लेख भए बमोख्जम सितलि गिे ।

१८००००० १८००००० १००

१३ ववितलय स्वतस््य ख्शषेतत अमत समहु तथत मवहलत स्वतस््य स्वयं सेववकतह कत 
लतर्ग सतमतख्जक व्यवहतर पररवतिि कतयिक्रम १००००० १००००० १००

१४ मवहलत स्वतस््य स्वय सेववकतको रेफे्रसर ततर्लम   ( ३ ददिे) ३००००० ३००००० १००106
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१५ रतवष्टय मवहलत स्वतस््य स्वयसेववकत कतयिक्रम पोशतक प्रो्सतहि यतततयतत खिि वतवर्िक सर्मषेतत 
गोष्ठी र ददवस मितउिे खिि समेत ७००००० ७००००० १००

१6 कोर्भड १९ लगतयत ववर्भन्न महतमतरीजन्य रोगह को रोगथतम र्ियन्रहरण तथत र्िगरतिीकत 
लतर्ग सरोकतरवतलत साँगको अन्तरवक्रयत तथत RRT स्वतस््यकमी पररितलि ५०००० ५०००० १००

१7
औलो तथत कतलतजतर महतमतरी हिेु षेेतरहरको छिौट गरी ववर्तदद छकि िे  (रेस्पोख्न्सब स्प्रइेङ
समेत) वकटजन्य रोग र्ियन्रहरण कतयिक्रमको अिगुमि एवम् मूल्यतङ्कि तथत वकतजन्य रोग
र्ियन्रहरणकत लतर्ग बहरु्िकतय अन्तरवक्रयत गिे ।

२००००० २००००० १००

१8 पशपंुषेती आदीबतट हिेु ईन्रु्एन्जत, वडि फ्ल,ु AMR, र्सवष्टसकोर्सस आदद ववर्भन्न स वतरोग 
सम्बख्न्ि रोकथतम तथत र्ियन्रहरणकत लतर्ग सिेतित कतयिक्रम २०००० २०००० १००

२9
ववर्भन्न स वतरोग िसिे रोग जिुोवटक मतिर्सक स्वतस््य सम्बख्न्ि अन्तरवक्रयत कतयिक्रम तथत
ददवसह  ( Hypertention, Diabetes, COPD, Cancer Day, आ्मह्यत रोकथतम ददवस,
मतिर्सक स्वतस््य ददवस, अल्जतईमर ददवस, रेववज ददवस, ववश्व औलो ददवस ) मितउिे

१२०००० १२०००० १००

२0 मलेररयत, डेंग,ु कतलतजतर, स्क्रब टतइर्स आदद वकटजन्य रोगको डतटत भेररवर्केशि १०००० १०००० १००
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२१

षेतयरोग जोख्खम समहु तथत स्वतस््य सेवतको पहिु कम भएकत समदुतयमत सकृय 
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पररितलि ।

३५००० ३५००० १००

२२
स्वतस््य संस्थतमत आकख्स्मक अवस्थतमत और्र्ि एवं, ल्यतव सतमतग्री ढुवतिी, 
रेकडीङकत लतर्ग र्मि र्रमेट छपतइ तथत र्ोटोकपी,  ई.टी.र्भ. रख्जष्टर 
अध्यतवर्िक, ववश्व षेतयरोग ददवस सम्बख्न्ि कतयिक्रम 

१०५००० १०५००० १००

२३

ववश्व षेतयरोग ददवस सम्बख्न्ि कतयिक्रम स्थलगत अिखु्शषेतण गरर 
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षेतयरोगकत कतयिक्रमको अिि वतवर्िक सर्मषेतत तथत उपितर िर्तजतको कोहटि 
ववश्लरे्ण 

६०००० ६०००० १००

२४
स्थतिीय तहकत स्वतस््य िौकी, प्रत स्वत के र अस्पततलह मत कतयिरत 
कमिितरीह को तलब, महंगी भित, स्थतिीय भित, पोर्तक लगतयत प्रशतसर्िक 
खिि समेत 

२०२००००० २०२००००० १००
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कतयिक्रमको वववरण वतवर्िक लषेत प्रगर्त कैवर्यत

१
िमिुत कृर्क बगैँित 
स्थतपित तथत करेशतबतरी 
प्रवििि कतयिक्रम ५०% 
अिदुति

३५०

१३ वटै वडतकत वडतह ले छिौट गरेकत कृर्कह लतई िमिुत कृवर् 
बगैँित स्थतपितको लतर्ग टयतकेज सवहत कृवर् सतमतग्रीह ूः तरकतरीको 
बीउ,र्सल्पोर्लि टलतवष्टक,हजतरी र स्प्रयेर टंकी हस्ततन्तरण गररएको 
र उक्त सतमतग्रीह बतट करेशतबतरी तथत िमिुत कृर्क बगैँित 
स्थतपितमत सहयोग भएको ।

शतप्रर्तशत

२
व्यवसतवयक खेर्तमत
अिदुति सहयोग ५०% 
अिदुति

२००
पेश भएकत प्रस्ततवित अिसुतर भे.िपत ६ को श्री वरेन्र िसिरी तथत 
र्लरु्ल उद्योग मतर्ि त सनु्तलतजतत र्लरु्लको िसिरी स्थतपित तथत 
सदुृवढकरणको लतर्ग वर्ल्ड तयतरी तथत संरिित र्िमतिण गरेको र 
उक्त संरिितर्भरहर सनु्तलतजतत र्लरु्लको िसिरी रतख्खएको ।

शतप्रर्तशत

३
ववर्भन्न आिरु्िक तथत
उन्नत कृवर् औजतर 
उपकरणह  ववतरण

१ पटक

 भेरी िगरपतर्लकत जतजरकोटकत ववर्भन्न वडतकत कृर्कह को मतग 
बमोख्जम २८ सेट र्सड ववि िगरपतर्लकतको ७५%  मलु्य
अिदुतिमत ववतरण गररएको र उक्त सतमतग्री ववतरणबतट उन्नत 
बीउ भण्डतरणमत सहज भइरहेको ।

 ७५% मलु्य अिदुतिमै परतल कतटिे मेख्शि, र्सकेिर आरी 
ग्रतफ्टीङ्ग ितइर् स्प्र ेटंयतङ्की आदी ववतरण गररएको ।

५ लतख

क्रमश........



क्र.
सं.

कतयिक्रमको
वववरण वतवर्िक लषेत प्रगर्त कैवर्यत

४
च्यतउ 
उ्पतदि
सहयोग 
कतयिक्रम

५००

 २५०० टयतकेट च्यतउको बीउ ववतरण गररएको ५०% अिदुतिमत
 ८ क्वीन्टल भन्दत बढी च्यतउ उ्पतदि भएको गत वर्ि
 १ वटत च्यतउ उ्पतदि गििको लतर्ग पिी टलतवष्टक टिेल सवहतको संरिित 
र्िमतिण भएको भेरी गरपतर्लकत वडत िं. ३ को (श्री गीतत च्यतउ तथत कृवर् 
र्मि)

शतप्रर्तशत

५

उन्नत तथत 
हतइर्ब्रड 
तरकतरीको
बीउ ववतरण
(उन्नत 
शतप्रर्तशत र
हतइर्ब्रड 
५०% 
अिदुतिमत)

६५०

 कररब २५०० वटत उन्नत तरकतरीको र्मिीवकट मतर्ि त कृर्कह  लतभतख्न्वत 
भएकत सबै वडतमत १०० वटत वकटको दरले उन्नत तरकतरीको र्मिीवकट 
पठतएको  भरपतइ अिसुतर

 १००  जित भन्दत ववढ कृर्कह  र १० वटत कृर्क समहु तथत व्यख्क्तगत 
कृवर् र्मिहले ५०% मलु्य अिदुतिमत वहउाँदे तथत वसन्ते र्सजिको हतइर्ब्रड 
तरकतरीको बीऊह  प्रतप्त गरेको

 व्यवसतवयक तरकतरी उ्पतदिको षेतेरहर ववस्ततर भएको हतल यस पतर्लकतमत 
कररब ४० हेक्टर षेेतरहरर्लमत व्यवसतवयक  पमत तरकतरीको उ्पतदि 
भइरहेको ।

 गत आर्थिक वर्िमत यस पतर्लकतमत उ्पतदि भएको तरकतरीको वववरण अको 
ततर्लकतमत उल्लेख गररएको छ ।

शर्तप्रर्तशत

क्रमश........



क्र.सं
.

कतयिक्रमको
वववरण वतवर्िक लषेत प्रगर्त कैवर्यत

६
खद्यतन्न तथत 
तरकतरीको
बीउ उ्पतदि 
कतयिक्रम

२२५

 १५ हेक्टर षेेतरहरर्लमत मकैको बीऊ उ्पतदि भइरहेको (भेिपत ७ 
 पतकोट र र्म्यतङ्खग्रमत)

 १५ हेक्टर षेेतरहरर्लमत ितिको बीऊ उ्पतदि भइरहेको (भेिपत ३ 
होलजु्यूलत)

 ६ हेक्टर षेेतरहरर्लमत गहुाँको उन्नत बीऊ उ्पतदि भएको (भेिपत १ 
कतलेगतउाँ र भेिपत १० सतिीिौर)

 ४ रोपिी षेतेरहरर्लमत तरकतरीको उन्नत बीउ उ्पतदि भएको(टयतज,मलुत 
र र्समी तथत रतयो) भेिपत २ र्तर्लङे्ग र बतहिुथति, भेिपत ६ भेरे र भेिपत 
१ कतलेगतउाँ

शतप्रर्तशत

७

खतद्यतन्न
बतलीको 
उन्नत बीऊ
ववतरण 
५०% मलु्य
अिदुतिमत 

६७०  िति,गहुाँ र मकै तथत कोदोको उन्नत बीउ ५०% मलु्य अिदुतिमत कररब 
१५० हेक्टर षेेतरहरर्लको लतर्ग बीउ ववतरण गररएको शतप्रर्तशत

क्रमश........



क्र.
सं.

कतयिक्रमको
वववरण

वतवर्िक 
लषेत प्रगर्त कैवर्यत

८

वहउाँदे तथत वरे्
र्लरु्लको
वव वत ववतरण
५०% मलु्य 
अिदुतिमत

५००

 ५०० वटत वकवीको वव वत वव वत ववतरण भएको
 ३००० वटत केरतको वव वत, ३२०० वटत कतगर्तको वव वत, ६०० 
वटत कलमी सनु्तलतको वव वत र ४०० वटत र्मठत कतगर्त (sweet 
lemon) को वव वत कृर्कह को मतग बमोख्जम ५०% मलु्य अिदुतिमत 
ववतरण गररएको ।

शतप्रर्तशत

९ कृवर् औजतर
उपकरण ववतरण २१५

 कृर्कह को मतगबमोख्जम १० वटत र्मर्िवटलर, १ वटत बततउिे पंखत 
र १ वटत कुटतिी वपसतिी र्मल ५०% मलु्य अिदुतिमत ववतरण 
गररएको  र उक्त समतग्रीमतर्ि त खेर्तपतर्तमत सहजतत आएको ।

शतप्रर्तशत

क्रमश........



क्रमश…….
क्र.सं कतयिक्रमको वववरण वतवर्िक

लषेत
प्रगर्त कैवर्यत

१० वकसति सूिीकरण कतयिक्रम ५००

 अख्घल्लो आर्थिक वर्िमत छिौट भएकत २० जित कृर्क 
सहजकततिह लतषेत वकसति सूख्िकरण सम्बन्िी २ ददिे 
अर्भमखु्खकरण ततर्लम ददएको ।

 उक्त सहजकततिमतर्ि त संितलि गररएको वकसति सूख्िकरण 
कतयिक्रममत भेरी िगरपतर्लकत वडत िं. २,३,४,५,६,९ िं. 
मत उक्त कतयिक्रम सम्पन्न भएको ।

६० प्रर्तशत

११
ववर्भन्न वतलीबस्तमुत
आितररत सिेतित अर्भववृि 
कतयिक्रम

५७५

 खतद्यतन्न र्लरु्ल तरकतरी र अन्य बतली उ्पतदि तथत 
संरषेतण सम्बन्िी २३ वटत स्थलगत  पमत सिेतित 
अर्भववृि कतयिक्रमह  संितलि गररएको र उक्त 
कतयिक्रमह बतट कररब ५७५ जित कृर्कह  प्र्यषेत 
 पमत लतभतख्न्वत भएकत ।

शतप्रर्तशत

१२ बतली तथ मतटो उपितर
ख्शववर संिितलि, प्रतङ्गतररक 
मल ववतरण, आकस्मीक 
बतली संरषेतण सेवत 
कतयिक्रम र मौरीपतलि 
सम्बन्िी उपकरण तथत 
सतमतग्री सहयोग कतयिक्रम

६००  ११० वटत मतटोको िमिुत पररषेतण गररएको, २५०० जित 
कृर्कह ले ववर्भन्न रोगितशक तथत वकटितशक ववर्तदीह  
प्रतप्त गरेको र २ वटत कृर्क समहुह ले उन्नत कृवर् 
उपकरणह  प्रतप्त गरेको शतप्रर्तशत



सशति अिदुति तर्ि को 

क्र.
सं.

कतयिक्रमको
वववरण

वतवर्िक
लषेत

प्रगर्त कैवर्यत

१

खतद्य तथत पोर्ण 
सरुषेततमत टेवत
पयुतिउिे बतली
वस्तकुो सतित
व्यवसतवयक कृवर् 
उ्पतदि केन्द
(पकेट) ववकतस 
कतयिक्रम

२४००

ितिबतली पकेटूः भे िपत १ र ३ मत संितलि गररएको ितिबतली पकेटमत जम्मत ३ वटत 
कृर्क समहुह  सहमभतगी भएकत र्थए । जस अन्तगित १५ हेक्टर षेेतरहरर्लमत सतुखत ३ 
र सतुखत ६ जततको ितिको बीऊ उ्पतदि भइरहेको छ भिे बताँकी आिरु्िक कृवर् 
यन्रहरीकरण(पतवरवटलर,पततउिे पंखतह ,र्सडवविह ) व्यवस्थतपि गरेकत छि ्र ितिको 
बीउको अवस्थत रतम्रो रहेको छ उक्त षेेतरहरमत आगतमी वर्ि ४० देख्ख ५० क्वीन्टल 
ितिको उन्नत बीउ उ्पदति हिेु अपेषेतत गररएको छ । 
मकै पकेटूः भे िपत ७ र ८ मत संितलि भएको मकै पकेटमत जम्मत ३ वटत कृर्क 
समहुह  सहभतगी भएकत र्थए जस अन्तगित १० हेक्टर षेेतरहरर्लमत देउती मकैको बीऊ 
र १२ हेक्टर षेेतरहरर्लमत मिकतमित ३ जततको मकैको बीउ उ्पतदि भइरहेको छ र 
उक्त बीऊ हतभेष्टीङ्ग गिे क्रममत छ । यस पकेट कतयिक्रममत २ वटत सतित र्साँितइह  
र्िमतिण भएर संितलिमत आएकत छि भिे अन्य मेख्शिरी औजतर उपकरणह को
व्यवस्थतपि र अर्भववृि गररएको छ ।
ओखर पकेटूः भे िपत २ र ६ मत ओखर पकेट ववकतस कतयिक्रम संितलि गररएको 
ओखर पकेट कतयिक्रम अन्तगित कृर्क समहु, कृवर् सहकतरी र व्यख्क्तगत कृवर् र्मि गरेर 
१४ वटत प्रस्तवतितह  सहभतगी भएककत र यस अन्तगित ६०० वटत कलमी ओखरको 
वव वत लगतएको, २५०० वटत ओखरको र्बज ुवव वत लगतएको तथत ववर्भन्न उन्नत 
मेख्शिरी औजतर उपकरण तथत ६ वटत ओखर वव वतको लतर्ग श्रोत केन्रह  स्थतपित 
गररएको ।

शतप्रर्तशत



क्रमश......

क्र.सं कतयिक्रमको 
वववरण

वतवर्िक लषेत प्रगर्त कैवर्यत

२
रैथतिे बतली प्रवििि
तथत संरषेतण 
कतयिक्रम 

१३००

 रैथतिे बतलीको प्रितर प्रसतर सम्बन्िी र्लर्लेट,पम्पेलेट, र 
बकुलेट प्रकतशि गररएको (१००० प्रर्त) तथत होर्डङ्ग वोडि 
२ वटत 

 १५ जित कृर्कह लतई रैथतिे बतलीको पररकतर बितउिे 
सम्बन्िी २ ददिे अभ्यतस सवहतको ततर्लम संितलि गररएको

 १ पटक रेर्डयो/एर्.एम र परहरपर्रहरकत मतर्ि त प्रितर प्रसतर 
कतयिक्रम संितलि गररएको  

 कररब ५ वटत कृर्क समहु, १५ जित भन्दत बवढ 
कृर्कह ले रैथतिे बतली (कोदो,र्तपर र मतटेको) बीऊ तथत 
२० क्वीन्टल प्रतङ्गगतररक मल र्बतरण गररएको 

शतप्रर्तशत

३
खतद्यतन्न बतलीको
उन्नत बीउ 
उपयोगमत मलु्य 
अिदुति कतयिक्रम

१२००

 २०० हेक्टर षेेतरहरर्लको लतर्ग कररब ितिको बीउ र ४०० 
हेक्टर षेेतरहरर्लमत मकैको उन्नत बीऊको षेेतरहर ववस्ततर 
भएको तथत मकैको हतइर्ब्रड बीऊ ५ क्वीन्टल ववतरण 
गररएको ।

शतप्रर्तशत



मतुय मतुय उपलब्िीह ूः
• आिरु्िक कृवर् औजतर उपकरणह को व्यवसतवयक प्रवििि भइरहेको ।
• व्यवसतवयक र बेमौसमी तरकतरीको उ्पतदि षेेतरहर ववस्ततर भइरहेको र हतल ५० हेक्टर षेेतरहरर्लमत व्यवसतवयक र 
बेमौसमी तरकतरी खेर्त भई वतवर्िक ३० देख्ख ४० मेट्रीक टि सम्म तरकतरीको उ्पतदि भएको ।

• सनु्तलतजतत र्लरु्लको वव वतमत आ्मतर्िभिर हिु ेददशतमत अगतडी बढेको हतल ४ वटत िसिरीह बतट वतवर्िक  पमत ३० 
हजतर भन्दत बवढ सनु्तलतजतत र्लरु्लह ूःकतगर्त र सनु्तलतको वव वत उ्पतदि भइरहेको  ।

• ओखरको कलमी वव वत उ्पतदि गिे श्रोत केन्रह को षेतमतत ववकतस भएको जसमत हतल ३ वटत िसिरीह ले ओखरको 
कलमी वव वत उ्पतदि गरररहेको र वतवर्िक  पमत १२०० वटत कलमी ओखर र २० देख्ख ४० हजतर सम्म बीज ु
ओखरको वव वत उ्पतदि गरररहेको ।

• खतद्यतन्न बतलीह ूः िति, गहुाँ र मकैको उन्नत बीउमत आ्मतर्िभिरततको ददशतमत रहेको जसमध्ये वतवर्िक  पमत ितिको 
१०० क्वीन्टल, मकैको ६० क्वीन्टल र गहुाँको ८० देख्ख १०० क्वीन्टल सम्म उन्नत बीउ उ्पतदि भइ वववक्र 
ववतरण भइरहेको ।

• आल ुतथत तरकतरी बीउह ूः टयतज,रतयो,मलुत, केरतउ र सीमीको उन्नत बीउ उ्पतदिको श ुवतत  भएको। गत आवमत 
टयतजको ६० केजी,मलुतको ४० केजी र केरतउको १५० केजी उन्नत बीउ उ्पतदि भएको ।

• समग्रमत बीउ र्बजिको व्यवसतवयक र गणुस्तरीय उ्पतदिको मतध्यतमबतट िै भेरी िगरपतर्लकतलतई समवृिको ददशतमत 
अगतर्ड बढतउि ेसवकि ेप्रवल संभतवित रहेको देख्खन्छ । 

• हतल िगरपतर्लकत र्भरहर १ वटत कृवर् हतटबजतर, ५ वटत तरकतरी संकलि केन्र, २ वटत बीउ उ्पतदि भण्डतरण केन्र, 
३ वटत आल ुभण्डतरणको लतर्ग रवष्टक स्टोरह  र १ वटत ख्िस्यति केन्र रहेकत छि ्। यी कृवर् पूवतिितरह  सतववकको 
ख्जल्लत कृवर् ववकतस कतयतिलय जतजरकोट र अन्य कृवर्को संघ संस्थतह बतट र्िमतिण गररएकत रहेकत छि ्।



आ.व. २०७८।०७९ को पशपंुर्छ ववकतस शतखतको प्रगर्त वववरण

क्र.स कतयिक्रम ववर्ियोख्जि
वजेट खिि रकम खिि 

प्रर्तशत
लतभतवख्न्भत कृर्क/घर 
पररवतर/जिसंतयत कैवर्यत

१ संितर खिि २४००० २४००० १००

२ शतखतको कतयिक्रम संितलिको लतगी ईन्िि:
(रकमतन्तर भई बतख्रतको गोठखोर को घेरतबतर भएको) ३०००० ३०००० १००

ईन्िि र र्र्िििरको गरर 
६००००।मत भेरी िगर
पतर्लकत२ को ख्शदे्वश्वर कृवर् 
र्मिको बतख्रतको गोठखोर को 
ममित सिुतर तथत घेरत बतर 

भएको
३ सेवत केन्रको लतगी र्र्िििर ब्यबस्थति: (रकमतन्तर भई 

बतख्रतको गोठखोर को घेरतबतर भएको) ३०००० ३०००० १००

४ शतखत संितलि मसलन्द ३०००० ३०००० १००

५
भेरी िगरकत १३ वटै वडतकत बस्तीह मत महताँमतरी 
खोप वप वप आर रतिी खेत 
लतगएतकत खोप कतयि  संितलि गिि भ्यतक्सीिेटर 
पररितलि २ जित

६००००० ६००००० १००
बतख्रत,भेडत,कुकुर र कुखरुत गरेर 

18898 वटतलतई खोप 
गररएको

६ सेवत केन्रमत कतम गिि प्रतर्बर्िको ब्यबस्थत पि खिि ३ 
जित १०८०००० १०८०००० १००

७ बतख्रतपतलि ततर्लम १ददिे 1,40,000 1,40,000 १००
१७५ जित कृर्कलतई 
बतख्रतपतलिको ज्ञति र्सप 

प्रदति गरेको
मवहलत १२८,
प ुर् ४७
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क्र.स कतयिक्रम ववर्ियोख्जि
वजेट खिि रकम खिि 

प्रर्तशत
लतभतवख्न्भत कृर्क/घर 
पररवतर/जिसंतयत कैवर्यत

८ गतईभैसी पतलि ततर्लम १ददिे ८०००० ८०००० १००.
१०५ जित कृर्कलतई 
बतख्रतपतलिको ज्ञति र्सप

प्रदति गरेको
मवहलत ७2,
प ुर्  ३३

९ शतखतको दैर्िक उपितरको लतगी और्िी 
खररद ढुवतिी 6,45,000 6,44,869 ९९.९८

1988 जित कृर्कह कत 
24456पशपुन्छीको 
उपितर गरेको

मवहलत कृर्क
१०९३,प ुर् 
कृर्क ८९५

१० २(दईु)वटत घताँस कतट्िे हतते च्यतपकटर 
मेसीि खररद तथत ढुवतिी ३३९०० ३३९०० १००

२ जित कृर्कलतई घताँस 
कतट्िे हतते च्यतपकटर 

ददएको
मवहलत कृर्क१ 
प ुर् कृर्क १

११ र्बमत अिदुति शत प्रर्तशत 1,05,000 1,03,600 ९८.६७ ३७जित कृर्ककत ३७ वटत
भैसीको र्बमत भएको

मवहलत कृर्क २१ 
प ुर् कृर्क १६

१२ वहउाँदे भ ुाँई घताँसको र्बउ (जै, 
भेि,बवर्िम)खररद ढुवतिी ९०००० ९०००० १०० ४५ जित कृर्कलतई घताँसको

र्बउ र्बतरण भएको
मवहलत कृर्क १५
प ुर् कृर्क ३०
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१३कृर्कको ५० प्रर्तशत लतगत सतझेदतरीमत ७ वटत उन्नत बोकत र्बतरण 1,75,000 1,75,000 १०० ७ जित कृर्कलतई उन्नत 
बोकत र्बतरण भएको प ुर् कृर्क ७

१४पशपुन्छी गर्त र्बर्िह को प्रशतरण तथत प्रित पंपलेट,बकुलेट,प्रमतण परहर छपतई ३०,००० ३०,००० १०० रेर्बज कतडि र रेर्बज रोग 
बतरे र्लर्लेट छपतई भएको

मवहलत १७१,
प ुर् १४०

१५
१ददिे पशसु्वतस््य ख्शर्बर तथत गतउाँघर 
क्लीर्िक कत लतगी और्िी सतमग्री खररद र 
ढुवतिी

२,००,००० १,७९,९९८ ९०
३१०जित कृर्कह कत
२२५०पशपुन्छीह को 
स्वतस्थये पररषेतण तथत

उपितर भएको

१६ ७ वटत बोकत खररद ४२,००० ४०,८३८ ९७.२३
७ जित ब्यबसतयीक कृर्क
ह लतई ७ वटत उन्नत बोकत
खररदमत रकम रकम 
भएकतले रकम थप भएको

१७
बरे् तथत बहवुवर्िय भ ुाँइ घताँसको 
र्बउ(डेस्मोर्डयम, 
मोलतसेस,िवपयर,मलुतटो,पतस्पतलम,मकैिरी,ए
म्पीिरीजस्ततघताँसकत र्बउ) र्बतरण 

६०,००० ६०,००० १०० ४५ जित कृर्कलतई घताँसको
र्बउ र्बतरण भएको

मवहलत कृर्क १९
प ुर् कृर्क २६
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१८
महतमतरी जन्य शंक्रतमक रोगको खोप 
कतयिक्रम संितलि(रेर्बज,एि.एस एण्ड
र्ब.कु्य लगतयतकत खोपह ) खरीद र
ढुवतिी

९०,००० ८९,९५० ९९.९४
२२५ जित कृर्कह कत 
४५० कुकुरह लतई रेर्बज 

खोप भएको

मवहलत कृर्क 
११७ प ुर्
कृर्क १०८

१९उन्नत डतले घताँसको र्ब वत र्बतरण खरीद र ढुवतिी १,२५,००० १,२५,००० १००
४८जित कृर्कलतई डतले 
घताँसको र्ब वत र्बतरण

भएको
मवहलत कृर्क१९,
प ुर् कृर्क २९

२०ख्शववरको वर्ल्डमत व्यवस्थतपि खिि २०,००० २०,००० १००

२१महतमतरी जन्य रोगको आकख्स्मक उपितर तथत रोग र्ियन्रहरण १,००,००० १,००,००० १००

वडत िं ९ कत १९० जित 
कृर्क को घरमत भएकत 
७६०वटत गतई र भैसतमत 
सक्रतमक खोरेतरोग रै्र्लदत 
पशहु को उपितर तथत 
रोगको रोक थतम गरेको

मवहलत कृर्क
८५, प ुर् 
कृर्क १०५

२२
जि प्रर्तर्िर्ि तथत पशपुन्छी कतयिक्रम 
र्िदेशि सर्मर्त लगतयतको अिगुमि
कतयिक्रम गतर्ड र इन्िि खिि

४२,१०० ४२,१०० १००
रकम िपगु हुाँदत ७ वटत 

बोकत खररद र २च्यतप कटर 
खररदमत रकमतन्तर गररएको
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२३ कतयिक्रम सम्बख्न्ि र्बर्भन्न भ्रमण संितलि खिि ३,५७,००० २,३८,५८
६ ६६.८३

२४ ववववि ३१,००० ३१,००० १००

२२
जि प्रर्तर्िर्ि तथत पशपुन्छी कतयिक्रम र्िदेशि 
सर्मर्त लगतयतको अिगुमि कतयिक्रम गतर्ड र 
इन्िि खिि

४२,१०० ४२,१०० १००
रकम िपगु हुाँदत७वटत 

बोकत खररद र च्यतपकटर 
खररदमत रकमतन्तर 

गररएको

२३ कतयिक्रम सम्बख्न्ि र्बर्भन्न भ्रमण 
संितलि खिि ३,५७,००० २,३८,५८

६ ६६.८३

२४ ववववि ३१,००० ३१,००० १००
२५ बोकत ढुवतिी र व्यवस्थतपि खिि ४०,००० ४०,००० १००

२६ जे.वी बतख्रतपतलि र्मि भेरी िगरपतर्लकत 
वडत िं. २ १,५०,००० १,५०,००

० १००
बतख्रतको खोरको खोरसिुतर 
तथत खोरको घरेतबतर 

भएको

२७ सजुि एण्ड अिमोल यरु्िक कृवर्ि तथत 
पशपुन्छी र्मि भे.ि.पत वडत िं. ६ १,५०,००० १,५०,००

० १०० बतख्रतको गोठ,खोरको ममित
सिुतर गरेको

जम्मत ४५००००० ४३५८८४
१ ९६.८६ 130



संख्घय सरकतरबतट हस्ततन्तररत कतयिक्रम (शति अिदुति आ व २०७८।२०७९) 

क्र.स कतयिक्रम ववर्ियोख्जि
वजेट खिि रकम खिि 

प्रर्तशत लतभतवख्न्भत कृर्क/घर पररवतर/जिसंतयत कैवर्यत

१ कृर्रहरम गभतिि र्मसि २९४००० २९४००० १०० २७वटत भैसी ३ वटत गतई,
१२ वटत बतख्रतमत कृ.ग. गरेको

२

आ व २०७७।०७८
मत स्थतपित भएको 
बतख्रतको ब्यबसतवयक
कृवर् उ्पतदि केन्र
(पकेट)र्बकतस कतयि
क्रम र्िरन्तरतत

७००००० ७०००० १००

५०जित कृर्ककत बतख्रतको ५०वटत गोठखोर को ममित 
सिुतर भएको र ५० जित कृर्ककत ८५०बतख्रत ह लतई 
परख्जर्बको और्िी खवुत एको र ५० जित कृर्क ह लतई 
बतख्रतपतलि सम्बन्िी ततलीम संितलि भएको, ५० जित 
कृर्कले हतवतपतिी सहुताँउदो बकैिो, टताँकी कोईरतलो, 
िेवपएर जस्तत बहबुवर्िय घताँस लगतएको ।

मवहलत कृर्क3६ 
प ुर् कृर्क १४

९९४००० ३६४००० १००
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१
सर्ल/उदतहरख्णय  कतयिह :-(१) आ व २०७७।०७८ देखी श ुवतत गरी आ व ०७८।०७९मत ब्यबसतयीक कृर्कह लतई बवर्िम घताँस खेती 
गरतउि सर्ल भएको।
(२)कृर्रहरम गभतििति सेवत संितलि भई २७ वटत भैसी, ३ वटत वगतई र १२ वटत बतख्रतमत वकर्रहरम गभतििति गररएको ।

२

कतम सम्पन्न गदै गदतिकत ििुौतीह :-
(१) र्बर्भन्न समयमत र्बर्भन्न र्िकतयबतट अिदुति प्रतप्त गिे ब्यबसतयीह को प्रभतबकतरी अिगुमि िहुाँदत ब्यबसतयीह ले पशपुतलि ब्यबसतयलतई 
र्िरन्तरतत िददि ु।
(२)छररएको बस्ती र बतहै्र मवहित मोटर िल्िे बतटो िहुाँदत कृर्रहरम गभतििति लगतएतकत कतमलतई प्रभतबकतरी संितलि गिि अफ्ठेरो हिेु गरेको।
(३)दगु्ि ख्िस्यति केन्र िहुाँदत कृर्कले उ्पतदि गरेको दिुलतई बजतर ब्यबस्थतपि गिि समस्यत भएकोले कृर्कह को ब्यबसतयीक दगु्ि उ्पतदि 
पशपुतलिमत आकर्िि िबढ्ि।ु 

(४)पशपुन्छी शतखतको कतमको प्रकृर्त र्रक खतलको भएकतले पशहु  शतखतमत आउदत उपितर लगतएतकत कतयि सम्पन्न गिि भौर्तक पबुतिितरको 
ब्यबस्थतपि िहुाँदत सेवत प्रबतहमत अफ्ठेरो भएको ।

(५)समय सतपेषेत पशपुन्छी शतखतमत कतम गिे प्रतर्बर्िकह को ततलीम गोष्ठी संितलि िहुाँदत ियताँ ियताँ प्रर्बर्ि देखी टतढत रहिुलेु सेवत प्रबतहमत 
ह्रतस आएको ।
(६) सवतरी सतििको अभतबले सेवत सेवतलतई प्रभतबकतरी प्रभतह गिि िसकीएको ।
(७) भएगरेकत कतमको र्बवरणलतई क्यतमेरत िहुाँदत ब्यबख्स्थत गरर रतख्न जिसमषेत देखतउि िसवकएको ।

३

आगतमी ददिह मत के-कस्तत कतयिक्रम गदति अझ प्रभतवकतरी हिेु र कृर्क प्र्यषेत लतभतवख्न्भत हिेु :-(१)ब्यबसतवयक कृर्क, जसमत सतित 
ब्यबसतवयक,मझौलत ब्यबसतवयक र ठुलत ब्यबसतवयक कृर्कको बर्गिकरण गरर कृर्कको मतगमत आितररत उन्नत पशपुन्छी खररद र अन्य भौर्तक
पबुतिितर तथत मेर्सिरी औजतर,यतख्न्रहरकीकरण वक्रयतकलतपमत ३० देखी ६० प्रर्तशत रकम अिदुति ददिे गरर कतयिक्रम संितलि गदति प्रभतबकतरी 
हिेु देखीन्छ ।
(२)अन्य मझौलत कृर्कह लतई आयआजिि र गररब कृर्कलतई ख्जर्बकोपतजििकत कतयिक्रमह  अिदुतिमत संितलि गररि ुपिे हनु्छ । 
(३)कुिै पर्ि ब्यबसतयी,समहु,सहकतरीले जिु उदेश्यको लतगी सरकतरी कतयतिलय वत गैरसरकतरी संस्थतबतट अिदुति र्लएर उदेश्यअिसुतर कतम 
गिेलतई प्रो्सतहि र कतम िगिेलतई जररबति गररि ुपिे ।



प्रगर्तको केही झलकह ……………………………



134



र्मर्डयतमत कृवर् 



सर्डडयार्ा कृवि 



सर्डडयार्ा कृवि 



र्मर्डयतमत कृवर् 



र्मर्डयतमत कृवर् 



भेरी िगरपतर्लकत १ को मैदेमत परम्परतगत घतरको मोरी र मह





भेरी नगरपासलका कृवि ववकाि शाखा जाजरकोटको आ व २०७८/०७९ को कायाक्रर् अनुिार नगर प्ररु्खद्धारा कृवि िार्ाग्री हरु ववतरण गिै



मकै पकेट अन्तगित उ्पतददत मकैको उन्नत बीउ भे िपत ७ 
 पतकोट



भेरी िगरपतर्लकत २ बतहिुथतिमत उ्पतदि भइरहेको टयतजको बीउ
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 संघ, प्रदेश र स्थतिीय तहमत योजित तथत कतयिक्रम छिौट गदति प्रभतवकतरी समन्वय हिु 
िसकेको |

 संघ, प्रदेश र स्थतिीय तह र्बिमत षेेतरहरतर्िकतर प्रयोग सम्बख्न्ि कतिूिी अन्यौलतत रहेको 
 योजितह को जि श्रमदतिमत समस्यत देख्खएको छ |

 सम्भतव्यतत अध्ययिर्बित योजित छिौट हिेु प्रिलिले अिरुत र अपरुत योजितह  वढ्दो क्रममत 
रहेकत छि ्।

 भवि संवहतत कतयिन्वयिमत समस्यत रहेको छ |

 सतविजर्िक जग्गत अर्तक्रमण बढ्दो क्रममत रहेको छ ।
 उपभोक्तत सर्मर्तबतट र्िमतिण  सम्पन्न योजितमत उपभोक्तत सर्मर्तले ममित संभतर गिे र ददगोपि 
तथत अपि्व र्लिे ववर्यमत समस्यत देख्खएको छ |

 ववद्यतलयह मत आवश्यकतत बमोख्जम दरबन्दी िहुाँदत गणुस्तरीय ख्शषेततमत ििुौती थवपएको छ|

समस्यतह 
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 ववद्यतलयमत आवश्यक भौर्तक पूवतिितरको समस्यत रहेको छ |

 र्िमतिणतर्िि योजितह  क्रमतगत हिु िसक्दत योजितह  अिरुत र अपरुत रहेकत 
छि ्|

 रतवष्ट्रय रतजमतगि र स्थतिीय रतजमतगिको स्वतर्म्वमत  अन्यौलतत रहंदत ममित 
सम्भतरमत समस्यत देख्खएको छ |

 संघ र प्रदेश बतट प्रतप्त हिेु बजेट तथत कतयिक्रमको अख्ततयतरी समयमै प्रतप्त हिु 
िसक्दत योजित तथत कतयिक्रमह  र्िमतिण सम्पन्नमत समस्यत देख्खएको छ|

 िेटवकि मत समस्यत ( िटे, मोबतइल) रहंदत प्रशतसर्िक कतयि सम्पतदिमत झमेलत 
आएको छ |

योजितको मतग र आवश्यक्ततको िताँग छ तर वजेट न्यिु छ । 
आन्तररक आय कर संकलि कतयि जवटल एवम समस्यत ग्रस्त छ ।
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 ONM िहदुत आवश्यक दरबन्दी RIGHT SIZING गिि सवकएको छैि ।
 स्वीकृत दरबन्दी भन्दत बढी कमिितरी स वत एवं समतयोजि भई आएको अवस्थत छ ।
 संघ र प्रदेश सरकतरकत समपरुक ववर्शे र सशित अिदुतिकत अिरुत योजितह लतई सम्पन्न गिे 
कतयिमत समस्यत देख्खएको छ ।

 बे जकुो अवस्थत बढ्दो छ । आन्तररक आम्दतिी कम्जोर छ। GRB (Gender responsive 

budget) कम्जोर छ ।LISA को प्रभतवकतरी कयतिन्वयिको उख्ित व्यवस्थतपि हिु सकेको छैि ।
 सम्पन्न योजितह को गणुस्तररयततमत समस्यत देख्खएकत छि ्।
 रोजगतरी र्सजिित गिे योजितह , ददगो ववकतसकत योजितह , वतततवरण संरषेतण सम्बन्िी 
योजितह  र ववपद व्यवस्थतपि सम्बन्िी योजितह को तजुिमत एवम उक्त षेेतरहरकत योजितह मत 
यथोख्ित वजेट ववर्ियोजि गिे प्रणतली स्थतवपत हिु सकेि ।

 ववकतसकत सतझेदतर र्िकतय र्िजी षेेतरहर ,गैसस, सतमदुतवयक षेेतरहर र स्थतिीय सरकतरको सतझेदतरी 
ववकतस मोडेललतई लतग ुगिि अन्तर सरकतर सरोकतर बढतउि सवकएको छैि।



िगरपतर्लकतकत अपेषेततह  
 वस्ती एवं वडत स्तरवतट छिौट गरर िगर सभतबतट पतररत एवं र्सर्तररस भएकत योजित तथत
कतयिक्रम संघ तथत प्रदेश सरकतरले प्रतथर्मकततकतसतथ बजेट ववर्ियोजि गिे प्रणतर्ललतई वर्लयो
बितउिु पिे |

संघ र प्रदेशकत ख्जल्लतख्स्थत कतयतिलयह र स्थतिीय तहर्बि स्वीकृत वतवर्िक बजेट तथत
कतयिक्रम कतयतिन्वयि गदति अर्िवतयि समन्वयत्मक गोष्ठी संितलि गिे प्रतविति तोक्िपुिे |

संघ तथत प्रदेश सरकतरबतट षेेतरहरतर्िकतरको प्रयोग सम्बख्न्ि स्पष्ट र्िदेशि तथत कतिूिी प्रतविति
वकटति हिुपुिे |

सम्भतव्यतत अध्ययिको आितरमत मतरहर योजित छिौट तथत बजेट ववर्ियोजि हिुपुिे |
िगरको आन्तररक आम्दतिी न्यूि भएकतले संघ तथत प्रदेश अिदुति बदृ्दी गररिपुिे |
पूवतिितर षेेतरहरकत सतथै सतमतख्जक तथत आर्थिक ववकतस ,संस्कृर्त संरषेतण र प्रववर्ि प्रविििकत षेेतरहरमत
समेत बजेट ववर्ियोजिलतई प्रतथर्मकतत दददै सन्तरु्लत एवं आिरु्िक ववकतसमत जोड ददिपुिे |

ववद्यतलयमत आवश्यकतत अिसुतर दरवन्दीको व्यवस्थत हिुपुिे |



िगरपतर्लकतकत अपेषेततह  
 संघ र प्रदेशबतट उपलब्ि गरतउिे बजेट तथत कतयिक्रमको अख्ततयतरी प्रथम िौमतर्सक अवर्ि 
र्भरहर िै उपलब्ि गरतउिपुिे |

संघ प्रदेशबतट स्वीकृत भई एक आ. व. मत र्िमतिण हिु िसकेकत अिरुत र अपरु योजितह लतई 
क्रमतगत  पमत रतख्ख बजेट सरु्िख्ित गररिपुिे| 

ववकतसकत सतझेदतर र्िकतय र्िजी षेेतरहर ,गैसस, सतमदुतवयक षेेतरहर र स्थतिीय सरकतरको सतझेदतरी 
ववकतस मोडेललतई अर्िवतयि लतग ुगिि अन्तर सरकतर सरोकतर बढतउिे ।

रतवष्ट्रय रतजमतगि र स्थतिीय रतजमतगिको स्वतर्मत्त्व स्पष्ट गररिपुिे  

िगरपतर्लकत षेेतरहरर्भरहर कतयिन्वयिमत रहेकत रतवष्ट्रय गौरवकत,अन्तर स्थतिीय तह र अन्तर ख्जल्लत 
मह्वकत योजितह  समयमै सम्पन्न गिि सरोकतरवतलत सबैले समन्वय,सहकतयि र पररपरुकततमत 
जोड  ददिपुिे |



धन्यिाद !! 
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