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गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय 

१. महाकुलङु गाँउपाललकाको उपाध्यक्षको हैलसयतले यस सम्मालनत सभासमक्ष आगामी आलथकु िष ु
२०७९÷०८० को बजेट प्रस्ततु गन ुपाउँदा अत्यन्तै गौरिान्न्ित भएको छु । यस अिसरमा देश  र 
जनताको लनन्म्त जीिन समपनु गनु ुहनुे ज्ञात अज्ञात शवहदहरु प्रलत हार्दुक श्रद्धान्जली व्यक्त गन ुचाहन्छु 
। साथै सामान्जक न्याय, आलथकु सम्मनु्नलत, राजनीलतक पररितनुका लालग संघष ुगनुहुनुे महान जनता र 
नेततृ्ि गनुहुनुे नेपाली राजनीलतका न्शखर व्यन्क्तत्िप्रलत आभार प्रकट गन ुचाहन्छु ।  

२. अपार प्राकृलतक श्रोत र प्राकृलतक मनोरम, खेलतयोग्य जलमन, मेहनती जनता यहाँका सम्पन्ि हनु ्। नेततृ्ि 
िगलेु वयनै सम्पन्िलाई जनताको खशुीमा पररितनु गन ुसके सम्िदृ्ध महाकुलङुको अलभयान सफल हनुछे 
। महाकुलङुको आलथकु समवृद्धको मूख्य श्रोत यहाँको जलश्रोत, पयटुन र कृवष नै हो । 

३. ितमुान सरकारले आत्मसात गरेको समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली को राविय आकांक्षालाई मध्यनगर 
गररएको छ । सामान्जक न्याय सवहतको तीब्र विकास, सशुासन सवहतको जनउिरदायी स्थानीय सरकार, 

सभ्य र ससंुस्कृत समाज लनमाुण गदै समतामूलक विकासको लनन्म्त महाकुुलुङु गाउँपाललका लालग परेको 
छ ।  

४. जनताले नन्जकबाट सिसुलुब तररकाले सािजुलनक सेिा ललने अिस्था लसजनुा भएको छ । सािजुलनक 
लनकायबाट भोग्न ुपरेको अनािश्यक सास्तीको अन्त्य भई जनतामा स्थानीय सरकार प्रलतको विश्वसलनयता 
िवृद्ध भएको छ ।  

५. स्थानीय जनतामा रोजगारीको अिसर, सािजुलनक सेिाको सिसुलुभता, बचत गने बानीको विकास, 

आधारभतू न्शक्षा र प्राथलमक स्िास््यमा पहँुुच, सामान्जक न्याय र सरुक्षाको प्रत्याभलूत भएको छ ।  

६. लनजी, सहकारी,अधसुरकारी संघसस्ँथाहरुलाई गाउँपाललकाले विकासको साझोदारीको रुपमा स्िीकार गरेको 
छ । लगानी मैत्री िातािरण र संरचना लनमाुणमा ध्यान केन्न्ित भएको छ ।  

७. महाकुलङु गाउँपाललकाको आगामी आलथकु िषकुो बजेट तजुमुा गदाु मैले नेपालको संविधान, स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, संघ र प्रदेशको बजेट सीमा, महाकुलङु गाउँपाललकाको िावषकु नीलत तथा 
कायकु्रम, राजस्ि परामश ुसलमलत, श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधाुरण सलमलत, दीगो विकासको लक्ष्य 
आर्दलाई आधारको रुपमा ललएको छु । साथै स्थानीय सामान्जक संघ संस्था, बवुद्धन्जवि, राजनीलत कमी, 
भि भलाद्मी आर्दको सझुािहरुलाई पलन मागदुशनुको रुपमा ललएको छु ।  

८. चाल ुआलथकु िषमुा हालसल भएका उपलन्व्धहरु संस्थागत गदै नागररकको सामान्जक र आलथकु हीत 
प्रबदुन गन ुउपलव्ध श्रोतको समन्यावयक बाँफफाँड, सेिाको सरल र समान वितरण, विकासमा समान 
सहभागीता, जनतामा विकासको स्िालमि ग्रहण जस्ता महत्िपूण ुकुराहरुमा विशेष ध्यान र्दइनेछ । साथै 
स्थानीय स्तरमा रोजगारी लसजनुा हनुे वकलसमका योजनाहरुलाई प्राथलमकतामा रान्खएको छ । 
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सम्मालनत अध्यक्ष महोदय, 

९. अब म महाकुलङु गाउँपाललकाको आलथकु न्स्थलतको सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु । 

क) चाल ुआ.ि. को वििीय प्रगलत सन्तोषजनक रहेको पाइन्छ । चाल ुखच ुभन्दा विकास खचकुो 
वहस्साको प्रगलत उपलव्धीमूलक भएको पाइन्छ ।  

ख) गाउँपाललकामा आधलुनक कृवष प्रणालीको सरुुिात भएको छ । यसले कृषकको आयस्तर िवृद्ध 
गनमुा महत्िपूण सहयोग पगेुको छ । 

ग) गाउँपाललका केन्द, िडा केन्ि लगायतका बजार व्यिन्स्थत हदैु गएको छ । जसले गदाु व्यापारी 
र ग्राहकको सन्तवुिमा िवृद्ध भएको छ ।  

घ) महाकुलङु गाउँपाललकाका ५ िटै िडामा भएको सडकको विस्तारले दैलनक उपभोग्य सामान 
लगायतको मूल्य घट्न गई सिसुाधारण जनताको जीिनस्तरमा सधुार आएको छ।  

ङ) िस्त ुलनयाुत भन्दा आयात बढी रहेकोले स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथलमकता र्दनपुने नीलत 
अबलम्बन गनुपुने देन्खन्छ ।  

च) राजस्ि पररचालनको लक्ष्य नन्जक पगेुको देन्खदैन । त्यसैले राजस्ि प्रशासनलाई चसु्त, दरुुस्त र 
प्रभाबकारी बनाउने रणनीलत गाउँपाललकाले ललन ुपने देन्खन्छ । राजस्ि प्रणालीमा वद्धविधा 
विद्यमान देन्खन्छ ।  

छ) विपन्न र लन्क्षत िग ुउम्मूख कायकु्रम सञ्चालन गररएकोले जनतामा आलथकु सन्तलुन हुँदै गएको 
देन्खन्छ ।  

ज) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको उपन्स्थलत संख्यात्मक रुपमा मात्र रहेकोले उत्पादनमूलक 
कायमुा उत्प्ररेरत गनु ुआिश्यक देन्खन्छ ।  

 

सम्मानीत अध्यक्ष महोदय, 

 

१०. अब म आगामी आलथकु िष ु२०७९÷०८० को बजेटको उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गने 
अनमुलत चाहन्छु । बजेटका उदे्दश्य र प्राथलमकता लनम्नानसुार छन ्ु  

क) यस गाउँपाललका लभत्रका नागररकको जीिनस्तर उठाउने ।  

ख) कृवष र पशपुालनको उत्पादन गणुस्तर िवृद्ध गरी आयात प्रलतस्थापन गदै लनयाुत बढाउने ।   

ग) पयटुन क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गरी समग्र गाँउपाललका नै पयटुकीय गन्तव्यकोरुपमा 
विकास गने ।  

घ) उपलव्ध श्रोतसाधनको न्यायोन्चत वितरण, विकासमा समान सहभालगता गराइनेछ ।  

ङ) स्िास््य र शैन्क्षक गणुस्तर बवृद्ध गने ।  

च) सामान्जक बेमेल र आलथकु विषमतालाई अन्त्य गने । 

छ) सामान्जक कलह, झगडा र विपन्िहरुलाई अन्त्य गररने ।  
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ज) यिुा स्िरोजगार कायकु्रलाई बढिा र्दने ।  

झ) जनतामा मौललक हकको प्रत्याभलूत र्दलाइनेछ ।  

ञ) सेिा प्रिाहको गणुस्तर बवृद्ध गरी प्रवक्रयागत झन्झटलाई अन्त्य गने ।  

ट) खाद्यसरुक्षाको प्रत्याभलूत गररनेछ ।  

 

११. अब म बजेट तजुमुाका आधार र लसद्धान्तहरु प्रस्ततु गन ुचाहन्छ ।  

क) नेपालका संविधान, 

ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, 

ग) राविय प्राकृलतक श्रोत तथा विि आयोग ऐन, २०७४, 

घ) र प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीलत, काननु तथा मापदण्डहरु, 

ङ) स्थानीय तहमा बजेट तजुमुा, कायाुन्ियन, आलथकु व्यिस्थापन तथा सम्पन्ि, हस्तान्तरण सम्बन्धी 
लनदेन्शका, २०७४, 

च) अन्तरसरकारी वििीय हस्तान्तरण लनदेन्शका, 
छ) दीगो विकासको लक्ष्य, 

ज) संघीय, प्रादेशवक र स्थानीय तहको आिलधक विकास योजना,  
झ) स्थानीय तहको मध्यकालीन खच ुसंरचना, 
ञ) उपलव्ध श्रोत र साधन, 

ट) विकासका अन्तसम्बन्न्धत विषयहरु, 

ठ) नेपाल सरकारले अन्तराुविय जगतमा जनाएका प्रलतबद्धताहरु, 

ड) संघ र प्रदेशले अबलम्बन गरेका आलथकु नीलतहरु, 

ढ) विकासका आिलधक योजना, रणनीलतक योजना, क्षेत्रगत गरुुयोजना,  
ण) संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको लनदेशन तथा पररपत्रहरु, 

त) राजस्ि परामश ुसलमलतको प्रलतबेदन आर्द ।  

सम्मालनत अध्यक्ष महोदय, 

१२. महाकुलङु गाउँपाललकामा आलथकु िष ु२०७९/८० को लालग देहायका श्रोतहरुबाट आम्दानी 
प्राप्त भएको अनमुान छ  

क) संघीय सरकार विन्िय समालनकरणबाट प्राप्त अनमुालनत आय रु.१० करोड ६२ लाख ।  

ख) संघीय सरकार सशत ुअनदुानबाट प्राप्त अनमुालनत आय  रु.११ करोड २० लाख ।  

ग) संघीय सरकार राजस्ि बाँडफाडबाट प्राप्त अनमुालनत आय रु.८ करोड ६४ लाख ७२ हजार। 

घ) प्रदेश सरकार विन्िय समालनकरणबाट प्राप्त आय अनमुालनत आय रु.५६ लाख ३२ हजार ।  

ङ) प्रदेश सरकार राजस्ि बाँडफाडबाट प्राप्त अनमुालनत आय रु.२९ लाख ४५ हजार १२० ।  

च) प्रदेश सरकार शसत ुअनदुान रु १ लाख २३ हजार ।  
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छ) प्रदेश समपरुक रु. १ करोड  । 

ज) न्जल्ला समन्िय सलमलत अनदुान रु. ७३ लाख १८ हजार ३२ रुपैँया । 

झ) आन्तररक आय÷राजस्ि समेत रु. १५ लाख । 

ञ) गत आ.ि.को नगत मौज्दात रु.३ करोड ४५ लाख ६८ हजार १ सय ८० । 

 

१३. कायकु्रम तजुमुा र बजेट विलनयोजन गदाु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीलत, लक्ष्य, उदे्दश्य, 

समयसीमा र प्रवक्रयासँग अनकूुल हनुे गरी सशुासन, िातािरण, बालमैत्री, जलिाय ुपररितनु अनकुुलन, विपद् 
व्यिस्थापन, लैंलगक तथा सामान्जक समािेशीकरण, श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधाुरण सलमलतको 
प्रलतबेदन, राजस्ि परामश ुसलमलतका प्रलतबेदन, िडागत योजना प्राथलमवककरण जस्ता विषयलाई 
प्राथलमकतामा रान्खएको छ ।  

१४.  अथ ुमन्त्रालय, राविय प्राकृलतक श्रोत तथा विि आयोग, प्रदेश सरकार बाट प्राप्त पत्र तथा 
प्रदेश बजेट बक्तव्य र आ.ि. २०७८/७९ को बैकं मौज्दातको आधारमा आ.ि. २०७९÷०८० मा 
महाकुलङु गाउँपाललकामा प्राप्त अनमुालनत आय जम्मा रु.३६,६७,५८,३३२।– (अक्षरेपी छिीस करोड 
सठ्सठ्ठी लाख अन्ठाउन्न हजार तीन सय बिीस मात्र) रहेको छ ।  

१५. अब म गाउँपाललका, गाउँ कायपुाललकाको कायाुलय, विषयगत शाखाहरु, िडा कायाुलय, क्षेत्रगत 
कायकु्रम तथा विलनयोजन सम्बन्धी वििरण प्रस्ततु गन ुअनमुलत चाहन्छु ।  

क) संघीय सरकार शसत ुअनदुान कायकु्रम रु.११ करोड २० लाख ।  

ख) प्रदेश समपरुक अनदुान तफुको कायकु्रम रु.१ करोड ।  

ग) प्रदेश सरकार सशत ुअनदुान कायकु्रम रु. १ लाख २३ हजार । 

घ) संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशत ुतफुको कायकु्रमहरु कायकु्रम कायाुन्ियन 
पनु्स्तका बमोन्जम कायाुन्ियन गररनेछ । 

ङ) महाकुलङु गाउँपाललका, िडा नं. १ जम्मा विलनयोजन रु. १ करोड ।  

च) महाकुलङु गाउँपाललका, िडा नं. २ जम्मा विलनयोजन रु. १ करोड।  

छ) महाकुलङु गाउँपाललका, िडा नं. ३ जम्मा विलनयोजन रु. १ करोड।  

ज) महाकुलङु गाउँपाललका, िडा नं ४ जम्मा विलनयोजन रु. १ करोड।  

झ) महाकुलङु गाउँपाललका, िडा नं. ५जम्मा विलनयोजन रु. १ करोड।  

ञ) महाकुलङु गाउँपाललका स्िास््य शाखा जम्मा विलनयोजन रु. १ करोड ५० लाख ।  

ट) महाकुलङु गाउँपाललका कृवषशाखा जम्मा विलनयोजन रु. ४० लाख ।  
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ठ) महाकुलङु गाउँपाललका पश ुसेिा शाखा जम्मा विलनयोजन रु. ४० लाख ।  

ड) महाकुलङु गाउँपाललका न्शक्षा शाखा जम्मा विलनयोजन रु. २ करोड । 

ढ) महाकुलङु गाउँपालवका मवहला तथा बालबाललका शाखा रु. १० लाख । 

ण) गाउँपाललका गाउँकायपुाललकाको कायाुलयको जम्मा विलनयोजन रु. ५ करोड ५० लाख ।  

त) महाकुलङु गाउँपाललकाद्धारा सञ्चाललत योजना तथा कायकु्रमको लालग विलनयोजन रु. ९ करोड ५६ 
लाख ३५ हजार ३ सय ३२ । 

अध्यक्ष महोदय,  

गाउँपाललकाद्धारा सञ्चाललत योजना÷आयोजनाहरु 

१६. अब म महाकुलङु गाउँपाललकाको आयोजना÷योजनाहरुको एकमिु बजेट विलनयोजन सम्बन्धी 
वििरण पेश गन ुचाहन्छु ।  

चाल ुकायकु्रमतफु 
क्र स  योजनाको नाम विलनयोजन 

१ पाललका स्तरमा मवहलाहरुका लालग कम््यटुर ताललम ८ लाख 

२ बाल न्शश ुस्याहार केन्ि संचालन तथा व्यािस्थापन ६ लाख 

३ विद्यालय स्िास््य चौकी र प्रहरी चौकी इन्टरनेट जडान १० लाख 

४ िदृ्धाश्रम संचालन तथा व्यािस्थापन खच ु ५ लाख 

५ व्याकुलोडर तथा ट्याक्टर संचालन इन्धन ५० लाख 

६ गाँउपाललका र्दिस कायकु्रम संचालन  १५ लाख 

७ पाललकाको जग्गा व्यािस्थापन १० लाख 

८ महाकुलङु गा पा लसमांकन अध्यायन १० लाख 

९ घरेल ुवहंसा सेिा केन्ि संचालन तथा व्यािस्थापन २ लाख 

१० 

सरकारी तथा गैर सरकारी टेलललभजन तथा पत्र पलत्रका बाट कायकु्रम 
प्रस्ततु  

१५ लाख 

 ११ लनम्चोला गाँउघर न्क्ललनक जनशन्क्ि व्यािस्थापन तथा संचालन ३ लाख ५० हजार 

१२ अन्तर पाटी मवहला संजाल केन्ि २ लाख 

जम्मा  १,३६,५०,००० 

चाल ुतफु जम्मा                                          १ करोड ३६ लाख लाख ५० हजार 
 

पूजँीगत तफुका कायकु्रम 

१ महाकुलङु चक्रपथ स्तरोन्नन्ि १ करोड १० लाख 

२ भिुाखोला र हुँगाखोला मोटरेिल विज समपरुक कोष १ करोड ५० लाख 

३ िडा १,२ र ३ को िडा कायाुलय भिन समपरुक १ करोड १७ लाख 

४ िडा नं ४ र ५ को न्ज स स समपरुक(आन्तररक स्रोत ३१ लाख ३६ हजार ३००  
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५ िडा नं ४ र ५ को न्ज स स समपरुक (न्ज स स स्रोत ७३ लाख १८ हजार ३२  

६ िडा नं ४ र ५ को िडा कायाुलय क्रमागत ४३ लाख ३१ हजार  

७ ब्याकुलोडर र विपर खररद ८० लाख 

८ महाकुलङु एयरपोटु  गदेुल जग्गा व्यािस्थापन  १५ लाख 

९ पाललकाको प्रशासलनक भिनको लडवपआर लनमाुण १५ लाख 

१० चक्रपथ देन्ख स मा वि ढल तथा सोललङ लनमाुण १५ लाख 

११ महाकुलङु फाउण्डेशनको घडेरी तथा भिन लनमाुण १० लाख 

१२ 

पाललका तथा िडाको लालग जेनेरेटर/इन्भटर खररद तथा 
व्यािस्थापन १७ लाख 

१३ महाकुलङु सलमक्षालय लनमाणु ३५ लाख 

१४ पोम्लालङु घेराबार  ८ लाख 

१५ बदमु खोला जलविद्यतु ममतु १० लाख 

१६ 

पहालड विकास तथा संरक्षण समहु नेपाल सँगको साझेदारी योजना 
संचालन १० लाख 

१७ महाकुलङु अस्पताल जाने सडक ममतु ५ लाख 

१८ काललका देिीथान प्रलतक्षालय लनमाुण गदेुल  ५  लाख 

१९ गदेुल टासीक्षोललङ गमु्बा पाहनुाघर लनमाुण ५ लाख 

२० 

महाकुलङु गा पा का दललतहरुको आरण संरक्षणका लालग 
सामान खररद हस्तान्तरण १० लाख 

२१ पाँच पोखरी मवहला समूह भिन लनमाुण १० लाख 

२२ छेस्काम मा वि स्माटु बोड ु १५ लाख 

२३ भौपरी आउन ेपुजँीगत ३० लाख 

जम्मा 
८ करोड १९ लाख ८५ हजार 
३३२  

 

कुल जम्मा 
९ करोड ५६ लाख ३५ हजार 
३३२  

 

१७. अब म महाकुलङु गाउँपाललका अन्तगतुका ५ िटै िडाहरुबाट प्राप्त कायकु्रम तथा योजनाहरु 
प्रस्ततु गन ुअनमुलत चाहन्छु । 

१८. िडा नं १ को स्िीकृत योजना तथा कायकु्रमहरु  

क्र.स कायकु्रम  

१ कायाुलय संचालन ७ लाख 

२ लन्क्षत कायकु्रम  

क) जयेष्ठ नागररक सँग आन्शिाुद काकु्रम १ लाख ५० हजार 

ख) बालबाललकासँग न्शक्षा र खेलकुद १ लाख 
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ग) दललत (खाजा खररद) १ लाख 
घ) विपन्नसँग उज्यालो कायकु्रम ३ लाख ३२ हजार 

 
ङ) मवहला लन्क्षत कायकु्रम  स्िलम्बी मवहला कायकु्रम  

१. ्लाविकबाट बन्ने सामाग्री ताललम १ लाख ३५ हजार 
२. डेकोरेशन ताललम(फूल बनाउने) १ लाख ३३ हजार 

च) यिुा स्िरोजगार  
१. िाईररङ ताललम १ लाख ३३ हजार २५० 
२. बास माललङ्गो ताललम २ लाख ३७ हजार 
३. विन्िय साक्षरता ताललम १ लाख ३५ हजार 

छ) प्राथलमक उपचार ताललम ३ लाख ४४ हजार ७५० 
जम्मा २५ लाख 

 

पनु्जगत तफु 
१ फोहरमैला व्यिस्थापन १० लाख 
२ देिा खोल्सा सरसफाई तथा बाटो लनमाुण १० लाख 
३ मामोदी विद्यलुतकरण ५ लाख 
४ बङु अस्पताल ग्याविन तार तथा घेराबार ८ लाख 
५ हाईटेक नसरुी स्थापना २ लाख 
६ न्खरौले आ.वि घेराबार २ लाख 
७ वहमचलुी आ.वि घेराबार २ लाख 
८ जनसधुार आ.वि घेराबार ५ लाख 
९ पात्ले आ.वि खेलमैदान ५ लाख 
१० सगरमाथा आ.वि घेराबार तथा विद्यलुतकरण ६ लाख 
११ छेक्मा तल्लो कृवष सडक देन्ख न्खसोदो सम्म गोरेटो 

बाटो लनमाुण 

५ लाख 

१२ नानखोला चेरेम गोरेटो बाटो ५ लाख 
१३ छेउला पात्ले गोरेटो बाटो( तल्लो हाईिे देन्ख मालथ 

कृवष सडक सम्म) 
५ लाख 

१४ कायाुलय फलनचुर १ लाख 
१५ िडा नं १ िडा कायाुलय जग्गा व्यिस्थापन ४ लाख 
 जम्मा ७५ लाख 

  

१९. िडा नं २ को न्स्िकृत योजना तथा कायकु्रम 
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१. कायाुलय संचालन ७ लाख 

२. लन्क्षत कायकु्रम  

क) ज्येष्ठ नागररक भ्रमण ७ लाख 

ख) बालबाललका, दललत तथा फरक क्षमता १ लाख ५० हजार 

ग) आर्दिासी जनजालत ५० हजार 

घ) मवहला तथा यिुा नेततृ्ि विकास ताललम संचालन २ लाख 

ङ) शेयर बजार तथा जीिन विमा ताललल संचालन २ लाख 

च) ह्यान्डीक्राफ्ट ताललम संचालन ५ लाख 

छ) पेल्माङ आ.वि अलभभािक अलभमनु्खकरण १ लाख ५० हजार 

जम्मा रु २६ लाख ५० हजार  

पुजँीगत तफु 

१. खेम्ही बलु्तोसमु खानेपानी लनमाुण १० लाख 

२. ्याराग्लाइलडङ सम्भाव्यता अध्ययन ५ लाख 

३. सडक स्तरोन्नती डाडाँगाँउ ७ लाख ५० हजार 

४. हलमुोउ लड.वप.आर तथा खानेपानी लनमाुण ५ लाख 

५. ढुङ्गेपानी खेलमैदान घेराबार, खानेपानी तथा शौचालय लनमाुण १० लाख 

६. समु्ब ुसडक सोललङ ९ लाख 

७. चोमोलङु्मा आ.वि घेराबार ३ लाख 

८. पेल्माङ आ.वि भिन, घेराबार, ्लािर ग्राउण्ड ममतु १० लाख 

९. लतन्दमुा खेलमैदान लनमाुण ९ लाख  

१०. वकरात बौद्ध धम ुउत्थान सलमलत भिन लनमाुण ५ लाख 

जम्मा रु ७६ लाख ५० हजार 

 

२०. िडा नं ३ को न्स्िकृत योजना तथा कायकु्रम 

 

क) चाल ुतफुका कायकु्रमहरु 

१. कायाुलय सञ्चालन ७ लाख 

२. लन्क्षत कायकु्रम अन्तगतु 

क) मवहला ४ लाख 

ख) जेष्ठ नागररक ३ लाख ५० हजार 

ग) दललत ५० हजार 

घ) अपाङ्ग ५० हजार 
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ङ) बालबाललका १ लाख 

च) शेपाु जनजालत ५० हजार 

छ) शेयर बजार सम्बन्धी ताललम १ लाख 

चाल ुजम्मा १८ लाख 

ख) पूजँीगत तफुका कायकु्रमहरु 

१. छेस्काम स्िास््य चौकी ल्याब खररद तथा व्यिस्थापन ५ लाख 

२. छेस्काम स्िास््य चौकी सञ्चालन तथा व्यिस्थापन १ लाख 

३. मामेकुु स्िास््य इकाई फलनचुर, खानेपानी र शौचालय लनमाुण ५ लाख 

४. छेस्काम मा.वि घेराबार लनमाुण ८ लाख 

५. जनसधुार आ.वि खेलमैदान लनमाुण ६ लाख 

६. महाकुलङु आ.वि गेट तथा घेराबार लनमाुण ४ लाख 

७. फुलिाती खोला लघ ुजलविद्यतु कुलो तार जाली खररद तथा व्यिस्थापन 

 २ लाख ५० हजार 

८. छेस्काम प्रहरी चौकी प्रलतक्षालय लनमाुण २ लाख ५० हजार 

९. मागन खोङ्मार्दङ बाटो ममतु ४ लाख 

१०. छेम्सी पासाुल मोटरबाटो तारजाली तथा रेललङ लनमाुण र  

 ललिाछारालाम खोल्सा तारजाली र रंकेनी थान संभार ७ लाख ५० हजार 

११. गोन्सी खोक्साको खोल्सा तारजाली खररद तथा व्यिस्थापन ५ लाख 

१२. खादो खेलमैदान लनमाुण ५ लाख 

१३. साविक िडा नं ६ साविक िडा भिन लसललङ छाप्रो तथा  

 फलनचुर लनमाुण  ३ लाख 

१४. साविक िडा नं ८ एक घर एक धारा लनमाुण ४ लाख 

१५. साविक िडा नं ९ साविक साविस भिन लनमाुण ८ लाख 

१६. न्चनो चौतारो देन्ख छेस्काम चोकसम्म मोटरसाइकल 

 बाटो लनमाुण ५ लाख 

१७. हम्िैिा खानेपानी गोदाम लनमाुण, पवहरो रोकथाम 

तथा तारजाली ३ लाख 

१८. दललत आरन ्लािर तथा रङ्गरोगन २ लाख ५० हजार 

१९. िडा कायाुलयको जग्गा व्यिस्थापन १ लाख 

 

पूजँीगत तफु जम्मा ८२ लाख 

चाल ुर पूजँीगत जम्मा १ करोड 

 

२१. िडा नं ४ को स्िीकृत योजना तथा कायकु्रमहरु 
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क) चाल ुतफु 

१. कायाुलय सञ्चालन ७ लाख 

२. लन्क्षत कायकु्रम अन्तगतु 

क) मवहला ७० हजार 

ख) दललत ५० हजार 

ग) जेष्ठ नागररक १ लाख २० हजार 

घ) जनजालत ८० हजार 

ङ) फरक क्षमता ५० हजार 

च) बालबाललका ५० हजार 

३. उद्यम विकास सचेतना कायकु्रम १ लाख ८० हजार 

४. मोबाइल ममतु ताललम २ लाख 

५. हेण्डीक्राफ्ट ताललम सञ्चालन ८ लाख ५० हजार 

६. गदेुल मा.वि को ६० औ िावषकु उत्सिका अिसरमा गोष्ठी आयोजना १ लाख 

७. टेलललभजन माफुत आन्नी लमन्नम ओखी ररदाम कायकु्रम संचालन ५० हजार 

चाल ुतफु जम्मा २५ लाख  

 

ख) पूजँीगत तफु 

१. बकुुर दोबाटो पयटुन पदमाग ुलड.वप.आर ५ लाख 

२. महाकुलङु-४ को रंगशाला लड.वप.आर ७ लाख 

३. लत्रिेणी मवहला सामदुावयक संस्थाको लसललङ झ्याल ढोका तथा फलनचुर लनमाुण 

  ५ लाख 

४. शवहद स्मलृत आ.वि लसललङ र झ्याल ढोका लनमाुण २ लाख 

५. थनुामतेल्म देन्ख खोल्सा र देिछोिा खोल्सा ढल व्यिस्थापन ७ लाख 

६. लमुखु्ला देन्ख ङोदोिा दोिान सम्म गोरेटो बाटो लनमाुण ५ लाख 

७. रेब ुमन्न्दर घेराबार तथा टहरा लनमाुण १० लाख 

८. साम्फोदो सामदुावयक संस्था ढलान, लसललङ तथा फलनचुर लनमाुण 

  ५ लाख 

९. गदेुल मा.वि देन्ख बाफुदो सम्मको कृवष रोड स्तरोन्नलत ५ लाख 

१०. दईु कोठे न्शि मन्न्दर र विश्वकमाु बाबा मन्न्दर लनमाुण ५ लाख 

११. िाक्खा खोल्सा पलु लनमाुण ९ लाख 

१२. टासी छोललङ गमु्बा लतउँ दईु कोठे चवप ुलनमाुण ५ लाख 

१३. आधारभतु स्िास््य केन्ि तमुाउ दईु कोठे चपी लनमाुण ५ लाख 
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 पुजँीगत तफु जम्मा ७५ लाख 

 

२२. िडा नं ५ को स्िीकृत योजना तथा कायकु्रम 

१. चाल ुतफु 

१. प्रशासलनक खच ु ७ लाख 

२. लन्क्षत िग ु

क) जेष्ठ नागररक १ लाख ५० हजार 

ख) मवहला १० लाख 

ग) जनजालत १ लाख ५० हजार 

घ) फरक क्षमता १ लाख ३० हजार 

ङ) बालबाललका १ लाख ५० हजार 

३. प्रशासलनक घमु्ती न्शविर कायकु्रम १ लाख ५० हजार 

४. वपसानी लमल खररद नकुुुम १ लाख 

चाल ुतफु जम्मा २५ लाख  

 

२. पूजँीगत तफुका कायकु्रमहरु 

क) लनम्चोला गाउँघर न्क्ललनक फलनचुर, चपी लनमाुण तथा  

व्यािस्थापन      ६ लाख 

ख) नकुुुम सामदुावयक भिन तथा फलनचुर लनमाुण ७ लाख 

ग) माझटोल खानेपानी ट्याङ्की लनमाुण तथा विस्तार कायकु्रम ६ लाख 

घ) फुलबारी सामदुावयक संस्था, कम््यटुर िेलनङ कायकु्रम ५ लाख 

ङ) बाबाल्मा सामदुावयक सस्था खेल मैदान घेराबार लनमाुण ५ लाख 

च) समु्ब ुसडक स्तरउन्नलत तथा ढल व्यिस्थापन  १० लाख 

छ) जीिन तथा स्िस्थ लबमा प्रन्शक्षण कायकु्रम १ लाख 

ज) डकुमेन्िी लनमाुण िडा नं ५ ५ लाख 

झ) गदेुल स्िास््य चौकी INCINERATOR मेलसन खररद २ लाख 

ञ) साम्हसु्को डाँडा प्रलतक्षालय लनमाुण ५ लाख 

ट) बाफुदो सामदुावयक संस्था भिन लनमाुण  १५ लाख 

ठ) गदेुल मावि वहरक महोत्सि १ लाख 

ड) इन्न्डन्जलनयस टेलललभजन १ लाख 

ढ) गोइल ुबाङगे सामदुावयक बन िकृ्षारोपन तथा संरक्षण कायकु्रम  ५० हजार 

ण) विन्िय न्शक्षा सेयर बजार साक्षरता कायकु्रम २ लाख 

त) यिुा लन्क्षत व्यन्क्तत्ि विकास कायकु्रम १ लाख 
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थ) साउनेथाम कृवष समहु लसनु खेलत अनदुान कायकु्रम  १ लाख ५० हजार 

द) चाचालङु गाउँघर न्क्ललनक फलनचुर लनमाुण तथा व्यिस्थापन  १ लाख 

          पूजँीगत तफु जम्मा ७५ लाख  

न्शक्षा, यिुा तथा खेलकुद शाखा 
पजुीगत तफु  

३११२२ 
SEE परीक्षा केन्ि पेल्माङ आधारभतु विद्यालय फलनचुर खररद, 
तथा व्यिस्थापन 

 

४ लाख २२ हजार ४९ 
रुपैया  

  जम्मा ४२२.०४९ 

चालतुफु   

२२५२२ 

गाउँपाललका अनदुानका न्शक्षक तथा अन्य कमचुारीको तलब 
तथा प्रोत्साहन भिा 

१ करोड ७० लाख ४ 
हजार २८०  

२२५२२ 

रािपलत रलनङ न्शल्ड खेलकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन तथा 
व्यस्थापन(अन्य खेलकुद सवहत) 

४ लाख २० हजार 

२२५२२ 

शैन्क्षक सत्र २०७९का लालग गाउँपाललका उच्च न्शक्षा छात्रिनृ्ि 
कायकु्रम 

४ लाख 

२२५२२ 

स्थालनय भाषाको पाठ् यक्रम लनमाुण, छपाई, खररद तथा 
व्यिस्थापन 

४ लाख १० हजार 

२२५२२ आधारभतू तह (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन २ लाख ५० हजार 

२२५२२ 

बाल र्दिसको अिसरमा मावि, लनमावि हान्जरीजिाफ तथा प्रावि 
तह नतृ्य प्रलतयोलगता सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

१ लाख २० हजार 

२२५२२ 

सामदुावयक विद्यालयका न्शक्षकहरुलाई आधारभतू कम््यटुर 
सम्बन्धी ताललम (५-७ र्दन) 

१ लाख 

२२५२२ गाउँ न्शक्षा योजना लनमाुणका लालग छलफल, गोष्ठफ सञ्चालन ६० हजार 

२२५२२ 

उत्कृि विद्यालय, न्शक्षक तथा विद्याथी सम्मान तथा परुस्कार 
वितरण कायकु्रम (आधारभतू तह कक्षा-८ को नलतजा आधारमा) 

१ लाख 

२२५२२ 

गाउँपाललका स्तरीय शैन्क्षक क्यालेन्डर छपाइ तथा 
विद्यालयहरुलाई लन शलु्क वितरण 

१ लाख ८० हजार 

२११३४ 

न्शक्षा सलमलत, प्रधानाध्यापक बैठक, विद्यालय िावषकु कायकु्रम 
अलभमनु्खकरण कायकु्रम सञ्चालन खच ु(भिा) 

१ लाख ५० हजार 

२२३११ कायाुलय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन खच ु ४५ हजार 

२२६१२ भ्रमण तथा अनगुमन खच ु १ लाख ५० हजार 

२२११२ सञ्चार खच(ुइन्टरनेट, विज्ञापन, सूचना, पत्रपलत्रका) ८८ हजार  
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२२७११ विविध १ लाख ६७१  

जम्मा 
१ करोड ९५ लाख ७७ 
हजार ९५१  

कुल जम्मा २ करोड  

 

स्िास््य शाखा तफु  

कायकु्रमको नाम बजेट 
६८ िष ुमालथका जेष्ठ नागाररक र क िगकुो अपाङगको घरैमा स्िास््य 
पररक्षण तथा उपचार 

९ लाख  

स्िास्थ सस्थामा सतु्केरी भए िापत प्रोत्साहन यातायात खच ु३५६ जना रु लतन 
हजार र ३११ जना  जवटल समस्या भई (नबजात न्शश)ु अस्पतालले मालथल्लो 
स्िास््य संस्थामा प्रषेण गदाु प्रषेण यातायात खचकुा लागी रु ५००० (पाँच 
हजार) का दरले आकन्स्मक प्रषेण कायकु्रम  

५लाख 

ढुिानी भ्याक्सीन ढुिानी न्जल्लाबाट  पाललकाबाट स्िास््य सस्था सम्मका लागी 
अन्य सामाग्री खरीद  

१ लाख ५० हजार 

कायाुलय संचालन खच ु(स्िास््य शाखा)  १ लाख 

अस्पतालको सेिा सनु्ढढकरण कायकु्रम  ३ लाख 

अस्पतालमा संचालन खच ु ३ लाख 

 हेल्थ तथा मेलडकल Surveillance/Research र लडन्जटल हेल्थ प्रोफाइल 
(स्िास््य शाखा देन्ख स्िास््य सस्था सम्म) गने  

२ लाख ५० हजार 

डेन्टल सेिा कायकु्रम संचालन गन ु( कायलुबलध बनाई खच ुगने ) ८ लाख 

मवहला स्िास््य स्ियम सेलबका कायकु्रम  २ लाख ५४ हजार 

कायलुय संचालन खच ुसबै सस्थाहरुका लागी छपाइ खच ुसमेत  १ लाख ३० हजार 

औजार उपकरण ममतु संहार  शाखा अस्पताल स्िास््य सस्था हरुका लागी  १ लाख 

औषलध खरीद  १० लाख ५० हजार 

भ्रमण खच ुडाइभर भिा तथा भ्रमण खच ुसमेत  २ लाख ५ हजार  

तलब भिा एम्बलेुन्स डाइभरको तलब सहीत  ९७ लाख ४१ हजार 

एम्बलेुन्स ममतु तथा सलभलुसङ मोटरसाइकल सलभलुसङ मम ुतथा इन्धन  सहीत  २ लाख २० हजार  

चाल ुजम्मा रु १ करोड ५० लाख 

 

कृवष शाखा तफु  
चाल ुतफु  

१. पूजीगत खच ुअन्तगतुको कायकु्रम /वक्रयाकलापहरु 
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३२११५ वप्रन्टर खररद ३५हजार 

३२११५ 
कोठा ब्यिस्थापन एग्रोभेट सञ्चालनको 
 लालग 

९० हजार 

३२११५ कम््यूटर खररद ५० हजार 

कुल जम्मा १लाख ७५ हजार 

२. चाल ुखच ुअन्तगतुको कायकु्रम /वक्रयाकलापहरु 

2.1 कृवष प्रसार कायकु्रम 

२२५२२ बाली तथा पश ुलबमा सम्बन्धी १ र्दने ताललम सञ्चालन ७०हजार  

२२५२२ गोठेमल तथा कम्पोि मल लनमाुण तथा ब्यिस्थापन ताललम ९० हजार 

  कुल जम्मा १लाख ६० हजार 

      

2.2 माटो सेिा कायकु्रम  

२२५२२ 
माटो पररक्षण सम्बन्न्ध ताललम  

सञ्चालन 
९० हजार 

२२५२२ 
माटो पररक्षण न्शविर ब्यिस्थापन र  

सञ्चालन 
४५ हजार 

२२५२२ 
माटो पररक्षणको लालग आिश्यक  

सामग्रीहरु खररद   
४० हजार 

  कुल जम्मा १ लाख ७५ हजार 

2.3 कृवष व्यिसाय प्रिद्धनु कायकु्रम 

२२५२२ 
ब्यिसावयक न्चया खेती गने कृषकलाई  प्रशोधन मेलसनमा अनदुान 
कायकु्रम 

२ लाख 

२२५२२ 
ब्यिसावयक वकिी बगैंचा स्थापना सहयोग 

कायकु्रम (५०% लागत साझेदारी) 
५ लाख 

२२५२२ मल व्यिस्थापन पूबाुधार लनमाुण (५०% लागत साझेदारी) २ लाख 

२२५२२ बहउुदे्दश्यीय हाईटेक नसरुी स्थापना सहयोग कायकु्रम ५ लाख 

  कुल जम्मा १४ लाख 

2.४ बाली विकास तथा कृवष प्रसार कायकु्रम अन्तगतु 
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२२५२२ कृवष मेला प्रदशनुी  २ लाख 

२२५२२ कृवष एग्रोभेट सञ्चालन १२ लाख 

२२५२२ ढुिानी कायकु्रम एकमिुमा  १ लाख 

२२५२२ कायकु्रम अनगुमन खच ु ५० हजार 

२२३११ कायाुलय सञ्चालन तथा मसलन्द खच ु ३० हजार 

२२५२२ लबषादी खररद वितरण ३ लाख ३५ हजार 

२२६१२ कायकु्रम सञ्चालन भ्रमण खच ु १५ हजार 

२२३१५ सूचना तथा सञ्चार खच ु २५ हजार 

  कुल जम्मा २० लाख ९० हजार 

  पूजीीँगत खच ुअन्तगतु १ लाख ७५ हजार 

  चाल ुखच ुअन्तगतु ३८ लाख २५ हजार  

कुल जम्मा ४० लाख 

 

पश ुसेिा शाखा तफु  

लस.नं. कायकु्रमको  नाम बावषकु बजेट 

१. पशपुन्छीको स्िास््य व्यबस्थापनको लालग औषधी खररद 9 लाख 

२. कायाुलय सन्चालन तथा व्यिस्थापन खच ु 15 हजार 
३. दैलनक भ्रमण भिा तथा अनगुमन खच ु १ लाख ४० हजार 
४. सिारी ईन्धन तथा ममतु खच ु ६० हजार 
५. िाली तथा पश ुलबमा सम्बन्न्ध १ र्दने ताललम संचालन कायकु्रम 90 हजार 

६. चरण तथा खकुमा बहबुवषयु(राई तथा सेतो क्लोभर)घाँसको लबउ वितरण 
तथा छने कायकु्रम 

50 हजार 

७. डाले घाँस तथा भईु घाँस उत्पादनको लालग हाइटेक नसरुी स्थापना सहयोग 
कायकु्रम 

5 लाख 

८. महाकुलङु अध्यक्ष उत्कृट पशपुन्छी पालक कृषकहरुलाई प्रोत्सान तथा 
सम्मान कायकु्रम 

3 लाख 

९. दताु िाला फामहुरुलाई बंगरु पालन सम्बन्न्ध ताललम तथा औषधी तथा 
लमलनरल लबतरण कायकु्रम 

१ लाख ५० हजार 
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१०. नश्ल सधुारको लालग मूराु जातको रागो खररद तथा लबतरण कायकु्रम 3 लाख 
११. नश्ल सधुारको लालग जलस ुजातको गोरु /साँढे खररद तथा लबतरण (परुानो 

गालबस) 
3 लाख 

१२. रागो तथा साँढे ढुिालन कायकु्रम 1 लाख 5० हजार 
१३. खकुमा पाललएका पशहुरुको लालग गोठ सधुार कायकु्रम (प्रलत िडा 2 िटा) ५ लाख हजार 

१४. प्रत्येक िडा भररका भलुसया कुकुरहरु बन्ध्याकरण कायकु्रम १ लाख २५ हजार  
१५. घर घरमा पशपुन्छी उपचारको लालग प्राविलधकहरुलाई प्रोत्सा 

हन कायकु्रम 
1 लाख 5० हजार 

१६. ढुिानी कायकु्रम (न्जलबत पश ुबाहेक) 1 लाख 5० हजार 
१७. अनगुमन तथा मलु्याङ्कन खच ु १ लाख २० हजार 

जम्मा 40 लाख 
 

मवहला तथा बालबाललका शाखा  
लस.नं कायकु्रम बजेट 

१ मेललमलाप सम्बन्धी ताललम ४ लाख 

२ ग र घ प्रकृलतको अपाङ्गहरुलाई सीप तथा कम््यटुर ताललम ३ लाख 

३ अन्तराविय मवहला र्दिस २ लाख 

४ अपाङ्गता पररचय पत्र वितरण तथा न्शविर सञ्चालन १ लाख 

जम्मा १० लाख 
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महाकुलङु गाउँ कायपुाललकाको कायालुय  

लस.नं कायकु्रम बजेट 

१.  पाररश्रलमक कमचुारी   १ करोड ६८ लाख ८९ हजार २ सय 

२ कमचुारी पोशाक भिा   ५ लाख ५५ हजार  

३ स्थानीय भिा   ३० लाख २ हजार  

४ महंगी भिा   ८ लाख ८८ हजार 

५ वफल्ड भिा   २ लाख 

६ कमचुारीको बैठक भिा   २ लाख 

७ कमचुारी चाडिाड खच ु  १४ लाख २३ हजार ८ सय 

८ पदालधकारी बैठक भिा   ६ लाख 

९ पदालधकारीअन्य सलुबधा   ४८ लाख ५ हजार 

१० पानी तथा लबजलुी   ३ लाख 

११ संचार महसलु इन्टरनेट सवहत   १५ लाख 

१२ इन्धन (पदालधकारी प्रयोजन)   ८ लाख 

१३ इन्धन (कायाुलय प्रयोजन)   ५ लाख   

१४ सिारी साधन ममतु खच ु  २० लाख 

१५ लबमा तथा निीकरण खच ु  १ लाख ५० हजार 

१६ मेन्शनरी तथा औजार ममतु सम्भार तथा सञ्चालन खच ु  २ लाख 

१७ मसलन्द तथा कायाुलय सामाग्री   १५ लाख 

१८ पसु्तक तथा सामग्री खच ु  १ लाख  

१९ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खच ु  १२ लाख 

२० सूचना प्रणाली तथा सफ्टिेयर संचालन खच ु  २ लाख 

२१ करार सेिा शलु्क   ४२ लाख 

२२ कमचुारी ताललम खच ु  १ लाख ५० हजार 

२३ लनजामलत र्दिस कायकु्रम संचालन खच ु  १ लाख ५० हजार 

२४ पञ्जीकरण विभागका कमचुारीहरुको अपगु तलि ६ लाख ५७ हजार 

२५  एक गाँउ एक प्राविलधकहरुको तलि भिा अपगु ९ लाख ५५ हजार 

२६ सचुना प्राविलधक अलधकृत को अपगु तलि १ लाख ७५ हजार 

२७ योजना अलभमनु्खकरण कायकु्रम १ लाख ५० हजार 

२८ अनगुमन, मूल्यांकन खच ु  १ लाख 

२९ भ्रमण खच ु  २५ लाख 

३० कमचुारी प्रोत्साहन भिा २५ लाख 

३१ विविध खच ु  १५ लाख 
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३२ सभा सञ्चालन खच ु  ३ लाख ५० हजार 

३३ उद्दार, राहत तथा पनुस्थाुपना खच ुसाथै  नगद सहयोग   ५ लाख 

३४ घरभाडा   २५ लाख 

३५ सिारी साधन तथा मेन्शनर औजार भाडा   ७ लाख 

३६ फलनचुर तथा वफक्चस ु ५ लाख 

३७ मेन्शनरी तथा औजार खररद   ४ लाख 

जम्मा ५ करोड ५० लाख 
 

गैरसरकारी संस्थाहरुको यस  गाउँपाललकामा पेश गरेका बजेट  

पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपाल बङु  १ करोड ५९ लाख ७५ हजार २६० 

 

क्र सं पररयोजनाको नाम र ठेगाना बाह्य रकम अनमुालनत आन्तररक रकम जम्मा 

१ पात्ले लसचाइ पररयोजना बङु १७४९९७८.00 ३१४६१२.४० २०६४५९०.४० 

२ वहल्खा खानेपानी पररयोजना 
छेस्काम 

३१७४०९०.00 ५०६३७६.०० ३६५३४६६.०० 

३ मागन खोला िि लब्रज छेस्काम २९८७२४०.00 १८९७६५.६० १३७७००५.६० 

४ कृवष कायकु्रम महाकुलङु  २९५५१९८.00  २९५५१९८.00 
५ विपद जोन्खम न्यूलनकरण तथा 

व्यिस्थापन कायकु्रम  

३३०००००.00 ८२५३०००.00 ४१२५०००.00 

जम्मा १४१३९५०६.00 १८३५७५४.00 १५९७५२६०.00 
 

क्लास रुम इन र्द क्लाउड्स नेपाल  ३४ लाख ८६ हजार १६४ 

SN Project name Total cost (RS) Description 

1 Covid Relief 98910.00 
In 2 School 

2 Lesson Plan and work Book Distribution 90,000.00 
In 4 school 

3 Sanitary Pad Stitching & Distribution 282800.00 
 

4 
Lesson Plan Training, work book and ECD 

book Dist. 
5,50,000.00 

 

5 CITC TEAM Building Training 95,000.00 
 

6 First Aid Training And Resource 1,80,000.00 
In 5 School 

7  Head Teacher Meat. 75,000.000 
In 2 School 
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8 ECD Resource Distb.  90,000.00 
In 2 School 

9 
Continuation of 3 teachers Salary Sponsorship 

& recruitment of 1 additional Teacher 
1973364.00 

2 School 

Total 34,86,164.00 
 

 

वहमालयन िि नेपाल  ८० लाख १४ हजार ३०६ 

 

 

SN Sector Activities 
Expense 

1 

 
Education 

Plus two scholarship to 2 students of Sagarmatha School 

Bung (11 & 12) 

2,40,000.00 

Bachelor level Scholarship for 2 Students 1,68,000.00 

Scholarship to Study HA for 1 Students 1,20,000.00 

2 Education 

Literacy Through Intergrade learning LIL Program in 11 

School grade1-3 Teachers  training classroom monitoring 

& Support to ECD Teachers Sanitary Support  

46,02,108.00 

Classroom Improvement (8 model classroom) & 6 better 

classroom  

14,64,198.00 

3 Education 

Teaching material support to Sagarmatha and pelmang 

School 

1,20,000.00 

Computer Lab 1 School (20 screen) 12,00,000.000 

4 Health 
Medicine support to Sir Edmond Hillary Memorial Clinic 

Book 

1,00,000.00 

Total 80,14,306.00 

 

इको वहमाल नेपालm  २२ लाख ४५ हजार ४०० 

 

क्र सं वक्रयाकलाप 
जम्मा 

१ स्थानीय स्िास््य संस्थाहरुमा आिश्यक औषधीहरु उपलब्ध गराउने । १५,०६,२००.00 
२ स्थानीय स्िास््य संस्थामा आिश्यक आधारभतू स्िास्््य सामग्रीहरु उपलब्ध 

गराउने  

१,४४,०००.00 

३ स्थानीय स्िास््य प्रदायक संस्थाका स्िास््य कमीहरुको क्षमता अलभिरृ्द्द गने । ५,५०,०००.00 
४ स्िास््य संस्थामा फोहोर व्यिस्थापन संरचनाहरु लनमाुण र प्रयोग ४०,२००.00 

जम्मा २२,४५,४००.00 
 

ररड नेपाल  ३० लाख ६२ हजार ८८१। ६० पैसा  

 

क्र. सं कायकु्रम बजेट 
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१ स्थानीय स्तरमा कायकु्रम प्रस्ततुीकरण २६३२०।३४ 

२ न्शक्षकको क्षमता अलभिवृद्ध कायकु्रम १११८६७०।१२ 

३ विद्यालयमा ससुासन अलभबरृ्द्द तथा सेिा प्रिाह कायकु्रम २७२४८३।६० 

४ शैन्क्षक सधुारका लालग अलभभािक सहभालगता तथा सलमक्षा गोिी  १२४४२१।१७ 

५ विद्यालयमा बालमैत्री तथा सरुन्क्षत शैन्क्षक िातािरण लनमाुण कायकु्रम २०५५८५।८६ 
६ बाललका तथा अपाङ्गतागत भएका बालबाललकाको लालग समािेशी न्शक्षा कायकु्रम ६८४७७१।९६ 
७ उपचारात्मक न्शक्षा कायकु्रम  ५४९६८।१६ 
८ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायकु्रम २९६३०७।०१ 
९ प्रशासकलनक खच ु २७९३५३।३८ 

जम्मा ३०,६२,८८१।६० 

 

िान हटु िल ुिाइड  
 

क्र= सं कायकु्रम बजेट कैवफयत 

१ व्यिस्थापन सलमलतको मालसक िैठकको फलोअप २७०००। 
 

२ समदुायको धारणा सङ्कलन १३५००। 
 

३ गभिुती सतु्केरी मवहला र पररिार अन्तरवक्रया कायकु्रम १०५००। 
 

४ पाललका स्तरीय समन्िय िैठक ५०००। 
 

५ विलभन्न र्दिसहरु मनाउने सहयोग १००००।  

६ 
माि ृतथा निन्शश ुसम्बन्धी म स्िा से स्िास््य कमी तथ 
गमिुती सतु्केरी मवहलालाई लभलडयो प्रदशनु 

८०००। 
 

७ 
माि ृस्िास््य कायकु्रम तथा जन्म पूि ुतयारी मात ृसरुक्षा 
चक्की कायकु्रमको सलमक्षा िैठक 

५३४००। 
 

८ स्िास््य चौकीको न्यूनतम मापदण्ड र फलोअप १५०००।  

९ गभिुती र सतु्केरी मवहलालाई टेली परामश ुकायकु्रम ११७००।  

जम्मा १,५४,१००।  

 

२३. प्रस्ततु बजेट तजुमुा गदाु माग ुलनदेशन गनुहुनुे तथा बजेटको लसद्धान्त र प्राथलमकतामा व्यापक 
छलफल र सझुािको लालग गाउँपाललकाको अध्यक्ष, िडाध्यक्षहरु, विषयगत सलमलतका संयोजक तथा 
सदस्यहरु, गाउँकायपुाललकाका सदस्यहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, विषयगत शाखाका शाखा प्रमखु तथा 
सम्पूण ुकमचुारीहरु, राजनीतक कमीहरु, संघसस्थांका प्रमखु तथा प्रलतलनलधहरु, बवुद्धन्जिी िग,ु न्शक्षक, 

व्यापारी, पयटुन व्यिसायी सम्पूण ुप्रलत हार्दुक आभार प्रकट गदुछु । साथै आगामी िषकुो यो बजेट 
कायाुन्ियनमा सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा गदुछु । 
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महाकुलङु गाउँपाललकाको निौ गाँउसभामा उपध्यक्ष विपना कुलङु ज्य ुबाट प्रस्ततु भएको बजेट बक्िव्यमा 
िहृत छलफल गरी  गाँउवपलकाका तपन्शल बमोन्जम योजना तथा कायकु्रम संसोधन गरी  सिसुम्मत पाररत 
गररयो ।  

क्र स 
पेश भएको र संसोधन 

हटाइएको योजना 
रकम 

घटाइएको 
रकम 

कायम गररएको योजना रकम 

१ 
महाकुलङु सलमक्षालय 
लनमाुण 

३५ लाख ३५लाख पोछारी दमु्मोस्को खानेपानी 
तथा प्रलतक्षालय लनमाुण 

६ लाख 

२ 

सरकारी तथा गैर 
सरकारी टेलललभजन 
तथा पत्र पलत्रका बाट 
कायकु्रम प्रस्ततु 

१५ लाख  ५ लाख बासकुी आ वि कम््यटुर 
ल्याि र बैठक कक्ष लनमाणु 

१० लाख 

साहनुे लसलछुो पयटुन पदमाग ु ५ लाख 

फुलिन्ि खोला जलविद्यतु 
भिन लनमाुण 

१० लाख 

महाकुलङु कृवष उपज 
संकलन तथा विक्री केन्ि 
छेस्काम 

९ लाख 

 

धन्यािाद । 


