
सातौं गाईँ सभामा बैठकमा २०७७ ऄसार १० गते बुधबार 

ईपाध्यक्ष कारग्याल्म ुश्रषे्ठबाट  

प्रस्तुत भइ स्वीकृत भएको 

 

 

   

  

 

 

 

अर्थथक वर्ष २०७७/०७८ को 

बजेट, नीतत तथा कायषक्रम 

 

 

 

 

 

 

  

गोसाइकुण्ड गाईँपातिका  

स्याफु्रबेंसी, रसुवा 

२०७७ 



सभाध्यक्ष महोदय, 

गाईँ सभाका सदस्यहरु, 

संघीय िोकतातरिक गणतरिात्मक राष्ट्र नेपाििे संघीयताको  संघ  ,प्रदहे र स्थानीय तह गरी तीन तहमा 

ऄषयास गदरु अएको सरदभषमा गोसाइकुण्ड गाईँपातिकाको ईपाध्यक्षको रुपमा तवर्म ,जणटि र चुनचतीपुणष 

पणरतस्थततवीच यस गणरमामय गाईँ सभाको वैठकमा अगामी अर्थथक वर्ष २०७७ /०७८ को बजेट प्रस्ततु गनष 

ईपतस्थत भएको छु   यो महत्वपूणष ऄवसरमा मुिुकमा संघीय िोकतातरिक गणतरि र ऄुगामी पणरवतषन 

ल्याईने क्रममा जीवन ईत्सगष गनुष ाने सतपूणष महानन हहीदहरु तथा राष्ट्रप्रतत समर्थपत  दवीगत मतक्रत्वहरुमा 

भावपूर्नण श्रद्धाञ्जिी ऄपषण गनष चाहारछु   मुिुकको सावषभचतमकता  ,भचगोतिक ऄलण्डता ,रातष्ट्रय एकता ,

स्वाधीनता र स्वातभमानको रक्षा गदरु समावेही ,समतामूिक ,रयायपूणष समाज तनमाषण ,तवकास र समृतद्ध ,

िोकतातरिक गणतरिको प्राति र तवतभप्त ऄुगामी अरदोिनहरुमा स्ंिग्न र नेतृत्व गनुष ाने प्रततवद्ध महानन 

नेपािी नागणरक र राजनीततक नेतृत्वप्रतत ईच्च सतमान प्रकट गनष चाहारछु    

तवश्वमापी महामारीको रुपमा फैतिएको कोरोनाको कारण तवश्विे एकैपटक मानवीय  ,सामातजक ,अर्थथक ,

राजनैततक र अर्थथक संकट गनुष पणररहकेो छ   स्वास्थनय संकटबाट ईत्पादन  ,मापार तथा िगानी सतमको 

शृ्रीलिा प्रभातवत भइ तवश्व ऄथषतरिमा ठूिो संकुचन अईने स्पं र सघन संकेत दतेलएको छ   तवश्व ऄथषतरि 

सँगको ऄरतरअवद्धता र पारस्पणरकताको कारण गोसाइकुण्ड गाईँपातिकाको प्रमुल क्षेिहरुमा समेत गततभर 

प्रभाव परनन थातिसकेको छ    

यो बजेट प्रस्तुत गणररहदँा कोरोनाबाट नागणरकको जीवन रक्षा गने र ऄथषतरििाइ गतततहि बनाईने गहन 

तजतमेवारी बोध गरेको छु   कोरोनािे सतपूणष क्षेिमा ऄसर पारेर हाम्रो सपना  ,योजना र प्रयासमा जणटिताहरु 

थतप दएको छ   यो हताादीकै यस तवर्म पणरसनतथततमा सदवै तवर्म पणरतस्थततमा सहयोग गने सव ै

राजनीततक दि  ,जनप्रतततनतध ,संघ संस्था  ,अम नागणरकको सहयोग ,प्रततवद्धता ,दढृता र यक्यवद्धतािे  

वतषमान तवगमान चनुचतीको सामना गदरु ऄझ राम्रो मवस्था तनमाषण गनष स करछ भपे्तमा गोसाइकुण्ड 

गाईँपातिकाको दढृ तवश्व्ास छ    

अगामी अर्थथक वर्षको बजेट नयाँ पणरतस्थततिे तसजषना गरेको चुनचतीिाइ सामना गने र प्राि ऄवसरिाइ 

ईपयोग गने तफष  केतरित रहनु पछष भपे्तमा गोसाइकुण्ड गाईँपातिका सचेत छ   यस ऄवस्थामा गोसाइकुण्ड 

गाईँपातिकाको जनताको जीवन रक्षा गने  ,भतव यप्रतत अहा वान बनाईने  ,ऄथषतरिको ऄवयवहरुिाइ 

पुनरुत्थान गदरु तीर् तवकास र तनमाषणको  दहामा िैजान ेगरी बजेट तजुषमा गणरएको छ    

त्यस्तै राज्य पुनसंरचनाको महत्वपूणषको पक्षको रुपमा रहकेो तवत्तीय संघीयता कायाषरवयन गनष स्थानीय 

तहिाइ श्रोत  ,साधन ,ईत्तरदातयत्व र ज वाफदतेहता हस्तारतरण गणरएको सरदभषमा संघीयताको मूि ममषिाइ 

हातसि गनष थप चुनचतीको साथै थप ऄवसर छ   संघीयता कायाषरवयन गदरु स्थानीय तहको ज्ञान  ,सीप ,क्षमता र 

दक्षतािाइ ईपयोग गरी समृ  नेपािी,सुली नेपािीको रातष्ट्रय अकांक्षा पुरा गदरु  दगो तवकास प्राि  गन े

िक्ष्यतफष  यो गाईँपातिका ऄुसर छ   सामातजक रयाय र तीर् तवकास  ,सुहासन सतहतको जनईत्तरदायी 

गाईँपातिका ,सषय ,सुसंस्कृत एवं कतषमतनष्ठ समाज तनमाषण गदरु पूणष िोकतरि तथा समाजवाद ईरमुल समृद्ध 

ऄथषतरि तनमाषण गनष यो गाईँपातिका सदवै प्रततवद्ध छ    

 



सभाध्यक्ष महोदय, 

“जि तवगुत पयषटन रसुवागढी नाका पूवाषधार र तहक्षा ,सुसंस्कृत र समृ  गोसाइकुण्ड िाङटाङ हाम्रो स दक्षा ”

भपे्त गोसाइकुण्ड गाईँपातिकाको  दघषकातिन सोचिाइ पुरा गनष यो वजेट पतन ऄतघल्िो बजेट जस्तै केतरित छ 

   

सभाध्यक्ष महोदय, 

अगामी अर्थथक वर्ष २०७७ /७८ को बजेटका प्रमुल ई जेयहरु दहेाय बमोतजम ईल्िेल गरेको छुः  

१. कोरोना िगायत सवै प्रकारका स्वास््य जोतलमबाट गोसाइकुण्ड गाईँपातिकाको गाईँवासीिाइ 

सुरतक्षत राख्न र गुणस्तरीय स्वास््य सेवा सवषसुिभ बनाईन स्वास््य सेवाको दायरा तवस्तार, स्वास््य 

पूवाषधार तनमाषण तथा स्तरोप्तती र स्वास््य जनहक्री तवकास  

२. कोरोना भाआरस सकं्रमणको रोकथाम तथा तनयरिणका िातग चातिएका कदमबाट टुटेको ईत्पादन र 

अपुर्थत शृ्रीलिािाइ पुनस्थाषपना गदरु कृतर्, ईगोग, पयषटन, तनमाषण िगायत प्रभातवत मवसायको 

पुनरुत्थान 

३. गोसाइकुण्ड, िाङटाङ तहमाि, नागथिी, दधुकुण्ड, यततहातसक रसुवागढी जस्ता पयषटकीय क्षेिको 

पवषद्धन माफष त पयषटकीय पदमागषको तवकास गरेर गाईँपातिकािाइ पयषटकको गरतम क्षेिको रुपमा 

तवकास गने  

४. भचगोतिक रुपमा गोसाइकुण्ड गाईँपातिकाको गाईँवस्तीहरु तवकट भएकोिे गोसाइकुण्ड 

गाईँपातिकाको सडक यातायात गुरुयोजना बमोतजम सवै वडाहरुका जनताहरुको सडक सहज पाचँ 

वृतद्ध गने  

५. स्थानीय किा, संस्कृतत, धमष र परतपराको सरंक्षण माफष त स्थानीय जनताको यततहातसक पतहचानका 

अधारहरुको संरक्षण गने  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अगामी अ .व .२०७७/७८ को बज ्ेटका प्राथतमकताहरु तनम्न ऄनुसार ईल्िेल गरेको छुः 

१. सडक सञ्जािको ऄतभवृतद्ध माफष त सडक यातायातमा जनताको पाचँ सुतनतित गने 

२. गुतबा तथा तवहारको तनमाषण र ममषत माफष त स्थानीय जनताको धमष र संस्कृततको जगेनाष गने 

३. तहक्षा, स्वास््य, कृतर्, लानपेानी तथा सरसफाइ जस्ता सामातजक क्षेिमा िगानी ऄतभवृतद्ध गरी यी 

क्षेिहरुको तवकास गने  

४. सुहासन र संस्थागत तवकास गने 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

ऄव म क्षेिगत बजेट तवतनयोजनको वारेमा ईल्िेल गनष चाहारछुः 



 

१. सामातजक तवकास 

सामातजक तवकास तफष  तनसतष ऄनुदानको ३९ िाल, संघको हसतष ऄनुदान तफष  ६ करोड ७४ 

िाल, प्रदहे हसतष ऄनुदान तफष  १ िाल ६९ हजार गरी तहक्षामा जतमा ७ करोड १४ िाल ६९ 

हजार, तनसतष ऄनुदान तफष  ५२ िाल ६४ हजार १ सय ७७ िाल, संघको हसतष ऄनुदान तफष  २ 

करोड ९३ िाल र प्रदहे हसतष ऄनुदान तफष  २० िाल ५१ हजार गरी स्वास््यमा जतमा ३ करोड 

६६ िाल १५ हजार १ सय ७७, तनहतष तफष  १ करोड ८४ िाल, प्रदहे हसतष ऄनुदान तफष  ४० 

िाल र प्रदहे तवहेर् ऄनुदान तफष  ५० िाल  गरी लानपेानी तथा सरसफाइमा जतमा रु २ करोड 

७४ िाल,  तनहतष तफष  भार्ा तथा ससं्कृततमा जतमा रु ३ करोड ३२ िाल ४३ हजार ८ सय,   

तनसतष ऄनुदान तफष  २५ िाल, संघको हसतष ऄनुदान तफष  ३ िाल गरी ितैीगक समानता तथा 

सामातजक समावेहीकरण (मतहिा, वािवातिका तथा जषे्ठ  नागणरक) मा जतमा रु २८ िाल,  

तनसतष तफष  ९० िाल ९० हजार र सघं हसतष ऄनुदान तफष  १ िाल गरी यवुा तथा लिेकुदमा 

जतमा रु ९१ िाल ९० हजार, तनसतष तफष  ११ िाल र सघं हसतष ऄनुदान  तफष  ६७ िाल ८ हजार 

८० रुपैयाँ र प्रदहे हसतष तफष  ९ िाल ७२ हजार गरी   सामातजक सरुक्षा तथा सरंक्षणमा जतमा रु 

८७ िाल ८० हजार ८० रुपैयाँ गरी सामातजक तवकास तफष  कुि बजेट रु १८ करोड ९४ िाल ९८ 

हजार ५७ रुपैयाँ तवतनयोजन गणरएको छ   

  

२.  अर्थथक तवकास 

तनसतष ऄनुदान तफष  ९३ िाल, संघको हसतष ऄनुदान तफष  ७८ िाल र प्रदहे हसतष ऄनुदान तफष  ५ 

िाल गरी कृतर्मा १ करोड ७६ िाल, त्यस्तै तनसतष तफष  १३ िाल, संघ हसतष तफष  ३० िाल गरी 

ईगोगमा जतमा रु ४३ िाल, त्यस्तै  तनसतष तफष  ४३ िाल ५० हजार, संघ हसतष तफष  ५ िाल गरी  

पयषटनमा जतमा रु ४८ िाल ५० हजार, त्यस्त ैतनसतष तफष  २ िाल ५० हजार गरी सहकारीमा २ 

िाल ५० हजार, त्यस्त ैतनसतष ऄनुदान तफष  ७० िाल र प्रदहे हसतष ऄनुदान तफष  १० िाल गरी 

पहुपरछी तवकासमा जतमा रु ८० िाल, संघ हसतष तफष बाट ५ िाल गरी जिश्रोत तथा ससचाइमा 

जतमा रु ५ िाल, त्यस्तै संघ हसतष ऄनुदान तफष  रु १ िाल गरी भतूम मवस्थामा जतमा रु १ िाल 

गरी  अर्थथक तवकासमा जतमा रु ३ करोड ५६ िाल तवतनयोजन गणरएको छ    

 

 

३. पूवाषधार तवकास 

तनसतष तफष  ३ करोड  ५ िाल २ हजार ९ सय, संघ हसतष ऄनुदान तफष  ३० िाल र प्रदहे हसतष 

ऄनुदान तफष  २० िाल गरी यातायात पवूाषधारमा जतमा रु ३ करोड ५५ िाल २ हजार ९ सय, 

त्यस्तै तनसतष तफष  ४ करोड २२ िाल २ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ ७७ पैसा र प्रदहे हसतष ऄनुदान 

तफष  रु ४० िाल गरी भवन, अवास तथा हहरी तवकासमा जतमा रु ४ करोड ६२ िाल २ हजार 

८ सय ५३ रुपैयाँ ७७ पैसा, त्यस्तै तनसतष तफष  २० िाल र संघ हसतष ऄनुदान तफष  ५ िाल गरी 

ईजाषमा २५ िाल, त्यस्त ैतनसतष ऄरतगषत रु १ करोड ५० िाल गरी सतपदा पूवाषधारमा जतमा रु १ 



करोड ५० िाल, त्यस्तै तनसतष तफष  रु ७ िाल गरी तवज्ञान तथा प्रतवतधमा जतमा रु ७ िाल गरी  

पूवाषधार तवकासमा  रु ९ करोड ९९ िाल ५ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ ७७ पैसा गरी तवतनयोजन 

गणरएको छ    

 

४. सुहासन तथा ऄरतरसतबतरधत क्षेि 

तनसतष तफष  वातावरण तथा जिवायुमा रु ३ िाल, तनसतष तफष  तवपद मवस्थानमा रु ३० िाल, 

संघ हसतष ऄनुदान तफष  हातरत तथा सुमवस्थामा २९ िाल गरी सुहासन तथा ऄरतरसतबतरधत 

क्षेिमा रु ६२ िाल तवतनयोजन गणरएको छ    

 

५. कायाषिय सञ्चािन तथा प्रहासतनक 

तनसतष ऄरतगषत रु ७ करोड ३० िाल ३१ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ ७ पैसा र संघ हसतष तफष  ७ 

िाल ४५ हजार कायाषिय सञ्चािन तथा प्रहासतनकमा जतमा रु ७ करोड ३७ िाल ७६ हजार १ 

सय ५६ रुपैयाँ ७ पैसा बजेट तवतनयोजन गणरएको छ    

 

ऄनमुातनत लचष 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अगामी अर्थथक वर्षको ऄनमुातनत लचष ४० करोड ४९ िाल ७९ हजार ९ सय ६६  रुपैयाँ ८४ पैसा रहन े

ऄनुमातनत प्रक्षेपण गरेको छु    

 

लचष वेहोने श्रोतहरु 

सभाध्यक्ष महोदय, 

 

अगामी अ .व .२०७७/०७८ को मय महोने श्रोतको रुपमा संघीय सरकारबाट हसतष ऄनुदानको रुपमा प्राि 

ाने रु १२ करोड १७ िाल , तवत्तीय समानीकरण ऄनुदानको रुपमा प्राि ाने रु  .७ करोड ९९ िाल , राजश्व 

बाँडफाँड ऄनुदानबाट प्राि ाने रु  .५ करोड ९७ िाल २ हजार ३० रुपैय ्ा्ँ  ,प्रदहे हसतष ऄनुदानबाट प्राि 

ाने रु .१ करोड ४६ िाल ९२ हजार , प्रदहे समानीकरण ऄनुदानको रुपमा प्राि ाने ९९ िाल ६२ हजार ,

प्रदहे राजश्व बाँडफाँड ऄनुदानबाट प्राि ाने रु १ करोड २६ िाल ८४ हजार ,प्रदहे समपूरक ऄनुदान  ५० 

िाल ,प्रदहे तवहेर् ऄनुदान ५० िाल,  अरतणरक अय ६४ िाल ६० हजार  ,गत वर्षको ऄल्या मचज्दात ८ 

करोड ९८ िाल ७९ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ ८४ पैसा गरी कुि बजेट रकम रु ४० करोड ४९ िाल ७९ हजार 

९ सय ६६ रुपैयाँ ८४ पैसा श्रोत कायम ान ेऄनुमान गणरएको छ   

 

 



राजश्व पणरचािन नीतत 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अगामी अ .व . २०७७ /०७८ को राजश्व पणरचािनका नीततहरु दहेाय बमोतजम ानेछनन : 

 राजश्व करिे होआन रहरि ेततने वातावरण तसजषना गने 

 कर ततनुष पछष भपे्त वातावरण बनाईन स्थानीय स्तरमा कर सतबरधी जनचतेनाका कायषक्रमहरु सञ्चािन 

गने 

 करको दर वृतद्ध गने भरदा पतन दायरा तवस्तार गनुषमा जोड  दने 

 करको अधार र क्षेिहरु तवस्तार गने 

 अर्थथक साक्षरता र तवत्तीय साक्षरता सतबरधी जनचतेनामूिक कायषक्रमहरु सञ्चािन गने 

 गाईँपातिकाको राजश्व तवर्यमा परामहष प्राि गनषको िातग तवज्ञको सेवा तिने  

 राजश्व प्रहासनिाइ अधुतनक प्रतवतधमैिी, करदातामैिी, तमतमयी र पारदही बनाईने 

 करदाता तहक्षा कायषक्रमिाइ प्रवषद्धन गने 

 कर तनधाषरण गदाष समरयायको तसद्धारतिाइ अत्मसाथ गने 

 कर प्रहासनिाइ चुस्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाईने कायषक्रम तथा  क्रयाकिापहरु सञ्चािन गने 

 प्रत्येक वडाबाट संकिन ान ेतवतभप्त कर, सेवा हूल्क तथा दस्तुरको हीर्षकगत रुपमा छुट्टाछुटै्ट तववरण 

प्राि गने मवस्था गने  

 कर प्रहासनमा संिग्न कमषचारीहरुका िातग कर प्रहासनमा  सुधार सतबरधी क्षमता तवस्तारका तातिम 

कायषक्रम सञ्चािन गने  

 कर छिी, कर चुहावट तथा करको तहनातमनाको सतबरधमा हुरय सहनतहिताको नीतत ऄवितबन गन े

  

 

सभाध्यक्ष महोदय , 

गत अर्थथक वर्ष २०७५ /०७६ को यथाथष अय मय , चािु अर्थथक वर्ष २०७६ /०७७को अय मयको 

संहोतधत ऄनुमान र अगामी अर्थथक वर्ष २०७७/०७८ को ऄनुमातनत अय मय यस ै साथ संिग्न 

ऄनुसूचीहरुमा ईल्िेल गरेको छु    

यो बजेट तजुषमाको क्रममा रचनात्मक सुझाव  दने यस गाईँपातिकाका सतमातनत ऄध्यक्षज्यू  ,६  टै 

वडाका सतमातनत वडा ऄध्यक्षज्यूहरु, कायषपातिका र सभाका सतमातनत सदस्यज्यूहरु  ,यस गाईँपातिकाका 

कायषपातिकाका कमषचारी साथीहरु ,राजनीततक दिका हीर्षनेताज्यहूरु ,नागणरक समाज,  ऄथष तथा योजना 

तवदन  ,तनतज क्षेि तथा सहकारी क्षेिका तवथत वगष तथा महानुभावहरुको रचनात्मक सुझाव ,सल्िाह र 

पे्ररणाको िातग धरयवाद ज्ञापन गदषछु   ऄरतमा ,गोसाइकुण्ड गाईँपातिकाको अर्थथक ,सामातजक 

तवकासमा सहयोग पुयाषईने स्थानीय करदाता ,संघ र प्रदहे सरकार ,रातष्ट्रय ऄरतराषतष्ट्रय तवकास साझेदारी 

प्रतत अभार प्रकट गनष चाहारछु   र ,यो बजेट कायाषरवयनमा सव ैपक्षको पूणष सहयोगको ऄपेक्षा गदषछु    

 दगो हातरत ,सुहासन ,तवकास र समृतद्धको अकांक्षा पुरा गनष सवि ,सक्षम ,समृद्ध र रयायपूणष राष्ट्र तनमाषण 



गने ऄतभयानमा स क्रय सहभातग ानको िातग सतपूणष गोसाइकुण्ड गाईँपातिकावासीिाइ हार्ददक अह्वान 

गदषछु    

धरयवाद ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी १ 

                                                      अगामी अ .व .२०७६/०७७ को ऄनुमातनत अय तफष  

रु(हजारमा( 

राजश्व 

संकेत 
राजश्व अधार, हीर्षक, मूि हीर्षक, 

हीर्षक तथा ईपहीर्षक 

गत 

वर्षको 

यथाथष 

अय 

चािु 

अ.व.को 

संहोतधत 

ऄनुमातनत 

अय 

अगामी 

अ.व.को 

ऄनुमातनत 

अय 

११३१३ एकीकृत सतपत्ती कर     ५० 

११३१४ भुमीकर/ मािपोत     १०० 

११३२५ घर जग्गा रतजष्ट्रहेन     ७०० 

११३२१ घर बहाि कर     ६०० 

१३४११ ऄरय संस्थागत अरतणरक ऄनुदान     १५०० 

१४१५१ सरकारी सतपत्तीको बहािबाट प्राि 

अय 
    १५०० 

१४१५६ बाँडफाँडबाट प्राि भइ दहत्तर वहत्तर 

बाट प्राि 
    १०० 

१४१५९ ऄरय श्रोतबाट प्राि रोयल्टी     १०० 

१४२१३ ऄरत तबक्रीबाट प्राि रकम      ५० 

१४२२९ ऄरय प्रहासतनक सेवा हूल्क     १५० 

१४२४२ नक्सापास दस्तुर     ३५० 

१४२४३ तहफाणरस दस्तुर     १५० 

१४२४४ मतक्रगत घट्ना दताष दस्तरु     १० 

१४२४५ नाता प्रमातणत दस्तुर     १० 

१४२४९ ऄरय दस्तुर     १७० 

१४२५३ मवसाय रतजष्ट्रहेन     २० 

  परीक्षा हूल्क      २० 

१४५२९ ऄरय राजि      ५००००० 

१४६११ मवसाय कर      ३८० 

 संघ समानीकरण ऄनुदान   ७९९०० 

 संघ हसतष ऄनुदान   १२१७०० 



 संघ राजश्व बाँडफाँड तफष    ५९७०२ 

 प्रदहे समानीकरण   ९९६२ 

 प्रदहे हसतष ऄनुदान   १४६९२ 

 प्रदहे राजश्व बाँडफाँड   १२६०० 

 प्रदहे समपूरक ऄनुदान   ५००० 

 प्रदहे तवहेर् ऄनुदान   ५००० 

  नगद     ८९८७९ 

कुि जतमा  ४०४९८० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी -२  

 

                                                                                                 अ .व .२०७७/०७८ को ऄनुमातनत मय तफष  

रु (हजारमा( 

क्र.स

. 

लचष 

हीर्षक 

तनसतष 

ऄनुमातनत 

मय 

हसतष तफष  ऄनुमातनत मय ऄनुमातनत जतमा मय 

१ चािु ७६२९८ १२४६१५ २००९१४ 

 पुँजी १७११७४

२ 

३२८९२ २०४०६६ 

 जतमा   ४०४९८० 

 

क्र.स

. 

क्षेि ईपक्षेि तनसतष तफष  

ऄनुमातनत 

मय 

संघको 

हसतषतफष  

ऄनुमातन

त मय 

प्रदहेको 

हसतष 

तफष  

ऄनुमा

तन त 

मत 

प्रदहे 

तवहेर् 

ऄनुदान 

प्रदहे 

समपुरक 

जतमा 

ऄनुमातनत 

मय 

१ 

 

 

 

 

 

 

सामा

तजक 

तवका

स 

 

 

 

 

 

 

तहक्षा ३९०० ६७४०० १६९ ० ० ७१४६९ 

स्वास््य ५२६४ २९३०० २०५१ ० ० ३६६१५ 

लानेपानी 

तथा 

सरसफाइ 

१८४०० ० ४००० ० ५००० २७४०० 

भार्ा तथा 

संस्कृतत 

तफष  

३३२४४ ० ० ० ० ३३२४४ 

िैतीगक 

समानता 

तथा 

सामातजक 

समावेहीक

२५०० ३०० ० ० ० २८०० 



रण 

युवा तथा 

लेिकुद 

९०९० १०० ० ० ० ९१९० 

सामातजक 

सुरक्षण 

तथा 

संरक्षण 

११०० ६७०८ ९७२ ० ० ८७८० 

जतमा ७३४९८ १०३८०

८ 

७१९२ ० ५००० १८९४९८ 

२ 

 

अर्थथ

क 

तवका

स 

 

कृतर् ९३०० ७८०० ५०० ० ० १७६०० 

ईगोग १३०० ३००० ० ० ० ४३०० 

पयषटन ४३५० ५०० ० ० ० ४८५० 

सहकारी २५० ० ० ० ० २५० 

पहुपरछी 

तवकास 

७००० ० १००० ० ० ८००० 

जिश्रोत 

तथा 

ससचाइ 

० ५०० ० ० ० ५०० 

भूतम 

मवस्था 

० १०० ० ० ० १०० 

जतमा २२२०० ११९०० १५०० ० ० ३५६०० 

३ पूवाष

धार 

तवका

स 

यातायात 

पूवाषधार 

३०५०३ ३००० २००० ० ० ३५५०३ 

  भवन, 

अवास 

तथा सहरी 

तवकास 

४२२०३ ० ४००० ० ० ४६२०३ 

  ईजाष २००० ५०० ० ० ० २५०० 

  सतपदा 

पूवाषधार 

१५००० ० ० ० ० १५००० 

  तवज्ञान 

तथा 

प्रतवतध 

७०० ० ० ० ० ७०० 



  जतमा ९०४०६ ३५०० ६००० ० ० ९९९०६ 

४ सुहा

सन 

तथा 

ऄरत

रस

तब

तरधत 

क्षेि 

वातावरण 

तथा 

जिवायु 

३०० ० ० ० ० ३०० 

  तवपद 

मवस्थाप

न 

३००० ० ० ० ० ३००० 

  हातरत 

तथा 

जिवायु 

० २९०० ० ० ० २९०० 

  जतमा ३३०० २९०० ० ० ० ६२०० 

५ कायाष

िय 

सञ्चा

िन 

तथा 

प्रहा

सन 

 ७३०३१ ७४५ ० ० ० ७३७७६ 

 कुि 

जतमा 
 ७३०३१ ७४५ ० ० ० ७३७७६ 

कुि जतमा ४०४९८० 

 

 


