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रािी सोनारी गाउँपाप्तिकाको संशक्षि पररिय 

भौगोप्तिक अवशस्थप्तत/पररिय 
यस गाउँपाप्तिकाको पूवयमा िाङ शजल्िा पियछ । पशिममा कोहिपरु न.पा. र डुडुवा गा.पा. 

पियछ । यस्तै उत्तरमा िाङ र सल्यान शजल्िा पियछन ्भने िशक्षणमा नरैनापरु गा.पा. र भारतको 
सीमाना रहेको छ । २०७३ सािमा साप्तर्क छ वटा गाषवसहरू:- खासकुश्मा, किनापरु, रै्जापरु, 
प्तर्नौना, फते्तपरु र महािेवपरुीिाई समायोजन गरी ९ वडामा षवभाजन भई रािी सोनारी गाउँपाप्तिका 
र्नेको हो । गाउँपाप्तिकाको पूवय–पशिम िम्र्ाइ कररर् ५३.५ षकिोप्तमटर रहेको छ भने उत्तर–
िशक्षणको िौडाइ कररर् ४ षक.प्तम. अनमुान गररएको छ । यसको कूि क्षेत्रफि १०४१.८२ वगय 
षक.प्तम. रहेको छ । गा.षव.स Profile- २०७५ अनसुार यहांको कूि जनसंख्या ६७,३०० रहेको 
िेशखन्छ । नेपाि अप्तधराज्यका सात प्रिेिमध्ये ५ नं. प्रिेिको पशिमी भेगको मखु्य केन्रका रूपमा 
र्ाँके शजल्िा रहेको छ । र्ाँके शजल्िाको िशक्षणी भाग भारतीय सीमानासँग जोप्तडएकोिे यो 
शजल्िािाई प्रमखु व्यापाररक केन्र माप्तनन्छ । र्ाँके शजल्िाको िशक्षण भागमा तराईको समथर भ-ू
भाग र उत्तरी भागमा पूवयपशिम फैप्तिएको िरेु शृ्रङ्खिा पियछ । भौगोप्तिक र्नावटका दृषििे यस 
शजल्िािाई तीन भागमा षवभाजन गनय सषकन्छ-  

(क) तराईको समथर भपू्तम 
(ख) उत्तरको भावर क्षेत्र 
(ग) िरेु पवयत शे्रणी 

शजल्िाको उत्तरीक्षेत्र भावर र िरेु पवयत िङृ्खिामा पने भएकोिे यस क्षेत्रमा जनसङ्खख्याको 
खास िाप  नरहेको िेशखन्छ । शजल्िाको कूि जप्तमनमध्ये अप्तधकांि भभूाग (कररर् ७० प्रप्ततित) 
औसत १ प्तडग्रीभन्िा कम प्तभरािो भएको क्षेत्रिे ढाकेको छ भने िरेु क्षेत्रमा जप्तमन १२३१ प्तमटर 
उिाइँसम्म उठेको छ । तराईको भभूाग १२७ िेशख २७५ प्तमटर उिाइँको र्ीिमा रहेको छ ।  

र्ाँके शजल्िाका २ वटा नगरपाप्तिका र ६ वटा गाउँपाप्तिकाहरूमध्ये रािी सोनारी पप्तन एक 
गाउँपाप्तिका हो । र्ाँके शजल्िाका गाउँपाप्तिका र नगरपाप्तिका मध्ये सरै्भन्िा र्ढी भ-ूभाग यस 
गाउँपाप्तिकािे ओगटेको पाइन्छ । भौगोप्तिक षवभाजन अनसुार रािी सोनारी गाउँपाप्तिकाको उत्तरी 
क्षेत्रमा भावर र िरेु पवयत शृ्रङ्खिाका साथै र्ाँके राषिय प्तनकुञ्ज पने भएकािे यस क्षेत्रमा 
जनसङ्खख्याको खासै िाप नरहेको िेशखन्छ । यस गाउँपाप्तिकाको भौगोप्तिक अवशस्थप्तत समरु 
सतहर्ाट १६६ प्तमटर उिाइँिेशख १२३६ प्तम उिाइँसम्म रहेको । यो गाउंपाप्तिका २८० १५' 
००" उत्तरी अक्षांस ८१० ७८' ००" पूवी िेिान्तरसम्म फैप्तिएको यस गाउँपाप्तिका प्राकृप्ततक, 
सांस्कृप्ततक र पययटकीय दृषििे प्तनकै मनोरम र महत्त्वपूणय क्षेत्र माप्तनएको छ । (श्रोत:-Rapti Sonari 
Rural Municipality Profile- 2075) 
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आ.व. २०७७/०७८ का िाप्तग सातौं गाउं सभार्ाट पाररत नीप्तत तथा 
काययक्रम 

प्रस्ततु कताय :- अध्यक्ष श्री िाहरुाम थारु 
२०७७ आिाढ १० गते 

आिरणीय गाउसभा सिस्यज्यूहरु, 
“समदृ्ध राप्तिसोनारीको आधार, शिक्षा, स्वास््य,कृषि  पययटन र दिगो परु्ायधार” सम्माप्तनत सातौं 
गाउसभािाई सम्वोधन माफय त यस रािीसोनारी गाउपाप्तिकाको आप्तथयक र्िय २०७७/०७८ को नीप्तत 
तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउँिा अत्यन्तै खसुी िागेको छ । 
यस अवसरमा संघीय िोकताशन्त्रक गणतन्त्रिाई मूतयरुप दििा आफ्नो जीवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय 
ज्ञात, अज्ञात िषहिहरुप्रप्तत भावपूणय श्रद्धासमुन अपयण गनय िाहन्छु । साथै सामाशजक न्याय, 
समावेशिता, राषियता प्रप्तत प्रप्ततवद्ध भई नागररक हक सषहतको न्यायपूणय समाज प्तनमायणको नेततृ्व 
गनुयहनुे अग्रजहरुप्रप्तत उच्ि सम्मान व्यक्त गिै सामाशजक रुपान्तरणको क्रममा घाईते, वेपत्ता व्यशक्त 
तथा पररवारहरुिाई सम्मानका साथ सम्झन िाहन्छु ।  
कोप्तभड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीिे सम्पणूय षवश्व नै असहज र सङ्कटपणूय शस्थप्तत र्ाट गशुिरहेको 
छ । यस महामारीर्ाट सङ्खक्रप्तमत भई नेपाि प्तभत्र तथा षविेिमा ज्यान गमुाउने नेपािी तथा षविेिी 
नागररकका पररवारजनप्रप्तत समवेिना व्यक्त गिै उपिारतहरुको िीघ्र स्वास््य िाभको कामना 
गियछु।  

यस्तो जोशखमपूणय शस्थप्ततमा अग्रपशङ्खक्तमा रहेर सेवा गने स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, सफाईकमी, 
एम्विेुन्स िािक, पत्रकार, जनप्रप्ततप्तनप्तध िगायत कमयिारीहरुको म उच्ि प्रिंसा गियछु । साथै यस 
रािीसोनारी गाउपाप्तिकाको कोरोना रोकथाम, प्तनयन्त्रण र उपिार कोिमा आप्तथयक तथा भौप्ततक 
सहयोग उपिब्ध गराउनहुनुे सरै्िाई धन्यवाि दिन िाहन्छु ।  

गाउसभाका सिस्यज्यूहरु, 
षवकास प्तनमायणका गप्ततषवप्तधिाई तीव्रता दिने समयमा कोप्तभड- १९ को महामारी सँग जझुनपुिाय 
षवकास प्रयासमा पकै्क पप्तन गप्ततरोध उत्पन्न भएको छ, फित ्िाि ुआप्तथयक वियमा गाउँपाप्तिकाको 
नीप्तत तथा काययक्रममा समावेि भएका कप्ततपय काययक्रम तथा भौप्ततक पूवायधार प्तनमायणमा आिाप्ततत 
उपिशब्ध हाप्तसि गनय नसषकएको यथाथय घाम जस्तै छियङ्ग छ । 
सावयजप्तनक जीवन नै अवरुद्ध हनु पगेुको र्तयमान असहज अवस्थाको र्ार्जिु पप्तन आम गाउँवासीको 
सपना साकार पानय हामी प्तनरन्तर प्रयासरत रहेकै छौं । 
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अर् म िािू आप्तथयक र्िय २०७६।०७७ को नीप्तत तथा काययक्रममा भएका केही महत्वपूणय 
उपिशब्धहरुको र्ारेमा संक्षेपमा प्रकाि पानय िाहन्छु । 

१. कायायियर्ाट संम्पािन गररने सेवा प्रवाहिाई थप प्रभावकारी, िसु्त र गणुस्तरयकु्त र्नाउन 
आवश्यक कायायियको प्तर्थयगत सेवामैत्री गराउने र कायायियमा प्तसप्तमत कमयिारीहरुका 
र्ावजतु प्तर्प्तभन्न काययक्रमहरु परुा गनय केही हिसम्म सफि भएका छौं  ।  

२. यस रािीसोनारी गाउपािीका िगायत र्ाँके शजल्िाका सपयिंिका प्तर्रामीहरुको सहज र 
भरपिो उपिारको िाप्तग सपयिंि उपिार केन्रिाई थप प्रभावकारी गराउने  कायय भएको छ  

३. कोप्तभड(१९ को सङ्खक्रमण रोकथाम तथा प्तनयन्त्रणको िाप्तग नेपाि सरकारिे घोिणा गरेको 
र्न्िर्न्िीका कारण असङ्गदठत क्षेत्रमा काययरत मजिरुहरु, षवपन्न वगय तथा अफ्यारोमा 
परेका वगयिाई तत्काि राहत उपिब्ध गराईनकुा साथै षविेि तथा स्विेिका षवप्तभन्न 
ठाउँर्ाट आएका व्यशक्तहरुिाई राख्न गाउपाप्तिकाका सवै वडाहरुमा क्वारेशन्टन र 
आइसोिेिन वाडय र गाउपाप्तिकाको र्हउुदे्यश्य सभाहिमा आइसोिेिन वाडय संिािन तथा 
व्यवस्थापन गररएको छ । जसिे गिाय हाि सम्म समिुायमा कोप्तभड- १९ फैिनर्ाट रोक्न 
प्रभावकारी सफिता प्तमिेको छ ।  

४. यस रािी सोनारी गाउपाप्तिका वडा नं। ४ मा संिाप्तित रै्जापरु स्वास््य िौकीिाई १५ 
रे्डको अस्पतािमा रुपान्तरण गने प्तनती अनरुुप १ जना डाक्टर, स्टाफ नसय र ल्यार् 
टेशक्नप्तसयनहरु प्तनयशुक्त गरी सहज र सरि  स्वास््य सेवा प्रिान गने कायय अगाप्तड र्ढेकाको 
छ । 

५. आन्तररक पययटन प्रवध्य् ्नमा टेवा परु् याउन रािीसोनारी गाउपाप्तिका वडा नं. ३ भवुरभवानी 
धाप्तमयक स्थि प्तडषपआर तयार भई पूवायधार प्तनमायणमा प्ततव्रता आएको छ । 

६. यस रािीसोनारी गाउपाप्तिको गाँउक्षेत्र प्तभत्रमा जम्मा १० षक.प्तम. सडक कािोपते्र भएको छ 
भने ६३ षक.प्तम. सडक ग्राभेि भएको छ ।  

७. हाि सम्म यस क्षेत्र प्तभत्रका षवप्तभन्न षकप्तसमका अपाङ्गता भएका ४०० व्यशक्तिाई अपाङ्गता 
पररिय पत्र षवतरण गरर गाँउपाप्तिकाका तफय र्ाट प्रिान गररने सेवा सषुवधामा उप्तनहरुको 
पहुँि सपु्तनशित गररएको छ । साथै षहंसा पीप्तडत मषहिा तथा र्ािर्ाप्तिकािाईय उद्धार गरर 
सरुशक्षत रुपमा राख्न र सहारा दिन सहकारी संस्थाको सहकाययमा सेफ हाउस संिािनमा 
आएको छ । 
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८. यस रािीसोनारी गाउपाप्तिका प्तभत्रका रे्रोजगारको EMIS Entry  सम्पन्न भई प्तत मध्ये कररव 
२०० भन्िा र्ढी रे्रोजगारिाई िाभग्राही पररिय पत्र षवतरण गरी प्रधानमन्त्री रोजगार 
काययक्रम अन्तगयत कामका िाप्तग पाररश्रप्तमकमा आधाररत सामिुाषयक आयोजनामा रोजगारी 
दिइएको छ ।  

९. प्रिेि सरकारको सहयोगमा  WASH Plan को िाप्तग त्याङ्क सङ्किन भई प्रोफाइि प्तनमायण 
कायय अशन्तम िरणमा पगेुको छ । गररव घर पषहिान गरर पररिय पत्र षवतरणका िाप्तग 
त्याङ्क संकिन कायय सरुु भएको छ । 

१०. राजस्व संकिनमा Online software को प्रयोग कप्ततपय वडाहरुमा सञ्चािन भईसकेको तथा 
अन्य वडाहरुमा सञ्चािनको क्रममा रहेको छ । फिस्वरुप राजश्व संकिनमा पारिशियता 
कायम हनुकुा साथै स्वास््य िौकीहरु तथा स्वास््य केन्रहरुर्ाट प्तनयप्तमत Online system 

को माध्यमर्ाट माप्तसक प्रप्ततवेिन प्तिई आवश्यकता अनसुार सधुारात्मक कायय अगाप्तड 
र्ढाइएको छ । 

११. रािीसोनारी गाउपाप्तिका वडा नं. ९ ढकेरी, वडा नं १ कुसमु र वडा नं ४ रै्जापरुमा मा 
पि ुस्वास््य सेवा केन्र स्थापना गरर पि ुस्वास््य सेवािाई जनताको घरिैिोमै परु् याउन े
कायय गररएको छ । 

१२. रािीसोनारी गाउपाप्तिकामा आपत्काप्तिन कायय संिािन केन्रको स्थापना भई आपत्काप्तिन 
उद्धारमा तत्काि च्भकउयिकभ गनय सषकने गरर तयारी अवस्थामा रहेको छ ।  

१३. तरकारी, खाद्यान्न, िधु तथा िधुजन्य पिाथय, माछा, मासमुा रािीसोनारी गाउपाप्तिका 
आत्मप्तनभयर भएकोछ ।  

१४. कृषि आधपु्तनकरण र याशन्त्रकीकरण काययक्रम अन्तगयत पािीका प्तभत्रका षकसानहरुिाइ 
अनिुानमा मेशिनरी औजार षवतरण गने काययक्रम सम्पन्न भई कृिकहरुको आय-आजयन 
िगायतका षक्रयाकिापहरुिाई र्ढावा दिने कायय भएको छ ।  

आिरणीय गाउँसभा सिस्यज्यूहरु, 
“समदृ्ध राप्तिसोनारीको आधार, शिक्षा,स्वास््य,कृषि  पययटन र दिगो परु्ायधार” भन्न ेनाराका साथ 

सनु्िर, समदृ्ध, आत्मप्तनभयर गाउपाप्तिका र्नाउने ध्येयका साथ रािीसोनारी गाउपाप्तिकाका 
र्ाप्तसन्िाहरुको सवोपरी षहत सम्मनु्नप्ततका िाप्तग तयार पाररएको आप्तथयक र्िय २०७७/०७८ 
को िाप्तग प्तिईएका प्रमखु नीप्तत तथा काययक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गियछु ।  
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१५. षवश्वव्यापी महामारीको रुपमा िेशखएको कोप्तभड-१९ का कारण प्रभाषवत षवकासिाई गप्तत 
दिई संघीय तथा प्रिेि सरकारिे अविम्र्न गने नीप्तत अनरुुप हनुे गरी कोरोना भाइरसको 
सङ्खक्रमण रोकथाम, प्तनयन्त्रण, प्रप्ततकायय र उपिारिाई प्रभावकारी र्नाउने, क्वारेशन्टन र 
आइसोिेिन व्यवशस्थत र्नाउने र आधारभतू आवश्यकताका वस्तकुो सहज आपूप्ततयको 
व्यवस्था प्तमिाउिै रोजगारी गमुाएका तथा रे्रोजगार व्यशक्तिाई िशक्षत गिै कोप्तभड- १९ 
को असर न्यून गनेगरर रोजगारीका अवसर र्ढाउने तथा कृषिक्षेत्रको उत्पािन र 
उत्पािकत्व वढाई आम जनताको जीवनस्तरमा सधुार गने काययिाई प्रभावकारी रुपमा 
संिािन गने तफय  आगामी आप्तथयक र्िय २०७७/०७८ को रािी सोनारी गाउपाप्तिकाको 
नीप्तत तथा काययक्रम िशक्षत गररएको छ । 

१६. कोप्तभड–१९ को सङ्खक्रमण रोकथाम तथा प्तनयन्त्रणको िाप्तग पयायि रकम छुट्याई सो 
कोिको प्रयोग कोप्तभड- १९ को र्हआुयाप्तमक असरिाई न्यूप्तनकरण गने खािका 
काययक्रममा केशन्रत गररनछे । 

१७. जनताको आधारभतू मौप्तिक हकको रुपमा रहेको स्वास््य सेवामा सरै्को सहज पहुँि 
स्थाषपत गने नीप्तत प्तिईनछे । यसको िाप्तग संघीय सरकारर्ाट प्राि सितय काययक्रम र 
र्जेटसँग तािमेि हनुेगरी स्वास््यका काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी र्नाउन आवश्यक 
ब्यवस्था गररने छ । 

१८. गाउपाप्तिकार्ाट संिाप्तित आधारभतु स्वास््य केन्रहरु र स्वास््य िौकीहरुमा औिप्तध 
उपकरणको अभाव हनु नदिई त्यस्ता संस्थार्ाट प्रिान गररिै आएको स्वास््य सेवा थप 
गणुस्तरीय र्नाउने नीप्तत अविम्वन गररनेछ । साथै गररव, प्तसमान्तकृत तथा पछाप्तड 
परेका समिुायहरुमा आवश्यकताका आधारमा स्वास््यसेवाको षवस्तार गनय रािीसोनारी 
गाउपाप्तिकाको गाउ स्वास््य ऐन र गाउँ स्वास््य नीप्तत तजुयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याईन े
छ । 

१९. यस रािी सोनारी गाउपाप्तिका प्तभत्र संिाप्तित स्वास््य िौकीहरुमा क्रमिः कशम्तमा १ जना 
MBBS डाक्टरर्ाट स्वास््य सेवा प्रिान गने नीप्तत अविम्वन गररने छ । 

२०. यस गाउपािीकाको वडा नं. ४ मा रहेको रै्जापरु स्वास््य िौकी िाइ १५ िैयाको 
अस्पताि र्नाउने प्तनप्तत अनरुुप जग्गा प्रिी िगायत थप सेवामखुी, श्रोत साधनयूक्त,  िक्ष 
शिषकत्सक र स्वास््य सामग्री व्यवस्था गरी माइनर अपरेिन सेवाको सरुुवात, आकशस्मक 
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स्वास््य सेवा, प्रयोगिािा सेवा, सरुशक्षत माततृ्व तथा नवशिि ु स्वास््य सेवा, र्षहरंग र 
अन्तरंग सेवािाई थप गणुस्तरीय र्नाई नागररकको स्वास््य सेवा र औिधोपिार काययिाई 
थप प्रभावकारी र्नाइनकुा साथै औिप्तध भण्डारणको िाप्तग उपयकु्त व्यवस्था गररनेछ ।  

२१. वडा नं. ८ मा रहेको सपयिंि उपिार केन्र सेवा संिािनको िाप्तग संघीय सरकार तथा 
प्रिेि सरकारको सहकाययमा पयायि औिप्तध, उपकरण तथा जनिशक्त व्यवस्था गररनेछ ।  

२२. स्वास््य संस्थामा नै सतु्केरी हनुे िर र्ढाई मात ृतथा नवशिि ुस्वास््य र पोिणशस्थतीमा 
सधुार ल्याउन स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउन आउने आमाहरुिाई थप प्रोत्साहनको 
ब्यवस्था गररने छ ।  

२३. उपाध्यक्ष पोिण काययक्रम अन्तगयत सतु्केरी अवस्थामा पोिणयकु्त खानाको महत्व ििायइ, 
पोिणयकु्त खानाखाने र्ानीको षवकास गनय रािी सोनारी गाउपाप्तिका क्षेत्र प्तभत्रका सतु्केरी 
आमािाई पोिण खाद्य सामग्री हस्तान्तरण सम्वन्धी काययक्रम संिािन गररनछे । 

२४. थारु समिुायमा िेशखने प्तसकिसेि एनेप्तमयाका षवरामीहरुको उपिारको प्रवन्ध र यस 
सम्वन्धी सिेतनामिुक काययक्रम सञ्चािन गररन े छ । साथै िशक्षत समहुमा प्तनिलु्कः 
जकुा तथा अन्य पररशजवी परीक्षण र हेमोग्िोप्तर्न परीक्षण शिप्तर्र संिािन गररनेछ । 

२५.  सामिुाषयक षवद्याियमा अध्यायनरत षवद्याथीको प्तनयप्तमत स्वास््यजाँि गने ब्यवस्था गरी 
षकिोर षकिोरीहरुिाई उशित परामियको ब्यवस्था गररनेछ भने मषहिा स्वास््य स्वयं 
सेषवकाको सेवािाई थप प्रभावकारी र्नाउन षवप्तभन्न प्रोत्साहनका काययक्रम ल्याइनेछ । 

२६. स्वास््यमा िगानी, राप्तिसोनाररको सनुौिो प्तर्हानी नारा िाई जनस्तरमा परु् याउन योग 
शिक्षा शिषवर संिािन गररनेछ । रोग प्रप्ततरोधात्मक क्षमता र्ढाउने तथा षवकार 
प्तनमूयिपाने आयूवेि सेवािाई र्ढावा दिन िक्ष कषवराजको व्यवस्था गरी आयूवेि शिषकत्सा 
पद्दप्ततप्रप्तत जनमानसमा आकियण पैिा गररनेछ । 

२७. स्वास््य संस्था संिािन तथा ब्यवस्थापन सप्तमप्ततका काययहरु थप प्रभावकारी वनाइनकुा 
साथै स्वास््य संस्थाको प्तनयप्तमत अनगुमन गरी स्वास््यकमीको मनोवि तथा क्षमता 
र्ढाउन समयानकूुि ताप्तिम संिािन र सिुासन कायम गने कायय िाई प्राथप्तमकता 
दिइनेछ । स्वास््य सिुना प्रणािी तथा आपपु्ततय ब्यवस्थापनिाई थप ब्यवशस्थत गनय सम्पणुय 
स्वास््य संस्थाहरुवाट अनिाईन प्रप्ततवेिन प्रषवि गने ब्यवस्था प्तमिाइनकुा साथै सप्तमक्षा 
प्रणािीिाई थप ब्यवशस्थत र्नाइने छ ।  
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२८. क्यान्सर, मधमेुह, िम, किेजो, प्तमगौिाका षवरामी तथा उच्ि रक्तिाप िगायतका नसने 
रोगको पषहिान परीक्षण र उपिारका काययक्रमहरु प्रिेि तथा संघीय सरकारसँग समन्वय 
गरी थप प्रभावकारी र्नाइने छ । साथै पािीकार्ाट प्रिान गिै आएको गरीर् तथा अिक्त 
उपिार राहत खिय वापतको रकम िाइ प्तनरन्तरता दिइने छ । 

२९. पूणयखोप सेवा उपिव्ध वडा घोिणा गने काययक्रमिाई प्तनरन्तरता दिइनकुा साथै उपयकु्त 
तवरर्ाट खोप सामग्री भण्डारण गरी गणुस्तरीय खोप सेवा प्रिान गररने व्यवस्था 
प्तमिाईनेछ। 

३०. गणुस्तरीय र जीवनोपयोप्तग शिक्षामा िगानी भने्न नाराकासाथसरोकारवािाहरु तथा समिुाय 
सँग हातेमािो गरी अगाप्तड र्ढने नीप्तत प्तिइनेछ। 

३१. षवश्वब्यापी रुपमा फैप्तिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारणसम्पूणय षवद्याियहरु र्न्ि 
रहेकोिे षवद्याथीहरुिाई रै्कशल्पक शिक्षण प्तसकाई वातावरण प्तनमायण गरर प्तसकाई वातावरण 
सहज तररकािे सिुारु गनय आफ्नो पररवेि अनसुार प्तसक्ने वातार्रण प्तनमायण गररनेछ । 

३२. सरै् वािर्ाप्तिकाको पढ्ने अप्तधकारको सपु्तनशितता गनय अप्तनवायय प्तनःिलु्क आधारभतू शिक्षा 
सपु्तनशिता कायम गिै माध्यप्तमक तह सम्म प्तनःिलु्क गररनेछ । 

३३. षवद्यािय शिक्षाको िैशक्षक गणुस्तरमा प्रमखु भपू्तमका अप्तभभावकको नै हनुे हिुा शिक्षक, 
षवद्याथी र अप्तभभावक शिक्षािाई प्राथप्तमकता दिईनछे । 

३४. षवद्यािय शिक्षािाई प्तनरीक्षण, सपुेरीवेक्षण, अनगुमन र मलु्याङ्कन गनय स्थानीय स्तरर्ाट 
शिक्षा सप्तमप्तत, षविय षवज्ञ, प्रधानाध्यापक र स्रोत शिक्षकको व्यर्स्था गरर िैशक्षक गणुस्तर 
मापन गररनेछ । 

३५. षवद्याथी संख्या र सेवा क्षेत्रको आधारमा षवद्यािय मजय र कक्षा वा तह घटाउन े
काययक्रमिाई अगाडी पढाईनेछ । 

३६. षवद्याियको पररसर, िौिािय, र्ाषहरी वातावरण र पखायििाई सरसफाई गनय िगाईनेछ र 
सरै् षवद्याियिाई स्याप्तनटाईज गररनेछ । 

३७. पढाई उत्सवरिैशक्षक प्रिियनी मेिारअप्ततररक्त षक्रयाकिापरकक्षा कोठामा आधाररत पठन 
प्तसप परीक्षण, स्तरमापन परीक्षा र Bench Marking िाई प्राथप्तमकता दिई पठन प्तसपको 
षवकास गररनेछ । 
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३८. प्रत्येक दिन शिक्षामा नयाँ शिक्षण प्तसकाई आयामको प्रािभुायव भईरहेको सन्िभयमा 
प्रधानाध्यापक र षवियगत शिक्षकिाई िैशक्षक गणुस्तर र्षृद्धमा नवीनतम शिन्तन जगाउन 
पेिागत क्षमता षवकास ताप्तिममा संिािन गरर उच्ि स्तरीय जनिशक्त उत्पािन गररनेछ । 

३९. संस्थागत षवद्याियमा न्यूनतम मापिण्ड अनसुार संिािन हनु ु पने, िलु्क प्तनधायरण, 
छात्रवशृत्त िगायत अन्य षक्रयाकिाप संिािन गरेरनगरेको एकीन गने साथै सावयजप्तनक र 
प्तनजी षवद्याियको षविको असि अभ्यास आिानप्रिान काययक्रमिाई प्राथप्तमकताका साथ 
संिािन गररनेछ । 

४०. कुनैपप्तन षवद्याथीिाई जातजाप्तत, भािा धमय,वगय षविेि वा िैंप्तगक वा िारीररक षहसार्िे 
षवभेि नगरी सरै् प्रकारिे षवभेिरषहत र र्ािमैत्री षवद्याियको रुपमा रुपान्तरण गररनेछ  

४१. उत्तीणय िर, कक्षा िोहोयायउने िर, कक्षा छाड्ने िर, प्तनशित तह पूरा गने िर, खिु भनाय 
िर, कोरा भनाय िर, उपिब्धी स्तर जस्ता सूिकहरूका आधारमा प्रत्येक षवद्याियको 
आन्तररक सक्षमता पषहिान र षवश्लिेण गिै मौजिुा अवस्थाको आधारमा पप्तछल्िा 
वियहरूका िाप्तग िक्ष्य प्तनधायरणका साथै िैशक्षक उपिब्धी र्ढाउन र्स्तगुत काययक्रम 
संिािन गररनेछ । 

४२. कम््यटुर, Internet Connectivity जस्ता सूिना तथा प्रषवप्तधको माध्यमर्ाट शिक्षक, 
कमयिारी र षवद्याथीिाई त्यससँग सम्र्शन्धत आधारभतू ज्ञान, सीप प्राि गनय अप्तभप्ररेरत गिै 
शिक्षण प्तसकाइ षक्रयाकिापमा ICT को प्रयोग गनय अप्तभप्ररेरत गररनेछ । 

४३. E-Librabry को व्यावस्थापन गरर सिुना प्रषवप्तधको माध्यमर्ाट प्तसकाई गने वातावारण 
र्नाइने छ । 

४४. यस गाँउपाप्तिकामा र्सोर्ास गने षवपन्न तथा आप्तथयक रुपिे कमजोर मषहिा, 
िप्तित,जनजाती,अपाङ्ग तथा अन्य वगयका र्ािर्ाप्तिकाको उच्ि शिक्षा अध्ययन गने 
ईच्छािाई परुा गनय तथा उच्िस्तरीय प्राषवप्तधक जनिशक्त उत्पािन गनय र्ह ु प्राषवप्तधक 
शिक्षािय तथा छात्रवशृत्तको व्यर्स्था गररनेछ । 

४५. रसफाई र स्वच्छताको िाप्तग सावयजप्तनक षवद्याियमा अध्ययनरत सम्पूणय छात्राहरुिाई 
क्र्िष्तर्िथ एर्म को व्यवस्था गररनेछ ।  
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४६. सामिुाषयक प्तसकाई केन्र माफय त अनौपिाररक, रै्कशल्पक तथा प्तनरन्तर शिक्षा संिािन गरर 
पूणय साक्षर गाँउपाप्तिका घोिणा उन्मखु र्नाईने छ । 

४७. स्काउट, र्ािक्िव, जपु्तनयर रेडक्रस सोसाइटी आदि गठन गरी षवद्याथीहरुमा सामाशजक 
कामप्रप्तत श्रद्घाको भावना षवकास गराउन पहि गररनेछ । साथै सावयजप्तनक षवद्याियमा 
मेरो एक दिन काययक्रम िाग ुगररनेछ । 

४८. िक्ष शिक्षक प्तनयप्तमत षवद्याथी स प्रभावकारी शिक्षण गणुस्तरीय प्तसकाई को िक्ष्य हाप्तसि 
गनय षवद्याियको िैशक्षक  वातावरण, शिक्षक र षवद्यार्थीको उपशस्थप्तत, अन्तरषवद्यािय 
परीक्षा केन्र र परीक्षण पद्दप्तत जस्ता षवप्तध अविम्र्न गररनेछ । साथै शिक्षकको क्षमता 
षवकासमा सघाउ परु् याउने खािका काययक्रम संिािनमा  षविेि जोड दिइनेछ ।प्तनरक्षर 
उल्मिुनका 

४९.  समिुायस्तरमा रहेका र्ािषवकास केन्रहरुको स्तरोन्नप्तत गरी वडास्तरर्ाटै नमूनायोग्य 
कायय गनय प्रोत्साषहत गरीनकुा साथै र्ािषवकास केन्रमा काययरत सहजकतायहरुको 
योगिानिाई उशित मूल्याङ्कन गने नीप्तत अविम्वन गररनेछ ।  

५०. सामिुाषयक षवद्याियको षवद्याथीको यातायातको िाप्तग स्कुि र्सको व्यवस्था सरुुवात 
गररनेछ । 

५१. यस गाँउपाप्तिका प्तभत्र सञ्चाप्तित सामिुाषयक क्याम्पसको िाप्तग अनिुानको व्यवस्था 
गररनेछ। 

५२. षवद्यािय शिक्षाको आधार प्रारशम्भक कक्षाहरुिाई र्ािमैत्री र्नाउन छापामय कक्षाकोठा, 
ताप्तिम प्राि शिक्षक र आधारभतु िैशक्षक सामग्रीहरुको व्यवस्था प्तमिाइनेछ ।  

५३. िैशक्षक अनिुानको काययक्रमिाई षवद्याथी शिक्षक अनपुात, कायय सम्पािन र षवद्यािय 
सधुार योजना आदिका माध्यमर्ाट न्यायोशित ढंगिे सम्र्ोधन गररनकुा साथै प्राषवप्तधक 
षविय संिािन गनय षवद्याियहरुिाई प्रोत्साहन दिइनेछ । 

५४. रािीसोनारी गाउपाप्तिका, नीशज क्षेत्र र सामाशजक क्षेत्रको संयकु्त सहभाप्तगतामा र्हपु्राषवप्तधक 
शिक्षािय स्थापना र संिािनको िाप्तग आवश्यक व्यवस्था प्तमिाइनेछ  
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५५. गाउं क्षेत्र प्तभत्र रहेका षवद्याियहरु मध्येर्ाट नमनुा षवद्यािय छनौट गरी उक्त 
षवद्याियिाई पयायि पूवायधार षवकासमा प्रोत्साहन गिै गाउ क्षेत्रको िैशक्षक गणुस्तर, 
सरसफाई एवं व्यवस्थापकीय दृषििे उत्कृि रहेका षवद्यािय छनौट गरर परुस्कृत गररनेछ। 

५६. गाँउ शिक्षा योजना, गाँउ शिक्षा ऐन तथा स्थानीय पायक्रम तयार गरर कायायन्वयनमा 
िैजानकुा साथै िैशक्षक गणुस्तर अप्तभवषृद्ध गनय अनगुमनिाई थप व्यवशस्थत र रै्ज्ञाप्तनक 
र्नाउन उपिारात्मक प्तनरीक्षण जस्ता साधनहरुको अविम्वन गररनकुा साथै षवद्यािय 
शिक्षामा सूिना प्रषवप्तधको प्रयोग गरर िैशक्षक व्यवस्थापनिाई िसु्त िरुुस्त पाररनेछ । 

५७. अध्यक्ष तथा रािपप्तत कप खेिकुि प्रप्ततयोप्तगता तथा अन्य खेिकुि प्रप्ततयोप्तगता आयोजना 
गरर यवुा तथा षवद्याथीहरुमा स्वच्छ प्रप्ततस्पधी भावनाको षवकास गराई िारीररक, मानप्तसक 
र िैशक्षक षवकास गने नीप्तत प्तिइनेछ । 

५८. आत्म अनिुासनको िाप्तग  खेिकुि भने्न नारािाई आत्मसात गिै खेिाप्तड तथा खेि 
पूवायधारमा िगाप्तन र्ढाउन प्रोत्साषहत गने नीप्तत प्तिइनेछ । साथै यवुा िशक्षत षवप्तभन्न 
क्षमता षवकास तथा प्तसप हस्तान्तरण काययक्रममा जोड दिइनेछ ।  

५९. यवुा तथा िैशक्षक रे्रोजगारहरुिाई प्राथप्तमकतामा दििैं स्वारोजगार मिुक काययमा संिग्न 
स्थानीय यवुा उद्यमीहरुिाई प्रोत्साषहत गररन ेछ । 

६०. सधुारौं र्ाप्तन सरसफाइमा िगानी भने्न नारािाई आत्मसात गिै प्रत्येक वडाहरुमा टोि 
षवकास संस्थाहरु गठन गरीनकुा साथै उक्त टोि षवकास संस्थाहरुिाई पररिािन गरर 
सरसफाईका काययक्रमहरु अगाप्तड र्ढाइने छ । 

६१. गाउपाप्तिका प्तभत्रका खािी सावयजप्तनक जग्गाको अप्तभिेशखकरण गरी प्तर्प्तभन्न जातका 
र्ोटप्तर्रुवाहरु र्कृ्षारोपण गरी दिघयकािीन संरक्षणको नीप्तत प्तिइने छ । साथै पाकय  
प्तनमायणको िाप्तग प्तर्प्तनयोशजत रकमको कशम्तमा ४० प्रप्ततित रकम अप्तनवायय रुपमा हररयािी 
काययक्रमको िाप्तग खिय गनै पने व्यवस्था प्तमिाइनेछ ।एक घर एक षवरुवा काययक्रम िाग ु
गररने छ । 

६२. षवपि जोशखम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनका िाप्तग प्तर्िेि नीप्तत प्तिइनेछ ।  

६३. यस गाँउपाप्तिकामा स्थाषपत आपत्काप्तिन कायय संिािन केन्ििाई आधारभतू स्रोतसाधन 
सम्पन्न र्नाईनेछ । सरै् वडा कायायियहरुमा षवपि ब्यवस्थापनका आधारभतू सामग्री 
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भण्डारणको ब्यवस्था प्तमिाईनकुा साथै षवपद्को समयमा राहत तथा उद्धारिाई सहज 
र्नाउन आवश्यक हेप्ति्याड प्तनमायण गररनेछ । 

६४. प्तर्पि जोशखम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनको क्षते्रमा उत्कृि काययसम्पािन गरेका अन्य 
सरकारी, गैरसरकारी प्तनकायसंग समन्वय तथा सहकायय गरी समानान्तर प्तसकाइको 
अवधारणािाई ब्यवहारमा उताररने छ । यसको िाप्तग अन्तर प्तनकाय समन्वयको काययिाई 
र्प्तियो र्नाइनेछ । 

६५. वातावरण, सरसफाई तथा षवपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उिाहरणीय कायय गने ब्यशक्त, 
संस्था र टोिप्तर्कास संस्थािाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने नीप्तत प्तिइनेछ । 

६६. गाँउपाप्तिका प्तभत्र फोहर संकिन गिाय स्रोतमा नै छुट्याउने गरी नागररकिाई प्रोत्साषहत 
गररने छ । साथै Recycle, Reuse र Reduce को अवधारणािाई व्यवहारमा उतानय 
सिेतनात्मक काययक्रमहरु संिािन गररनेछ ।  

६७. तोषकएको भन्िा र्ाहेक ठाउँमा पाषकय ङ्ग गने, फोहर ब्यवस्थापनका िाप्तग सावयजप्तनक सवारी 
साधनमा डिर्ीन नराख्न,े फुटपाथमा र सडकमा प्तनमायण सामग्री राख्न,े सतही ढिमा 
िौिाियको ढि प्तमसाउने िगायतका वातावरण प्तर्गाने जस्ता गप्ततप्तर्प्तध प्तनरुत्साषहत गने 
नीप्तत प्तिइनेछ । 

६८. प्रिेि सरकारको एक घर, एक धाराको नीप्ततिाई आत्मसात गिै रािी सोनारी गाउँवासीको 
खानेपानीमा पहुँि अप्तभवषृद्ध गनयका िाप्तग आधार रेखा तयार गने तथा वास इकाईको 
स्थापना गरी खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धी कायय संिािन गररनेछ । 

६९. नेपाि सरकारको स्वच्छ नेपाि अप्तभयानिाई आत्मसात गिै यस गाउक्षेत्र प्तभत्रका 
राजमागयको प्तनशित िरुीमा खानेपानी सषहत िौिाियको व्यवस्था गररनेछ ।  

७०. कृिकहरुिाई व्यावसाषयक खेती पद्दप्तत तफय  उन्मखु गराउन खेती योग्य जप्तमनको 
िक्िार्न्िी गने काययमा उत्प्ररेरत गने खािका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७१. कृषि उत्पािनिे उशित मूल्य पाउने गरी र्जारको व्यवस्था गररनेछ । साथै गाउपाप्तिका 
क्षेत्र प्तभत्रका र्जारवाट टाढा भएका ठाउँर्ाट कृषि उपजिाई र्जारसम्म परु् याउन ढुवानीमा 
षविेि अनिुान प्रिान गररनेछ । 
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७२. टोिटोिमा कृिक समूह स गाउँगाउँमा सहकारी काययक्रम संिािन गरी कृिकहरुिाई 
संगदठत र आत्मप्तनभयर तलु्याइनेछ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कृिक तथा 
मजिरुहरुको पषहिान र वगीकरण गरी उप्तनहरुिाई पररिय पत्र षवतरण गररनेछ । 

७३. कृषिमा आधपु्तनक प्रषवप्तध प्तभत्राउिै एकि तथा सामषुहकरुपमा षकसानिाई आत्मप्तनभयर 
र्नाउन कृषिको ब्यावसायीकरण, रै्ज्ञाप्तनकीरण तथा प्तर्प्तर्धीकरणमा जोड दिइनेछ, साथै 
कृषिक्षेत्रमा आवश्यक श्रमिशक्तको अभाविाई दृषिगत गिै आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रषवप्तध र 
िगानीको वातावरण प्तसजयना गरर यान्त्रीकरणमा षविेि जोड दिईने छ । 

७४. कृषि उत्पािन तथा उत्पािकत्व वढाउन कृिकहरुिाई कृषि उत्पािन सामग्रीमा ७५ 
प्रप्ततित अनिुान तथा उपकरणमा ५० प्रप्ततित अनिुान दिइनेछ ।   

७५. प्तसंिाईको अभाव भएका क्षेत्रमा सखु्खा सहन सक्ने र्ािीको खेती गनय कृिकहरुिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ र प्तसंिाईको िागी आकािे पानी संकिनका िागी षवप्तभन्न काययक्रम तथा 
थोपा प्तसंिाई िगायतका उपयूक्त प्रषवप्तध प्रयोग गनय कृिकिाई प्रोत्साहन गररनेछ । साथै 
कृषि क्षेत्र तथा कृषि औजार तथा प्तसंिाईको िाप्तग आवश्यक पने षवद्यतु सहपु्तियत िरमा 
सवै षकसानको पहुँिमा परु् याउन सहयोग गररनेछ र गाउ क्षेत्र प्तभत्रका सवै खेप्तत योग्य 
जप्तमनमा प्तसंिाई सषुवधा पयुायउन जोड दिइनेछ । 

७६. खेप्तत गरौं भकारी भरौं काययक्रम अन्तगयत प्तनशित र्ािीको व्यवसाषयक उत्पािन र्ढी हनुे 
क्षेत्रिाई पकेट तथा ब्िक क्षेत्र प्तनधायरण गरर कृिकिाई एषककृत सेवाहरु सवयसिुभ रुपमा 
प्रिान गररनेछ । 

७७. यस गाउपाप्तिकािाई प्तर्उ उत्पािनमा आत्मप्तनभयर वनाउन नगर प्तर्ऊ आत्मप्तनभयर काययक्रम 
संिािन गररनकुा साथै र्ािी प्तर्मा गनय षकसानहरुिाई सिेतनामूिक काययक्रम संिािन 
गररनेछ । 

७८. कोप्तभड–१९ को महामारीका कारण षविेि तथा स्विेिमै जाप्तगर गमुाएका तथा रे्रोजगार 
यवुाहरुिाई व्यवसाषयक कृषि तथा पिपुािनमा प्रोत्साहन गनय यूवा स्वरोजगारीका काययक्रम 
संिािन गररनेछ । 

७९. कम समयमा तयार हनु े र र्ढी आम्िानी दिने खािका खेती माफय त षवपन्न वगय र 
मषहिाहरुको आयस्तर वषृद्ध गने काययक्रम संिािन गररनेछ । 
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८०. माटो परीक्षण र र्ािी संरक्षण सेवािाई षविेि काययक्रमको रुपमा प्रभावकारी तररकािे 
अगाडी र्ढाईनेछ । साथै षविािीर्ाट मानव स्वास््यमा पने िरुगामी असरिाई मध्यनजर 
गिै रासायप्तनक मि तथा षविािीको प्रयोग कम गिै प्रागांररक उत्पािनिाई प्रोत्साहन 
दिइनेछ । 

८१. पिपुन्छीको नश्लसधुार, पौषिक िाना आहाराको व्यवस्था, पिपुन्छी स्वास््य सेवा एवम ्
उत्पादित पिजुन्य पिाथयको र्जारीकरणका िारै पक्षिाई समानान्तर रुपमा अगाप्तड र्ढाई 
एकीकृत रुपमा सेवा प्रिान गने गरी काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

८२. गाई, भैसी र र्ाख्राको कृप्तत्रम गभायधान काययक्रमिाई प्रभावकारी र्नाई उन्नत नश्लका 
पिहुरुको संख्यामा वषृद्ध गररनेछ । 

८३. गणुस्तरीय पिआुहारको उपिब्धता र्ढाउन डािेघाँस, भईुघाँस उत्पािन, प्तर्उ वषृद्ध, िाना, 
औिधी र घाँस सप्तमश्रण प्तमनरि आदि उत्पािन र प्रयोगका साथै कृषिजन्य उप–
पिाथयहरुको सिपुयोगिाई प्रोत्साहन  गने नीप्तत प्तिइनेछ । 

८४. पिपुन्छी षविेि उत्पािन क्षेत्र तोकी त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पूवायधारको षवकास गरी 
नश्लसधुार, पि ुआहारा, पि ुस्वास््य सेवा, सिुभ ऋण र प्तर्मा सषहतको प्राषवप्तधक सेवा 
प्रिान गररनेछ, साथै पिपुन्छी पािनमा र्ढिो मषहिा सहभाप्तगता र मषहिा षकसान 
सिक्तीकरणिाई केशन्रत गिै साना तथा व्यवसाषयक मषहिामखुी काययक्रम सञ्चािनमा 
जोड दिइनेछ । 

८५. िूग्ध पिाथय एवम ्मासकुो गणुस्तर र स्वच्छतािाई कायम राख्न र्धिािािेशख भान्छासम्म 
स्वच्छ र स्वस्थ मास ु एवं गोठिेशख ओठसम्म स्वच्छ र स्वस्थ िूध काययक्रमिाई 
अप्तभयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

८६. मषहिाको आप्तथयक तथा सामाशजक सिशक्तकरणका िाप्तग प्तसप षवकास तथा व्यशक्तत्व 
षवकासका काययक्रमहरु संिािन गरी स्थानीय व्यवसायी मषहिाद्धारा उत्पादित व्यवसाषयक 
उत्पािनिाई राषिय स्तरको वजारमा पषहिान गराउने  तफय  षविेि जोड दिइनेछ । 

८७. यौन िवु्र्यवहार र घरेि ुषहंसामा परेका मषहिाहरुिाई उशित संरक्षण, न्याय, मनोसामाशजक 
परामिय तथा आयआजयनमा सहयोग परु् याउने खािका काययक्रम संिािन गररनछे । 
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८८. एकि मषहिा िशक्षत काययक्रम सञ्चािन गररनेछ।साथै सामाजका अग्रज सम्माप्तनत ज्येष्ठ 
नागररको भपु्तमका र योगिानिाई उच्ि महत्व दिई दिवा सेवा केन्र स्थापना गररनेछ ।  

८९. अपाङ्गमैत्री भौप्ततक संरिना तयारमा जोड दििैं मध्यम अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुका िाप्तग 
रोजगारका अवसर प्तसजयना गने खािका व्यवसाषयक तथा प्तसपमिुक काययक्रममा सहभागी 
गराई आत्मप्तनभयर वनाउन सहयोग गररनेछ ।  

९०. हाम्रा र्ािर्ाप्तिका राम्रा र्ािर्ाप्तिकाको मान्यतािाई स्थाषपत गिैं यस गाँउपाप्तिकािाई 
र्ािमैत्री गाँउपाप्तिकाको रुपमा घोिणा गररनेछ । साथै र्ाि षववाह, वािश्रम अन्त्य गरी 
र्ािर्ाप्तिका माप्तथ हनुसक्ने षहंसा, िोिण, िवु्र्यवहार रोकी र्ािर्ाप्तिकाको मानप्तसक, 
िारीररक तथा सामाशजक षवकासमा सहयोग परु् याउने काययक्रममा जोड दिईनेछ । 

९१. आदिवासी जनजाती, िप्तित, मशुस्िम, अल्पसंख्यक िगायतका समिुाय र अपाङ्गता भएका 
व्यशक्त तथा अप्तत षवपन्न र्गयिाई िशक्षत गरी षवप्तभन्न आयमूिक काययक्रम संिािन 
गररनेछ। साथै उक्त वगय तथा समिुायको सिशक्तकरणका िाप्तग षवप्तभन्न काययक्रमहरु 
संिािन गरर समावेशिकरण सषहतको सामाशजक न्याय कायम गररनेछ ।  

९२. प्तडशजटि र्ोडय माफय त गाँउपाप्तिकाको सूिना प्रवाहमा सरिता ल्याईनकुा साथै प्तडशजटि 
नागररक वडापत्रको सरुुवात गरी मोर्ाइि एश्िकेिन वाटै गनुासो र उजरुी प्तिने व्यवस्था 
प्तमिाइनेछ ।  

९३. कमयिारीहरुिाई उच्ि मनोवि सषहत काययगने वातावरण तयार गरी उशित प्रोत्साहन गिै 
उप्तनहरुको क्षमता षवकास, अनिुासन तथा वशृत्त षवकासमा जोड दििैं कमयिारी प्रिासनिाई 
जवाफिेही, प्रप्ततस्पप्तधय र उत्पेर्ररत र्नाइनेछ ।  

९४. सावयजप्तनक सेवािाई िीघ्र, सरि, प्तमतव्ययी र सरै्को पहुँिमा प¥ुयाउने तथा सावयजप्तनक 
सेवा प्रवाहिाई स्वच्छ, प्तनष्पक्ष पारििी र सेवाग्राहीमैत्री र्नाइनछे । साथै सेवाग्राहीमैत्री 
पूवायधार र सेवामा तशल्िन रािसेवक तयार गनय थप प्तनयम तथा काययषवप्तध र्नाई िागू 
गररनेछ । 

९५. नेपाि सरकारिे अविम्वन गरको भ्रिािार र िैंप्तगक षहंसा षवरुद्ध िनु्य सहनप्तसिता 
नीप्ततको प्रभावकारी कायायन्वयनका िाप्तग आवश्यक व्यवस्था प्तमिाइनेछ । 
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९६. षवत्तीय पारिशियता तथा सिुासनका िाप्तग गाउपाप्तिका केन्र, षवियगत िाखा तथा वडा 
कायायिय, स्वास््य संस्था तथा षवप्तभन्न संघ संस्थार्ाट संिािन गररने सवै प्रकृप्ततका 
काययक्रमहरु, रै्ठक, गोष्ठी, सभा िगायतका काययक्रममा संिािन खिय काययक्रम पूवय र 
यथाथय खिय काययक्रम समापन भएपप्तछ अप्तनवायय रुपिे सावयजप्तनक गररनेछ ।  

९७. गाउपाप्तिकाको आन्तररक राजश्विाई सदुृढ गनय करका िायराहरु र्ढाई कर सिाह, 
घरिैिो अप्तभयान िगायतका राजश्व अप्तभर्षृद्ध गने काययक्रमहरु संिािन गररनेछ । साथै 
नगरपाप्तिका र्ाट संिािन हनुे काययक्रमहरुमा कर प्ततने व्यशक्त तथा संघसंस्थािाई मात्र 
सहभागी गराइने नीप्तत प्तिईनेछ । 

९८. कर प्ततरौ गाउ षवकासमा योगिान गरौ भने्न भावना गाँउवासीमा जागतृ गराइनेछ र सवै 
भन्िा र्ढी कर प्ततने करिातािाई सम्मान गने काययक्रम अगाप्तड र्ढाइनेछ । 

९९. गाउपाप्तिकार्ाट यस आप्तथयक र्ियमा सरुु भई सम्पन्न हनु नसकेका अधरुा योजनाहरु सम्पन्न 
गनय प्राथप्तमकता दिइनेछ । साथै र्हवुषियय योजनामा आवश्यकता अनरुुप र्जेटको व्यवस्था 
गरी कायायन्वयन गररनेछ । 

१००. गाँउपाप्तिकाको प्रिासकीय भवनको अभावमा सेवाप्रवाह कायय एकिमै कठीन भएको 
अवस्थामा ब्यवशस्थत पाषकय ङ, र्गैिासषहतको प्रिासकीय भवनको पूवायधार प्तनमायण िाप्तग 
रकम षवप्तनयोजन गरर कायय अगाप्तड र्ढाइने छ । साथै आफ्नै भवनमा संिाप्तित वडा 
कायायिय तथा स्वास््य संस्था पररसर ब्यवस्थापनको िाप्तग सनु्िरता र स्वच्छता कायम 
हनुे षकप्तसमका र्गैिा प्तनमायण गररनेछ । 

१०१. गाउंक्षेत्र प्तभत्रका सडकहरु प्तनमायण तथा ममयत सम्भार काययिाई प्राथप्तमकता दिइनेछ । 

१०२. संिार मैत्री सरकार र षवकासमैत्री संिारको अवधारणा अनसुार गाँउपाप्तिकाका कृषि, 
वातावरण तथा समावेिी षवकासमैत्री सामग्री प्रकािन, प्रसारणमा एफ।एम।रेप्तडयो, 
टेप्तिप्तभजन, पत्रपप्तत्रका िगायतका स्थानीय संिार माध्यमसँग सहकाययमा जोड दििै 
स्थानीय संिारकमीहरुिाई त्यस्ता सामग्री तयार पानय प्रोत्साहन दिइने छ ।    

१०३. पूवायधार षवकासको क्षेत्र र्ाहेक अन्य िशक्षत काययक्रम, क्षमता षवकास काययक्रम तथा 
अन्य प्रवयद्र्धनात्मक काययक्रमहरुको प्रभावकाररता वषृद्धका िाप्तग सवै वडामा एकरुपता 
आउने गरर सम्वशन्धत षवियगत िाखा उपिाखा सँगको समन्वयमा कायायन्वयन गररनेछ। 
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१०४. यवुा संगै अध्यक्ष काययक्रम अन्तगयत गाँउक्षेत्रका षवकास पूवायधारर्ाट वशञ्चत रहेका 
समिुायिाई िाभ पगु्न सक्ने गरी रे्रोजगार यवुाहरुिाई तत्काि रोजगार प्रिान गने 
योजना सञ्चािन गररनेछ ।  

१०५. षवकासिाई प्रभावकारी एवं गणुस्तरीय र्नाउनका िाप्तग टुके्र योजना छनौट हनुे प्रर्शृत्तको 
अन्त्य गिै ठुिा योजनामा र्जेट षवप्तनयोजन गने र रु १० िाख भन्िा र्ढी िागतका 
पूवायधारका योजनाहरु ठेक्का माफय त कायायन्वयन गररनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरुको ठेक्का 
भिष्मष्िन माफय त अगाप्तड र्ढाईनेछ । 

१०६. सवै वडा कायायियहरु आफ्नै भवनर्ाट संिािन गने ध्येयका साथ आफ्नै भवन नभएका 
वडा कायायियहरुमा क्रमिः वडा कायायिय भवन प्तनमायण गरी सेवा प्रवाहिाई  सहज 
र्नाउने  नीप्ततिाई प्तनरन्तरता दिइनेछ। 

१०७. हाम्रो सडक स हाम्र ै िगानी काययक्रम अन्तगयत ६०/४० र ८०/२० को अनपुातमा 
गाउपाप्तिका र स्थानीय समिुायको नगिमा आधाररत िागत सहभाप्तगता अनसुार षवकासमा 
स्थानीयको अपनत्वर्ोध गराउने सडक प्तनमायणका नमूना योजनाहरु संिािन गररनेछ । 

१०८. गाँउको सरुक्षा र सावयजप्तनक सम्पशत्तको संरक्षण गनय नगर प्रहरीको व्यवस्था गररनेछ । 
साथै सडक छेउका षवद्यतुपोि व्यवशस्थत र्नाई पैिियात्रीको सरुक्षाको िाप्तग र्जारक्षेत्रमा 
व्यवशस्थत सडकपेटी प्तनमायण गररनेछ । 

१०९. पययटन षवकास र प्रवद्र्धनका िाप्तग पययटन गरुुयोजना र्नाई मखु्य मखु्य पययटकीय 
क्षेत्रको षवकास, प्रवद्र्धन र प्रिार-प्रसार गररनेछ । रहेका पययटषकय स्थिहरुको 
श्रव्यदृष्य डकुमेन्री तयार गरर पययटन प्रवद्र्धन गररनेछ ।   

११०. यस क्षेत्रमा रहेका भवुर भवानी िगायतका षवप्तभन्न धाप्तमयकस्थि  अन्य ऐप्ततहाप्तसक तथा 
धाप्तमयक महत्व र्ोकेका स्थान एवं मशन्िर, गमु्वा, मिरसा जस्ता धरोहरहरुको संरक्षण, 
सम्वद्र्धन तथा प्रर्द्र्धनात्मक काययहरु संिािन गररनकुा साथै गाउक्षेत्र प्तभत्र रहेका  ताि 
िगायतका ताि तिैया तथा प्तसमसार क्षेत्रको संरक्षण गरर नगरको सौन्िययता कायम 
गररनेछ । पययटषकय क्षते्रहरु गाईिेख, सप्ततभवानी मशन्िर रािी यायशफ्टङ्ग, खिे ताि 
प्तसक्टा र्ाँध सम्िेरगंज पाकय  िागएतका क्षेत्रको षवकास तथा प्रिार प्रसारमा जोड दिइन े
छ । 
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१११. यस क्षेत्रमा र्सोर्ास गर्ने थारु िगायतका समिुायको जीषवकोपाजयनमा टेवा प¥ुयाउन 
िाप्तग षवप्तभन्न प्तसपमूिक तथा क्षमता षवकास काययक्रम संिािन गररनेछ । साथै संस्कृप्तत 
प्रवद्र्धन र आप्तथयक िाभ प¥ुयाउन उक्त क्षेत्रमा होमस्टे संिािन गने काययक्रमिाई 
प्तनरन्तरता दिइनकुा साथै पययटन प्रवद्र्धनका िाप्तग नीशज क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रको 
सहकाययमा यायशफ्टङ्ग, जङ्गि सफारी जस्ता काययक्रमहरु संिािन गररनेछ । 

११२. भािा र संस्कृप्ततको सम्मान िकेुका प्रप्ततभाको पषहिान भने्न नीप्ततिाई शिरोधायय गरी 
षवषवधतामा समेषटएका सवै जातजाप्ततहरुको भािा, संस्कृप्तत, िोकसाषहत्य, नतृ्य, प्तगत 
संप्तगत, मेिा, पवय, जात्रा आदिको संरक्षण काययक्रमका सहयोग गरी सरोकारवािाहरुिाई 
यस्ता संरक्षणात्मक काययक्रम गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

११३. गाउंपाप्तिका क्षेत्र प्तभत्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुको संिािन प्रषक्रयािाई व्यवशस्थत, 
गणुस्तरीय र पारििी र्नाउिै सहकारी क्षेत्रको षवकास प्रवयद्धनका िाप्तग ताप्तिम, क्षमता 
षवकास, अनगुमन तथा प्तनयमनमा षविेि जोड दिइनेछ । स्थानीय उत्पािन वषृद्ध, 
रोजगारी प्तसजयना, सामषुहक षहत र आप्तथयक उपाजयन गनय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्धन 
गररनेछ। 

११४. सहकारीको माध्यम वाट पुशँजको अप्तधकत्तम पररिािन गरी सो पुशँजिाई उत्पािनमा 
केशन्रत गररनेछ । वास्तषवक सेवा प्रयोग कतायमा सहकारीको सिस्यता षवस्तार गने नीप्तत 
व्यवहारमा उतानुयको साथै सहकारी शिक्षा, सूिना र ताप्तिममा आम नागररकको पहुँि 
सपु्तनशित गररनेछ ।  

११५. सहकारी संस्थाहरुिाई कृषि, िगु्ध, माछापािन जस्ता कम खियमा र्षढ फाइिा दिने 
उत्पािनमूिक काययमा िक्षीत हनु जोड दिइनेछ । साथै सहकारीमा र्ित गराई 
उद्यमीिाई सहज तररकािे कजाय उपिब्ध गराउन प्रोत्साषहत गररनेछ । 

११६. स्थाप्तनय स्रोत र कच्िा पिाथय, सीप  श्रम र प्रषवप्तधको उपयोग गने गरी उद्योग प्रवद्र्धन 
गनय षविेि  जोड दिइनेछ । साथै िगानी मैत्री तथा प्रप्ततस्पधी औद्योप्तगक वातावरण र्नाई 
औद्योप्तगक वस्तकुो उत्पािन र रोजगारीका अवसरहरु अप्तभवषृद्ध गने नीप्तत प्तिईने छ । 

११७. सम्भाषवत वडाहरु पषहिान गरी साना तथा मझौिा उद्योग स्थापना गने नीप्तत प्तिईनेछ । 
साना तथा घरेि ुसाथै हस्तकिा सीप प्रयोग हनुे खािका उद्योग प्रवद्र्घन गरी स्थानीय 
श्रम तथा सीपिाई रोजगारमखुी र्नाईनेछ । 
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११८. सावयजप्तनक स्थिमा रहेका सावयजप्तनक सम्पशत्त तथा भौप्ततक संरिनाहरुको अप्तभिेशखकरण 
गरर प्तनयप्तमत ममयत तथा सम्भारका साथ संरक्षण गररनेछ । साथै ऐिानी तथा गठुी 
जग्गामा र्सोर्ास गरररहेकाहरुिाई संघीय सरकार तथा प्रिेिको समन्वयमा उशित 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

११९. रािी सोनारी गाउपाप्तिका क्षेत्र प्तभत्र गररने व्यापार व्यवसायिाई स्वच्छ प्रप्ततस्पधायमा 
आधाररत र्नाउन प्रोत्साषहत गररनेछ । साथै प्तनयप्तमत र्जार अनगुमन गरी उपभोक्ता षहत 
संरक्षण गररनेछ । 

१२०. र्न तथा वन्यजन्त ु संरक्षणको िाप्तग सामिुाषयक वन उपभोक्ता सप्तमप्तत तथा सरुक्षा 
प्तनकायको समन्वयमा प्रवद्र्धनात्मक काययक्रम अगाप्तड र्ढाइनेछ । निीजन्य पिाथयको 
अवैध उत्खनन ् तथा ओसारपसारिाई प्तनयन्त्रण गिै प्राकृप्ततक सम्पिाहरुको संरक्षणमा 
जोड दिइनेछ । 

१२१. िक्ष तथा सक्षम जनिशक्तको षवकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रवद्र्धन गनय प्तसपमिुक 
ताप्तिमको पषहिान गरी रे्रोजगार व्यशक्तहरुिाई आवश्यक ताप्तिम दिइने छ । संघ तथा 
प्रिेििे ल्याएको रोजगारमिुक काययक्रमहरुमा अपनत्व कायम गिै रोजगारीका क्षेत्र 
षवस्तार गरी यस गाउपाप्तिकामा सूशिकृत भएका रे्रोजगार व्यशक्तहरुिाई न्यनुतम 
रोजगारी प्रिान गनय नीप्तत प्तिइनेछ ।  

१२२. आन्तररक रोजगारी प्तसजयना गनय प्तनजी क्षेत्र, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र सँग समन्वय 
र सहकाययमा जोड दििैं कोप्तभड(१९ का कारण रोजगारी गमुाउनेहरुिाई रोजगारीको 
व्यवस्था गनय आवश्यक किम िाप्तिनेछ । 

गाउसभा सिस्यज्यूहरु, 
कोप्तभड- १९ को सङ्खक्रमणिाई प्तनयन्त्रण र रोकथाम गरी रोजगारी प्तनमायणमा यो िस्तावेजको 
भपू्तमका उल्िेखनीय रहने षवश्वास व्यक्त गनय िाहन्छु । प्रस्ततु नीप्तत तथा काययक्रमिे सम्र्दृ्ध रािी 
सोनारी नारािाई व्यवहारमा उतानय षवकासका प्राथप्तमकता र र्जेट तजुयमाको आधारिाई प्रस्ततु 
गरेको छ । यसको कायायन्वयनका िाप्तग प्राि हनु ेरिनात्मक सझुाविाई मागयिियनको रुपमा प्तिई 
सवैको संयकु्त प्रयास, समन्वय, सहकायय र अपनत्वर्ोधर्ाट प्रस्ततु नीप्तत तथा काययक्रम रािी 
सोनारीको षवकासमा कोिेढंुगा साषवत हनुेछ । रािीसोनारी गाउपािीकको समग्र षवकासको आधार 
तय गने यो नीप्तत तथा काययक्रम तयार गिाय सद्भाव र सल्िाह सझुाव दिनहुनुे प्तर्ियगत सप्तमप्तत, 
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षवप्तभन्न राजनीप्ततक िि, रािसेवक कमयिारी, नीशज क्षेत्र, प्राशज्ञक क्षेत्र, संिारकमी, नागररक समाज, 
अग्रज व्यशक्तत्व, स्थाप्तनय सामाशजक संघ संस्था िगायत आम गाउवासीप्रप्तत धन्यवाि ज्ञापन गिै 
हादियक आभार प्रकट गनय िाहन्छु । 
 

धन्यवाि । 
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र्जेट वक्तव्य 

उपाध्यक्ष श्री धप्तन कुमारी खत्रीद्वारा आ.व. २०७७/७८ का िाप्तग रािी सोनारी गाउंपाप्तिकाको 
सातौँ गाउं सभा रै्ठकमा प्रस्ततु र्जेट वक्तव्य  
 
सातौ गाउँसभाका आिरणीय अध्यक्ष महोिय, 
सम्मानीत रािी सोनारी गाँउसभा समक्ष आप्तथयक विय २०७७/०७८ को वाषियक वजेट प्रस्ततु गने अनमुप्तत 
िाहन्छु । 
 
पषृ्ठभमुी  
नेपािी जनताको िामो समय सम्मको संघिय र र्प्तििान माफय त एकात्मक र केशन्रकृत राज्य व्यवस्थाको 
अन्त्य गरर मिुकु अषहिे संघीय संरिनामा रुपान्तरण भईसकेको छ । रािी सोनारी गाउँपाप्तिकामा स्थाप्तनय 
तह प्तनवायिन, २०७४ माफय त प्तनवायशित यस सम्माप्तनत गाउँसभा समक्ष आप्तथयक विय २०७७/०७८ को 
वाषियक र्जेट प्रस्ततु गनय पाउँिा मिाई गवयको अनभुपु्तत भएको छ ।  

नेपाि र नेपािी जनतािाई अप्तधकार सम्पन्न गराउन र मूिकुिाई आज यो स्थानमा ल्याइपयुायउन 
योगिान गने ज्ञात अज्ञात महान िषहिहरु प्रप्तत भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गियछु । घाइते अपांग तथा वेपत्ताहरु 
प्रप्तत उच्ि सम्मान प्रकट गियछु । म िगायत गाउँसभाको यो समूहिाई प्तनवायशित गरी यो गररमामय अवसर 
प्रिान गनुयहनुे रािी सोनारी गाउँपाप्तिका प्तनर्ासी सम्पूणय आमार्वुा, िाजभुाई तथा दििीर्षहनीहरुिाई हादियक 
धन्यर्ाि ज्ञापन गिै जनप्रप्ततप्तनप्तधको हैप्तसयतिे गनुयपने योगिानमा कुनै कमी आउन नदिने प्रप्ततर्द्धता व्यक्त 
गनय िाहन्छु । साथै आजको दिन सम्म आइपगु्िा र्जेट प्तनमायण प्रषक्रयािाई व्यवशस्थत तलु्याउन षवप्तभन्न 
के्षत्रिे प्तनवायह गरेको भपू्तमका र प्रषक्रयािाई छोटकरीमा स्मरण दििाउन िाहन्छु । 

टोि वस्ती स्तरीय योजना छनौट गरी वडागत योजनाहरुिाई वडा सप्तमप्ततहरु माफय त प्तनणयय गरर 
संकिन गररयो । िरुुमा राजस्व परामिय सप्तमप्ततिे गरेको स्थानीय राजस्वका िरहरुको आधार, 
गाउंपाप्तिकािाइ नेपाि सरकार, प्रिेि सरकार माफय त प्राि स्थानीय तहको अनिुान र गत वियको र्ाँकी 
मौज्िातका आधारमा श्रोत अनमुान तथा र्जेट प्तसमा प्तनधायरण सप्तमप्तत माफय त कूि र्ाषियक र्जेटको अनमुान र 
क्षेत्रगत र्जेट सीमा प्तनधायरण गररयो । वस्ती र टोिस्तरको भेिाका आधारमा ९ वटा वडा सप्तमप्ततहरुिे 
प्तनधायरण गरेको प्राथप्तमषकरण र समग्र गाउंपाप्तिकाको आवश्यकताका आधारमा र्जेट तथा काययक्रम तजुयमा 
सप्तमप्ततिे र्ाषियक योजना तथा काययक्रमहरु गाउंकाययपाप्तिकामा गरेको प्तसफाररि र गाउं काययपाप्तिकाको प्तनणयय 
पिात आज हामी र्ाषियक र्जेट तथा योजना तजुयमा प्रषक्रयाको अशन्तम िरणमा पगेुका छौं । र्ाषियक र्जटे 
तथा योजना तजुयमा प्रषक्रयाको अशन्तम िरण सम्म पयुायउन सहयोग गने आम गाउंपाप्तिका र्ाप्तस िाजभुाइ तथा 
दििीर्षहनीहरु, षवप्तभन्न वडा सप्तमप्ततहरु, नागररक समाज, स्थानीय उद्योग वाशणज्यसंघहरु, षवप्तभन्न सामाशजक 
संघ संस्थाहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी प्तनकायहरु, पत्रकार प्तमत्रहरु, गाउं काययपाप्तिकाका सिस्यहरु 
िगायत प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग गनुयहनुे सम्पूणय महानभुावहरु प्रप्तत रािी सोनारी गाउं सभाको तफय र्ाट 
हादियक आभार प्रकट गियछु । 
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आिरणीय सभाध्यक्ष महोिय, 
स्थानीय सरकार प्रप्तत जनताका अप्तधक अपेक्षा र षवकासको प्राथप्तमक िरणको अवस्था, श्रोत साधनको 
पषहिान र पररिािन भई नसकेको यथातयताका वीि अनिुानमा आधाररत रहेर र्जेट प्तनमायण गनुय तथा 
कमयिारी प्रिासन पूणय रुपिे व्यवशस्थत भै नसकेको अवस्था, कमजोर जन सहभाप्तगता, न्यून आन्तररक श्रोत र 
उपभोक्तावािी संस्कारका वीिमा रहेर खिय प्रणािीिाई व्यवशस्थत गरर उपिब्धीिाई जनताको तहसम्म 
पयुायउन ुसाँशच्िकै िनुौप्ततपूणय िेशखन्छ । कोप्तभड- १९ को माहामारीमा षवश्व आक्रान्त भैरहेको अवस्थामा हामी 
पप्तन त्यस महामारीको िपेटामा परेका छौ । उक्त महामारीर्ाट तङ्खग्रीनका िागी षवप्तभन्न षकप्तसमका रोजगारी 
केशन्रत र राहतमिुक काययक्रमहरु समते ल्याउनपुने िनुौती समते हाम्रा साम ुरहेको छ ।  तथापी आगामी 
आ.व. २०७७/७८ को वाषियक काययक्रमिाई यथातयता र वास्तषवक आवश्यकतामा आधाररत तलु्याउिै सेवा 
प्रवाह र नागररकको षवकासको अपेक्षािाई परुा गनुय हाम्रो प्रप्ततवद्धता हनुेछ, साथै कोप्तभड- १९ िे जनमानस 
मा पयुायएको क्षप्तत र संकट समाधान गनयको िागी यो र्जेट केशन्रत भएको कुरा जानकारी गराउन िाहन्छु ।  
 
र्जेटका प्राथप्तमकताहरु  
यो आप्तथयक वियको र्जेट प्तनमायण गिाय प्तनम्न क्षेत्र हरुिाई मूख्य प्राथप्तमकतामा राशखएको छ । 

क) षवपि व्वर्स्थापन र रोजगारी शृ्रजना  
ख)  आप्तथयक षवकास 
ग) सामाशजक षवकास 
घ) पूवायधार षवकास  
ङ) वन तथा वातावरण षवकास 
ि)  सिुासन तथा संस्थागत षवकास 

अव म र्जेटका उद्दशे्यहरु प्रस्ततु गनय अनमुप्तत िाहन्छु, 
१) कोप्तभड १९ का कारण प्रभाषवत भएका जनताहरुिाइ राहत िगायत अन्य आय आजयनका 

षक्रयाकिापहरु अप्तभवृषद्ध गनुय ।  
२) सामाशजक न्याय समावेिीकरण र समानताको प्रवद्धयन गनुय ।  
३) नागररकको प्रत्यक्ष जीवन प्रषक्रयासंग जोप्तडएका पवुायधार संरिनाको षवकास गनुय ।  
४) गणुस्तरीय शिक्षा, सवयसिुभ स्वास््य सेवा, तथा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई िगायत 

षवधपु्ततकरणिाई प्राथप्तमकाताका साथ पररपपु्ततय गनुय । 
५) नवगदठत स्थाप्तनय तहको सेवा प्रवाहिाई िसु्त–िरुुस्त तलु्याउन प्रिासप्तनक व्यवस्थापन तथा पूवायधार 

संरिनाको षवकास गने ।  
र्जेटका उल्िेशखत उद्दशे्यहरु परुा गनय मैिे योजना तथा काययक्रम छनौट गिाय तपशिि र्मोशजमका 
कुराहरुिाई ध्यानमा राख्न ेप्रयास गरेकी छु ।  

• कोप्तभड- १९ र्ाट पनय गएको असर िाइ न्यपु्तनकरण गने खािका काययक्रमहरु  
• आप्तथयक षवकास र गररवी प्तनवारणमा प्रत्यक्ष योगिान पयुायउन े
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• स्थाप्तनय िेतना र स्वस्थ जीवनिैिीिाई प्रवद्र्धन गने,   
• उत्पािनमूिक र प्तछटो प्रप्ततफि दिने,  
• स्थानीय श्रोत साधनमा आधाररत भई जनसहभागीताको अप्तभवृषद्ध गने,  
• िैषङ्गक समानता, सामाशजक समाविेीकरणको अप्तभवृषद्ध हनुे,  
• वातावरण संरक्षण, षवपि व्यवस्थापन र जिवाय ुअनकुुिन हनुे,  
• संस्कृप्तत र पषहिान प्रवद्र्धन गने,  
• सेवा प्रवाह, संस्थागत षवकास र सिुासनमा योगिान पयुायउने,  

 
आिरणीय अध्यक्ष महोिय, 
अर् म आप्तथयक विय २०७६/०७७ को संशक्षि सप्तमक्षा गनय िाहन्छु,  
यस सम्माप्तनत गाउ सभाको पाँिौं गाऊँ सभावाट पाररत भएको आप्तथयक विय २०७६/०७७ को कुि वजेट रु. 
७६ करोड ८ िाख ३९ हजार मात्रको वाषियक काययक्रमहरु यस गाउपाप्तिकाको षवकास तथा समषृद्ध गनय 
अशख्तयारी प्रिान गरेका प्तथयौ । साथै छैठौ गाउ सभावाट थप वजेट तथा काययक्रम सषहत कुि वजेट रु. 
७६ करोड ८ िाख ३९ हजार मात्रको वाषियक काययक्रमहरुको संिािन गने गरी र्जेट प्तर्प्तनयोजन भएता 
पप्तन षवश्वमा फैप्तिरहेको केप्तभड- १९ को कारण षवपि व्वस्थापन िगायतका काययक्रमहरु गने तफय  हाप्तम 
सरै्को ध्यान मोप्तडएको हिुा कप्ततपय योजना तथा  काययक्रमहरु प्रभाषवत हनु पगेुका छन तथापी धेरै जसो 
योजना तथा काययक्रमहरु कायायन्वयन भई सम्पन्न गने अवस्थामा छौ । 
 
अर् म आप्तथयक विय २०७७/०७८ को र्जेट तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय िाहन्छु, 
आगामी आप्तथयक विय २०७७/०७८ को िाप्तग कुि वजेट रु. ७९ करोड ४० िाख पैंसठ्ठी हजार ६ सय 
९० प्रस्ताषवत गरेको छु । यसवाट आप्तथयक षवकास काययक्रमा रु. ८ करोड ११ िाख १७ हजार 
षवप्तनयोजन गररएको छ । सामाशजक षवकास काययक्रमका िाप्तग रु. ४१ करोड ६५ िाख ८० हजार २० 
षवप्तनयोजन भएको छ । पवुायधार षवकास काययक्रमका िाप्तग रु. १६ करोड ५८ िाख ५ हजार ३ सय ७० 
र सिुासन तथा संस्थागत षवकास काययक्रमका िाप्तग रु. ३ करोड ३८ िाख ६९ हजार रुपैया षवप्तनयोजन 
गररएको छ । साथै िाि ुखिय तफय  कायायिय संिािन तथा उपभोग खियका िाप्तग रु. ९ करोड ६६ िाख 
४५ हजार ९७० रुपैया षवप्तनयोजन गरीएको छ । वडा गत प्रिासप्तनक, तािीम िगायत िशक्षत वगय 
काययक्रम, संशघय सरकार िसतय अनिुान रु २९ करोड ७१ िाख र षवििे अनिुान तफय  (कृषि पकेट के्षत्र 
सपुर जोन स्थापना तथा संिािन) रु १ करोड र प्रिेि सरकार िसतय अनिुान तफय  रु १ करोड ४० िाख 
८५ हजार र षवििे अनिुान तफय  रु ६० िाख षवप्तनयोजन यसै र्जेटमा समाविे गररएको छ ।  षवस्ततृ 
षववरण प्तनम्न अनसुार रहेको छ :- 

प्तस.नं. र्जेट उपिीियक 
कोिको प्रकार 

जम्मा 
िाि ु पंूजीगत 

१ ८०५५७५०६१०१ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका ११४०४९.९७ १५०६१५.२२ २६४६६५.१९ 
२ ८०५५७५०६२०१ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.१ ३९०० १३६०० १७५०० 
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३ ८०५५७५०६२०२ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.२ २४०० १५१०० १७५०० 
४ ८०५५७५०६२०३ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.३ ४००६ १०९९४ १५००० 
५ ८०५५७५०६२०४ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.४ १७०० १३३०० १५००० 
६ ८०५५७५०६२०५ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.५ ४३०० ११७०० १६००० 
७ ८०५५७५०६२०६ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.६ ४९०० १०१०० १५००० 
८ ८०५५७५०६२०७ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.७ ४१५० १०८५० १५००० 
९ ८०५५७५०६२०८ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.८ ३८०० ११२०० १५००० 
१० ८०५५७५०६२०९ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.९ ८१० १४१९० १५००० 
११ ८०५५७५०६३०१ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका - शिक्षा २८८०० ४२०० ३३००० 
१२ ८०५५७५०६३०२ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका - स्वास््य १९७५०.५ २०० १९९५०.५ 
१३ ८०५५७५०६३०३ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका - कृषि ६८३० ६७० ७५०० 
१४ ८०५५७५०६५०२ प्रिेि सरकारर्ाट हस्तान्तररत काययक्रम १०१०० १०७५० २०८५० 

१५ 
८०५५७५०६५११ संघीय सरकारर्ाट हस्तान्तररत काययक्रम 
(िसतय अनिुान) 

२७३७६८ २३३३२ २९७१०० 

१६ 
८०५५७५०६५१२ संघीय सरकारर्ाट हस्तान्तररत काययक्रम 
(षविेि अनिुान) 

१०००० ० १०००० 

जम्मा ४९३२६४.४७ ३००८०१.२२ ७९४०६५.६९ 
कुि जम्मा रकम रु : ७९,४०,६५,६९०.००     अक्षरेपी : रुपैया ँउनासी करोड िाप्तिस िाख पैंसठ्ठी हजार छ सय नब्रे् मात्र | 
 

आप्तथयक विय २०७७/७८ का िाप्तग माप्तथ उल्िेशखत काययक्रमहरु संिािन गनय गाउंपाप्तिकािाई 
प्तनम्न श्रोतर्ाट रकम प्राि हनुे िक्ष्य राशखएको छ :- 

प्तस.नं. र्जेटको स्रोत/तह स्रोत 
आ.व. २०७६/७७ को 

अनमुान 
१ नेपाि सरकार 13311-समाप्तनकरण अनिुान १६१९००. 

२ नेपाि सरकार 13312-िसतय अनिुान िाि ु २९७१००. 

३ नेपाि सरकार 13314-षविेि अनिुान िाि ु १००००. 

४ प्रिेि नंर्र ५ 13311-समाप्तनकरण अनिुान ५९०६. 

५ प्रिेि नंर्र ५ 13312-िसतय अनिुान िाि ु १४८५०. 

६ प्रिेि नंर्र ५ 13314-षविेि अनिुान िाि ु ६०००. 

७ राजस्व र्ाँडफाँड - प्रिेि सरकार 10020-राजस्व र्ाँडफाँड १४४७६. 

८ राजस्व र्ाँडफाँड - संघीय सरकार 10020-राजस्व र्ाँडफाँड १४९२४८.९७ 

९ आन्तररक श्रोत 10010-आन्तररक श्रोत १३४५८४.७२ 

जम्मा ७९४०६५.६९ 
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 आन्तररक स्रोत पररिािन तफय  एकिमै न्यनु राजस्व संकिन हनुे गरेको त्यिाई र्ोध गिै 
राजस्वका िररेट र िायराका सन्िभयमा व्यापक छिफि तथा अध्ययन अनसुन्धान गरी आन्तरीक राजश्व र्षृद्ध 
गने  सोि प्तिइएको छ ।  

संकिन हनु सक्ने अन्य सम्भाषवत आन्तररक स्रोत, संशघय सरकार, प्रिेि सरकार तथा िाताहरुर्ाट 
प्राि हनु ेअन्य अनिुान रकम आिी स्रोतका सन्िभयमा तोषकए वमोशजमका षविेि काययक्रमहरु स्वीकृत गरर 
खिय गररन ेछ । र्जेट सम्र्शन्ध सम्पूणय षववरण अनसुिुीहरु तथा प्रस्ततु षवप्तनयोजन ऐन, २०७७ द्वारा 
व्यवशस्थत गररएको छ ।  

धन्यवाि । 
 

धनी कुमारी खत्री 
उपाध्यक्ष 

प्तमप्तत २०७७ असार १० गते 
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रािी सोनारी गाउंपाप्तिकाको अथय सम्र्शन्ध प्रस्ताविाई कायायन्वयन गनय र्नेको 
आप्तथयक ऐन, २०७७ 

 
प्रस्तावना : रािी सोनारी गाउँपाप्तिकाको आप्तथयक विय २०७७/०७८ को अथय सम्र्न्धी प्रस्ताविाई 
कायायन्वयन गनयको प्तनप्तमत्त स्थानीय कर तथा िलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको 
प्रिासप्तनक व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 
नेपािको संषवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) र्मोशजम रािी सोनारी गाउँसभािे यो ऐन 
र्नाएको छ । 

१. संशक्षि नाम र प्रारम्भ : 
(१) यस ऐनको नाम “आप्तथयक ऐन, २०७७” रहेको छ । 
(२) यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिेशख रािी सोनारी गाउँपाप्तिका क्षेत्रमा िागू हनुेछ। 
२. भपू्तम कर ( मािपोत ) : गाउँपाप्तिकाकाक्षेत्रप्तभत्र अनसूुिी – १र्मोशजम भपू्तमकर (मािपोत) 

िगाईने र असूि उपर गररनेछ । तर एकीकृत सम्पशत्त कर िाग ुभए पप्तछ भपू्तमकर िगाईन े
छैन । 

 

३. घरवहाि कर : गाउँपाप्तिकाका क्षेत्रप्तभत्र कुनै व्यशक्त वा संस्थािे भवन, घर,पसि, ग्यारेज, 
गोिाम, टहरा, छ्पर, जग्गा, पोखरी पूरै वा आंशिक तवरिे र्हािमा दिएकोमा अनसूुिी – २ 
र्मोशजम घर जग्गा वहाि कर िगाईने र असूि गररनेछ । 

४. व्यवसायकर : गाउँपाप्तिकाका क्षेत्रप्तभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूशँजगत िगानी र आप्तथयक 
कारोवारका आधारमा अनसूुिी – ३ र्मोशजम व्यवसाय कर िगाईने र असूि गररनेछ। 

५. वन पैिावार/जप्तडर्टुी, कवाडी र जीवजन्त ु कर तथा िलु्क : गाउँपाप्तिकाका क्षेत्रप्तभत्र कुन ै
व्यशक्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, जप्तडर्षुट,र्नकस, कवाडी माि र प्रिप्तित कानूनिे प्तनिेध  
गररएको जीवजन्त ु र्ाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, प्तसङ, ्वाँख, छािा 
जस्ता वस्तकुो व्यवसाषयक कारोवार गरे वापत अनसूुिी – ४ र्मोशजमको कर िगाईने र असूि 
उपर गररनेछ साथै जैप्तर्क षवषवधता संरक्षण तथा वन प्तर्कास तथा संभारका िाप्तग गा.पा क्षेत्रमा 
उत्पािन हनुे वन पैिावार तथा नदि जन्य पिाथय प्तनकासीमा िलु्क असिु उपर गररने छ । 

६. सवारी साधन कर : गाउँपाप्तिकाका क्षेत्रप्तभत्र िताय भएका सवारी साधनमा अनसूुिी – ५ 
र्मोशजम सवारी साधन कर िगाईने र असिु उपर गररनेछ । तर प्रिेि काननु स्वीकृत भई 
सो काननुमाअन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही र्मोशजम हनुेछ । 
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७. षवज्ञापन कर : गाउँपाप्तिकाका क्षेत्रप्तभत्र हनुे षवज्ञापनमा अनसूुिी – ६ र्मोशजम षवज्ञापन कर 
िगाईने र असूि  उपर गररनेछ । तर प्रिेि काननु स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही र्मोशजम हनुेछ । 

८. मनोरन्जन कर : गाउँपाप्तिकाका क्षेत्रप्तभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसुिी – ७ 
र्मोशजम व्यवसायमा कर िगाईने र असूि उपर गररनेछ । तर प्रिेि कानून स्वीकृत भई सो 
कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही र्मोशजम हनुेछ । 

९. र्हाि प्तर्टौरी िलु्क : गाउँपाप्तिका क्षेत्रप्तभत्र आफुिे प्तनमायण, रेखिेख वा संिािन गरेका 
अनसूुिी – ८ मा उल्िेख भए अनसुार हाट र्जार वा पसिमा सोही अनसूुिीमा भएको व्यवस्था 
अनसुार र्हाि प्तर्टौरी िलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

१०. पाषकय ङ िलु्क : गाउँपाप्तिकाका क्षेत्रप्तभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाषकय ङ सषुवधा उपिब्ध गराए 
वापत अनसूुिी – ९ र्मोशजम पाषकय ङ िलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

११. रेषकंग, कोयोषकड, क्यानोइङग, र्न्जी जशम्पङग, शजपफिायर र र्यायफटीङग िलु्क : 
गाउँपाप्तिकािे आफनो क्षते्रप्तभत्र टेषकङग, कोयोषकड,क्यानोईङग, र्न्जी जशम्पङग,शजपफिायर र 
र्यायफटीङग सेवा वा व्यवसाय गरे वापत अनसूुिी – १० र्मोशजमको िलु्क िगाईने र असिु 
उपर गररनेछ । 

१२. सेवा िलु्क, िस्तरु : गाउँपाप्तिकािे प्तनमायण, संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूुिी – ११ 
मा उल्िेशखत स्थानीय पूवायधार उपिव्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राहीर्ाट सोही अनसूुिीमा 
व्यवस्था भए अनसुार िलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. पययटन िलु्क : गाउँपाप्तिकािे आफनो क्षेत्रप्तभत्र प्रवेि गने पययटकहरुर्ाट अनसूुिी – १२ मा 
उल्िेशखत िरमा पययटन िलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । तर प्रिेि कानून स्वीकृत 
भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही र्मोशजम हनुेछ  

१४. प्राकृप्ततक श्रोत िलु्क: गाउँपाप्तिकािे आफ्नो क्षेत्रप्तभत्र अनसुिुी – १३ र्मोशजम प्राकृप्ततक श्रोत 
िलु्क प्तिनेछ । 

१५. िण्ड जररवाना: गाउँपाप्तिकािे आफ्नो क्षेत्राप्तधकार पने खोिाहरुमा कसैिे अवैध उत्खनन 
गरेको र छाडा िौपाया अनसूुिी – १४ मा उल्िेख भएको सारमा िण्ड जररवाना गनेछ, कुनै 
षकप्तसमको दिइने छैन  । 

 

१६. कर छुट : यस ऐन र्मोशजम कर प्ततने िाषयत्व भएका व्यशक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पप्तन 
षकप्तसमको कर छुट दिईने छैन । 

१७. कर तथा िलु्क संकिन सम्र्न्धी काययषवप्तध: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा 
िलु्क संकिन सम्र्न्धी काययषवप्तध गाउँपाप्तिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 
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अनसूुिी –१ 

मािपोत तथा भपु्तम कर 
प्तस.नं. जग्गाको षववरण ईकाई िर रु. कैषफयत 

१ मूि सडकिे छोएका   प्रप्तत कट्टा २०/-   

२ कािोपते्र सडकिे छोएका  ,, १०/-   

३ ग्रार्ेि र्ाटोिे छोएका  ,, ७/-   

४ कच्िी र्ाटोिे छोएका  ,, ५/-   

५ खेतीयोग्य जमीन   ,, ३/-   

६ नदिमा परेको जग्गा (र्गरमा पररणत भएको) एषकन भएमा ,, १/-   

 

अनूसिुी– २ 
घर र्हाि कर 

क्र.सं षववरण कर आ.व.०७७/०७८ 

१. संघ संस्था, सरकारी कायायिय, गोिाम भाडामा दिन े १० प्रप्ततित 

२. अन्य प्रयोजनको िाप्तग १० प्रप्ततित 
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अनसूुिी – ३ 
(ऐनको िफा ४ संग सम्र्शन्धत) 

ब्यर्साय इजाजत वा िताय िस्तरुको िर 
रािी सोनारी गाउँपाप्तिका क्षेत्रप्तभत्र ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संिािन गनय िहाने ब्यशक्त 

वा संस्थािाई प्तनम्नानूसारको ब्यवसाय इजाजत वा िताय िस्तरु प्तिई ब्यवसाय िताय गरी ब्यवसाय 
ईजाजत पत्र प्रिान गररन ेछ । इजाजत प्राि ब्यवसायीहरुिे प्रत्येक आप्तथयक वियमा वाषियक रुपमा 
ब्यवसाय कर िकु्ता गरी ब्यवसाय नषवकरण गनुयपनेछ । 

प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

1.  क) नाफामूिक ब्यवसाय :   

रु. १ िाख िेशख २० िाख सम्म रु.१५०/-  

रु. २० िाख िेशख ५० िाख सम्म रु. ६००/-  

रु. ५० िाख िेशख १ करोड सम्म रु. १०००/-  

रु. १ करोड माप्तथ रु. २,५००/-  

ख) सेवामूिक ब्यवसाय :   

गैर सरकारी संस्था (स्थाप्तनय र्ाँके शजल्िामा मात्र िताय 
भएका) 

रू.१,५००/-  

गैर सरकारी संस्था (राषिय) रू.२,०००/- शजल्िा भन्िा र्ाषहर िताय भएको 

गैर सरकारी संस्था (अन्र्तराषिय) रू.५,०००/-  

उपभोक्ता सप्तमप्तत  प्तनःिलु्क 

टोि षवकास संस्था  प्तनःिलु्क 

आमा समहु  प्तनःिलु्क 

सहकारी संस्था िताय / नवीकरण रु २,०००/-  

सामिुाषयक वन उपभोक्ता समहु रू.५००/- िताय प्तसफारीस 

खानेपानी उपभोक्ता सप्तमप्तत रू.५००/-  

माप्तथ नपरेका अन्यिाई रु.१००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

2.  पययटन उद्योग :   

क) िज र रेिुरेण्ट िरैु् भएको र उच्िकोटीको 
कुिरसषहतको रेिुरेण्ट भएका    

रू. १०००/-  

ख) िज र खाना िरैु् भएको होटि रु. ५००/-  

ग) खाना खवुाउने व्यवस्था भएको होटि रु. ५००/-  

घ) सामान्य रिुरेण्टहरुिाइ रु. ५००/-  

ङ) होमस्टे रु. ५००/-  

3.  प्तमठाई तथा नास्ता पसि :   

क) र्सेर खान प्तमल्ने फप्तनयप्तसंग भएको रु. २५०/-  

ख) "क" मा उल्िेशखत सपु्तर्धा नभएको रु. १००/-  

ग) शिया, कफी, सामान्य नास्ता पसि रु. १००/-  

4.  मास ुतथा माछा पसि :   

राँगा तथा रं्गरु मास ुपसि  रु.२००/-  

खसीको तथा कुखुरा फे्रस हाउस रु.२००/-  

माछा तथा प्तसरा रु.५०/-  

अण्डा थोक प्तर्के्रता रु.२००/-  

5.  फिफुि पसि, तरकारी पसि र पान पसि :   

फिफुि तथा तरकारी खरुा पसि रु. १००/-  

पान पसि रु. ५०/-  

फिफुिको जसु उखुको रस र्ेच्ने पसि रु. १००/-  

कृषि हाट र्जार प्तन:िलु्क  

6.  गहना तथा सनु िािँी पसि :   

सनु िाँिी पसि रु. ६००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

7.  औिधी ब्यवसाय :   

औिधी फुटकर षवके्रता ्याथोिोजी अल्रासाउण्ड, एक्सरे 
सेवा डाक्टर सषहतको शक्िप्तनक भएको  

रु.२०००/-  

औिधी फुटकर षवके्रता डाक्टर सषहतको शक्िप्तनक नभएको  रु.५००/-  

िस्मा पसि रु. १५०/-  

िाँत र्नाउने शक्िप्तनक रु. ५००/-  

एकयूपंिर उपिार केन्र रु. ५००/-  

एग्रोभेट पसि खरुा रु. ५००/-  

आयवेुदिक औिधािय :   

हर्यि उत्पािन तथा आयूवेदिकको खरुा पसि रु. १००/-  

8.  अस्पताि, शक्िप्तनक तथा स्वास््य प्रयोगिािा तथा 
पसि (गैह्र सरकारी अस्पताितफय ) : 

  

मेरी स्टोप रु.१०००/-  

पोिीशक्िप्तनक रु. १,५००/-  

9.  तम्र्ाकु तथा सतुी पसि :   

िरूोट, षवडी, सतुीजन्य पिाथयको प्तडिरिाई रु. २,५००/-  

िरूोट, षवडी, सतुीजन्य पिाथयको थोक पसििाई रु. १५००/-  

िरूोट, षवडी, सतुीजन्य पिाथयको खरुा पसििाईय रु. ५००/-  

10.  धोर्ी पसि तथा िाउण्री ब्यवसाय :   

राई शक्िनसय तथा िाउण्री प्तनिलु्क  

साधारण धोवी छुट  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

11.  प्तसिाई पसि :   

८ भन्िा र्ढी प्तसिाई मेिीन भएको रु. ५००/-  

५ िेशख ७ प्तसिाई मेिीन भएको रु. २५०/-  

२ िेशख ४ सम्मिाई मेिीन भएको रु. १५०/-  

12.  सैिनु तथा ब्यूटीपाियर :   

१भन्िा वढी सीट भएको सैिनु तथा व्यूटी पाियर रु. ३००/-  

ब्यूटी पाियर सेवा व्यूषटशियन ताप्तिम सषहतको  रु. २५०/-  

सैिनु तथा पाियर सेवा समेत भएको रु. २५०/-  

१ सीट मात्र भएको छुट  

13.  कस्मेषटक पसि :   

कस्मेषटक खुरा पसि रु. ३००/-  

14.  ईिोक्रोप्तनक्स खरुा पसि रु. ४००/-  

रेडीयो, घडी, क्यािकुिेटर मात्र षवषक्र पसि रु. ३००/-  

अप्तडयो, प्तभप्तडयो पसि रु. ३००/-  

ममयत पसििाई रु. १५०/-  

15.  षवधूत सामग्री पसि :   

षवधूत सामग्री खरु पसि रु. ३००/-  

षवधतु सामग्री ममयत पसि रु. ३००/-  

16.  टेप्तिप्तभजन तथा क्यामरा पसि :   

खरुा षवके्रता रु. ५००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

17.  प्तनमायण व्यवासायी: (घ) वगय इजाजत नया ँर्नाउिा 
(घ) वगय इजाजत नवीकरण 

(घ) वगय इजाजत प्रप्ततप्तिपी 

रु. ३०,०००/- 

रु. २०,०००/- 

रु. २,५००/- 

 

18.  षवत्तीय  तथा सहकारी संस्था :   

आप्तथयक कारोर्ार गने वाशणज्य र्ैंक रु. ४,५००/-  

प्तर्काि रै्क िाखा कायायिय रु. ३,५००/-  

षवशत्तय कम्पनी िाखा कायायिय रु. २,५००/-  

वीमा कम्पनी तथा िघ ुषवत्त षवकास रै्क रु. २,५००/-  

षविेिी मरुा सटही काउण्टर रू. ७००/-  

सहकारी संस्था रू. १,०००/-  

रेप्तमटयान्स सेवा रु. ५००/-  

19.  जतु्ता तथा ि्पि पसि :   

खरुा षवके्रता रु. ३००/-  

आफै जतु्ता तयारी गरी षवक्री गने रु. २००/-  

पसि राखी ममयत गने प्तन:िलु्क  

माप्तथ उल्िेशखत नभएका अन्य जतु्ता पसि रु. १००/-  

20.  हेभी तथा िाईट गाडी मोटर पाटयस र मेसीनरी औजार  
पसि : 

  

र्स, रक, टेक्टर, तथा हेभी गाडी प्तर्क्री पसि रु. १,५००/-  

िाईट गाडी, जीप, कार, षवक्री पसि रु. १,०००/-  

मोटर साईकि स्कुटर षवक्री गने पसि रू. ८००/-  

साइ्यषकि, ररक्सा षवक्री पसि रु. ५००/-  

शजप, कार रेक्टर ममयत तथा सप्तभयप्तसङ्ग रु. ३००/-  

मोटर साईकि, षट.प्तभ. षफ्रज ममयत रु. ३००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

21.   पाटयस षवक्री पसि :   

साईकि र ररक्साको पाटयस षवक्री गने रू. २००/-  

22.  टायर तथा मोषवि प्तर्के्रता :   

मोषवि आयि खुरा षवके्रता रु. २००/-  

िेथ, वेल्डीङ्ग भएको पसि रु. ३००/-  

्िाषिक खरुा प्तर्के्रता रु. ३००/-  

२३.  ईन्धन ब्यवसायी :   

पेरोप्तियम पिाथय १ वटा सम्म पम्प भएको रु. ५,0००/-  

मट्टीतेि प्तडिर रु. 2,०००/-  

ग्याँस प्तसप्तिण्डरको सर् प्तडिर रु. 1,0००/-  

२४.  मिीरा :   

रक्सी, प्तर्यरको थोक प्तर्षक्र पसि रु. 5,०००/-  

रक्सी, प्तर्यरको खरुा प्तर्षक्र पसि रु. 2,0००/-  

२५.  हल्का पेय पिाथय प्तर्षक्र पसि :   

रक्सी, षवयर, कोल्ड प्तरकं्कस ्र अन्य खरुा षवके्रतािाई रु. ७००/-  

कोल्ड प्तरकं्कस ्र अन्य खुरा षवके्रता रु. ५००/-  

२६.  

 

हल्का पेय पिाथय उत्पािन उद्योग :   

प्तमनरि वाटर उद्योग रु.१,०००/-  

षपउने पानी स्िायसय रु.५००/-  

आईस र्रफ उद्योग रु.५००/-  

आईसषक्रम उद्योग रु.५००/-  

सोडा उद्योग रु.३००/-  

डेरी उधोग रु. ३००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

२७. फोटो स्टुप्तडयो रु. ३००/-  

२८. शिक्षा सेवा   

 कम््यूटर प्रशिक्षण केन्र   रु. ३००/-  

प्तनजी क्षेत्रका क्याम्पस रु. ३,०००/-  

प्तनजी क्षेत्रका मा.षव. रु. २,०००/-  

प्तनजी क्षेत्रका आधारभतु षवद्यािय रु. १,५००/-  

नया ँअनमुप्तत : संस्थागत तफय  मा.षव.तह रु.४,०००/-  

संस्थागत तफय  आधारभूत तह रु.२,०००/-  

सामिुाषयक तफय  मा.षव. तह  प्तन:िलु्क  

सामिुाषयक तफय  आधारभूत तह  प्तन:िलु्क  

कक्षा थप तफय : संस्थागत तफय  मा.षव.तह रु.२,५००/-  

संस्थागत तफय  आधारभूत तह रु.७००/-  

भािा प्रशिक्षण संस्था   रु. २०० /-  

मन्टेश्वरी तथा शिि ुस्याहार केन्र रु. ५,००/-  

कम््यूटर, इिेक्रोप्तनक ताप्तिम, भािा शिक्षा, टू्यसन सेन्टर, 
सवारी ताप्तिम केन्र 

रु. ५,००/-  

धाप्तमयक शिक्षण सस्था/मिरसा  प्तन:िलु्क 

डान्स तथा शजम खाना षफटनेस सेन्टर रु. २,००/-  

प्तस.षट.ई.प्तभ.टी. र्ाट अनमुप्तत प्राि प्रशिक्षण केन्र रु. १,०००/-  

सेवा प्रिायक प्रा.प्ति. रु. ५,००/-  

२९. छापाखाना  तथा अपसेट षप्रशन्टङ प्रसे :   

“क” शे्रणी (छापाखाना तथा अफसेट सरै् भएको) रु. १०००/-  

“ख” शे्रणी (छापाखाना वा अफसेट मध्ये कुनै एक मात्र 
राखेकोमा) 

रु. ५००/-  

“ग” शे्रणी पप्तत्रका प्रकािक प्तन:िलु्क  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

३०. टान्सपोटय व्यवसाय रु. ५००/-  

३१.  कपडा तथा रप्तडमेट फैन्सी पसि :   

कपडा तथा फेन्सी हाउस ब्याग सषहत थोक पसि   

 

 

 

३००/- 

 

कपडा तथा फेन्सी हाउस ब्याग सषहत खरुा पसि  

सतुी कपडाको प्तडिर थोक षवके्रता  

कपडा तथा रेप्तडमेट फेन्सी पसि  

सतुी कपडा खरुा षवके्रता  

ब्याग पसि थोक प्तर्के्रता  

ब्याग पसि खुरा प्तर्के्रता  

धागो, टाक, फस्नर खुरा पसि  

३२.  स्टेसनरी तथा पसु्तक पसि :   

खरुा स्टेिनरी पसि  

रु. ३००/- 

 

षकतार् तथा कापी र्ीक्री पसि  

कापी मात्र षवक्री पसि  

३३. िैप्तनक उपोभोगका र्स्त ु:   

खाद्यान्न स्िायसय रु. १,०००/-  

गल्िाथोक षवके्रता रु. ७००/-  

खाद्यान्न, षकरानाको थोक षवके्रता रु. ३००/-  

खाद्यान्न, षकरानाको खुरा पसि रु. २००/-  

प्तभप्तत्र सडकमा रहेका साना षकराना पसि  

रु ५०/- 

 

अन्य खरुा प्तर्क्री पसि  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

३४. हाडयवेयर/मेशिनरी/पेन्ट/सेनटेरी पसि :   

“क” शे्रणीको हाडयवेयर पसिवा थोक षवके्रता vat मा 
भएको 

रु. १,०००/-  

“ख” शे्रणीको हाडयवेयर पसि रु. ५००/-  

“ग” शे्रणीको हाडयवेयर पसि रु. ५००/-  

प्तसमेण्टको फुटकर षवके्रता रु. ५००/-  

कृषि मेशिनरी पसि रु. ५००/-  

३५.  भाडँा पसि :   

भाडाको फुटकर षवके्रता रु. ३००/-  

टेन्ट हाउस रु. ३००/-  

३६. सटररङ तथा फमाय ब्यवसायी :   

प्तमक्िर तथा सटररङ्ग सामान भएको रु. ५००/-  

सटररङ्ग सामान मात्र भएको रु. २००/-  

प्तमक्िर मात्र भएको रु. २००/-  

३७. कृषि फमय तथा पि ुआहारा उद्योग र ब्यापारी :   

पिू आहर प्तर्षक्र केन्र रु. ३००/-  

कृषि फमय तथा पि ुपंछी उद्योग रु. १५०/-  

३८. िेखा परीक्षकहरु :   

“ख” वगय रु. ५००/-  

“ग” वगय रु. ३००/-  

“घ” वगय रु. २००/-  

३९.  संिार सेवा :   

केर्िु च्यानि प्रिारण सेवा रु. ५००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

एफ.एम. प्रिारण सेवा रु. ३००/-  

पत्रपप्तत्रका प्रकािन सेवा प्तन:िलु्क  

फोटोकपी, षप.प्तस.ओ, साईर्र क्याफे सेवा रु. २००/-  

कुररयर सेवाको िाखा कायायिय कायायिय रु. २००/-  

प्तडसहोम सम्र्शन्ध कारोर्ार गने रु. ५००/-  

४०. कन्सिटेन्सी सेवा :   

कन्सल्टेन्सी, इनजीप्तनयररङ तथा  प्राषवप्तधक सेवा रु. ७००/-  

षफल्ड रेखाँकन  रु २,०००/-  

४१. कंषक्रट उद्योग  :   

कंषक्रट ब्िक, टायि, रीङ्ग आदि उत्पािक  रु. ५००/-  

ईटा भट्टा रु.१,५००/-  

पोि र हू्यमपाइप रु. १,५००/-  

४२. प्तर्स्कुट तथा पाउरोटी उद्योग :   

षवस्कुट पाउरोटी उद्योग÷िािमोठ रु. ४००/-  

षवस्कुट पाउरोटी र्ेच्ने पसि रु. ३००/-  

४३. अगरर्त्ती तथा मोमर्त्ती उद्योग : रु. २००/-  

४४. फप्तनयिर उद्योग :   

आल्मपु्तनयम खरुा प्तर्षक्र पसि रु.५००/-  

काठ फप्तनयिर खरुा षवक्री गने रु. ३००/-  

र्ेतर्ाँसको फप्तनयिर प्तर्क्री रु. ३००/-  

४५. स-प्तमिः रु. १०००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

४६. कुटानी, षपसानी, पेिानी प्तमि :   

हिर प्तमि, शिउरा प्तमि र पेिानी कुटानी षपसानी रु. ७००/-  

ईशन्जनर्ाट िल्ने प्तमिहरु रु ५००/-  

४७.  अन्य उद्योगः   

कृषिजन्य उद्योग रु. ३००/-  

४८. ईशन्जप्तनयररङ वकय सप :   

प्तग्रि सटर  रु. ५,००/-  

४९. जडीर्टुी ब्यवसाय :   

जडीर्टुी प्रिोधन व्यवसाय रु. २,००/-  

जप्तडर्टुी षवक्री षवतरण रु. २००/-  

५०. ्िाषिक सामाग्री षवके्रता :   

थोक षवके्रता रु. ७००/-  

खरुा षवके्रता रु. ५००/-  

५१. शििा, फे्रम र ्िाइउड षवके्रता : रु. ३००/-  

५२. रंगरोगन पसि : रु. ३००/-  

५३. हाउशजङ तथा ररयि स्टेट :   

१ षवघा सम्मको हाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा खरीि 
षवक्री तफय  

रु. ३,०००/-  

१ षवघा िेशख ५ षवघा सम्महाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा 
खरीि षवक्री तफय  

रु. ५,०००/-  

५ षवघा िेशख माप्तथको हाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा 
खरीि षवक्री तफय  

रु. ७,०००/-  
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प्तस.नं. व्यर्सायको षकप्तसम (िगानीको आधारमा) िस्तरुरकम रु. कैषफयत 

५४. षवप्तभन्न कम्पनीका टेप्तिफोन टावरहरुको र्ाषियक कर 
कम्पनी : 

  

नेपाि टेप्तिकम रु. ५,०००/-  

प्तनशज मोर्ाइि कम्पनीर्ाट एन.प्तस.एि, यू षट.एि. र स्माटय 
सेट 

रु. ५,०००/-  

एफ.एम. रेप्तडयो १०० मेगावाट सम्म   रु. ५००/-  

एफ.एम. रेप्तडयो १०० मेगावाट भन्िा माप्तथ रु. ६००/-  

५५. फुि प्तर्रुवा षवषक्र पसि :   

नसयरी  प्तन:िलु्क 

फुि प्तर्षक्र पसि  प्तन:िलु्क 

५६. अन्य :   

पाकय  तथा षपकप्तनक स्पट रु. ३००/-  

उजायमिुक उद्योग तफय  :   

सोिार पावर कम्पनी रु.५००/-  

गोवर ग्याँस कम्पनी रु.५००/-  

ढुवानी कम्पनी     रु ५००/-  

षवज्ञापन सेवा फमय कम्पप्तन   रु ५००/-  

रै्िेशिक रोजगार व्यवसाय रु ७००/-  

माप्तथ उल्िेख नभएको अन्य रु.३००/-  

क्रसर उद्योग (नषवकरण)  रु ५०,०००/-  

र्ािवुा प्रिोधन उधोग (नषवकरण) रु ३५,०००/-  

 क्रसर उद्योग र्ाषियक ब्यर्िाय कर रु.५,००,०००/-  

 र्ािवुा प्रिोधन उधोग र्ाषियक ब्यर्िाय कर रु.३,००,०००/-  
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अनसूुिी– ४ 
(ऐनको िफा ५ संग सम्र्शन्धत) 

वन पैिावार/जडीर्टुी, कवाडी र जीवजन्त कर (र्ाषहर प्तनकासी) 
प्तस.नं.  षववरण कर िलु्क कैषफयत 

१ काननुिे प्रप्ततवन्ध निगाएका छािा,हड्डी,्वाख आदिको प्रप्तत के.जी. रु. १/-  

२ खसी, र्ोका, रं्गरु आदिको र्ाषहर प्तनकासी प्रप्तत एकको रु. ५/-  

३ राँगा, गोरु, भैसी आदिको  र्ाषहर प्तनकासीप्रप्तत एकको रु. १०/-  

४ शिरान  काठ  र्ाषहर प्तनकासी प्ररप्तत क्यूषफट रु. ५/-  

५ गोप्तिया काठ र्ाषहर प्तनकासी प्रप्तत क्यू. षफट रु. ३/-  

६ िाउरा प्रप्तत रक र्ाषहर प्तनकासी  रु. ७००/-  

७ र्नकस, छवािी, पराि तथा जप्तडर्टुी (प्रयोग र मलु्यको आधारमा)   

 साप्तर्क शजल्िा प्तर्कास सप्तमप्ततिे शजल्िा र्ाषहर प्तनकासीमा िगाउिै आएको अन्य शिियकमा समेत समन्वय गरी 
कर िगाईने छ । 

 

अनसूुिी– ५ 
सवारी साधन कर 

प्तस.नं. षववरण कर िलु्क कैषफयत 

१ स्कावेटर,  

िलु्क नप्तिन े

२ जे.प्तस.पी. 
३ र्स, ट्याक्टर, िरी, हेप्तभगाडी, षटपर 

४ भाडाका कार, शजप, प्तमनी र्स 

५ टेक्टर 

६ स्कुटर, मोटर साईकि 

७ प्तर्धतुीय ररक्सा  काययपाप्तिकािे तोके 
र्मोशजम प्तसफाररस िस्तरु 

िाग्ने छ । 

८. अटो ररक्सा 
९. ठेिागाडा, रेक्सा 
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अनूसूिी– ६ 
षवज्ञापन िस्तरु 

क्र स षववरण 
कर,िस्तूर,िूल्क 

रु.(आ.व.०७७/०७८) 
कैषफयत 

१. होप्तडिँग र्ोडय फ्िेक्स र्ोडय प्रप्तत वगयषफट  

प्रिेि 
सरकारिे तोके 

र्मोशजम 

२. व्यवसाषयक प्तभते्त िेखन प्रप्तत र्गयषफट  

३. ग्िोर्ोडय प्तर्दु्धतीय र्ोडय ए सी पी र्ोडय तथा प्तडशजटि 
र्ोडय प्रप्तत वगयषफट 

 

४. प्तनजी र सावयजप्तनक स्थानमा तिु व्यानर एक हिा 
भन्िा र्ढी 

 

५ पोिहरुमा प्तर्ज्ञापन गरेवापत प्रप्तत पोि  

 

 

अनसूुिी– ७ 

मनोरञ्जन कर 
क्र स षववरण कर,िस्तूर,िूल्क रु. (आ.व.०७७/०७८) कैषफयत 

१. जाि ु  

प्रिेि सरकारिे तोके 
र्मोशजम 

२. सकय स  

३. खेितमासा  

४. मेिा  

५. महोत्सव  
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अनसूुिी– ८ 
र्हाि षवटौरी कर 

प्रकार कर आ.व.०७७/०७८ कैषफयत 

र्हाि प्तर्टौरी कर होटि रेस्टुरेन्ट खिुा  पसि िगायत  प्रप्तत वगयषफट रु १०/- 
का िरिे 

 

गाउँ ब्िक ऐिानी 
प्रप्तत तथा 
सावयजप्तनक क्षेत्र 

राजमागयसंग जोप्तडएको घरजग्गा र्ाषियक रु. ५०/-  

प्तभत्री पक्की सडकसंग जोप्तडएको घरजग्गा र्ाषियक रु. ३०/-  

प्तभत्री ग्रार्ेि सडकसंग जोप्तडएको घरजग्गा र्ाषियक रु. २०/-  

प्तभत्री कच्िी र्ाटोसंग जोप्तडएको घरजग्गा र्ाषियक रु. १०/-  

खेतीयोग्य एैिानी प्रप्तत जग्गासंग जोप्तडएको घरजग्गा र्ाषियक रु. ५/-  

 

अनसूुिी– ९ 

पाषकय ङ्ग िलु्क 
सवारी पाषकय ङ िलु्क दिनको रु. ५/- िेशख रु. २०/- सम्म  

  

अनसूुिी– १० 

रेषकंग, कोयोषकङ, क्यानोइङ्ग 
यस सम्र्न्धी कर प्रिप्तित प्तनयम अनसुार असिु गनय गाउँकाययपाप्तिकािाई अशख्तयारी प्रिान गने र 
गाउँकाययपाप्तिकािे तोके र्मोशजम हनुे । 

जैप्तर्क षवषवधता संरक्षण तथा वन प्तर्कास िलु्क (यस ऐनको िफा ६ संग सम्र्शन्धत) 

गाउँपाप्तिका क्षेत्र का सामिुाषयक वन तथा राषिय वन वाट उत्पािन हनुे काठ तथा िाउरामा जैप्तर्क 
षवषवधता संरक्षण तथा वन प्तर्कासका  िाप्तग तपप्तसि अनसुार िलु्क असिु गररने छ । 

प्तस.नं. षववरण कर सलु्क कैषफयत 

१ साि गोप्तिया प्रप्तत क्यू. षफट रु. ५/- उपभोक्ता प्तभत्र अन्तररक 
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प्तस.नं. षववरण कर सलु्क कैषफयत 

२ खयर गोप्तिया  प्रप्तत क्यू. षफट रु. ५/- खपत गररने काठ तथा 
िाउरामा यो िलु्क प्तिईने 

छैन । 
३ कुकाठ तथा अन्य जात  प्रप्तत क्यू. षफट रु. ३/- 

४ सािको िाउरा प्रप्तत िटृा रु. ७००/- 

५ कुकाठ िाउरा प्रप्तत िटृा रु. ५००/- 

 

अनसूुिी– ११ 
सेवा िलु्क, िस्तरु 

प्तस.नं. कर सिुी षववरण 
सेवा िलु्क, िस्तरु 
आ.व ०७७/०७८ 

कैषफयत 

१.  नाता प्रमाशणत 

 

अंग्रजेी २५०/-  

नेपािी २००/-  

२.  राहिानी प्तसफाररस    

३.  जग्गा प्रिासन 

क) नामसारी  

नामसारी  ३००/-  

नामसारी मिुलु्का ३००/-  

ख) घरवाटो प्तसफाररस  (प्रप्तत षकत्ता) मिु सडकिे छोएका जग्गाहरु  ५००/-  

सहायक कािोपते्र र्ाटोिे 
छोएका 

३००/-  

प्तभत्री र्ाटोमा पने जग्गाहरु  २५०/-  

अन्य खेती योग्य जग्गाहरु  २००/-  

पहाडी क्षेत्रमा पने जग्गाहरु १००/-  

ग) शे्रष्ताकायम, हकभोग प्तसफाररस  २००/-  

घ) फोटो प्रमाशणत र नक्कि प्तसफाररस  १००/-  

४.  पप्तत-पत्नी सम्र्न्ध प्तर्च्छेि प्तसफाररस अंग्रजेी प्तन:िलु्क  
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प्तस.नं. कर सिुी षववरण 
सेवा िलु्क, िस्तरु 
आ.व ०७७/०७८ 

कैषफयत 

५.  पेन्सनकाडय वा सो सम्र्न्धी अन्य 
प्तसफाररस 

 १५०/-  

६.  हकवािा संरक्षण सम्र्न्धी प्तसफाररस  १००/-  

७.  भारतीय पेन्सन पाररवाररक षववरण र 
अन्य प्तसफाररस 

 ३५०/-  

८.  भारतीय पेन्सन प्तसफाररसका िाप्तग  ३००/-  

९.  नेपािको पेन्सन पाररवाररक षववरण   १००/-  

१०.  वृषटि पेन्िन पाररवाररक षववरण 
प्तसफाररस 

 ५००/-  

११.  संघ संस्था  नषवकरण सम्र्न्धी प्तसफाररस २००/-  

१२.  आवािी रुखको प्तसफाररस सािको प्रप्तत रुख ७००/-  

अस्नाको प्रप्तत रुख ५००/-  

प्तसमिको प्रप्तत रुख ७००/-  

सीसौको प्रप्तत रुख ३००/-  

ख्यरको प्रप्तत रुख ५००/-  

आपको प्रप्तत रुख ३००/-  

अन्य प्रप्तत रुख २००/-  

र्ांस प्रप्तत गोटा  २/-  

१३.  अंग्रजेी रुपान्तर जन्म िताय ठेगाना पररवतयन 
वाहेक  

१००/-  

१४.  वंिजको नागररकता सम्र्न्धी प्तसफाररस  १००/-  

१५.  अंप्तगकृत नागररकता प्तसफाररस  १००/-  

१६.  नवािक पररिय पत्र (प्तसफाररस)   प्तनिलु्क 
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प्तस.नं. कर सिुी षववरण 
सेवा िलु्क, िस्तरु 
आ.व ०७७/०७८ 

कैषफयत 

१७.  ठेगाना पररवयतन प्तसफाररस  १००/-  

१८.  नाम छुटको प्तसफाररस  १००/-  

१९.  व्यशक्तगत घटना ३५ दिन नाघे पप्तछ   ५०/-  

२०.  सशजयप्तमन मूिलु्का नागररकता  ३००/-  

२१.  क) िारषकल्िा र्ाटोमा नपने (प्रप्तत १ 
षकत्ता) 

पहाडी क्षेत्रमा पने १००/-  

ख) िारषकल्िा प्रमाशणत र्ाटोमा 
पने(प्रप्तत १ षकत्ता को) 

मिु सडकिे छोएका जग्गाहरु  ३५०/-  

पक्की सडकिे छोएका जग्गाहरु  ३००/-  

कच्िी र्ाटो ग्राभेिगरेको 
र्ाटोिे छोएका जग्गाहरु  

२००/-  

अन्य कच्िी र्ाटोमा पने १५०/-  

वाटो नभएको १००/-  

ग) थप प्रप्तत षकत्ता  पक्की र्ाटोमा पने १००/-  

कच्िी र्ाटोमा पने ४०/-  

२२.  पक्की घरसषहत जग्गाको ४ षकल्िा 
प्तसफाररस गिाय थप  

 ५००/-  

२३.  सनाखतको प्तसफाररस  १००/-  

२४.  जन्म मतृ्य ु सम्र्न्धी प्तसफाररस (मतृ्यू 
प्तसफाररस ) 

अंग्रजेी १०० /-  

नेपािी ५०/-  

प्रमाशणत िूल्क ५०/-  

२५.  स्थायी र्सोर्ास सम्र्न्धी प्तसफाररस  १००/-  

२६.  नाम, थर, जन्म प्तमप्तत संिोधन 
प्तसफाररस 

 १००/-  
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प्तस.नं. कर सिुी षववरण 
सेवा िलु्क, िस्तरु 
आ.व ०७७/०७८ 

कैषफयत 

२७.  सजयप्तमन िलु्क  ३००/-  

२८.  अप्तमन िलु्क। षफल्ड नापजँि  गिाय 
िाग्ने िस्तरु 

 २०००/-  

२९.  अषववाषहत प्रमाशणत नेपािी २००/-  

अग्रजेी ३००/-  

३०.  वसाइसराइ  १००/-  

३१.  िाररप्तत्रक प्तसफाररस वैिेशिक प्रयोजनका िाप्तग २००/-  

स्विेिी प्रयोजनका िाप्तग १००/-  

षवद्याथीका िाप्तग ५०/-  

जनजाती र िप्तित प्रमाशणत १००/-  

३२.  षवद्यतु जडान सम्र्न्धी प्तसफाररस स्तर 
अनसुार 

१) सामान्य कच्िी घर १००/-  

पदक्क घर १००/- 

२) व्यवसाषयक १५०/-  

३) प्तिफेज  ३००/-  

३३.  टेप्तिफोन जडान सम्र्न्धी प्तसफाररस  २००/-  

३४.  प्तनजी धारा जडान सम्र्न्धी प्तसफाररस  ५०/-  

३५.  षवद्यतु, टेप्तिफोन, खानेपानी सम्र्न्धी 
नामसारी प्तसफाररस आार.सी.सी.पक्की 
घर अन्य घर 

पक्की घर १००/-  

कच्िी घर  १००/-  

३६.  उद्योग स्थापना/ िताय  प्तसफाररस  क्रसर उधोग २,००,०००/-  

क्रसर (र्ािूवा प्रसोधन) १००,०००/- 

ठूिो उद्योग ७,०००/- 

मझौिा उद्योग  ५,०००/- 
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प्तस.नं. कर सिुी षववरण 
सेवा िलु्क, िस्तरु 
आ.व ०७७/०७८ 

कैषफयत 

साना उद्योग  ५००/- 

अन्य उद्ध्योग प्तसफाररस २००/- 

मिुलु्का ३००/- 

पोप्तिशक्िप्तनक प्तसफारीस ५०००/- 

पोिीशक्िप्तनक िताय २००००/- 

३७.  छात्रवृशत्त सम्र्न्धी प्तसफाररस  प्तनिलु्क  

३८.  नेपाि सरकारको नाममा र्ाटो कायम 
प्तसफाररस 

 प्तनिलु्क  

३९.  जग्गा िताय प्तसफाररस “क” र्गयको क्षेत्र १०००/- प्रप्तत कट्ठा 

प्रप्तत कट्ठा “ख” र्गयको क्षेत्र ७००/- प्रप्तत कट्ठा 

“ग” र्गयको क्षेत्र ५००/- प्रप्तत कट्ठा 

४०.  अंसर्ण्डा       ,,  ३००/-  

४१.  घर कायम      ,,  ३००/-  

४२.  रकम असिुीमा प्तर्गोको (प्तमिापत्रमा) ७००/-  

४३.  नाम,जन्मप्तमप्तत,वावूको नाम आदि फरक 
परर सच्िाउनू पने भएमा  

 १००/-  

४४.  पेरोि प्तडजि पम्प  १०,०००/-  
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२. अन्य प्तसफाररस िस्तरु 
प्तस.न कर सिुी षववरण कर, िस्तूर, िूल्क रु. 

१ प्तनवेिन फाराम तथा अनसुशुि फाराम (प्रप्तत पाना)   प्तनिलु्क 

२ पप्तत पत्नीको सम्र्न्ध षवच्छेि प्तनवेिन िताय िस्तरु  प्तन:िूल्क 

३ अन्य मूिलु्का  ३००/- 

५ भवन प्तनमायण िरखास्त फाराम  ३००/- 

६ परीक्षा सम्र्न्धी िरखास्त फाराम िलु्क  १००० 

७ कोटेिन फाराम िलु्क आप्तथयक प्तनयमानूसार   

८ कोटेसन 

टेण्डर फाराम िलु्क 

आप्तथयक प्तनयमानूसार   

आप्तथयक प्तनयमानूसार   

९ प्तनवेिन नक्कि प्रप्तत पाना आफैिे सािाय  ५/- 

कायायियिे सािाय  १०/- 

१० घर प्तनमायण नक्िाको नक्कि िस्तूर कायायियर्ाट सािाय एक 
तिा 

१५/- 

सोभन्िा माप्तथ प्रप्तत तल्िा ५/- 

आफै सािाय एक तिा १०/- 

प्रप्तत तिा थप ५/- 

११ प्तमिापत्र िस्तूर प्रप्तत पक्ष  २५०/- 

१२ मेिप्तमिाप आर्ेिन िस्तरु  १०/- 

१३ मदु्दा िताय िस्तरु  १०० 

१४ प्तिशखत जवाफ िस्तरु  ५० 

१४ ऐिानी जग्गा जोतभोग िस्तरु  प्रप्तत कठ्ठा रु. २००।- 

नोट : असहाय, प्तर्पन्न वगयहरुको हकमा गा.पा.अध्यक्ष, प्रमखु प्रिासकीय अप्तधकृत, वडाअध्यक्षको 
तोक आिेि अनसुार प्तनिलु्क सेवा प्रिान गनय सषकनेछ । 
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३. हैप्तसयत प्रमाशणत िस्तरु 
प्तस.न कर सूिी षववरण कर, िस्तूर, िूल्क रु. आ.व. 

०७७/०७८ 

१ ऋण र वैिेशिक रोजगारका िाप्तग मलु्याङ्कन  

(िैशक्षक प्रयोजनको हकमा भए ५० प्रप्ततित 
छुट हनुेछ) 

रु.३ िाख सम्म ३५०/- 

रु.५ िाख सम्म ७००/- 

रु.१० िाख सम्म १,५००/- 

रु.२० िाख सम्म ३,५००/- 

रु.३० िाख सम्म ६,०००/- 

रु.४० िाख सम्म ८०,००/- 

रु.५० िाख सम्म १०,०००/- 

रु. ५० िाखभन्िा 
र्ढीमा प्रप्तत १०िाख 

६,०००/- 

क. सम्पशत्तमूल्याङ्कन र र्ाषियकआम्िानी िवैु गराउनेिाई र्ढी िस्तूर हनु आउने एकमात्र असूि 
गने। 

ख. गाउँपाप्तिकािे तत्काि प्तधतो मलु्यांकन गरेको प्तसफाररसको पूनः नवीकरणगनुयपिाय जनु 
प्रयोजनका िाप्तग गररएको हो सोको िाप्तग िाग्ने िस्तरुको १० प्रप्ततित थप राजश्व प्तिइनेछ । 

 

४. सक्सन ट्याकं/िोडरषट्परको भाडा 
क्र स षववरण कर, िस्तूर, िूल्क  

१ सक्सनट्यांक/िोडर 
षटपरको भाडा 

सक्सनट्यांक गा.पा. क्षेत्रप्तभत्र प्रत्येक पटक ४,०००/- 
रयाक्टर प्रप्तत दिन ४,०००/- 

२  रोिर/ग्रडेर भाडा प्रप्तत दिन ८,०००/- इन्धन र्ाहेक 
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प्राकृप्ततक साधन उपयोग तथा र्ाटो सम्भार िलु्क (यस ऐनको िफा ५ संग सम्र्शन्धत ) 

प्तस.न षववरण कर, िस्तूर, िूल्क 

१. प्तगटी, ढंुगा, माटो, वािूवा, ग्राभेि आन्तररक प्तनकासी (गा.पा. 
प्तभत्र) 

प्रप्तत घन फीट प्तनःिलु्क 

२ प्तगटी, ढंुगा, माटो, वािूवा, ग्राभेि र्ाषहर प्तनकासी (गा.पा. र्ाषहर) प्रप्तत घन फीट ०|५० पैसा 
 

घर नक्िापास िस्तरु 
अ)  घर नक्सा पास सम्र्न्धी िस्तरु 

प्तस. नं. भौप्ततक संरिनाको षववरण 

करको िर (प्रप्तत व.फी.) 
ने.रु.मा 
नक्सापास क्षेत्र 

क ख ग 

१. आर. सी. सी. फे्रम 
स्कक्िर 

क) पूणय भपु्तमगत तिा 4/- 3/- 2/- 
ख) अधय भपु्तमगत तिा 3/५० 3/- 2/७५ 

ग) जप्तमन तिा 4/५० 4/- 3/७५ 

घ) पषहिो तिा  4/७५ 4/२५ 4/- 
ङ)िोश्रो तिा 5/- 4.५० 4/- 
ि) तेश्रो तिा 5.२५ 4/७५ 4/५० 

छ) िौथो तिा 5/५० 5/- 4/२५ 

ज) पािौ तल्िा वा सो भन्िा 
माप्तथ  

6/- 5/५० 4/५० 

२ प्तसमेन्टको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो (न्यनुतम २३ 
से.मी. मोटाई) आर.सी.सी. टायि जस्तापाता छाना  

3/- 2/५० 2/- 

३. जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो (न्यनुतम २३ से.मी. 
मोटाई) आर.सी.सी., जस्तापाताछाना  

2/५० 2/२५ 2/- 

४. माटोको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको   2/- 1/७५ 1/५० 

 

क) परुाना घरहरुको हकमा नक्सा प्तनयप्तमतका िागी पवुय पशिम राजमागय क्षेत्र प्रप्तत वगय षफट पदक्क 
रु.३/- र कशच्ि प्रप्तत वगय षफट रु. २/-  िरिाई कायम गने । 
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ख) परुाना घरहरुको हकमा नक्सा प्तनयप्तमतका िाप्तग पवुय पशिम राजमागय प्तभत्रका क्षेत्रमा प्रप्तत वगय 
षफट पदक्क रु. २/-  र कशच्ि प्रप्तत वगय षफट रु. १.५० िरिाई कायम गने । 

ग) परुाना घरहरुको हकमा नक्सा प्तनयप्तमतका िागी कच्िी मागय क्षेत्रमा प्रप्तत वगय षफट पदक्क रु. 
१.५ र कशच्ि प्रप्तत वगय षफट रु. १/- िरिाई कायम गने । 

घ) ढिान नभएको घर एकमषु्ठ रु. ३००/- िरिाई कायम गने । 
ङ) साधारण स्वीकृप्ततका िागी षफल्ड सजयप्तमन िलु्क प्तिई सजयप्तमन गराई मात्र स्वीकृत दिने । 

आ) नक्सापास क्षते्र प्तनधायरण 
गाउँकाययपाप्तिका क्षेत्र प्तभत्रका स्थानहरुिाई भौगोप्तिक तथा पवुायधार षवकासको अवस्थाका आधारमा 
करको िर प्तनधायरण िाप्तग िेहायका क्षेत्रहरु प्तनधायरण गरीएको छ । 

क. मखु्य िहरी क्षते्र(क) भन्नािे िेहायका क्षेत्रहरु पियछन । 
पवुय पशिम राजमागयको िायां वायां राजमागयिे छोएको 

कुसमु,ओवरी,ढकेरी,नयागाउँको जग्गा। 

 
ख. र्जार क्षते्र(ख) भन्नािे िेहायका क्षेत्रहरु पियछन । 
अगैया,रै्जापरु हुंिै नेपािगंज जोड्ने र्ाटो  िायां वायां (प्तसधनवा,ढिैया,अमरहवा,प्तनववुाटार)। 

 

ग. ग्राप्तमण क्षते्र (ग) भन्नािे िेहायका क्षेत्रहरुपियछन । 
क्षेत्र (क) र (ख) मा परेका र्ाहेकका अन्य ग्राप्तमण क्षेत्र। 

इ) कम्पाउण्डवाि 
क िहरी क्षेत्रः ब्िक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. 

षपल्िर प्तसमेन्टको जोडाइमा प्रप्तत रप्तनङ्ग 
षफटको रु.०.३० 

अन्य क्षेत्रः ब्िक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. 
षपल्िर प्तसमेन्टको जोडाइमा प्रप्तत रप्तनङ्ग 
षफटको रु.०.२५ 

ख िहरी क्षेत्रः तारवार माटोको जोडाइ र 
क्रषक्रट षपल्िरको जोडाईमा प्रप्तत रप्तनङ्ग 
षफटको रु.०.२० 

अन्य क्षेत्रः तारवार माटोको जोडाइ र 
क्रषक्रट षपल्िरको जोडाईमा प्रप्तत रप्तनङ्ग 
षफटको रु.०.१५ 

ग िहरी क्षेत्रः अन्य रु.०.१० अन्य क्षेत्रः अन्य रु.०.०५ 
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माप्तथ उल्िेशख नक्सा प्तनधायरणा र घर नक्सा पास िस्तरुमा प्राषवप्तधक कमयिारीको प्तसफाररसमा 
गाउँकाययपाप्तिकािे आगामी गाउँसभार्ाट अनमुोिन गने गरी पनुराविोकन गने सक्नेछ ।  

ई) ् िषटङ्ग जग्गाहरुका िाप्तग पाररत मापिण्ड 
जग्गा ्िषटङ्ग गरी जग्गा कारोर्ार गनय िाहने सस्ंथािे व्यवसाषयक तथा व्यापाररक प्रयोजन 
(जग्गािाई ्िषटङ्ग गरी प्तर्क्री प्तर्तरण गररने) को िाप्तग जग्गा षवकास, सामषुहक आवास, कुनै पप्तन 
सवयसाधारण भेिा हनुे सषपङ्गमि, सपुरमाकेट,स्कूि,किेज, अस्पताि, नप्तसयङ्गहोम, र्ैँक तथा षवशत्तय 
संस्था पोप्तिशक्िप्तनक आदििे भौप्ततक योजना कायायन्वयन गनुयपिाय गाउँकाययपाप्तिकािे गठन गरेको 
प्राषवप्तधक सप्तमप्ततको प्तसफाररसमा सो काययहरुको Planning Permit स्वीकृत गनुय पनेछ । यस सँग 
सम्वशन्धत मापिण्ड प्तनम्न अनसुार प्रस्ताव गररएको छ । 

क) न्यनुतम क्षते्रफि तथा मोहडा िौडाई 
१. जग्गा खण्डीकरण गिाय जग्गाको न्यनुतम क्षेत्रफि ०–४–०  हनुपुियछ । 
२. परुानो ्िषटङ्गको हकमा जग्गाको मोहडा न्यनुतम ६ प्तम (“१९”-“६”) हनु ुपियछ तथा 

नयाँ ्िषटङ्गको हकमा एउटा मात्र मोहडा भएको जग्गामा न्यनुतम मोहडाको िौडाई ६ 
प्तम. तथा िोहोरो मोहडा भएको जग्गामा छोटो मोहडाको िौडाई ७ प्तम. हनुपुिछय। 

 
ख) पूवायधार सम्र्न्धमा  

१. मिु सडकको िौडाई कशम्तमा ८ प्तम हनुपुियछ । 
२. प्तभप्तत्र र्ाटाको िौडाई न्यनुतम ६ प्तम हनुपुियछ । 
३. सरै् र्ाटोहरु सार्यजप्तनक भएको मािपोत कायायियर्ाट प्रमाशणत गनुयपनेछ । 
४. योजनास्थि प्तभत्र टुषङ्गन ेर्ाटो (DEAD END ROAD) को िम्र्ाई अप्तधकतम १०० प्तम 

हनुपुने छ र सो र्ाटो प्तसधा र्ाटोमा मात्र राख्न पाईनेछ । 
५. र्ाटोको घमु्ती वा मोडको न्यनुतम अधयब्यास र्ाटोको िौडाई भन्िा २० प्रप्ततितिे र्षढ 

िौडाईको हनुपुियछ । 
६. ्िषटङ्ग गरेको क्षेत्रमा टेप्तिफोनको खम्र्ा, ढि तथा र्ाटो षपि गने शजम्मेवारी 

्िषटङ्गकतायकै हनुे गरी ्िषटङ्गको Planning Permit स्वीकृत गनुय पनेछ । साथै 
्िषटङ्ग गररएको हरेक घडेरीिे तोषकएका भवन मापिण्ड समेत परुा गनुयपने छ ।  

७. खण्डीकरण गररएका प्रत्येक जग्गामा प्तर्जिुी तथा खानेपानीको सषुवधा अप्तनवायय रुपिे 
पगेुको हनुपुने छ । यसका िाप्तगआवश्यक पने प्तर्जिुीका खम्र्ा ,तार तथा 
खानेपानीका पाईप आवश्यकता अनसुार जडान गररनपुने छ । 
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ग) वातावरणीय एवं सामाशजक उत्तरिाषयत्व 
१. ्िषटङ्गकाययिे वरपरको समिुाय तथा वातावरणमा कुनै पप्तन षकप्तसमको नकरात्मक 

असर पानुयहिैुन । 
२. कुि जप्तमनको कम्तीमा र्ाटो र्ाहेक ३ प्रप्ततित जप्तमनको ्िषटङ्गको जग्गा प्तभत्र पने 

गरी उपयकु्त स्थानमा खलु्िा क्षेत्र तथा पाकय को िाप्तग सावयजप्तनक स्वाप्तमत्वमा 
राख्नपुनेछ। खिुा क्षेत्रको िम्र्ाई िौडाईको अनपुात १:३ भन्िा र्ढी राख्न पाईन े
छैन। 

३. ्िषटङ्गईजाजतका िाप्तग सम्र्शन्धत टोि षवकास संस्थासँग अप्तनवायय रुपिे ईजाजत 
प्तिनपुियछ । 

४. ईजाजत प्रषक्रयाका िागी गाउँकाययपाप्तिकाका प्राषवप्तधकिे प्रस्ताषवत ्िषटङ्ग क्षेत्रको 
अविोकन गरी अनमुप्तत दिनपुने छ । 

५. २–०–० षवगाह भन्िा माप्तथका ्िषटङ्गमा अप्तनवाययरुपिे वातावरणीय प्रभाव 
मलु्याङकन EIA प्रारशम्भक वातावरणीय पररक्षणIEE प्रप्ततवेिन तयार गनुयपनेछ । 
 

घ) सेवा िलु्क 
१) ४ कट्टा सम्मको िाप्तग प्रप्तत कट्टा रु १,०००/- 
२) ५ कट्टा भन्िा माप्तथ तथा २ षवगाह सम्मको िाप्तग प्रप्तत कट्टा रु २,०००/- 
३) २ षवगाह भन्िा माप्तथको िाप्तग प्रप्तत कट्टा रु ४,०००/- 

उपरोक्त मापिण्डहरु पूरा गरेर मात्र Planning Permit प्रिान गने सषकनेछ । यस प्रावधान 
षवपररत ्िषटङ्ग गरेमा उक्त ्िषटङ्गक्षेत्रमा सावयजप्तनक उपयोप्तगताहरु जस्तै धारा र्त्ती प्तर्जिुीहरु 
जडान हनुे छैनन ्। साथै उक्त जग्गा वेिषवखनमा रोक्का िगाउन सषकनेछ । खेती योग्य जग्गामा 
्िषटड.िाई प्तनरुत्साहीत गररनेछ । 
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अनसूुिी– १२ 

पययटन िलु्क 
पययटकीय सम्भाव्यता भएका स्थानहरुको पषहिान भएका क्षेत्रहरुको पषहिान गरी पययटन िलु्क 
तोक्न गाउँकाययपाप्तिकािाई अशख्तयारी प्रिान गने । 

षविेि पररशस्थप्ततमा उल्िेशखत कर/िलु्क/िस्तरु आदिका िरर्न्िीहरुमा कायायन्वयनको समयमा 
समस्या पनय आएमा आगामी गाउँसभार्ाट अनमुोिन गराउने गरी गाउँकाययपाप्तिकािाई 
कर/िलु्क/िस्तरु आदिका कर, सेवा िलु्कहरुमा आवश्यकता र्मोशजम हेरफेर गनय सषकने अप्तधकार 
हस्तान्तरण गराउन गाउँकाययपाप्तिकामा अनरुोध गने प्तनणयय गररयो ।  

 

अनसुिुी -१३ 
प्राकृप्ततक श्रोत िलु्क 

ढँुगा, प्तगट्टी, र्ािवुा क्यपु्तर्क षफट रु ८/- 

माटो क्यपु्तर्क षफट रु 3/- 

िहत्तर र्हत्तर के.जी. रु 2/- 

 

अनसुिुी -१४ 
जररवाना 

एक्साभेटर/िोडर/षट्पर/टेक्टर पटकैषपच्छे रु १००००० 

छाडा भैप्तस पटकैषपच्छे रु १००/- 

गाई र्ाख्रा अन्य पटकैषपच्छे रु ५०/- 
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सभाबाट स्वीकृत मितत : २०७७ अषाढ १० 

रािीसोनारी गाउँपाप्तिका 
गाउँ काययपाप्तिकाको कायायिय, र्ाकेँ 

 
   

षवप्तनयोजन ऐन- २०७७ 
 

रािीसोनारी गाउँपाप्तिका, र्ाँके को आप्तथयक र्िय २०७७/७८ को सेवा र काययहरुको िाप्तग स्थानीय 
सशञ्चत कोिर्ाट केही रकम खिय गने र षवप्तनयोजन गने सम्र्न्धमा व्यवस्था गनय र्नेको ऐन 

प्रस्तावना :  रािीसोनारी गाउँपाप्तिका, र्ाँके २०७७/७८ को सेवा र काययहरुको िाप्तग सशञ्चत 
कोिर्ाट केही रकम खिय गने अप्तधकार दिन र सो रकम षवप्तनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संषवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) र्मोशजम रािीसोनारी गाउँपाप्तिका, र्ाँकेको गाउँ 
सभािे यो ऐन र्नाएको छ । 

१. संशक्षि नाम र प्रारम्भ :  
(१) यस ऐनको नाम “रािीसोनारी गाउँपाप्तिका, र्ाँकेको षवप्तनयोजन ऐन,” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे । 

२. आप्तथयक विय २०७७/७८ को प्तनप्तमत्त सशञ्चत कोिर्ाट रकम खिय गने अप्तधकार :  आप्तथयक 
विय २०७७/७८को प्तनप्तमत्त गाउँ काययपाप्तिका, वडा सप्तमप्तत, षवियगत िाखािे गने सेवा र 
काययहरुका प्तनप्तमत्त अनसूुिी १ मा उशल्िशखत िािू खिय, पूशँजगत खिय र प्तर्शत्तय व्यवस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रकम ७९,४०,६५,६९० (अक्षरेुपी रुपैयाँ उनासी करोड िाप्तिस 
िाख पैंसठ्ठी हजार छ सय नब्रे् मात्र | )  मा नर्ढाई प्तनदियि गररए र्मोशजम सशञ्चत कोिर्ाट 
खिय गनय सषकनेछ । 

३. षवप्तनयोजन :  
(१) यस ऐनद्धारा सशञ्चत कोिर्ाट खिय गनय अप्तधकार दिइएको रकम आप्तथयक विय 

२०७७/७८ को प्तनप्तमत्त रािीसोनारी गाउँपाप्तिका, र्ाँकेको गाउँ काययपाप्तिका, वडा 
सप्तमप्तत र षवियगत िाखािे गने सेवा र काययहरुको प्तनप्तमत्त षवप्तनयोजन गररनेछ। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापप्तन काययपाप्तिका, वडा सप्तमप्तत र 
षवियगत िाखािे गने सेवा र काययहरुको प्तनप्तमत्त षवप्तनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा 
र्ित हनुे र कुनैमा अपगु हनुे िेशखन आएमा गाउँ काययपाप्तिकािे र्ित हनु े
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िीियकर्ाट नपगु हनुे िीियकमा रकम सानय सक्नछे । यसरी रकम सािाय एक 
िीियकर्ाट सो िीियकको जम्मा रकमको १० प्रप्ततितमा नर्ढ्ने गरी कुनै एक वा 
एक भन्िा र्ढी िीियकहरुर्ाट अको एक वा एक भन्िा र्ढी िीियकहरुमा रकम सानय 
तथा प्तनकासा र खिय जनाउन सषकनेछ । पूशँजगत खिय र षवत्तीय व्यवस्थातफय  
षवप्तनयोशजत रकम साँवा भकु्तानी खिय र व्याज भकु्तानी खिय िीियकमा र्ाहेक अन्य 
िािू खिय िीियकतफय  सानय र प्तर्त्तीय व्यवस्था अ न्तगयत साँवा भकु्तानी खियतफय  
प्तर्प्तनयोशजत रकम ब्याज भकु्तानी खिय िीियकमा र्ाहेक अन्यत्र सानय सषकने छैन । 
तर िाि ुतथा पूशँजगत खिय र षवत्तीय व्यवस्थाको खिय व्यहोनय एक स्रोतर्ाट अको 
स्रोतमा रकम सानय सषकनेछ ।  

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापप्तन एक िीियकर्ाट सो िीियकको 
जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रप्ततित भन्िा र्ढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा 
र्ढीिीियकहरुमा रकम सानय परेमा गाउँ सभाको स्वीकृप्तत प्तिन ुपनेछ । 
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अनसूुशि- १ 

(िफा २ संग सम्र्शन्धत) 
नेपािको संषवधानको धारा २२९ (२) र्मोशजम 

स्थानीय संशित कोिमा प्राि हनु ेआय रकमको अनमुान 
रु. हजारमा 

प्तस.नं. र्जेटको स्रोत/तह स्रोत आ.व. २०७६/७७ को अनमुान 

१ नेपाि सरकार 13311-समाप्तनकरण अनिुान १६१९००. 
२ नेपाि सरकार 13312-िसतय अनिुान िाि ु २९७१००. 
३ नेपाि सरकार 13314-षविेि अनिुान िाि ु १००००. 
४ प्रिेि नंर्र ५ 13311-समाप्तनकरण अनिुान ५९०६. 
५ प्रिेि नंर्र ५ 13312-िसतय अनिुान िाि ु १४८५०. 
६ प्रिेि नंर्र ५ 13314-षविेि अनिुान िाि ु ६०००. 
७ राजस्व र्ाँडफाँड - प्रिेि सरकार 10020-राजस्व र्ाँडफाँड १४४७६. 
८ राजस्व र्ाँडफाँड - संघीय सरकार 10020-राजस्व र्ाँडफाँड १४९२४८.९७ 

९ आन्तररक श्रोत 10010-आन्तररक श्रोत १३४५८४.७२ 

जम्मा ७९४०६५.६९ 

 
आन्तरीक श्रोतको षवस्ततृ अनमुान 

िीियक आ.व. २०७७/७८ को अनमुान (रु. हजारमा) 
भपु्तमकर/मािपोत                          500.00  
सरकारी सम्पत्तीको वहािर्ाट प्राि आय                          900.00  
पययटन िलु्क                          500.00  
अन्य प्तर्क्रीर्ाट प्राि रकम                    124,584.72  
न्याषयक िस्तूर                          500.00  
अन्य प्रिासप्तनक सेवा िलु्क                        3,500.00  
नक्सापास िस्तरु                          500.00  
प्तसफाररि िस्तरु                          500.00  
व्यशक्तगत घटना िताय िस्तरु                        1,000.00  
नाता प्रमाशणत िस्तरु                        1,000.00  
व्यावसाय रशजिेिन िस्तरु                          550.00  
प्रिासप्तनक िण्ड जररवाना र जफत                            50.00  
र्ेरूजू                          500.00  
जनसहभाप्तगता                                -    

जम्मा                     134,584.72  
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संशित कोिर्ाट खिय हनेु र्जेट उपिीियक अनसुार अनमुान 
प्तस.नं. र्जेट उपिीियक 

कोिको प्रकार जम्मा 
(रु. हजारमा)  िाि ु पंूजीगत 

१ ८०५५७५०६१०१ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका ११४०४९.९७ १५०६१५.२२ २६४६६५.१९ 
२ ८०५५७५०६२०१ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.१ ३९०० १३६०० १७५०० 
३ ८०५५७५०६२०२ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.२ २४०० १५१०० १७५०० 
४ ८०५५७५०६२०३ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.३ ४००६ १०९९४ १५००० 
५ ८०५५७५०६२०४ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.४ १७०० १३३०० १५००० 
६ ८०५५७५०६२०५ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.५ ४३०० ११७०० १६००० 
७ ८०५५७५०६२०६ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.६ ४९०० १०१०० १५००० 
८ ८०५५७५०६२०७ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.७ ४१५० १०८५० १५००० 
९ ८०५५७५०६२०८ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.८ ३८०० ११२०० १५००० 
१० ८०५५७५०६२०९ रािीसोनारी गाउँपाप्तिकावडा नं.९ ८१० १४१९० १५००० 
११ ८०५५७५०६३०१ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका - शिक्षा २८८०० ४२०० ३३००० 
१२ ८०५५७५०६३०२ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका - स्वास््य १९७५०.५ २०० १९९५०.५ 
१३ ८०५५७५०६३०३ रािीसोनारी गाउँपाप्तिका - कृषि ६८३० ६७० ७५०० 

१४ 
८०५५७५०६५०२ प्रिेि सरकारर्ाट हस्तान्तररत 
काययक्रम 

१०१०० १०७५० २०८५० 

१५ 
८०५५७५०६५११ संघीय सरकारर्ाट हस्तान्तररत 
काययक्रम (िसतय अनिुान) 

२७३७६८ २३३३२ २९७१०० 

१६ 
८०५५७५०६५१२ संघीय सरकारर्ाट हस्तान्तररत 
काययक्रम (षविेि अनिुान) 

१०००० ० १०००० 

जम्मा ४९३२६४.४७ ३००८०१.२२ ७९४०६५.६९ 
कुि जम्मा रकम रु : ७९,४०,६५,६९०.००     अक्षरेपी : रुपैया ँउनासी करोड िाप्तिस िाख पैंसठ्ठी हजार छ सय 
नब्रे् मात्र | 
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सशञ्चतर्ाट षवप्तनयोजन एषककृत खियको अनमुान 
रु. हजारमा 

प्तस.नं. मखु्य खिय िीियक 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को अनमुान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार 
प्रिेि 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

िाि ुखिय ४९३२६४.४७ १२७५२१.५ ३५५६४२.९७ १०१०० 
               

-    

१ 
२१११०/नगिमा दिइने 
पाररश्रप्तमक र सषुवधा 

१७५५८७ १०५०० १६५०८७                -    
               

-    

२ 

२११२०/शजन्सीवा शजन्सी 
वापत कमयिारी दिइने 
पाररश्रप्तमक सषुवधा 

९६० १४० ८२०                -    
               

-    

३ २११३०/कमयिारी भत्ता १९८० १८० १८००                -    
               

-    

४ 
२११४०/पिाप्तधकारी भत्ता 
तथा अन्य सषुवधा 

३८७८ ३८७८ ०                -    
               

-    

५ 
२१२१०/कमयिारीको 
सामाशजक सरुक्षा खिय 

१९०० ० १९००                -    
               

-    

६ २२११०/सेवामहसिु ४८४१ ३११४ १७२७                -    
               

-    

७ 
२२२१०/सवारी साधनको 
संिािन तथा सम्भार खिय 

७४२०.४ २४२०.४ ५०००                -    
               

-    

८ 
२२२२०/मेशिनरी तथा औजार 
संिािन तथा सम्भार खिय 

११३२ ९० १०४२                -    
               

-    

९ 
२२२३०/प्तनप्तमयत सावयजप्तनक 
सम्पशत्तको संभार खिय 

२९०० १४०० १५००                -    
               

-    

१० 
२२२९०/अन्य सम्पशत्तहरूको 
संिािन तथा सम्भार खिय 

१९९                -    १९९                -    
               

-    

११ 
२२३१०/कायायिय सामान 
तथा सेवाहरू 

१४६१३ २७५४ ११८५९                -    
               

-    

१२ 
२२४१०/परामिय तथा अन्य 
सेवा िलु्क 

२२१८३.१ ८९१६.१ १२८६७ ४०० 
               

-    

१३ २२५१०/ताप्तिम तथा गोष्ठी ७८९० ४१०० ३७९०                -    
               

-    

१४ 
२२५२०/उत्पािन सामग्री, 
सेवा तथा अन्य काययक्रम खिय 

१०९५१७ ४६०२८ ५३७८९ ९७०० 
               

-    

१५ २२६१०/अनगुमन, मूल्यांकन ६८८४ २६५६ ४२२८                -    
               

-    
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प्तस.नं. मखु्य खिय िीियक 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को अनमुान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार 
प्रिेि 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

र भ्रमण खिय 

१६ २२७१०/षवषवध खिय २९०५ १४०५ १५००                -    
               

-    

१७ २२७२०/सभा सञ्चािन खिय ६०० ६००                -                   -    
               

-    

१८ 
२५३१०/अन्य सामाशजक 
संस्थािाई सहायता 

७५२४५ २५५०० ४९७४५                -    
               

-    

१९ २६४१०/िाि ुअनिुान ३६७९७                -    ३६७९७                -    
               

-    

२० २७२१०/सामाशजक सहायता १४११३ १३४२५ ६८८                -    
               

-    

२१ २८१४०/भाडा ८५४.९७ ५० ८०४.९७                -    
               

-    

२२ 
२८९१०/भैपरी आउने िाि ु
खिय 

८६५ ३६५ ५००                -    
               

-    

पुजँीगत खिय ३००८०१.२२ १७०७८८.१९ ११३३५७.०३ १६६५६ 
               

-    

१ ३१११० / भवन तथा संरिना ५१०७२.५२ २४४६९.७२ १६२६० १०३४२.८ 
               

-    

२ 

३११२० / सवारी साधन, 

मेशिनरी औजार, फप्तनयिसय तथा 
षफक्िसय 

२०९४४ १०८५४ ८३४० १७५० 
               

-    

३ ३११३० / अन्य पूँजीगत खिय ५४००                -    ५४००                -    
               

-    

४ ३११५० / सावयजप्तनक प्तनमायण २२३१३४.७ १३५२१४.४७ ८३३५७.०३ ४५६३.२ 
               

-    

५ 
३११७० / पूँजीगत सधुार 
खिय 

२५० २५०                -                   -    
               

-    

षवत्तीय 
                               

-    
               -                   -                   -    

               

-    

कुि जम्मा ७९४०६५.६९ २९८३०९.६९ ४६९००० २६७५६ 
               

-    
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क्षते्रगत व्यय अनमुान 
रु. हजारमा 

प्तस.नं. िीियक 
आ.व. २०७७/७८ 

को अनमुान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्थानीय तह 

१ कायायिय सञ्चािन तथा प्रिासप्तनक ९६६४५.९७ २५८१० ७०८३५.९७ 
                                

-    

                                

-    

२ कायायिय सञ्चािन तथा प्रिासप्तनक ९६६४५.९७ २५८१० ७०८३५.९७ 
                                

-    

                                

-    

३ आप्तथयक षवकास ८१११७ ४३६२५ २४६४२ १२८५० 
                                

-    

४ कृषि ३७५५७ ९१७५ १५९३२ १२४५० 
                                

-    

५ उद्योग ४२०० ५०० ३७०० 
                                

-    

                                

-    

६ पययटन ८३०० ६८०० १५०० 
                                

-    

                                

-    

७ सहकारी ५२५० ३०५० २२०० 
                                

-    

                                

-    

८ षवत्तीय क्षेत्र ३०० ३०० 
                                

-    

                                

-    

                                

-    

९ जिश्रोत तथा प्तसंिाई १४५०० १४४०० १०० 
                                

-    

                                

-    

१० र्न १३०० १३०० 
                                

-    

                                

-    

                                

-    

११ पिपुन्छी षवकास ९६१० ८१०० १११० ४०० 
                                

-    

१२ भपू्तम व्यवस्था १०० 
                                

-    
१०० 

                                

-    

                                

-    

१३ पूवायधार षवकास १६५८५३.७ १०४८४१.१७ ५७११५.०३ ३८९७.५ 
                                

-    

१४ यातयात पूवायधार ११३२११.४ ९५९०४.४७ १३४०९.४३ ३८९७.५ 
                                

-    
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प्तस.नं. िीियक 
आ.व. २०७७/७८ 

को अनमुान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्थानीय तह 

१५ भवन, आवास तथा सहरी षवकास १४७३६.७ ५५८६.७ ९१५० 
                                

-    

                                

-    

१६ उजाय ३७९०५.६ ३३५० ३४५५५.६ 
                                

-    

                                

-    

१७ सिुासन तथा अन्तरसम्र्शन्धत क्षेत्र ३३८६९ १६७७५ १७०९४ 
                                

-    

                                

-    

१८ िासन प्रणािी ९५० ९५० 
                                

-    

                                

-    

                                

-    

१९ प्रिासकीय सिुासन १८४० ४०० १४४० 
                                

-    

                                

-    

२० षवत्तीय सिुासन ३०० १०० २०० 
                                

-    

                                

-    

२१ काननु तथा न्याय ५०० ५०० 
                                

-    

                                

-    

                                

-    

२२ िाशन्त तथा सवु्यवस्था २६९२ 
                                

-    
२६९२ 

                                

-    

                                

-    

२३ योजना तजुयमा र काययन्वयन ९१०० १०० ९००० 
                                

-    

                                

-    

२४ त्यांक प्रणािी ९६२ 
                                

-    
९६२ 

                                

-    

                                

-    

२५ वातावरण तथा जिवाय ु १३५० ५५० ८०० 
                                

-    

                                

-    

२६ मानर् संिाधन षवकास २५०० ५०० २००० 
                                

-    

                                

-    

२७ षवपि व्यवस्थापन १३६७५ १३६७५ 
                                

-    

                                

-    

                                

-    

२८ सामाशजक षवकास ४१६५८०.०२ १०७२५८.५२ २९९३१३ १०००८.५ 
                                

-    

२९ सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण ११७२३ ४७०० ७०२३ 
                                

-    

                                

-    

३० यवुा तथा खेिकुि ४००५ २९०५ ११०० 
                                

-    

                                

-    
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प्तस.नं. िीियक 
आ.व. २०७७/७८ 

को अनमुान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्थानीय तह 

३१ खानेपानी तथा सरसफाई ७६४०.७ ५९२५ १०५० ६६५.७ 
                                

-    

३२ भािा तथा संस्कृप्तत ९२२० ७३२० १९०० 
                                

-    

                                

-    

३३ शिक्षा २८०९१०.२ ४८३८८.२ २२८५२२ ४००० 
                                

-    

३४ स्वास््य ८५३५६.१२ २५२४५.३२ ५४७६८ ५३४२.८ 
                                

-    

३५ 
िैंप्तगक समानता तथा सामाशजक 
समावेिीकरण 

१७७२५ १२७७५ ४९५० 
                                

-    

                                

-    

कुि जम्मा ७९४०६५.६९ २९८३०९.६९ ४६९००० २६७५६ 
                                

-    

 
 

िशक्षत समूह अनसुार र्जेट प्तर्प्तनयोजन 
रु. हजारमा 

क्र.सं. मखु्य िशक्षत समूह िीियक षवप्तनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्थानीय तह 

१ अन्य ७,५४,४२६.६९ २,६६,२१४.६९ ४,६१,४५६ २६,७५६ 
                                         

-    

२ अपाङ्ग १,७०० १,७०० 
                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

३ आदिवासी /जनजाती ५,८६० ४,३६० १,५०० 
                                         

-    

                                         

-    
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क्र.सं. मखु्य िशक्षत समूह िीियक षवप्तनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्थानीय तह 

४ जेष्ठ नागररक २,३८० २,३८० 
                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

५ िप्तित १,८६० १,१६० ७०० 
                                         

-    

                                         

-    

६ र्ािर्ाप्तिका २१,०५४ १६,५२० ४,५३४ 
                                         

-    

                                         

-    

७ मधेसी ६०० ६०० 
                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

८ मषहिा ६,१८५ ५,३७५ ८१० 
                                         

-    

                                         

-    

जम्मा ७,९४,०६५.६९ २,९८,३०९.६९ ४,६९,००० २६,७५६ ० 
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गाउँपाप्तिका स्तरर्ाट सञ्चािन हनेु आयोजना/काययक्रमहरुको षवस्ततृ षवप्तनयोजन 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                   

१ पाररश्रप्तमक कमयिारी- [तिव] 1-9 अन्य २११११ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१३ ७५०० ६००० ६००० १९५०० 

२ पाररश्रप्तमक पिाप्तधकारी 1-9 अन्य २१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ५२५० ५२५० ० १०५०० 

३ पोिाक- (कमयिारी) 1-9 अन्य २११२१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ० ८०० ८०० 

४ महंगी भत्ता- कमयिारी 1-9 अन्य २११३२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ३५० ३५० ० ७०० 

५ कमयिारीको रै्ठक भत्ता 1-9 अन्य २११३४ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ५०० ५०० ० १००० 

६ कमयिारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार 1-9 अन्य २११३५ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० १५० ० १५० 

७ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 1-9 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ २०० ४०० ४०० १००० 

८ पिाप्तधकारीअन्य सपु्तर्धा 1-9 अन्य २११४२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० २०० २०० ४०० 

९ 
पिाप्तधकारी अन्य भत्ता (न्याषयक 
सप्तमप्तत समेत) 

1-9 अन्य २११४९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ २५० २५० २५० ७५० 

१० 
कमयिारीको योगिानमा आधाररत 
प्तनवृतभरण तथा उपिान कोि खिय 

1-9 अन्य २१२१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ १०० २०० १०० ४०० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

११ कमयिारी कल्याण कोि 1-9 अन्य २१२१४ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० १५०० ० १५०० 

१२ पानी तथा प्तर्जिुी 1-9 अन्य २२१११ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ४०० ४०० ० ८०० 

१३ संिार महसिु 1-9 अन्य २२११२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ४०० ४०० ० ८०० 

१४ इन्धन (पिाप्तधकारी) 1-9 अन्य २२२११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ४०० ४०० ० ८०० 

१५ 
इन्धन- (अत्यावस्यक सेवा तथा 
अन्य प्तनकाय सहयोग) 

1-9 अन्य २२२१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० १५० १५० ३०० 

१६ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 1-9 अन्य २२२१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० १२५० १२५० २५०० 

१७ सवारी साधन ममयत खिय 1-9 अन्य २२२१३ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ८५० ८५० ० १७०० 

१८ प्तर्मा तथा नवीकरण खिय 1-9 अन्य २२२१४ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ४०० ४०० ० ८०० 

१९ 
मेशिनरी तथा औजार ममयत सम्भार 
तथा सञ्चािन खिय 

1-9 अन्य २२२२१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ५०० ५०० ० १००० 

२० 
प्तनप्तमयत सावयजप्तनक सम्पशत्तको ममयत 
सम्भार खिय 

1-9 अन्य २२२३१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ७०० ० ७०० 

२१ 
प्तनप्तमयत सावयजप्तनक सम्पशत्तको ममयत 
सम्भार खिय 

1-9 अन्य २२२३१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ७५० ७५० ० १५०० 

२२ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 1-9 अन्य २२३११ ने.स.- २ १००० १००० ० २००० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

समाप्तनकरण 

२३ पसु्तक तथा सामग्री खिय 1-9 अन्य २२३१३ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ५०० ० ५०० 

२४ इन्धन - अन्य प्रयोजन 1-9 अन्य २२३१४ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ २५० २५० ० ५०० 

२५ 
पत्रपप्तत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकािन खिय 

1-9 अन्य २२३१५ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१२ २५०० २५०० २५०० ७५०० 

२६ अन्य कायायिय संिािन खिय 1-9 अन्य २२३१९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ५०० ५०० १००० 

२७ सेवा र परामिय खिय 1-9 अन्य २२४११ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१२ ५०० ५०० ५०० १५०० 

२८ 
सूिना प्रणािी, सफ्टवेयर खररि 
तथा संिािन खिय 

1-9 अन्य २२४१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ५०० ५०० ० १००० 

२९ करार सेवा िलु्क 1-9 अन्य २२४१३ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१२ ३००० ३००० ३००० ९००० 

३० सरसफाईसेवा िलु्क 1-9 अन्य २२४१४ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ २५० २५० ० ५०० 

३१ अन्य सेवा िलु्क 1-9 अन्य २२४१९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० २५० २५० ५०० 

३२ 
अल्पसँख्यक जाप्तत सम्र्शन्ध 
काययक्रम 

1-9 अन्य २२५१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० २५० २५० ५०० 

३३ 
आदिवासी जनजाप्तत सम्र्न्धी 
षवप्तभन्न काययक्रम 

1-9 
आदिवासी 
/जनजाती 

२२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० २२५ २२५ ४५० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

३४ र्ेरुज ुफछाय्ैट सम्र्न्धी कायय 1-9 अन्य २२५१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० १०० १०० २०० 

३५ मकु्त कम्िहरी सम्र्शन्ध काययक्रम 1-9 मषहिा २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० २५० २५० ५०० 

३६ 
मधेिी तथा मशुस्िम हकषहत 
सम्र्शन्ध काययक्रम 

1-9 मधेसी २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० २५० २५० ५०० 

३७ 
मषहिा सम्र्न्धी षवप्तभन्न काययक्रम- 
(तीज, नारी दिवस आिी) 

1-9 मषहिा २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ २५० २५० ० ५०० 

३८ वािवाप्तिका सम्र्न्धी काययक्रम 1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ४५० ० ४५० 

३९ 
सीप षवकास तथा जनिेतना ताप्तिम 
तथा गा्ेष्ठी खिय 

1-9 अन्य २२५१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० १००० १००० २००० 

४० 
70 विय भन्िा माप्तथका जेष्ठ 
नागररकिाई न्यानो कपडा षवतरण 

1-9 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ५०० ० ५०० 

४१ WASH सम्र्शन्ध काययक्रम 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० २५० २५० ५०० 

४२ 

अपांगता पररियपत्र षवतरण 
काययक्रममा अपांगता समन्वय 
सप्तमप्ततिाई भत्ता तथा खाजा खिय 

1-9 अपाङ्ग २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ १२५ १२५ ० २५० 

४३ अपाङ्गता दिवस 1-9 अपाङ्ग २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० १०० ० १०० 

४४ 
आन्तरीक आम्िानी र्षृद्ध 
सम्र्शन्धत काययक्रम- १ िेशख ९ 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ १५० १५० ० ३०० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

वडा 

४५ एकि मषहिा सरुक्षा कोि 1-9 मषहिा २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ० ० २०० २०० 

४६ 
ऐिानी प्रती जग्गा जोताहा प्रमाण 
पत्र षवतरण काययक्रम- 1-9 

1-9 अन्य २२५२२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ४०० ४०० ८०० 

४७ 
कायायिय संगठन तथा व्यवस्थापन 
कायय (ONM) 

1-9 अन्य २२५२२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ५०० ० ५०० 

४८ 
गा.पा.स्तरीय आन्तरीक 
ब्याडप्तमन्टन प्रप्ततयोप्तगता 

1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ५०० ० ० ५०० 

४९ जेष्ठ नागररक दिवस 1-9 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ७० ० ० ७० 

५० 
जेष्ठ नागररक पररिय-पत्र षवतरण 
शिषवर सञ्चािन [१ - ९ वडा] 

1-9 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ० २८० २८० 

५१ 

िप्तित तथा षपछप्तडएको जाती 
काययक्रम (र्ािी, खनुा, कुमाि 
आदि) 

1-9 िप्तित २२५२२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ३५० ३५० ७०० 

५२ 

न्याय सम्र्शन्ध काययक्रम (सेप्तमनार, 

गा्ेष्ठी, छिफि, अन्तरषक्रया 
आिी) 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० २५० २५० ५०० 

५३ नारी दिवस 1-9 मषहिा २२५२२ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड - 

१ ० १०० ० १०० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

संघ 

५४ प्तनस्कृय समूह सप्तमप्तत पनुय: गठन 1-9 मषहिा २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ० ० १५ १५ 

५५ पशञ्जकरण व्यवस्थापन 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ५० ५० ० १०० 

५६ 
पषहिान गरी मषहिा 
व्यवसायीहरुिाई अनिुान काययक्रम 

1-9 मषहिा २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ० ० ३०० ३०० 

५७ 
र्न, वातावरण, जिाधार तथा भ ु
संरक्षण 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० ५०० ५०० १००० 

५८ र्ाि कोि स्थापना 1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ० १५० १५० 

५९ भक्तजन षविेि काययक्रम- ४ 4 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० ७५ ७५ १५० 

६० 
भािा, किा, संस्कृप्तत सम्र्धयन तथा 
जगेनाय 

1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ० ५०० ५०० १००० 

६१ 

मषहिा सम्र्शन्ध र्नेका पप्तछल्िा 
पररवप्ततयत कानूनहरुको र्ारेमा 
मषहिा जनप्रप्ततप्तनप्तधहरुिाई ३ 
अन्तरकृया काययक्रम 

1-9 मषहिा २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ २६० ० ० २६० 

६२ मषहिा स्वास््य स्वयम सेषवका 1-9 अन्य २२५२२ ने.स.- १२ ४४० ४४० ४४० १३२० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

यातायात खिय प्तनरन्तरता समाप्तनकरण 

६३ 
यायशफ्टङ्ग तथा पययटन समर्शन्ध 
षवप्तभन्न काययक्रम 

1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ११५० ११५० ० २३०० 

६४ रािी सोनारी महोत्सव 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० ७५० ७५० १५०० 

६५ 
िैंप्तगक षहंसा षवरुद्धको १६ दिने 
अप्तभयान 

1-9 मषहिा २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ० १०० ० १०० 

६६ 

िैंप्तगक षहंसा, मषहिा षहंसा तथा 
घरेि ुषहंसा सम्र्शन्ध शजंगि प्रिारण 
काययक्रम 

1-9 मषहिा २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ५० ० ० ५० 

६७ 
वाि षववाह न्यूप्तनकरण सम्र्शन्ध 
शजङ्गि प्रिारण 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ २५ २५ ० ५० 

६८ षवप्तभन्न खेिकुि सम्र्शन्ध काययक्रम 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ० २५० २५० ५०० 

६९ षवप्तभन्न मेिा तथा उत्सव 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ २५० २५० ० ५०० 

७० 
स्थाप्तनय त्यांक संकिन र 
अप्तभिेख व्यवस्थापन 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० १०० ० १०० 

७१ सिुासन प्रवद्धयन- (ताप्तिम, गोषष्ठ, 1-9 अन्य २२५२२ आन्तररक २ ० २५० २५० ५०० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

सावयजप्तनक सनुवुाई आिी समेत) श्रोत 

७२ सहकारी सम्र्न्धी षवप्तभन्न काययक्रम 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० ४२५ ४२५ ८५० 

७३ 
प्तसकिसेि एप्तनप्तमया सम्र्शन्ध 
उपिार तथा प्तनयन्त्रण काक्रय म 

1-9 
आदिवासी 
/जनजाती 

२२५२२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ५०० ५०० ० १००० 

७४ आमासँग उपाध्यक्ष काययक्रम 1-9 
आदिवासी 
/जनजाती 

२२५२९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ २५० २५० ० ५०० 

७५ 
उद्यम षवकास यूवा स्वरा्ेजगार 
मषहिा िसशत्तकरण 

1-9 अन्य २२५२९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ५०० ० ५०० 

७६ नागररक सन्तिुी सवेक्षण काययक्रम 1-9 अन्य २२५२९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० १०० ० १०० 

७७ सामाशजक पररक्षण खिय 1-9 अन्य २२५२९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० १०० ० १०० 

७८ अनगुमन, मूल्यांकन खिय 1-9 अन्य २२६११ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २०० ३०० ५०० 

७९ भ्रमण खिय कमयिारी 1-9 अन्य २२६१२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ १२५० १२५० ० २५०० 

८० भ्रमण खिय पिाप्तधकारी 1-9 अन्य २२६१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० २०० २०० ४०० 

८१ 
षवशिि व्यशक्त तथा प्रप्ततप्तनप्तध 
मण्डिको भ्रमण खिय 

1-9 अन्य २२६१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ३५० ० ३५० 

८२ 
कमयिारी/पिाप्तधकारी अविोकन 
तथा भ्रमण खिय 

1-9 अन्य २२६१९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ५०० ५०० ० १००० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

८३ षवषवध खिय 1-9 अन्य २२७११ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१२ ५०० ५०० ५०० १५०० 

८४ 

सशिवािय ब्यवस्थापनमा आइपने 
भैपरी खि य जस्तै खाजा यातायात 
िगायत 

1-9 अन्य २२७११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० २५० २५० ५०० 

८५ 
षवप्तभन्न सभा /समारा्ेह सञ्चािन 
खिय 

1-9 अन्य २२७२१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ३०० ३०० ६०० 

८६ छात्रवृशत्त 1-9 अन्य २७२११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ४५० ० ४५० 

८७ षवपि व्यवस्थापन कोि 1-9 अन्य २७२१२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ५००० ५००० ० १०००० 

८८ घरभाडा 1-9 अन्य २८१४२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ २५२.४८५ २५२.४८५ ० ५०४.९७ 

८९ 
सवारी साधन तथा मेशिनर औजार 
भाडा 

1-9 अन्य २८१४३ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० १५० १५० ३०० 

९० भैपरी आउने िाि ुखिय 1-9 अन्य २८९११ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० २५० २५० ५०० 

जम्मा ३७४२२ ५१३१७ २५३१० ११४०५० 

पंूशजगत काययक्रम                   

९१ टुहरुा वािवाप्तिका आश्रम प्तनमायण 1-9 र्ािर्ाप्तिका ३११११ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० १२५० १२५० २५०० 

९२ अधरुो वडा कायायिय भवन 6 अन्य ३१११२ राजस्व १ ९५६ ० ० ९५६ 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

प्तनमायण- ६ [क्रमागत] र्ाँडफाँड - 
संघ 

९३ 
आधारभतू स्वास््य केन्र भवन 
प्तनमायण- ३ [क्रमागत] 

3 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ९२३.५९५ ९२३.५९५ ० १८४७.१९ 

९४ 
आधारभतू स्वास््य केन्र भवन 
प्तनमायण- ८ [क्रमागत] 

8 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ९०९.५ ९०९.५ ० १८१९ 

९५ 
कुिमु ग्राप्तमण षवद्यतु सहकारी 
संस्था भवन प्तनमायण- १ [क्रमागत] 

1 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ४१६.८ ० ० ४१६.८ 

९६ कुिमु हेल्थपोि प्तनमायण- क्रमागत 1 अन्य ३१११२ 
समाप्तनकरण- 
प्रिेि 

१ ० १३४२.८ ० १३४२.८ 

९७ 
जन प्तसदे्धश्वर र्हमुशुख क्याम्पस 
भवन प्तनमायण- ६ [क्रमागत] 

6 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ १०३७.१ १०३७.१ ० २०७४.२ 

९८ 
जेष्ठ नागररक प्तमिन केन्र भवन 
प्तनमायण -८ 

8 
जेष्ठ 
नागररक 

३१११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० ७०० ० ७०० 

९९ 
प्रभा कृिी सहकारी संस्था प्ति.को 
भवन प्तनमायण- ६ 

6 अन्य ३१११२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ८०० ० ८०० 

१०० 
प्रसोना मषहिा सामिुाषयक भवन 
प्तनमायण वडा नं. ४ 

4 मषहिा ३१११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ० ३६० ३६० ७२० 

१०१ 
प्रसोना मषहिा सामिुाषयक भवन 
प्तनमायण वडा नं. ४ 

4 मषहिा ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० २८० ० २८० 

१०२ पररवतयन सामाशजक उद्यमी मषहिा 7 अन्य ३१११२ ने.स.- १ ० ८०० ० ८०० 



75 

 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

सहकारी संस्था प्ति.- ७ भवन 
प्तनमायण 

समाप्तनकरण 

१०३ 
प्तर्.षप.स्मपृ्तत भवन प्तनमायण- ६ 
[क्रमागत] 

6 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ १००६.९५ १००६.९५ ० २०१३.९ 

१०४ 
भवुरभवानी शिव मशन्िर प्तनमायण 
वडा नं. ३ 

3 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ६०० ० ६०० 

१०५ 
मिरसा मसु्ताकुि उिमु भवन 
प्तनमायण- ७ [क्रमागत] 

7 र्ािर्ाप्तिका ३१११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ८३० ० ० ८३० 

१०६ मशन्िर प्तनमाणय वडा नं. ५ 5 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ८०० ० ८०० 

१०७ रामकुट्टी मशन्िर प्तनमायण वडा न. ४ 4 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ४०० ० ४०० 

१०८ 
शिविशक्त मा.षव.पेरानीको भवन 
प्तनमायण- ८ [क्रमागत] 

8 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ १११४ ० ० १११४ 

१०९ 
सकुमैया प्रा.षव.भवन प्तनमायण- ६ 
[क्रमागत] 

6 र्ािर्ाप्तिका ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ १३९० ० ० १३९० 

११० 

सनुकोिी सामाशजक उद्यमी मषहिा 
सहकारी संस्था प्ति. भवन प्तनमायण- 
4 

4 मषहिा ३१११२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ६०० ० ६०० 

१११ 

सम्र्दृ्ध र्ित तथा ऋण सहकारी 
संस्था प्ति.को भवन प्तनमायण वडा नं. 
३ 

3 अन्य ३१११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

२ ० ६०० ६०० १२०० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

११२ 
सरस्वती माषव भवप्तनयांपरु भवन 
प्तनमायण- ३ [भकु्तानी र्ाँकी] 

3 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ १३० ० ० १३० 

११३ 
स्वास््य िौकी प्तर्नौनाको तिा 
थप- ५ [क्रमागत] 

5 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ० २३८.६३ २३८.६३ 

११४ 
स्वास््य िौकी भवन प्तनमायण वडा 
नं. ४ गिुयनगौडी 

4 अन्य ३१११२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २६० ० २६० 

११५ 
स्वास््य िौकी भवन प्तनमायण वडा 
नं. ४ गिुयनगौडी 

4 अन्य ३१११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० ४० ० ४० 

११६ 
नेपाि राषिय प्रा.षव. सयुयिािपरु 

पखायि प्तनमायण वडा- 4 
4 र्ािर्ाप्तिका ३१११३ 

ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ५०० ० ५०० 

११७ 
सवारी साधन खररि तथा 
डेकोरेिन 

1-9 अन्य ३११२१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ५००० ० ० ५००० 

११८ 
फोहीरमैिा व्यवस्थापनको िाप्तग 
अटो गाप्तड खररि 

1-9 अन्य ३११२२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ८०० ० ० ८०० 

११९ मेशिनरी औजार 1-9 अन्य ३११२२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१२ ५०० ५०० ५०० १५०० 

१२० फप्तनयिर खररि सँस्थागत 1-9 अन्य ३११२३ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ५०० ५०० १००० 

१२१ अनसुन्धान तथा षवकास 1-9 अन्य ३११३२ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ २००० २००० ० ४००० 

१२२ 
खानीजन्य वस्तकुो खोज पडताि, 

संरक्षण तथा उत्खनन ्काययक्रम 
1-9 अन्य ३११३२ 

ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ५०० ५०० १००० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१२३ 
प्तसिेश्वरी क्याम्पसको प्तड.षप.आरको 
रकम भकु्तानी दिन र्ाँकी ६ 

6 अन्य ३११३५ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ४०० ० ४०० 

१२४ 

ईन्रशजत मरुाउको घर िेखी शिव 
प्रसाि मौययको घर सम्म माटोपटान 
तथा ग्राभेि-7 

7 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ३०० ० ३०० 

१२५ 

किनापरु स्कुि डाँडा पूवय मंगि 
थारुको घर िेखी नहरसम्म माटो 
पटान तथा ग्राभेि- 2 

2 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ३०० ० ३०० 

१२६ 

कृषि सडक िेशख र्घौडा जाने 
सडक कािोपते्र- ७ [क्रमागत-वडा 
स्तरीय] 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ १२५.४३ ० ० १२५.४३ 

१२७ 

कृषि सडक िेशख र्घौडा जाने 
सडक कािोपते्र- ७ [क्रमागत-वडा 
स्तरीय] 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ४६०.१३५ ४६०.१३५ ० ९२०.२७ 

१२८ 

कृषि सडक िेशख र्घौडा जाने 
सडक कािोपते्र- ७ [क्रमागत-
स्थानीय पूवायधार] 

7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ११८७.८५ ११८७.८५ ० २३७५.७ 

१२९ 

खैरर टेकर्हािरु डांप्तगको घर िेशख 
राजेन्र भण्डारीको घरसम्म र्ाटो 
प्तनमायण- 9 [क्रमागत] 

9 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ४८१.९ ० ४८१.९ 

१३० 
गौरी खोिा कल्भटय प्तनमायण- २ 
[क्रमागत] 

2 अन्य ३११५१ 
समाप्तनकरण- 
प्रिेि 

२ १४०७.१५ १४०७.१५ ० २८१४.३ 

१३१ ि्परसोता खोिा िेशख राजपरु 4 अन्य ३११५१ समाप्तनकरण- १ ० १०१० ० १०१० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

सम्म र्ाटो कािोपते्र- ४ 
[क्रमागत] 

प्रिेि 

१३२ 

शििररया िोक िेशख नमस्ते 
िोकसम्म र्ाटो कािोपते्र- ५ 
[क्रमागत] 

5 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाडँफाँड - 
संघ 

१ ० ९४०.२ ० ९४०.२ 

१३३ 
जनजागतृी आ.षव. िेखी गिरार्ास 
सम्म र्ाटो स्तरउन्नती- ३ 

3 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० ६०० ६०० १२०० 

१३४ 
शजरोिोक िेशख धमोप्ततय सम्म र्ाटो 
काािोपते्र- ८ [क्रमागत] 

8 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ६२५.६५ ६२५.६५ ० १२५१.३ 

१३५ 

ढकेरी िोक िेशख जनता मा.षव. 
जानेर्ाटो कािोपते्र तथा नािी 
प्तनमायण- ९ [क्रमागत] 

9 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ९४६.७५ ९४६.७५ ० १८९३.५ 

१३६ 
िेउपरुुवा गाँउमा माटो पटान तथा 
ग्रावि वडा नं. ४ 

4 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ४०० ४०० ८०० 

१३७ 
नयां वशस्तको र्ाटो कािोपते्र- ४ 
[क्रमागत] 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ५१५.४ ० ० ५१५.४ 

१३८ 

नारायण थारुको घर िेखी 
पसरामपरु गाँउ जान ेर्ाटो 
कािोपते्र- ४ 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० ५०० ५०० १००० 

१३९ 
नािी तथा र्ाटो प्तनमायण, र्ािापरु- 
८ [क्रमागत] 

8 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ८५१.५ ८५१.५ ० १७०३ 

१४० षपपि र्ोट िेशख टडुवासम्मको 5 अन्य ३११५१ आन्तररक १ ० ५१७.७ ० ५१७.७ 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

र्ाटो कािोपते्र- ५ [क्रमागत] श्रोत 

१४१ 
षपपि र्ोट िेशख टडुवासम्मको 
र्ाटो कािोपते्र- ५ [क्रमागत] 

5 अन्य ३११५१ 
समाप्तनकरण- 
प्रिेि 

१ ० ७३.२ ० ७३.२ 

१४२ 
र्चु्िापरु ररङरोड िेशख हाशत्तसार 
सम्म र्ाटो प्तनमायण- ९ [क्रमागत] 

9 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० १००० ० १००० 

१४३ 
र्रुरामको घर िेशख िािपरु सम्म 
जानेर्ाटो कािोपत्र- ४ [क्रमागत] 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ६२९.७ ० ० ६२९.७ 

१४४ भमका र्ाटो स्तरोन्नती- १ 1 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० १००० १००० २००० 

१४५ 
भवुर भवानी सडक िेशख प्तससवा 
जाने र्ाटो कािोपते्र- ३ [क्रमागत] 

3 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ १६१८.७५ १६१८.७५ ० ३२३७.५ 

१४६ 
मिवुा टोिमा माकेिको घर 
नशजक र्क्स कल्भटय प्तनमायण- 2 

2 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ६०० ० ६०० 

१४७ 
माह ुिोकको र्ाटो कािो पते्र- ४ 
[क्रमागत] 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ५१८.५ ० ० ५१८.५ 

१४८ 

राघवराम गद्दीको घर िेखी मररयम 
गद्दीको घर सम्म माटो पतान तथा 
ग्राभेि-7 

7 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २०० ० २०० 

१४९ ििषहमा नाप्ति प्तनमायण- ५ 5 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ४०० ० ४०० 

१५० 
वडा कायायिय िेशख प्तसद्देश्वर 
जानेर्ाटो कािोपते्र- ६ [क्रमागत] 

6 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ १२६१.३ ० ० १२६१.३ 

१५१ वेि डांडा प्तसताराम षव.क.को घर 3 अन्य ३११५१ आन्तररक २ ७७०.५ ७७०.५ ० १५४१ 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िेशख प्तमिन िोक जाने र्ाटो 
कािोपते्र- ३ [क्रमागत] 

श्रोत 

१५२ 

षविम्भरपरु गाँउको तल्िो गाँउमा 
कृिी र्ाटो माटो पटान तथा 
ग्राभेि- ७ 

7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० ४०० ० ४०० 

१५३ 

साहटुोि हुंिै षवि गाउंको र्ाटो 
राजमागय सम्म कािोपते्र, नाप्ति 
प्तनमायण तथा षवद्यतु पोि साने 
कायय- ८ 

8 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० १९०.५७ ० १९०.५७ 

१५४ 

साहटुोि हुंिै षवि गाउंको र्ाटो 
राजमागय सम्म कािोपते्र, नाप्ति 
प्तनमायण तथा षवद्यतु पोि साने 
कायय- ८ 

8 अन्य ३११५१ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ६५४.७१५ ६५४.७१५ ० १३०९.४३ 

१५५ 
प्तसधनवा जाने र्ाटो कािोपते्र- ६ 
[क्रमागत]- म्याशिङ्ग 

6 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ १९०० १९०० ० ३८०० 

१५६ 

प्तसमििोक िेशख शझझरी मध्यवप्ततय 
सामिुाषयक उपभोक्ता सम्म र्ाटो 
कािोपते्र- ९ [क्रमागत] 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ० १०३०.७५ १०३०.७५ २०६१.५ 

१५७ 
प्तससवा पिु-गिरार्ास जाने रोड 

कािोपते्र- ३ 
3 अन्य ३११५१ 

ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ३००० ३००० ६००० 

१५८ नयां षवद्यतु िाइन षवस्तार- 3, 4 3, 4 अन्य ३११५३ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० १०००० १०००० २०००० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१५९ 
षवद्यतु िाइन षवस्तार- 3, 4 

(क्रमागत) 
3, 4 अन्य ३११५३ 

ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ १४०५५.६ ० ० १४०५५.६ 

१६० 
आवश्यक स्थानमा तटर्न्ध 
प्तनमायण- 1-9 

1-9 अन्य ३११५४ 

राजस्व 
र्ाडँफाँड- 
प्रिेि 

२ ० १००० १००० २००० 

१६१ 

खानेपानी तथा सरसफाइ 
[गा.पा.हाता प्तभत्र शिप्तिङ्ग मेशिन 
जडान] 

1-9 अन्य ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० ५०० ० ५०० 

१६२ 
खानेपानी तथा सरसफाइ 
काययक्रम- १ िेशख ९ 

1-9 अन्य ३११५६ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ ० ३०० ३०० ६०० 

१६३ 
खानेपानी तथा सरसफाइ 
काययक्रम- १ िेशख ९ 

1-9 अन्य ३११५६ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ४०० ४०० ८०० 

१६४ खानेपानी प्तर्िेि वडा नं. ६, ७ 6,7 अन्य ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

२ ० ४०० ४०० ८०० 

१६५ 
शििहरीया खानेपानी आयोजना- 
क्रमागत 

5 अन्य ३११५६ 
समाप्तनकरण- 
प्रिेि 

१ ० ६६५.७ ० ६६५.७ 

१६६ 

ने.रा.मा.षव.अगैयामा शिप्तिङ्ग मेशिन 
खररि तथा प्तनमायण - २ [भकु्तानी 
र्ाँकी] 

2 अन्य ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ५०० ० ० ५०० 

१६७ 
अगैया र्जाको सावयजप्तनक 
िौिािय ममयत संभार- 2 

2 अन्य ३११५८ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २५० ० २५० 

१६८ अशखिेश्वर र्ार्ाको मशन्िर प्तनमायण- 6 अन्य ३११५९ ने.स.- १ ० २०० ० २०० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

६ समाप्तनकरण 

१६९ 
अगैया र्जार तथा गाउँ स्माटय 
काययक्रम तथा भौंप्ततक सधुार- 2 

2 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ११२५ ११२५ २२५० 

१७० आकशस्मक तथा भैपरी योजनाहरु 1-9 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

२ १५०० ० १५०० ३००० 

१७१ काप्तिमाटी मशन्िर प्तनमायण- ८ 8 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ५०० ० ५०० 

१७२ 
गरुुवा गाउँ प्ततनकुने पाकय  प्तनमायण- 
९ 

9 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २०० ० २०० 

१७३ गौिािाको भौंप्ततक प्तनमायण- २ 2 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ५०० ५०० १००० 

१७४ शजम क्िर् षफप्तनप्तसङ्ग वडा नं. ३ 3 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० २५० ० २५० 

१७५ नव िूगाय मशन्िर प्तनमायण- ७ 7 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २०० ० २०० 

१७६ 

परुवा खोिा र राप्ति गौसािा 
नशजक मसानघाटमा टहरा प्तनमायण - 
८ र २ 

८, २ अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ५०० ० ५०० 

१७७ पहाडी र्ार्ा मशन्िर प्तनमायण- ७ 7 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ३०० ० ३०० 

१७८ रै्जापरु अस्पताि प्तनमायणको 4 अन्य ३११५९ ने.स.- २ ० ५००० ५००० १०००० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

भौंप्ततक सधुार तथा औजार 
उपकरण खररि 

समाप्तनकरण 

१७९ 

र्ैंसा षपशक्नक पाकय  (शिल्रेन पाकय ) 

संरक्षण, सम्र्द्धयन तथा पूवायधार 
षवकास- 3 

3 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ५०० ५०० १००० 

१८० भइुयार थान प्तनमायण वडा नं. ६,७ 6,7 
आदिवासी 
/जनजाती 

३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ ० ४७० ४७० ९४० 

१८१ भइुयार थान प्तनमायण वडा नं. ६,७ 6,7 
आदिवासी 
/जनजाती 

३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० ३६० ० ३६० 

१८२ 
भम्का गाँउमा तारजािी वडा नं.- 
१ 

1 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ५०० ० ५०० 

१८३ 
मररिाई मशन्िर टहरोमा षटन तथा 
षफप्तनप्तसङ्ग वडा नं. ७ 

7 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २०० ० २०० 

१८४ माथेर्ासमा मेस जािी वडा नं. २ 2 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ ० ४०० ० ४०० 

१८५ 
षवप्तभन्न स्थानका िाप्तग खेिकुि 
मैिान प्तनमायण 1- 9 

1-9 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० ५०० ५०० १००० 

१८६ 
षविम्भरपरु गाँउको प्रप्ततक्षािय 
प्तनमायण वडा नं. ७ 

7 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० २५० ० २५० 
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 
नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
प्रथम 
िौमाप्तसक 

िोश्रो िौमाप्तसक 
तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१८७ 
शिव मशन्िर प्तनमायण वडा नं. ४ 
र्न्तरी 

4 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० ३०० ० ३०० 

१८८ 
शिव िंकर मशन्िर प्तनमायण वडा नं. 
७ नयां र्स्ती 

7 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

१ ० २०० ० २०० 

१८९ 
सकैुया खोिामा तटर्न्ध प्तनमायण 
वडा नं. ५ 

5 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ ० २५० ० २५० 

१९० 
समपरुक कोि- (षवप्तभन्न काययका 
िाप्तग) 

1-9 अन्य ३११५९ 
ने.स.- 
समाप्तनकरण 

२ ० २५०० २५०० ५००० 

१९१ 
साईकुमारी मशन्िर प्तनमायण वडा नं. 
२ 

2 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड- 
प्रिेि 

१ ० २०० ० २०० 

जम्मा ४६५४२.८८ ६९३९७.९७ ३४६७४.३८ १५०६१५.२२ 

कुि जम्मा ८३९६५.३६ १२०७१५.४५ ५९९८४.३८ २६४६६५.१९ 
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वडा स्तरर्ाट सञ्चािन हनेु पूवायधार षवकास तथा अन्य काययक्रमहरुको षवप्तनयोजन  

वडा नं. १ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                     

१ पोिाक 1 अन्य २११२१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० १० ० १०   

२ महंगी भत्ता 1 अन्य २११३२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A १० १० १० ३०   

३ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 1 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६   

४ पानी तथा प्तर्जिुी 1 अन्य २२१११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ५० ५० ० १००   

५ संिार महसिु 1 अन्य २२११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ३७ ३७ ० ७४   

६ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 1 अन्य २२२१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A २० २० २० ६०   

७ सवारी साधन ममयत खिय 1 अन्य २२२१३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५ २५ ५०   

८ 

मेशिनरी तथा औजार ममयत सम्भार 
तथा सञ्चािन खिय- [कम््यूटर तथा 
षवजपु्ति ममयत] 

1 अन्य २२२२१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १२.५ १२.५ २५   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

९ 
वडा कायायियको परुानो भवन 
ममयत संभार 

1 अन्य २२२३१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० ७०० ० ७००   

१० मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 1 अन्य २२३११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ५० ५० १००   

११ मषहिा प्तसिाई कटाई ताप्तिम 1 मषहिा २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १७५ १७५ ० ३५०   

१२ अन्य अप्तत षवपन्न सहयोग काययक्रम 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ४० ४० ० ८०   

१३ अपांग िशक्षत काययक्रम 1 अपाङ्ग २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ८० ० ८०   

१४ उन्नत र्ोका षवतरण 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १०० ० १००   

१५ उन्नत षवऊ षवतरण 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ५० ५० ० १००   

१६ जनजाती काययक्रम 1 
आदिवासी 
/जनजाती २२५२२ 

आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ५० ५० ० १००   

१७ जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम 1 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ८० ० ८०   

१८ िप्तित िशक्षत काययक्रम 1 िप्तित २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ७५ ७५ ० १५०   

१९ पि ुभ्याशक्सनेसन काययक्रम 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ५० ५० ० १००   

२० र्ािर्ाप्तिका संरक्षण काययक्रम 1 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ८० ० ८०   

२१ यवुा काययक्रम 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ८० ० ८०   

२२ रासायप्तनक मि षवतरण 1 अन्य २२५२२ आन्तररक १ N/A १०० ० ० १००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

श्रोत 

२३ षवपि तथा आकशस्मक कायय 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ११२.५ ० ११२.५ २२५   

२४ स्वास््य शिषवर सञ्चािन काययक्रम 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

२५ 
प्तसद्देश्वर मा.षव.मा. रप्तनङ्ग शिल्ड 

प्रप्ततयोप्तगता 
1 अन्य २२५२२ 

आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

२६ हेल्प डेस्क 1 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ५० ५० ५० १५०   

२७ भ्रमण खिय 1 अन्य २२६१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ८७.५ ८७.५ १७५   

२८ 
षवषवध खिय- अप्ततप्तथ सत्कार खिय 
समेत 

1 अन्य २२७११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ८० ८० ० १६०   

२९ वािी षकटनािक औिप्तध 1 अन्य २७२१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ७५ ० ० ७५   

जम्मा १०४७ २४१४ ४४० ३९००   

पंूशजगत तफय का काययक्रमहरु                     

३० खोप केन्र भवन प्तनमायण- गाभर 1 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २५० ० २५०   

३१ खोप केन्र भवन प्तनमायण- िौकी 1 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २५० ० २५०   

३२ 
राधाकृष्ण मशन्िर प्तनमायण- 
िपरगौरी 

1 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ३०० ० ३००   

३३ 
प्तसद्देश्वर महािेव मा.षव.िाई स्कुि 
र्स षवतरण 

1 र्ािर्ाप्तिका ३११२१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ७५० ७५० ० १५००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

३४ पावर टेिर षवतरण 1 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ३०० ३०० ० ६००   

३५ 
कुसमु मोड नशजक र्ाटोमा ग्राभेि 
तथा नािी सषहत हू्यमपाइप 

1 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   

३६ नािी ममयत र्ांसखोिी 1 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १०० ० १००   

३७ 
आवश्यक ठाउँमा षवद्यतु िाइन 
षवस्तार 

1 अन्य ३११५३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

३८ उज्यािो काययक्रम 1 अन्य ३११५३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० २०० ० २००   

३९ 
कुसमु पेरोि पम्प नशजक खोिा 
व्यवस्थापन 

1 अन्य ३११५४ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० २०० ० २००   

४० िनुाहा र्कुा खोिा तटर्न्धन 1 अन्य ३११५४ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० २५० ० २५०   

४१ ि्परगौरी भारिे खोिा तटर्न्धन 1 अन्य ३११५४ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० २५० ० २५०   

४२ प्तसक्टा खोिा पछुार तटर्न्धन 1 अन्य ३११५४ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० २५० ० २५०   

४३ प्तसिाई कुिो प्तनमायण 1 अन्य ३११५५ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

४४ प्तसिाई मोटर षवतरण 1 अन्य ३११५५ आन्तररक २ N/A १५० १५० ० ३००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

श्रोत 

४५ स्यािो टू्यववेि जडान 1 अन्य ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

४६ स्यािो टू्यववेि ठोकाई खिय 1 अन्य ३११५६ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

४७ 
आवश्यक ठाउँमा वािी संरक्षण 
तारजािी 

1 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ३००० ३००० ६०००   

४८ एकिैनी टोि रै्ररया ढि प्तनकास 1 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० ३०० ० ३००   

४९ र्गािे टोि सौंरी ढि प्तनकास 1 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० २०० ० २००   

जम्मा १२०० ८१५० ४२५० १३६००   

कुि जम्मा २२४६.५ १०५६४ ४६८९.५ १७५००   
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वडा नं. २ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                       

१ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 2 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६   

२ पानी तथा प्तर्जिुी 2 अन्य २२१११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A २५ २५ ० ५०   

३ संिार महसिु 2 अन्य २२११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१२ N/A ५ ५ ५ १५   

४ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 2 अन्य २२२१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A २५ २५ २५ ७५   

५ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 2 अन्य २२३११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ४८ ४८ ४८ १४४   

६ 
पत्रपप्तत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकािन खिय 

2 अन्य २२३१५ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १०० १०० ० २००   

७ अपांग िशक्षत काययक्रम 2 अपाङ्ग २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ संख्या ० १५० ० १५०   

८ 
उन्नत जातको र्ोका षवतरण ५०% 
अनिुान 

2 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

९ 
काययक्रम खिय- (भाडा तथा 
अविोकन भ्रमण) 

2 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० १०० ० १००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१० 
खेि सामाप्तग्र तथा प्रप्ततयोता 
सञ्चािन 

2 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० १०० ० १००   

११ घांसको षवऊ षवतरण 2 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ५० ० ५०   

१२ जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम 2 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ संख्या ० १०० ० १००   

१३ 
तरकारीको षवऊ षवतरण ५०% 
अनिुान 

2 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ५० ० ५०   

१४ िप्तित िशक्षत काययक्रम 2 िप्तित २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ संख्या ० २०० ० २००   

१५ 
पि ुपािन तथा कृषिमा ५०% 
अनिुान 

2 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

१६ पि ुभ्याशक्सनेसन काययक्रम 2 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ५० ० ५०   

१७ 
मषहिा िसशक्तकरण, ताप्तिम तथा 
आयआजयन काययक्रम 

2 मषहिा २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० १०० १०० २००   

१८ िैशक्षक सामाप्तग्र षवतरण 2 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ संख्या ० १०० ० १००   

१९ भ्रमण खिय 2 अन्य २२६१२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१२ N/A ५० ५० ५० १५०   

२० षवषवध खिय- [खाजा, शिया आदि] 2 अन्य २२७११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २५ २५ ० ५०   

जम्मा ३५० १७५० ३०० २४००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                       

२१ गौिािा भौंप्ततक प्तनमायण 2 अन्य ३११११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ५०० ० ५००   

२२ 
िक्ष्मी सामिुाषयक र्हमुखुी 
क्याम्पस तिाथप 

2 अन्य ३१११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ८०० ० ८००   

२३ स्वास््य िौकी ममयत संभार 2 अन्य ३१११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ४०० ० ४००   

२४ 
ने.रा.मा.षव.अगैयामा स्कुि र्स 
सञ्चािन 

2 र्ािर्ाप्तिका ३११२१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ गोटा ० १००० ० १०००   

२५ 
िशक्ष्म मा.प्तर्.मिईुमा स्कुि र्स 
सञ्चािन 

2 र्ािर्ाप्तिका ३११२१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ गोटा ० १००० ० १०००   

२६ कृषि याशन्त्रकरण ५०% अनिुान 2 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ४०० ० ४००   

२७ 
घांस काटने मेशिन षवतरण ५०% 
अनिुान 

2 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ५० ० ५०   

२८ कल्भटय प्तनमायण- षटकुप्तिपरु 2 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ षक.प्तम. ० ५०० ५०० १०००   

२९ नािी प्तनमायण- र्ेिवास 2 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ षक.प्तम. ० ५०० ० ५००   

३० र्ाटो कािोपते्र- किनापरु सडक 2 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ षक.प्तम. ० १००० १००० २०००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

३१ र्ाटो स्तरोन्नती- किनापरु 2 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ षक.प्तम. ० ५०० ५०० १०००   

३२ र्ाटो स्तरोन्नती- राजपरु 2 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ षक.प्तम. ० ५०० ५०० १०००   

३३ 
माथेर्ास शजरोमा माटोपटान तथा 
भौंप्ततक प्तनमायण 

2 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ षक.प्तम. ० ५०० ० ५००   

३४ 
स्कुि डाँडाँ मगँिका्े घर िेशख 
प्तसक्टा नहर सम्म र्ाटा्े ग्राभेि 

२ अन्य ३११५१ 

नेपाि 
सरकार - 
समाप्तनकरण 
अनिुान - 
नगि 

अनिुान 

१ गोटा ० ५०० ० ५००   

३५ हररहरपरु गाउँको र्ाटो स्तरोन्नती 2 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ षक.प्तम. ० ५०० ५०० १०००   

३६ 
साना प्तसिाई योजना ५०% छुट 
अनिुान 

2 अन्य ३११५५ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

३७ खानेपानी धारा मोटर जडान 2 अन्य ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ५०० ० ५००   

३८ 
िषहि स्मारक आ.षव. खोररयामा 
खानेपानी शिप्तिङ्ग मेशिन जडान 

2 र्ािर्ाप्तिका ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ७०० ० ७००   

३९ अधरुो हाट र्जार प्तनमायण- मिाुवा 2 अन्य ३११५९ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड - १ गोटा ० ४०० ० ४००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

संघ 

४० पाकय  प्तनमायण- गोर्ारपरु 2 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ४०० ० ४००   

४१ पोखरी प्तनमायण 2 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ र्.प्तम. ० २०० ० २००   

४२ 
र्ाटो ग्राभेि तथा आकशस्मक ममयत 
संभार कायय 

2 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A २५० ० २५० ५००   

४३ मशन्िर तारर्ार- खोररया 2 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ र्.प्तम. ० २०० ० २००   

४४ 
िषहि स्मारक आ.प्तर्.को षफल्ड 
तथा भौंप्ततक प्तनमायण 

2 र्ािर्ाप्तिका ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ र्.प्तम. ० ४०० ० ४००   

जम्मा २५० ११६०० ३२५० १५१००   

कुि जम्मा ६०० १३३५० ३५५० १७५००   
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वडा नं. ३ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                       

१ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 3 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६   

२ संिार महसिु 3 अन्य २२११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ५ ५ ५ १५   

३ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 3 अन्य २२२१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २० २० ० ४०   

४ सवारी साधन ममयत खिय 3 अन्य २२२१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १० १० २०   

५ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 3 अन्य २२३११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ५० ५० ० १००   

६ 
पत्रपप्तत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकािन खिय 

3 अन्य २२३१५ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ४० ४० ४० १२०   

७ 
करार सेवा िलु्क [िौषकिार 
पारीश्रमीक] 

3 अन्य २२४१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ४० ४० ४० १२०   

८ अपांग आय आजयन काययक्रम 3 अपाङ्ग २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १७० ० १७०   

९ कृषि अविोकन भ्रमण खिय 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १०० ० १००   

१० गोठ सधुार काययक्रम 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ५० ५० १००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

११ जनजाती र्रघर सम्मान काययक्रम 3 
आदिवासी 
/जनजाती 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ६० ० ६०   

१२ जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

१३ 
टोि षवकास सप्तमप्ततिाई क्षमता 
अप्तभर्षृद्ध काययक्रम 

3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १०० ० १००   

१४ 
िप्तित स्वच्छ खानेपानी षफल्टर 
षवतरण 

3 िप्तित २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १६० ० १६०   

१५ धानको षवऊ षवतरण 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ० ३०० ३००   

१६ पि ुभ्याशक्सनेसन काययक्रम 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ९५ ९५ ० १९०   

१७ 
र्ािर्ाप्तिका खेिकुि तथा हाशजरी 
जवाफ प्रप्ततयोप्तगता 

3 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

१८ भकारो सधुार काययक्रम 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १२५ १२५ ० २५०   

१९ 
मषहिा पाठेघर परीक्षण तथा 
शिपमिुक काययक्रम 

3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

२० 
यवुा तथा खेिकुि तथा खेिकुि 
सामप्तग्र षवतरण 

3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

२१ षवपि तथा आकशस्मक कायय 3 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २७५ २७५ ५५०   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

२२ षविािी षकटनािक औिप्तध षवतरण 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १५० ० १५० ३००   

२३ सिुना पाटी खररि 3 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १०० ० १००   

२४ भ्रमण खिय 3 अन्य २२६१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १२५ १२५ ० २५०   

२५ षवषवध खिय 3 अन्य २२७११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ४७.५ ४७.५ ९५   

जम्मा ७२२ २२९५ ९९० ४००६   

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                       

२६ िारा मेशिन खररि 3 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ११० ० ११०   

२७ मेशिनरी तथा औजार- खररि 3 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ८ ८ ८ २४   

२८ 
सहकारीिाई कम््यूटर तथा षप्रन्टर 
खररि 

3 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

२९ 

अजगरुवा खोिा िेशख कम्भीको 
रुख खल्िा खेतसम्म र्ाटो 
स्तरोन्नती 

3, नविपरु अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

३० 
खैरहनी पथुिुाि थारुको घर िेशख 
गणेि आ.षव.सम्म र्ाटो स्तरोन्नती 

3, खैरहनी अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २०० २०० ४००   

३१ 
गणेि आ.षव.िेशख शिव प्रसाि 
थारुको घरसम्मको र्ाटो स्तरोन्नती 

3, प्तसनावास अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

३२ 

नविपरु पोखरी िेशख प्रभ ुथारुको 
घरसम्म र्ाटो स्तरोन्नती तथा 
हू्यमपाईप जडान 

3, नविपरु अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० ३५० ० ३५०   

३३ 
नारायणपरु िोक िेशख राम िरण 
थारुको घरसम्म र्ाटो स्तरोन्नती 

3, 

नारायणपरु 
अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   

३४ 
भेि ुथारुको घरिेशख पशिम 
वेिासपरु पिु सम्म र्ाटो स्तरोन्नती 

3, 

भवप्तनयांपरु-
वेिासपरु 

अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   

३५ 
मासीिाि थारुको घर नशजक 
कल्भटय प्तनमायण 

3, ठुिो 
खैरेनी 

अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ३७५ ३७५ ७५०   

३६ 
राम प्रसाि थारुको घर नशजक 
कल्भटय प्तनमायण 

3, साईपरु अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ३७५ ३७५ ७५०   

३७ षवदू्यत िाईन षवस्तार 3 अन्य ३११५३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

३८ सरस्वती मा.षव.मा सोिार जडान 
3, 

भवप्तनयांपरु 
अन्य ३११५३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० ६५० ० ६५०   

३९ 
नविपरु िोक िेशख िाखा नहर 
सम्म कुिो प्तनमायण 

3, नविपरु अन्य ३११५५ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ३५० ३५० ७००   

४० र्ोररङ्ग जडान 3 अन्य ३११५५ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १०० १०० ० २००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

४१ प्तसिाई कुिो प्तनमायण 
3, 

नारायणपरु 
अन्य ३११५५ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

४२ खानेपानी ह्याण्ड पम्प जडान 3 अन्य ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   

४३ 
आकशस्मक तथा प्तनयप्तमत ममयत 
संभार कायय 

3 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A २७५ ० २७५ ५५०   

४४ उज्यािो र्जार नािी प्तनमायण 3, र्ेिडांडा अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

४५ भवुर भवानी मशन्िरमा मञ्च प्तनमायण 3 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ३०० ० ३००   

४६ शिव मशन्िर प्तनमायण 3 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १६० ० १६०   

४७ 
हू्यमपाईप खररि, जडान तथा 
प्रप्ततक्षािय रंगरोगन 

  अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २७५ २७५ ५५०   

जम्मा ३८३ ६१०३ ४५०८ १०९९४   

कुि जम्मा ११०५ ८३९७.५ ५४९७.५ १५०००   
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वडा नं. ४ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                       

१ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 4 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६   

२ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 4 अन्य २२२१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A २० २० २० ६०   

३ सवारी साधन ममयत खिय 4 अन्य २२२१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २५ ० २५ ५०   

४ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 4 अन्य २२३११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ५० ५० ० १००   

५ 
पत्रपप्तत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकािन खिय 

4 अन्य २२३१५ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ३५ ३५ ० ७०   

६ 
यवुािाई मेशिनरी ममयत सम्र्शन्ध 
ताप्तिम 

4 अन्य २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

७ अपांग िशक्षत काययक्रम   अपाङ्ग २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १०० ० १००   

८ जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम 4 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ संख्या ० १०० ० १००   

९ 
िप्तित वगयिाई षफल्टर खररि गरी 
षवतरण काययक्रम 

4 िप्तित २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१० मषहिा सम्र्शन्ध षवप्तभन्न काययक्रम 4 मषहिा २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १०० १०० २००   

११ अनगुमन, मूल्यांकन खिय 4 अन्य २२६११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २७ ० २७ ५४   

१२ भ्रमण खिय 4 अन्य २२६१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ५० ५० ५० १५०   

१३ 
षवषवध खिय- अप्ततप्तथ सत्कार खिय 
समेत 

4 अन्य २२७११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ५० ५० ० १००   

१४ भैपरी आउने िाि ुखिय 4 अन्य २८९११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ५० ५० १००   

जम्मा ३२९ १०२७ ३४४ १७००   

पंूशजगत तफय का काययक्रमहरु                       

१५ भइुयार थान प्तनमायण- षवप्तभन्न स्थान 4 
आदिवासी 
/जनजाती ३१११२ 

आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ६०० ६०० १२००   

१६ 
मेशिनरी तथा औजार- [कम््यूटर 
तथा अन्य मेशिनरी सामान खररि] 

4 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ गोटा ५० ५० ० १००   

१७ 

एकराज विीको घर िेशख 
भगवानपरु जाने र्ाटो कािोपते्र 
प्तनरन्तरता 

4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ५०० ५०० १०००   

१८ 
कुम्भर ररस र्हािरुको घर िेशख 
िशक्षण जान ेर्ाटो ग्राभेि प्तनरन्तरता 

4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ N/A ० ५०० ० ५००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१९ 

कुम्भर िोक र्हािरु घरिेशख 
र्कुररया टोिसम्म माटो पटान तथा 
ग्राभेि 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

२० 
िडुामणी डांप्तगको घर िेशख िशक्षण 
जाने र्ाटो कािोपते्र प्तनरन्तरता 

4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ७५० ७५० १५००   

२१ 
िङपरुान घर प्तनर कल्भटय िेशख 
िेउपूवाय र्ाटो कािोपते्र प्तनन्तयरता 

4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ७५० ७५० १५००   

२२ 
धामपरु िेशख पसरामपरु जाने र्ाटो 
कािोपते्र प्तनरन्तरता 

4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ७५० ७५० १५००   

२३ 
नयां वशस्तको र्ाटो कािोपते्र 
प्तनरन्तरता 

4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ५०० ५०० १०००   

२४ भगवानपरु RCC प्तनरन्तरता 4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ N/A ० ५०० ० ५००   

२५ 
मध ुके.सी.को घर िेशख 
खल्यानसम्म र्ाटो ग्राभेि 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १५० १५० ३००   

२६ माहुं कािोपते्र प्तनरन्तरता 4 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ७५० ७५० १५००   

२७ 
िटप्तनयां िोक िेशख पशिम जाने 
र्ाटो ग्राभेि 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

२८ 
श्री ने.रा.आ.षव.सूययिािपरुको 
पखायि प्तनमायण 

4 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

२९ 
जनिशक्त आ.षव.मा.शिप्तिङ्ग मेशिन 
जडान 

4 र्ािर्ाप्तिका ३११५६ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

३० 
आकशस्मक तथा प्तनयप्तमत ममयत 
संभार कायय 

4 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ४५० ० ४५० ९००   

जम्मा ५०० ६८०० ६००० १३३००   

कुि जम्मा ८२९ ७८२७ ६३४४ १५०००   
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वडा नं. ५ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                       

१ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 5 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

३ N/A ७२ ७२ ७२ २१६   

२ पानी तथा प्तर्जिुी 5 अन्य २२१११ 
आन्तररक 
श्रोत 

३ N/A ८ ८ ८ २४   

३ संिार महसिु 5 अन्य २२११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २० २० ० ४०   

४ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 5 अन्य २२२१२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

३ N/A २० २० २० ६०   

५ 
मेशिनरी तथा औजार ममयत सम्भार 
तथा सञ्चािन खिय 

5 अन्य २२२२१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A २० २० ० ४०   

६ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 5 अन्य २२३११ 

राजस्व 
र्ाडँफाँड 
- संघ 

२ N/A १२५ १२५ ० २५०   

७ 
पत्रपप्तत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकािन खिय 

5 अन्य २२३१५ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १० १० ० २०   

८ अपांग िशक्षत काययक्रम 5 अपाङ्ग २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

९ कृषि काययक्रम ५०% अनिुान 5 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

१० काययक्रम खिय (अविोकन भ्रमण) 5 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ८० ० ८०   

११ 
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्र्शन्ध 
काययक्रम 

5 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

१२ जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम 5 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० १५० ० १५०   

१३ िप्तित िशक्षत काययक्रम ५ िप्तित २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

१४ द्वन्िपीप्तडत सम्मान काययक्रम 5 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० ७५ ० ७५   

१५ 
पि ुपािन काययक्रम ५०% 
अनिुान 

5 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

१६ प्तर्पि व्यवस्थापन कायय 5 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

१७ प्तर्पन्न षवद्याथीिाई पोसाक षवतरण 5 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २५० ० २५०   

१८ मषहिा सम्र्शन्ध षवप्तभन्न काययक्रम 5 मषहिा २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १७५ १७५ ३५०   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१९ माघी मोहत्सव ५ 
आदिवासी 
/जनजाती २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० २५० ० २५०   

२० यवुा िशक्षत प्तर्प्तभन्न काययक्रम 5 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ११२.५ ११२.५ २२५   

२१ भ्रमण खिय 5 अन्य २२६१२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

३ N/A ५० ५० ५० १५०   

२२ षवषवध खिय 5 अन्य २२७११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ३५ ३५ ० ७०   

२३ घरभाडा 5 अन्य २८१४२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A २५ २५ ० ५०   

जम्मा ३८५ २७२८ ११८८ ४३००   

पंूशजगत तफय का काययक्रमहरु                       

२४ 
सौगात साना षकसान सहकारी 
संस्था प्ति. को- भवन प्तनमायण 

5 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ५०० ० ५००   

२५ 

कन्यश्वरी कृिक र्हूध्येिीय कृषि 
सहकारी संस्था प्ति. को (पखायि 
प्तनमायण) 

५ अन्य ३१११३ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ५०० ० ५००   

२६ 
षकसानका िाप्तग ५०% अनिुानमा 
पम्पसेट षवतरण 

5 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   



107 

 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

२७ 
अप्तिनगर जम्नेटा अधरुो पूि 
प्तनमायण 

५ अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ६५० ० ६५०   

२८ गोधोईमा र्ाटो कािोपते्र 5 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ७०० ७०० १४००   

२९ िािरफकय मा र्ाटो कािोपते्र 5 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाडँफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ७०० ७०० १४००   

३० शिल्हररयामा र्ाटो कािोपते्र ५ अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ७०० ७०० १४००   

३१ टडुवाको र्ाटो कािोपते्र 5 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ५०० ५०० १०००   

३२ र्न्जररयामा र्ाटो कािोपते्र 5 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाडँफाँड 
- संघ 

२ N/A ० ७०० ७०० १४००   

३३ भइुयार थान प्तनमायण 5 
आदिवासी 
/जनजाती ३११५१ 

आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ६०० ० ६००   

३४ वडाका षवप्तभन्न र्ाटोमा ग्रार्ेि 5 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

३५ खानेपानी धारा खररि 5 अन्य ३११५६ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० ४०० ० ४००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

३६ 
शिल्हररया खेिमैिानमा िौिािय 
प्तनमायण 

5 अन्य ३११५८ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ गोटा ० २५० ० २५०   

३७ 
स्वास््य िौकी प्तर्नौनामा सौिािय 
प्तनमायण 

5 अन्य ३११५८ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ३०० ० ३००   

३८ आकशस्मक कोि 5 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २०० २०० ४००   

३९ कनेराजा मशन्िरमा मंि प्तनमायण 5 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   

४० िांिारफरकमा िौतारी ब्यर्स्थापन 5 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २५० ० २५०   

४१ सन्तपरुमा प्रप्ततक्षािय प्तनमायण 5 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २५० ० २५०   

जम्मा ० ७९०० ३८०० ११७००   

कुि जम्मा ३८५ १०६२७.५ ४९८७.५ १६०००   
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वडा नं. ६ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिाप

को नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत 
ि
क्ष 

इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                       

१ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 6 अन्य 
२११४
१ 

आन्तररक श्रोत १२ मषहना ७२ ७२ ७२ २१६   

२ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 6 अन्य 
२२२१
२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ५० ५० ० १००   

३ सवारी साधन ममयत खिय 6 अन्य 
२२२१
३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A २५ २५ ० ५०   

४ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 6 अन्य 
२२३१
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१२ N/A ५० ५० ५० १५०   

५ 
पत्रपप्तत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकािन खिय 

6 अन्य 
२२३१
५ 

आन्तररक श्रोत १२ N/A ५० ५० ५० १५०   

६ अपाङ काययक्रम 6 अपाङ्ग 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६००   

७ अविोकन भ्रमण काययक्रम 6 अन्य 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ पटक ० २०० ० २००   

८ एकि मषहिा काययक्रम 6 मषहिा 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५०   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिाप

को नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत 
ि
क्ष 

इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

९ छात्रवृशत्त काययक्रम 6 अन्य 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ जना ० ३०० ० ३००   

१० जनजाती काययक्रम 6 
आदिवासी 
/जनजाती 

२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ पटक ० २०० ० २००   

११ जेष्ठ नागररकिाई सम्मान 6 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ जना ० २०० ० २००   

१२ िप्तित िशक्षत काययक्रम 6 िप्तित 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत २ पटक ० १०० १०० २००   

१३ नारी दिवस 6 मषहिा 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ पटक ० ५० ० ५०   

१४ 

र्ाख्रापािन, रं्गरुपािन, िोकि 
कुखरुा पािन समहुगत ताप्तिम 
तथा अनिुान 

6 अन्य 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ पटक ० ४५० ० ४५०   

१५ र्ाि मैत्री काययक्रम 6 
र्ािर्ाप्ति
का 

२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ पटक ० १०० ० १००   

१६ 
प्तर्द्याियमा वािवाप्तिकािाई 
घरेि ुषहंसा सम्र्शन्ध काययक्रम 

6 
र्ािर्ाप्ति
का 

२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ पटक ० १०० ० १००   

१७ 
प्तर्प्तभन्न जाप्ततको परम्परा साँस्कृप्तत 
जगेनाय तथा महोत्सव 

6 अन्य 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १००   

१८ मकु्त कमिहरी काययक्रम 6 मषहिा 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५०   

१९ मषहिा सम्र्शन्ध काययक्रम 6 मषहिा २२५२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिाप

को नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत 
ि
क्ष 

इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

२ 

२० यूवा सम्र्शन्ध काययक्रम 6 अन्य 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत २ पटक ० २५० २५० ५००   

२१ वडा स्तररय खेिकुि 6 अन्य 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत २ पटक ० १०० १०० २००   

२२ िषहि पररवार सम्मान काययक्रम 6 अन्य 
२२५२
२ 

आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २००   

२३ अनगुमन, मूल्यांकन खिय 6 अन्य 
२२६१
१ 

आन्तररक श्रोत १२ पटक १७ १७ १७ ५१   

२४ भ्रमण खिय 6 अन्य 
२२६१
२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ५० ० ५० १००   

२५ षवषवध खिय 6 अन्य 
२२७१
१ 

आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १००   

२६ भैपरी आउने िाि ुखिय 6 अन्य 
२८९१
१ 

आन्तररक श्रोत २ N/A ४१.५ ४१.५ ० ८३   

जम्मा ४०५.५ 
३३५५.

५ 
११३९. ४९०

०. 
  

पंूशजगत तफय का काययक्रमहरु                       

२७ र्हजुाप्ततय संग्रािय 6 अन्य 
३१११
२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ७०० ० ७००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिाप

को नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत 
ि
क्ष 

इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

२८ 
प्तसदे्धश्वर मा.षव. र्स खररि 
(प्तडपीआर अनसुार) सम्परुक 

6 
र्ािर्ाप्ति
का 

३११२
१ 

आन्तररक श्रोत १ गोटा ० १००० ० १०००   

२९ उच्िा छटकपरुमा नािी प्तनमायण 6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ षक.प्तम. ० ६०० ० ६००   

३० 
कमैंया डांडा जाने र्ाटो कजवे 
प्तनमायण 

6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाडँफाँड - 
संघ 

१ प्तम. ० ५०० ० ५००   

३१ कमैंया डांडाको र्ाटोमा ग्राभेि 6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ प्तम. ० २०० ० २००   

३२ 
कुि र्हािरु थारुको घर िेखी 
पक्की नािी 

6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ षक.प्तम. ० ५०० ० ५००   

३३ 
खल्िा छटकपरु जाने र्ाटो 
प्तनमायण 

6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ षक.प्तम. ० २५० २५० ५००   

३४ जोरैयामा पिु प्तनमायण   अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ षक.प्तम. ० ७०० ० ७००   

३५ पिनाह गाँउमा पक्की नािी 6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ षक.प्तम. ० ५०० ० ५००   

३६ 
मांयारामको घर िेखी िौकी सम्म 
र्ाटो प्तनमायण 

6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - १ प्तम. ० २०० ० २००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिाप

को नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत 
ि
क्ष 

इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

संघ 

३७ 
रमेिको घर िेखी गणेि थारुको 
घर जाने र्ाटोमा किभटय 

6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ प्तम. ० ७०० ० ७००   

३८ िक्ष्मीराजपरु र्ाटो प्तनमायण 6 अन्य 
३११५
१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ प्तम. ० ६०० ० ६००   

३९ हू्यम पाइप, धारा, षवद्यतु पोि 6 अन्य 
३११५
३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ गोटा ० ६०० ० ६००   

४० नहर ममयत 6 अन्य 
३११५
५ 

आन्तररक श्रोत १ प्तम. ० ४०० ० ४००   

४१ 
आकशस्मक तथा प्तनयप्तमत ममयत 
संभार कायय 

6 अन्य 
३११५
९ 

आन्तररक श्रोत २ N/A ३२५ ० ३२५ ६५०   

४२ 
जन प्तसदे्धश्वर सामूिाषयक क्याम्पस 
भौप्ततक प्तनमायण 

6 अन्य 
३११५
९ 

आन्तररक श्रोत २ गोटा ० ३५० ३५० ७००   

४३ 
ने.रा. आधारभतु गिुरर भौप्ततक 
प्तनमायण 

6 
र्ािर्ाप्ति
का 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४०० ४०० ८००   

४४ उच्िाछटकपरु जाने र्ाटो ममयत 6 अन्य 
३११७
१ 

आन्तररक श्रोत १ प्तम. ० २५० ० २५०   

जम्मा ३२५. ८४५०. १३२५. 
१०१०

०. 
  

कुि जम्मा ७३१ ११८० २४६४ १५०   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिाप

को नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत 
ि
क्ष 

इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

६ ०० 
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वडा नं. ७ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुखिय तफय का काययक्रमहरु                       

१ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 7 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ मषहना ७२ ७२ ७२ २१६   

२ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 7 अन्य २२२१२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ५० ५० ० १००   

३ सवारी साधन ममयत खिय 7 अन्य २२२१३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ० २५ २५ ५०   

४ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 7 अन्य २२३११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१२ N/A ५० ५० ५० १५०   

५ 
पत्रपप्तत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकािन खिय 

7 अन्य २२३१५ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ५० ५० ५० १५०   

६ जनजाती उद्यमप्तसि तािीम 7 
आदिवासी 
/जनजाती २२५१२ 

आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० २०० ० २००   

७ िप्तितआय-आजयन ताप्तिम 7 िप्तित २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० १०० ० १००   

८ मषहिा उद्यमप्तसि तािीम 7 मषहिा २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० २०० ० २००   

९ अपांग मैत्री काययक्रम 7 अपाङ्ग २२५२२ आन्तररक १ पटक ० १०० ० १००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

श्रोत 

१० जेष्ठ नागररकिाई सम्मान 7 
जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० २०० ० २००   

११ नारी दिवस 7 मषहिा २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० ० ५० ५०   

१२ र्ाि मैत्री काययक्रम 7 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० ५० ० ५०   

१३ मधेिी मशुस्िम काययक्रम 7 मधेसी २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ५० ५० १००   

१४ 
मषहिा घरेि ुषहंसा सम्र्शन्ध 
जनिेतना 

7 मषहिा २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ पटक ० २५ २५ ५०   

१५ िोकसेवा तयारर कक्षा संिािन 7 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ संख्या ० १०० ० १००   

१६ वडा स्तररय खेिकुि 7 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० २०० ० २००   

१७ वृत्तशित्र प्तनमायण 7 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ गोटा ० २०० ० २००   

१८ षवपि व्यवस्थापन 7 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१२ N/A ५०० ५०० ५०० १५००   

१९ संस्कृप्ततप्रर्द्धयन 7 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ५० ५० १००   

२० अनगुमन, मूल्यांकन खिय 7 अन्य २२६११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A १७ १७ १७ ५१   

२१ भ्रमण खिय 7 अन्य २२६१२ राजस्व २ N/A ५० ५० ० १००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

र्ाँडफाँड 
- संघ 

२२ षवषवध खिय 7 अन्य २२७११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ५० ५० ० १००   

२३ भैपरी आउने िाि ुखिय 7 अन्य २८९११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ४१.५ ४१.५ ० ८३   

जम्मा ८८०.५ २३८०.५ ८८९. ४१५०.   

पंूशजगत खिय तफय का काययक्रमहरु                       

२४ 
कोरी सैयापूर िेशख झगप्तडया सम्म 
माटो पटान र ग्राभेि 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ षक.प्तम. ० ५०० ० ५००   

२५ खल्िा झगप्तडयामा पक्की नािी 7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ प्तम. ० २०० ० २००   

२६ 
गेंिावा नयां र्शस्तको र्ाटोमा माटो 
पटान र ग्रार्ेि 

7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ प्तम. ० ४०० ० ४००   

२७ 
गररवकुो घर िेशख जगदििको घर 
सम्म पक्की नािी 

7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ षक.प्तम. ० ४०० ० ४००   

२८ 
छोटुको घर िेशख मिरसा सम्म 
माटो पतान र ग्रार्ेि 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ षक.प्तम. ० ३०० ३०० ६००   

२९ 

जिकुो घर िेशख जयरामको 
घरसम्म र्ाटो ग्राभेि तथा माटो 
पटान 

7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ प्तम. ० ४०० ० ४००   

३० िेउपरुामा षप.सी.सी. प्तनमायण 7 अन्य ३११५१ आन्तररक १ प्तम. ० ५०० ० ५००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

श्रोत 

३१ 
धमे महाराजको घर िेशख कृषि 
सडक सम्म माटो पटान र ग्रार्ेि 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ षक.प्तम. ० २५० ० २५०   

३२ नन्कौपरुमा पदक्कनािी प्तनमायण 7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ षक.प्तम. ० ३०० ३०० ६००   

३३ षपप्रहवामा षप.सी.सी.प्तनमायण 7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ प्तम. ० ४०० ० ४००   

३४ 
िल्िकुो घर िेशख रमजानको 
घरसम्म माटो पटान र ग्रार्ेि 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ षक.प्तम. ० ४०० ० ४००   

३५ 
षविरामको घर िेशख पनुको घर 
सम्म पक्की नािी 

7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ षक.प्तम. ० ४०० ० ४००   

३६ 
सटल्िकुो घर िेशख मतु्रमुको घर 
सम्म माटो पटान र ग्रार्ेि 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ षक.प्तम. ० ४०० ० ४००   

३७ 
समूह घर जाने र्ाटोमा कल्भटय 
प्तनमायण 

7 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ प्तम. ० ७०० ० ७००   

३८ 
साधकुो घर िेशख प्तर्िम्भरपरु जाने 
र्ाटो पक्की नािी 

7 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ प्तम. ० १०० ० १००   

३९ कृषि प्तर्द्यतु प्तर्स्तार तथा हू्यम्पाइप 7 अन्य ३११५३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ N/A ० १००० ० १०००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

४० सैयापरुमा प्तसिाई कुिो प्तनमायण 7 अन्य ३११५५ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ षक.प्तम. ० ४०० ० ४००   

४१ सरायमा प्तसिाई कुिो 7 अन्य ३११५५ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ षक.प्तम. ० २०० ० २००   

४२ धारा षवतरण कायायक्रम 7 अन्य ३११५६ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ गोटा ० ५०० ० ५००   

४३ 
आकशस्मक कायय तथा ममयत 
सम्भार 

7 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १००० ० १००० २०००   

४४ राप्ति निीमा घाट प्तनमायण 7 अन्य ३११५९ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ गोटा ० ५०० ० ५००   

जम्मा १००० ८२५० १६०० १०८५०   

कुि जम्मा १८८०.५ १०६३०.५ २४८९ १५०००   
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वडा नं. ८ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुखिय तफय का काययक्रमहरु                       

१ पानी तथा प्तर्जिुी 8 अन्य २२१११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A २० २० २० ६०   

२ संिार महसिु 8 अन्य २२११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १२५ १२५ ० २५०   

३ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 8 अन्य २२२१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ५० ५० ५० १५०   

४ सवारी साधन ममयत खिय 8 अन्य २२२१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २५ ० २५ ५०   

५ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 8 अन्य २२३११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A १०० १०० १०० ३००   

६ 
कृषि सम्र्शन्ध ताप्तिम तथा गोष्ठी 
सञ्चािन खिय 

8 अन्य २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १५० १५० ३००   

७ पि ुसम्र्शन्ध ताप्तिम 8 अन्य २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

८ कुखरुा पािन 8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

९ 
कृषि तथा पि ुसम्र्शन्ध अन्य 
काययक्रम 

8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० २०० ० २००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१० जप्तडवटुी षवऊ तथा ताप्तिम खिय 8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १५० १५० ३००   

११ रं्गरु पािन 8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १०० ० १००   

१२ र्ाख्रापािन 8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ४०० ० ४००   

१३ वडा कायायिय सजावट 8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ३०० ० ३००   

१४ षवऊ षवजन तरकारी समेत 8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

१५ षविािी षकटनािक औिप्तध 8 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A २०० ० ० २००   

१६ अनगुमन, मूल्यांकन खिय 8 अन्य २२६११ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ५० ० ५० १००   

१७ 
षवषवध खिय- अप्ततप्तथ सत्कार समेत 
खिय 

8 अन्य २२७११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ५५ ५५ ११०   

१८ भैपरी आउने िाि ुखिय 8 अन्य २८९११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ४० ४० ० ८०   

जम्मा ६१० २२९० ९०० ३८००   

पंूशजगत खिय तफय का काययक्रमहरु                       

१९ कृषि याशन्त्रकरण ५०% अनिुान 8 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

२० 
झोथ ुसरको घर प्तनर कल्भटय तथा 
अधरुो नािी प्तनमायण 

8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   

२१ नयां गाउं नािी प्तनमायण 8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० २०० २०० ४००   

२२ र्नखेत नािी प्तनमायण 8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

२३ र्ेिवास जाने अधरुो नाप्ति प्तनमायण 8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० ४०० ४०० ८००   

२४ र्ािापरुको र्ाटो स्तरोन्नती 8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० ६०० ६०० १२००   

२५ िाशन्त टोिमा नािी प्तनमायण 8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० २०० २०० ४००   

२६ साहटुोिमा नाप्ति प्तनमायण 8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

२७ ह्यमुपाइप खररि 8 अन्य ३११५१ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

१ N/A ० ४०० ० ४००   

२८ प्तडप र्ोररङ्ग- २ वटा 8 अन्य ३११५५ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A ० २००० २००० ४०००   

२९ 
आकशस्मक तथा प्तनयप्तमत ममयत 
संभार कायय 

8 अन्य ३११५९ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड 

२ N/A २०० ० २०० ४००   

३० िम्िेरगञ्ज पाकय  प्तनमायण 8 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ४५० ४५० ९००   

जम्मा २०० ५६०० ५४०० ११२००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

कुि जम्मा ८१० ७८९० ६३०० १५०००   
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वडा नं. ९ 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुखिय तफय का काययक्रमहरु                       

१ पिाप्तधकारी रै्ठक भत्ता 9 अन्य २११४१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६   

२ पानी तथा प्तर्जिुी 9 अन्य २२१११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A १५ १५ ० ३०   

३ संिार महसिु 9 अन्य २२११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१२ N/A २० २० २० ६०   

४ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 9 अन्य २२२१२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१२ N/A २५ २५ २५ ७५   

५ सवारी साधन ममयत खिय 9 अन्य २२२१३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A २० २० ० ४०   

६ 
मेशिनरी तथा औजार ममयत सम्भार 
तथा सञ्चािन खिय 

9 अन्य २२२२१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० १२.५ १२.५ २५   

७ मसिन्ि तथा कायायिय सामाग्री 9 अन्य २२३११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ५० ५० ० १००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

८ 
भ्रमण खिय- कमयिारी तथा 
पिाप्तधकारी 

9 अन्य २२६१२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A १०० १०० ० २००   

९ 
षवषवध खिय तथा अप्ततप्तथ सत्कार 
खिय 

9 अन्य २२७११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A २२.५ २२.५ ० ४५   

१० भैपरी आउने िाि ुखिय 9 अन्य २८९११ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ९.५ ० ९.५ १९   

जम्मा ३३४. ३३७. १३९. ८१०.   

पंूशजगत खिय तफय का काययक्रमहरु                       

११ खैरेनी थारुगाउं भयुार थान प्तनमायण 9 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ५० ० ५०   

१२ ढकेरी थारुगाउं भयुार थान प्तनमायण 9 अन्य ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० १५० ० १५०   

१३ वडा कायायिय रङरोगन कायय 9 अन्य ३१११३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ N/A ० १०० ० १००   

१४ 
गरुुवा गाउं नमनुा टोि र्ाटो 
ग्राभेि तथा ममयत 

9 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ३०० ० ३००   

१५ 
ढकेरी सेन्िरुी स्कुि िेशख प्तसमि 
िोक र्ाटो स्तरोन्नती तथा ग्राभेप्तिङ्ग 

9 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ३५० ३५० ७००   

१६ 
ढकेरीिोक िेशख जनता 
मा.षव.सम्मको र्ाटो कािोपते्र 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ४००० ४००० ८०००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१७ 
प्तनयप्तमत तथा आकशस्मक ममयत 
संभार 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

१८ 

र्ि र्हािरु िाहको घर िेशख 
धनप्तसंहको प्तमिसम्मको र्ाटो 
प्तनमायण 

9 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ३५० ० ३५०   

१९ 
मिुपानी रोमन षव.क.को घर सम्म 
र्ाटो प्तनमायण 

9 अन्य ३११५१ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० २५० २५० ५००   

२० 
महािेवा पशिम ररङ्गरोडमा 
हू्यमपाइप तथा ग्राभेि कायय 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ३५० ३५० ७००   

२१ 
मौवाटोि तटर्न्ध तथा र्ाटो 
प्तनमायण 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० ३५० ३५० ७००   

२२ 
वडा कायायिय पररसरमा र्ाटो 
PCC 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ N/A ० १०० ० १००   

२३ 
वडा कायायिय पररसरमा माटो 
पटान तथा ग्राभेि 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ N/A ० १०० ० १००   

२४ 
सनराईज स्कुिर्ाट जनता माषव 
सम्म र्ाटो माटो पटान र ग्राभेि 

9 अन्य ३११५१ 

राजस्व 
र्ाडँफाँड - 
संघ 

१ N/A ० २४० ० २४०   

२५ षवद्यतु पोि खररि तथा जडान 9 अन्य ३११५३ 
राजस्व 
र्ाँडफाँड - २ N/A ० २०० २०० ४००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

संघ 

२६ षवप्तभन्न टोिमा षवद्यपु्ततकरण 9 अन्य ३११५३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

२ N/A ० २०० २०० ४००   

२७ 
वडा कायायिय पररसरमा सौन्ियय 
कायय- र्गैंिा प्तनमायण 

9 अन्य ३११५७ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ N/A ० १०० ० १००   

२८ 
र्जार क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन 
तथा सडक र्त्ती 

9 अन्य ३११५८ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड - 
संघ 

१ N/A १०० ० ० १००   

२९ 
र्जार क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन 
तथा सडक र्त्ती 

9 अन्य ३११५८ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ० १०० १००   

३० 
र्ागेसाि सा.र्.मा हाशत्तसार 
षपकप्तनक पाकय  प्तनमायण 

9 अन्य ३११५९ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ० ३०० ३०० ६००   

जम्मा १०० ७७४० ६३५० १४१९०   

कुि जम्मा ४३४ ८०७७ ६४८९ १५०००   
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षवियगत िाखा अन्तरगतका काययक्रमहरुको षवप्तनयोजन  

शिक्षा 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो िौमाप्तसक जम्मा 

िाि ुकाययक्रम तफय का काययक्रमहरु                     

१ 

आधारभतू तथा माध्यप्तमक तहका 
शिक्षक र पूवयप्राथप्तमक कक्षाका 
शिक्षकहरुिाई पनुतायजकी ताप्तिम 

1-9 अन्य २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० २०० ० २००   

२ 
षवद्याियहरुिाई (आधारभूत 
तहका) िेखा र EMIS ताप्तिम 

1-9 अन्य २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० ५० ० ५०   

३ 

अप्तनवायय आधारभूत शिक्षा 
कायायन्वयन गनय पररक्षा, पानी, 
षवजिुी तथा षवषवध खिय 
व्यवस्थापन 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ मषहना ० २२२.५ २२२.५ ४४५   

४ 

अप्तभभावक/षवद्याथी र 
शिक्षककािाप्तग मनोपरामिय 
काययक्रम 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ५० ० ० ५०   

५ 
आधारभतू तह उप्ततणय परीक्षा 
व्यवस्थापन तथा सञ्चािन 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० ३०० ० ३००   

६ गाँउ शिक्षा योजना प्तनमायण 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ पटक ० ८० ० ८०   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो िौमाप्तसक जम्मा 

७ 

गाँउपाप्तिकका यवुाहरुको िाप्तग 
शिक्षक सेवा तथा िोकसेवा तयारी 
कक्षा सञ्चािन 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० ५०० ० ५००   

८ 
प्तनरन्तर शिक्षा कक्षा संिािन 
काययक्रम खिय 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ मषहना ५० ५० ० १००   

९ 
पाप्तिकास्तररय अप्ततररक्त 
षक्रयाकिाप तथा षवप्तभन्न दिवस 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ पटक ५० ५० ० १००   

१० 

रै्कशल्पक प्रणािीर्ाट शिक्षण 
प्तसकाई षक्रयाकिाप संिािन रेप्तडयो 
शिक्षा 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० २०० ० २००   

११ रािपप्तत रप्तनङ्ग प्तसल्ड प्रप्ततयोप्तगता 1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० ३७५ ० ३७५   

१२ िैशक्षक क्यािेन्डर प्तनमायण 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० ० ५० ५०   

१३ शिक्षा दिवस 1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक १०० ० ० १००   

१४ सास्कृप्ततक मेिा तथा प्रियिनी 1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ पटक ५० ५० ५० १५०   

१५ 

षवद्याियहरुको िैशक्षक, भौप्ततक र 
आप्तथयक पक्षको संयकु्त टोिीर्ाट 
अनगुमन षवद्यािय अविोकन 
भ्रमण र िैप्तनक भ्रमण भत्ता 

1-9 अन्य २२६११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ संख्या ७५ ७५ ७५ २२५   

१६ प्र.अ. हरुको माप्तसक वैठक 1-9 अन्य २२७११ आन्तररक १२ मषहना २५ २५ २५ ७५   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो िौमाप्तसक जम्मा 

सञ्चािन श्रोत 

१७ 

न्यून शिक्षक िरर्न्िी रहेका 
षवद्याियहरुिाई शिक्षण सहयोग 
शिक्षक अनिुान गणुस्तररय शिक्षा 

1-9 अन्य २५३११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१२ मषहना ७९०० ७९०० ७९०० २३७००   

१८ 

पूवय प्राथप्तमक तहका शिक्षक तथा 
षवद्यािय सहयोगीहरुिाई प्रोत्हान 
भत्ता प्रप्तत मषहना रु एकहजार 

1-9 अन्य २५३११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ मषहना ४०० ४०० ४०० १२००   

१९ 
सामिुाषयक क्याम्पसहरुिाई 
अनिुान 

1-9 अन्य २५३११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ मषहना २०० २०० २०० ६००   

२० 

गरीव जेहेन्िार षवद्याथीिाई 
प्राषवप्तधक शिक्षा तथा साधारण 
शिक्षा अध्ययनका िाप्तग छत्रवृशत्त 
एषफि षपएिडी अध्ययन प्रोत्हासन 
छात्रवृती 

1-9 अन्य २७२११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ जना ० ३०० ० ३००   

जम्मा ८९०० १०९७८ ८९२३ २८८००   

पंूशजगत काययक्रम तफय का काययक्रमहरु                     

२१ 
गाँउपाप्तिका स्तररय नमनुा 
षवद्यािय षवकास 

1-9 र्ािर्ाप्तिका ३१११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ भवन ० ० १२०० १२००   

२२ स्कुि र्स संिािन 1-9 र्ािर्ाप्तिका ३११२१ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ गोटा ० ३००० ० ३०००   

जम्मा ० ३००० १२०० ४२००   

कुि जम्मा ८९०० १३९७७.५ १०१२२.५ ३३०००   
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स्वास््य 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो िौमाप्तसक जम्मा 

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                     

१ पािे स्वीपर पोिक भत्ता 1-9 अन्य २११२१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१ जना ० ० १३० १३०   

२ 
षवधूत तथा पानी महसूि ९ वटा 
स्वास््य संस्था 

1-9 अन्य २२१११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१२ N/A ७९.२ ७९.२ ७९.२ २३७.६   

३ 
म.स्वा.स्व.सेषवका मोवाइि सेवा 
खिय 

1-9 अन्य २२११२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१२ N/A ४४ ४४ ४४ १३२   

४ 

स्वास््य संयोजक, सह संयोजक, 

स्टोर तथा स्वास््य िौकी प्रमूख 
मोवाइि सेवा खिय 

1-9 अन्य २२११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ८.८ ८.८ ८.८ २६.४   

५ 
स्वास््य संस्थामा Wifi तथा 
डीजीटिाईजेसन 

1-9 अन्य २२११२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ गोटा ० १००० १००० २०००   

६ इन्धन खिय 1-9 अन्य २२२१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ९६.८ ९६.८ ९६.८ २९०.४   

७ 
मसिन्ि ९ वटा स्वास््य संस्था 
र्ािीक ५० हजारका िरिे 

1-9 अन्य २२३११ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A १५० १५० १५० ४५०   

८ एि.एम.आइ.यस. फारम छपाई 1-9 अन्य २२३१५ आन्तररक २ N/A १०० १०० ० २००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो िौमाप्तसक जम्मा 

श्रोत 

९ 
करार कमयिारी ल्या.अ.ल्या.टे. 
त.भ. तथा पोिाक भत्ता 

1-9 अन्य २२४१३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ जना ७३२.५३ ७३२.५३ ० १४६५.०६   

१० पािे स्वीपर त.भ. 1-9 अन्य २२४१३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१३ जना १०४० ८३२ ८३२ २७०४   

११ 

फते्तपूर, सामूिाषयक स्वास््य ईकाई 

गूियनगौरी अ.हे.र्. त.भ.तथा 
पोिाक भत्ता तथा स्वास््य साखा 
स्टोर पाप्तिका 

1-9 अन्य २२४१३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

२ N/A ७११.८५ ७११.८५ ० १४२३.७   

१२ 
र्प्तथिंग सेन्टर करार अ.न.मी 
प्तनरन्तरता तिर् तथा पोसाक भत्ता 

1-9 अन्य २२४१३ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१२ जना १०६७.७८ १०६७.७८ १०६७.७८ ३२०३.३४   

१३ 
आखा कान तथा िन्त रोग शिप्तर्र 
संिािन 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० ५०० ० ५००   

१४ औिधी रर्याकीङ्ग तथा ढूवाप्तन खिय 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ पटक २५ २५ ० ५०   

१५ 
कोप्तभड १९ रोग प्तनयन्त्रण तथा 
ब्यर्स्थापन 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A ५०० ५०० ५०० १५००   

१६ 
गा.पा. पूणय खोप घोिणा तथा 
सूप्तनशिता 

1-9 र्ािर्ाप्तिका २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ संख्या ० २५० २५० ५००   

१७ 
छापा तथा षवधुतीय माध्यम र्ाट 
स्वास््य सिुना प्रर्ाह 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ पटक ५० ५० ० १००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो िौमाप्तसक जम्मा 

१८ 

पाप्तिका प्तभत्रका स्वास््य 
संस्थाहरुको सामाशजक िेखा 
पररक्षण 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ पटक ० २०० ० २००   

१९ भ्याक्सीन ढूवाप्तन खिय 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ पटक १०० ० १०० २००   

२० 
म.स्वा.स्व.सेषवका यातायात खिय 
प्तनरन्तरता 

1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- संघ 

१२ N/A ४४० ४४० ४४० १३२०   

२१ 
मषहिाहरुको पाठेघर सम्र्न्धी 
स्क्रीप्तनङ क्याम्प 

1-9 मषहिा २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ जना ० २०० २०० ४००   

२२ मानप्तसक रोग क्याम्प संिािन 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ पटक ० ५० ५० १००   

२३ सूत्केरी आमा भत्ताप्तनरन्तरता 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१२ N/A १६५ १६५ १६५ ४९५   

२४ 

स्थाई परीवार प्तनयोजन क्याम्प 
संिािन कूसूम, फते्तपूर र 
किनापूर 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ पटक ० ६१.५ ६१.५ १२३   

जम्मा ५३११ ७२६४ ५१७५ १७७५१   

िाि ुतफय का काययक्रमहरु                     

२५ औिधी खरीि 1-9 अन्य २७२१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १००० १००० ० २०००   

२६ ल्याव समाग्री खरीि 1-9 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ गोटा २०० ० ० २००   

जम्मा १२०० १००० ० २२००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो िौमाप्तसक जम्मा 

कुि जम्मा ६५१०.९६ ८२६४.४६ ५१७५.०८ १९९५०.५   
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कृषि तथा पि ुिाखा 

प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

िाि ुखिय तफय का काययक्रमहरु                     

१ 
ताप्तिम तथा गा्ेष्ठी/समूह 
पररिािन [पि]ु 

1-9 अन्य २२५१२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २०० २०० ० ४००   

२ 
५० प्रप्ततित अनिुानमा तरकारी 
षविेि काययक्रम 

1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ N/A ० १२५ ० १२५   

३ ५०% च्याउ षविेि काययक्रम 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

२ N/A १५० १५० ० ३००   

४ कुखरुा षवतरण [पि]ु 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ N/A ० ५५० ० ५५०   

५ कृिक सम्मान काययक्रम 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ N/A ० ० १०० १००   

६ 
कृषि सम्र्शन्ध आकशस्मक 
काययक्रम 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २५० ० २५० ५००   

७ गोठ खोर सधुार काययक्रम [पि]ु 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ N/A ० ५०० ० ५००   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

८ डुम हाउस प्तनमायण 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ गोटा ० १७५ ० १७५   

९ तरकारी प्तमप्तन षकट षवतरण 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

२ N/A ० २०० २०० ४००   

१० 
िैवी प्रकोप तथा महामारी कायय 
[पि]ु 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ६२.५ ० ६२.५ १२५   

११ धान दिवस 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ N/A ० ० १०० १००   

१२ प्रयोगिािा काययक्रम [पि]ु 1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A २५ ० २५ ५०   

१३ 
पि ुआहारा षवकास- षहंउिे र र्िे 
[पि]ु 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A ३७५ ० ३७५ ७५०   

१४ 
पि ुभ्याशक्सनेसन काययक्रम 
पारीश्रमीक समेत [पि]ु 

1-9 अन्य २२५२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

२ N/A १८२.५ १८२.५ ० ३६५   

१५ 
पि ुस्वास््य शिषवर सञ्चािन 
[पि]ु 

1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ पटक ० २०० ० २००   

१६ र्गर खेप्तत काययक्रम 1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

२ N/A २२५ २२५ ० ४५०   

१७ 
िागत साझेिारीमा र्ाख्रा प्रवद्धयन 

काययक्रम [पि]ु 
1-9 अन्य २२५२२ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड २ N/A ० ४९५ ४९५ ९९०   
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प्तस.नं. 
काययक्रम/आयोजना/षक्रयाकिापको 

नाम 

कायायन्वयन 
हनुे स्थान 

िशक्षत 
समूह 

खिय 
िीियक 

स्रोत िक्ष इकाई 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

- प्रिेि 

१८ 
अनगुमन तथा मलु्याङ्कन खिय 
[पि]ु 

1-9 अन्य २२६११ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

३ N/A ५० ५० ५० १५०   

१९ औिप्तध खररि [पि]ु 1-9 अन्य २७२१३ 
आन्तररक 
श्रोत 

३ N/A २०० २०० २०० ६००   

जम्मा १७२० ३२५३ १८५८ ६८३०   

पंूशजगत खिय तफय का काययक्रमहरु                     

२० सवारी साधन खररि [पि]ु 1-9 अन्य ३११२१ 

राजस्व 
र्ाँडफाँड 
- प्रिेि 

१ N/A ३२० ० ० ३२०   

२१ ७५% कृषि औजार/सामप्तग्र षवतरण 1-9 अन्य ३११२२ 
आन्तररक 
श्रोत 

१ N/A ० ३५० ० ३५०   

जम्मा ३२० ३५० ० ६७०   

कुि जम्मा २०४० ३६०२.५ १८५७.५ ७५००   
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संघीय सरकारर्ाट हस्तान्तररत काययक्रम (िसतय अनिुान) 

प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१ Artificial Insemination सम्र्न्धी काययक्रम कृषि िसतय अनिुान ११० ० ० ११०   

२ कृिक िताय व्यवस्थापन काययक्रम कृषि िसतय अनिुान ३०० ० ० ३००   

३ 
कृषि तथा पिपुन्छी सम्वशन्ध त्यांक 

अध्यावप्तधक काययक्रम 
कृषि िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

४ 

फिफूि ििक अन्तरगत स्थानीय तहमा 
आपँ प्तर्रुवा रोपण अप्तभयान काययक्रम (५०% 
अनिुान) 

कृषि िसतय अनिुान १००० ० ० १०००   

५ 
र्ाख्राको साना व्यवसाषयक कृषि उत्पािन 

केन्र (पकेट) षवकास काययक्रम संिािन 
कृषि िसतय अनिुान १५०० ० ० १५००   

६ 

राषिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोिण 
सरुक्षाममा टेवा पयुायउने वािी वस्तको साना 
व्यवसाषयक कृषि उत्पािन केन्र (पकेट) 
षवकास काययक्रम संिािन 

कृषि िसतय अनिुान २००० ० ० २०००   

७ िागत साझेिारीमा र्ाख्रा प्रवद्धयन काययक्रम कृषि िसतय अनिुान ९९० ० ० ९९०   

८ 

प्रप्ततष्पधायमा छनौट भएका व्यवसाय षवकास 

सेवा प्रिायक संस्थाहरु माफय त उद्यमीको 
स्तरोन्नप्तत (आवश्यकता पषहिानका आधारमा 
पनुतायजगी र एडभान्स सीप षवकास ताप्तिम 
काययक्रम) 

उद्योग िसतय अनिुान ४०० ० ० ४००   

९ 
प्रप्ततष्पधायमा छनौट भएका व्यवसाय षवकास 

सेवा प्रिायक संस्थाहरु माफय त िघ ुउद्यम 
उद्योग िसतय अनिुान १९६० ० ० १९६०   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

षवकास मोडेिमा नयाँ िघ ुउद्यमी प्तसजयना 
गने 

१० 

सम्भाव्य उत्पािनको उत्पािकत्व र र्जार 

प्रप्ततस्पधाय र्षृद्ध गनयका िाप्तग कशम्तमा ५ 
जनाको समहुमा प्रप्तर्प्तध हस्तान्तरण 

उद्योग िसतय अनिुान १४० ० ० १४०   

११ 
भवानी मशन्िर क्षेत्र पययटन पूवायधार प्तनमायण 
रािी सोनारी गापा ३ र्ाँके 

पययटन िसतय अनिुान ३०० ० ० ३००   

१२ नीप्ततगत, प्रिासप्तनक तथा ब्यर्स्थापन खिय 
जिश्रोत तथा 
प्तसंिाई 

आन्तररक ऋण १०० ० ० १००   

१३ र्ायोग्यास जडान 
जिश्रोत तथा 
प्तसंिाई 

आन्तररक ऋण २०० ० ० २००   

१४ सधुाररएको ििुो (र्ायोमास) प्रप्तर्प्तध जडान 
जिश्रोत तथा 
प्तसंिाई 

आन्तररक ऋण २०० ० ० २००   

१५ सौयय उजाय प्रप्तर्प्तध जडान 
जिश्रोत तथा 
प्तसंिाई 

आन्तररक ऋण ३०० ० ० ३००   

१६ 

गररर् पषहिान तथा पररियपत्र षवतरण 
काययक्रम पाररश्रप्तमक 
(गणक/सपुरीवेक्षक/गनुासो सनुवुाई 
अप्तधकारी/अप्ततररक्त कायय प्रोत्साहन भत्ता)) 

भपू्तम व्यवस्था िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

१७ 
तोषकएका षवद्याथीको दिवा खाजाका िाप्तग 

षवद्याियिाई अनिुान 
शिक्षा 

एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

३४४५ ० ० ३४४५   

१८ तोषकएका षवद्याथीको दिवा खाजाका िाप्तग शिक्षा िसतय अनिुान १४६९४ ० ० १४६९४   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

षवद्याियिाई अनिुान 

१९ 
तोषकएका षवद्याथीको दिवा खाजाका िाप्तग 

षवद्याियिाई अनिुान 
शिक्षा 

एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

२४३४ ० ० २४३४   

२० 

आधारभतू तहका स्वीकृत िरवन्िीका 
शिक्षक, राहत अनिुान शिक्षकका िाप्तग 
तिर् भत्ता अनिुान (षविेि शिक्षा पररिि 
अन्तरगतका शिक्षक/कमयिारीहरु समेत) 

शिक्षा िसतय अनिुान ११६२०० ० ० ११६२००   

२१ 

प्रप्तत षवद्याथी िागतका आधारमा शिक्षण 

प्तसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनिुान 

शिक्षा िसतय अनिुान ३६०३ ० ० ३६०३   

२२ 

प्रप्तत षवद्याथी िागतका आधारमा शिक्षण 

प्तसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनिुान 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

८४४ ० ० ८४४   

२३ 

प्रप्तत षवद्याथी िागतका आधारमा शिक्षण 

प्तसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनिुान 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

५९७ ० ० ५९७   

२४ 

प्रारशम्भक र्ाि षवकास सहजकतायहरुको 
पाररश्रप्तमक तथा षवद्यािय कमयिारी 
व्यर्स्थापन अनिुान 

शिक्षा िसतय अनिुान १०७७२ ० ० १०७७२   

२५ 

प्रारशम्भक र्ाि षवकास सहजकतायहरुको 
पाररश्रप्तमक तथा षवद्यािय कमयिारी 
व्यर्स्थापन अनिुान 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

१७८४ ० ० १७८४   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

२६ 

प्रारशम्भक र्ाि षवकास सहजकतायहरुको 
पाररश्रप्तमक तथा षवद्यािय कमयिारी 
व्यर्स्थापन अनिुान 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

२५२४ ० ० २५२४   

२७ 

माध्यप्तमक तहका स्वीकृत िरवन्िीका 
शिक्षक, राहत अनिुान शिक्षक िाप्तग तिर् 
भत्ता अनिुान (षविेि शिक्षा पररिि 
अन्तरगतका शिक्षक/कमयिारी,प्राषवप्तधक 
धारका प्रशिक्षक समेत) 

शिक्षा िसतय अनिुान ३१२०० ० ० ३१२००   

२८ षवद्यािय भौप्ततक पवुायधार प्तनमायण अनिुान शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

१८०८ ० ० १८०८   

२९ षवद्यािय भौप्ततक पवुायधार प्तनमायण अनिुान शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

१२७८ ० ० १२७८   

३० षवद्यािय भौप्ततक पवुायधार प्तनमायण अनिुान शिक्षा िसतय अनिुान ७७१४ ० ० ७७१४   

३१ षवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनिुान शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

५१७ ० ० ५१७   

३२ षवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनिुान शिक्षा िसतय अनिुान २२०५ ० ० २२०५   

३३ षवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनिुान शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

३६५ ० ० ३६५   

३४ 

षवद्याियमा िैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण 
एवम ्काययसम्पािनमा आधाररत प्रोत्साहन 
अनिुान 

शिक्षा िसतय अनिुान ४२०५ ० ० ४२०५   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

३५ 

षवद्याियमा िैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण 
एवम ्काययसम्पािनमा आधाररत प्रोत्साहन 
अनिुान 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

६९६ ० ० ६९६   

३६ 

षवद्याियमा िैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण 
एवम ्काययसम्पािनमा आधाररत प्रोत्साहन 
अनिुान 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

९८५ ० ० ९८५   

३७ 

िैशक्षक पहुँि सपु्तनशितता, अनौपिाररक तथा 
वैकशल्पक शिक्षा काययक्रम (परम्परागत 
षवद्यािय, वैकशल्पक षवद्यािय, साक्षरता र 

प्तनरन्तर शिक्षाका काययक्रम समेत) 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

६४३ ० ० ६४३   

३८ 

िैशक्षक पहुँि सपु्तनशितता, अनौपिाररक तथा 
वैकशल्पक शिक्षा काययक्रम (परम्परागत 
षवद्यािय, वैकशल्पक षवद्यािय, साक्षरता र 

प्तनरन्तर शिक्षाका काययक्रम समेत) 

शिक्षा िसतय अनिुान २७४६ ० ० २७४६   

३९ 

िैशक्षक पहुँि सपु्तनशितता, अनौपिाररक तथा 
वैकशल्पक शिक्षा काययक्रम (परम्परागत 
षवद्यािय, वैकशल्पक षवद्यािय, साक्षरता र 

प्तनरन्तर शिक्षाका काययक्रम समेत) 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

४५५ ० ० ४५५   

४० 
सामिुाषयक षवद्याियका छात्राहरुिाई 
प्तनिलु्क स्याप्तनटरी ्याड ब्यवस्थापन 

शिक्षा िसतय अनिुान ४१५५ ० ० ४१५५   

४१ 
सामिुाषयक षवद्याियका छात्राहरुिाई 
प्तनिलु्क स्याप्तनटरी ्याड ब्यवस्थापन 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

६८८ ० ० ६८८   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

४२ 
सामिुाषयक षवद्याियका छात्राहरुिाई 
प्तनिलु्क स्याप्तनटरी ्याड ब्यवस्थापन 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

९७४ ० ० ९७४   

४३ 
सावयजप्तनक षवद्याियका षवद्याथीहरुका िाप्तग 

प्तनिलु्क पायपसु्तक अनिुान 
शिक्षा 

एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

९८४ ० ० ९८४   

४४ 
सावयजप्तनक षवद्याियका षवद्याथीहरुका िाप्तग 

प्तनिलु्क पायपसु्तक अनिुान 
शिक्षा 

एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

१३९२ ० ० १३९२   

४५ 
सावयजप्तनक षवद्याियका षवद्याथीहरुका िाप्तग 

प्तनिलु्क पायपसु्तक अनिुान 
शिक्षा िसतय अनिुान ५९३८ ० ० ५९३८   

४६ 

सावयजप्तनक षवद्याियमा अध्ययनरत 

षवद्याथीहरुका िाप्तग छात्रर्शृत्त (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय ऋण 

४६८ ० ० ४६८   

४७ 

सावयजप्तनक षवद्याियमा अध्ययनरत 

षवद्याथीहरुका िाप्तग छात्रर्शृत्त (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

शिक्षा िसतय अनिुान २०६८ ० ० २०६८   

४८ 

सावयजप्तनक षवद्याियमा अध्ययनरत 

षवद्याथीहरुका िाप्तग छात्रर्शृत्त (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

शिक्षा 
एस.एस. प्तड. षप. - 
सोधभनाय अनिुान 

३१९ ० ० ३१९   

४९ 

आधारभतू तथा आकशस्मक सेवाको िाप्तग 
औिप्तध र स्वास््य सरुक्षा सामग्री (PPE 

र्ाहेक) खररि तथा औिप्तध िगायतका 
सामग्रीको ढुवानी तथा रर्याषकंग र षवतरण 
समेत 

स्वास््य िसतय अनिुान १५९५ ० ० १५९५   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

५० 

आधारभतू तथा आकशस्मक सेवाको 
सपु्तनिततका िाप्तग औिधीको आपूप्ततय र 
उपयोग, सम्वशन्ध काययक्रमहरुको अनगुमन 
तथा मूल्याङकन (अनगुमन मलु्याङ्कन तथा 
काययक्रम कायायन्वयन भ्रमण खिय) 

स्वास््य िसतय अनिुान ७५ ० ० ७५   

५१ 

आप्तथयक शस्थप्तत कमजोर रहेका पनुःउपिारमा 
रहेका पी.प्तर्.सी. प्तर्रामीहरुिाई उपिार 
अवप्तधभर पोिण खिय तथा सम्पकय  परीक्षण 

स्वास््य िसतय अनिुान ३६ ० ० ३६   

५२ 
उच्ि जोशखममा रहेका समिुायमा षवरामी 
खोजपड्ताि काययक्रम 

स्वास््य िसतय अनिुान ५० ० ० ५०   

५३ 

उपिार केन्रहरुमा आकशस्मक अवस्थामा 
औसप्तध एवं ल्यार् सामाग्री ढुवानी, 
काययक्रमका िाप्तग आवश्यक स्टेिनरी, 
ट्यािी सीट िगायतका फमय फरमेट 
फोटोकपी, काययक्रमको प्तनयप्तमत अनगुमन 
तथा मलु्यांकन,स्थिगत अनशुिक्षण, 

क्षयरोगका प्तर्रामीको िौमाप्तसक कोहटय 
षवश्लिेण र ई-षट.प्तर् रज 

स्वास््य िसतय अनिुान १२९ ० ० १२९   

५४ 

औिो तथा कािाजार माहामारी हनुे क्षेत्रको 
छनौट गरी प्तर्िादि छकय ने (रेस्पोन्सीभ 
स्प्रइेङ समेत), षकटजन्य रोग प्तनयन्त्रण 

काययक्रमको अनगुमन एवम ्मूल्याङ्कन तथा 
षकटजन्य रोग प्तनयन्त्रणका िाप्तग र्हपु्तनकाय 

स्वास््य िसतय अनिुान २०० ० ० २००   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

अन्तरषक्रया गने 

५५ कम्यपु्तनषट डट्स संिािन खिय स्वास््य िसतय अनिुान ४० ० ० ४०   

५६ 
कुष्ठरोगको षवरामी, पररवार तथा प्तछमेकीको 
सम्पकय  पररक्षण तथा LPEP सेवाको षवस्तार 

स्वास््य िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

५७ 

क्षयरोगका जोशखमयकु्त जनसंख्यामा (िूगयम 

वस्ती, षपछप्तडएको वगय र्सोवास स्थि, 

काययक्रम स्वास््य संस्थार्ाट टाढा रहेका 
र्स्ती तथा स्वास््य सेवामा पहूि कम 
भएका, कारागार, गमु्र्ा, स्कुि, 

र्धृाश्रम,ॵद्योप्तगक क्षेत्र)सकृय क्षयरोग 
खोजपडताि काययक्रम 

स्वास््य िसतय अनिुान ६० ० ० ६०   

५८ 

कोप्तभड १९ िगायत षवप्तभन्न महामारीजन्य 

रोगहरुको रोकथाम, प्तनयन्त्रण तथा 
प्तनगरानीका िाप्तग सरोकारवािा सँगको 
अन्तरषक्रया तथा RRT, स्वास््यकमी 
पररिािन 

स्वास््य िसतय अनिुान २५ ० ० २५   

५९ 

प्रयोगिािामा क्षयरोग संक्रमण प्तनयन्त्रण 

(भेशन्टिेसन,एक्जहस्ट फ्यान, 

फप्तनयिर,अटोक्िेभ, ममयत-सम्भार तथा 
पररवतयन) सम्र्न्धी षक्रयाकिाप 

स्वास््य िसतय अनिुान १० ० ० १०   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

६० 

पिपंुक्षी आिीर्ाट हनुे ईन्फुएन्जा, र्डय फ्ि,ु 

AMR, प्तसषिसकोप्तसस, टक्सो्िाज्मोप्तसस आदि 
षवप्तभन्न सरुवारोग सम्र्शन्ध रोकथाम तथा 
प्तनयन्त्रणका िाप्तग सिेतना काययक्रम 

स्वास््य िसतय अनिुान २० ० ० २०   

६१ 

पाप्तिका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको 
माप्तसक सूिना संकिन, भेररषफकेिन एवं 
गणुस्तर सधुार साथै िौमाप्तसक एवं र्ाषियक 
सप्तमक्षा 

स्वास््य िसतय अनिुान २०० ० ० २००   

६२ 

पाप्तिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन 

काययक्रमको सप्तमक्षा, सूक्ष्मयोजना 
अध्यावप्तधक र पाप्तिका खोप समन्वय 
सप्तमप्ततको अप्तभमशुखकरण समेत पाप्तिका 
स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय सप्तमप्ततको 
स्वास््य संस्था, वडा सतरमा अप्तभमशुखकरण 
१ दिन तथा पूणय खोप सपु्तनितताको िागी 
घरधरुी सर 

स्वास््य िसतय अनिुान १८५ ० ० १८५   

६३ पोिण काययक्रम स्वास््य िसतय अनिुान १०७५ ० ० १०७५   

६४ 

र्ाह्य खोप केन्र र्ाट गणुस्तररय खोप सेवा 
प्रिान गनय खोप केन्रमा ब्यवस्थापनको 
िाप्तग फप्तनयिर ब्यवस्था, सम्र्शन्धत वडा खोप 
समन्वय सप्तमप्तत माफय त तयारी एवं खररि, 

३००० खोप केन्रमा प्रप्तत खोप केन्र रु 
१०००० िरिे, कशम्तमा टेवि १, कुसी १ 

स्वास््य िसतय अनिुान ४० ० ० ४०   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

र सानो र्ेञ्च १ र हात 

६५ 
प्तर्द्यािय स्वास््य शिक्षा तथा षवद्यािय नसय 
पररिािन 

स्वास््य िसतय अनिुान २५ ० ० २५   

६६ 

प्तर्द्यािय स्वास््य शिक्षा, आमा समूह तथा 
स्थानीय तहमा स्वास््यका िाप्तग सामाशजक 
व्यवहार पररवतयन प्रवध्ियन अप्तभयान 

स्वास््य िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

६७ 
मिेररया, डेंग,ु कािाजार, स्क्रर् टाइफस आदि 

षकटजन्य रोगको डाटा भेररषफकेिन 
स्वास््य िसतय अनिुान १० ० ० १०   

६८ मात ृतथा नवशिि ुकाययक्रम स्वास््य िसतय अनिुान २१५८ ० ० २१५८   

६९ 

मात ृतथा नवशिि ुकाययक्रम अन्तगयत आमा 
सरुक्षा, गभयवती उत्प्ररेणा सेवा, न्यानो झोिा र 
प्तनिलु्क गभयपतन काययक्रम 

स्वास््य िसतय अनिुान ४०४२ ० ० ४०४२   

७० 

राषिय मषहिा स्वास््य स्वयंसेषवका काययक्रम 
(पोिाक प्रोत्साहन, यातायात खिय, वाषियक 
सप्तमक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खिय समेत) 

स्वास््य िसतय अनिुान १५९० ० ० १५९०   

७१ षवद्यािय स्वास््य तथा नप्तसयङ्ग सेवा काययक्रम स्वास््य िसतय अनिुान २४१० ० ० २४१०   

७२ 
षवधाियमा कुष्ठरोगर्ारे जनिेतना तथा 
पररक्षण काययक्रम 

स्वास््य िसतय अनिुान ३० ० ० ३०   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

७३ 

षवप्तभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोषटक, 

मानप्तसक स्वास््य सम्र्शन्ध अन्तरषक्रया 
काययक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या 
रोकथाम दिवस, मानप्तसक स्वास््य दिवस, 

अल्जाईमर दिवस, रेप्तर्ज दिवस, षवश्व औिो 
दिवस) मनाउने 

स्वास््य िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

७४ 
षवरामीको िाप्तग ओ.षप.प्तड.षटकट (कावयन 
कपी सषहतको ) छपाई 

स्वास््य िसतय अनिुान ८० ० ० ८०   

७५ 
षवश्व कुष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको 
उपिक्ष्यमा काययक्रम 

स्वास््य िसतय अनिुान २० ० ० २०   

७६ 

स्थानीय तह प्तभत्रका 
स्वास््यकमीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का िाप्तग 
आधारभतू तथा आकशस्मक सेवा अन्तगयत 

आखँा, नाक, कान, घाटी तथा मखु स्वास््य 
सम्वशन्ध प्राथप्तमक उपिार र्ारे 

अप्तभमशुखकरण / ताप्तिम 

स्वास््य िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

७७ 

स्थानीय तहका स्वास््य िौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरुमा काययरत कमयिारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोिाक 
िगायत प्रिासप्तनक खिय समेत 

स्वास््य िसतय अनिुान २३२०० ० ० २३२००   



150 

 

प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

७८ 

समिुायमा आधाररत नवजात शिि ुतथा र्ाि 
रोगको एकीकृत व्यवस्थापन (IMNCI) 

काययक्रम सप्तमक्षा तथा स्वास््य संस्थाहरुमा 
onsite coaching 

स्वास््य िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

७९ 

स्वास््य िौकीको न्यनुतम सेवा मापिण्ड 

काययन्वयन, सदुरढीकरण तथा सप्तमक्षा 
(स्वास््य िौकीको न्यनुतम सेवा मापिण्ड 

काययक्रमको सप्तमक्षा ) 

स्वास््य िसतय अनिुान ३५० ० ० ३५०   

८० 
स्वास््य संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभूत 

स्वास््य सेवा केन्रहरुको संिािन खिय 
स्वास््य िसतय अनिुान २००० ० ० २०००   

८१ 

हाशत्तपाईिे रोग प्तर्रूध्िको आम औिधी 
सेवन (MDA) काययक्रम सञ्चािन (१३ 
शजल्िाका १३८ पाप्तिकाहरू) 

स्वास््य िसतय अनिुान १३४५ ० ० १३४५   

८२ 

१) समाजमा रहेका कुरीप्तत, कुप्रथा, िैषङ्गक 

षहंसा, मानव वेिषवखन तथा ओसारपसार 
षवरुद्ध सिेतनामूिक काययक्रम तथा अप्तभयान 

संिािन 2) मषहिा षवकास काययक्रमद्धारा 
प्रवयदित मषहिा सहकारी संस्थाहरुको 
सदुृढीकरण एवं स्थानीय तहको मषहिा 
उद्यमी संजाि स्थापनाको िाप्तग सहजीक 

िैंप्तगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समावेिीकरण 

िसतय अनिुान १०० ० ० १००   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

८३ 

मषहिा, र्ािर्ाप्तिका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्राियको कायय क्षेत्र (मषहिा, 
र्ािर्ाप्तिका, अपांगता भएका व्यशक्त, जेष्ठ 

नागररक तथा यौप्तनक तथा िैंप्तगक 
अल्पसंख्यक) का त्यांक संकिन तथा 
अद्यावप्तधक गरर मषहिा, र्ािर्ाप्तिका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्त्राियमा पठाउनका िाप्तग 

िैंप्तगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समावेिीकरण 

िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

८४ 
स्थानीय तहको िैप्तगक षहंसा प्तनवारण कोिमा 
रकम 

िैंप्तगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समावेिीकरण 

िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

८५ 
रािपप्तत रप्तनङ्ग प्तसल्ड प्रप्ततयोप्तगता (स्थानीय 
तहस्तरीय) 

यवुा तथा 
खेिकुि 

िसतय अनिुान १०० ० ० १००   

८६ प्राषवप्तधक सहायकको तिव 

सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

३६७ ० ० ३६७   

८७ प्राषवप्तधक सहायकको पोसाक 

सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

१० ० ० १०   

८८ रोजगार संयोजकको तिव 

सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

िसतय अनिुान ४६८ ० ० ४६८   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

८९ रोजगार संयोजकको पोसाक 

सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

िसतय अनिुान १० ० ० १०   

९० रोजगार सेवा केन्रको सँिािन खिय 
सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

६४ ० ० ६४   

९१ रोजगार सेवा केन्रको सदुृढीकरण 

सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

१८९ ० ० १८९   

९२ 
षवपन्न श्रप्तमकको ज्यािा (िैप्तनक रु. 517 * 

संख्या 100 * दिन 100) 

सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

५१७० ० ० ५१७०   

९३ 
षवपन्न श्रप्तमकको ज्यािा (िैप्तनक रु. 517 * 

संख्या 100 * दिन 100) 

सामाशजक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

िसतय अनिुान २२ ० ० २२   

९४ 

अन्य षवषवध खिय-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 

accountability 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

२० ० ० २०   

९५ 
अन्य षवषवध खिय-Periodic meeting costs of 

LGPCC 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

२२ ० ० २२   

९६ इन्टरनेट सेवा िलु्क 
िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

१२० ० ० १२०   

९७ एम. आइय. एस. अपरेटर र षफल्ड सहायक िाशन्त तथा आई प्तड ए - सोधभनाय १०७८ ० ० १०७८   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

पाररश्रप्तमक, िाडपवय खतय तथा पोिाक खिय सवु्यवस्था ऋण 

९८ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र षफल्ड सहायक 
िेप्तनक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खिय 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

१५६ ० ० १५६   

९९ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र षफल्ड सहायको 
िाप्तग सञ्चार खिय 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

७ ० ० ७   

१०० 
घटना िताय तथा सामाशजक सरुक्षा िताय 
प्तसषवर सञ्चािन 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

९१५ ० ० ९१५   

१०१ 

िताय प्तसषवर सञ्चािानाथय सेवा प्रिायक 

छनौटको िाप्तग षवज्ञापन/सूिना प्रकािन 
खिय 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

२५ ० ० २५   

१०२ 
मेशिनरी आजार तथा फप्तनयिर ममयत सम्भार 

(सेवा केन्र सञ्चािानाथय) 
िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

४२ ० ० ४२   

१०३ 
मसिन्ि सामान खररि (सेवा केन्र 

सञ्चािानाथय) 
िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

९० ० ० ९०   

१०४ 
व्यशक्तगत घटना ितायका िताय षकतार् 

प्तडजीटाइयजेिनका िाप्तग परामिय सेवा 
िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

४९५ ० ० ४९५   

१०५ 

व्यक्तीगत घटना िताय तथा सामाशजक सरुक्षा 
व्यवस्थापन सूिना प्रणािी सञ्चािानाथय वडा 
कायायियहरुको िाप्तग डेक्सटप कम्पयटुर, 

षप्रन्टर, स्क्यानर तथा 4G Wireless Dongol 

खररि 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

५२५ ० ० ५२५   

१०६ सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइय (सञ्चार र िाशन्त तथा आई प्तड ए - सोधभनाय १०० ० ० १००   
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प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप उप क्षते्र Secondary source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

पहँिु अप्तभयान सञ्चािान) सवु्यवस्था ऋण 

१०७ 

स्थानीय तहका कमयिारी र 
जनप्रप्ततप्तनप्तधहरुको िाप्तग अनगुमन तथा 
मलु्याकन खिय 

िाशन्त तथा 
सवु्यवस्था 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

७२ ० ० ७२   

१०८ 

(१) आयोजना सम्र्न्धी अप्तभमशुखकरण 
काययक्रम सञ्चािन (२) िताय प्तसषवर सञ्चािन 
सम्र्न्धी अप्तभमशुखकरण/काययिािा/ताप्तिम 
काययक्रम सञ्चािन (३) गनुासो सनुवुाइ 
सम्र्न्धी अप्तभमशुखकरण काययक्रम सञ्चािन 
। सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रप्ततप्तनधी, 
स्थानीय CSO, स्थानीय प्तनकायका अन्य क 

त्यांक 
प्रणािी 

आई प्तड ए - सोधभनाय 
ऋण 

३३३ ० ० ३३३   

१०९ 
परुवा खोिा झो.प,ु रािीसोनारी गाउँपाप्तिका, 
र्ाँके 

प्रिासकीय 
सिुासन 

िसतय अनिुान १००० ० ० १०००   

११० 
मकु्त कमिारी श्रोत भवन प्तनमायण रािी 
सोनारी ४ 

प्रिासकीय 
सिुासन 

िसतय अनिुान २५०० ० ० २५००   

१११ 
िक्ष्मी मा.षव. छात्रावास प्तनमायण रािी सोनारी 
२ 

प्रिासकीय 
सिुासन 

िसतय अनिुान ३००० ० ० ३०००   

कुि जम्मा २९७१०० ० ० २९७१००   
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प्रिेि नं. ५ सरकारर्ाट हस्तान्तररत काययक्रम  

प्तस.नं. अनिुान प्राि षक्रयाकिाप 
सर् 

प्रोजेक्ट 

उप 
क्षते्र 

Primary 

source 

Secondary 

source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कैषफयत प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

१ एक स्थाप्तनय तह एक उत्पािन काययक्रम 0 कृषि 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० १७०० १७००   

२ 

काययक्रम कायायन्वयनका िागी कृषि 

पिपुशञ्छ अप्तधकृत (स्नातक उशत्तणय) 
जनिशक्त सेवा करार 

0 कृषि 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० ४०० ४००   

३ 
कोप्तभड प्रभाषवत भै गाउ फकेका 
कृिकहरुिाइ उत्पािन सामाग्रीमा अनिुान 

0 कृषि 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० २००० २०००   

४ 
पाप्तिका कोिेिी घर प्रिियप्तन तथा प्तर्षक्र 

कक्ष 
0 कृषि 

प्रिेि 
नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० १००० १०००   

५ 
साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरणमा 
अनिुान 

0 कृषि 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० १७५० १७५०   

६ 
नेरा माषव सरी रािी कम्पाउन्ड वाि वडा 
नं ७ 

0 शिक्षा 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० १५०० १५००   

७ शिदे्धश्वर माषव िौकी कुिमु वडा नं १ 0 शिक्षा 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० १५०० १५००   

८ सूयोिय प्राषव गधुयनगौरी वडा नं ४ 0 शिक्षा 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० १००० १०००   

९ स्वास््य िौकी भवन प्तनमायण वडा नं ६ 0 स्वास््य 
प्रिेि 

नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

० ० ४००० ४०००   

कुि जम्मा ० ० १४८५० १४८५०   
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अन्य काययक्रमहरु 

संघीय षविेि 
काययक्रम 

अनिुान प्राि षक्रयाकिाप 
उप 
क्षते्र 

Primary 

source 

Secondary 

source 

षवप्तनयोजन रु. हजारमा 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

धान, मकै, गहुं, मसरुो, ्याज वािीको 
िाप्तग सपुर जोन सञ्चािन काययक्रम (वडा 
नं. १ िेशख ९) 

कृषि 
नेपाि 
सरकार 

आन्तररक ऋण- 
नगि ऋण 

१०००० ० ० १००००   

 

प्रिेि नं.- ५ 
षविेि काययक्रम 

अनिुान प्राि षक्रयाकिाप 
उप 
क्षते्र 

Primary 

source 

Secondary 

source 

षवप्तनयोजन रु. 
कै. प्रथम 

िौमाप्तसक 

िोश्रो 
िौमाप्तसक 

तेस्रो 
िौमाप्तसक 

जम्मा 

मखु्यमशन्त्र ग्रामीण षवकास काययक्रम कृषि 
प्रिेि 
नंर्र ५ 

प्रिेि नंर्र ५ - 
नगि अनिुान 

६००० ० ० ६०००   
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सातौं गाउँसभार्ाट पाररत महत्वपूणय प्तनणययहरु 
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छ) गाउँपाप्तिका समेत षवप्तभन्न वडाहरुर्ाट संिोधनका िाप्तग पेि हनु आएका प्तनम्न काययक्रम तथा 
योजनाहरु छिफि गरी सवयसम्मतर्ाट अनमुोिन गररयो :- 
 

तपप्तसि 
वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

गाउँपाप्तिका स्तरीय 0   0 

8 
िसस्त्र प्रहरी क्याम्प िेशख राषिय प्तनकुञ्ज र्ाटो 
स्तरोन्ती 

1100 
िसस्त्र प्रहरी क्याम्प िेशख राषिय प्तनकुञ्ज र्ाटो 
स्तरोन्ती 

1000 

८ 0 0 खानेपानी पाइप ममयत तथा षवस्तार 100 

९ 
प्तसमििोक िेशख शझझरी म.स.व.उ.स.सम्म र्ाटो 
कािोपते्र- ९ 

3000 
प्तसमििोक िेशख शझझरी म.स.व.उ.स.सम्म 
र्ाटो कािोपते्र वडा ९ 

1752 

९ 0 0 
ढकेरी िोक िेशख जनता माषव.सम्मको र्ाटो 
कािो पते्र 

1248 

९ वडा २ को मिईु गाउँमा पक्की र्ाटो 1000 वडा नं. २ को मिईु गाउँको र्ाटो स्तरोन्नती 1000 

२ 
गौ संरक्षण तथा व्यवस्थापन-२ (कृष्ण प्रणामी 
आश्रम प्तमप्तत २०७६ पौि १८ को प्तनणयय) 

1000 गौ संरक्षण तथा व्यवस्थापन- तारवार- २ 800 

२ 0 0 मेशिन/जस्ता पाता/ट्यांकी उपकर खररि 200 

२ प्तनप्तमयत सावयजप्तनक सम्पशत्तको ममयत सम्भार खिय 2500 
प्तनप्तमयत सावयजप्तनक सम्पशत्तको ममयत सम्भार 
खिय 

२१०० 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

  0 0 र्ािी र्ाि-र्ाप्तिका/मषहिा सम्र्शन्ध काययक्रम ४०० 

५ 
रै्जापरु िोक िेखी वडा नं.५ हिैु फते्तपरु नसयरी 
सम्म र्ाटो कािोपते्र 

20000 
रै्जापरु िोक िेखी वडा नं.५ हिैु फते्तपरु 
नसयरी सम्म र्ाटो कािोपते्र 

2621 

 ५ 0 0 ह्यमुपाइ र जाप्ति खररि (षवपि व्यवस्थापन) 2000 

 ५ 0 0 भैपरी योजनाहरु (षवपि/आकशस्मक) 2000 

 ५ 0 0 भैपरी अन्य काययक्रम (आकशस्मक) 2000 

६ 0 0 
फते्तपरु खल्िा झगडीया िेशख कोरी सैयापरु 
प्तभप्तत्र र्ाटो प्तनमायण 

450 

५ 0 0 षवनौना ििषहमा नािी प्तनमायण- ५ 500 

५ 0 0 
िांिरफकाय षपपिर्ोट िेशख रािीपिु जाने 
र्ाटोमा सडक स्तरोन्नती 

400 

३ 0 0 
नविपरु मेन सडकर्ाट अरुण सनुारको घर 
जानेर्ाटोमा हू्यमपाइप/माटोपटान 

500 

 ३ 0 0 
नन्ििाि खत्रीको घर िेशख अमवुा गाउं जाने 
र्ाटो स्तरोन्नती 

500 

६ 0 0 
वडा ६ को अधरुो वडा कायायिय भवन 
प्तनमायण 

600 

७ 0 0 
पररवतयन सामाशजक उद्यमी मषहिा सहकारी 
स.प्ति.- ७ को तारवार/षपप्तसप्तस 

500 

२ 0 0 अगैया प्रहरी िौकी ममयत - २ 160 

६ 0 0 
वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाि [वन तथा 
वातावरण कायय] 

475 

२ 0 0 कम्िी - किनापरु सडक स्तरोन्नती- 2 7294 

गापा 
सूिना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संिािन खिय- 
राजश्व र्ाँडफाँड 

3652 
सूिना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संिािन खिय- 
राजश्व र्ाँडफाँड 

2302 

२   0 
िक्ष्मी सामिुाषयक र्हमुखुी क्याम्पस सैशक्षक 
सधुार 

200 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

६   0 
जन प्तसद्देश्वर सामिुाषयक र्हमुखुी क्याम्पस 
िैशक्षक सधुार 

200 

गापा   0 वन तथा वातावरण सम्र्शन्ध कायय 950 

गापा परामिय सेवा 10800 परामिय सेवा 8500 

गापा 0 0 पत्र-पप्तत्रका तथा छपाई खिय 2000 

गापा   0 फप्तनयिर षफक्स्िर 300 

५ आप्तिनगरमा सेल्टर भवन प्तनमायण- ५ 1500 आप्तिनगरमा सेल्टर भवन प्तनमायण- ५ 800 

९ 0 0 
कमैयाटोिमा तारजािी प्तनमायण [समानीकरण- 
संघ] 

200 

५ 0 0 धमैुया खोिामा तटर्न्ध प्तनमायण- ५ ५०० 

६ गिुरी गाँउको र्ाटो स्तरोन्नती- वा.नं. 6 700 गिुरी गाँउको र्ाटो स्तरोन्नती- वा.नं. 6 ५०० 

६ 

प्तसिेश्वर षवियािय पछाडीर्ाट प्ततिक र्हािरु 
पनुको घर हुंिै र्ार्ा डाँडा जाने र्ाटो स्तरोन्नती 
र सानो कल्भटय प्तनमायण- वडा नं. ६ 

700 
प्तसिेश्वर षवियािय पछाडीर्ाट प्ततिक र्हािरु 
पनुको घर हुंिै र्ार्ा डाँडा जाने र्ाटो 
स्तरोन्नती र सानो कल्भटय प्तनमायण- वडा नं. ६ 

५०० 

७ नन्कौपरु फरेन्िाको प्तसघैया नािामा पिु- 7 900 नन्कौपरु फरेन्िाको प्तसघैया नािामा पिु- 7 ५०० 

९ कमैया टोिमा तारजािी- 9 700 कमैया टोिमा तारजािी- 9 ५०० 

२ 0 0 अगैयामा तारजाप्ति 1000 

गापा 
सीप षवकास तथा जनिेतना ताप्तिम तथा गोष्ठी 
सम्र्न्धी खिय   

3042 गापा षवपि कोि 3042 

गापा 
कमयिारी/पिाप्तधकारी अविोकन भ्रमण तथा 
ताप्तिम खिय 

1600 गापा षवपि कोि 1600 

गापा रािी निीको EIA कायय   1900 रािी निीको EIA कायय   92.608 

गापा 0 0 गौरी खोिा कल्भटय प्तनमायण- 2 1411.82 

गापा 0 0 र्ाटो स्तरोन्नती 395.574 

जम्मा 54094   54094 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

वडा स्तरीय        

१ 
 षवद्याियमा वािषवकास संिािन अनिुान- गत 
काययक्रम 

550  षवद्याियहरुमा कम््यूटर षवतरण- गत योजना 550 

१ 
नाका वस्तीमा खानेपानी योजना प्तनमायण- गत 
योजना 

500 
नाका वस्तीमा पम्पसेट तथा पाइप षवतरण- 
गत योजना 

500 

१ 
र्ाघखोर ियाराम टोिमा र्नझार प्तनकास तथा 
हू्यमपाइप र ग्राभेि- गत योजना 

200 र्ाघखोर ियाराम टोिमा कल्भटय- गत योजना 450 

१ 
र्ाँिरभररया ओजखोिामा हू्यमपाइप तथा र्ाटो 
ग्राभेि-गत योजना 

200 र्ाँिरभररया ओजखोिामा कल्भटय-गत योजना 450 

१ वडा भरी आवश्यक ठाउंमा कंुवा प्तनमायण 400 0 0 

१ कुसमु भकरी खोिा पछुार तटवन्ध 150 0 0 

१ 
कुसमुेश्वर षवद्याियको खानेपानीको अधरुो टकी 
प्तनमायण 

200 डफररया खोिा छेउ प्रप्ततक्षािय प्तनमायण 100 

१ 
भवप्तनयांपरु कमििोक नशजक प्रप्ततक्षािय तथा 
माटो पटान-गत योजना 

200 
कुसमुेश्वर षवद्याियको खानेपानीको पाइपिाईन 
षवस्तार तथा षवद्यतु वायररङ्ग 

200 

१ 
कुसमु सामिाषयक अध्ययन केन्र पसु्तक खररि-
गत योजना 

50 
भवप्तनयांपरु वस्तीमा षवद्यतु पोि तथा तार 
षवस्तार-गत योजना 

150 

१ 0 0 ई.प्र.का.प्र.का.कुसमुिाई कापेट तथा कुप्तसय 50 

१ रानीगजरी र्ाटो ग्राभेि नािी सषहत 200 गापा षवपि कोि 200 

१ रै्रीया पिु पूवय अधरुो तार जािी 500 गापा षवपि कोि 500 

जम्मा 3150   3150 

२ र्ाटो स्तरोन्नती मिईु-मिवुा 1500 मिवुा षवि गाउँको र्ाटो स्तरोन्नती 900 

२ शिद्दसाई िेशख पूवय षटकुप्तिपरु र्ाटो स्तरोन्नती 1700 शिद्दसाई िेशख पूवय षटकुप्तिपरु र्ाटो स्तरोन्नती 650 

२ मटैया-िम्िेरगंज र्ाटो स्तरोन्नती 1400 
प्तभमर्हािरुको घरिेशख रािी पिु जोडने र्ाटो 
स्तरोन्नती 

900 

२ माथेवास-खोररया तथा किनापरु र्ाटो स्तरोन्नती  1500 
हररहरपरु गाउँको र्ाटो स्तरोन्नती (ठाकुरको 
घर िेशख कानेखोर सम्म) 

500 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

२ सावयजप्तनक िौिािय प्तनमायण, षटकुप्तिपरु [- 250] 300 मटैया गाउँको र्ाटो स्तरोन्नती 450 

२ 0 0 माथेर्ासमा माटो पटान गरी पाकय  प्तनमायण 400 

२ 0 0 
मिवुा र्प्तिराम टोिको र्ाटो स्तरोन्नती 
(+४००) 

400 

२ 0 0 
िषहि स्मारक आ.प्तर्.को षफल्ड तथा भौंप्ततक 
प्तनमायण 

300 

२ 0 0 जय िगुाय आ.प्तर्.मिवुाको पखायि प्तनमायण 400 

२ 0 0 
िशक्ष्म मा.प्तर्.मिईु कायायिय फप्तनयिर तथा 
व्यवस्थापन खिय 

200 

२ 0 0 िगुाय मा.प्तर्.मा गाडेन/उद्यान प्तनमायण 200 

२ 0 0 
शिविशक्त मा.प्तर्.मा गाडेन प्तनमायण/ममयत 
संभार 

250 

२ 0 0 वडा डकुमेशन्र तथा विेुषटन  200 

२ 0 0 षटकुप्तिपरु गाउंमा तारवार 200 

२ 0 0 खानेपानी धारा तथा मोटर षवतरण 300 

२ गौरी खोिा कल्भटय- 2 3500 गौरी खोिा कल्भटय- 2 2550 

२ 0 0 गौरी खोिा कल्भटय प्तडषपआर 500 

२ 0 0 ने.रा.आ.षव.षटकुप्तिपरुमा भवन षफप्तनप्तसङ्ग 300 

  0 0 
ने.रा.मा.षव.अगैयामा शिप्तिङ्ग मेशिन खररि थप 
रकम 

478 

२ खानेपानी धारा डगवेि प्तनमायण 1000 हररहरपरु गाउँको प्तभप्तत्र र्ाटोहरु स्तरोन्नती 1000 

२ 
र्ाटो स्तरोन्नती कम्िी-किनापरु सडक- गत 
योजना 

6000 
र्ाटो स्तरोन्नती कम्िी-किनापरु सडक- गत 
योजना 

3500 

२ 0 0 
िोन्रा खोिा पिु िेशख प्तनमयिको घरसम्म 
र्ाटो स्तरोन्नती 

922 

२ 0 0 गैिािा तारवार 60 

२ 0 0 
िषहि स्मारक आ.प्तर्.को षफल्डमा हू्यमपाइप 
जडान/ढिप्तनकास 

800 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

२ 0 0 खा.पा.धारा तथा मोटर षवतरण 540 

  मोटर साइकि खररि 300 राजपरु र्ाटो ग्राभेि 300 

जम्मा 17200   17200 

३ 
मोहन िन्िको घर िेशख र्नघसुरीसम्म र्ाटो 
स्तरोन्नती नािी सषहत 

1000 
नारायणपरु सकारी िेशख र्नघसरी षटकाराम 
थारुको घरसम्म र्ाटो ग्राभेि तथा स्तरोन्नती 

1000 

३ 
भगौतीपरु ठूिो खोिा िेशख धनर्हािरुको घरसम्म 
र्ाटो स्तरोन्नती 

600 
भगौतीपरु ठूिो खोिा िेशख धनर्हािरुको 
घरसम्म र्ाटो स्तरोन्नती 

500 

३ 
छवीिाि थारुको घरिेशख पशिम प्ततर र्ाटो 
ग्राभेि 

150 
छवीिाि थारुको घरिेशख पशिम प्ततर र्ाटो 
ग्राभेि 

250 

जम्मा 1750   1750 

४ 
रै्जापरु िेशख उत्तर वडा कायायिय सम्म नािी 
प्तनमायण 

500 प्तनयप्तमत तथा आकशस्मक काययमा थप गने 600 

४ स्वास््य िौकीमा माटोपटान 100 0 0 

४ गमरामा कजवे प्तनमायण-वडा ४ 300 
षवष्ण ुषव.क.को घरिेशख गमरासम्म र्ाटो 
ग्राभेि 

300 

४ वडाका षवप्तभन्न स्थानामा धारा षवतरण/जडान 800 वडाका षवप्तभन्न स्थानामा धारा षवतरण/जडान 500 

४ ० 0 ५०% अनिुानमा धानको षवऊ षवतरण 300 

४ 0 0 ने.रा.आ.षव.सूययिािपरुमा कम््यूटर खररि 0 

४ र्ोररङ्ग जडान तथा खररि 500 ५०% अनिुानमा पम्पसेट खररि षवतरण 250 

४ 0 0 ५०% अनिुानमा िारामेशिन खररि षवतरण 250 

४ 
ढाके घर नशजक कजवे िेशख र्कुररया टोि 
सम्मको र्ाटो स्तरोन्नप्तत 

236.4 गापा षवपि कोि 236.4 

जम्मा 2436   2436.4 

५ भइूयार थान प्तनमायण, टरुवा 600 भइूयार थान प्तनमायण, टरुवा 200 

५ ० 0 जवरपरुमा भूइयार थान प्तनमायण 200 

५ ० 0 गोरधुइमा भूइयार थान प्तनमायण 200 

५ भवुर भवानी मा.षव.मा पखायि प्तनमायण 500 भवुर भवानी मा.षव.को िाप्तग ICT 250 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

५ 0 0 गोरधुइमा ग्राभेि कायय 250 

५ खानेपानी तथा सरसफाई कायय 400 शििहरीया खेि मैिान प्तनमायण 400 

जम्मा 1500   1500 

६ 
वडा कायायिय िेशख ढिैया सम्म कािोपते्र-
समपरुक 

2500 प्तसधनवा जाने र्ाटोमा कािोपते्र 2500 

६ प्तसद्देश्वर मा.षव.को भवन प्तनमायण, प्तसधनवा 1000 प्तसद्देश्वर मा.षव.को भवनको पखायि प्तनमायण 1000 

६ 
छटकपरु िेशख षपपि िौतारासम्म कािोपते्र 
(सम्पूरक) 

१३५० 
छटकपरु िेशख षपपि िौतारासम्म कािोपते्र 
(सम्पूरक) 

११५० 

६ 
षवप्तभन्न स्थानको र्ाटो ममयत संभार एवं 
आकशस्मक कायय 

900 
षवप्तभन्न स्थानको र्ाटो ममयत संभार एवं 
आकशस्मक कायय 

1100 

६  सहकारी सम्र्शन्ध षवप्तभन्न काययक्रम 200 गापा षवपि कोि 200 

६  आवास काययत्रम- म्यािङ्ग फण्ड 500 गापा षवपि कोि 500 

जम्मा 6450   6450 

७ र्डका िेउपरुामा पक्की नािी 500 र्डका िेउपरुामा र्ाटो RCC 500 

७ गेिवा नयांवसेतीमा माटो पटान र ग्राभेि 500 
र्ाघौडा रोड िेशख प्ततिकरामको घर हुंिै 
नहरसम्म माटो पटान/ग्राभेि 

500 

७ छोटका िेवपरुामा पक्की नािी 400 सामिुाषयक भवन प्तनमाणय, िेउपरुा 400 

७ पययटन प्रवधयन 650 धानको षवऊ षवतरण 650 

जम्मा 2050   2050 

८ अपाङ्ग सम्र्शन्ध काययक्रम 170 मढुा र्नाउने ताप्तिम 170 

८ आिीवासी जनजाती काययक्रम 100 षवप्तभन्न दिवस, समारोह खिय 65 

८ ० 0 र्ािापरुमा होमस्टे उिघाटन खिय 35 

८ जनजातीिाई क्षमता षवकास काक्रय म-गतको 75 उिघोिण ताप्तिम 75 

८ पययटन सम्र्शन्ध काययक्रम 650 
पाकय मा गोिघरहरु तथा प्तसमेन्टको र्ेञ्च 
प्तनमायण 

600 

८ 0 0 नया गाउँ होमस्टेहरुको र्ोडय प्तनमायण 50 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

८ भ्यूटावर प्तनमायण ओभरी- गतको 1000 
पाकय मा थोपा प्तसिाई तथा फि-फूिको षवरुवा 
रोपण 

1000 

८ मषहिा सम्र्शन्ध काययक्रम 200 िोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चाि 200 

८ यवुा सम्र्शन्ध काययक्रम 200 प्रहरी तथा सेना प्तिशखत पररक्षा तयारी कक्षा 200 

८ संस्कृप्तत प्रर्धयन काययक्रम 250 काप्तिमाटी मेिा 50 

८ ० 0 भइुयार थान प्तनमायण, धमोप्तत 50 

८ ० 0 भइुयार थान प्तनमायण, पेरानी 50 

८ ० 0 भइुयार थान प्तनमायण, नयांगाउं 50 

८ ० 0 आराधाना ििय 50 

८ ढकेरी प्रहरी िौकी भवन प्तनमायण-गतको 1000 आमखोिीमा कल्भटय प्तनमायण 500 

८ 0 0 खल्िागाउँको र्ाटोमा ग्राभेि 500 

८ 
वडा-८ को कायायिय भवन प्तनमायण र्ाँकी कायय-
क्रमागत 

223 वडा नं. कायायिय पररसरमा िौिािय प्तनमायण 223 

८ 
वडा-८ को कायायिय भवन प्तनमायण र्ाँकी कायय-
क्रमागत 

11 वडा नं. कायायिय पररसरमा िौिािय प्तनमायण 11 

८ खानेपानी तथा सरसफाई सम्र्शन्ध कायय 400 ह्याण्डपम्प खररि 300 

८ 0 0 सरसफाई सम्र्शन्ध काययक्रम 100 

८ षवप्तभन्न स्थानमा खानेपानी धारा षवतरण 150 गपु्तडया तथा कुसन प्तनमायण ताप्तिम 150 

८ िम्िेरगंज पाकय  प्तनमायण- क्रमागत 1500 िम्िेरगंज पाकय  प्तनमायण- क्रमागत 1000 

८ 0 0 
सडक र्त्ती षवस्तार वािापरु, ओभरी, पेरानी, 
धमोप्तत, नयांगाउं 

500 

८ र्शत्त षवस्तार शजरो िेशख ओभरी 75 योजना अनगुमन खिय 75 

८ रेडक्रस भवन प्तनमायण िम्सेरगंज- गत योजना 500 गापा षवपि कोि 500 

८  नािी प्तनमायण झोथ ुथारुको घर नशजक, पेरानी 300 गापा षवपि कोि 300 

जम्मा 6804   6804 

९ र्चु्िापरु ररङ्गरोड वाि िेशख हाशत्तसारसम्म र्ाटो 1000 र्ागेसाि सा.र्.क्षेत्रमा पययटन पाकय  प्तनमायण 500 
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वडा 
नं. 

साषवकको स्वीकृत योजना तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) संिोप्तधत योजना, काययक्रम तथा र्जेट रकम (रु.हजारमा) 

प्तनमायण 

९ 0 0 जनता मा.षव.मा जस्तापाता खररि 500 

९ 
ढकेरी िोक िेशख जनता मा.षव.सम्मको र्ाटो 
कािोपते्र तथा नािी प्तनमायण 

8000 
ढकेरी िोक िेशख जनता मा.षव.सम्मको र्ाटो 
कािोपते्र तथा नािी प्तनमायण 

4724 

९ 0 0 ढकेरी ढकेरीमा सभाहि/षफल्ड प्तनमायण 3600 

९ विुापरु ररङरोड िेशख हाशत्तसार सम्म र्ाटो प्तनमायण 1000 
विुापरु ररङरोड िेशख हाशत्तसार सम्म र्ाटो 
प्तनमायण 

545 

९ 0 0 गरुुवागाउं िेशख ररम्ना सा.सम्म तारजािी 131 

जम्मा 10000   10000 
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ज) आ.व. २०७६/७७ को प्तनम्न र्ाषियक आय-व्यय ताप्तिका १ र २ िाई अनमुोिन गररयो । 
 

(१) आ.व. २०७६/७७ को एषककृत आय-व्यय षववरण (संिोप्तधत समेत) 

प्तस.नं. स्रोतको तह स्रोत र्जेट प्राप्ति रकम 

खिय (रु. हजारमा) 
िाि ु पूजँीगत षवत्तीय जम्मा 

१ नेपाि सरकार समाप्तनकरण अनिुान १६२४०० १५८४०० १७४ ९७०६२ ० ९७२३६ 

२ नेपाि सरकार िसतय अनिुान िाि ु २६८३३२ २४२७०९ २३०५४५ १२८९१ ० २४३४३५ 

३ प्रिेि नंर्र ५ समाप्तनकरण अनिुान ४८९८ ४८९८ ० १८२६ ० १८२६ 

४ प्रिेि नंर्र ५ िसतय अनिुान िाि ु ८००० ८००० ० ६८०० ० ६८०० 

५ प्रिेि नंर्र ५ षविेि अनिुान िाि ु ५२०० ५२०० ३९९४ ११६६ ० ५१५९ 

६ 
राजस्व र्ाँडफाँड - प्रिेि 
सरकार 

राजस्व र्ाडँफाँड २०१०६ १४६४५ ५०० ४१२२ ० ४६२२ 

७ 
राजस्व र्ाँडफाँड - संघीय 
सरकार 

राजस्व र्ाँडफाँड १७२५०० ११५८३८ ८९५६७ ३९०१९ ० १२८५८६ 

८ प्रिेि नंर्र ५ समपरुक अनिुान- प्रिेि ९५०० ७१२५ ० ४३५३   ४३५३ 

९ प्रिेि नंर्र ५ 
कोप्तभड षविेि कृषि काययक्रम- 
प्रिेि-५ 

१९२० १९२० १९२० ०   १९२० 

१० नेपाि सरकार सामाशजक सरुक्षा ११९०७१ ११६६८८ ११६६८८ ०   ११६६८८ 

११ नेपाि सरकार 
स्थानीय पूवायधार साझेिारी 
काययक्रम 

२२००० १६९२५ ० १६९२५   १६९२५ 

१२ नेपाि सरकार पंशजकरण काययक्रम- पंूशजगत २०६ २०५ ० २०५   २०५ 

१३ नेपाि सरकार पंशजकरण काययक्रम- िाि ु १३०२ ६८५ ६८५ ०   ६८५ 

१४ नेपाि सरकार नप्तसिंग काययक्रम- संघ ७०५ ७०५ ७०५     ७०५ 

१५ नेपाि सरकार रािी सोनारी गाउँपाप्तिका २८५० १३३८ १३३८     १३३८ 

१६ नेपाि सरकार रािपप्तत मषहिा उत्थान काययक्रम १० ० ०     ० 
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प्तस.नं. स्रोतको तह स्रोत र्जेट प्राप्ति रकम 

खिय (रु. हजारमा) 
िाि ु पूजँीगत षवत्तीय जम्मा 

१७ शज.स.स. अनिुान शज.स.स. अनिुान ४८३०६ ३६६६६ ११३५०     ११३५० 

१८ आन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत १८२९३५ १३५९३९ ६८४३६ ३०२४६ ० ९८६८२ 

कुि जम्मा १०३०२४१ ८६७८८६ ५२५९०२ २१४६१५ ० ७४०५१५ 
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(२) आ.व. २०७६/७७ मा आन्तरीक श्रोत तफय को आय प्रािीको शिियकगत षववरण 

रकम रु हजारमा 
िीियक वाषियक अनमुाप्तनत आय कुि आम्िानी 

एकीकृत सम्पती कर २५०० ५९ 

भपु्तमकर/मािपोत १२० ३२२६ 

घरवहाि कर २०० २३११ 

सवारी साधन कर (साना सवारी) १०० ० 

अखेटोपहारमा िाग्ने कर १० ० 

अन्य कर १९८ ८५ 

अन्य सेवा िलु्क तथा प्तर्क्री (ढंुगा, प्तगषट्ट, वािवुा) ८३३०० १२२२ 

परीक्षा िलु्क १०० ५९ 

अन्य प्रिासप्तनक सेवा िलु्क १५० ७७१ 

प्तसफाररि िस्तरु ३५०० १६५५ 

व्यशक्तगत घटना िताय िस्तरु २०० १२९ 

नाता प्रमाशणत िस्तरु २०० २४ 

अन्य िस्तरु ६६० १७७९ 

अन्य राजस्व ३०० ३९१२० 

गत वियको मौज्िात ९०२०७ ८५२४७ 

जम्मा १८१७४५ १३५६८६ 
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झ) यस गाउँपाप्तिकाका िाप्तग संघीय सरकारद्वारा कायम प्तनम्न वमोशजमको कमयिारी िरवशन्ि 
तेररजिाई छिफि गरी सवयसम्मतर्ाट अनमुोिन गररयो ।  
 

िरवशन्ि तेररज 

क्र.सं. पि तह सेवा समूह उप-समूह 
स्वीकृत 
िरवन्िी 

पिपूप्ततय ररक्त कैषफयत 

१ 
प्रमखु प्रिासकीय 
अप्तधकृत 

८ औ ं प्रिासन सा.प्र.   १ १ ०   

२ ईशन्जप्तनयर 
७/८ 
औ ं

ईशन्ज. प्तसप्तभि   १ १ ०   

३ अप्तधकृत 
७/८ 
औ ं

शिक्षा शि.प्र.   १ १ ०   

४ अप्तधकृत 
७/८ 
औ ं

प्रिासन िेखा   १ १ ०   

५ अप्तधकृत ६ औ ं प्रिासन सा.प्र.   २ १ १ 
समायोज भै आएका 
कम््यूटर अप्तधकृत 
काययरत-१ 

६ आन्तरीक िेखापरीक्षक ५ औ ं प्रिासन िेखा   १ ० १   

७ सहायक ५ औ ं प्रिासन सा.प्र.   ४ ० ४   

८ कम््यूटर अप्रटेर ५ औ ं षवषवध     १ ० १   

९ िेखा सहायक ५ औ ं प्रिासन िेखा   १ १ ०   

१० प्रा.स. ५ औ ं शिक्षा शि.प्र.   १ १ ०   

११ हे.अ. 
५/६ 
औ ं

स्वास््य हे.ई.   १ १ ०   

१२ सव-ईशन्जप्तनयर ५ औ ं ईशन्ज. प्तसप्तभि   १ १ ०   

१३ अ.सव.ईशन्जप्तनयर ४ औ ं ईशन्ज. प्तसप्तभि   १ १ ०   

१४ स.म.षव.प्तन. ४ औ ं षवषवध     १ १ ०   

१५ खा.पा.स.टे. 
४/५ 
औ ं

ईशन्ज. प्तसप्तभि स्याप्तनटरी १ १ ०   

जम्मा १९ १२ ७   

वडा कायायिय ९ वटा         ० ० ०   

१ सहायक ५ औ ं प्रिासन सा.प्र.   ४ १ ३   
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क्र.सं. पि तह सेवा समूह उप-समूह 
स्वीकृत 
िरवन्िी 

पिपूप्ततय ररक्त कैषफयत 

२ सव-ईशन्जप्तनयर ५ औ ं ईशन्ज. प्तसप्तभि   ४ ४ ०   

३ सहायक ४ औ ं प्रिासन सा.प्र.   ५ ५ ०   

४ अ.सव.ईशन्जप्तनयर ४ औ ं ईशन्ज. प्तसप्तभि   ५ ५ ०   

वडा कायायिय जम्मा १८ १५ ३   

कूि जम्मा ३७ २७ १०   

 

 
ञ) षवप्तभन्न वडाहरुर्ाट माग भई आएका संघ तथा प्रिेि सरकारसंग प्तनम्न योजनाहरु माग गने 
प्तनणयय गररयो ।  
 

संघ तथा प्रिेि सरकारसंग माग गने वडा स्तरर्ाट प्राि योजनाहरुको षववरण 

प्तस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रिेि सरकार अनमुाप्तनत रकम 
(रु. हजारमा) कैषफयत 

वडा स्तरर्ाट माग भै आएका योजनाहरु        

वडा नं. १       

१  खिे तिाव संरक्षण, व्यवस्थापन र गोही संरक्षण  प्रिेि सरकार १०००   

२ गाइिेख प्तसद्धर्ार्ा पययटषकय स्थिका िाप्तग 
भौंप्ततक सधुार (र्ाटो तथा खानेपानी समेत) 

प्रिेि सरकार १२००  

३ प्तसिाईका िाप्तग प्तडपर्ोररङ ३ थान प्रिेि सरकार ५०००  

५ कुिमुेश्वर शिवमशन्िर पययटन षवकास पूवायधार प्तनमायण प्रिेि सरकार १०००  

वडा नं. २       

१ झरना खोिामा पिु प्तनमायण संघीय सरकार ३०००० DPR तयार भएको 
२ मिवुा िेशख मिइुको खल्यान जोडने र्ाटो संघीय सरकार २५००० DPR तयार भएको 
३ रािी निीमा तटर्न्ध प्तनमायण, किनापरु संघीय सरकार ५००००  

४ खैरी कुिो प्तनमायण प्रिेि सरकार २००००  

५ ब्याडप्तमन्टन खेिको िाप्तग हि प्तनमायण अगैया 
गा.पा. पछाडी र्हउुद्देशश्य हि प्तनर 

प्रिेि सरकार ३०००  

६ यवुा तथा खेिकुि काययक्रम (अगैया- २ मा शजम 
क्िव भवन प्तनमायण) 

प्रिेि सरकार २०००  
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प्तस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रिेि सरकार अनमुाप्तनत रकम 
(रु. हजारमा) कैषफयत 

वडा नं. ३       

१ यवुा तथा खेिकुि काययक्रम प्रिेि सरकार १०००   

२ र्ाि षववाह सम्र्शन्ध सिेतना मूिक काययक्रम प्रिेि सरकार ४००   

३ नारायणपरु मिु सडक-र्नघपु्तस्र जानेर्ाटो प्तनमायण संघ १५००  

४ र्ल्ि ुथारुको घरिेशख िामीडांडा हुंिै नारायणपरु 
सडक प्तनमायण 

संघ १५००  

वडा नं. ४       

१  गोजरहवा नािामा कल्भटय संघ ३३७००० DPR तयार 
२ स्वास््य िौकीको स्तरर्षृद्ध (१५ िैया) संघ २००००  

३ कुम्भर िेशख िािपरुसम्म मोरंगा खोिा कटान 
प्तनयन्त्रण 

संघ ४००००  

४ हाट र्जार- तरकारी फिफूि संकिन तथा षवषक्र 
केन्र प्तनमायण 

प्रिेि सरकार २०००  

५ मोिषहया खोिा प्तसिाई कूिो ममयत संभार प्रिेि सरकार १०००  

वडा नं. ५       

१ रािी निीमा टवर्न्ध प्रिेि सरकार २००००  

२ धोधवा खोिामा पिु प्तनमायण प्रिेि सरकार ५०००  

३ रािी निीमा तारजािी तटर्न्ध संघीय सरकार ५००००  

४ िौधरीया खोिामा पूि प्तनमायण संघीय सरकार २००००  

वडा नं. ६       

१ कुण्डा तिव संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रिेि सरकार १५००  

२ प्तसधनवा जाने र्ाटो प्रिेि सरकार ५००० समपरुक  

३ कािो पत्र (वडा कायायिय िेशख प्तसद्देश्वर मा.षव. 
जाने र्ाटो) 

प्रिेि सरकार १५०० समपरु  

वडा नं. ७       

१ हजारे खोिामा पिु संघीय सरकार २५००  

२ प्तसंहैया नािामा पिु संघीय सरकार २५००  
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प्तस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रिेि सरकार अनमुाप्तनत रकम 
(रु. हजारमा) कैषफयत 

३ प्तनववुाटार िेशख सर ्गाउं हुंिै वडा कायायियसम्म 
र्ाटो स्तरोन्नती 

संघीय सरकार 
१०००  

४ ज्ञानोिय प्रा.षव.पखायि र भवन प्तनमायण प्रिेि सरकार १८००  

५ ने.रा.मा.षव.सरी पखायि प्तनमायण प्रिेि सरकार १८००  

६ अमर ज्योप्तत मा.षव.पखायि र भवन प्तनमायण प्रिेि सरकार १५००  

वडा नं. ८       

१ सम्िेरगंज पाकय मा भ्यूटावर, ओभरी  संघीय सरकार  २५०००   

२ हाट र्जारमा प्तसतभण्डार, शजरो र्जार संघीय सरकार ५००००  

३ ल्याण्डषफि साईटमा र्ायो ग्यास ्िान्ट प्तनमायण, 
शजरो र्जार 

प्रिेि सरकार १००००  

४ नयां गाउ होम स्टे र्ाटो कािोपते्र, नयांगाउँ संघीय सरकार २००००  

वडा नं. ९       

१ भ्यूटावर- महािेवा संघीय सरकार ५०००  

२ मेस तारजािी- ढकेरी एक्कासीनगर प्रिेि सरकार १५००  

३ गरुुवागांउ पययटन पाकय को भौंप्ततक सधुार संघीय सरकार १०००  

४ ररम्ना सा.व.उ.स.मा षपकप्तनक पाकय  षवस्तार प्रिेि सरकार १०००  

 
ट) सभा समापन  
गाउँसभाका सिस्यज्यूहरु रािी सोनारी गाउँपाप्तिकाको प्तमप्तत २०७७/०३/१० गतेका दिन सञ्चािन 
भएको गाउँसभा सञ्चािनमा सहयोग पयुायउन े सभाका सिस्यज्यूहरु, प्रमखु प्रिासकीय अप्तधकृत, 
सशिवािय तफय र्ाट खषटएका र आ-आफ्नो शजम्मेवारी वहन गरेका सम्पूणय कमयिारी, सञ्चारकमी, 
उद्योगी, व्यापारी तथा षवप्तभन्न संघ संस्थाहरु िगायत सम्पूणय गाउँपाप्तिका वासीहरुमा हादियक 
धन्यवाि ज्ञापन गिै सातौं गाउँसभा समापन भएको घोिणा गियछु । 


