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रातिी सोनारी गाउँपाशिकाको संक्षक्षति पररिय 
 

भौगोशिक अवप्स्िति र पररिय 
यस गाउँपालिकाको पूवयमा दाङ न्जल्िा पदयछ । पन्चचममा कोहिपुर न.पा. र डुडुवा गा.पा. पदयछ 
। यस्तै उत्तरमा दाङ र सल्यान न्जल्िा पदयछन ् भने दक्षिणमा नरैनापुर गा.पा. र भारतको 
सीमाना रहेको छ । २०७३ सािमा साबबक छ वटा गाववसहरू:- खासकुचमा, कचनापुर, बैजापुर, 
बबनौना, र्ते्तपुर र महादेवपुरीिाई समायोजन गरी ९ वडामा ववभाजन भई राप्ती सोनारी 
गाउँपालिका बनेको हो । गाउँपालिकाको पूवय–पन्चचम िम्बाई कररब ५३.५ ककिोलमटर रहेको छ 
भने उत्तर–दक्षिणको चौडाई कररब ४ कक.लम. अनुमान गररएको छ । यसको कूि िेत्रर्ि १०४१.८२ 
वगय कक.लम. रहेको छ । गा.वव.स Profile- २०७५ अनुसार यहांको कूि जनसंख्या ६७,३०० मध्ये 
पुरुष संख्या ३४,१६८ महहिा संख्या ३३,१२६ रहेको छ ।  

नेपाि अगधराज्यका सात प्रदेिमध्ये ५ न.ं प्रदेिको पन्चचमी भेगको मुख्य केन्रका रूपमा 
बाँके न्जल्िा रहेको छ । बाँके न्जल्िाको दक्षिणी भाग भारतीय सीमानासँग जोडडएकोिे यो 
न्जल्िािाई प्रमुख व्यापाररक केन्र मातनन्छ । बाँके न्जल्िाको दक्षिण भागमा तराईको समथर भू-
भाग र उत्तरी भागमा पूवयपन्चचम रै्लिएको चुरे श्रङृ्खिा पदयछ । भौगोलिक बनावटका दृन्टटिे यस 
न्जल्िािाई तीन भागमा ववभाजन गनय सककन्छ-  

(क) तराईको समथर भूलम 
(ख) उत्तरको भावर िेत्र 
(ग) चुरे पवयत शे्रणी 

न्जल्िाको उत्तरीिेत्र भावर र चुरे पवयत िङृ्खिामा पने भएकोिे यस िेत्रमा जनसङ्ख्याको 
खास चाप  नरहेको देखखन्छ । न्जल्िाको कूि जलमनमध्ये अगधकांि भूभाग (कररब ७० प्रततित) 
औसत १ डडग्रीभन्दा कम लभरािो भएको िेत्रिे ढाकेको छ भने चुरे िेत्रमा जलमन १२३१ लमटर 
उचाइँसम्म उठेको छ । तराईको भूभाग १२७ देखख २७५ लमटर उचाइँको बीचमा रहेको छ ।  

बाँके न्जल्िाका २ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये राप्ती सोनारी पतन एक 
गाउँपालिका हो । बाँके न्जल्िाका गाउँपालिका र नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी भू-भाग यस 
गाउँपालिकािे ओगटेको पाईन्छ । भौगोलिक ववभाजन अनुसार राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको उत्तरी 
िेत्रमा भावर र चुरे पवयत श्रङृ्खिाका साथै बाँके रान्टिय तनकुञ्ज पने भएकािे यस िेत्रमा 
जनसङ्ख्याको खासै चाप नरहेको देखखन्छ । यस गाउँपालिकाको भौगोलिक अवन्स्थतत समुर 
सतहबाट १६६ लमटर उचाइँदेखख १२३६ लम उचाइँसम्म रहेको । यो गाउंपालिका २८० १५' ००" उत्तरी 
अिांस ८१० ७८' ००" पूवी देिान्तरसम्म रै्लिएको यस गाउँपालिका प्राकृततक, सांस्कृततक र 
पययटकीय दृन्टटिे तनकै महत्त्वपूणय िेत्र मातनएको छ । (श्रोत:- VDC Profile- 2075) 
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आ.व. २०७८/०७९ का िाचग नवौं गाउं सभार्ाट पाररि नीति ििा 
काययक्रम 

प्रस्तुत कताय :- अध्यि श्री िाहुराम थारु 
२०७७ आषाढ १० गते 

गाउँ सभाका सिस्यज्यूहरु,  
१. राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभामा आगथयक बषय २०७८।०७९ को नीतत तथा काययक्रम प्रस्तुत गनय 

पाउँदा अत्यन्तै खुसी िागेको छ । यस  कोलभड महामारी तथा प्राकृततक बबपवत्तको असहज पररन्स्थतति े
मानव समुदायका आवचयकता र प्राथलमकताहरुिाई नै बदलिहदएको छ । यसिे अथयतन्त्र र समग्र िासन 
प्रकृयामा पतन गम्भीर असर परेको छ । यस्तो पररन्स्थततमा हरेक तहका सरकारिे आफ्नो तर्य बाट प्रवाह 
गररने सावयजतनक वस्तु तथा सेवाको पुनः प्राथलमकीकरण गनुयपने भएको छ । यस ववषम ्पररन्स्थततबाट 
यसको असरिाई न्यूनीकरण गदै जनजीवनिाई कसरी तनयलमत तुल्याउने भन्ने कुरा अहहिे ववचव सामू 
चुनौततको ववषय बन्न पुगेको छ । ववचवव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज पररन्स्थततका बीच 
आज २०७८/०७९ को नीतत तथा काययक्रम यस गररमामय सभा समि सम्बोधन गरररहँदा जनताको जीवन 
रिा र मुिुकको आगथयक, सामान्जक जीवनको सुरिाको प्रचनिे म अत्यन्त गम्भीर भएको छु । यस 
अवसरमा संघीय िोकतान्न्त्रक गणतन्त्रिाई मूतयरुप हददा आफ्नो जीवन उत्सगय गनुयहुने सम्पूणय ज्ञात, 
अज्ञात िहहदहरुप्रतत भावपूणय श्रद्धासुमन अपयण गनय चाहन्छु । साथै सामान्जक न्याय, समावलेिता, 
रान्टियता प्रतत प्रततवद्ध भई नागररक हक सहहतको न्यायपूणय समाज तनमायणको नेततृ्व गनुयहुने 
अग्रजहरुिाई नमन गदै सामान्जक रुपान्तरणको क्रममा घाईते, वेपत्ता व्यन्क्त तथा पररवारहरुिाई 
सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु । 

२. कोलभड–१९ (कोरोना भाईरस) महामारीिे सम्पूणय ववचव नै असहज र सङ्कटपूणय न्स्थतत बाट गुन्िरहेको छ 
। यस महामारीबाट सङ्क्रलमत भई यस गाउँपालिका, नेपाि लभत्र तथा ववदेिमा ज्यान गुमाउने नेपािी 
तथा ववदेिी नागररकका पररवारजनप्रतत गहहरो समवदेना व्यक्त गदै उपचारतहरुको िीघ्र स्वास््य िाभको 
कामना गदयछु ।  

३. यस्तो जोखखमपूणय न्स्थततमा अग्रपङ्न्क्तमा रहेर सेवा गने स्वास््यकमी, सुरिाकमी, सर्ाईकमी, एम्वुिेन्स 
चािक, पत्रकार, जनप्रतततनगध िगायत कमयचारीहरुको म उच्च प्रिंसा गदयछु । साथै यस राप्तीसोनारी 
गाउँपालिकाको कोरोना रोकथाम, तनयन्त्रण र उपचार कोषमा आगथयक तथा भौततक सहयोग उपिब्ध 
गराउनुहुने सबैिाई धन्यवाद हदन चाहन्छु ।  
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गाउँ सभाका सिस्यज्यूहरु, 
४. ववकास तनमायणका गततववगधिाई तीव्रता हदने समयमा कोलभड-१९ को महामारीसँग जुझ्नुपदाय ववकास 

प्रयासमा पक्कै पतन गततरोध उत्पन्न भएको छ, र्ितः चािु आगथयक वषयमा गाउँपालिकाको नीतत तथा 
काययक्रममा समावेि भएका कततपय काययक्रम तथा भौततक पूवायधार तनमायणमा आिाततत उपिन्ब्ध हालसि 
गनय कठीन छ । 

५. सावयजतनक जीवन नै अवरुद्ध हुन पुगेको बतयमान असहज अवस्थाको बाबजदु पतन आम गाउँवासीको 
सपना साकार पानय हामी तनरन्तर प्रयासरत रहेकै छौं। स्थानीय सरकारिे प्रत्येक वषयको आषाढ १० 
गतेलभत्र बजटे तथा काययक्रम पेि गनुयपने कानूनी व्यवस्था भएकोिे समयमै बजटे तथा काययक्रमको तयारी 
गनुयपनेमा कोलभड-१९ ववचवव्यापी संकटिे चािू आगथयक वषयका काययक्रमहरुको कायायन्वयन तथा अनुगमन 
गनुयपने, कमयचारीहरुको अभाव रहेको ववलिटट पररन्स्थततमा चािू आगथयक वषयको नीतत तथा काययक्रमबाट 
प्राप्त लसकाईिाई आधार मानेर प्रस्तुत नीतत तयार पररएको छ । 

६. कायायियबाट सम्पादन गररने सेवा प्रवाहिाई थप प्रभावकारी, चसु्त र गुणस्तरयुक्त बनाउन आवचयक 
कायायियको layout सेवामैत्री गराउने र कायायियमा लसलमत कमयचारीहरुका बावजुत बबलभन्न काययक्रमहरु 
पुरा गनय केही हदसम्म सर्ि भएका छौं  ।  

७. यस राप्तीसोनारी गाउँपालिका िगायत बाँके न्जल्िाका सपयदंिका बबरामीहरुको सहज र भरपदो उपचारको 
िागग सपयदंि उपचार केन्रिाई थप प्रभावकारी गराउन एम्बिेन्स सेवा सचंािन गने  कायय भएको छ । 

८. कोलभड-१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा तनयन्त्रणको िागग ४ वटा   आईसोिेसन केन्रमा ४५ बेडको 
अन्क्सजनसहहतका आईसोिेिन वाडय संचािन तथा व्यवस्थापन गररएको छ । जसिे गदाय समुदायमा 
कोलभड-१९ संक्रमण रै्िन तथा ववरामीको मतृ्यु हुनबाट रोक्न प्रभावकारी सर्िता लमिेको छ । 

९. यस राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ४ मा संचालित बैजापुर स्वास््य चौकीिाई १५ बेडको अस्पतािमा 
रुपान्तरण गने नीतत  अनुसार अस्पताि भवन तनमायण कायय अगाडी बढ्नुका साथै  २ जना MBBS 
डाक्टर, स्टार् नसय र ल्याब टेन्क्नलसयनहरु तनयुन्क्त गरी सहज र सरि  स्वास््य सेवा प्रदान गने कायय 
अगाडड बढेकाको छ ।साथै वडा नं. १ मा स्वास््य चौकक तथा ३, ६ र ८ मा आधारभुत स्वास््य केन्रको 
भवन तनमायण  भई सबै वडा सम्म स्वास््यको पहँुच पुगेको छ । 

१०. आन्तररक पययटन प्रवद्यधनमा टेवा पुयायउन राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ३ भुवरभवानी धालमयक 
स्थिमा पूवायधार तनमायणमा भईरहेको छ । त्यसैगरर वडा नं. ३ बैसामा थारु संग्राहिय र वपन्क्नक पाकय को 
तनमायण कायय भईरहेको छ ।साथै ढकेरी पाकय  िम्िेरगंज पाकय  तनमायणमा वविषे जोड हदईएको छ । 

११. यस राप्तीसोनारी गाउपालिको गाउँिेत्र लभत्रमा जम्मा २० कक. लम. सडक कािोपत्र ेभईसकेको  ४५०० लमटर 
हुने क्रममा छ भने ४५ कक.लम. सडक ग्राभेि भएको छ । यसैगरर गाँउपालिकाको आफ्नै िगानीमा वडा नं. 
३ मा ववद्युतीकरण र ववद्युत पोि ववस्तार तथा सुधार काययक्रम गररएको छ । 
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१२. हाि सम्म यस िेत्र लभत्रका ववलभन्न ककलसमका अपाङ्गता भएका ८८० व्यन्क्तिाई अपाङ्गता पररचय पत्र 
ववतरण गरर गाउँपालिकाका तर्य बाट प्रदान गररने सेवा सुववधामा उतनहरुको पहँुच सुतनन्चचत गररएको छ । 
साथै हहसंा पीडडत महहिा तथा बािबालिकािाईय उद्धार गरर सुरक्षित रुपमा राख्न र सहारा हदन वडा न २, 
३, ४, ५ र ६ मा सरे् हाउस संचािनमा आएको छ । 

१३. गाउँपालिका लभत्रका बेरोजगारको EMIS Entry  सम्पन्न हुने क्रममा रही प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 
अन्तगयत कामका िागग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदातयक आयोजनामा रोजगारी हदईएको छ ।  

१४. WASH Plan को िागग त्याङ्क सङ्किन कायय अगाडड बढेको छ। सरसर्ाई काययिाई थप व्यवन्स्थत 
गनय र्ोहर संकिनको िागग गाडड व्यवस्थापन गररएको छ । 

१५. स्वास््य चौकीहरु तथा स्वास््य केन्रहरुबाट तनयलमत Online system को माध्यमबाट मालसक प्रततवदेन 
लिई आवचयकता अनुसार सुधारात्मक कायय अगाडड बढाईएको छ । 

१६. राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ९ ढकेरी, वडा नं १ कुसुम र वडा नं ४ बैजापुरमा  पिु स्वास््य सेवा 
केन्र स्थापना गरर पिु स्वास््य सेवािाई जनताको घरदैिोमै पुर् याउने कायय गररएको छ । प्रत्येक वडा 
पिु प्राववगधकको तनयुक्ती गरर सकेको हँुदा वडा कायायियबाट पिु सेवािाई थप व्यवन्स्थत गररएको छ ।  

१७. राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ततनवटा रबरबोट तथा अन्य सामग्री सहहत आपत्कालिन कायय सचंािन 
केन्रको स्थापना भई आपत्कालिन उद्धारमा तत्काि Response गनय सककने गरर तयारी अवस्थामा 
रहेको छ ।  

१८. कोलभड - १९ का कारण मकायमा परेका कृषकहरुका िागग सबै वडाहरुमा उन्नत जातको धानको बीउ 
तनःिुल्क ववतरण गररएको छ । तरकारी, खाद्यान्न, दधु तथा दधुजन्य पदाथय, माछा, मासुमा 
राप्तीसोनारी गाउपालिका आत्मतनभयर भएकोछ । कोलभडबाट मतृ्यु भएका व्यन्क्तका पररवारिाई ककररया 
खचयको िागग प्रतत पररवार २० हजारको दरिे राहात रकम व्यवस्था गररएको छ । प्रत्येक कोरोना पोजेहटभ 
व्यन्क्तिाई जनही ५ हजारका दरिे रकम हदने व्यवस्था गररएको छ । 

१९. कृवष आधतुनकरण र यान्न्त्रकीकरण काययक्रम अन्तगयत पालिका लभत्रका ककसानहरुिाई अनुदानमा मेलिनरी 
औजार ववतरण गने काययक्रम सम्पन्न भई कृषकहरुको आयआजयन िगायतका कक्रयाकिापहरुिाई बढावा 
हदने कायय भएको छ ।  
 

आिरणीय गाउसभा सिस्यज्यूहरु, 
२०. “हाम्रो रातिी सोनारी, राम्रो  रातिी सोनारी” भन्ने नाराका साथ सुन्दर, समदृ्ध, आत्मतनभयर 
गाउँपालिका बनाउने ध्येयका साथ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका बालसन्दाहरुको सवोपरी हहत सम्मुन्नततका 
िागग तयार पाररएको आगथयक बषय २०७८।०७९ को िागग लिईएका प्रमुख नीतत तथा काययक्रम यस 
गररमामय सभा समि प्रस्तुत गदयछु ।  
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२१. ववचवव्यापी महामारीको रुपमा देखखएको कोलभड -१९ का कारण प्रभाववत ववकासिाई गतत हदई संघीय 
तथा प्रदेि सरकारिे अविम्बन गने नीतत अनुरुप हुने गरी कोरोना भाईरसको सङ्क्रमण रोकथाम, 
तनयन्त्रण, प्रततकायय र उपचारिाई प्रभावकारी बनाउने र आईसोिेिन व्यवन्स्थत बनाउने र आधारभूत 
आवचयकताका वस्तुको सहज आपूततयको व्यवस्था लमिाउदै रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार 
व्यन्क्तिाई िक्षित गदै कोलभड -१९ को असर न्यून गनेगरर रोजगारीका अवसर बढाउने तथा 
कृवषिते्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाई आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार गने काययिाई प्रभावकारी 
रुपमा संचािन गने तर्य  आगामी आगथयक बषय २०७८।०७९ को राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको नीतत तथा 
काययक्रम िक्षित गररएको छ । 

२२. कोलभड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा तनयन्त्रणको िागग पयायप्त रकम छुट्याई सो कोषको प्रयोग 
कोलभड -१९ को बहुआयालमक असरिाई न्यूतनकरण गने खािका काययक्रममा केन्न्रत गररनेछ । 

२३. जनताको आधारभूत मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास््य सेवामा सबैको सहज पहँुच स्थावपत गने 
नीतत लिईनेछ । यसको िागग संघीय सरकारबाट प्राप्त सितय काययक्रम र बजेटसँग तािमेि हुनेगरी 
स्वास््यका काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी बनाउन आवचयक ब्यवस्था गररने छ । 

२४. कोलभडको तनयन्त्रण तथा िेतत न्यूतनकरणको िागग गाउँपालिकाबाट संचालित आधारभुत स्वास््य 
केन्रहरु र स्वास््य चौकीहरुमा औषगध उपकरणको अभाव हुन नहदई त्यस्ता संस्थाबाट प्रदान गररदै 
आएको स्वास््य सेवा थप गुणस्तरीय बनाउने नीतत अविम्वन गररनेछ। 

२५. कोलभड-१९ को तनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनको िागग सम्पुणय स्वास््य संस्थाहरुमा आवचयक स्वास््य 
सामग्रीको व्यवस्थापन गररनेछ ।  

२६. स्वास््य संस्थामा नै सुत्केरी हुने दर बढाई मात ृ तथा नवलििु स्वास््य र पोषणन्स्थतीमा सुधार 
ल्याउन स्वास््य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउने आमाहरुिाई थप प्रोत्साहनको ब्यवस्था गररने छ । 

२७. आमासँग उपाध्यि काययक्रम अन्तगयत सुत्केरी अवस्थामा पोषणयुक्त खानाको महत्व दिायई, 
पोषणयुक्त खानाखाने बानीको ववकास गनय राप्ती सोनारी गाउपालिका िेत्र लभत्रका सुत्केरी आमािाई 
पोषण खाद्य सामग्री हस्तान्तरण सम्वन्धी काययक्रम संचािन गररनेछ । 

२८. थारु समुदायमा देखखने लसकिसेि एनेलमयाका ववरामीहरुको उपचारको प्रवन्ध र यस सम्वन्धी 
सचेतनामुिक काययक्रम सञ्चािन गररने छ । साथ ै िक्षित समुहमा तनःिुल्क जुका तथा अन्य 
पररन्जवी परीिण र हेमोग्िोबबन परीिण लिबबर संचािन गररनेछ । 

२९. ववद्यािय नलसयङ सेवािाई थप सुदृढ गदै सामुदातयक ववद्याियमा अध्यायनरत ववद्याथीहरुको 
तनयलमत स्वास््यजाँच गने ब्यवस्था गरी ककिोर ककिोरीहरुिाई उगचत परामियको ब्यवस्था गररनेछ 
भने महहिा स्वास््य स्वयं सेववकाको सेवािाई थप प्रभावकारी वनाउन ववलभन्न प्रोत्साहनका काययक्रम 
ल्याईनेछ । 
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३०. स्वास््यमा िगानी, रान्प्तसोनाररको सुनौिो बबहानी नारा िाई जनस्तरमा पुर् याउन योग लििा लिववर 
संचािन गररनेछ । रोग प्रततरोधात्मक िमता बढाउने तथा ववकार तनमूयिपाने आयूवेद सेवािाई बढावा 
हदन कववराजको व्यवस्था गररएको छ । यसबाट आयूवेद गचककत्सा पद्दततप्रतत जनमानसमा आकषयण 
पैदा गररनेछ । 

३१. स्वास््य ससं्था सचंािन तथा ब्यवस्थापन सलमततका काययहरु थप प्रभावकारी वनाईनुका साथ ै
स्वास््य संस्थाको तनयलमत अनुगमन गरी स्वास््यकमीको मनोवि तथा िमता बढाउन समयानुकूि 
तालिम संचािन र सुिासन कायम गने कायय िाई प्राथलमकता हदईनेछ । स्वास््य सुचना प्रणािी 
तथा आपुततय ब्यवस्थापनिाई थप ब्यवन्स्थत गनय सम्पुणय स्वास््य संस्थाहरुवाट अनिाईन प्रततवेदन 
प्रववटट गने ब्यवस्था लमिाईनुका साथै सलमिा प्रणािीिाई थप ब्यवन्स्थत बनाईने छ । 

३२. क्यान्सर, मधुमेह, दम, किेजो, लमगौिाका ववरामी तथा उच्च रक्तचाप िगायतका नसने रोगको 
पहहचान परीिण र उपचारका काययक्रमहरु प्रदेि तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी 
बनाईने छ । साथै पालिकाबाट प्रदान गदै आएको गरीब तथा अिक्त उपचार राहत खचय वापतको 
रकमिाई तनरन्तरता हदईने छ । 

३३. पूणयखोप सेवा उपिव्ध गाउँपालिका घोषणा भईसकेकोिे यसको हदगोपनको िागग  उपयुक्त तवरबाट 
खोप सामग्री भण्डारण गरी गुणस्तरीय खोप सेवा प्रदान गररने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

३४. गुणस्तरीय र जीवनोपयोगग लििामा िगानी भन्ने नाराकासाथ सबै वािबालिकाको पढ्ने अगधकारको 
सुतनन्चचतता गनय अतनवायय तनःिुल्क आधारभूत लििा सुतनन्चचता कायम गदै माध्यलमक तह सम्म 
तनःिुल्क काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

३५. ववचवब्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना भाईरस (COVID-19) को संक्रमणका कारणसम्पूणय ववद्याियहरु 
बन्द रहेकोि े ववद्याथीहरुिाई बैकन्ल्पक लििण लसकाई वातावरण तनमायण गरर लसकाई वातावरण 
सहज तररकािे सुचारु गनय आफ्नो पररवेि अनुसार लसक्ने वाताबरण तनमायण गररनेछ । 

३६. ववद्यािय लििाको िैक्षिक गुणस्तरमा प्रमुख भूलमका अलभभावकको नै हुने हुदा लििक, ववद्याथी र 
अलभभावक बीचको बत्रकोणात्मक सम्बन्धिाई प्राथलमकता हदईनेछ । 

३७. ववद्यािय लििािाई तनरीिण, सुपेरीवेिण, अनुगमन र मुल्याङ्कन गनय स्थानीय स्तरबाट लििा 
सलमतत, ववषय ववज्ञ, प्रधानाध्यापक र स्रोत लििकको व्यबस्था गरर िैक्षिक गुणस्तर मापन गररनेछ  

३८. ववद्याथी संख्या र सेवा िते्रको आधारमा ववद्यािय मजय र किा वा तह घटाउने काययक्रमिाई अगाडी 
बढाईनेछ । 

३९. ववद्याियको पररसर, िौचािय, बाहहरी वातावरण र पखायििाई सरसर्ाई गनय िगाईनेछ र सबै 
ववद्याियिाई स्यातनटाईज गररनेछ । 
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४०. छोरी सािरता काययक्रम िागु गररनेछ । साथै यस गाँउपालिकामा स्थायी बसोबास भएका ववद्याथीिाई 
उच्च तहको प्राववगधक लििा तथा MBBS मा छात्रवतृ्तीको व्यवस्था गररनेछ । 

४१. पढाई उत्सव/िैक्षिक प्रदियनी मेिा/अततररक्त कक्रयाकिाप/किा कोठामा आधाररत पठन लसप 
परीिण,स्तरमापन परीिा र Bench Marking िाई प्राथलमकता हदई पठन लसपको ववकास गररनेछ । 
गाउँपालिका कायायियको पररसरमा नमुना पुस्तकािय स्थापना गररनेछ । 

४२. प्रत्येक हदन लििामा नयाँ लििण लसकाई आयामको प्रादभुायव भईरहेको सन्दभयमा प्रधानाध्यापक र 
ववषयगत लििकिाई िैक्षिक गुणस्तर बदृ्गधमा नवीनतम गचन्तन जगाउन पेिागत िमता ववकास 
तालिममा संचािन गरर उच्च स्तरीय जनिन्क्त उत्पादन गररनेछ । 

४३. संस्थागत ववद्याियमा न्यूनतम मापदण्ड अनुसार संचािन हुनु पने, िुल्क तनधायरण, छात्रववृत्त 
िगायत अन्य कक्रयाकिाप संचािन गरे/नगरेको एकीन गने साथै सावयजतनक र तनजी ववद्याियको 
ववचको असि अभ्यास आदानप्रदान काययक्रमिाई प्राथलमकताका साथ संचािन गररनेछ । 

४४. कुनैपतन ववद्याथीिाई जातजातत, भाषा धमय,वगय वविेष वा िैंगगक वा िारीररक हहसाबिे ववभेद नगरी 
सबै ववद्याियहरुिाई ववभदेरहहत र बािमैत्री ववद्याियको रुपमा रुपान्तरण गररनेछ । 

४५. उत्तीणय दर, किा दोहोयायउन ेदर, किा छाड्ने दर, तनन्चचत तह पूरा गने दर, खुद भनाय दर, कोरा भनाय 
दर, उपिब्धी स्तर जस्ता सूचकहरूका आधारमा प्रत्येक ववद्याियको आन्तररक सिमता पहहचान र 
ववचिेषण गदै मौजुदा अवस्थाको आधारमा पतछल्िा वषयहरूका िागग िक्ष्य तनधायरणका साथै िैक्षिक 
उपिब्धी बढाउन बस्तुगत काययक्रम संचािन गररनेछ । 

४६. कम्प्युटर, Internet Connectivity जस्ता सूचना तथा प्रववगधको माध्यमबाट लििक, कमयचारी र 
ववद्याथीिाई त्यससँग सम्बन्न्धत आधारभूत ज्ञान, सीप प्राप्त गनय अलभप्रेररत गदै लििण लसकाई 
कक्रयाकिापमा ICT को प्रयोग गनय अलभप्रेररत गररनेछ । 

४७. E-Librabryको व्यावस्थापन गरर सुचना प्रववगधको माध्यमबाट लसकाई गने वातावारण बनाईने छ । 
४८. यस गाउँपालिकामा बसोबास गने ववपन्न तथा आगथयक रुपिे कमजोर महहिा, एकि महहिा, 

दलित,जनजाती,अपाङ्ग तथा अन्य वगयका बािबालिकाको उच्च लििा अध्ययन गने ईच्छािाई पुरा 
गनय तथा उच्चस्तरीय प्राववगधक जनिन्क्त उत्पादन गनय बहु प्राववगधक लििािय तथा छात्रववृत्तको 
व्यबस्था गररनेछ । 

४९. सरसर्ाई र स्वच्छताको िागग सावयजतनक ववद्याियमा अध्ययनरत सम्पूणय छात्राहरुिाई Sanitary 
Pad को व्यवस्था गररनेछ । 

५०. सामुदातयक लसकाई केन्र मार्य त अनौपचाररक,बैकन्ल्पक तथा तनरन्तर लििा संचािन गदै स्काउट, 
बािक्िव, जतुनयर रेडक्रस सोसाईटी आहद गठन गरी ववद्याथीहरुमा सामान्जक कामप्रतत श्रद्घाको 
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भावना ववकास गराउन पहि गररनेछ ।साथै सावयजतनक ववद्याियमा मेरो एक हदन काययक्रम िागु 
गरर कन्म्तमा महहनामा एकपटक जनप्रतततनगध ववद्याियमा जाने व्यवस्था गररने छ । 

५१. िक्ष शिक्षक तनयशमि षवद्यािी : प्रभावकारी लििण गुणस्तरीय लसकाई को िक्ष्य हालसि गनय 
ववद्याियको िकै्षिक  वातावरण, लििक र ववद्याथीको उपन्स्थतत, अन्तरववद्यािय परीिा केन्र र 
परीिण पद्दतत जस्ता ववगध अविम्बन गररनेछ । साथै लििकको िमता ववकासमा सघाउ पुग्ने 
काययक्रम संचािनमा  वविेष जोड हदईनेछ । 

५२. समुदायस्तरमा रहेका बािववकास केन्रहरुको स्तरोन्नतत गरी वडास्तरबाटै नमूनायोग्य कायय गनय 
प्रोत्साहहत गरीनुका साथै बािववकास केन्रमा काययरत सहजकतायहरुको योगदानिाई उगचत मूल्याङ्कन 
गने नीतत अविम्वन गररनेछ । यस अन्तगयत प्रोत्हसान  भत्ता उपिब्ध गराईनेछ ।  

५३. गत आवमा सामुदातयक ववद्याियको ववद्याथीको यातायातको िागग स्कुि बसको व्यवस्थािाई थप 
व्यवन्स्थत  गररनेछ । 

५४. यस गाउँपालिका लभत्र सञ्चालित सामुदातयक क्याम्पसको िागग अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । 
५५. ववद्यािय लििाको आधार प्रारन्म्भक किाहरुिाई बािमैत्री बनाउन छापामय किाकोठा, तालिम प्राप्त 

लििक र आधारभुत िैक्षिक सामग्रीहरुको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  
५६. िैक्षिक अनुदानको काययक्रमिाई ववद्याथी लििक अनुपात, कायय सम्पादन र ववद्यािय सुधार योजना 

आहदका माध्यमबाट न्यायोगचत ढंगिे सम्बोधन गररनुका साथै प्राववगधक ववषय संचािन गनय 
ववद्याियहरुिाई प्रोत्साहन हदईनेछ । 

५७. राप्ती सोनारी गाउँपालिका, नीन्ज िेत्र र सामान्जक िेत्रको संयुक्त सहभागगतामा बहुप्राववगधक 
लििािय स्थापना र संचािनको िागग आवचयक व्यवस्था लमिाईनेछ। 

५८. गाउँ िेत्र लभत्र रहेका ववद्याियहरु मध्येबाट नमुना ववद्यािय छनौट भईसकेकोमा  तत ववद्याियिाई 
पयायप्त पूवायधार ववकासमा प्रोत्साहन गदै गाउँ िते्रको िैक्षिक गुणस्तर, सरसर्ाई एवं व्यवस्थापकीय 
दृन्टटिे उत्कृटट रहेका ववद्यािय छनौट गरर पुरस्कृत गररनेछ । 

५९. गाउँ लििा योजना र स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरर कायायन्वयनमा िैजानुका साथै िैक्षिक गुणस्तर 
अलभवदृ्गध गनय अनुगमनिाई थप व्यवन्स्थत र बैज्ञातनक बनाउन उपचारात्मक तनरीिण जस्ता 
साधनहरुको अविम्वन गररनुका साथै ववद्यािय लििामा सूचना प्रववगधको प्रयोग गरर िैक्षिक 
व्यवस्थापनिाई चुस्त दरुुस्त पाररनेछ । 

६०. अध्यि तथा राटिपतत कप खेिकुद प्रततयोगगता तथा अन्य खेिकुद प्रततयोगगता आयोजना गरर युवा 
तथा ववद्याथीहरुमा स्वच्छ प्रततस्पधी भावनाको ववकास गराई िारीररक, मानलसक र िैक्षिक ववकास 
गने नीतत लिईनेछ ।खेिकुदमा ववद्याथी तयारीको िागग ववद्याियमा खेिकुद सामग्री ववतरण 
गररनेछ । 
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६१. आत्म अनुिासनको िागग  खेिकुद भन्ने नारािाई आत्मसात गदै खेिाडड तथा खेि पूवायधारमा 
िगानी बढाउन प्रोत्साहहत गने नीतत लिईनेछ । साथ ैयुवा िक्षित ववलभन्न िमता ववकास तथा लसप 
हस्तान्तरण काययक्रममा जोड हदईनेछ । 

६२. युवा तथा िैक्षिक बेरोजगारहरुिाई प्राथलमकतामा हददैं स्वारोजगार मुिक काययमा संिग्न स्थानीय युवा 
उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहहत गररने छ । 

६३. सुधारौं बातन सरसर्ाईमा िगानी भन्ने नारािाई आत्मसात गदै प्रत्येक वडाहरुमा टोि ववकास 
संस्थाहरु गठन गरीनुका साथै उक्त टोि ववकास संस्थाहरुिाई पररचािन गरर ववकास तनमायण तथा 
सरसर्ाईका काययक्रमहरु अगाडड बढाईने छ । र्ोहोर व्यवस्थापनका िागग सवारीको व्यवस्थािाई थप 
व्यवन्स्थत गररनेछ । 

६४. गाउँपालिका लभत्रका खािी सावयजतनक जग्गाको अलभिेखखकरण गरी बबलभन्न जातका बोटबबरुवाहरु 
बिृारोपण गरी हदघयकािीन संरिणको नीतत लिईने छ । साथै पाकय  तनमायणको िागग बबतनयोन्जत 
रकमको कन्म्तमा ४०% रकम अतनवायय रुपमा हररयािी काययक्रमको िागग खचय गनै पने व्यवस्था 
लमिाईनेछ । एक घर एक ववरुवा काययक्रम िागु गररने छ । 

६५. ववपद् जोखखम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनका िागग बबिेष नीतत लिईनेछ । यस गाउँपालिकामा 
स्थावपत आपत्कालिन कायय संचािन केन्दिाई आधारभूत स्रोतसाधन सम्पन्न बनाईनेछ । सबै वडा 
कायायियहरुमा ववपद ब्यवस्थापनका आधारभूत सामग्री भण्डारणको ब्यवस्था लमिाईनुका साथ ै
ववपद्को समयमा राहत तथा उद्धारिाई सहज बनाउन आवचयक हेलिप्याड तनमायण गररनेछ । 

६६. बबपद जोखखम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनको िेत्रमा उत्कृटट काययसम्पादन गरेका अन्य सरकारी, 
गैरसरकारी तनकायसंग समन्वय तथा सहकायय गरी समानान्तर लसकाईको अवधारणािाई ब्यवहारमा 
उताररने छ । यसको िागग अन्तर तनकाय समन्वयको काययिाई बलियो बनाईनेछ । 

६७. वातावरण, सरसर्ाई तथा ववपद् व्यवस्थापन  तथा अन्य िेत्रमा उदाहरणीय कायय गने ब्यन्क्त, संस्था 
र टोिबबकास संस्थािाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गने नीतत लिईनेछ । वन्यजन्तुबाट हुने िेततमा 
िेततपुततयको व्यवस्था गररनेछ । 

६८. गाउँपालिका लभत्र र्ोहर संकिन गदाय स्रोतमा नै छुट्याउने गरी नागररकिाई प्रोत्साहहत गररने छ । 
साथै Reduce, Reuse र Recycle को अवधारणािाई व्यवहारमा उतानय सचतेनात्मक काययक्रमहरु 
संचािन गररनेछ । 

६९. तोककएको भन्दा बाहेक ठाउँमा पाककय ङ्ग गने, र्ोहर ब्यवस्थापनका िागग सावयजतनक सवारी साधनमा 
डटटबीन नराख्ने, रु्टपाथमा र सडकमा तनमायण सामग्री राख्ने, सतही ढिमा िौचाियको ढि लमसाउन े
िगायतका वातावरण बबगाने जस्ता गततबबगध तनरुत्साहहत गने नीतत लिईनेछ । 



10 

 

७०. एक घर, एक धाराको नीततिाई आत्मसात  गदै प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपातनको िागग धारा 
व्यवस्थापन गररनेछ ।  राप्ती सोनारी गाउँवासीको खानेपानीमा पहँुच अलभवदृ्गध गनयका िागग आधार 
रेखा तयार गने तथा वास ईकाईको स्थापना गरी खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्वन्धी कायय सचंािन 
गररनेछ । 

७१. नेपाि सरकारको स्वच्छ नेपाि अलभयानिाई आत्मसात गदै यस गाउँिेत्र लभत्रका राजमागयको तनन्चचत 
दरुीमा खानेपानी सहहत िौचाियको व्यवस्था गररनेछ । 

७२. कृषकहरुिाई व्यावसातयक खेती पद्दतत तर्य  उन्मुख गराउन खेती योग्य जलमनको चक्िाबन्दी गने 
काययमा उत्प्रेररत गने खािका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७३. कृवष उत्पादनिे उगचत मूल्य पाउने गरी बजारको व्यवस्था गररनेछ । साथै गाउँपालिका िेत्र लभत्रका 
बजारवाट टाढा भएका ठाउँबाट कृवष उपजिाई बजारसम्म पुर् याउन ढुवानीमा वविेष अनुदान प्रदान 
गररनेछ । 

७४. टोिटोिमा कृषक समूह ; गाउँगाउँमा सहकारी काययक्रम संचािन गरी कृषकहरुिाई संगहठत र 
आत्मतनभयर तुल्याईनेछ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक तथा मजदरुहरुको पहहचान र 
वगीकरण गरी उतनहरुिाई पररचय पत्र ववतरण गररनेछ । 

७५. कृवषमा आधतुनक प्रववगध लभत्राउदै एकि तथा सामुहहकरुपमा ककसानिाई आत्मतनभयर बनाउन कृवषको 
ब्यावसायीकरण, बजै्ञातनकीरण तथा ववववधीकरणमा जोड हदईनेछ ।  कृवष िेत्रमा आवचयक 
श्रमिन्क्तको अभाविाई दृन्टटगत गदै आवचयक ज्ञान, सीप, प्रववगध र िगानीको वातावरण लसजयना 
गरर यान्त्रीकरणमा वविेष जोड हदईने छ । 

७६. कृवष उत्पादन तथा उत्पादकत्व वढाउन कृषकहरुिाई कृवष उत्पादन सामग्रीमा ७५ प्रततित अनुदान 
तथा उपकरणमा ५० प्रततित अनुदान हदईनेछ । 

७७. लसचंाईको अभाव भएका िते्रमा सुख्खा सहन सक्ने बािीको खेती गनय कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ 
र लसचंाईको िागी आकाि ेपानी संकिनका िागी ववलभन्न काययक्रम तथा थोपा लसचंाई िगायतका 
उपयूक्त प्रववगध प्रयोग गनय कृषकिाई प्रोत्साहन गररनेछ । साथ ै कृवष िेत्र तथा कृवष औजार तथा 
लसचंाईको िागग आवचयक पने ववद्युत सहुलियत दरमा सवै ककसानको पहँुचमा पुर् याउन सहयोग 
गररनेछ र गाउ िते्र लभत्रका सवै खेतत योग्य जलमनमा लसचंाई सुववधा पु¥याउन जोड हदईनेछ । 

७८. खेतत गरौं भकारी भरौं काययक्रम अन्तगयत तनन्चचत बािीको व्यवसातयक उत्पादन बढी हुने िेत्रिाई 
पकेट तथा ब्िक िेत्र तनधायरण गरर कृषकिाई एकककृत सेवाहरु सवयसुिभ रुपमा प्रदान गररनेछ । 

७९. गाउँपालिकािाई बबउ उत्पादनमा आत्मतनभयर वनाउन  बबउ आत्मतनभयर काययक्रम संचािन गररनुका 
साथै बािी बबमा गनय ककसानहरुिाई सचेतनामूिक काययक्रम संचािन गररनेछ । 
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८०. कोलभड–१९ को महामारीका कारण ववदेि तथा स्वदेिमै जागगर गुमाएका तथा बेरोजगार युवाहरुिाई 
व्यवसातयक कृवष तथा पिुपािनमा प्रोत्साहन गनय यूवा स्वरोजगारीका काययक्रम संचािन गररनेछ । 

८१. कम समयमा तयार हुने र बढी आम्दानी हदने खािका खेती मार्य त ववपन्न वगय र महहिाहरुको 
आयस्तर वदृ्गध गने काययक्रम संचािन गररनेछ । 

८२. माटो परीिण र बािी संरिण सेवािाई वविषे काययक्रमको रुपमा प्रभावकारी तररकािे अगाडी बढाईनेछ 
। साथै ववषादीबाट मानव स्वास््यमा पने दरुगामी असरिाई मध्यनजर गदै रासायतनक मि तथा 
ववषादीको प्रयोग कम गदै प्रागांररक उत्पादनिाई प्रोत्साहन हदईनेछ । 

८३. पिुपन्छीको नचिसुधार, पौन्टटक दाना आहाराको व्यवस्था, पिुपन्छी स्वास््य सेवा एवम ्उत्पाहदत 
पिुजन्य पदाथयको बजारीकरणका चारै पििाई समानान्तर रुपमा अगाडड बढाई एकीकृत रुपमा सेवा 
प्रदान गने गरी काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । पिुपािन व्यवसायिाई प्रबद्यधन गनय ववलभन्न संघ 
सस्थासँग सहकायय गने नीतत अबिम्बन गररनेछ । 

८४. गाई, भैसी र बाख्राको कृबत्रम गभायधान काययक्रमिाई प्रभावकारी बनाई उन्नत नचिका पिुहरुको 
संख्यामा वदृ्गध गररनेछ । 

८५. गुणस्तरीय पिुआहारको उपिब्धता बढाउन डािेघाँस, भुईघाँस उत्पादन, बबउ वदृ्गध, दाना, औषधी र 
घाँस सलमश्रण लमनरि आहद उत्पादन र प्रयोगका साथ ै कृवषजन्य उप–पदाथयहरुको सदपुयोगिाई 
प्रोत्साहन  गने नीतत लिईनेछ । 

८६. पिुपन्छी वविेष उत्पादन िेत्र तोकी त्यस्ता िते्रमा आवचयक पूवायधारको ववकास गरी नचिसुधार, पिु 
आहारा, पिु स्वास््य सेवा, सुिभ ऋण र बबमा सहहतको प्राववगधक सेवा प्रदान गररनेछ, साथ ै
पिुपन्छी पािनमा बढदो महहिा सहभागगता र महहिा ककसान सिक्तीकरणिाई केन्न्रत गदै साना 
तथा व्यवसातयक महहिामुखी काययक्रम सञ्चािनमा जोड हदईनेछ । 

८७. दगू्ध पदाथय एवम ्मासुको गुणस्तर र स्वच्छतािाई कायम राख्न बधिािादेखख भान्छासम्म स्वच्छ र 
स्वस्थ मासु एवं गोठदेखख ओठसम्म स्वच्छ र स्वस्थ दधू काययक्रमिाई अलभयानको रुपमा सञ्चािन 
गररनेछ । 

८८. महहिाको आगथयक तथा सामान्जक सिन्क्तकरणका िागग लसप ववकास तथा व्यन्क्तत्व ववकासका 
काययक्रमहरु सचंािन गरी स्थानीय व्यवसायी महहिाद्धारा उत्पाहदत व्यवसातयक उत्पादनिाई रान्टिय 
स्तरको वजारमा पहहचान गराउने  तर्य  वविेष जोड हदईनेछ । 

८९. यौन दवु्र्यवहार र घरेिु हहसंामा परेका महहिाहरुिाई उगचत संरिण, न्याय, मनोसामान्जक परामिय 
तथा आयआजयनमा सहयोग पुर् याउने खािका काययक्रम संचािन गररनेछ । 

९०. एकि महहिा िक्षित काययक्रम सञ्चािन गररनेछ।साथै सामाजका अग्रज सम्मातनत ज्येटठ नागररको 
भुलमका र योगदानिाई उच्च महत्व हदई हदवा सेवा केन्र स्थापना गररनेछ । 
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९१. अपाङ्गमैत्री भौततक संरचना तयारमा जोड हददैं मध्यम अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुका िागग 
रोजगारका अवसर लसजयना गने खािका व्यवसातयक तथा लसपमुिक काययक्रममा सहभागी गराई 
आत्मतनभयर वनाउन सहयोग गररनेछ । 

९२. हाम्रा बािबालिका : राम्रा बािबालिका को मान्यतािाई स्थावपत गदैं यस गाउँपालिकािाई बािमैत्री 
गाउँपालिकाको रुपमा घोषणा गररनेछ । साथ ै बाि वववाह, वािश्रम अन्त्य गरी बािबालिका मागथ 
हुनसक्ने हहसंा, िोषण, दवु्र्यवहार रोकी बािबालिकाको मानलसक, िारीररक तथा सामान्जक ववकासमा 
सहयोग पुर् याउने काययक्रममा जोड हदईनेछ । 

९३. आहदवासी जनजाती, दलित, मुन्स्िम, अल्पसंख्यक िगायतका समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यन्क्त 
तथा अतत ववपन्न बगयिाई िक्षित गरी ववलभन्न आयमूिक काययक्रम संचािन गररनेछ । साथै उक्त 
वगय तथा समुदायको सिन्क्तकरणका िागग ववलभन्न काययक्रमहरु संचािन गरर समावेलिकरण सहहतको 
सामान्जक न्याय कायम गररनेछ । 

९४. डडन्जटि बोडय मार्य त गाउँपालिकाको सूचना प्रवाहमा सरिता ल्याईनुका साथ ै डडन्जटि नागररक 
वडापत्रको सुरुवात गरी मोबाईि एन्प्िकेिन वाटै गुनासो र उजुरी लिने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

९५. कमयचारीहरुिाई उच्च मनोवि सहहत काययगने वातावरण तयार गरी उगचत प्रोत्साहन गदै उतनहरुको 
िमता ववकास, अनुिासन तथा ववृत्त ववकासमा जोड हददैं कमयचारी प्रिासनिाई जवार्देही, प्रततस्पगधय 
र उत्पे्रररत बनाईनेछ । 

९६. सावयजतनक सवेािाई िीघ्र, सरि, लमतव्ययी र सबैको पहँुचमा पुर् याउने तथा सावयजतनक सेवा 
प्रवाहिाई स्वच्छ, तनटपि पारदिी र सेवाग्राहीमतै्री बनाईनेछ । सेवाग्राहीमैत्री पूवायधार र सेवामा 
तन्ल्िन राटिसेवक तयार गनय थप तनयम तथा काययववगध बनाई िागू गररनेछ । 

९७. नेपाि सरकारिे अविम्वन गरको भ्रटटाचार र िैंगगक हहसंा ववरुद्ध िुन्य सहनलििता नीततको 
प्रभावकारी कायायन्वयनका िागग आवचयक व्यवस्था लमिाईनेछ । 

९८. ववत्तीय पारदलियता तथा सुिासनका िागग गाउपालिका केन्र, ववषयगत िाखा तथा वडा कायायिय, 
स्वास््य संस्था तथा ववलभन्न संघ संस्थाबाट संचािन गररने सवै प्रकृततका काययक्रमहरु, बैठक, गोटठी, 
सभा िगायतका काययक्रममा संचािन खचय काययक्रम पूवय र यथाथय खचय काययक्रम समापन भएपतछ 
अतनवायय रुपिे सावयजतनक गररनेछ । 

९९. गाउँपालिकाको आन्तररक राजचविाई सुदृढ गनय करका दायराहरु बढाई कर सप्ताह, घरदैिो अलभयान 
िगायतका राजचव अलभबदृ्गध गने काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । साथै गाउँपालिकाबाट संचािन हुने 
काययक्रमहरुमा कर ततने व्यन्क्त तथा संघसंस्थािाई मात्र सहभागी गराईने नीतत लिईनेछ । 

१००. कर तिरौ : गाउँ षवकासमा योगिान गरौं भन्ने भावना गाउँवासीमा जागतृ गराईनेछ र सवै भन्दा 
बढी कर ततने करदातािाई सम्मान गने काययक्रम अगाडड बढाईनेछ । 
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१०१. गाउँपालिकाबाट यस आगथयक बषयमा सुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गनय 
प्राथलमकता हदईनेछ । साथै बहुववषयय योजनामा आवचयकता अनुरुप बजेटको व्यवस्था गरी 
कायायन्वयन गररनेछ । 

१०२. गाउँपालिकाको प्रिासकीय भवनको अभावमा सेवाप्रवाह कायय एकदमै कठीन भएको अवस्थामा 
ब्यवन्स्थत पाककय ङ, बगैचासहहतको प्रिासकीय भवनको पूवायधार तनमायण िागग जग्गा प्रान्प्तको प्रकक्रया 
कायय अगाडड बढाईने छ । सुववधासम्पन्न सेवाग्रहह प्रततिािय तनमायण गररनुका साथै आफ्नै भवनमा 
संचालित वडा कायायिय तथा स्वास््य संस्था पररसर ब्यवस्थापनको िागग सुन्दरता र स्वच्छता 
कायम हुने ककलसमका बगैचा तनमायण गररनेछ । 

१०३. गाउँिते्र लभत्रका सडकहरु तनमायण तथा ममयत सम्भार काययिाई प्राथलमकता हदईनेछ । 
१०४. संचार मैत्री सरकार र ववकासमैत्री संचारको अवधारणा अनुसार गाउँपालिकाका कृवष, वातावरण 

तथा समावेिी ववकासमैत्री सामग्री प्रकािन, प्रसारणमा एर्.एम.रेडडयो, टेलिलभजन, पत्रपबत्रका 
िगायतका स्थानीय संचार माध्यमसँग सहकाययमा जोड हददै स्थानीय संचारकमीहरुिाई त्यस्ता सामग्री 
तयार पानय प्रोत्साहन हदईने छ । 

१०५. पूवायधार ववकासको िते्र बाहेक अन्य िक्षित काययक्रम, िमता ववकास काययक्रम तथा अन्य 
प्रवयद्र्धनात्मक काययक्रमहरुको प्रभावकाररता वदृ्गधका िागग सवै वडामा एकरुपता आउने गरर 
सम्वन्न्धत ववषयगत िाखा उपिाखा सँगको समन्वयमा कायायन्वयन गररनेछ । 

१०६. युवा संगै अध्यक्ष काययक्रम अन्तगयत गाउँिेत्रका ववकास पूवायधारबाट वन्ञ्चत रहेका समुदायिाई 
िाभ पुग्न सक्ने गरी बेरोजगार युवाहरुिाई तत्काि रोजगार प्रदान गने योजना सञ्चािन गररनेछ । 

१०७. ववकासिाई प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउनका िागग टुके्र योजना छनौट हुने प्रबवृत्तको अन्त्य 
गदै ठुिा योजनामा बजटे ववतनयोजन गररनेछ । 

१०८. सवै वडा कायायियहरु आफ्नै भवनबाट संचािन गने ध्येयका साथ आफ्नै भवन नभएका वडा 
कायायियहरुमा क्रमिः वडा कायायिय भवन तनमायण गरी सेवा प्रवाहिाई  सहज बनाउने  नीततिाई 
तनरन्तरता हदईनेछ। 

१०९. हाम्रो सडक ; हाम्रै िगानी काययक्रम अन्तगयत ६०।४० र ८०।२० को अनुपातमा गाउपालिका र 
स्थानीय समुदायको नगदमा आधाररत िागत सहभागगता अनुसार ववकासमा स्थानीयको अपनत्वबोध 
गराउने सडक तनमायणका नमूना योजनाहरु संचािन गररनेछ । 

११०. रातिी सोनारीको धन : वन र पययटन िाई मुतयरुप हदन पययटन गुरुयोजना बनाई मुख्य मुख्य 
पययटकीय िेत्रको ववकास, प्रवद्र्धन र प्रचार-प्रसार गररनेछ । जंगि सर्ारी र् यान्फ्टङ् होमस्टे सेवामा 
स्थातनय युवा व्यवसायीिाई आकवषयत गदै महोत्सव एवं साँस्कृततक मेिाको माध्यमबाट पययटनको 
ववकास गरी रोजगारी श्रजृना गनय तनजी िेत्र सँग सहकायय गररनेछ । 
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१११. यस िेत्रमा रहेका भंुवर भवानी िगायतका ववलभन्न  धालमयकस्थि  अन्य ऐततहालसक तथा 
धालमयक महत्व बोकेका स्थान एवं मन्न्दर, गुम्वा, मदरसा जस्ता धरोहरहरुको संरिण, सम्बद्यधन तथा 
प्रबद्र्धनात्मक काययहरु संचािन गररनुका साथै गांउिेत्र लभत्र रहेका  ताि िगायतका ताि तिैया तथा 
लसमसार िते्रको संरिण गरर गाउँपालिकाको सौन्दययता कायम गररनेछ। 

११२. यस िेत्रमा बसोबास गने थारु िगायतका समुदायको जीववकोपाजयनमा टेवा पुयायउनका िागग 
ववलभन्न लसपमूिक तथा िमता ववकास काययक्रम संचािन गररनेछ । 

११३. भािा र संस्कृतिको सम्मान : िुकेका प्रततभाको पहहचान भन्ने नीततिाई लिरोधायय गरी 
ववववधतामा समेहटएका सवै जातजाततहरुको भाषा, संस्कृतत, िोकसाहहत्य, नतृ्य, गगत संगगत, मेिा, 
पवय, जात्रा आहदको सरंिण काययक्रममा सहयोग गरी सरोकारवािाहरुिाई यस्ता संरिणात्मक काययक्रम 
गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

११४. गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुको संचािन प्रकक्रयािाई व्यवन्स्थत, गुणस्तरीय 
र पारदिी बनाउदै सहकारी िेत्रको ववकास प्रवयद्धनका िागग तालिम, िमता ववकास, अनुगमन तथा 
तनयमनमा वविेष जोड हदईनेछ । स्थानीय उत्पादन वदृ्गध, रोजगारी लसजयना, सामुहहक हहत र 
आगथयक उपाजयन गनय सहकारी िेत्रको प्रवद्धन गररनेछ । 

११५. सहकारीको माध्यम वाट पँुन्जको अगधकत्तम पररचािन गरी सो पँुन्जिाई उत्पादनमा केन्न्रत 
गररनेछ । वास्तववक सेवा प्रयोग कतायमा सहकारीको सदस्यता ववस्तार गने नीतत व्यवहारमा उतानुयको 
साथै सहकारी लििा, सूचना र तालिममा आम नागररकको पहँुच सुतनन्चचत गररनेछ । 

११६. सहकारी संस्थाहरुिाई कृवष, दगु्ध, माछापािन जस्ता कम खचयमा बहढ र्ाईदा हदने उत्पादनमूिक 
काययमा ििीत हुन जोड हदईनेछ । साथै सहकारीमा बचत गराई उद्यमीिाई सहज तररकािे कजाय 
उपिब्ध गराउन प्रोत्साहहत गररनेछ । 

११७. स्थातनय स्रोत र कच्चा पदाथय, सीप  श्रम र प्रववगधको उपयोग गने गरी उद्योग प्रवद्र्धन गनय 
वविेष  जोड हदईनेछ । साथै िगानी मैत्री तथा प्रततस्पधी औद्योगगक वातावरण बनाई औद्योगगक 
वस्तुको उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरु अलभवदृ्गध गने नीतत लिईने छ । 

११८. सम्भाववत वडाहरु पहहचान गरी साना तथा मझौिा उद्योग स्थापना गने नीतत लिईनेछ । साना 
तथा घरेिु साथ ैहस्तकिा सीप प्रयोग हुने खािका उद्योग प्रवद्र्घन गरी स्थानीय श्रम तथा सीपिाई 
रोजगारमुखी बनाईनेछ । 

११९. सावयजतनक स्थिमा रहेका सावयजतनक सम्पवत्त तथा भौततक संरचनाहरुको अलभिेखखकरण गरर 
तनयलमत ममयत तथा सम्भारका साथ संरिण गररनेछ । साथै ऐिानी जग्गामा बसोबास 
गरररहेकाहरुिाई संघीय सरकार तथा प्रदेिको समन्वयमा जग्गाधतन  प्रमाणपत्र हदने प्रकक्रया अगाडी 
बढाईने छ । 
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१२०. राप्ती सोनारी गाउँपालिका िते्र लभत्र गररने व्यापार व्यवसायिाई स्वच्छ प्रततस्पधायमा आधाररत 
बनाउन प्रोत्साहहत गररनेछ । साथै तनयलमत बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता हहत संरिण गररनेछ । 
पालिका उद्योग वाखणज्य संघ सँग सहकायय गरी उद्योग व्यवसायको ववकासमा पररचािन गररनेछ । 

१२१. वन तथा वन्यजन्तु संरिणको िागग सामुदातयक वन उपभोक्ता सलमतत तथा सुरिा तनकायको 
समन्वयमा प्रवद्र्धनात्मक काययक्रम अगाडड बढाईनेछ । नदीजन्य पदाथयको अवैध उत्खनन ् तथा 
ओसारपसारिाई तनयन्त्रण गदै प्राकृततक सम्पदाहरुको संरिणमा जोड हदईनेछ ।अबैध क्रसर 
िगायतका उद्योग व्यवसायिाई कानुनको दायरामा ल्याई तनयमन गररनेछ । 

१२२. दि तथा सिम जनिन्क्तको ववकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रवद्र्धन गनय लसपमुिक 
तालिमको पहहचान गरी बरेोजगार व्यन्क्तहरुिाई आवचयक तालिम हदईने छ । संघ तथा प्रदेिि े
ल्याएको रोजगारमुिक काययक्रमहरुमा अपनत्व कायम गदै रोजगारीका िते्र ववस्तार गरी यस 
गाउँपालिकामा सूगचकृत भएका बेरोजगार व्यन्क्तहरुिाई न्युनतम रोजगारी प्रदान गनय नीतत लिईनेछ । 

१२३. आन्तररक रोजगारी लसजयना गनय तनजी िते्र, सहकारी तथा गैरसरकारी िते्र सँग समन्वय र 
सहकाययमा जोड हददैं कोलभड-१९ का कारण रोजगारी गुमाउनेहरुिाई रोजगारीको व्यवस्था गनय 
आवचयक कदम चालिने छ  ।  

१२४. पयायवरखणय िुद्धता र महहिा स्वास््यिाई मध्यनजर गदै पालिका लभत्रका सम्पूणय घरहरुमा  
धुवंा रहहत भान्सा काययक्रम अलभयानका रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

१२५. गाउँपालिका लभत्रका नदी तथा खोिाहरुमा तटबन्ध तनमायण गरी बाढी तनयन्त्रण गनयका साथ ै
जंगिी जनावरबाट कृषकिाई हुने ितत न्युतनकरण गने ककलसमका काययक्रमहरु संचािन गररने छ । 

१२६. गाँउपालिकािे तय गरेका नीतत कायायन्वनको िागग सरकारी तथा गरैसरकारी संघ संस्थासघं 
सहयोग, समन्वय र साझेदारीको काययनीतत अबिम्बन गररने छ । 

 
गाउँसभा सिस्यज्यूहरु, 
कोलभड-१९ को सङ्क्रमणिाई तनयन्त्रण र रोकथाम गरी रोजगारी तनमायणमा यो दस्तावेजको भूलमका 
उल्िेखनीय रहने ववचवास व्यक्त गनय चाहन्छु । प्रस्तुत नीतत तथा काययक्रमिे सम्बदृ्ध राप्ती सोनारी 
नारािाई व्यवहारमा उतानय ववकासका प्राथलमकता र बजेट तजुयमाको आधारिाई प्रस्तुत गरेको छ । यसको 
कायायन्वयनका िागग प्राप्त हुने रचनात्मक सुझाविाई मागयदियनको रुपमा लिई सवैको संयुक्त प्रयास, 
समन्वय, सहकायय र अपनत्वबोधबाट प्रस्तुत नीतत तथा काययक्रम राप्ती सोनारीको ववकासमा कोिेढंुगा 
साववत हुनेछ । राप्तीसोनारी गाउपािीकको समग्र ववकासको आधार तय गने यो नीतत तथा काययक्रम 
तयार गदाय सद्भाव र सल्िाह सुझाव हदनुहुने बबषयगत सलमतत, ववलभन्न राजनीततक दि, राटिसेवक 
कमयचारी, नीन्ज िते्र, प्राक्षज्ञक िते्र, सचंारकमी, नागररक समाज, अग्रज व्यन्क्तत्व, स्थातनय सामान्जक 
संघ संस्था िगायत आम गाउँवासीप्रतत धन्यवाद ज्ञापन गदै हाहदयक आभार प्रकट गनय चाहन्छु ।      
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धन्यवाद॥॥॥ 
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र्जेट वक्िव्य 

उपाध्यक्ष श्री धतन कुमारी खत्रीद्वारा आ.व. २०७८/७९ का िाचग रातिी सोनारी गाउंपाशिकाको 
सािौँ गाउं सभा र्ैठकमा प्रस्िुि र्जेट वक्िव्य  
 
सभाध्क्षज्यु सभासिज्युहरु आिरणीय  दििीवदहनी ििा िाजुभाईहरु , 
कोलभड-१९ महामारीिे सजृयना गरेको हाम्रो जीवनकािकै सवायगधक नौततपणुय न्स्थती सामना गदै 
नागगरकको जीवन रिा गनय अथयतन्त्रिाई गततिीि तुल्याउदै पुनउयतथान गनय सककन्छ भन्ने दृढ 
ववचवासकासाथ म आगथयक वषय २०७८/०७९ को आयव्ययको वववरण सावयजतनक गनय उपन्स्थत भएकी 
छु । 

❖ सन २०२० को सुरुमा देखापरेको कोलभड- 19 महामारीिे ववकास र समदृ्गधको यात्रामा गन्म्भर 
असर पुयायएकोछ। कोलभड महामारी र सो को रोकथाम तथा तनयन्त्रण गनय वाध्यतावि 
स्थातनय प्रिासनद्धारा जारी गररएको तनषेधाज्ञािे न्युन आयस्तर भएका जनताको जीवन 
तनवायहमा प्रत्यि असर पगुेको छ । संक्रमण रोकथाम तनयन्त्रण र उपचारका िागग गररएका 
प्रयासका वावजुद यस पालिकाका १४ जनािे ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस महामारीवाट 
मतृ्युवरण गनुय हुने दाजुभाई तथा हददीवहहनी प्रतत हाहदयक श्रद्धान्जिी अपयण गदयछु । 
मतृकका पररवारजनमा समवेदना व्यक्त गदयछु । संक्रलमत ववरामीको लसघ्र स्वास््यिाभको 
कामना गदयछु ।  

❖ कोलभड- 19 महामारीको दोस्रो िहरको जोखखम बढ्दैजाँदा हाम्रो सामु चनुौतीहरु थवपएका 
छन।संक्रमणको जोखखम कायम रहन े अवगध र यसको प्रभाव अझै  यककन हुन सकेको छैन । 
सङ्कटको यस समयमा यस पालिकाका जनताको जीवन  रिाको अलभभारािाई  हामीिे उच्च 
प्राथलमकता हदएकाछौ । 

❖ आगामी वषयको बजेट तजुयमा गदाय नेपािको संववधान, पन्रौ योजना, समदृ्ध नेपाि सुखी 
नेपािीको रान्टिय आकांिा, ववकासलसि राटिमा स्तरोन्नतत र हदगो ववकासको िक्ष्यिाई 
महत्वपणुय आधारको रुपमा लिईएको छ । सवै प्रकारका आगथयक ववभेदको अन्त्य गदै ववकास 
समदृ्गध र सामान्जक न्यायको यात्रािाई थप गततलिि वनाईनेछ । जनप्रतततनधी तनजी िेत्र 
वुद्गधजीवव पेिाववद र आम नागररकबाट प्राप्त सुझाविाई सहषय ग्रहण गररएकोछ ।   

 

सभाध्यक्षज्यू सभासिज्यहूरु एव आिरणीय  दििीवदहनी ििा िाजुभाईहरु  
अव म आगामी आगथयक वषय २०७८/७९ को बजेटका  उद्देचय तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गदयछु । 
वजेटका उद्देचयहरु तनम्नानुसार रहेका छन:- 
(क) कोलभड-१९ को महामारीबाट नागगरकको जीवन रिा गने , 
(ख) आगथयक गततववगध एव ववकास   तनमायणका काययहरुिाई ततव्रता हदने  
(ग) यस पालिकाको िोककल्याणकारी भुलमकािाई सुदृढ वनाई सामान्जक सुरिा र सामान्जक 
न्याय सहहतको समदृ्गध हालसि गने   
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(घ) सावयजतनक , तनजी र सहकारी िेत्रमा उपिब्ध स्रोत र साधनिाई उत्पादनिीि िेत्रमा 
पररचािन गदै रोजगारी सजृना र अथयतन्त्रमा सुधार  

ङ)  ववपदको अवस्थामा  तत्काि राहात उद्दार र पुनस्थायपना गने  
सभाध्यक्षज्यू सभासिज्यहूरु एवं आिरणीय दििीबर्हनी ििा िाजुभाईहरु, 

बजेटका उद्देचय हालसि गनय देहाय वमोन्जमका प्रााथलमकता तनधायरण गरेकी छु  
(क) कोलभड- १९ को रोकथाम, तनयन्त्रण तथा उपचारका िागग परीिणको दायरा 

ववस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास््य उपकरण तथा सामग्रीको आपुती तनाःिुल्क 
खोपको सुतनन्चचतता, स्वास््य पुवायधारको ववकास र गचककत्सक एवं 
स्वास््यकमीहरुको प्रभावकारी पररचािन  

ख) कोलभड १९ वाट प्रभाववत पररवारिाई राहात ववतरण  
ग) श्रम वजारमा प्रवेि गने श्रलमकिाई प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम तथा मुख्यमन्त्री 

ग्रालमण ववकास जस्ता काययक्रम मार्य त रोजगारीको सजृना   
घ) कृवष उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवदृ्गध र खाद्य सुरिाको प्रत्याभुतत  
ङ्ग) वडा र पालिका ववच समन्वय र सहकायय मार्य त सन्तुलित ववकास  
च) जीवनोपयोगी एव लसपमुिक लििाका िागग पुवायधारमा िगानी  
छ)  सवै प्रकारका ववभेद र असमानताको अन्त्य र समन्यातयक ववकासका प्रततर्िमा 

न्यायपुणय पहंुच  
 
सभाध्यक्षज्यू सभासिज्यहूरु एवं आिरणीय दििीबर्हनी ििा िाजुभाईहरु, 
अब म ववषयगत िेत्र र यस पालिकाका ९ वटै वडाको पुव्ायधार ववकासका िागग  ववनन्ायोजन 
गररएको वजेट प्रस्तुत गदयछु । 
 

कोशभड- १९ संक्रमण रोकिाम, तनयन्त्त्रण ििा  उपिार 
❖ कोलभड महामारीको रोकथाम, तनयन्त्रण र उपचारको भरपदो व्यवस्था गरी सवै जनताको 

न्जवन रिा गनय हामी  प्रततवद्ध छौां । स्वास्थ जोखखम न्यूनीकरण गनय पुणय सामर्य्य 
सहहत उपिब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गनय वजेट केन्न्रत रहेको छ । कोलभड- 19 को 
रोकथाम, तनयन्त्रण, उपचार र खोपको सुतनचचतताका िागग बजेट अभाव हुन 
हदईनेछैन।राप्ती सोनारी अस्पतािमा  कोलभड- 19 को एन्न्टजीन ककड ववगधबाट परीिण 
र उपचारको व्यवस्था लमिाईएको छ । कोलभडबाट संक्रलमत ववारमीकोउपचारमा 
अन्क्सजनाको कलम हुन नहदन अन्क्सजन लसलिन्डरको  ढुवानी र खररद गरी भण्डार गनय 
आवचयक बजेटको व्यवस्था लमिाईएको छ । राप्ती सोनारी अस्पतािमा १५  िैया 
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िमताका िागग आवचयक उपकरण र औषगधको िागग आवचयक वजेट ववतनयोजन 
गररएकोछ ।  

❖ कोलभड- 19 बाट संक्रलमत भई घरमा रहेका बबरामीको स्वास््य अवस्थाको तनरन्तर 
तनगरानी, परामिय तथा उपचारको िागग घमु्ती सेवा, कि सेन्टर सञ्चािन, 
मनोसामान्जक परामिय, आपतकालिन उपचार र अन्क्सजन  िगायतका सेवा तनिुल्क 
उपिव्ध गराउने व्यवस्था लमिाएकक छु ।  

❖ अस्पताि तथा स्वास््य चौकीको स्तरवदृ्गधका साथै घाुम्ती स्वास््य सेवा, तनःिल्कु 
गभवयती जाँच सेवा, प्रसुतत सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधाररत पुनयस्थापना तथा 
परामिय सेवा मार्तय आधारभुत स्वास््य सेवामा आम नागगरकको पहँुच स्थावपत गररने छ 
।  

❖ स्वास््य सेवािाई थप प्रभावकारी वनाउन यस पालिका अन्तगयत काययरत महहिा स्वास््य 
स्वयवसेववकािाई प्रोत्साहान स्वरुप रु. १००० थप गररकी छु ।  

❖ कोलभड-19 रोकथाम तनयन्त्रण तथा उपचार िगायत समग्र स्वास््य सेवा प्रवाहका िागग  
रु ५ करोड ५१ िाख ववतनयोजन गरेकक छु ।  

 

शिक्षा 
लििा पाउनु सवै वािवालिकाहरुको अगधकार हो । गुणस्तर लििामा सहज पहंुच हटकाउपना र 
तनधायररत लसकाई सिमता हालसि गनय ववलभन्न लिकषयकमा तपलसि वमोन्जम रकम ववनयोजन 
गरेकी छु, 

१) तनःिुल्क पा.पु.                     ८३ िाख १४ हजार  
२) छात्रववृत्त                          २८ िाख ५५ हजार  
३) हदवा खाजा                        १ करोड १५ िाख  
४) ववद्यािय भौततक पुवायधार             १ करोड ८ िाख  
५) प्रारन्म्भक वािवालिका लििक         १ करोड ५० िाख ८० हजार 
६) आधारभुत तह लििक तिव          ११ करोड ६२ िाख  
७) मा.वव.तह लििक तिव              ३ करोड १२ िाख  
८) प्राववगधक लििा अध्ययनका िागग छात्रववृत्त      १५ िाख  
९) नमुना ववद्यािय ववकासका िागग               १२ िाख  
गुणस्तरीय लििामा सवै वािवालिकाहरुको पहुच सुतनन्चचत गनय  लििाका समग्र काययक्रमहरु 
संचािन गनय कुि रु. २८ करोड ९७ िाख ववतनयोजन गररएको छ । पालिकाको आन्तररक 
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स्रोतवाट तिव भत्ता खाने लििक एव प्रारन्म्भक वािवालिका लिक्षिकाहरुको तिव वदृ्गध 
गररएकोछ । 
 

िान्त्िी सुरक्षा  
सेवा प्रवाहिाई तछटो छररतो वनाई जनतािाई राहात महिुस गराउन सेवा प्रवाहमा सुचना 
प्रववगधिाई जोड्दै रतु काययसम्पादन प्रणािीको स्थापना गनय ववलभन्न सफ्टवेयर जडान 
गररनेछ । कायायियका कामकारवाहीिाई पाररदलिय वनाउन ववलभन्न संचार माध्यमहरुसंग 
समन्वय र सहकायय गररनेछ । आधारभुत सेवामा जनताको सहज पहँुच पयुायउन वस्तीस्तरमा 
ववलभन्न लिववर संचािन गररनेछ । पालिका र वडावाट संचािन भएका ववकास तनमायणका 
काययहरुिाई गुणस्तररय र प्रभावकारी वनाउन नततजामुिक अनुगमन प्रणािीको स्थापना गरी 
कायायन्वयन गररनेछ । यसका िागग रु ३६  िाख ६७ हजार ववतनयोजन गरेकीछु ।  
 

िैचगकं समानिा र सामाप्जक समावेिीकरण  
महहिा वािवालिका अपांगता भएका व्यन्क्त जेटठ नागररक तथा यौतनक तथा िैगगकं 
अल्पसंख्यकको त्याकं संकिन तथा अध्यावगधक गररनेछ । तय वगय र िेत्रका व्यन्क्तहरुको 
िमता अलभवदृ्गध गरी आत्मतनभयर वनाईनेछ । जेटठ नागररकिाई सम्मानका काययक्रमहरु 
संचािन गररनेछ र वहाहरुको ज्ञान लसप र कौििताको यथोगचत प्रयोग गररनेछ । समाजमा 
रहेका कुररतत कुप्रथा िैगगक हहसंा मानव वेच ववखन तथा ओसारपसार ववरुद्ध सचेतनामुिक 
काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । महहिा ववकास काययक्रमद्धारा प्रवयहदत महहिा सहकारी 
संस्थाहरुको सुदृहढकरण एवं स्थातनय तहको महहिा उद्यमी संजाि स्थापना र संचािन 
गररनेछ । यस पालिका अन्तगयत एक िैगगकं हहसंा तनवारण कोष स्थापना गरी आवचयक 
रकम जम्मा गररनेछ । उपयुयक्त काययक्रमहरु संचािन गनय रु २३ िाख ववतनयोजन गररएको 
छ ।  
 
संतिय सरकार िसिय अनुिान (पुवायधार)  
यस पालिका अन्तगयत परुवा खोिा झोिुगे पुि तनमाणयका िागग रु १० िाख िक्ष्मी मा.वव. 
छात्रावास तनमायण ३० िाख र मुक्त कम्िहरी स्रोत भवन तनमायणका िागग रु. २५ िाख 
ववतनयोजन गररएको छ । यसवाट जनतािाई दैतनक आवतजावतमा सुववधा पुग्ने ववद्याथीको 
लसकाई उपिन्व्धमा अलभवदृ्गध र मुक्त कम्िहरीको िमता अभवदृ्गध जस्ता उपिन्व्ध हालसि 
हुनेछन ।  
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जिस्रोि ििा शसिाई  
स्वस्थ नागररक समदृ्गधको आधार भन्ने अवधारणािाई साकार रुप हदन जनताको दैतनक 
जीवनमा प्रयोग हुने परम्परागत चुल्हो काठ दाउरावाट खाना पकाउने अवस्थावाट मुक्त गनय 
सुधाररएको चुल्हो वायोमास प्रववगध जडान सौयय उजाय प्रववगध जडान वायोग्यास जडान गरी 
आधुतनक उन्नत प्रववगध प्रयोगमा ल्याईनेछ । यसका िागग रु ८ िाख ववतनयोजन गररएको 
छ ।  
 

ि्याकं प्रणािी  
आ.व. २०७८।०७९ मा संचािन हुने सम्पुणय आयोजनाहरु वारे जानकारी गराउनका िागग 
सरोकारवािा सवैिाई अलभमुखखकरण गररनेछ । यसबाट उपभोक्ता सुसुगचत भई तनमाणय हुने 
योजनाहरु गुणस्तरीय हुने र योजना तनमायण देखख उपभोग सम्म जनताको प्रत्यि सहभागगता 
हुन ग ैअपनत्व कायम हुनेछ । यसै गरी समुदायस्तरमा ववलभन्न दताय लिववरहरु संचािन गरी 
जनतािाई घर दैिोमा सेवा ववस्तार गररनेछ । पालिकावाट संचालित सम्पुणय काययक्रमहरुको 
सामान्जक पररिण गररनेछ । गुनासो सुनुवाईिाई व्यवन्स्थतरुपमा संचािन गररनेछ । उपयुयक्त 
काययसम्पादनका िागग रु. ३ िाख ३३ हजार छुट्टयाईएको छ ।  
 

पुवायधार षवकास  
यस पालिका अन्तगयत ९ वटै वडाको सन्तुलित ववकासका िागग जनताको आवचकता माग र 
चाहाना पररपुतत यका िागग वडातर्य  रु. ९ करोड ८७ िाख  र पालिका तर्य  रु. ९ करोड २८ िाख 
समपुरक कोष तर्य  रु. ३ करोड गरी जम्मा रु. २२ करोड १५ िाख  ववतनयोजन गररएको छ । 
यसबाट सवै समुदायको आधारभुत आवचयकता परुा हुने अपेिा लिईएको छ ।ववकास तनमायणका 
काययमा जनताको प्रत्यि सहभागगता हुन गै ववकासको प्रततर्िमा समन्यातयक पहुच हुनेछ र 
यसवाट सम्पन्न आयोजनाहरुप्रतत अपन्वत्व कायम हुन गई आयोजनाको हदगोपना सुतनचचत 
भएको हुन ेछ ।  
 

वािावरण ििा षवपि व्यवस्िापन 
राप्ती सोनारी गाउपालिका वषाययाममा वाढीको उच्च जोखखममा रहने र यसको प्रत्यि असर 
राप्ती ककनाराका वस्तीमा  पनय जान े भएकािे तटवन्धन विृारोपण नदी च्यानिाईज जस्ता 
रोकथाम तथा राहात उद्धारका काययक्रम संचािन गररनेछन । वाढीको िेतत न्युतनकरण गनय र 
यस स्थायी समाधानका िागग संघ र प्रदेि सरकारसंग समन्वय गरी तटवन्धनका िागग स्रोत 
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पहहचान गरी पररचािन गररनेछ । यसरी समग्र ववपद व्यवस्थापनका िागग रु. १ करोड 
ववतनयोजन गरेकीछु । 
 

संस्िागि षवकास र सेवा प्रवाह  
म भ्रष्टािार गदियन, हुन पतन दिन्त्न भन्ने नारािाई साथयक रुप हदन सेवाग्रहीमैत्री वातावरण 
सजृना गरी जनताको घरदैिोमा सेवा प्रदान गरीनेछ । पालिकावाट सम्पादन हुने हरेक 
कक्रयाकिापिाई पारदलिय वनाईनेछन । भ्रटटाचार तनयन्त्रण पारदलियता िुसासनका माध्यमवाट 
ववकास तनमायणका काययहरुमा जनताको अगधकागधक सहभागगता प्रवयद्धन गररनेछ । सेवा प्रवाहका 
िागग चुस्त र संिम प्रिासतनक संयन्त्रको आवचयकता पनय जान्छ । सेवा प्रवाहकाको नया 
प्रववगध तथा अवधारणासंग पररगचत गराउन कमयचारीहरुिाई िमता अलभवदृ्गधका तालिम संचािन 
गररनेछन । कमयचारीको मनोवि उच्च राख्दै जनताको सेवककोरुपमा रहन उत्प्रेररत गररनुका साथै 
प्रोत्साहानका काययक्रमहरु संचािन गररनेछन । उपयुयक्त कक्रयाकिापका अततररक्त  कमयचारीको 
तिव भत्ता प्रिासतनक खचय िगायतका िागग  रु. १३ करोड ६८ िाख ८४ हजार ववतनयोजन 
गरीएकोछ ।  
 

कृषि 
कृवष िेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई अथयतन्त्रिाई गततलिि वनाईने छ । कृवष िेत्रको 
आधुतनकककरण, ववववगधकरण र व्यावसातयकककरण गररनेछ । कृवष िेत्रिाई उद्योगको रुपमा 
स्थावपत गररने छ । उत्पादन वढाउन कृषकिाई ववलभन्न अनुदानका प्याकेजहरु ल्याईनेछ । 
कृषकिाई मि ववउ र कृवष सामगग्र ववतरण गररनछे ।स्थातनय रैथाने जातका ववउ वेनायको जगेनाय 
गररने छ । कृषकका उत्पादनको संकिन तथा भण्डारणको व्यवस्था लमिाईने छ । कृवष उत्पादन 
केन्र पकेट तोकक उत्पादनमा वदृ्गध गररने छ । उन्नत ववउ वालिको प्रयोगिाई बढावा हदईने छ 
। समग्र कृवषिेत्रका काययक्रम संचािन गनय रु. ७८ िाख ७५ हजार ववतनयोजन गररएको छ ।  
 

पिु सेवा   
पिुपािनिाई एक अव्वि पेिाको रुपमा स्थावपत गनय वाख्रापािन वंगुरपािन माछापािन 
कखुरापािन जस्ता पकेट िेत्र तनधायरण गरी तदनुरुपको अनुदान िगायतका अन्य राहातका 
काययक्रमहरु संचािन गररने छ । पिु प्राववगधक िमता अलभवदृ्गध गरी  पररचािन गररनेछ । 
उन्नत जातका रागा वोका खररद गरी उपिव्ध गराईने छ । पिु स्वास््य लिववर संचािन गरी 
वस्ती स्तरमा सेवा ववस्तार गररनेछ । माछा मासमुा यस पालिकािाई आत्मतनभयर वनाई तनकासी 
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पैठारीिाई प्रवद्यधन गरी जनताको आगथयक अवस्थामा पररवतयन ल्याईनेछ । पिु सेवाका सम्पुणय 
गततववगध संचािनका िागग रु ६७ िाख ववतनयोजन गररएको छ । 
 

उद्योग 
व्यावसायक ववकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्तय िघुउद्यम ववकास मोडेिमा नयाँ िघु उद्यमी 
सजृना गररनेछ । संभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र वजार प्रततस्पधाय वदृ्गध गनयका िागग 
कन्म्तमा ५ जनाको समुहमा प्रववगध हस्तानान्तरण गररनेछ । उद्यमीहरुको आवचयकता 
पहहचानका आधारमा पुनयताजगग र एडभान्स लसप ववकास तालिम संचािन गनय रु. २५ िाख 
ववतनयोजन गररएको छ ।   
 
सभाध्यक्षज्यू सभासिज्यहूरु ििा आिरणणय िाजुभाई ििा दिदिवदहनीहरु  
समपुरक कोि  
संघ र प्रदेि सरकारको साझेदारीमा समुदायस्तरमा आवचकता पहहचान गरी प्राथलमकताका 
आधारमा ववकास तनमायणका कामहरु संचािन गनय रु. १ करोड ५० िाख ववतनयोजन गरेकी छु । 
यसवाट आ.व. २०७८/२०७९ लभत्र कोल्डस्टोर संचािनमा आउनेछ भने वडा नं ६ र ९ मा पक्की 
सडक तनमायण हुन गै जनताको आवतजावतमा थप सुववधा हालसि हुनेछ ।  
 
संस्कृति प्रवद्यधन ििा मनोरंजन  
ववववध संस्कृततिे भररपुणय हाम्रो समाजमा ववववधता कायम राख्दै सामान्जक सदभाव र 
सहहटणुताको पवयद्धन गररदै आईएको छ । धमय संस्कृततिाई पययटन िेत्रको ववकाससंग जोड्दै 
आगथयक िेत्रिाई गततलिि बनाईने छ । आन्तररक पययटनिाई बढावा हदन होमस्टेिाई प्रवयद्धन 
गररनेछ । यसका िागग रु. २५ िाख ववतनयोजन गररएकोछ ।  
 

सभाध्यक्षज्यू सभासिज्यूहरु ििा आिरणणय िाजुभाई ििा दिदिवदहनीहरु  
अव म, िुन्म्वनी प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनुदानवाट कायायन्वयन हुने गरी वजेट ववतनयोजन 
गररएका आयोजनाहरुको वववरण प्रस्तुत अनय अनुमतत चाहान्छु   
प्रेमनगर लसक्टा तटवन्ध        रु. १० िाख 

िक्ष्मी मा.वव.को पखायि        रु. १० िाख  

वरगठी टोिदेखख उत्तर जगतराम थारुको घरसम्मका िागग ग्राववि वडा नं. ३ रु. १० िाख  

धामपुर मुि सडक देखख दक्षिण टोपवहादरु थारुको घर जाने वाटो नािी ग्रावेि वडा नं ४ 

रु. १० िाख  
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मोततदेवी वुढाथोकीको घर देखख कमैया डाडा जाने वाटोको ववचमा पने नािामा पक्की पुि  वडा 
नं ५             रु. १० िाख  

पोखरा माता मन्न्दर तनमायण ७          रु.  १० िाख  

भगवतत दगुाय मन्न्दर तनमायण ८         रु. १० िाख  

महादेवा उकािो देखख सराह वाटो ग्रावेि ९      रु. १० िाख  

वािी कटानी तथा त्याकं अद्यावगध                                  रु. ५० हजार  

कृवष पिुपंक्षि अगधकृत जनिक्ती सेवा करार                        रु. ४ िाख ९४ 
हजार  

मुख्मन्त्री ग्रलमण ववकास तथा रोजगार काययक्रम                     रु. ६० िाख  

लित भणडार वैजापुर                                           रु. ५० िाख  

लिद्धनवा जानेवाटो कािोपते्र पते्तपुर                                      रु. ५० िाख  

ररम्ना कौवाकरा खैरी वुच्छापुर खझझरी सामुदातयक वन जाने वाटो कािोपते्र ढकेरी  रु. ५० िाख  

यसरी प्रदेि सरकारवाट प्राप्त अनुदानवाट मागथका आयोजनाहरु यथासमयमा गुणस्तरका साथ 
तनमायण भै जनताको दैतनक जीपनयापनमा सहजता आई आगथयक तथा सामान्जक ववकासमा टेवा 
पुग्नेछ । मागथका सवै योजनाहरु कायायन्न्वन गनय रु. २ करोड ५५ िाख ४४ हजार ववतनयोजन 
गररएकोछ ।  
 

अध्यक्षज्यु सभासिज्युरु ििा आिरणणय िाजुभाई ििा दिदिवदहनीहरु  
अव म आगालम आ.व. २०७८/७९ को कुि वजेट र सोको िेत्रगत ववतरण प्रस्तुत गनय अनुमतत 
चाहान्छु, 

आ.व. २०७८/७९ का तनती तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय चािु तर्य  रु. ६१ करोड ८ हजार 
९ सय  र पुन्जगत तर्य  रु. २६ करोड ४७ िाख २३ हजार ४५१ गरी कुि वजेट र रु. ८७ 
करोड ४७ िाख ३२ हजार ३५१ ववतनयोजन गररएकोछ ।  

 

आ.व. ०७८।०७९ को आय षववरण 
िीियक आ.व. २०७८/७९ को अनुमान (रु. हजारमा) 

कूि आय ८७४७३२ 

राजस्व ३६४५८५ 

आन्तररक श्रोत १८६२८४ 

११३१४ भुलमकर/मािपोत १००० 

११३२२ वहाि ववटौरी कर १५०० 

१४२१३ अन्य बबक्रीबाट प्राप्त रकम १२४५८४ 
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िीियक आ.व. २०७८/७९ को अनुमान (रु. हजारमा) 
१४२२९ अन्य प्रिासतनक सेवा िुल्क ३५०० 

१४२४२ नक्सापास दस्तुर ५०० 

१४२४३ लसर्ाररि दस्तुर २००० 

१४२४४ व्यन्क्तगत घटना दताय दस्तुर १०० 

१४२४५ नाता प्रमाखणत दस्तुर १०० 

१४२५३ व्यावसाय रन्जटिेिन दस्तुर ६०० 

१४३१२ प्रिासतनक दण्ड जररवाना र जर्त १००० 

३२१२१ नगद ५०९०० 

राजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकम १७८३०१ 

११४११ बाँडर्ाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अलभबदृ्गध कर- संघ ७५१५० 

११४२१ बाँडर्ाँड भइय प्राप्त हुने अन्त:िुल्क- संघ ७५१५० 

११४५६ बाँडर्ाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर- प्रदेि २८००१ 

अन्य आय ५०० 

१४५२९ अन्य राजस्व ० 

१५१११ बेरूजू ५०० 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण ५१०१४७ 

संघीय सरकार ४७२४०० 

१३३११ समातनकरण अनुदान १७१९०० 

१३३१२ िसतय अनुदान चाि ु २९०९०० 

१३३१३ िसतय अनुदान पुँजीगत ९६०० 

प्रदेि सरकार ३७७४७ 

१३३११ समातनकरण अनुदान ८२०३ 

१३३१२ िसतय अनुदान चाि ु ५४४ 

१३३१३ िसतय अनुदान पुँजीगत ८००० 

१३३१४ ववषेि अनुदान चाि ु ६००० 

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत १५००० 

बैदेलिक   

जनसहभागगता   
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व्यय िर्य  

लस.नं. बजेट उपिीषयक चािु पूंजीगत जम्मा 
१ ८०५५७५०६१०१ राप्तीसोनारी गाउँपालिका १९,४६,२४ १२,४९,०३ ३१,९५,२७ 
२ ८०५५७५०६२०१ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.१ ६६,२१ १,३३,७९ २,००,०० 
३ ८०५५७५०६२०२ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.२ ४९,५० १,५०,५० २,००,०० 
४ ८०५५७५०६२०३ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.३ ३८,७५ १,३६,२५ १,७५,०० 
५ ८०५५७५०६२०४ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.४ ५१,९० १,२३,१० १,७५,०० 
६ ८०५५७५०६२०५ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.५ ५५,५० १,२४,५० १,८०,०० 
७ ८०५५७५०६२०६ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.६ ४२,६५ १,३२,३५ १,७५,०० 
८ ८०५५७५०६२०७ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.७ ५८,५० १,२१,५० १,८०,०० 
९ ८०५५७५०६२०८ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.८ ४५,५० १,२९,५० १,७५,०० 
१० ८०५५७५०६२०९ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.९ ४४,०९ १,३०,९१ १,७५,०० 
११ ८०५५७५०६३०१ राप्तीसोनारी गाउँपालिका - लििा ५,५०,४८ ० ५,५०,४८ 
१२ ८०५५७५०६३०२ राप्तीसोनारी गाउँपालिका - स्वास््य १,०२,७६ ३३,३६ १,३६,१२ 
१३ ८०५५७५०६३०३ राप्तीसोनारी गाउँपालिका - कृवष ७३,५६ ६,४४ ८०,०० 
१४ ८०५५७५०६५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम (िसतय अनुदान) २९,०९,०० ९६,०० ३०,०५,०० 
१५ ८०५५७५०६५२१ प्रदेि सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम (िसतय अनुदान) ६५,४४ ८०,०० १,४५,४४ 

जम्मा ६१,००,०८ २६,४७,२३ ८७,४७,३२ 
 

श्रोिगि 

िीियक 
आ.व. २०७८/७९ को 

व्यय अनुमान 

स्रोि 

आन्त्िररक श्रोि 
अन्त्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्त्िरण 

नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्िानीय िह 

कूि व्यय ८७४७३२३५१ ३६४५८५३५१ ४७२४००००० ३७७४७००० ० 

िािु खिय ६१०००८९०० २२५९४५४०० ३७४११६५०० ९९४७००० ० 

पूंजीगि खिय २६४७२३४५१ १३८६३९९५१ ९८२८३५०० २७८००००० ० 

 
सभाध्यक्षज्यु सभासिज्यरुु ििा आिरणणय िाजुभाई ििा दिदिवदहनीहरु 
मैिे प्रस्तुत गरेको आगामी आगथयक वषय २०७८/७९ को बजेटको कायायन्वयनवाट कोरोनाको 
जोखन्ाम न्यूनीकरण गदै सबाै प्रकारका रोगबाट नागगरकको जीवन रिा गनय आवचयक पूवायधार, 
उपकरण तथा जनिन्क्तको व्यवस्था, महामारी तनयन्त्रण गदै आगथयक गततववध संचािन गने र 
रोजगारमाुिक िन्ािामा समावेिी पहाुाँच, श्रम बजारमा आउने व्यन्क्तिाई काम र रोजगारीको 
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अवसरको उपिव्धता तथा जीवनयापनमा आधारन्ात सामाजन्ाक साुरिा एवम ्संरिण प्राप्त 
भई समतामुिक समाजको स्थापनामा ठोस योगदान पुग्ने अपेिा गरेकी छु । 
 
बजेट तजुयमा गदाय मायगदयिनय गनुय हुने अध्यिज्यू वडाध्यिज्यूहरु सम्पुणय कमयचारीहरु प्रतत हाहदयक 
आभार प्रकट गदयछु ।बजेट तजुयमाको क्रममा उपयोगी राय सल्िाह सुझाव  प्रदान गनुय हुन े
राजतनततक दि पत्रकार लििक कमयचारी तनजी िेत्र िगायत सवैिाई हाहदयक धन्यवाद हदन 
चाहन्छु । यस पालिकाको आगथयक सामान्जक ववकासमा तनरन्तर सहयोग पयुायउने सवै करदाता र 
कहठन अवस्थामा पतन हामीिाई तनरन्तर सहयोग गने गै स स र साझेदार संस्थाहरुिाई हाहदयक 
धन्यवाद हदन चाहान्छु । बजेट कायायन्वयन सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेिा समेत 
गरेकाी छु । 
अन्त्यमा, स्वास््य सावधानी अपनाई कोभन्ाड- १९ महामारीको जोखन्ाम र वषाययामको वाढीबाट 
सुरक्षित  रहदै यस गाउपालिकाको ववकासको अलभयानमा सहभागग हुन सम्पुणय राप्ती सोनारी 
तनवासी दाजु भाई तथा हददीवहहनीहरुिाई हाहदयक आह्वान गदयछु ।   
 
धन्यवाद ! 

धनी कुमारी खत्री 
उपाध्यि 

लमतत २०७७ असार १० गत े
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रातिी सोनारी गाउंपाशिकाको अिय सम्र्प्न्त्ध प्रस्िाविाई कायायन्त्वयन गनय र्नेको 
आचियक ऐन, २०७८ 

 
प्रस्िावना : राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आगथयक वषय २०७८/०७९ को अथय सम्बन्धी प्रस्ताविाई 
कायायन्वयन गनयको तनलमत्त स्थानीय कर तथा िुल्क संकिन गने, छुट हदने तथा आय संकिनको 
प्रिासतनक व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) 
बमोन्जम राप्ती सोनारी गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. कर छुट : यस ऐन बमोन्जम कर ततने दातयत्व भएका व्यन्क्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पतन 
ककलसमको कर छुट हदईने छैन । 

२. कर ििा िुल्क संकिन सम्र्न्त्धी काययषवचध: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा 
िुल्क संकिन सम्बन्धी काययववगध गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुनेछ । 

 
अनुसूिी –१ 

मािपोि ििा भुशम कर 
शस.नं. जग्गाको षववरण ईकाई िर रु.    कैफर्यि 

१ मूि सडकिे छोएका   प्रतत कट्टा २०/-      

२ कािोपत्रे सडकिे छोएका  ,, १०/-      

३ ग्राबेि बाटोि ेछोएका  ,, ७/-      

४ कच्ची बाटोिे छोएका  ,, ५/-      

५ खेतीयोग्य जमीन   ,, ३/-      

६ नहदमा परेको जग्गा (बगरमा पररणत भएको) एककन 
भएमा 

,, १/-      

+ 

अनूसुिी– २ 
िर र्हाि कर 

क्र.स ं षववरण कर आ.व.०७८/०७९ 

१. संघ संस्था, सरकारी कायायिय, गोदाम भाडामा हदने १० प्रततित 

२. अन्य प्रयोजनको िागग १० प्रततित 
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अनुसूिी – ३ 
(ऐनको दर्ा ४ संग सम्बन्न्धत) 

ब्यर्साय इजाजि वा ििाय िस्िुरको िर 
राप्ती सोनारी गाउँपालिका िते्रलभत्र ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संचािन गनय चहाने ब्यन्क्त वा संस्थािाई 

तनम्नानूसारको ब्यवसाय इजाजत वा दताय दस्तुर लिई ब्यवसाय दताय गरी ब्यवसाय ईजाजत पत्र प्रदान गररने छ । 
इजाजत प्राप्त ब्यवसायीहरुिे प्रत्येक आगथयक वषयमा वावषयक रुपमा ब्यवसाय कर चुक्ता गरी ब्यवसाय नववकरण 
गनुयपनेछ । 

शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

1.  क) नार्ामूिक ब्यवसाय :    

रु. १ िाख देखख २० िाख सम्म रु.३००/- रु.१५०/-  

रु. २० िाख देखख ५० िाख सम्म रु. १०००/- रु. ५००/-  

रु. ५० िाख देखख १ करोड सम्म रु. १५००/- रु.१०००/-  

रु. १ करोड मागथ रु. २,५००/- रु. १५००/-  

ख) सेवामूिक ब्यवसाय :    

गैर सरकारी ससं्था (स्थातनय बाँके न्जल्िामा मात्र दताय 
भएका) 

रू.१,५००/- रु. १०००/-  

गैर सरकारी संस्था (रान्टिय) रू.२,०००/- रु. १५००/- न्जल्िा भन्दा बाहहर दताय 
भएको 

गैर सरकारी संस्था (अन्र्तरान्टिय) रू.५,०००/- रु. ३०००/-  

उपभोक्ता सलमतत   तनःिुल्क 

टोि ववकास संस्था   तनःिुल्क 

आमा समुह   तनःिुल्क 

सहकारी संस्था दताय / नवीकरण रु ३,०००/- रु २,०००/-  

सामुदातयक वन उपभोक्ता समुह रू.१०००/- रू.५००/- दताय लसर्ारीस 

तनन्ज वन रू.१०००/- रू.५००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

खानेपानी उपभोक्ता सलमतत रू.१०००/- रू.५००/-  

मागथ नपरेका अन्यिाई रु.१०००/- रू.५००/-  

2.  पययटन उद्योग :    

क) िज र रेटटुरेण्ट दबुै भएको र उच्चकोटीको 
कुिरसहहतको रेटटुरेण्ट भएका    

रू. १०००/- रू.५००/-  

ख) िज र खाना दबुै भएको होटि रु. ५००/- रू.२५०/-  

ग) खाना खुवाउने व्यवस्था भएको होटि रु. ५००/- रू.२५०/-  

घ) सामान्य रटटुरेण्टहरुिाइ रु. ५००/- रू.२५०/-  

ङ) होमस्टे रु. ५००/- रू.२५०/-  

3.  शमठाई ििा नास्िा पसि :    

क) बसेर खान लमल्ने र्तनयलसगं भएको रु. २५०/- रू.१२५/-  

ख) "क" मा उल्िेखखत सुबबधा नभएको रु. १००/- रू.५०/-  

ग) गचया, कर्ी, सामान्य नास्ता पसि रु. १००/- रू.५०/-  

4.  मासु ििा माछा पसि :    

राँगा तथा बंगुर मासु पसि  रु.४००/-  रु.२००/-  

खसीको तथा कुखुरा फे्रस हाउस रु.४००/-  रु.२००/-  

माछा तथा लसरा रु.१००/- रु.५०/-  

अण्डा थोक बबके्रता रु.४००/-  रु.२००/-  

5.  र्िरु्ि पसि, िरकारी पसि र पान पसि :    

र्िरु्ि तथा तरकारी खुरा पसि रु. २००/- रु.१००/-  

पान पसि रु.१००/- रु.५०/-  

र्िरु्िको जुस उखुको रस बचे्ने पसि रु. २००/- रु.१००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

कृवष हाट बजार तन:िुल्क   

6.  गहना ििा सुन िाँिी पसि :    

सुन चाँदी पसि रु. १०००/- रु. ६००/-  

7.  औिधी ब्यवसाय :    

औषधी रु्टकर ववके्रता प्याथोिोजी अल्िासाउण्ड, एक्सरे 
सेवा डाक्टर सहहतको न्क्ितनक भएको  

रु.३०००/- रु. २०००/-  

औषधी रु्टकर ववके्रता डाक्टर सहहतको न्क्ितनक नभएको  रु.१०००/- रु.५००/-  

चस्मा पसि रु. ३००/- रु. १५०/-  

दाँत बनाउने न्क्ितनक रु. १०००/- रु. ५००/-  

एकयूपंचर उपचार केन्र रु. १०००/- रु. ५००/-  

एग्रो पसि खुरा रु. १०००/- रु. ५००/-  

भेट पसि खुरा रु. १०००/- रु. ५००/-  

एग्रोभेट पसि खुरा रु. १५००/- रु. १०००/-  

आयुवेदिक औिधािय :    

हबयि उत्पादन तथा आयूवेहदकको खुरा पसि रु. १००/- रु. ५०/-  

8.  अस्पिाि, प्क्ितनक ििा स्वास््य प्रयोगिािा ििा पसि 
(गैह्र सरकारी अस्पिाििर्य ) : 

   

मेरी स्टोप रु.१०००/- रु. ५००/-  

पोिीन्क्ितनक रु. ३०००/- रु. १५००/-  

9.  िम्र्ाकु ििा सुिी पसि :    

चूरोट, ववडी, सुतीजन्य पदाथयको डडिरिाई रु. २५००/- रु. १५००/-  

चूरोट, ववडी, सुतीजन्य पदाथयको थोक पसििाई रु. १५००/- रु. १०००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

चूरोट, ववडी, सुतीजन्य पदाथयको खुरा पसििाईय रु. ५००/- रु. २५०/-  

10.  धोर्ी पसि ििा िाउण्ड्री ब्यवसाय :    

ड्राई न्क्िनसय तथा िाउण्ड्री रु. ५००/- रु.२५०/-  

साधारण धोवी छुट   

11.  शसिाई पसि :    

८ भन्दा बढी लसिाई मेिीन भएको रु. ५००/- रु.२५०/-  

५ देखख ७ लसिाई मेिीन भएको रु. २५०/- रु.१५०/-  

२ देखख ४ सम्मिाई मेिीन भएको रु. १५०/- रु.१००/-  

12.  सैिुन ििा ब्यूटीपाियर :    

१भन्दा वढी सीट भएको सैिुन तथा व्यूटी पाियर रु. ६००/- रु. ३००/-  

ब्यूटी पाियर सेवा व्यूहटलियन तालिम सहहतको  रु. ५००/- रु. २५०/-  

सैिुन तथा पाियर सेवा समेत भएको रु. ५००/- रु. २५०/-  

१ सीट मात्र भएको रु. २००/- रु. १००/-  

13.  कस्मेदटक पसि :    

कस्मेहटक खुरा पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  

14.  ईिोक्रोतनक्स खुद्रा पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  

रेडीयो, घडी, क्यािकुिेटर मात्र ववकक्र पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  

अडडयो, लभडडयो पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  

ममयत पसििाई रु. ५००/- रु. ३००/-  

 मोवाइि पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  

15.  षवधूि सामग्री पसि :    

ववधूत सामग्री खुर पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

ववधुत सामग्री ममयत पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  

16.  टेशिशभजन ििा क्यामरा पसि :    

होिसेि पसि रु. १०००/- रु. ५००/-  

खुरा ववके्रता रु. ५००/- रु. ३००/-  

17.  तनमायण व्यवासायी: (ि) वगय इजाजि नवीकरण 

(ि) वगय इजाजि प्रतिशिपी 

रु. १०,०००/- 

रु. ४०००/- 

रु. ५,०००/- 

रु. २५००/- 

 

18.  षवत्तीय  ििा सहकारी संस्िा :    

आगथयक कारोबार गने वाखणज्य बैंक रु. ९०००/- रु. ५०००/-  

बबकाि बैक िाखा कायायिय रु.७०००/- रु. ४०००/-  

वववत्तय कम्पनी िाखा कायायिय रु.५०००/- रु. ३०००/-  

वीमा कम्पनी तथा िघु ववत्त ववकास बैक रु. ५०००/- रु. ३०००/-  

ववदेिी मुरा सटही काउण्टर रू. १४००/- रू. ७००/-  

सहकारी संस्था रू. ३०००/- रू. १०००/-  

रेलमटयान्स सेवा रु. १०००/- रू. ५००/-  

19.  जुत्ता ििा ितपि पसि :    

खुरा ववके्रता रु. ५००/- रू. ३००/-  

आरै् जुत्ता तयारी गरी ववक्री गने रु. २००/- रू. १००/-  

पसि राखी ममयत गने तन:िुल्क   

मागथ उल्िेखखत नभएका अन्य जुत्ता पसि रु. २००/- रू. १००/-  

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

   

बस, िक, टेक्टर, तथा हेभी गाडी बबक्री पसि रु. ५०००/- रू. ३०००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

िाईट गाडी, जीप, कार, ववक्री पसि रु. ४०००/- रू. २५००/-  

मोटर साईकि स्कुटर ववक्री गने पसि रू. ३०००/- रू. १५००/-  

साइ्यककि, ररक्सा ववक्री पसि रु. १५००/- रू. १०००/-  

न्जप, कार िेक्टर ममयत तथा सलभयलसङ्ग रु. १०००/- रू. ५००/-  

मोटर साईकि, हट.लभ. कफ्रज ममयत रु. १०००/- रू. ५००/-  

21.   पाटयस षवक्री पसि :    

साईकि र ररक्साको पाटयस ववक्री गने रू. ३००/- रू. २००/-  

22.  टायर ििा मोषवि बर्के्रिा :    

मोववि आयि खुरा ववके्रता रु. ५००/- रू. ३००/-  

िेथ, वेल्डीङ्ग भएको पसि रु. ५००/- रू. ३००/-  

प्िान्टटक खुरा बबके्रता रु. ५००/- रू. ३००/-  

२३.  ईन्त्धन ब्यवसायी :    

पेिोलियम पदाथय १ वटा सम्म पम्प भएको रु. ७०००/- रू. ५०००/-  

मट्टीतेि डडिर रु. २०००/- रू. १०००/-  

ग्याँस लसलिण्डरको सब डडिर रु. १०००/- रू. ५००/-  

२४.  मिीरा :    

रक्सी, बबयरको थोक बबकक्र पसि रु. ५०००/- रू. २५००/-  

रक्सी, बबयरको खुरा बबकक्र पसि रु. २०००/- रू. १५००/-  

२५.  हल्का पेय पिािय बर्फक्र पसि :    

रक्सी, ववयर, कोल्ड डड्रक्कंस ्र अन्य खुरा ववके्रतािाई रु. १०००/- रू. ७००/-  

कोल्ड डड्रक्कंस ्र अन्य खुरा ववके्रता रु. ७००/- रू. ५००/-  

२६.  हल्का पेय पिािय उत्पािन उद्योग :    
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

 लमनरि वाटर उद्योग रु.२,०००/- रू. १०००/-  

वपउने पानी सप्िायसय रु.१०००/- रु.५००/-  

आईस बरर् उद्योग रु.१०००/- रु.५००/-  

आईसकक्रम उद्योग रु.१०००/- रु.५००/-  

सोडा उद्योग रु.५००/- रु.३००/-  

डेरी उधोग रु. ५००/- रु.३००/-  

२७. र्ोटो स्टुडडयो रु. ५००/- रु.३००/-  

२८. शिक्षा सेवा    

 कम्प्यूटर प्रलििण केन्र   रु. १०००/- रु.५००/-  

तनजी िेत्रका क्याम्पस रु. ५०००/-   

तनजी िेत्रका मा.वव. रु. ५०००/-  

तनजी िेत्रका आधारभुत ववद्यािय रु. १,५००/-  

नयाँ अनुमतत : संस्थागत तर्य  मा.वव.तह रु.४,०००/-  

संस्थागत तर्य  आधारभूत तह रु.२,०००/-  

सामुदातयक तर्य  मा.वव. तह  तन:िुल्क  

सामुदातयक तर्य  आधारभूत तह  तन:िुल्क  

किा थप तर्य  : संस्थागत तर्य  मा.वव.तह रु.२,५००/-   

संस्थागत तर्य  आधारभूत तह रु.१५००/-  

भाषा प्रलििण संस्था   रु.१००० /- रु ५००/-  

मन्टेचवरी तथा लििु स्याहार केन्र रु. १०००/- रु. ५,००/-  

कम्प्यूटर, इिेक्िोतनक तालिम, भाषा लििा, ट्यूसन सेन्टर, 
सवारी तालिम केन्र 

रु. १०००/- रु. ५,००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

धालमयक लििण सस्था/मदरसा तन:िुल्क 

डान्स तथा न्जम खाना कर्टनेस सेन्टर रु. ५,००/- रु. ३००/-  

लस.हट.ई.लभ.टी. बाट अनुमतत प्राप्त प्रलििण केन्र      रु. २०००/-  

सेवा प्रदायक प्रा.लि. रु. १०००/- रु. ५,००/-  

२९. छापाखाना  ििा अपसेट षप्रप्न्त्टङ प्रसे :    

“क” शे्रणी (छापाखाना तथा अर्सेट सबै भएको) रु. २०००/- रु. १०००/-  

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

रु. १०००/- रु. ५,००/-  

“ग” शे्रणी पबत्रका प्रकािक रु. ५,००/- रु. ३,००/-  

३०. टान्त्सपोटय व्यवसाय रु. १०००/- रु. ५,००/-  

३१.  कपडा ििा रडडमेट रै्न्त्सी पसि :    

कपडा तथा रे्न्सी हाउस ब्याग सहहत थोक पसि  रु. १०००/- रु. ५,००/-  

कपडा तथा रे्न्सी हाउस ब्याग सहहत खुरा पसि रु. ५,००/- रु. ३,००/-  

सुती कपडाको डडिर थोक ववके्रता  

कपडा तथा रेडडमेट रे्न्सी पसि  

सुती कपडा खुरा ववके्रता  

ब्याग पसि थोक बबके्रता  

ब्याग पसि खुरा बबके्रता  

धागो, टाक, र्स्नर खुरा पसि  

३२.  स्टेसनरी ििा पुस्िक पसि :    

स्टेिनरी िोक पसि रु. १०००/- रु. ५,००/-  

खुरा स्टेिनरी पसि    
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

ककताब तथा कापी बीक्री पसि रु. ५००/- रु. ३,००/-  

कापी मात्र ववक्री पसि  

३३. िैतनक उपोभोगका र्स्िु :    

खाद्यान्न सप्िायसय रु. १५००/- रु. १०००/-  

गल्िाथोक ववके्रता रु. १०००/- रु. ७००/-  

खाद्यान्न, ककरानाको थोक ववके्रता रु. १०००/- रु. ५,००/-  

खाद्यान्न, ककरानाको खुरा पसि रु. ५००/- रु. ३००/-  

लभबत्र सडकमा रहेका साना ककराना पसि  

रु १००/- 

 

रु. ५०/- 

 

अन्य खुरा बबक्री पसि  

३४. हाडयवेयर/मेशिनरी/पेन्त्ट/सेनेटरी पसि :    

“क” शे्रणीको हाडयवेयर पसिवा थोक ववके्रता vat मा भएको रु. १५००/- रु. १०००/-  

“ख” शे्रणीको हाडयवेयर पसि रु. १०००/- रु. ५,००/-  

“ग” शे्रणीको हाडयवेयर पसि रु. १०००/- रु. ५,००/-  

लसमेण्टको रु्टकर ववके्रता रु. १०००/- रु. ५,००/-  

कृवष मेलिनरी पसि रु. १०००/- रु. ५,००/-  

३५.  भाँडा पसि :    

भाडाको रु्टकर ववके्रता रु. ५००/- रु. ३००/-  

टेन्ट हाउस रु. ५००/- रु. ३००/-  

३६. सटररङ ििा र्माय ब्यवसायी :    

लमक्चर तथा सटररङ्ग सामान भएको रु. ७००/- रु. ५,००/-  

सटररङ्ग सामान मात्र भएको रु. ५००/- रु. ३००/-  

लमक्चर मात्र भएको रु. ५००/- रु. ३००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

३७. कृषि र्मय ििा पिु आहारा उद्योग र ब्यापारी :    

पिू आहर बबकक्र केन्र रु. ५००/- रु. ३००/-  

कृवष र्मय तथा पिु पंछी उद्योग रु. ३००/- रु. २००/-  

ग्रा.प.सका/पाराभेट रु. ३००/- रु. २००/-  

३८. िेखा परीक्षकहरु :    

“ख” वगय रु. १०००/- रु. ५,००/-  

“ग” वगय रु. ५००/- रु. ३००/-  

“घ” वगय रु. ५००/- रु. ३००/-  

३९.  संिार सेवा :    

केबुि च्यानि प्रिारण सेवा रु. १०००/- रु. ५,००/-  

एर्.एम. प्रिारण सेवा रु. ५००/- रु. ३,००/-  

पत्रपबत्रका प्रकािन सेवा रु. ५,००/- रु. ३,००/-  

र्ोटोकपी, वप.लस.ओ, साईबर क्यारे् सेवा रु. ३००/- रु. २००/-  

कुररयर सेवाको िाखा कायायिय कायायिय रु. ५००/- रु. ३००/-  

डडसहोम सम्बन्न्ध कारोबार गने रु. ५००/- रु. ३००/-  

४०. कन्त्सिटेन्त्सी सेवा :    

कन्सल्टेन्सी, इनजीतनयररङ तथा  प्राववगधक सेवा रु. १०००/- रु. ५,००/-  

कर्ल्ड रेखाँकन  रु २,०००/-  

४१. कंफक्रट उद्योग  :    

कंकक्रट ब्िक, टायि, रीङ्ग आहद उत्पादक  रु. १०००/- रु. ५,००/-  

ईटा भट्टा रु.१,५००/- रु. १०००/-  

पोि र ह्यूमपाइप रु. १५००/- रु. १०००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

४२. बर्स्कुट ििा पाउरोटी उद्योग :    

ववस्कुट पाउरोटी उद्योग÷दािमोठ रु. ५००/- रु. ३००/-  

ववस्कुट पाउरोटी बेच्ने पसि रु. ३००/- रु. २००/-  

४३. अगरर्त्ती ििा मोमर्त्ती उद्योग : रु. ३००/- रु. २००/-  

४४. र्तनयिर उद्योग :    

आल्मुतनयम खुरा बबकक्र पसि रु. ७,००/- रु. ५,००/-  

काठ र्तनयचर खुरा ववक्री गने रु. ५००/- रु. ३,००/-  

बेतबाँसको र्तनयचर बबक्री रु. ५००/- रु. ३,००/-  

४५. स-शमिः रु. १५००/- रु. १०००/-  

४६. कुटानी, षपसानी, पेिानी शमि :    

हिर लमि, गचउरा लमि र पेिानी कुटानी वपसानी रु. ७००/- रु. ५,००/-  

ईन्न्जनबाट चल्ने लमिहरु रु २०००/- रु. १०००/-  

४७.  अन्त्य उद्योगः रु. २०००/- रु. १०००/-  

४८. ईप्न्त्जतनयररङ वकय सप :    

गग्रि सटर  रु. १०००/- रु. ५,००/-  

४९. जडीरु्टी ब्यवसाय :    

जडीबुटी प्रिोधन व्यवसाय रु. ५,००/- रु. २,००/-  

जडडबुटी ववक्री ववतरण रु. ५००/- रु. २००/-  

५०. तिाप्ष्टक सामाग्री षवके्रिा :    

थोक ववके्रता रु. ७००/- रु. ५,००/-  

खुरा ववके्रता रु. ५००/- रु. २५०/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

५१. शििा, फे्रम र तिाइउड षवके्रिा : रु. ५००/- रु. ३००/-  

५२. रंगरोगन पसि : रु. ५००/- रु. ३००/-  

५३. हाउप्जङ ििा ररयि स्टेट :    

१ ववघा सम्मको हाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा खरीद 
ववक्री तर्य  

रु. ३,०००/-  

१ ववघा देखख ५ ववघा सम्महाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा 
खरीद ववक्री तर्य  

रु. ५,०००/-  

५ ववघा देखख मागथको हाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा 
खरीद ववक्री तर्य  

रु. ७,०००/-  

५४. षवशभन्त्न कम्पनीका टेशिर्ोन टावरहरुको र्ाषियककर 
कम्पनी : 

   

नेपाि टेलिकम रु. ५०००/- रु. ३०००/-  

तनन्ज मोबाइि कम्पनीबाट एन.लस.एि, यू हट.एि. र स्माटय 
सेट 

रु. ५०००/- रु. ३०००/-  

एर्.एम. रेडडयो १०० मेगावाट सम्म   रु. ५००/- रु. ३,००/-  

एर्.एम. रेडडयो १०० मेगावाट भन्दा मागथ रु. ६००/- रु. ४,००/-  

५५. रु्ि बर्रुवा षवफक्र पसि : रु. ३००/- रु. २००/-  

नसयरी रु. ३००/- रु. २००/-  

रु्ि बबकक्र पसि रु. १५०/- रु. १००/-  

५६. अन्त्य :    

पाकय  तथा वपकतनक स्पट रु. ५००/- रु. ३००/- १५ गा पा ८५उ स 

उजायमुिक उद्योग िर्य  :    

सोिार पावर कम्पनी रु.५००/- रु. ३००/-  
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शस.नं. व्यर्सायको फकशसम (िगानीको आधारमा) ििाय िुल्क 
नषवकरण 
िुल्क 

कैफर्यि 

गोवर ग्याँस कम्पनी रु.५००/- रु. ३००/-  

ढुवानी कम्पनी     रु ५००/- रु. ३००/-  

ववज्ञापन सेवा र्मय कम्पतन   रु ५००/- रु. ३००/-  

बैदेलिक रोजगार व्यवसाय रु ७००/- रु. ४००/-  

मागथ उल्िेख नभएको अन्य रु.३००/- रु. २००/-  

क्रसर उद्योग (नववकरण)  रु १००,०००/- रु. ५००००/-  

बािुवा प्रिोधन उधोग (नववकरण) रु १००,०००/- रु. ५००००/-  

 क्रसर उद्योग बावषयक ब्यबिाय कर रु.३,००,०००/-  

 बािुवा प्रिोधन उधोग बावषयक ब्यबिाय कर रु.३,००,०००/-  
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अनुसूिी– ४ 
(ऐनको दर्ा ५ संग सम्बन्न्धत) 

वन पैिावार/जडीर्ुटी, कवाडी र जीवजन्त्ि कर (र्ादहर तनकासी) 
शस.नं. षववरण कर िुल्क कैफर्यि 

१ कानुनिे प्रततवन्ध निगाएका छािा,हड्डी,प्वाख आहदको प्रतत के.जी. रु. १/-  

२ खसी, बोका, बंगुर आहदको बाहहर तनकासी प्रतत एकको रु. ५/-  

३ राँगा, गोरु, भैसी आहदको  बाहहर तनकासीप्रतत एकको रु. १०/-  

४ गचरान  काठ  बाहहर तनकासी प्रर्तत क्यूकर्ट रु. ५/-  

५ गोलिया काठ बाहहर तनकासी प्रतत क्यू. कर्ट रु. ३/-  

६ दाउरा प्रतत िक बाहहर तनकासी  रु. ७००/-  

७ बनकस, छवािी, पराि तथा जडडबुटी (प्रयोग र मुल्यको आधारमा)   

 साबबक न्जल्िा बबकास सलमततिे न्जल्िा बाहहर तनकासीमा िगाउदै आएको अन्य लिषयकमा समेत समन्वय 
गरी कर िगाईने छ । 

 

अनुसूिी– ५ 
सवारी साधन कर 

लस.नं. वववरण कर िुल्क कैकर्यत 

१ स्कावेटर,  िुल्क नलिने 

२ जे.लस.पी. 

३ बस, ट्याक्टर, िरी, हेलभगाडी, हटपर 

४ भाडाका कार, न्जप, लमनी बस 

५ टेक्टर 

६ स्कुटर, मोटर साईकि 

७ बबधुतीय ररक्सा  काययपालिकािे तोके बमोन्जम 
लसर्ाररस दस्तुर िाग्ने छ । 

८. अटो ररक्सा 
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लस.नं. वववरण कर िुल्क कैकर्यत 

९. ठेिागाडा, रेक्सा 

 

अनूसूिी– ६ 
षवज्ञापन िस्िुर 

क्र स षववरण 
कर,िस्िूर,िूल्क रु. 
(आ.व.०७८/०७९) 

कैफर्यि 

१. होडडिँग बोडय फ्िेक्स बोडय प्रतत वगयकर्ट १००  

२. व्यवसातयक लभत्ते िेखन प्रतत बगयकर्ट ३० 

३. ग्िोबोडय बबद्धुतीय बोडय ए सी पी बोडय तथा डडन्जटि 
बोडय प्रतत वगयकर्ट 

३०० 

४. तनजी र सावयजतनक स्थानमा तुि व्यानर एक हप्ता 
भन्दा बढी 

१०० 

५ पोिहरुमा बबज्ञापन गरेवापत प्रतत पोि १५०० 

 

अनुसूिी– ७ 

मनोरञ्जन कर 
क्र स षववरण कर,िस्िूर,िूल्क रु. (आ.व.०७८/०७९) कैफर्यि 

१. जाद ु १००  

२. सकय स ३०० 

३. खेितमासा २०० 

४. मेिा २०० 

५. महोत्सव १००० 
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अनुसूिी– ८ 

र्हाि षवटौरी कर 
प्रकार कर आ.व.०७८/०७९ कैफर्यि 

बहाि बबटौरी कर होटि रेस्टुरेन्ट खुदा  पसि िगायत  प्रतत वगयकर्ट रु १०/- का 
दरिे 

 

गाउँ ब्िक ऐिानी 
प्रतत तथा 
सावयजतनक िेत्र 

राजमागयसंग जोडडएको घरजग्गा बावषयक रु. ५०/-  

लभत्री पक्की सडकसंग जोडडएको घरजग्गा बावषयक रु. ३०/-  

लभत्री ग्राबेि सडकसंग जोडडएको घरजग्गा बावषयक रु. २०/-  

लभत्री कच्ची बाटोसंग जोडडएको घरजग्गा बावषयक रु. १०/-  

खेतीयोग्य एैिानी प्रतत जग्गासंग जोडडएको घरजग्गा बावषयक रु. ५/-  

 

अनुसूिी– ९ 

पाफकय ङ्ग िुल्क 
सवारी पाककय ङ िुल्क हदनको रु. ५/- देखख रु. २०/- सम्म  

  

अनुसूिी– १० 

रेफकंग, कोयोफकङ, क्यानोइङ्ग 
यस सम्बन्धी कर प्रचलित तनयम अनुसार असुि गनय गाउँकाययपालिकािाई अन्ख्तयारी प्रदान गने 
र गाउँकाययपालिकािे तोके बमोन्जम हुने । 

जैबर्क षवषवधिा संरक्षण ििा वन बर्कास िुल्क (यस ऐनको िर्ा ६ संग सम्र्प्न्त्धि) 

गाउँपालिका िेत्र का सामुदातयक वन तथा रान्टिय वन वाट उत्पादन हुने काठ तथा दाउरामा 
जैबबक ववववधता संरिण तथा वन बबकासका  िागग तपलसि अनुसार िुल्क असुि गररने छ । 

शस.नं. षववरण कर सुल्क कैफर्यि 

१ साि गोलिया प्रतत क्यू. कर्ट रु. ५/- उपभोक्ता लभत्र अन्तररक 
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शस.नं. षववरण कर सुल्क कैफर्यि 

२ खयर गोलिया  प्रतत क्यू. कर्ट रु. ५/- खपत गररने काठ तथा 
दाउरामा यो िुल्क लिईने 
छैन । 

३ कुकाठ तथा अन्य जात  प्रतत क्यू. कर्ट रु. ३/- 

४ सािको दाउरा प्रतत चटृा रु. ७००/- 

५ कुकाठ दाउरा प्रतत चटृा रु. ५००/- 

 

अनुसूिी– ११ 
सेवा िुल्क, िस्िुर 

शस.नं. कर सुिी षववरण 
सेवा िुल्क, िस्िुर 
आ.व ०७८/०७९ 

कैफर्यि 

१.  नाता प्रमाखणत 

 

अंग्रेजी २५०/-  

नेपािी २००/-  

२.  राहदानी लसर्ाररस  १००/-  

३.  जग्गा प्रिासन 

क) नामसारी  

नामसारी  ३००/-  

नामसारी मुचुल्का ३००/-  

ख) घरवाटो लसर्ाररस  (प्रतत ककत्ता) मुि सडकिे छोएका जग्गाहरु  ५००/-  

सहायक कािोपत्रे बाटोि े
छोएका 

३००/-  

लभत्री बाटोमा पने जग्गाहरु  २५०/-  

अन्य खेती योग्य जग्गाहरु  २००/-  

पहाडी िेत्रमा पने जग्गाहरु १००/-  

ग) शे्रटताकायम, हकभोग लसर्ाररस  २००/-  

घ) र्ोटो प्रमाखणत र नक्कि 
लसर्ाररस 

 १००/-  

४.  पतत-पत्नी सम्बन्ध बबच्छेद लसर्ाररस अंग्रेजी तन:िुल्क  
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शस.नं. कर सुिी षववरण 
सेवा िुल्क, िस्िुर 
आ.व ०७८/०७९ 

कैफर्यि 

५.  पेन्सनकाडय वा सो सम्बन्धी अन्य 
लसर्ाररस 

 १५०/-  

६.  हकवािा संरिण सम्बन्धी लसर्ाररस  १००/-  

७.  भारतीय पेन्सन पाररवाररक वववरण र 
अन्य लसर्ाररस 

 ३५०/-  

८.  भारतीय पेन्सन लसर्ाररसका िागग  ३००/-  

९.  नेपािको पेन्सन पाररवाररक वववरण   १००/-  

१०.  वहृटि पेन्िन पाररवाररक वववरण 
लसर्ाररस 

 ५००/-  

११.  संघ संस्था  नववकरण सम्बन्धी लसर्ाररस २००/-  

१२.  आवादी रुखको लसर्ाररस सािको प्रतत रुख ७००/-  

अस्नाको प्रतत रुख ५००/-  

लसमिको प्रतत रुख ७००/-  

सीसौको प्रतत रुख ३००/-  

ख्यरको प्रतत रुख ५००/-  

आपको प्रतत रुख ३००/-  

अन्य प्रतत रुख २००/-  

बांस प्रतत गोटा  २/-  

१३.  अंग्रेजी रुपान्तर जन्म दताय ठेगाना पररवतयन 
वाहेक  

१००/-  

१४.  वंिजको नागररकता सम्बन्धी 
लसर्ाररस 

 १००/-  

१५.  अंगगकृत नागररकता लसर्ाररस  १००/-  

१६.  नवािक पररचय पत्र (लसर्ाररस)   तनिुल्क 
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शस.नं. कर सुिी षववरण 
सेवा िुल्क, िस्िुर 
आ.व ०७८/०७९ 

कैफर्यि 

१७.  ठेगाना पररवयतन लसर्ाररस  १००/-  

१८.  नाम छुटको लसर्ाररस  १००/-  

१९.  व्यन्क्तगत घटना ३५ हदन नाघे पतछ   ५०/-  

२०.  सन्जयलमन मूचुल्का नागररकता  ३००/-  

२१.  क) चारककल्िा बाटोमा नपने (प्रतत १ 
ककत्ता) 

पहाडी िेत्रमा पने १००/-  

ख) चारककल्िा प्रमाखणत बाटोमा 
पन(ेप्रतत १ ककत्ता को) 

मुि सडकिे छोएका जग्गाहरु  ३५०/-  

पक्की सडकिे छोएका 
जग्गाहरु  

३००/-  

कच्ची बाटो ग्राभेिगरेको 
बाटोिे छोएका जग्गाहरु  

२००/-  

अन्य कच्ची बाटोमा पने १५०/-  

वाटो नभएको १००/-  

ग) थप प्रतत ककत्ता  पक्की बाटोमा पने १००/-  

कच्ची बाटोमा पने ४०/-  

२२.  पक्की घरसहहत जग्गाको ४ ककल्िा 
लसर्ाररस गदाय थप  

 ५००/-  

२३.  सनाखतको लसर्ाररस  १००/-  

२४.  जन्म मतृ्यु सम्बन्धी लसर्ाररस (मतृ्यू 
लसर्ाररस ) 

अंग्रेजी १०० /-  

नेपािी ५०/-  

प्रमाखणत िूल्क ५०/-  

२५.  स्थायी बसोबास सम्बन्धी लसर्ाररस  १००/-  

२६.  नाम, थर, जन्म लमतत संिोधन 
लसर्ाररस 

 १००/-  
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शस.नं. कर सुिी षववरण 
सेवा िुल्क, िस्िुर 
आ.व ०७८/०७९ 

कैफर्यि 

२७.  सजयलमन िुल्क  ३००/-  

२८.  अलमन िुल्क। कर्ल्ड नापजँच  गदाय 
िाग्ने दस्तुर 

 २०००/-  

२९.  अवववाहहत प्रमाखणत नेपािी २००/-  

अग्रेजी ३००/-  

३०.  वसाइसराइ  १००/-  

३१.  चाररबत्रक लसर्ाररस वैदेलिक प्रयोजनका िागग २००/-  

स्वदेिी प्रयोजनका िागग १००/-  

ववद्याथीका िागग ५०/-  

जनजाती र दलित प्रमाखणत १००/-  

३२.  ववद्युत जडान सम्बन्धी लसर्ाररस 
स्तर अनुसार 

१) सामान्य कच्ची घर १००/-  

पन्क्क घर १००/- 

२) व्यवसातयक १५०/-  

३) गिरे्ज  ३००/-  

३३.  टेलिर्ोन जडान सम्बन्धी लसर्ाररस  २००/-  

३४.  तनजी धारा जडान सम्बन्धी लसर्ाररस  ५०/-  

३५.  ववद्युत, टेलिर्ोन, खानेपानी सम्बन्धी 
नामसारी लसर्ाररस आार.सी.सी.पक्की 
घर अन्य घर 

पक्की घर १००/-  

कच्ची घर  १००/-  

३६.  उद्योग स्थापना/ दताय  लसर्ाररस  क्रसर उधोग २,००,०००/-  

क्रसर (बािूवा प्रसोधन) १००,०००/- 

ठूिो उद्योग ७,०००/- 

मझौिा उद्योग  ५,०००/- 
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शस.नं. कर सुिी षववरण 
सेवा िुल्क, िस्िुर 
आ.व ०७८/०७९ 

कैफर्यि 

साना उद्योग  ५००/- 

अन्य उद्ध्योग लसर्ाररस २००/- 

मुचुल्का ३००/- 

पोलिन्क्ितनक लसर्ारीस ५०००/- 

पोिीन्क्ितनक दताय २००००/- 

३७.  छात्रववृत्त सम्बन्धी लसर्ाररस  तनिुल्क  

३८.  नेपाि सरकारको नाममा बाटो कायम 
लसर्ाररस 

 तनिुल्क  

३९.  जग्गा दताय लसर्ाररस “क” बगयको िेत्र १०००/- प्रतत 
कट्ठा 

“ख” बगयको िेत्र ७००/- 

“ग” बगयको िेत्र ५००/- 

४०.  अंसबण्डा       ,,  ३००/-  

४१.  घर कायम      ,,  ३००/-  

४२.  रकम असुिीमा बबगोको (लमिापत्रमा) ७००/-  

४३.  नाम, जन्म लमतत, वावूको नाम आहद 
र्रक परर सच्चाउनू पने भएमा  

 १००/-  
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२. अन्त्य शसर्ाररस िस्िुर 
शस.न कर सुिी षववरण कर, िस्िूर, िूल्क रु. 

१ तनवेदन र्ाराम तथा अनुसुगच र्ाराम (प्रतत 
पाना)  

 तनिुल्क 

२ पतत पत्नीको सम्बन्ध ववच्छेद तनवेदन दताय 
दस्तुर 

 तन:िूल्क 

३ अन्य मूचुल्का  ३००/- 

५ भवन तनमायण दरखास्त र्ाराम  ३००/- 

६ परीिा सम्बन्धी दरखास्त र्ाराम िुल्क  १००० 

७ कोटेिन र्ाराम िुल्क आगथयक तनयमानूसार   

८ कोटेसन 

टेण्डर र्ाराम िुल्क 

आगथयक तनयमानूसार   

आगथयक तनयमानूसार   

९ तनवेदन नक्कि प्रतत पाना आरै्िे सादाय  ५/- 

कायायियिे सादाय  १०/- 

१० घर तनमायण नक्िाको नक्कि दस्तूर कायायियबाट सादाय एक 
तिा 

१५/- 

सोभन्दा मागथ प्रतत तल्िा ५/- 

आरै् सादाय एक तिा १०/- 

प्रतत तिा थप ५/- 

११ लमिापत्र दस्तूर प्रतत पि  २५०/- 

१२ मेिलमिाप आबेदन दस्तुर  १०/- 

१३ मुद्दा दताय दस्तुर  १०० 

१४ लिखखत जवार् दस्तुर  ५० 
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शस.न कर सुिी षववरण कर, िस्िूर, िूल्क रु. 

१४ ऐिानी जग्गा जोतभोग दस्तुर  प्रतत कठ्ठा रु. २००।- 

नोट : असहाय, बबपन्न वगयहरुको हकमा गा.पा.अध्यि, प्रमुख प्रिासकीय अगधकृत, 
वडाअध्यिको तोक आदेि अनुसार तनिुल्क सेवा प्रदान गनय सककनेछ । 

 

३. हैशसयि प्रमाणणि िस्िुर 
शस.न कर सूिी षववरण 

कर,िस्िूर,िूल्क रु. आ.व. 
२०७८/०७९ 

१ ऋण र वैदेलिक रोजगारका िागग मुल्याङ्कन  

(िैक्षिक प्रयोजनको हकमा भए ५० प्रततित 
छुट हुनेछ) 

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 िाखभन्दा 
बढीमा प्रतत १०िाख 

६,०००/- 

क. सम्पवत्तमूल्याङ्कन र बावषयकआम्दानी दवुै गराउनेिाई बढी दस्तूर हुन आउने एकमात्र असूि गने। 
ख. गाउँपालिकािे तत्काि गधतो मुल्यांकन गरेको लसर्ाररसको पूनः नवीकरणगनुयपदाय जुन प्रयोजनका िागग 

गररएको हो सोको िागग िाग्ने दस्तुरको १० प्रततित थप राजचव लिइनेछ । 
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४. सक्सन टयांक/िोडरदटतपरको भाडा 
क्र स षववरण कर,िस्िूर,िूल्क  

१ सक्सनट्यांक/िोडर 
हटपरको भाडा 

सक्सनट्यांकगा.पा. िेत्रलभत्र प्रत्येक पटक ४,०००/- 

ियाक्टर प्रतत हदन ४,०००/- 

 

२ 

ग्रेडर भाडा  उपभोक्ता सलमती प्रतत हदन १४,५००/- इन्धन बाहेक 

ग्रेडर भाडा  ठेक्का प्रतत हदन १६,५००/- इन्धन बाहेक 

 

३ 

रोिर भाडा उपभोक्ता सलमती प्रतत हदन ११,५००/- इन्धन बाहेक 

रोिर भाडा ठेक्का प्रतत हदन १२,५००/- इन्धन बाहेक 

 

प्राकृतिक साधन उपयोग ििा र्ाटो सम्भार िुल्क (यस ऐनको िर्ा ५ संग सम्र्प्न्त्धि ) 

शस.न षववरण कर, िस्िूर, िूल्क 

१. गगटी, ढंुगा, माटो, वािूवा, ग्राभेि आन्तररक तनकासी 
(गा.पा. लभत्र) 

प्रतत घन र्ीट तनःिुल्क 

२ गगटी, ढंुगा, माटो, वािूवा, ग्राभेि बाहहर तनकासी 
(गा.पा. बाहहर) 

प्रतत घन र्ीट ०|५० पैसा 

 

िर नक्िापास िस्िुर 
अ)  िर नक्सा पास सम्र्न्त्धी िस्िुर 

शस. 
नं. 

भौतिक संरिनाको षववरण करको िर (प्रति व.र्ी.) 
ने.रु.मा 

नक्सापास क्षेत्र 

क ख ग 

१. आर. सी. सी. फे्रम क) पूणय भुलमगत तिा 4/- 3/- 2/- 
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शस. 
नं. 

भौतिक संरिनाको षववरण करको िर (प्रति व.र्ी.) 
ने.रु.मा 

नक्सापास क्षेत्र 

क ख ग 

स्कक्चर ख) अधय भुलमगत तिा 3/५० 3/- 2/७५ 

ग) जलमन तिा 4/५० 4/- 3/७५ 

घ) पहहिो तिा  4/७५ 4/२५ 4/- 

ङ)दोश्रो तिा 5/- 4.५० 4/- 

च) तेश्रो तिा 5.२५ 4/७५ 4/५० 

छ) चौथो तिा 5/५० 5/- 4/२५ 

ज) पाचौ तल्िा वा सो भन्दा 
मागथ  

6/- 5/५० 4/५० 

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

3/- 2/५० 2/- 

३. जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो (न्युनतम 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) पुराना घरहरुको हकमा नक्सा तनयलमतका िागी पुवय पन्चचम राजमागय िेत्र प्रतत वगय कर्ट 
पन्क्क रु.३/- र कन्च्च प्रतत वगय कर्ट रु. २/-  दरिाई कायम गने । 

ख) पुराना घरहरुको हकमा नक्सा तनयलमतका िागग पुवय पन्चचम राजमागय लभत्रका िेत्रमा प्रतत 
वगय कर्ट पन्क्क रु. २/-  र कन्च्च प्रतत वगय कर्ट रु. १.५० दरिाई कायम गने । 

ग) पुराना घरहरुको हकमा नक्सा तनयलमतका िागी कच्ची मागय िेत्रमा प्रतत वगय कर्ट पन्क्क 
रु. १.५ र कन्च्च प्रतत वगय कर्ट रु. १/- दरिाई कायम गने । 
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घ) ढिान नभएको घर एकमुटठ रु. ३००/- दरिाई कायम गने । 
ङ) साधारण स्वीकृततका िागी कर्ल्ड सजयलमन िुल्क लिई सजयलमन गराई मात्र स्वीकृत हदने । 

आ) नक्सापास के्षत्र तनधायरण 
गाउँकाययपालिका िेत्र लभत्रका स्थानहरुिाई भौगोलिक तथा पुवायधार ववकासको अवस्थाका 
आधारमा करको दर तनधायरण िागग देहायका िेत्रहरु तनधायरण गरीएको छ । 

 

क. मुख्य िहरी क्षेत्र(क) भन्नािे देहायका िेत्रहरु पदयछन । 
पुवय पन्चचम राजमागयको दायां वायां राजमागयिे छोएको 

कुसुम,ओवरी,ढकेरी,नयागाउँको जग्गा। 

 
ख. र्जार क्षेत्र(ख) भन्नािे देहायका िेत्रहरु पदयछन । 
अगैया, बैजापुर हंुदै नेपािगंज जोड्नेबाटो  दायां वायां (लसधनवा, ढिैया, अमरहवा, तनवुवाटार) 

 

ग. ग्राशमण क्षेत्र (ग) भन्नािे देहायका िेत्रहरुपदयछन । 
िेत्र (क) र (ख) मा परेका बाहेकका अन्य ग्रालमण िेत्र। 

इ) कम्पाउण्ड्डवाि 
क िहरी िेत्रः ब्िक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. 

वपल्िर लसमेन्टको जोडाइमा प्रतत रतनङ्ग 
कर्टको रु.०.३० 

अन्य िेत्रः ब्िक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. 
वपल्िर लसमेन्टको जोडाइमा प्रतत रतनङ्ग 
कर्टको रु.०.२५ 

ख िहरी िेत्रः तारवार माटोको जोडाइ र 
क्रकक्रट वपल्िरको जोडाईमा प्रतत रतनङ्ग 
कर्टको रु.०.२० 

अन्य िेत्रः तारवार माटोको जोडाइ र 
क्रकक्रट वपल्िरको जोडाईमा प्रतत रतनङ्ग 
कर्टको रु.०.१५ 

ग िहरी िेत्रः अन्य रु.०.१० अन्य िेत्रः अन्य रु.०.०५ 
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मागथ उल्िेखख नक्सा तनधायरणा र घर नक्सा पास दस्तुरमा प्राववगधक कमयचारीको लसर्ाररसमा 
गाउँकाययपालिकािे आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गने गरी पुनराविोकन गने सक्नेछ ।  

ई) तिदटङ्ग जग्गाहरुका िाचग पाररि मापिण्ड्ड 
जग्गा प्िहटङ्ग गरी जग्गा कारोबार गनय चाहन ेससं्थािे व्यवसातयक तथा व्यापाररक प्रयोजन 
(जग्गािाई प्िहटङ्ग गरी बबक्री बबतरण गररने) को िागग जग्गा ववकास, सामुहहक आवास, कुनै 
पतन सवयसाधारण भेिा हुने सवपङ्गमि, सुपरमाकेट,स्कूि,किेज, अस्पताि, नलसयङ्गहोम, बैँक 
तथा वववत्तय संस्था पोलिन्क्ितनक आहदिे भौततक योजना कायायन्वयन गनुयपदाय गाउँकाययपालिकािे 
गठन गरेको प्राववगधक सलमततको लसर्ाररसमा सो काययहरुको Planning Permit स्वीकृत गनुय 
पनेछ । यस सँग सम्वन्न्धत मापदण्ड तनम्न अनुसार प्रस्ताव गररएको छ । 

क) न्त्युनिम क्षेत्रर्ि ििा मोहडा िौडाई 
१. जग्गा खण्डीकरण गदाय जग्गाको न्युनतम िेत्रर्ि ०–४–०  हुनुपदयछ । 
२. पुरानो प्िहटङ्गको हकमा जग्गाको मोहडा न्युनतम ६ लम (“१९”-“६”) हुनु पदयछ तथा 

नयाँ प्िहटङ्गको हकमा एउटा मात्र मोहडा भएको जग्गामा न्युनतम मोहडाको चौडाई 
६ लम. तथा दोहोरो मोहडा भएको जग्गामा छोटो मोहडाको चौडाई ७ लम. हुनुपदछय। 

 
ख) पूवायधार सम्र्न्त्धमा  

१. मुि सडकको चौडाई कन्म्तमा ८ लम हुनुपदयछ । 
२. लभबत्र बाटाको चौडाई न्युनतम ६ लम हुनुपदयछ । 
३. सबै बाटोहरु साबयजतनक भएको मािपोत कायायियबाट प्रमाखणत गनुयपनेछ । 
४. योजनास्थि लभत्र टुङ्गगने बाटो (DEADENDROAD) को िम्बाई अगधकतम १०० लम 

हुनुपने छ र सो बाटो लसधा बाटोमा मात्र राख्न पाईनेछ । 
५. बाटोको घुम्ती वा मोडको न्युनतम अधयब्यास बाटोको चौडाई भन्दा २० प्रततितिे 

बहढ चौडाईको हुनुपदयछ । 
६. प्िहटङ्ग गरेको िेत्रमा टेलिर्ोनको खम्बा, ढि तथा बाटो वपच गने न्जम्मेवारी 

प्िहटङ्गकतायकै हुने गरी प्िहटङ्गको Planning Permit स्वीकृत गनुय पनछे । साथै 
प्िहटङ्ग गररएको हरेक घडेरीिे तोककएका भवन मापदण्ड समेत पुरा गनुयपने छ ।  

७. खण्डीकरण गररएका प्रत्येक जग्गामा बबजुिी तथा खानेपानीको सुववधा अतनवायय 
रुपिे पुगेको हुनुपने छ । यसका िागगआवचयक पने बबजुिीका खम्बा ,तार तथा 
खानेपानीका पाईप आवचयकता अनुसार जडान गररनुपने छ । 
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ग) वािावरणीय एवं सामाप्जक उत्तरिातयत्व 
१. प्िहटङ्गकाययिे वरपरको समुदाय तथा वातावरणमा कुनै पतन ककलसमको नकरात्मक 

असर पानुयहुदैन । 
२. कुि जलमनको कम्तीमा बाटो बाहेक ३ प्रततित जलमनको प्िहटङ्गको जग्गा लभत्र 

पने गरी उपयकु्त स्थानमा खुल्िा िेत्र तथा पाकय को िागग सावयजतनक स्वालमत्वमा 
राखु्नपनेछ। खुिा िेत्रको िम्बाई चौडाईको अनुपात १:३ भन्दा बढी राख्न पाईने छैन। 

३. प्िहटङ्गईजाजतका िागग सम्बन्न्धत टोि ववकास संस्थासँग अतनवायय रुपिे ईजाजत 
लिनुपदयछ । 

४. ईजाजत प्रकक्रयाका िागी गाउँकाययपालिकाका प्राववगधकिे प्रस्ताववत प्िहटङ्ग िेत्रको 
अविोकन गरी अनुमतत हदनुपने छ । 

५. २–०–० ववगाह भन्दा मागथका प्िहटङ्गमा अतनवाययरुपिे वातावरणीय प्रभाव 
मुल्याङकन EIA प्रारन्म्भक वातावरणीय पररिण IEE प्रततवेदन तयार गनुयपनेछ । 
 

ि) सेवा िुल्क 
१) ४ कट्टा सम्मको िागग प्रतत कट्टा रु १,०००/- 
२) ५ कट्टा भन्दा मागथ तथा २ ववगाह सम्मको िागग प्रतत कट्टा रु २,०००/- 
३) २ ववगाह भन्दा मागथको िागग प्रतत कट्टा रु ४,०००/- 

उपरोक्त मापदण्डहरु पूरा गरेर मात्र Planning Permit प्रदान गने सककनेछ । यस प्रावधान 
ववपररत प्िहटङ्ग गरेमा उक्त प्िहटङ्गिेत्रमा सावयजतनक उपयोगगताहरु जस्तै धारा बत्ती 
बबजुिीहरु जडान हुने छैनन ्। साथै उक्त जग्गा वेचववखनमा रोक्का िगाउन सककनेछ । खेती 
योग्य जग्गामा प्िहटड.िाई तनरुत्साहीत गररनेछ । 
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अनुसूिी– १२ 

पययटन िुल्क 
पययटकीय सम्भाव्यता भएका स्थानहरुको पहहचान भएका िेत्रहरुको पहहचान गरी पययटन िुल्क 
तोक्न गाउँकाययपालिकािाई अन्ख्तयारी प्रदान गने । 

वविेष पररन्स्थततमा उल्िेखखत कर/िुल्क/दस्तुर आहदका दरबन्दीहरुमा कायायन्वयनको समयमा 
समस्या पनय आएमा आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गराउने गरी गाउँकाययपालिकािाई 
कर/िुल्क/दस्तुर आहदका कर, सेवा िुल्कहरुमा आवचयकता बमोन्जम हेररे्र गनय सककने अगधकार 
हस्तान्तरण गराउन गाउँकाययपालिकामा अनुरोध गने तनणयय गररयो ।  

 

अनुसुिी -१३ 
प्राकृतिक श्रोि िुल्क 

ढँुगा, गगट्टी, बािुवा क्युबबक कर्ट रु ८.५/- 

माटो क्युबबक कर्ट रु ३/- 

दहत्तर बहत्तर के.जी. रु २/- 

 

अनुसुिी -१४ 
जररवाना 

एक्साभेटर/िोडर/हटप्पर/टेक्टर  

माि बाहक 

पहहिो पटक दोस्रो पटक पटकै वपच्छे 

२५००० ५०००० १००,०००/ 

एक्साभेटर/िोडर/हटप्पर/टेक्टर खािी १०,०००/ २०००० ५००००/ 

छाडा भैलस पटकै वपच्छे  रु १००/- 

गाई बाख्रा अन्य पटकै वपच्छे  रु ५०/- 
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राप्तीसोनारी गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, बाँके 

 

षवतनयोजन ऐन 
 

राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँकेको आगथयक बषय २०७८/७९ को सेवा र काययहरुको िागग स्थानीय 
सन्ञ्चत कोषबाट केही रकम खचय गने र ववतनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन 

सभार्ाट स्वीकृि शमति : २०७८/०३/२९ 
 

प्रस्िावना : राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके २०७८/७९ को सेवा र काययहरुको िागग सन्ञ्चत कोषबाट 
केही रकम खचय गने अगधकार हदन र सो रकम ववतनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 
संववधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोन्जम राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँकेको गाउँ सभािे 
यो ऐन बनाएको छ । 
१. संक्षक्षति नाम र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँकेको 
ववतनयोजन ऐन,”  रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
२.  आचियक विय २०७८/७९ को तनशमत्त सप्ञ्िि कोिर्ाट रकम खिय गने अचधकार :  (१) आगथयक 
वषय २०७८/७९को तनलमत्त गाउँ काययपालिका, वडा सलमतत, ववषयगत िाखािे गने सेवा र काययहरुका 
तनलमत्त अनुसूची १ मा उन्ल्िखखत चािू खचय, पूँन्जगत खचय र बबवत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम ८७,४७,३२,३५१ (अिेरुपी रुपैयाँ सतासी करोड सत्चालिस िाख बवत्तस हजार ततन 
सय एकाउन्न मात्र | ) मा नबढाई तनहदयटट गररए बमोन्जम सन्ञ्चत कोषबाट खचय गनय सककनेछ । 

३. षवतनयोजन :  (१) यस ऐनद्धारा सन्ञ्चत कोषबाट खचय गनय अगधकार हदइएको रकम आगथयक 
वषय २०७८/७९को तनलमत्त राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँकेको गाउँ काययपालिका, वडा सलमतत र 
ववषयगत िाखािे गने सवेा र काययहरुको तनलमत्त ववतनयोजन गररनेछ । 
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन काययपालिका, वडा सलमतत र ववषयगत 
िाखािे गने सेवा र काययहरुको तनलमत्त ववतनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा 
अपुग हुने देखखन आएमा गाउँ काययपालिकािे बचत हुने िीषयकबाट नपुग हुने िीषयकमा रकम सानय 
सक्नेछ । यसरी रकम सादाय एक िीषयकबाट सो िीषयकको जम्मा रकमको १० प्रततितमा नबढ्न े
गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी िीषयकहरुमा रकम 
सानय तथा तनकासा र खचय जनाउन सककनेछ । पूँन्जगत खचय र ववत्तीय व्यवस्थातर्य  ववतनयोन्जत 
रकम साँवा भुक्तानी खचय र व्याज भुक्तानी खचय िीषयकमा बाहेक अन्य चािू खचय िीषयकतर्य  
सानय र बबत्तीय व्यवस्था अन्तगयत साँवा भुक्तानी खचयतर्य  बबतनयोन्जत रकम ब्याज भुक्तानी खचय 
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िीषयकमा बाहेक अन्यत्र सानय सककने छैन । तर चािु तथा पूँन्जगत खचय र ववत्तीय व्यवस्थाको 
खचय व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सककनेछ । 
(३) उपदर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन एक िीषयकबाट सो िीषयकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको १० प्रततित भन्दा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीषयकहरुमा रकम 
सानय परेमा गाउँ सभाको स्वीकृतत लिनु पनेछ । 
 

 

र्जेट उपिीियक अनुसार बर्तनयोजन 

रकम रु. हजारमा 

क्र.सं. िीियक षवतनयोजन 

स्रोि 

आन्त्िररक 
श्रोि 

अन्त्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्त्िरण 

ऋण 
जन 

सहभाचगिा र्ैिेशिक नेपाि 
सरकार 

प्रिेि 

सरकार 

स्िानीय 

िह 

१ राप्तीसोनारी गाउँपालिका ३१९५२७.४५ २१५१९९.९५ ८७,३२७.५० १७,००० ० ० ० ० 

२ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.१ २०,००० १६,००० ४,००० ० ० ० ० ० 

३ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.२ २०,००० १०,०६५ ९,२८५ ६५० ० ० ० ० 

४ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.३ १७,५०० १३,५४७ २,००० १,९५३ ० ० ० ० 

५ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.४ १७,५०० १३,३४० २,९६० १,२०० ० ० ० ० 

६ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.५ १८,००० ११,००६ ६,९९४ ० ० ० ० ० 

७ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.६ १७,५०० ९,१४४ ८,३५६ ० ० ० ० ० 

८ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.७ १८,००० १२,१८४ ३,४१६ २,४०० ० ० ० ० 

९ राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.८ १७,५०० १३,९२० ३,५८० ० ० ० ० ० 

१० राप्तीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.९ १७,५०० ७,९३५ ९,५६५ ० ० ० ० ० 

११ राप्तीसोनारी गाउँपालिका - लििा ५५,०४८ ३३,८१४.५० २१,२३३.५० ० ० ० ० ० 

१२ राप्तीसोनारी गाउँपालिका - स्वास््य १३,६१२.९० ३,०१५.९० १०,५९७ ० ० ० ० ० 

१३ राप्तीसोनारी गाउँपालिका - कृवष र पि ु ८,००० ५,४१४ २,५८६ ० ० ० ० ० 

१४ 
संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम 
(िसतय अनुदान) ३००५०० ० ३००५०० ० ० ० ० ० 

१५ 
प्रदेि सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम 
(िसतय अनुदान) १४,५४४ ० ० १४,५४४ ० ० ० ० 

जम्मा ८७४७३२.३५ ३६४५८५.३५ ४७२४०० ३७,७४७ ० ० ० ० 
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मुख्य शिियकगि व्यय अनमुान (अनूसुचि- १) 
(रकम रु. हजारमा) 

िीियक आ.व. २०७८/७९ को अनुमान 

व्यय ८७,४७,३२ 

चािु ६१,००,०८ 

२११११ पाररश्रलमक कमयचारी ४,३९,७३ 

२१११२ पाररश्रलमक पदागधकारी १,००,०० 

२११२१ पोिाक १२,६० 

२११३२ महंगी भत्ता १२,२० 

२११३३ कर्ल्ड भत्ता १,५० 

२११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता ११,५० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार १,५० 

२११३९ अन्य भत्ता ० 

२११४१ पदागधकारी बैठक भत्ता २८,६७ 

२११४२ पदागधकारीअन्य सुबबधा ४,०० 

२११४९ पदागधकारी अन्य भत्ता ८,०० 

२१२१२ कमयचारीको योगदानमा आधाररत तनवतृभरण तथा उपदान कोष खचय ४,०० 

२१२१४ कमयचारी कल्याण कोष ३०,०० 

२२१११ पानी तथा बबजुिी १५,३८ 

२२११२ संचार महसुि ११,९३ 

२२२११ इन्धन (पदागधकारी) ८,०० 

२२२१२ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) ६६,९० 

२२२१३ सवारी साधन ममयत खचय ३४,३७ 

२२२१४ बबमा तथा नवीकरण खचय ८,०० 

२२२२१ मेलिनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा सञ्चािन खचय १७,२९ 

२२२३१ तनलमयत सावयजतनक सम्पवत्तको ममयत सम्भार खचय ४६,०० 

२२२९१ अन्य सम्पवत्तहरूको संचािन तथा सम्भार खचय ० 

२२३११ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री ६३,२० 

२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचय ३,०० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन ४,०० 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय १,०८,५० 

२२३१९ अन्य कायायिय संचािन खचय २०,०० 

२२४११ सेवा र परामिय खचय ६९,०० 

२२४१२ सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संचािन खचय १०,०० 

२२४१३ करार सेवा िुल्क ३,२२,१३ 

२२४१४ सरसर्ाईसेवा िुल्क १०,०० 
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िीियक आ.व. २०७८/७९ को अनुमान 

२२४१९ अन्य सेवा िुल्क २०,०० 

२२५१२ सीप ववकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोटठी सम्बन्धी खचय ६५,५६ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचय ३१,०० 

२२५२२ काययक्रम खचय १६,०३,९४ 

२२५२९ ववववध काययक्रम खचय ० 

२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचय ५,७२ 

२२६१२ भ्रमण खचय ४०,८२ 

२२६१३ ववलिटट व्यन्क्त तथा प्रतततनगध मण्डिको भ्रमण खचय २,०० 

२२६१९ अन्य भ्रमण खचय १४,०० 

२२७११ ववववध खचय ७२,३७ 

२२७२१ सभा सञ्चािन खचय २९,३४ 

२५१११ गैर ववत्तीय संस्थानहरूिाई चािु सहायता १०,०० 

२५३११ िैक्षिक संस्थाहरूिाई सहायता २३,६२,५९ 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूिाई सहायता १,६१,८३ 

२५३१४ धालमयक तथा सांस्कृततक संस्था सहायता १४,०० 

२६४१३ अन्य संस्थािाई सःितय चािु अनुदान ० 

२७२११ छात्रववृत्त १२,०० 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थायपना खचय ९३,५० 

२७२१३ औषधीखररद खचय ६३,०० 

२८१४२ घरभाडा १०,०० 

२८१४३ सवारी साधन तथा मेलिनर औजार भाडा १७,०० 

२८९११ भैपरी आउने चािु खचय ० 

पूंजीगत २६,४७,२३ 

३११११ आवासीय भवन तनमायण/खररद १,०८,५२ 

३१११२ गैर आवासीय भवन तनमायण/खररद २,८३,८४ 

३१११३ तनलमयत भवनको संरचनात्मक सुधार खचय ७४,३६ 

३११२१ सवारी साधन ३४,७४ 

३११२२ मेलिनरी तथा औजार ८३,४४ 

३११२३ र्तनयचर तथा कर्क्चसय ९,५० 

३११३२ अनुसन्धान तथा ववकास सम्बन्धी खचय २,०० 

३११३५ पूँजीगत परामिय खचय ८०,०० 

३११५१ सडक तथा पूि तनमायण १०,१५,३१ 

३११५३ ववद्युत संरचना तनमायण २५,०० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँधतनमायण २२,०० 

३११५५ लसचंाई संरचना तनमायण ९६,०६ 

३११५६ खानेपानी संरचना तनमायण १,३८,०० 
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िीियक आ.व. २०७८/७९ को अनुमान 

३११५७ वन तथा वातावरण संरिण ० 

३११५८ सरसर्ाई संरचना तनमायण १,१५,५० 

३११५९ अन्य सावयजतनक तनमायण ४,१०,८६ 

३११६१ तनलमयत भवनको संरचनात्मक सुधार खचय २४,४१ 

३११७१ पूँजीगत सुधार खचय सावयजतनक तनमायण १,२३,६६ 

३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत ० 
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क्षेत्रगि व्यय अनुमान (अनुसूचि- ५) 
रु. हजारमा 

शस.नं. िीियक षवतनयोजन 

स्रोि 

आन्त्िररक श्रोि 

अन्त्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्त्िरण 

जनसहभाचगिा र्ैिेशिक 
नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्िानीय िह 

१ आगथयक ववकास ६३२६९ २५४३३ २९९९२ ७८४४ ० ० ० 

१ कृवष २२७९२ ६४०८ १०८४० ५५४४ ० ० ० 

२ उद्योग ३५०० ५५० २९५० ० ० ० ० 

३ पययटन ६८५० ३९५० ९०० २००० ० ० ० 

४ सहकारी ३१५० २७५० ४०० ० ० ० ० 

५ जिश्रोत तथा लसचंाई १००२१ ४५४५ ५४७६ ० ० ० ० 

६ बन २९० १५० १४० ० ० ० ० 

७ पिुपन्छी ववकास १६६६६ ७०८० ९२८६ ३०० ० ० ० 

२ सामान्जक ववकास ४८३७८२ १०३८७९ ३७२५५० ७३५३ ० ० ० 

१ सामान्जक सुरिा तथा संरिण २३९९० १३३८९ १०२०१ ४०० ० ० ० 

२ युवा तथा खेिकुद ५६६४ ४०२९ १६३५ ० ० ० ० 

३ खानेपानी तथा सरसर्ाई २५३५० १५०५० ८८०० १५०० ० ० ० 

४ भाषा तथा संस्कृतत १५२८० ७६८० ६३०० १३०० ० ० ० 

५ लििा ३१४५७३ ४५३३९ २६७७३३ १५०० ० ० ० 

६ स्वास््य ७१२२२ ८०३५ ६१६३७ १५५० ० ० ० 

७ िैंगगक समानता तथा सा.स. २७७०२ १०३५५ १६२४४ ११०३ ० ० ० 

३ पूवायधार ववकास १३२७८६ ६९१०६ ४८२२९ १५४५० ० ० ० 

१ यातयात पूवायधार १०३१८४ ५०८०४ ३६९२९ १५४५० ० ० ० 
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शस.नं. िीियक षवतनयोजन 

स्रोि 

आन्त्िररक श्रोि 

अन्त्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्त्िरण 

जनसहभाचगिा र्ैिेशिक 
नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्िानीय िह 

२ भवन आवास तथा सहरी ववकास २६२०१ १६८०१ ९४०० ० ० ० ० 

३ उजाय ३४०० १५०० १९०० ० ० ० ० 

४ सुिासन तथा अन्तरसम्बन्न्धत िेत्र ६१२८० ३६६९९ १७५८१ ७००० ० ० ० 

१ िासन प्रणािी ४४८० २३८० २१०० ० ० ० ० 

२ प्रिासकीय सुिासन १७६५ ११६५ ६०० ० ० ० ० 

३ कानुन तथा न्याय ८५० ८५० ० ० ० ० ० 

४ िान्न्त तथा सुव्यवस्था ३८० ३८० ० ० ० ० ० 

५ श्रम तथा रोजगारी ३०० ३०० ० ० ० ० ० 

६ गररबी तनवारण ६१०० ० १०० ६००० ० ० ० 

७ योजना तजुयमा र काययन्वयन २८९०६ १७९७५ १०९३१ ० ० ० ० 

८ अनुगमन तथा मूल्यांकन २५० २५० ० ० ० ० ० 

९ त्यांक प्रणािी १९०० १०० १८०० ० ० ० ० 

१० वातावरण तथा जिवायु ४४०० ४३०० १०० ० ० ० ० 

११ ववपद व्यवस्थापन ११९४९ ८९९९ १९५० १००० ० ० ० 

५ कायायिय सञ्चािन १३३६१४ १२९४६८ ४०४६ १०० ० ० ० 

१ कायायिय सञ्चािन १३३६१४ १२९४६८ ४०४६ १०० ० ० ० 

कुि जम्मा ८७४७३२ ३६४५८५ ४७२४०० ३७७४७       
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िक्षक्षि समूहका िाचग र्जेट बर्तनयोजन 
रु. हजारमा 

क्र.सं. िीियक षवतनयोजन 

स्रोि 

आन्त्िररक श्रोि 
अन्त्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्त्िरण 

ऋण जनसहभाचगिा र्ैिेशिक 
नेपाि सरकार प्रिेि सरकार स्िानीय िह 

१ अन्य ८३३५७१.३५ ३५०३५९.३५ ४४६४६८ ३६,७४४ ० ० ० ० 

२ अपाङ्ग २,९९३ ४७० १,६७० ८५३ ० ० ० ० 

३ आहदवासी /जनजाती १,४४० ४९० ९५० ० ० ० ० ० 

४ जेटठ नागररक ४,११० १,६९० २,४२० ० ० ० ० ० 

५ दलित १,५३० १,२८० २५० ० ० ० ० ० 

६ बािबालिका १५,५५५ ६,१५५ ९,४०० ० ० ० ० ० 

७ मधेसी १०० ० १०० ० ० ० ० ० 

८ महहिा १५,४३३ ४,१४१ ११,१४२ १५० ० ० ० ० 

जम्मा ८७४७३२.३५ ३६४५८५.३५ ४७२४०० ३७,७४७ ० ० ० ० 
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गाउंपाशिका स्िरीय आयोजना ििा काययक्रमहरु 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१ पाररश्रलमक कमयचारी [तिव] कायायिय सञ्चािन २११११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १०००० १०००० ० २०००० 

२ पाररश्रलमक पदागधकारी कायायिय सञ्चािन २१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५००० ५००० ० १०००० 

३ पोिाक [कमयचारी] कायायिय सञ्चािन २११२१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A ० ० १२०० १२०० 

४ महंगी भत्ता- कमयचारी कायायिय सञ्चािन २११३२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A ४०० ४०० ४०० १२०० 

५ कमयचारीको बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११३४ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५०० ५०० ० १००० 

६ कमयचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार कायायिय सञ्चािन २११३५ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A १५० ० ० १५० 

७ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत २ N/A ५०० ५०० ० १००० 

८ पदागधकारीअन्य सुबबधा कायायिय सञ्चािन २११४२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

९ पदागधकारी अन्य भत्ता (न्यातयक सलमतत समेत) कायायिय सञ्चािन २११४९ आन्तररक श्रोत २ N/A ४०० ४०० ० ८०० 

१० 
कमयचारीको योगदानमा आधाररत तनवतृभरण तथा उपदान 
कोष खचय 

कायायिय सञ्चािन २१२१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २०० २०० ० ४०० 

११ कमयचारी कल्याण कोष कायायिय सञ्चािन २१२१४ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A ३००० ० ० ३००० 

१२ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ४०० ४०० ० ८०० 

१३ संचार महसुि कायायिय सञ्चािन २२११२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ४०० ४०० ० ८०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१४ इन्धन (पदागधकारी) कायायिय सञ्चािन २२२११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ४०० ४०० ० ८०० 

१५ इन्धन- (अत्यावस्यक सेवा तथा अन्य तनकाय सहयोग) कायायिय सञ्चािन २२२१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

१६ इन्धन- (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५०० २५०० ० ५००० 

१७ सवारी साधन ममयत खचय कायायिय सञ्चािन २२२१३ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A १००० १००० १००० ३००० 

१८ बबमा तथा नवीकरण खचय कायायिय सञ्चािन २२२१४ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ४०० ४०० ० ८०० 

१९ मेलिनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा सञ्चािन खचय कायायिय सञ्चािन २२२२१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५०० ५०० ० १००० 

२० अमर ज्योती ववद्यािय ममयत- ७ लििा २२२३१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

२१ तनलमयत सावयजतनक सम्पवत्तको ममयत सम्भार खचय कायायिय सञ्चािन २२२३१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १३५० १३५० ० २७०० 

२२ ववद्युत ममयत सम्भार उजाय २२२३१ आन्तररक ऋण २ N/A ५०० ५०० ० १००० 

२३ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १७५० १७५० ० ३५०० 

२४ पुस्तक तथा सामग्री खचय कायायिय सञ्चािन २२३१३ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A १०० १०० १०० ३०० 

२५ इन्धन - अन्य प्रयोजन कायायिय सञ्चािन २२३१४ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २०० २०० ० ४०० 

२६ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१२ N/A ३००० ३००० ३००० ९००० 

२७ अन्य कायायिय संचािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१९ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १००० १००० ० २००० 

२८ भक्ता खोिाको EIA- 9 
वातावरण तथा 
जिवायु 

२२४११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A १५०० ० ० १५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२९ सेवा र परामिय खचय कायायिय सञ्चािन २२४११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५०० २५०० ० ५००० 

३० सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संचािन खचय कायायिय सञ्चािन २२४१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५०० ५०० ० १००० 

३१ करार सेवा िुल्क कायायिय सञ्चािन २२४१३ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १२५०० १२५०० ० २५००० 

३२ बैजापुर अस्पताि जनिन्क्त व्यवस्थापन स्वास््य २२४१३ आन्तररक ऋण २ N/A २००० २००० ० ४००० 

३३ सरसर्ाईसेवा िुल्क 
वातावरण तथा 
जिवायु 

२२४१४ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५०० ५०० ० १००० 

३४ अन्य सेवा िुल्क कायायिय सञ्चािन २२४१९ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A ५०० ५०० ५०० १५०० 

३५ हेल्प डेस्क सँचािन खचय प्रिासकीय सुिासन २२४१९ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

३६ 
अल्पसँख्यक जातत तथा कुमाि जाती समेत वविेष 
काययक्रम 

कायायिय सञ्चािन २२५१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

३७ 
सीप ववकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोटठी 
सम्बन्धी खचय 

कायायिय सञ्चािन २२५१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १००० १००० ० २००० 

३८ होमस्टे संचािन तालिम- ८ पययटन २२५१२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

३९ जडडवुहट उद्यान व्यवस्थापन ओभरी- ८ उद्योग २२५२१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

४० डकुमेन्टी तनमायण [1- 9] 
योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

२२५२१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

४१ रेडडयो लििा काययक्रम [1- 9] लििा २२५२१ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

४२ हाम्रो राप्ती सोनारी राम्रो राप्ती सोनारी िासन प्रणािी २२५२१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

४३ आँखा लिववर स्वास््य २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि १ N/A ० ५०० ० ५०० 

४४ आहदवासी जनजातत सम्बन्धी ववलभन्न काययक्रम कायायिय सञ्चािन २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

४५ 
आन्तरीक आम्दानी बदृ्गध सम्बन्न्धत काययक्रम- १ देखख 
९ वडा 

प्रिासकीय सुिासन २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १०० १०० ० २०० 

४६ कृवष काययक्रम कृवष २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० १००० १००० २००० 

४७ कोलभड- १९ पोन्जहटभ सहयोग [1- 9] स्वास््य २२५२२ आन्तररक श्रोत ३ N/A १००० १००० १००० ३००० 

४८ 
कोलभड— १९ बाट ज्यान गुमाएका नागररहकहरुिाई 
राहत 

सामान्जक सुरिा 
तथा संरिण 

२२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ५०० ५०० ० १००० 

४९ खोिाहरुको अनुगमन खचय अनुगमन तथा 
मूल्यांकन 

२२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १२५ १२५ ० २५० 

५० गा.पा.स्तरीय आन्तरीक ब्याडलमन्टन प्रततयोगगता युवा तथा खेिकुद २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

५१ गौिािा व्यवस्थापन खचय वडा १ देखख ९ सम्म पिुपन्छी ववकास २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५०० ५०० ० १००० 

५२ छात्रववृत्त लििा २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A ० ४५० ० ४५० 

५३ जनतासँग जनप्रतततनधी [1- 9] िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

५४ जेटठ नागररक सम्मान तथा स्वास््य पररिण 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० १००० १००० २००० 

५५ दगुाय पुजा वविेष काययक्रम भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि १ N/A ५०० ० ० ५०० 

५६ दलित जाती काययक्रम (बादी खुना तथा गाईन) िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

५७ दृन्टटववहहन बािबालिका िैक्षिक अनुदान 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण ३ N/A ३०० ३०० ३०० ९०० 

५८ 
न्याय सम्बन्न्ध काययक्रम (सेलमनार गााेटठी छिर्ि 
अन्तरकक्रया) 

कानुन तथा न्याय २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

५९ नागररक आरोग्य सेवा केन्र- ९ स्वास््य २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० २५० २५० ५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

६० नागररक सन्तुटटी सवेिण काययक्रम प्रिासकीय सुिासन २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५० ५० ० १०० 

६१ तनगरानी समुह (1- 9) 
िान्न्त तथा 
सुव्यवस्था २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

२ N/A ० १०० १०० २०० 

६२ पन्ञ्जकरण व्यवस्थापन त्यांक प्रणािी २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० ५० ५० १०० 

६३ पिु काययक्रम पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

६४ रु्िररया काययक्रम [1- 9] भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

६५ बेरुजु र्छायाैट सम्बन्धी कायय प्रिासकीय सुिासन २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १०० १०० ० २०० 

६६ बािबालिका लििामा गा.पा. अध्यि वविेष काययक्रम 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

६७ बालिकाहरु िाई िैक्षिक प्रोत्साहन सहयोग 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३००० ३००० ६००० 

६८ भैपरी आउने चािु खचय कायायिय सञ्चािन २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

६९ भूलम सम्बन्न्ध काययक्रमका िागग खचय योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

२२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २००० २००० ० ४००० 

७० भाषा किा संस्कृतत जगेनाय- (१- ९) भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

७१ म.स्वा.स्व.सेववका यातायात खचय तनरन्तरता स्वास््य २२५२२ आन्तररक ऋण १२ N/A ८८० ८८० ८८० २६४० 

७२ मधेिी हकहहत सम्बन्न्ध काययक्रम 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A १०० १०० १०० ३०० 

७३ मुन्स्िम हकहहत सम्बन्न्ध काययक्रम 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A १०० १०० १०० ३०० 

७४ महहिा वविेष काययक्रम 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण ३ N/A ५०० ५०० ५०० १५०० 

७५ यायन्फ्टङ्ग/पययटन (रबर बोट खररद समेत) पययटन २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड - २ N/A ० १२५० १२५० २५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

संघ 

७६ राप्ती सोनारी महोत्सव भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १२०० ० १२०० 

७७ वडाका मेिलमिाप केन्रका िागग- खाना/भाडा खचय 1- 9 कानुन तथा न्याय २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० १७५ १७५ ३५० 

७८ ववलभन्न मेिा तथा उत्सव (दिैं माघी समेत) भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A २५० २५० २५० ७५० 

७९ स्काउट क्िब (1- 9) िासन प्रणािी २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

८० सम्बदृ्गध राप्ती सोनारी बुिेहटन प्रकािन िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३०० ० ३०० 

८१ स्वास््य जाँच लिववर सञ्चािन (1- 9) स्वास््य २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि १ N/A ० ५०० ० ५०० 

८२ 
सुिासन प्रवद्यधन- (तालिम गोन्टठ सावयजतनक सुनुवाई 
आदी समेत) 

िासन प्रणािी २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १०० १०० ० २०० 

८३ सहकारी सम्बन्धी काययक्रम (1- 9) भवन तनमायण सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

८४ सामुदातयक बन तथा वातावरण 
वातावरण तथा 
जिवायु 

२२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० ६०० ६०० १२०० 

८५ सामान्जक पररिण खचय िासन प्रणािी २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५० ५० ० १०० 

८६ हेर्र साझेदारी काययक्रम (1- 9) पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३००० ३००० ६००० 

८७ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन खचय योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

२२६११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० ० २५० ५०० 

८८ भ्रमण खचय- कमयचारी कायायिय सञ्चािन २२६१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १२५० १२५० ० २५०० 

८९ भ्रमण खचय- पदागधकारी कायायिय सञ्चािन २२६१२ आन्तररक श्रोत ३ N/A २०० २०० २०० ६०० 

९० ववलिटट व्यन्क्त तथा प्रतततनगध मण्डिको भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१३ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A १०० ० १०० २०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 
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िौमाशसक 

जम्मा 

९१ कमयचारी/पदागधकारी अविोकन तथा भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१९ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ४०० ४०० ० ८०० 

९२ ववववध खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५०० २५०० ० ५००० 

९३ 
सगचवािय व्यवस्थापनमा आइपने भैपरी खच य समेत 
[ववलिटट व्यन्क्त सत्कार समेत] 

कायायिय सञ्चािन २२७११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

९४ ववलभन्न सभा /समारााेह सञ्चािन खचय कायायिय सञ्चािन २२७२१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A ५०० ५०० ५०० १५०० 

९५ सभा सञ्चािन खचय कायायिय सञ्चािन २२७२१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A ४७८ ४७८ ४७८ १४३४ 

९६ भुवर भवानी एर्.एम. अनुदान- 2 िासन प्रणािी २५१११ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

९७ स्थानीय पबत्रका अनुदान [1- 9] िासन प्रणािी २५१११ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

९८ सामुदातयक बहुमुखी क्यामपसमा अनुदान १- ९ लििा २५३११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

९९ ववपद व्यवस्थापन कोष ववपद व्यवस्थापन २७२१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ४००० ४००० ० ८००० 

१०० घरभाडा कायायिय सञ्चािन २८१४२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

२ N/A ५०० ५०० ० १००० 

१०१ सवारी साधन तथा मेलिनर औजार भाडा कायायिय सञ्चािन २८१४३ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A ५०० ५०० ५०० १५०० 

१०२ 
छुट काम ५ वटा ववद्यािय (छतमा जाने घुम्ती तनमायण 
लसद्देचवर मा.वव.िौकी समेत) 

लििा ३१११२ आन्तररक ऋण २ N/A ० १००० १००० २००० 

१०३ जनिन्क्त मा.वव.को भवन तनमायण- ४ लििा ३१११२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ७५० ७५० १५०० 

१०४ पररवतयन सहकारी संस्थाको अधुरो भवन कर्तनलसङ्ग- ७ 
भवन आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१०५ बब.वप.स्मतृत भवन तनमायण - ६ [क्रमागत] भवन आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A १२५६ १२५६ ० २५१३ 
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िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 
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जम्मा 

१०६ लितभण्डार बैजापुर- ४ कृवष ३१११२ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A २५०० २५०० ० ५००० 

१०७ स्वस््य चौकी भवन तनमायण- ६ [क्रमागत] भवन आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A १२८२ १२८२ ० २५६५ 

१०८ लसद्देचवर मा.वव.िौकी भवन तनमायण- १ [क्रमागत] भवन आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A ६११ ६११ ० १२२२ 

१०९ बैजपुर अस्पतािको िागग उपकरण खररद स्वास््य ३११२२ आन्तररक ऋण २ N/A १७५० १७५० ० ३५०० 

११० डड.वप.आर.तयारी योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

३११३५ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४००० ४००० ८००० 

१११ कचनापुर सडक कािोपत्रे - २ [क्रमागत] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A १२१४ १२१४ ० २४२९ 

११२ कचनापुर सडक कािोपत्रे - २ [क्रमागत] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A १२१४ १२१४ ० २४२९ 

११३ 
कालिका होटि देखी गोपाि नेपािी घर सम्म बाटो 
वप.वप.सी.- २ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

११४ गेरुवानािा पुि तनमायण -९ [क्रमागत] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत ३ N/A २३२० २३२० २३२० ६९६१ 

११५ 
चुडामखण डाँगीको घर देखख दक्षिण जाने बाटो कािोपत्रे- 
४ [क्रमागत] 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ७६६ ० ० ७६६ 

११६ 
झोतुको घर देखी परुवा खोिा सम्म जाने बाटो 
स्तरोन्नती- ८ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ८०० ० ० ८०० 

११७ तडुवाको बाटो कािोपत्र े-५ [क्रमागत] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ६६८ ० ० ६६८ 

११८ देउपूवाय गाँउमा माटो पटान तथा ग्राभेि- ४ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ८०० ० ० ८०० 

११९ 
दङ्गपुरान घर तनर कल्भटय देखख देउपुरा बाटो कािोपत्रे 
तनरन्तरता- ४ [क्रमागत] 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ७२६ ० ० ७२६ 

१२० 
नमस्त ेचोक सन्तपुर चोक सम्म माटो पटान तथा 
ग्राभेि- ५ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ८०० ० ० ८०० 
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१२१ नयाँ बस्तीको बाटो कािोपत्रे तनरन्तरता- ४ [क्रमागत] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ४८७ ४८७ 

१२२ 
पुतलिको घर देखी अन्जु नेपालिको घर सम्म पक्की 
नािी- २ 

यातयात पूवायधार ३११५१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

१२३ पथररया डाँडा जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि- ५ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ८०० ० ० ८०० 

१२४ 
वपन्टु सेखको घर देखी मैना मतनहारको घरसम्मको 
बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभिे- ७ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ५०० ० ० ५०० 

१२५ 
बन कायायिय देखी तेजुवा साहुको घर सम्म माटो पटान 
तथा ग्राभेि- ६ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१२६ 
बन्जरीया गाँउबाट तडुवा गाँउ जाने बाटोमा माटो पटान 
तथा ग्राभेि- ५ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ९०० ० ० ९०० 

१२७ बन्जरीया गाँउमा माटो पटान तथा ग्राभेि- ५ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ९०० ० ० ९०० 

१२८ बैंसा गाउँको अधूरो बाटो स्तरोन्नती- ३ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ६०० ० ६०० 

१२९ माहु कािोपत्रे तनरन्तरता- ४ [क्रमागत] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ७३० ० ० ७३० 

१३० राप्ती पुि जाने बाटो माटो पटान तथा ग्राभेि- ५ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ५०० ० ० ५०० 

१३१ 
ररम्ना - कौवाकरा- खैरा-बुचापुर-झीझरी सामुदातयक वन 
जाने बाटो कािोपत्रे- ९ 

यातयात पूवायधार ३११५१ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A २५०० २५०० ० ५००० 

१३२ ििही गाँउमा तदबन्ध तनमायण- ५ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ९०० ० ० ९०० 

१३३ 
वडा कायायिय देखी िालमछानेको घरसम्म माटो पटान 
तथा ग्राभेि- ४ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ५०० ० ० ५०० 

१३४ लिविन्क्त मा.वव. पेरानीमा अधुरो िस तनमायण- ८ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ४०० ० ० ४०० 

१३५ सुनटेपरी गाँउमा नािी तनमायण- ५ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ९०० ० ० ९०० 
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१३६ 
लस.वप.एस. स्कुि देखी नयाँ बस्ती सम्म माटो पटान 
तथा ग्राभेि- ५ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ९०० ० ० ९०० 

१३७ लसधनवा जाने बाटो कािोपत्रे- ६ यातयात पूवायधार ३११५१ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A २५०० २५०० ० ५००० 

१३८ 

हररहरपुर गाँउमा माटोपटान तथा ग्राभेि महेन्रपुर स्कुि 
देखी पन्चचम प्रेम बब.क.को घरसम्मको बाटोमा माटो 
पटान तथा ग्राभेि- २ 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ७०० ० ० ७०० 

१३९ हाइवे देखख िौकी खोकरी जोडने बाटो स्तरोन्नती- १ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

१४० डडप बोररगं - पेरानी- ८ [क्रमागत] जिश्रोत तथा 
लसचंाई 

३११५५ आन्तररक ऋण २ N/A ८१३ ८१३ ० १६२६ 

१४१ डडप बोररङ्ग मोटर जडान- ८ 
जिश्रोत तथा 
लसचंाई 

३११५५ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१४२ डडप बोररङ्ग मोटर जडान पेरानी- ८ 
जिश्रोत तथा 
लसचंाई 

३११५५ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१४३ खानेपानी धारा खररद [1-9] 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५६ आन्तररक ऋण २ N/A ० १२५० १२५० २५०० 

१४४ वास (WAS) सम्बन्न्ध काययक्रम 
वातावरण तथा 
जिवायु 

३११५८ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

३ N/A २०० २०० २०० ६०० 

१४५ 
अगैया बजार तथा गाउँस्माटय काययक्रम तथा भौततक 
सुधार- २ [क्रमागत] 

यातयात पूवायधार ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ४०० ० ० ४०० 

१४६ 
अगैया बजार तथा गाउँस्माटय काययक्रम तथा भौततक 
सुधार- २ [क्रमागत] 

यातयात पूवायधार ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ७०१ ७०१ ० १४०२ 

१४७ 
अमर ज्योती ववद्याियको तारवार तथा कर्ल्ड माटो 
पटान- ७ 

लििा ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१४८ आवचयक ठाउँमा वािी संरिण तारजािी- १ [क्रमागत] सामान्जक सुरिा 
तथा संरिण 

३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A १२३४ १२३४ ० २४६९ 

१४९ गणेि मन्न्दर तनमायण- ८ भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

१५० गणेि मन्न्दर तनमायण- ८ भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

१५१ बैसा वपन्क्नक पाकय मा दगूाय मन्दीर तनमायण- ३ भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ७०० ० ७०० 

१५२ भुवर भवानी मन्न्दरमा तारजािी- ३ भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१५३ मसान घाट ब्यवस्थापन [१- ९] सामान्जक सुरिा 
तथा संरिण 

३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

१५४ ववलभन्न वडामा चचय ब्यवस्थान [१- ९] भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

१५५ ववववध योजना तथा आकन्स्मक कायय योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५५० १५५० ३१०० 

१५६ सावयजतनक िौचािय पछाडी वाि तनमायण अगैया- २ 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३०० ० ३०० 

१५७ होमस्टे कर्ल्डमा माटो पटान- ८ पययटन ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३०० ० ३०० 

१५८ समपुरक कोष 
योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

३११७१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A ० ८९ ० ८९ 

१५९ समपुरक कोष 
योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

३११७१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १६४० १६४० ३२८० 

१६० समपुरक कोष 
योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

३११७१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३४१५ ३४१५ ६८३१ 

१६१ स्माटय अगैया ववलभन्न काययक्रम- २ 
योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

३११७१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

 जम्मा  १०७९१८ १३०७९७ ४५३९५ २८४११७ 

 गापा. उपाध्यि मार्य त सञ्चािन हुने आयोजना तथा काययक्रमहरु               

१ आमासँग उपाध्यि काययक्रम [****] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A १००० १००० ० २००० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२ छात्रा व्यन्क्तत्व ववकास काययक्रम [****] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A २५० २५० ० ५०० 

३ 
दगुाय भवानी मा.वव.मा बाि उत्थानको िागग सामाग्री 
खररद- [****] 

िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० २०० ० २०० 

४ महहिा उद्यमी ववकास काययक्रम [****] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

५ 
लिविन्क्त मा.वव.पेरानीमा कम्प्यूटर हि तनमायण- ८ 
[****] 

लििा ३१११२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

६ ढकेरी स्याउिी बजार कल्भटय पुि तनमायण- ९[****] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५०० ० ५०० 

७ बािापुरमा नािी तथा बाटो स्तरोन्नती- ८ [****] यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

८ 
महेन्र राजमागय देखख सहु टोि जोडने बाटोमा पक्की 
नािी तथा स्तरोन्नती- 8 [****] 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ३००० ३००० ० ६००० 

९ ववद्युत पोि तथा तार िाइन व्यवस्थापन- ८ [****] उजाय ३११५३ आन्तररक श्रोत ३ N/A ५०० ५०० ५०० १५०० 

१० खानेपानी व्यवस्थापन तथा हेण्डपाइप खररद [****] खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A १००० १००० ० २००० 

११ ढकेरी थारुगाउं नािी तनमायण- ९ [****] खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A २५० २५० ० ५०० 

१२ अमरहवामा ४ भूइयार थान तनमायण- २ [****] भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१३ आकन्स्मक कायय तथा ममयत संभार [****] सामान्जक सुरिा 
तथा संरिण 

३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० १७५० १७५० ३५०० 

१४ नमूना गाउँ ढि तनकास- ८ [****] खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ३५० ० ३५० 

१५ वपप्रहवामा मुन्स्िम थान तनमायण- ७ [****] भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० २०० ० २०० 

१६ पोखरामाता मन्न्दरको गेट तनमायण- ७ [****] भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३५० ० ३५० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१७ बराह थान तनमायण- ८ [****] भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

१८ वडा स्तरीय ततिािय तनमायण १- ९ [****] सामान्जक सुरिा 
तथा संरिण 

३११५९ 
राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

२ N/A ० २००० २००० ४००० 

 जम्मा ६००० १३५०० ५५०० २५००० 

 महहिा तथा वािवालिका िाखा मार्य त सञ्चािन हुने आयोजना तथा काययक्रमहरु              

१ अनाथ बािबालिका त्यांक संकिन [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ० १०० १०० 

२ अपाङ्ग हदवस [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३५० ० ३५० 

३ एकि महहिा सुरिा कोष [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 
संघ 

१ N/A ० ५६ ० ५६ 

४ एकि महहिा सुरिा कोष [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

१ N/A ० ४४ ० ४४ 

५ जेटठ नागररक हदवस [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

१ N/A ० ५० ० ५० 

६ 
जेटठ नागररक पररचय पत्र ववतरण लिववर संचािन 
[म.वव.िाखा] 

िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

३ N/A १५० १५० १५० ४५० 

७ नारी हदवस [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

८ 
तनयलमत अपाङ्ग पररचय पत्र ववतरण तथा अनुगमन 
काययक्रम [म.वव.िाखा] 

िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत ३ N/A ५० ५० ५० १५० 

९ 
पालिका स्तरीय बाि संजाि सलमततको तनयलमत बैठकमा 
खाजा नास्ता [म.वव.िाखा] 

िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

२ N/A २५ ० २५ ५० 

१० बाि हदवस [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

१ N/A १०० ० ० १०० 

११ बाि संरिण कोष [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ५० ० १०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष इकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१२ 
महहिा सहकारी संस्था िाई ७ हदने िेखा तालिम 
[म.वव.िाखा] 

िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ३०० ० ० ३०० 

१३ िैङ्गगक हहसंा तनवारण कोष [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड 
- प्रदेि सरकार 

२ N/A ० ५० ५० १०० 

१४ िैङ्गगक हहसंा ववरुद्धको १६ हदने अलभयान [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

१५ ववववध काययक्रम [म.वव.िाखा] िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ५० ५० 

 जम्मा  ६७५ ९०० ४२५ २००० 

 कूि जम्मा  ११४५९३ १४५१९७ ५१३२० ३११११७ 

 

चािू खचय रु. १९४६२३ 

पूंन्जगत खचय रु. १२४८९३ 

कूि जम्मा ३१९५१६ 
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वडा स्िरर्ाट सञ्िािन हुने पूवायधार षवकास ििा अन्त्य काययक्रमहरुको षवतनयोजन  

वडा न.ं १ 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- १) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

कायायिय सञ्चािन तथा प्रिासनीक खचय           

१ पोिाक- (कमयचारी) कायायिय सञ्चािन २११२१ आन्तररक श्रोत १ N/A ४० ० ० ४० 

२ महंगी भत्ता कायायिय सञ्चािन २११३२ आन्तररक श्रोत २ N/A १० १० ० २० 

३ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत १२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६ 

४ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

५ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ आन्तररक श्रोत २ N/A २५ २५ ० ५० 

६ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

७ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ आन्तररक श्रोत ३ N/A ५० ५० ५० १५० 

८ अन्य अतत ववपन्न सहयोग काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ३५ ३५ ० ७० 

९ अपांग िक्षित काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ३५ ३५ ० ७० 

१० आकन्स्मक कोष 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

२२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० २०० २०० ४०० 

११ 
ईिाका प्रहरी कायायियको ववपद सामग्री 
खररद तथा ईन्धन खररद 

ववपद व्यवस्थापन २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५० ५० १०० 

१२ 
कृवष अविोकन भ्रमण-  जनप्रतततनगध तथा 
समुहका कृषक/सम्बन्न्धत तनकायका 

कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- १) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

पदागधकारी 

१३ 
ककटनाषक औषगध ववतरण ५० प्रततित 
अनुदान 

कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ५० ५० 

१४ खासकुस्मा स्वास्य चौकीमा लिववर सञ्चािन स्वास््य २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ६० ६० ० १२० 

१५ 
खोरेत र वप.वप. भ्याकलसन तथा औषगध 
खररद 

पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

१६ 
गौिािामा गाई हेरािु पाररश्रलमक तथा घास 
पराि ब्यवस्थापन 

पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१७ जनजाती काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत ३ N/A ६० ३० ० ९० 

१८ जेटठ नागररक सम्मान काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ९० ० ९० 

१९ ततज महोत्सव- महहिा िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A १५ ० ० १५ 

२० दलित िक्षित काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

२१ 
धान तथा मकैको बबउ बबतरण ७५ प्रततित 
अनुदान 

कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ५० ५० 

२२ नारी हदवस 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १० ० १० 

२३ बन्य-जन्तु तारबार संरिण 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत ३ N/A ९०० ९०० ९०० २७०० 

२४ बािबालिका संरिण काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ४० ४० ० ८० 

२५ महहिा सम्बन्न्ध ववलभन्न काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A २२५ २२५ ० ४५० 



82 

 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- १) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२६ युवा काययक्रम युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ४० ४० ० ८० 

२७ ववपद ववपद व्यवस्थापन २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० ० १०० १०० 

२८ 
ववलभन्न मन्न्दरहरुमा दगुायपुजा व्यवस्थापन 
खचय 

भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A १० ० ० १० 

२९ लिवरात्री महोत्सव काययक्रम कुिुम भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १० ० १० 

३० 
सहकारी अनुदान उन्नत बोका बबतरण तथा 
रािायतनक मि बबतरण 

कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

३१ ववववध खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

जम्मा १९१७ २७०७ १९९७ ६६२१ 

पंून्जगत काययक्रम           

१ खोकरी मन्न्दर तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३१११२ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० ३०० ० ३०० 

२ सहकारी भवन तनमायण सहकारी ३१११२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

३ खोकरी ववद्याियको पखायि तनमायण लििा ३१११३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

४ 
चप्परगौरी ववद्याियको गेट तथा तारवार 
ममयत संभार 

सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३१११३ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

५ चचयहरु ममयत संभार भाषा तथा संस्कृतत ३१११३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

६ 
सततभवानी आ.वव.भवनीयाँपुरको पखायि 
तनमायण 

लििा ३१११३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

७ स्वास््य चौकीको तिा थप 
भवन आवास तथा सहरी 
ववकास 

३१११३ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० ७०० ० ७०० 

८ हनुमान मन्न्दर ममयत संभार भाषा तथा संस्कृतत ३१११३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- १) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

९ कुिुमेचवर मा.वव.को िागग स्कुि बस खररद लििा ३११२१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २३५० ० २३५० 

१० सवारी साधन कायायिय सञ्चािन ३११२१ आन्तररक श्रोत २ N/A १२ १२ ० २४ 

११ ६ वटा ववद्यायहरुमा कम्प्यूटर ववतरण लििा ३११२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५५० ० ५५० 

१२ कृवष मोटर ववतरण ७५ प्रततित अनुदान जिश्रोत तथा लसचंाई ३११२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ० १०० १०० 

१३ 
कृवष भेटनरीमा माईक्रो मेलसन कफ्रज 
कायायिय र्तनयचर व्यवस्थापन 

कृवष ३११२३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ८७ ८७ १७५ 

१४ र्तनयचर तथा कर्क्चसय कायायिय सञ्चािन ३११२३ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

१५ स्वास््य चौकीको र्तनयचर व्यवस्थापन खचय स्वास््य ३११२३ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

१६ बैररया बस्नेत टोि जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १०० ० १०० 

१७ बैररया भघयर टोि जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१८ 
बाघखोर राजमागय र गाउँ जोडने नािामा 
कल्भटय तनमायण 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १६७ १६७ ३३५ 

१९ 
बाँदर भररया बाटोमा कल्भटय तनमायण तथा 
बाटो ममयत 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२० बाँसखोलिमा ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

२१ भवतनयांपुर झोिुङ्ग पुि ममयत यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

२२ भवतनयापुर डाँडा जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १५० ० १५० 

२३ 
रानीगजरी राजमागय देखख गाउँ जाने बाटो 
ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १५० ० १५० 

२४ 
िौकी ववद्यािय देखख बदायपुर गाउँ जाने बाटो 
ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० २०० ० २०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- १) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२५ लसउपुर लभबत्र बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १०० ० १०० 

२६ लसक्टा सुकुम्बासी टोि लभबत्र बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १०० ० १०० 

२७ 
ज्ञानपूणोदय प्रा.वव.बाघखोरमा र्तनयचर खररद 
तथा ववद्युत वायररङ् 

लििा ३११५३ आन्तररक श्रोत २ N/A २५ २५ ० ५० 

२८ खोकरी ढाँरखोिी तटबन्ध तनमायण 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५४ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १०० ० १०० 

२९ चप्परगौरी भारिे खोिा तटबन्धन 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५४ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० २५० ० २५० 

३० डर्रे खोिा तटबन्ध वारी पारी सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५४ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० २०० ० २०० 

३१ 
सुनखरे गचउरे खोिा ढि तनकास तथा 
तटबन्ध तनमायण 

सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५४ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १५० ० १५० 

३२ कृवषका िागग ववधुत बबस्तार तथा जडान कृवष ३११५५ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

३३ बक्सवामा बोररङ्ग जडान खचय जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ३० ० ३० 

३४ भवतनयापुर लसचाई कुिो तनमायण जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

३५ लसचाई बोडडिंग जडान ७५ प्रततित अनुदान जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक ऋण ३ N/A ३०० ३०० ३०० ९०० 

३६ 
खानेपानी टंकी तथा पाईप िाईन ममयत 
(खाचकुचमा ) 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

३७ 
खानेपानी टंकी तथा पाईप िाईन ममयत 
(ततिकन्या) 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A ४० ४० ० ८० 

३८ 
खानेपानी टंकी तथा पाईप िाईन ममयत 
(बाँझखोलि) 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ६० ६० १२० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- १) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

३९ बैररया छरकटे टोि ढि व्यवस्थापन खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १०० १०० २०० 

४० भकारी खोिा ढि तनकास ब्यवस्थापन खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० २०० ० २०० 

४१ सौरी बगािे टोि ढि तनकास खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० २०० ० २०० 

४२ 
खरको छाना बबस्थावपतका िागग ३५ घरिाई 
जस्तापाता ववतरण 

भवन आवास तथा सहरी 
ववकास 

३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

४३ गौिािा टहरो तनमायण 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

४४ डर्ररया प्रततिािय तनमायण 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

४५ बैररया प्रततिािय तनमायण 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० १५० ० १५० 

४६ गाभर ववद्यािय प्रांगण घेराबार लििा ३११६१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

४७ ज्ञानपूणोदय प्रा.वव.मा घेराबार लििा ३११६१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० ५० ० ५० 

४८ सौरी ववद्याियको छत ममयत लििा ३११६१ आन्तररक ऋण १ N/A ० २०० ० २०० 

४९ 
डडप बोररङ्ग- २ वटा िान्सलमटर ममयत- 
चपरगौढी र कुिुम 

जिश्रोत तथा लसचंाई ३११७१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५७ ५७ ११५ 

जम्मा ६२७ ९८७८ २८७१ १३३७९ 

कुि जम्मा २५४४ १२५८६ ४८६९ २०००० 
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वडा न.ं २ 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- २) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

कायायिय सञ्चािन तथा प्रिासनीक खचय                 

१ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत २ N/A ८३ ८३ ० १६६ 

२ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ आन्तररक ऋण ३ N/A ४० ४० ४० १२० 

३ संचार महसुि कायायिय सञ्चािन २२११२ आन्तररक ऋण २ N/A ४२ ४२ ० ८५ 

४ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ आन्तररक ऋण २ N/A ४० ४० ० ८० 

५ सवारी साधन ममयत खचय कायायिय सञ्चािन २२२१३ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि ३ N/A २५ २५ २५ ७५ 

६ 
मेलिनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय 

कायायिय सञ्चािन २२२२१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A २५ २५ ० ५० 

७ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक ऋण ३ N/A ५० ५० ५० १५० 

८ पत्रपबत्रका तथा डकुमेन्िी तनमायण कायायिय सञ्चािन २२३१५ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A २९५ २९५ ० ५९० 

९ कम्प्यूटर तथा मोवाईि ममयत तालिम उद्योग २२५१२ आन्तररक ऋण २ N/A १२५ १२५ ० २५० 

१० अपांग िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ७५ ७५ ० १५० 

११ खोर गोठ तनमायण पिुपन्छी ववकास २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A १०० १०० ० २०० 

१२ जनजाती काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

१३ जेटठ नागररक काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

१४ दगु्ध उत्पादनमा अनुदान पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ४२५ ४२५ ० ८५० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- २) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१५ दलित वगय काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

१६ महहिाका िागग आय-आजयन काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ७५ ७५ ० १५० 

१७ युवा िक्षित बबलभन्न काययक्रम युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

१८ 
युवा स्वरोजगार तथा ऋण सहुलियत 
काययक्रम 

युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ५०० ५०० ० १००० 

१९ वािवालिका सम्बन्धी काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ७५ ७५ ० १५० 

२० संस्कृतत सम्बद्यधन काययक्रम- हटकुलिपुर भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ५० ० ० ५० 

२१ भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि ३ N/A ५८ ५८ ५८ १७४ 

२२ ववववध खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ५५ ५५ ० ११० 

जम्मा २३३८ २३६३ २४८ ४९५० 

पंून्जगत तर्य                  

१ सुरक्षित आवास नमूना वस्ती तनमायण 
भवन आवास तथा सहरी 
ववकास 

३११११ आन्तररक ऋण २ N/A ० ७५० ७५० १५०० 

२ 
िक्ष्मी समुदातयकअधुरो क्याम्पस भवन 
तनमायण 

लििा ३१११३ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

३ 
सहहद स्मारक आ.वव. खानेपानी गचलिगं 
तथा भौततक तनमायण (क्रमागत) 

लििा ३१११३ आन्तररक ऋण २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

४ स्कुि बस खररद- मदईु [क्रमागत] लििा ३११२१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

५ कृवष यान्न्त्रकरण ५० प्रततित अनुदान कृवष ३११२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

६ चारा मेलिन खररद पिुपन्छी ववकास ३११२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

७ लसचाई मोटर ववतरण जिश्रोत तथा लसचंाई ३११२२ आन्तररक श्रोत २ N/A १५० १५० ० ३०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- २) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

८ हटकुलिपुर अधुरो कल्भटय तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

९ बाटो ग्राभेि- बेिबास यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० ५० ५० १०० 

१० बाटो ग्राभेि- माथेबास यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १५० १५० ३०० 

११ बाटो ग्राभेि-कोतही टोि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० २०० ० २०० 

१२ बाटो ममयत- राजपुर यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

१३ बाटो स्तरोन्नती -खोररया यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

१४ बाटो स्तरोन्नती- मदवुा यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१५ भौततक तनमायण तथा सडक बवत्त- अगैया यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

१६ 
साईरन टावर नन्जक र्िामे पुि तनमायण- 
हटकुलिपुर 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१७ डगवेि तनमायण- हररहरपुर जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१८ 
अधुरो गचलिगं मेलिन राजापुर पूणयता -
राजपुर 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

१९ खानेपानी धारा मोटर ववतरण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक ऋण २ N/A ७५० ७५० ० १५०० 

२० 
ने.रा.आ.वव. हटकुलिपुरमा खानेपानी 
गचलिगं 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२१ पाईपिाईन ववस्तार खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२२ मदवुा खानेपानी गचलिगं खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२३ महेन्रपुर खानेपानी गचलिगं खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२४ 
अधुरो नािी तनमायण तथा बाटो ग्राभेि- 
राजपुर 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ िुन्म्वनी प्रदेि १ N/A ० ५०० ० ५०० 



89 

 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- २) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२५ अधुरो नािी तनमायण- बेिवास खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२६ नािी तनमायण-िम्िेरगंज खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १५० १५० ३०० 

२७ अधुरो हाटबजार तनमायण - मदवुा कृवष ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

२८ तारजालि- बेिबास 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२९ तारवार- हटकुलिपुर 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० १०० १०० २०० 

३० पाकय  तनमायण- गोबारपुर पययटन ३११५९ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० २०० ० २०० 

३१ मन्न्दर सम्पन्न- बेिबास भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

३२ वडा भरी प्रततिािय तनमायण 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

३३ 
दगुायभवानी मा.वव. भौततक तनमायण तथा 
कर्ल्ड 

लििा ३११६१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० ३०० ० ३०० 

जम्मा १०५० ८१७५ ५८२५ १५०५० 

कुि जम्मा ३३८८ १०५३८ ६०७३ २०००० 
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वडा न.ं ३ 

 शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ३) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा)  

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

कायायिय सञ्चािन तथा प्रिासनीक खचय         

१ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत १२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६ 

२ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A १० १० ० २० 

३ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

१२ N/A ३० ३० ३० ९० 

४ मेलिनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय 

कायायिय सञ्चािन २२२२१ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ४७ ४७ ० ९५ 

५ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक श्रोत २ N/A ६० ६० ० १२० 

६ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A २० २० ० ४० 

७ कम्प्यूटर लििा सञ्चािन श्रम तथा रोजगारी २२५१२ आन्तररक श्रोत २ जना १५० १५० ० ३०० 

८ अपाङंग आयमूिक काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि २ जना ७६ ७६ ० १५३ 

९ कृवष साना लसचाई काययक्रम ५०% अनुदान कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

१० जनजाती काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ जना ५० ५० ० १०० 
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 शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ३) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा)  

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

११ जेटठ नागररक सम्मान काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ जना ० १५० ० १५० 

१२ दलित िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ जना ९० ९० ० १८० 

१३ 
वपछडा वगय बादी जाततिाई आयआजयन 
काययक्रम 

िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

१४ बािबालिका बाि ववबाह न्यूतनकरण तथा 
बाि ववकास किा सञ्चािन 

िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ जना १०० १०० ० २०० 

१५ महहिा पाठेघर परीिण तथा जनचेतना 
मुिक काययक्रम 

िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ जना ० १७५ १७५ ३५० 

१६ युवा खेिकुद तथा लसपमुिक तालिम युवा तथा खेिकुद २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

१ N/A ० १५० ० १५० 

१७ ववपद तथा आकन्स्मक कोष ववपद व्यवस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A २४९ २४९ ० ४९९ 

१८ लसमाना पहहचान बोडय तथा डस्टवीन तनमायण प्रिासकीय सुिासन २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ० ८२ ८२ १६५ 

१९ भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१२ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ८२ ८२ ० १६५ 

२० कमयचारी/पदागधकारी भ्रमण िासन प्रणािी २२६१९ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

१ N/A ० २०० ० २०० 

२१ ववववध खचय तथा दिैं पुजा खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ९१ ९१ ० १८२ 

जम्मा ११२७ २१३४ ६०९ ३८७५ 
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 शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ३) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा)  

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२२ 
जनज्योती प्रा.वव.को अधुरो भवन तनमायण- 
नारायणपुर 

लििा ३१११२ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ५०० ५०० ० १००० 

२३ दगूाय मन्न्दर तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३१११२ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

१ N/A ० २०० ० २०० 

२४ भवनीयांपुर धमयिािा तथा लिव मन्न्दर भाषा तथा संस्कृतत ३१११२ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

१ N/A ० ३५० ० ३५० 

२५ चचय ममयत संभार भाषा तथा संस्कृतत ३१११३ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

१ N/A ० १०० ० १०० 

२६ जनजागतृी आ.वव.मा पखायि तनमायण लििा ३१११३ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२७ महहिा स्वयंसेववकाहरुिाई साईकि खररद िैंगगक समानता तथा सा.स. ३११२१ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ५० ५० ० १०० 

२८ वन वातावरण सहकारी संस्था कम्प्यूटर 
तथा वप्रन्टर खररद 

सहकारी ३११२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

१ N/A ० १५० ० १५० 

२९ ३ नं. िाखा देखख यज्ञ पराजुलिको घरसम्म 
पक्की नािी तथा बाटोमा माटोपटान- 
बनघुस्री 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

३० कल्भटय तनमायण- उज्यािो बजार यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

३१ कल्भटय तनमायण- खैरहनी यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

३२ कल्भटय तनमायण- नविपुर यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

३३ कल्भटय तनमायण- लसनावास यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

३४ कािीराम थारुको घरदेखख नविपुर 
कल्भटयसम्म बाटो ग्राभेि- बैंसा 

यातयात पूवायधार ३११५१ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 
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 शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ३) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा)  

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

३५ खैरहनी देखख साईपुर पुि सम्म बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ३०० ३०० ० ६०० 

३६ गचत्रा थारु र गण्डु थारुको घर नन्जक बाटो 
ग्राभेि- नविपुर 

यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A १०० १०० ० २०० 

३७ पन्चराम थारुको घर देखख पुवय खल्िा खेत 
न्जतराम थारुको घर सम्म नयाँ बाटो 
तनमायण 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २३७ २३७ ४७५ 

३८ 
पन्चचम बाटो देखख जगुवा थारुको घर जाने 
बाटोमा ह्युम्पाईप जडान तथा माटो पटान 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० १५० ० १५० 

३९ मोरङ्गा खोिा देखख सोभाराम राटकोटीको 
घरसम्म बाटोमा ग्राभेि- नारायणपुर 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A २०० २०० ० ४०० 

४० िौटन थारुको घरदेखख टुराय थारुको घरसम्म 
बाटो ग्राभेि- खैरहनी 

यातयात पूवायधार ३११५१ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A १२५ १२५ ० २५० 

४१ ह्यूमपाईप खररद यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

४२ आधारभूत स्वास््य केन्र भवन ववद्युततय 
सामाग्री खररद माटोपटान र धारा जडान 

स्वास््य ३११५३ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A २५ २५ ० ५० 

४३ २ नं. िाखा नहर ममयत संभार- भवनीयांपुर जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

४४ बबटकुटे थारुको घरदेखख कुन बहादरु थारुको 
घरसम्म िाखा नहरमा सेरवाि तनमायण- 
नविपुर 

जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
प्रदेि 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

४५ बोररङ खररद जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक ऋण १ N/A ० १५० ० १५० 
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 शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ३) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा)  

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

४६ खानेपानी धारा खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

४७ खानेपानी धारा खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

४८ टेक बहादरु थारुको घर नन्जक नािी 
तनमायण 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५० 

४९ नािी तनमायण तुिसीराम थारुको घर देखख 
पन्चचम 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५० 

५० सरस्वती मा.वव. भवतनयांपुरमा िौचािय 
तनमायण 

लििा ३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० ० २०० 

५१ सरस्वती मा.वव. भवतनयांपुरमा िौचािय 
तनमायण 

लििा ३११५८ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A १०० १०० ० २०० 

५२ अधूरो लिव मन्न्दर तनमायण- गिरावास भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A २०० २०० ० ४०० 

५३ चप्परसोता तटबन्ध- बनघुलस्र सामान्जक सुरिा तथा संरिण ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

५४ भईुयार थान तनमायण तथा गुरु महाराज 
मन्न्दर ममयत- लससवा 

भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

५५ भूवरभवानी अधुरो मन्न्दर मञ्च तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A १५० १५० ० ३०० 

५६ गणेि आ.वव. कर्ल्ड ममयत-खैरहनी लििा ३११६१ आन्तररक ऋण २ N/A ० १०० १०० २०० 

जम्मा २१०० ७६१२ ३९१२ १३६२५ 

कुि जम्मा ३२२९ ९७४९ ४५२२ १७५०० 
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चािु खचय         

१ दैतनक भ्रमण भत्ता कायायिय सञ्चािन २११३३ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

२ बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १०८ १०८ २१६ 

३ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० ३६ ० ३६ 

४ संचार महसुि कायायिय सञ्चािन २२११२ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० ५० ५० १०० 

५ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० ५० ५० १०० 

६ सवारी साधन ममयत खचय कायायिय सञ्चािन २२२१३ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि ३ N/A २६ २६ २६ ७८ 

७ 
मेलिनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय 

कायायिय सञ्चािन २२२२१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

८ देउपुवाय लिव मन्न्दर पिस्टर भाषा तथा संस्कृतत २२२३१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० ५० ५० १०० 

९ बाईबि चचय मण्डिी पिस्टर तथा रंगरोगन भाषा तथा संस्कृतत २२२३१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

१० मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A १० ० ० १० 

११ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक श्रोत २ N/A ५५ ५५ ० ११० 
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१२ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० २५ २५ ५० 

१३ खेिकुद पुवय तयारी किा युवा तथा खेिकुद २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

१४ गौिािा गाई हेरािु पाररश्रलमक पिुपन्छी ववकास २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० १७५ १७५ ३५० 

१५ जेटठ नागररक सम्मान काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १०० १०० २०० 

१६ दलित िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

१७ पिु प्रोत्साहन पिुपन्छी ववकास २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१८ वपछडावगय आय आजयन काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

१९ बािबालिका कम्प्युटर लििा िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२० बािबालिका बाि बबवहा न्युतनकरण सम्बन्न्ध 
सडक नाटक 

िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

२१ महहिा गुडडया तालिम तथा महहिा स्वास््य 
सम्बन्न्ध काययक्रम 

िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२२ महहिा स्वास््य स्वयम सेववका प्रोत्साहान िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० ५० ५० १०० 

२३ युवा खेि सामाग्री ववतरण तथा खेिकुद 
काययक्रम 

युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 
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२४ सुनकोिी खिी बाख्रा संकिन केन्र भवन 
तनमायण 

पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२५ कमयचारी पदागधकारी अबिोकन भ्रमण कायायिय सञ्चािन २२६१९ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १०० १०० २०० 

२६ ववववध खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७० ७० १४० 

२७ ववपद तथा आकन्चमक कोष ववपद व्यवस्थापन २७२१२ आन्तररक ऋण २ N/A ६७५ ० ६७५ १३५० 

जम्मा ७६६ १९७० २४५४ ५१९० 

१ जनिन्क्त मा.वव. बबधुत वाईररंग लििा ३१११३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

२ ने.रा.आ.वव. सूययिािपुरको गेट तनमायण लििा ३१११३ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० २०० ० २०० 

३ ने.रा.मा.वव. कुम्भर बबधुत वाईररगं लििा ३१११३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

४ ईिाका प्रहरी कायायिय र्तनयचर िगायत 
आवचयक सामाग्री खररद 

कायायिय सञ्चािन ३११२३ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ७५ ० ७५ 

५ वन वातावरण सहकारी र्तनयचर िगायत 
आवचयक सामाग्री खररद 

कायायिय सञ्चािन ३११२३ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

६ कुम्भर खोप केन्र जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

७ कुम्भर गमरहवा टोिमा बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ३०० ० ३०० 

८ कुम्भर नहर देखख पूवय जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० ३०० ० ३०० 

९ कुम्भर ववचको टोिमा बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० ३०० ० ३०० 
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स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 
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१० कृवष भवन देखख िािपुर जाने बाटो स्तरउन्नतत यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २२५ २२५ ४५० 

११ कालिचरणको घर देखख प्रसोना जाने बाटो 
ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

१२ गौरी गाऊँमा बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० २०० ० २०० 

१३ चप्परसोता देखख पाठकको घरसम्म बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० ३०० ० ३०० 

१४ जुगराम थारुको घर देखख पुि सम्म बाटो 
ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

१५ ज्ञानेको घर देखख नयाँवस्ती जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A १५० १५० ० ३०० 

१६ नारायण थारुको घर देखख हदलिप थारुको घर 
सम्म बाटो स्तरउन्नतत 

यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१७ पूणय कुमािको घर जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A १०० ० ० १०० 

१८ प्रसोना हदपा पुनको घर नन्जक बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ७५ ० ० ७५ 

१९ पसरामपुर PCC तनरन्तरता यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

२० बन्तरी टोिमा बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० १५० ० १५० 

२१ बासुको घर जाने बाटो PCC तनरन्तरता यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० १२५ १२५ २५० 



99 

 

 
शस.नं. 

काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ४) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२२ भागीरामको घर नन्जक RCC यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२३ मतपूररयाको घर देखख मोरङ्गा जाने बाटो 
ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५० 

२४ मतनराम थारुको घर देखख हदबुको घर सम्म 
बाटो ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १०० ० १०० 

२५ 
िािपुर बन्धा देखख गोररयाको घर हुदै रान्प्त 
सम्म जाने बाटो ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

२६ लिव मन्न्दर देखख पठरकोहटयाको घरसम्म बाटो 
ग्राभेि 

सामान्जक सुरिा तथा संरिण ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० ३०० ० ३०० 

२७ सूययिािपुर दक्षिण जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

२८ सूययिािपुर पन्चचम जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० १८७ १८७ ३७५ 

२९ कुम्भर र राजपुरमा खा.पा. धारा ववतरण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

३० देउपुरुवा प्रसोना र सूययिािपुरमा धारा ववतरण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० ४०० ० ४०० 

३१ धामपुर िािपुर पसरामपुर गौरीगाउँ र 
भगवानपुर धारा ववतरण 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A २०० २०० ० ४०० 

३२ नाका बस्ती महेिपूरममा खा.पा.टङ्की ममयत यातयात पूवायधार ३११५६ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५० 

३३ बैजापुर र िटतनयांमा धारा ववतरण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 
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शस.नं. 

काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ४) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

३४ माहु देखख दंगपूवाय धारा ववतरण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० २५० ० २५० 

३५ दंगपुर बस्तीमा नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० २५० २५० ५०० 

३६ वडा कायायिय कम्पाउण्ड व्यवस्थापन तथा 
अधुरो िौचािय तनमायण 

खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ २ N/A ० १०० १०० २०० 

३७ अपाङ्ग भवन तनमायण िैंगगक समानता तथा सा.स. ३११५९ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

३८ अपाङ्ग भवन तनमायण िैंगगक समानता तथा सा.स. ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ६० ० ६० 

३९ देउपुरुवा गाँउमा नािी तनमायण तनरन्तरता खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५९ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A २५० २५० ० ५०० 

४० प्रततिािय तनमायण डरगैया टोि जाने बाटो 
तनमायण 

सामान्जक सुरिा तथा संरिण ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

४१ पसरामपुर अधुरो मन्न्दर तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

४२ बैजपुर रु्टवि ग्राउण्ड तनमायण युवा तथा खेिकुद ३११५९ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० २०० ० २०० 

४३ िालमछानेको घर नन्जक चौतारा तनमायण सामान्जक सुरिा तथा संरिण ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

४४ सुययिक्ष्मी साना ककसान भवन तनमायण भवन आवास तथा सहरी 
ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

४५ सुययिािपुर मन्न्दर तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत ३ N/A १०० १०० १०० ३०० 

४६ जनभावना प्रा.वव. माहु वाईररगं लििा ३११६१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० ० ५० ५० 

४७ ने.रा.मा.वव. कुम्भर पखायि तथा गेट तनमायण लििा ३११६१ राजस्व बाँडर्ाँड- संघ १ N/A ० १५० ० १५० 

४८ ने.रा.मा.वव. धामपुर पखायि तनमायण लििा ३११६१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 
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शस.नं. 

काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ४) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

४९ ने.रा.मा.वव. धामपुर बबधुत वाईररगं लििा ३११६१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

५० ने.रा.मा.वव. सुययिािपुर वाईररगं लििा ३११६१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३७ ३७ ७५ 

जम्मा ८७५ ८५०९ २९२४ १२३१० 

कुि जम्मा १६४१ १०४८० ५३७९ १७५०० 
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वडा न.ं ५ 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ५) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

चािु खचय               

१ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत १२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६ 

२ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ आन्तररक ऋण २ N/A २५ २५ ० ५० 

३ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ५० ० १०० 

४ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक ऋण २ N/A ० १०० १०० २०० 

५ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ आन्तररक ऋण २ N/A ६० ६० ० १२० 

६ 
कायायिय सहयोगगिाई पारीश्रमी [करार सेवा 
िुल्क] 

कायायिय सञ्चािन २२४१३ आन्तररक श्रोत २ N/A ११५ ११५ ० २३० 

७ अपांग िक्षित काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ८० ८० १६० 

८ 
किा १ देखख ५ सम्मका ववपन्न 
बािबालिकािाई झोिा कपी किम ववतरण 

िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

९ कृवष काययक्रम कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १३० १३० २६० 

१० जनजाती िक्षित बंगुर पाठा ववतरण काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A १२५ १२५ ० २५० 

११ जेटठ नागररक सम्मान काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १७० ० १७० 

१२ न्जल्िा प्रहरी कायायिय बाँके िान्न्त तथा सुव्यवस्था २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ८० ० ० ८० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ५) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१३ द्वन्द्ववपडडत काययक्रम 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

२२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ७५ ७५ ० १५० 

१४ ने.रा.मा.वव.गचिहरीयामा स्माटय बोडय तनमायण लििा २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ७५ ० ७५ 

१५ नारी हदवस 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५० ० ५० 

१६ पिु भेटनरी सामग्री खररद पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

१७ भुवर भवानी मा.वव.मा स्माटय बोडय तनमायण लििा २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ७५ ० ७५ 

१८ महहिा सम्बन्न्ध जन-जेतनामूिक काययक्रम 
िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ५० ० १०० 

१९ 
महहिा हहसंा बबरुद्ध १६ हदने अलभयान 
काययक्रम 

िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४४ ० ४४ 

२० 
युवा आय-आजयन काययक्रम ५० प्रततित 
अनुदान 

युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२१ युवा खेिकुद काययक्रम युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ७५ ७५ ० १५० 

२२ ववऊ ववतरण कृवष २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ७० ० ७० १४० 

२३ ववपद व्यवस्थापन ववपद व्यवस्थापन २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A २५० २५० ० ५०० 

२४ 
ववपन्न तथा दलित महहिाहरुिाई बाख्रा 
ववतरण काययक्रम 

िैंगगक समानता तथा 
सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० २२५ २२५ ४५० 

२५ स्वास््य लिववर सञ्चािन स्वास््य २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० १०० १०० २०० 

२६ लसद्देचवरी समाज सुध्ार क्िव टडुवा सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

२२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ६० ० ६० 

२७ लसद्देचवरी समाज सुध्ार क्िव टडुवा सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २० ० २० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ५) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२८ लसमसार िेत्र ममयत संभार बन २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ७० ७० १४० 

२९ भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१२ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ५० ० १०० 

३० अविोकन भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१९ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

३१ ववववध खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ आन्तररक ऋण २ N/A १३० १३० ० २६० 

३२ लसद्देचवरी प्रा.वव.िाई लििक अनुदान लििा २५३११ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

जम्मा १४७७ २८७६ ११९७ ५५५० 

पूंप्जगि काययक्रम               

१ गोरधोईमा खोपकेन्र तनमायण स्वास््य ३१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २७५ २७५ ५५० 

२ गचल्हररया खेिमैदान भवन तनमायण 
भवन आवास तथा सहरी 
ववकास 

३१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

३ 
धुमैया लसचाई आयोजना जि उ.भो.स.को 
भवन तनमायण 

भवन आवास तथा सहरी 
ववकास 

३१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

४ ववनौना खोपकेन्र तनमायण स्वास््य ३१११२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २७५ २७५ ५५० 

५ 
चांचारर्काय पदम थारुको घरदेखख कुरकुट 
थारुको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

६ 
गचिहरीया जमान विीको घर देखख टरुवा कुि 
बहादरु खत्रीको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

७ 
गचिहरीया मोहनिाि पररयारको घरदेखख 
काकीको घरसम्मको बाटोमा ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

८ 
गचिहरीया सवय बुढाको घर देखख मन्न्दर सम्म 
माटो पटान तथा ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

९ जबरपुर देखख जुरपानी जाने बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५०० ० ५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ५) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१० जुरपानीको ववलभन्न बाटोमा ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

११ टरुवा देखख जङ्गि जाने बाटोमा ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१२ 
बन्जररयामा राजु थारुको घर देखख 
चोकसम्मको बाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१३ बबनौनाको ववलभन्न बाटोमा ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१४ मुि बाटो देखख जुरपानी जाने बाटो कािोपत्र े यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १००० १००० २००० 

१५ 
ररहार डाँडा भण्डारीको घर देखख कोषराज 
थापाको घरसम्मको बाटोमा ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१६ 
ििहह प्रेमिाि थारुको घर देखे जनक थारुको 
घरसम्म ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१७ ववलभन्न स्थानमा ह्यूपाईप जडान यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

१८ 
समय भवानी ववद्यायिय देखख मुरलिदमार 
सम्मको बाटोमा ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

१९ खानेपानी तथा सरसर्ाई काययक्रम खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक ऋण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२० टरुवाको पक्की नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

२१ ववनौनामा पक्की नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A ० १०० १०० २०० 

२२ सुनटेपरी पक्की नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४७५ ४७५ ९५० 

२३ आलिनगर भूईयार थान तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२४ 
ईिाका प्रहरी कायायिय धामपुरको अधुरो 
मन्न्दर तनमायण 

भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ 
राजस्व बाँडर्ाँड- 
संघ 

१ N/A ० १०० ० १०० 

२५ चांचरर्काय चौतारा तनमायण 
सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ५) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२६ गचिहरीयाको मन्न्दर तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२७ ििहह रु्टवि मैदानमा पोि जडान युवा तथा खेिकुद ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५० ० ५० 

२८ सन्तपुर भूईयार थान तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

२९ ववनौनाको मन्न्दर ममयत संभार भाषा तथा संस्कृतत ३११६१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

जम्मा ० ७१५० ५३०० १२४५० 

कुि जम्मा १४७७ १००२६ ६४९७ १८००० 
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वडा न.ं ६ 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ६) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

िािु खिय               

१ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत १२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६ 

२ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ आन्तररक ऋण २ N/A ३५ ३५ ० ७० 

३ सवारी साधन ममयत खचय कायायिय सञ्चािन २२२१३ राजस्व बाँडर्ाँड - संघ २ N/A १४ १४ ० २९ 

४ अस्थाई प्रहरी पोटट कायायिय सामाग्री खररद िान्न्त तथा सवु्यवस्था २२३११ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

५ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक श्रोत २ N/A १२५ ० १२५ २५० 

६ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ आन्तररक ऋण २ N/A २५ ० २५ ५० 

७ सेवा र परामिय खचय कायायिय सञ्चािन २२४११ आन्तररक ऋण २ N/A २०० २०० ० ४०० 

८ सरसर्ाई तथा कुगचकार खचय [करार सेवा 
िुल्क] 

कायायिय सञ्चािन २२४१३ आन्तररक ऋण १२ N/A ६५ ६५ ६५ १९५ 

९ डकुमेन्िी तनमायण प्रिासकीय सुिासन २२५२१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

१० अपांग काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ६) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

११ आकन्स्मक तथा भैपरी आउने सामान्जक सुरिा तथा संरिण २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३२० ३२० ६४१ 

१२ एकि महहिा काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

१३ छात्रववृत्त िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

१४ जनजाती काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

१५ जेटठ नागररक सम्मान काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

१६ दलित िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

१७ नारी हदवस िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड - संघ १ N/A ० ० २५ २५ 

१८ प्रकाि चचय भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

१९ परम्परा संस्कृतत जगेनाय तथा महोत्सव भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ७५ ० ७५ 

२० पिु सेवा सामाग्री पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A १०० ० ० १०० 

२१ मुक्त कमिहरी काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

२२ महहिा सम्बन्न्ध काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

२३ युवा काययक्रम युवा तथा खेिकुद २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड - संघ १ N/A ० १०० ० १०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ६) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२४ वाि मैत्री काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

२५ ववषादी ककटनािक औषगध खररद कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A २४ ० ० २४ 

२६ िहहद तथा वेपत्ता पाररवार सामान्जक सुरिा तथा संरिण २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

२७ भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१२ आन्तररक श्रोत १२ N/A ३० ३० ३० ९० 

२८ ववववध खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ राजस्व बाँडर्ाँड - संघ २ N/A ५० ५० ० १०० 

जम्मा ७४० २८६१ ६६२ ४२६५ 

पंूप्जगि 
              

१ ठनुवा तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३१११२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि सरकार १ N/A ० २८५ ० २८५ 

२ CC क्यामेरा जडान प्रिासकीय सुिासन ३११२२ आन्तररक ऋण १ N/A २०० ० ० २०० 

३ स्वास््य कायायियिाई सामाग्री खररद स्वास््य ३११२३ आन्तररक श्रोत १ N/A २५० ० ० २५० 

४ उच्चाछटकपुरमा बाटो तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

५ खल्िा छटकपुर जाने बाटो तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

६ खल्िा टपरीको बाटो तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ४०० ० ४०० 

७ खल्िा टपरीमा कजवे तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ६) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

८ चैनुको घर देखख बाटो PCC यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि सरकार २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

९ ठाँडापूवायमा बाटो तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि सरकार १ N/A ० ३०० ० ३०० 

१० ततनघरुवामा बाटो तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५०० ० ५०० 

११ पनेररयाको बाट PCC यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१२ र्न्नीटााेि बाटो तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २५० ० २५० 

१३ 
बबर बहादरुको घर देखख हुिाकी सडक सम्मको 
बाटो PCC 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१४ िन्क्ष्म राजपुरको बाटो PCC यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि सरकार २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

१५ ह्यूम पाईप धारा ववद्युत पोि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१६ हरर राजकोटीको घर देखख बाटो PCC यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

१७ 
जोरैयामा पुिको बाटो तबन्ध भुक्तानी हदन 
बाँकी 

सामान्जक सुरिा तथा संरिण ३११५४ आन्तररक ऋण १ N/A २०० ० ० २०० 

१८ छटकपुरमा नरह ममयत जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २५० ० २५० 

१९ र्ते्तपुर अन्नदाता लसचाई नरह ममयत जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

२० मेहमानपुर नरहर ममयत जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक श्रोत १ N/A २५० ० ० २५० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ६) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२१ छटकपुर नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

२२ पदनाह गाँउमा पक्की नािी खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२३ माघु थारुको घर देखख पक्की नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२४ जन लसद्धेचवर क्याम्पस भौंततक तनमायण लििा ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५०० ० ५०० 

२५ न्जम क्िब सामाग्री तथा भौंततक तनमायण युवा तथा खेिकुद ३११५९ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३०० ० ३०० 

२६ 
नयां सजृनलिि उद्यमी सहकारी संस्था 
भौंततक तनमायण 

सहकारी ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ४०० ० ४०० 

२७ सुकमैया प्रा.वव. लििा ३११५९ राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेि  १ N/A ० ४५० ० ४५० 

२८ साकार सहकारी भौंततक तनमायण सहकारी ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

२९ लसद्देचवर मा.वव.को भौंततक तनमायण लििा ३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

३० लसद्देचवर सकारी संस्था भौंततक तनमायण सहकारी ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ४०० ० ४०० 

३१ सोम्मेचवर लिव मन्न्दर तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

जम्मा ९०० ८९३५ ३४०० १३२३५ 

कुि जम्मा १६४० ११७९७ ४०६२ १७५०० 
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वडा न.ं ७ 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ७) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

िािु खिय               

१ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक ऋण १२ N/A ७२ ७२ ७२ २१६ 

२ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ५० ५० ० १०० 

३ सवारी साधन ममयत खचय कायायिय सञ्चािन २२२१३ आन्तररक श्रोत २ N/A २५ २५ ० ५० 

४ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक ऋण २ N/A २५० २५० ० ५०० 

५ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ५० ० १०० 

६ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय 
(बुिेहटन प्रकािन) 

कायायिय सञ्चािन २२३१५ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ० ४०० ४०० 

७ अपाङ्ग सम्बन्न्ध काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

८ एकि महहिा िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

९ गहुको उन्नत बबउ बबतरण कृवष २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० १२४ १२४ २४९ 

१० गहुको मूि बबउ ववतरण कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

११ जनजाती िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ७) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१२ जेटठ नागररक सम्मान काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

१३ दलित िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

१४ धानको उन्नत बबउ बबतरण कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

१५ नारी हदवस काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २५ ० २५ 

१६ पिु सम्बन्न्ध काययक्रम पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A १५० १५० ० ३०० 

१७ बािमैत्री काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

१८ मुक्त कमिहरी िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० ५० ५० १०० 

१९ मधेिी तथा मुन्स्िम काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

२० महहिा काययक्रम िैंगगक समानता तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

२१ युवा खेिकुद तथा कर्ल्ड ममयत युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

२२ वडा कायायियको विृा रोपण वातावरण तथा जिवायु २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ५० ० १०० 

२३ ववपद व्यवस्थापना ववपद व्यवस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ४०० ० ० ४०० 

२४ सहहद तथा बेपत्ता पररवार सामान्जक सुरिा तथा संरिण २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५० ० ५० 

२५ सास्कृततक प्रवधयन काययक्रम भाषा तथा संस्कृतत २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ७) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२६ भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ५० ० १०० 

२७ ववववध खचय [अततगथ सत्कार तथा गचया खाजा 
खचय] 

कायायिय सञ्चािन २२७११ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ८० ८० ० १६० 

२८ छ्पप्परतल्िीमा ठन्वा तनमायण भाषा तथा संस्कृतत २५३१४ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० १०० १०० २०० 

२९ थन्वा तनमायण सरी भाषा तथा संस्कृतत २५३१४ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

३० नािापारी चचय तनमायण भाषा तथा संस्कृतत २५३१४ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० १०० १०० २०० 

३१ मन्दर्वा चन्ण्डका देवी मन्न्दरमा आश्रम तनमायण भाषा तथा संस्कृतत २५३१४ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

३२ राधाकृटण मन्न्दर तनमायण भाषा तथा संस्कृतत २५३१४ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

३३ सरायमा ठन्वा तनमायण भाषा तथा संस्कृतत २५३१४ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० १०० १०० २०० 

३४ वडाध्यि छात्रबवृत्त काययक्रम लििा २७२११ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

जम्मा ११७७ २७०१ १९७१ ५८५० 

पूंप्जगि               

१ ज्ञानदेव प्रा.वव. पखायि तथा गेट तनमायण लििा ३१११३ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२ स्वंसेववकाहरुिाई संचार सामाग्री खररद कायायिय सञ्चािन ३११२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

३ उत्तर सराय नयाँबस्तीमा माटो पटान र ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

४ कोठार पुरमा बाटो ममयत यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ७) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

५ कोरी सहहयापुर देखख झगडडया जाने बाटोमा माटो 
पटान र ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० २०० २०० ४०० 

६ छोटु मुकेररको घर देखख सिामतको घर सम्म माटो 
पटान र ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

७ जगराम पासीको घर देखख चौधरीको घर सम्म 
माटो पटान र ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

८ हटकराहन टोिमा माटो पटान र ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

९ दक्षिन सराय नयाँबस्तीमा माटो पटान र ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१० दिुारेको घर देखख िमायको घर सम्म माटो पटान र 
ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 

११ हदपप्रकाि प्रा.वव. कल्भटय तनमायण यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

१२ नयाँ बस्तीमा माटो पटान र ग्राभेि- भेिोतनयाँ यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

१३ तनवुवाटार बाटोमा माटो पटान/ग्राभेि तथा ममयत 
संभार 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१४ पन्चचम पुवायमा बाटो ममयत यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१५ पहाडीपुर देखख भवतनयां सम्म माटो पटान/ग्राभेि 
तथा ममयत संभार 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत ३ N/A २०० २०० २०० ६०० 

१६ र्ते्तपुर स्कुि देखख ईदगाहा सम्म बाटो ग्राभेि यातयात पूवायधार ३११५१ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

१७ र्ारुकको घर देखख नन्जरको घर सम्म PCC यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ७) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१८ लमिनको घर देखख कालसरामको घर सम्म माटो 
पटान र ग्राभेि 

यातयात पूवायधार ३११५१ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० ५० ५० १०० 

१९ राम अचिको घर देखख मेजरको घर सम्म PCC यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२० िािजीको घर देखख कृवष सडक सम्म बाटो ममयत यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

२१ ह्यूमपाईप खररद तथा जडान यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२२ सडक बवत्त जडान उजाय ३११५३ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ० ५० १०० 

२३ नन्कौपुर िाखा नहर ममयत जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२४ धारा ववतरण काययक्रम खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

२५ हरीरामको घर देखख पुनको घर सम्म नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२६ कबयिामा तारबार सामान्जक सुरिा तथा संरिण ३११५९ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A २०० २०० ० ४०० 

२७ भगवती मन्न्दरको पखायि तनमायण भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ िुन्म्वनी प्रदेि २ N/A ० १०० १०० २०० 

२८ राधाकृटण चोक प्रततिािय तनमायण सामान्जक सुरिा तथा संरिण ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 

२९ ववलिभसय चचय तनमायण िािपुर भाषा तथा संस्कृतत ३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५० 

३० स्वस््य चौकी प्रततिािय तथा पखायि रंगरोगन स्वास््य ३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १५० १५० ३०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ७) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

३१ भेिुतनया स्कुि गेट तनमायण लििा ३११६१ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५० 

३२ आकन्स्मककायय तथा ममयत सम्भार योजना तजुयमा र काययन्वयन ३११७१ आन्तररक श्रोत २ N/A ५२५ ५२५ ० १०५० 

जम्मा ९७५ ६३७५ ४८०० १२१५० 

कुि जम्मा २१५२ ९०७६ ६७७१ १८००० 
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वडा न.ं ८ 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (८) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

िािु खिय             

१ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत २ N/A ११२ ११२ ० २२५ 

२ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३७ ३७ ७५ 

३ संचार महसुि कायायिय सञ्चािन २२११२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० २५ २५ ५० 

४ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० १०० १०० २०० 

५ सवारी साधन ममयत खचय कायायिय सञ्चािन २२२१३ आन्तररक ऋण २ N/A ० ६० ६० १२० 

६ भगवती आ.वव. प्रववगध तथा ममयत लििा २२२३१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० १०० १०० २०० 

७ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री कायायिय सञ्चािन २२३११ आन्तररक ऋण २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

८ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ आन्तररक ऋण २ N/A २५ २५ ० ५० 

९ अचार बनाउने तालिम उद्योग २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

३ N/A ५० ५० ५० १५० 

१० आकन्स्मक कोष 
सामान्जक सुरिा 
तथा संरिण 

२२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

११ उद्घोषण तालिम युवा तथा खेिकुद २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

१ N/A ० १०० ० १०० 

१२ कुखुरा पािन पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० ० १०० २०० 

१३ करेसा बारी काययक्रम कृवष २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५० ५० १०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (८) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१४ कृवष यान्न्त्रकरण ५० प्रततसत अनुदान कृवष २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१५ 
काययक्रम खचय (समारोह तथा अन्काय 
ययक्रम) 

कायायिय सञ्चािन २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

१ N/A ० ५० ० ५० 

१६ खेिकुद सामग्री खररद युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३५ ० ३५ 

१७ जडीबुटी बबऊ र तालिम बन २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० ७५ ७५ १५० 

१८ 
जेटठ नागररक एकि महहिा तथा अपाङ्ग 
सम्मान काययक्रम 

िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १५० ० १५० 

१९ 
जेहन्दार तथा बबपन्न बबद्याथी छात्रववृत्त 
काययक्रम 

लििा २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० १०० १०० २०० 

२० दलित िक्षित काययक्रम 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ५० ० ५० 

२१ पययटन प्रवधयन भ्रमण पययटन २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०० १०० २०० 

२२ बाख्रा पािन पिुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत ३ N/A १०० १०० १०० ३०० 

२३ बािबालिका सम्बन्न्ध काययक्रम 
िैंगगक समानता 
तथा सा.स. २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

१ N/A ० ५० ० ५० 

२४ बबउ बबजन ५० प्रततसत अनुदान कृवष २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

२५ हेल्प डेस्क िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १९० १९० ३८० 

२६ ववववध खचय [खाजा तथा अततगथ सत्कार] कायायिय सञ्चािन २२७११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

१२ N/A १०५ १०५ १०५ ३१५ 

जम्मा ४९२ २२६४ १७९२ ४५५० 

पंूप्जगि         
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (८) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१ 
मेलिनरी तथा औजार [वडा कायायियमा 
लस.लस. हटभी र डडन्जटि बोडय जडान] 

कायायिय सञ्चािन ३११२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० ३०० ० ३०० 

२ जनिन्क्त मा.वव. र्तनयचर लििा ३११२३ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

१ N/A ० १०० ० १०० 

३ 
पेरानी थारु गाउँमा पन्क्क नािी र बाटो 
स्तरउन्नतत 

यातयात पूवायधार ३११५१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

४ 
बािापुको ररङरोड कािोपत्रे नहर पुि देखख 
चोक सम्म बाटो स्तरउन्नतत 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

५ सित्र क्याम्प हुदै ओबरी ररगंरोड कािोपत्रे यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

६ 
सित्र क्याम्प हुदै ओभरी ररङ्गगरोड 
कािोपत्र े

यातयात पूवायधार ३११५१ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

७ धमौती डडप बोडडिंग जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १००० १००० २००० 

८ खानेपानी धारा ववतरण 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५६ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

९ गौतम मा.वव. कर्ल्टर (साझेदारी) खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५६ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

१ N/A ० ५० ० ५० 

१० समिेरगंज मा.वव.मा पानी (साझेदारी) खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५६ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० ५० ५० १०० 

११ धमोती पन्क्क नािी तनमायण- क्रमागत 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

१२ नयाँगाउँ नािी- क्रमागत 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१३ बनखेत नािी तनमायण- क्रमागत 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१४ बािापुरमा पन्क्क नािी -क्रमागत 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ५०० ५०० १००० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (८) उप क्षेत्र 
खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१५ वडा कायायिय अगाडी पन्क्क नािी तनमायण 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५८ आन्तररक ऋण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

१६ साहुटोिको पन्क्क नािी तनमायण- क्रमागत 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई 

३११५८ आन्तररक श्रोत  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१७ अधुरो जेटठ नागररक भवन तनमायण 
भवन आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत  २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१८ नयाँगाउँमा मेस तारजािी सामान्जक सुरिा 
तथा संरिण 

३११५९ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

१९ 
बहुउद्देचयीय तथा व्याडलमन्टन हि 
तनमायण 

युवा तथा खेिकुद ३११५९ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार 

२ N/A ० ७०० ७०० १४०० 

२० लिविन्क्त मा.वव. गचल्डे्रन पाकय  तनमायण लििा ३११५९ आन्तररक ऋण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२१ सम्िेरगंज पाकय  तनमायण [क्रमागत] पययटन ३११५९ आन्तररक श्रोत  २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

जम्मा ० ६७०० ६२५० १२९५० 

कुि जम्मा ४९२ ८९६५ ८०४२ १७५०० 
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वडा न.ं ९ 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ९) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

चािु खचय               

१ पदागधकारी बैठक भत्ता कायायिय सञ्चािन २११४१ आन्तररक श्रोत ३ N/A ६० ६० ६० १८० 

२ पानी तथा बबजुिी कायायिय सञ्चािन २२१११ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ५० ० १०० 

३ ईन्धन (कायायिय प्रयोजन) कायायिय सञ्चािन २२२१२ आन्तररक श्रोत २ N/A ५० ० ५० १०० 

४ सवारी साधन ममयत खचय कायायिय सञ्चािन २२२१३ आन्तररक ऋण २ N/A ४२ ० ४२ ८५ 

५ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री (कायायिय 
संचािन) 

कायायिय सञ्चािन २२३११ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ५० ५० ० १०० 

६ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय कायायिय सञ्चािन २२३१५ आन्तररक ऋण २ N/A ५० ० ५० १०० 

७ करार सेवा िुल्क [मािी पारीश्रमी] कायायिय सञ्चािन २२४१३ आन्तररक श्रोत २ N/A ६५ ६५ ० १३० 

८ ककिोरीहरुका िागग चेतनामूिक तालिम िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५१२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

९ बुहटक तथा गुडडया तालिम िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५१२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ३५० ० ३५० 

१० महहिा िमता ववकास तालिम िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५१२ आन्तररक ऋण १ N/A ० २६० ० २६० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ९) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

११ व्यवसातयक पिु पािकिाई ग्रामीण पिु 
स्वास््य काययकताय तालिम 

पिुपन्छी ववकास २२५१२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

१२ ववपन्न दलित महहिाहरुिाई लसपमूिक 
तालिम 

िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५१२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १५० ० १५० 

१३ वडा प्रोर्ायि तनमायण िासन प्रणािी २२५२१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१४ अपांग िक्षित काययक्रम िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५२२ आन्तररक ऋण १ N/A ० १०० ० १०० 

१५ आरोग्य केन्रबाट ववलभन्न आयुवेद सम्बन्न्ध 
काययक्रम 

स्वास््य २२५२२ आन्तररक ऋण २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१६ गभयवती महहिा पोषण काययक्रम स्वास््य २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १५० ० १५० 

१७ जनजाती काययक्रम िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

१८ जेटठ नागररक नागररक तनिुल्क: स्वास््य 
पररिण काययक्रम 

िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० १५० ० १५० 

१९ दलित वािवालिका िैक्षिक सामाग्री ववतरण िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५२२ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि १ N/A ० ३०० ० ३०० 

२० द्वन्दपीडडत एकि महहिा आय-आकायजन 
ययक्रम 

िैंगगक समानता तथा 
सा.स. 

२२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० १०० ० १०० 

२१ कर्ल्ड तनमायण- ढकेरी युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २४९ ० २४९ 

२२ युवा खेिकुद काययक्रम युवा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २५० ० २५० 

२३ भ्रमण खचय कायायिय सञ्चािन २२६१२ आन्तररक श्रोत २ N/A ९२ ० ९२ १८५ 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ९) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२४ ववववध खचय कायायिय सञ्चािन २२७११ आन्तररक ऋण २ N/A ३५ ० ३५ ७० 

जम्मा ४९४ ३१८४ ७२९ ४४०९ 

पूंप्जगि                 

१ जनता मा.वव.मा गेट तनमायण र खाडि पुने 
काम 

लििा ३१११३ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

२ ने.रा.आ.वव.महादेवाको पखायि तनमायण लििा ३१११३ आन्तररक ऋण १ N/A ० २०० ० २०० 

३ सरस्वती प्रा.वव.गुरुवा गाउँको पखायि तनमायण लििा ३१११३ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ७०० ० ७०० 

४ चारा मेलिन खररद पिुपन्छी ववकास ३११२२ आन्तररक श्रोत २ N/A १५० १५० ० ३०० 

५ लसचाई मोटर खररद र ववतरण जिश्रोत तथा लसचंाई ३११२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ३०० ० ३०० 

६ अत ेविीको घर नन्जक खैरी खोिामा काठेपुि यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० ७५ ७५ १५० 

७ गुरुवागाउँ खके दमाईको घर देखख सरस्वती 
प्रा.वव.सम्म बाटो ग्राभिे 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

८ तनयलमत तथा आकन्स्मक ममयत संभार यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत ३ N/A २०० २०० २०० ६०० 

९ महादेवा झो.पु.देखख पुच्छार सम्मको बाटो 
तनमायण 

यातयात पूवायधार ३११५१ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

१० िुम खत्रीको घर नन्जक खैरी खोिामा काठे 
पुि तनमायण 

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ३५ ३५ ७० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम (वडा- ९) उप क्षेत्र खिय िीियक स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

११ सडक बवत्त यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० १०० १०० २०० 

१२ सनराईज स्कुिबाट जनता मावव सम्म बाटो 
कािोपत्र े

यातयात पूवायधार ३११५१ आन्तररक ऋण २ N/A ० ३५०० ३५०० ७००० 

१३ गुरुवा गाउँ खेत कटान तनयन्त्रण तट्बन्धन सामान्जक सुरिा तथा 
संरिण 

३११५४ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१४ ववलभन्न टोिमा ३ वटा स्यािो ट्यूवेि जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक ऋण २ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

१५ ढकेरी थारु गाउँमा नािी तनमायण खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५८ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१६ गुरुवा गाउँ ततनकुने पाकय  पययटन ३११५९ राजस्व बाँडर्ाँड- प्रदेि २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

१७ समपुरक कोष- ढकेरी योजना तजुयमा र 
काययन्वयन 

३११५९ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ५५ ० ५५ 

१८ गौिािा व्यवस्थापन खचय पिुपन्छी ववकास ३११६१ आन्तररक श्रोत २ N/A ० १०८ १०८ २१६ 

जम्मा ३५० ७०७३ ५६६८ १३०९१ 

कूि जम्मा ८४५ १०२५७ ६३९८ १७५०० 
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षवियगि िाखा मार्य ि  सञ्िािन हुने काययक्रमहरु 

लििा 

शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१ प्र.अ.हरुको मालसक वैठक सञ्चािन 1- 9 २११३४ आन्तररक श्रोत ३ N/A ५० ५० ५० १५० 

२ स्कुि बस संचािन ईन्धन व्यवस्थापन 1- 9 २२२१२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१२ N/A १०० १०० १०० ३०० 

३ 
आधारभूत तथा माध्यलमक तहका लििक र पूवयप्राथलमक 
किाका लििकहरुिाई पुनतायजकी तालिम 

1- 9 २२५१२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

४ ववद्याियहरुिाई (आधारभूत तहका) िेखा र EMIS तालिम 1- 9 २२५१२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १०० 

५ 
गाँउपालिकका युवाहरुको िागग लििक सेवा तथा िोकसेवा 
तयारी किा सञ्चािन 

1- 9 २२५१२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

६ िैक्षिक क्यािेन्डर तनमायण 1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ७५ ० ७५ 

७ िैक्षिक परामियदाता तनयुक्ती तथा सेवा संचािन 1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

८ ववद्याियहरुिाई खेिकुद सामग्री खररद तथा ववतरण 1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

९ ववलभन्न्न हदवस तथा लििा हदवस 1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत  २ N/A १०० १०० ० २०० 

१० 
बैकन्ल्पक प्रणािीबाट लििण लसकाई कक्रयाकिाप संचािन 
गनय ववद्याियहरुिाई लसकाई सामाग्री छपाई तथा ववतरण 

1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A १०० १०० ० २०० 

११ राटिपतत रतनङ्ग लसल्ड प्रततयोगगता/ अध्यि कप 1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० ४०० ० ४०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१२ 

ववद्याियहरुको िैक्षिक भौततक र आगथयक पिको संयुक्त 
टोिीबाट अनुगमन ववद्यािय अविोकन भ्रमण र दैतनक 
भ्रमण भत्ता 

1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

२ N/A २०० ० २०० ४०० 

१३ तनरन्तर लििा किा संचािन काययक्रम खचय 1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

२ N/A ० ५० ५० १०० 

१४ स्थानीय पाठ्यक्रम तनमयण तथा सन्दभय ववतरण प्रवोधीकरण 1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० ४७५ ४७५ ९५० 

१५ िैक्षिक झिक बुिेहटन तथा प्रकािन 1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० २०० ० २०० 

१६ ववद्यािय स्तररय परीिा व्यवस्थापन तथा सञ्चािन 1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० ४५० ० ४५० 

१७ 
गाँउपालिकस्तररय अततररक्त कक्रयाकिप संचािन 
व्यवस्थापन 

1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

२ N/A ० ५० ५० १०० 

१८ गाँउपालिका स्तररय नमुना पुस्तकािय स्थापना 1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ६७५ ० ६७५ 

१९ थारु समुदायका ववद्याथीको िैक्षिक अवस्था अनुसन्धान 1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत २ N/A ० २२५ २२५ ४५० 

२० लििक हान्जरी जवार् प्रततयोगगता संचािन 1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १०० 

२१ गाँउ लििा योजना तनमायण 1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २०० 

२२ ववववध खचय 1- 9 २२७११ आन्तररक श्रोत -  २ N/A १०० १०० ० २०० 

२३ गाँउपालिका स्तररय नमुना ववद्यािय ववकास 1- 9 २५३११ आन्तररक श्रोत -  १ N/A ० ० ९०० ९०० 

२४ 
पूवय प्राथलमक तहका लििक तथा ववद्यािय सहयोगीहरुिाई 
प्रोत्हान भत्ता प्रतत महहना थप [संतघय ससतयमा अपुग] 

1- 9 २५३११ आन्तररक श्रोत १२ N/A ४२७७ ४२७७ ४२७७ १२८३१ 

२५ 
अतनवायय आधारभूत लििा कायायन्वयन गनय पररिा पानी 
ववजुिी तथा ववववध खचय व्यवस्थापन 

1- 9 २५३११ आन्तररक श्रोत -  १२ N/A २०० २०० २०० ६०० 
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शस.नं. काययक्रम ििा आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२६ सामुदातयक क्याम्पसहरुिाई लििण अनुदान 1- 9 २५३११ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० ० ७०० ७०० 

२७ 
न्यून लििक दरबन्दी रहेका ववद्याियहरुिाई लििण 
सहयोग लििक अनुदान पोसाक सहहत ५ हजार 

1- 9 २५३११ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१२ N/A ५३९४ ५३९४ ५३९४ १६१८३ 

२८ 
न्यून लििक दरबन्दी रहेका ववद्याियहरुिाई लििण 
सहयोग लििक अनुदान पोसाक सहहत ५ हजार 

1- 9 २५३१२ आन्तररक श्रोत  १२ N/A ५३९४ ५३९४ ५३९४ १६१८३ 

२९ 

गरीव जेहेन्दार ववद्याथीिाई प्राववगधक लििा तथा साधारण 
लििा अध्ययनका िागग छत्रववृत्त एकर्ि वपएचडी अध्ययन 
प्रोत्हासन छात्रवतृी 

1- 9 २७२११ 
आन्तररक ऋण- 
अनुदान 

१ N/A ० १००० ० १००० 

कुि जम्मा १५९१६ २०९१६ १८२१६ ५५०४८ 
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युतनसेर्को सहकाययमा सञ्िािन हुने शिक्षा सम्र्प्न्त्ध अन्त्य काययक्रमहरु 
 

Education Program budget and activities of UNICEF Nepal for the FY 2078/2079 

Raptisonari Gaupalika of Banke District 

Output Activities Amount NRs Implementing Agency Remarks 

Output 3.1:The government and communities have increased capacity to improve access to and quality of 

early learning opportunities among children up to 5. 

3.2 Local level integrated ECD planning workshop 100000 Raptisonari  Gaupalika  
Budget will send 

through the Red 

book and technical 

support will be 

provided by 

UNICEF 

3.3 ECD orientation and Palika level ECD committee 

formation 

150000 Raptisonari  Gaupalika 

 Total of 3.1  
250,000 

  

Output 3.4: Government has increased capacity to legislate, plan, budget and monitor to improve education programs, including 

mainstreaming DRR/CCA and SZOP with focus on improving children's safety and resilience. 

3.4. 

A 1 

Capacity building of gender focal points & 

girls education  network 

 
162500 

Raptisonari Gaupalika  

 

 

 
Budget will send 

through the Red 

book and technical 

support will be 

provided by 

UNICEF 

3.4. 

A 2 
Local level comprehensive education strategy I plan develops 200000 

I 
I 

Raptisonari Gaupalika 

 Total of 3.4 A 362500  

 
3.4.Bl 

Comprehensive School Safety 

program expansion in Schools 

 
2000000 

 
Raptisonari Gaupalika 

I Total of 3.4.B 2000000   

Total of Education 2,612,500.00   
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स्वास््य 

शस.नं. आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१ पानी तथा ववधूत महसूि ९ वटा स्वास््य संस्था 1-9  २२१११ आन्तररक श्रोत  १२ N/A ७९ ७९ ७९ २३७ 

२ स्वास््य संस्थामा WiFi तथा डीजीटिाईजेसन 1-9 २२११२ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ७५ ७५ ० १५० 

३ एम्बुिेन्स ममयत 1-9 २२२२१ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० २०० २०० ४०० 

४ मसिन्द ९ वटा स्वास््य संस्था बाषीक ५० हजारका दरिे 1-9 २२३११ आन्तररक ऋण- अनुदान १२ N/A १५० १५० १५० ४५० 

५ एच.एम.आई.यस.र्ारम छपाई 1-9 २२३१५ आन्तररक ऋण- अनुदान १ N/A ० २०० ० २०० 

६ स्वास््य स्टोर ममयत तथा स्टोर सामाग्री खररद 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० १५० १५० ३०० 

७ पालिका लभत्रका स्वास््य संस्थाहरुको सामान्जक िेखा पररिण 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० १०० १०० २०० 

८ स्थाई परीवार तनयोजन क्याम्प संचािन कूसूम र्ते्तपूर र कचनापूर 1-9 २२५२२ आन्तररक श्रोत  १ N/A ० १५० ० १५० 

९ छापा तथा ववधुतीय माध्यम बाट स्वास््य सुचना प्रबाह 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान १ N/A ० १०० ० १०० 

१० कोलभड १९ रोग तनयन्त्रण तथा ब्यबस्थापन 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० ४९३ ४९३ ९८६ 

११ स्वास््य संयोजक सह संयोजक स्टोर तथा स्वास््य चौकी प्रमूख 
मोवाईि सेवा खचय तनरन्तरता 

1-9 २२५२२ आन्तररक श्रोत  १२ N/A ८ ८ ८ २६ 
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शस.नं. आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१२ मानलसक रोग क्याम्प संचािन 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान १ N/A ० १०० ० १०० 

१३ आखा कान तथा दन्त रोग लिबबर संचािन 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान १ N/A ० ५०० ० ५०० 

१४ गा.पा. पूणय खोप सूतनन्चचता हदगोपना 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान १ N/A ० २०० ० २०० 

१५ महहिाहरुको पाठेघर सम्बन्धी स्क्रीतनङ क्याम्प 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१६ सूत्केरी आमा भत्ता तनरन्तरता 1-9 २२५२२ आन्तररक श्रोत १२ N/A १६५ १६५ १६५ ४९५ 

१७ घुम्ती लिववर 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान १ N/A ० १००० ० १००० 

१८ खोप काययकतायिाई यातायात खचय 1-9 २२५२२ आन्तररक श्रोत १२ N/A ६४ ६४ ६४ १९४ 

१९ मालसक बैठक स्वास््य संस्था 1-9 २२५२२ आन्तररक श्रोत १२ N/A १३७ १३७ १३७ ४१२ 

२० औषधी ररप्याककङ्ग तथा ढूवातन खचय 1-9 २२५२२ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० ३७ ३७ ७५ 

२१ नागररक अरोग्य केन्र ढकेरी औषगध खररद तथा काययक्रम संचािन 1-9 २७२१३ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A २५० २५० ० ५०० 

२२ औषधी खरीद 1-9 २७२१३ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० १४५० १४५० २९०० 

२३ भ्याक्सीन ढूवातन खचय 1-9 २८१४३ आन्तररक ऋण- अनुदान १ N/A ० २०० ० २०० 

२४ गाउँघर न्ल्कतनक भवन तनमायण 1-9 ३१११२ आन्तररक श्रोत  १ N/A ० ० ११०० ११०० 
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शस.नं. आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२५ स्वास््य संस्था ममयत सम्भार 1-9 ३१११३ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० ७१८ ७१८ १४३६ 

२६ भ्यान्क्सन कोल्डचेन ब्यबस्थापन कि तनमायण 1-9 ३११२२ आन्तररक श्रोत  १ N/A ० ४०० ० ४०० 

२७ ल्याव समाग्री खरीद 1-9 ३११२२ आन्तररक ऋण- अनुदान २ N/A ० २०० २०० ४०० 

कुि जम्मा ९३० ७३७८ ५३०३ १३६१२ 
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कृवष तथा पिु िाखा 

शस.नं. आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

पिु िाखा िर्य              

१ कायायिय सामान तथा छपाई खचय  1- 9 २२३११ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि 

२ N/A १०० १०० ० २०० 

२ कृततम गभायधान तालिम- २ हप्ते  1- 9 २२५१२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २०० 

३ पिु स्वास््य सेवा काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

४ पिु/पंक्षि सम्बन्न्ध ववलभन्न काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A १०० ० ० १०० 

५ बाख्रा प्रबद्यधन- साझेदारी  1- 9 २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि 

१ N/A ० २०० ० २०० 

६ बषे घांस- सुडान मकैचरी  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

७ हहउंदे घांस- जै बलसयम  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A ३०० ० ० ३०० 

८ प्रयोगिािा काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

२ N/A २५ २५ ० ५० 
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शस.नं. आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

९ पिु स्वास््य लिववर सञ्चािन  1- 9 २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार -  

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

१० अनुगमन मुल्याङ्कन काययक्रम सञ्चािन तथा बैठक भत्ता  1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत  १ N/A १७० ० ० १७० 

११ बहु बषे घांस- तनवपयर डािेघांस  1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत १ N/A ० ० १०० १०० 

१२ दैवी प्रकोप तथा महामारी  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A १३६ ० ० १३६ 

१३ औषगध खररद तथा ढुवानी खचय  1- 9 २७२१३ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार -  

१ N/A १५०० ० ० १५०० 

१४ ईिेक्िोतनक चारा मेलिन ववतरण ५० प्रततित अनुदान  1- 9 ३११२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार  

१ N/A ० १४४ ० १४४ 

जम्मा २३३१ १५६९ १०० ४००० 

कृषि िाखा िर्य              

१ कृवष युवा िक्षित काययक्रम  1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत -  १ N/A ० २०० ० २०० 

२ माटो सुधार काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १०० 

३ कृषक पाठिािा  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १०० 

४ खाद्यान्न ववऊ ववजन काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार -  

२ N/A २५० २५० ० ५०० 
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शस.नं. आयोजनाको नाम 
कायायन्त्वयन 
हुने स्िान 

खिय 
िीियक 

स्रोि िक्ष ईकाई 

षवतनयोजन 

प्रिम 
िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

५ आिु खेतत काययक्रम  1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत -  १ N/A ० ३०० ० ३०० 

६ भैपरी तथा आकन्स्मक कायय  1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत -  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

७ र्िरु्ि बरुवा बबतरण काययक्रम  1- 9 २२५२२ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ३०० ३०० 

८ तरकारी लमतनकेट ववऊ ववजन ववतरण काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

९ बगर खेतत काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
राजस्व बाँडर्ाँड - 
प्रदेि सरकार  

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

१० च्याऊ खेती काययक्रम  1- 9 २२५२२ 
आन्तररक ऋण - 
अनुदान 

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

११ साना कृवष औजार तथा यन्त्र उपकरण काययक्रम  1- 9 ३११२२ आन्तररक श्रोत -  १ N/A ० ५०० ० ५०० 

जम्मा ५०० २९५० ५५० ४००० 

कुि जम्मा २८३१ ४५१९ ६५० ८००० 
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संिीय सरकारर्ाट हस्िान्त्िररि काययक्रम (िसिय अनुिान- २०७८/७९) 

क्र.सं. अनुिान प्राति फक्रयाकिाप उप क्षेत्र 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१ 

अन्य ववववध खचय-Mobilization of CSOs Civic Groups NGOs for increased social accountability [ 

2.9.9.4]   [ नेपाि सरकार-13312 : आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय 
पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
२३ २३ ० ४६ 

२ 
अन्य ववववध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC [ 2.9.9.3]   [ नेपाि सरकार-13312 : आई डड ए - 
सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
११.५ ११.५ ० २३ 

३ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र कर्ल्ड सहायक पाररश्रलमक चाडपवय खतय तथा पोिाक खचय [ 2.5.7.4]   [ 

नेपाि सरकार-13312 : आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय 
पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
३८६.५ ३८६.५ ० ७७३ 

४ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र कर्ल्ड सहायक देतनक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खचय [ 2.8.1.5]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय पररचयपत्र तथा 
पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
५६ ५६ ५६ १६८ 

५ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र कर्ल्ड सहायको िागग सञ्चार खचय [ 2.1.8.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : 

आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण 
ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
४ ४ ० ८ 

६ 

मेलिनरी आजार तथा र्तनयचर ममयत सम्भार (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) [ 2.3.2.1]   [ नेपाि सरकार-
13312 : आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय पररचयपत्र तथा 
पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
० ० ८४ ८४ 

७ 
मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) [ 2.4.1.4]   [ नेपाि सरकार-13312 : आई डड ए - 
सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
६० ६० ६० १८० 

८ 
ववभागिे उपिव्ध गराएको तालिम खाका बमोन्जम घटना दताय तथा सामान्जक सुरिा सम्बन्धमा 
नपा/गापा वडा कायायियका कमयचारीहरुको िागग तालिम तथा जनप्रतततनगधहरुिाई अलभमुखखकरण 

त्यांक 

प्रणािी 
० १२३ १२३ २४६ 
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क्र.सं. अनुिान प्राति फक्रयाकिाप उप क्षेत्र 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

काययक्रम सञ्चािन [ 2.6.1.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   
[ 31401011 - रान्टिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ववभाग ] 

९ 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइय (सञ्चार र पँहुच अलभयान सञ्चािान) [ 2.4.14.3]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय पररचयपत्र तथा 
पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
० ० २०० २०० 

१० 

स्थानीय तहका कमयचारी र जनप्रतततनगधहरुको िागग अनुगमन तथा मुल्याकन खचय [ 2.8.1.6]   [ 

नेपाि सरकार-13312 : आई डड ए - सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 31401011 - रान्टिय 
पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ववभाग ] 

त्यांक 

प्रणािी 
० ७२ ० ७२ 

जम्मा ५४१ ७३६ ५२३ १८०० 

१ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृवष तर्य का साना व्यवसातयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) 
ववकास काययक्रम तनरन्तरता [ 2.7.15.131]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान 
]   [ 31200106 - प्रधानमन्त्री कृवष आधुतनकककरण पररयोजना ] 

कृवष ४०० ४०० ४०० १,२०० 

२ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्यवसातयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास 
काययक्रम तनरन्तरता [ 2.7.15.134]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
31200106 - प्रधानमन्त्री कृवष आधुतनकककरण पररयोजना ] 

कृवष ० ३५० ३५० ७०० 

३ 
ईवपडेलमयोिोजी ररपोहटयङ [ 2.7.18.39]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 

31202011 - पि ुसवेा ववभाग ] 
पिु सेवा ० ३ ३ ६ 

४ 
कृबत्रम गभायधान लमसन काययक्रम [ 2.7.18.40]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 31202011 - पिु सेवा ववभाग ] 

पिु सेवा ९८ ९८ ९८ २९४ 

५ 

कृवष तथा पिु सेवाका एक गाउँ एक प्राववगधकहरुको तिव भत्ता [ 2.5.7.21]   [ नेपाि सरकार-13312 : 

नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31200101 - कृवष ववकास रणनीतत अनुगमन तथा समन्वय 
काययक्रम ] 

कृवष/ पिु सेवा ३०० ३०० ३०० ९०० 
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क्र.सं. अनुिान प्राति फक्रयाकिाप उप क्षेत्र 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

६ 

कृवष पिुपन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावगधक काययक्रम [ 2.7.15.130]   [ नेपाि सरकार-13312 : 

नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31200101 - कृवष ववकास रणनीतत अनुगमन तथा समन्वय 
काययक्रम ] 

कृवष/ पिु सेवा ० ५० ५० १०० 

७ 
ककसान सूचीकरण काययक्रम [ 2.7.15.129]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ] 
  [ 31200101 - कृवष ववकास रणनीतत अनुगमन तथा समन्वय काययक्रम ] 

कृवष १०० १०० १०० ३०० 

८ 
धान उत्पादन प्रवद्यधन काययक्रम (बािी ववकास काययक्रम) [ 2.7.15.160]   [ नेपाि सरकार-13312 : 

नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31201011 - कृवष ववभाग ] 
कृवष १,००० १,००० १,००० ३,००० 

९ 

मकै बािीको साना व्यवसातयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास काययक्रम सञ्चािन [ 
2.7.15.139]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31200106 - प्रधानमन्त्री 
कृवष आधुतनकककरण पररयोजना ] 

कृवष ४०० ४०० ४०० १,२०० 

जम्मा २२९८ २७०१ २७०१ ७७०० 

१ 

गररबी तनवारणका िागग िघु उद्यम ववकास काययक्रम संचािन तनदेलिका २०७७ बमोन्जम उद्यमीको 
स्तरोन्नती (आवचयकता पहहचानका आधारमा पुनतायजगी र एडभान्स सीप ववकास तालिम काययक्रम) 
[ 2.6.4.85]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 30700106 - िधु उद्यम 
ववकास काययक्रम ] 

उद्योग ० २०० २०० ४०० 

२ 

गररबी तनवारणका िागग िघु उद्यम ववकास काययक्रम संचािन तनदेलिका २०७७ बमोन्जम िघु 

उद्यम ववकास मोडेिमा नयाँ िघु उद्यमी लसजयना गने [ 2.6.4.86]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 30700106 - िधु उद्यम ववकास काययक्रम ] 

उद्योग ७२० ७२० ७२० २,१६० 

३ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रततस्पधाय बदृ्गध गनयका िागग कन्म्तमा ५ जनाको समुहमा 
प्रबबगध हस्तान्तरण [ 2.6.4.14]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
30700106 - िधु उद्यम ववकास काययक्रम ] 

उद्योग ० १४० ० १४० 

जम्मा ७२० १०६० ९२० २७०० 
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क्र.सं. अनुिान प्राति फक्रयाकिाप उप क्षेत्र 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१ 
आधारभूत तथा आकन्स्मक स्वास््य सेवाको िागग औषगध खररद [ 2.7.22.6477]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001115 - उपचारात्मक सेवा काययक्रम ] 

स्वास््य ० ७०० ७०० १,४०० 

२ 

उपचारात्मक सेवा अन्तगयतका काययक्रमहरु ( आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र (स्वास््य चौकी ) / 
आधारभूत अस्पतािको न्युनतम सेवा मापदण्ड काययक्रम संचािन तथा सुहरगधकरण र आँखा नाक 
कान घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वन्न्ध अलभमुखीकरण तथा बबद्यािय स्क्रीतनगं कार [ 
2.7.22.6478]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001115 - उपचारात्मक 
सेवा काययक्रम ] 

स्वास््य २०० २०० ० ४०० 

३ 

औिो तथा कािाजार माहामारी हुने िेत्रको छनौट गरी बबषाहद छकय ने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत) 
ककटजन्य रोग तनयन्त्रण काययक्रमको अनुगमन एवम ्मूल्याङ्कन तथा ककटजन्य रोग तनयन्त्रणका 
िागग बहुतनकाय अन्तरकक्रया गने [ 2.7.25.48]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 37001105 - महामारी तथा रोग तनयन्त्रण काययक्रम ] 

स्वास््य १०० १०० ० २०० 

४ 

कम्युतनहट डट्स काययक्रम काययक्रम संचािन महानगर तथा उप महानगर पालिकामा ियरोग मुक्त 

पालिका सम्बन्धी काययक्रम [ 2.7.22.6215]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान 
]   [ 37001101 - ियरोग तनयन्त्रण ] 

स्वास््य ३७ ३७ ० ७४ 

५ 

ियरोगका जोखखम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय ियरोग 
खोजपडताि काययक्रम घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकय  पररिण समुदायमा ियरोगका ववरामीहरूको 
खोजपडतािका िागग िभता अलभवदृ्गध तथा पररचािन । [ 2.7.22.6217]   [ नेपाि सरकार-13312 : 

नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001101 - ियरोग तनयन्त्रण ] 

स्वास््य ० ६१ ६१ १२१ 

६ 

कोलभड १९ िगायत ववलभन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम तनयन्त्रण तथा तनगरानीका िागग 

सरोकारवािा सँगको अन्तरकक्रया तथा RRT स्वास््यकमी पररचािन [ 2.7.22.68]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001105 - महामारी तथा रोग तनयन्त्रण काययक्रम ] 

स्वास््य ० १३ १३ २५ 

७ 
कोलभड १९ ववरुद्ध खोप अलभयान संचािन ब्यवस्थापन खचय -पालिकास्तररय सलमिा तथा योजना र 
पालिका तथा स्वास््य सस्था स्तररय सुपररवेिण_ [ 2.7.22.3085]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि 

स्वास््य ९४ ९४ ० १८७ 
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सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एकीकृत महहिा स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम ] 

८ 

पररवार तनयोजन ककिोर ककिोरी तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम [ 2.7.22.218]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एकीकृत महहिा स्वास््य तथा प्रजनन 
स्वास््य काययक्रम ] 

स्वास््य ५२८ ० ० ५२८ 

९ 

पिुपंिी आदीबाट हुने ईन्रु्एन्जा बडय फ्िु AMR लसन्टटसकोलसस टक्सोप्िाज्मोलसस आहद ववलभन्न 
सरुवारोग सम्बन्न्ध रोकथाम तथा तनयन्त्रणका िागग सचेतना काययक्रम [ 2.7.5.5]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001105 - महामारी तथा रोग तनयन्त्रण काययक्रम ] 

स्वास््य ० २० ० २० 

१० 

पालिका स्तरमा ाः टाईयर्ाइड खोप अलभयान संचािन तथा तनयलमत खोपमा टाईयर्ाइड खोप 
िुरुवातको साथै तनयलमत खोप सुदढीकरण र सरसर्ाई प्रबद्र्धनको िागग पालिका र वडा खोप 
समन्वय सलमती र सरोकारवािाहरुको अलभमुखखकरण बैठक १ हदन [ 2.7.22.3087]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एकीकृत महहिा स्वास््य तथा प्रजनन 
स्वास््य काययक्रम ] 

स्वास््य १४९.५ १४९.५ ० २९९ 

११ 

पालिका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मालसक बैठक डाटा भेररकर्केिन एवं गुणस्तर सुधार साथै 
चौमालसक एवं बावषयक सलमिा [ 2.7.22.1020]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 37001107 - औषगध र उपकरण आपूततय ] 

स्वास््य १०० १०० ० २०० 

१२ 

पालिकास्तरमा खोप र सरसर्ाई प्रवद्र्धन काययक्रमको सलमिा सूक्ष्मयोजना अध्यावगधक र पालिका 
खोप समन्वय सलमततको अलभमुखखकरण समेत पालिका स्तरमा २ हदन वडा खोप समन्वय 
सलमततको स्वास््य संस्था वडा सतरमा अलभमुखखकरण १ हदन तथा पूणय खोप सुतनचचतताको िागी 
घरधुरी सर [ 2.7.22.3088]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - 

एकीकृत महहिा स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम ] 

स्वास््य ७४ ७४ ७४ २२२ 

१३ 
पोषण काययक्रम [ 2.7.22.1317]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001103 - एकीकृत महहिा स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम ] 

स्वास््य ० ४६९ ४६९ ९३८ 
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१४ 

मिेररया डेंगु कािाजार स्क्रब टाइर्स आहद ककटजन्य रोगको डाटा भेररकर्केिन [ 2.7.6.1]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001105 - महामारी तथा रोग तनयन्त्रण 
काययक्रम ] 

स्वास््य ५ ५ ० १० 

१५ 
महहिा स्वास््य स्वयं सेववका को रेफे्रसर तािीम (३ हदन) [ 2.7.22.2556]   [ नेपाि सरकार-13312 : 

नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001110 - रान्टिय तालिम काययक्रम ] 
स्वास््य ० ३०० ० ३०० 

१६ 
मात ृतथा नवलििु काययक्रम [ 2.7.22.129]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ] 
  [ 37001103 - एकीकृत महहिा स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम ] 

स्वास््य ६९६ ६९६ ६९६ २,०८८ 

१७ 

मात ृतथा नवलििु काययक्रम अन्तगयत आमा सुरिा गभयवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोिा र तनिुल्क 
गभयपतन काययक्रम [ 2.7.22.118]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001103 - एकीकृत महहिा स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम ] 

स्वास््य ० २,२१९ २,२१९ ४,४३८ 

१८ 

रान्टिय महहिा स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम (पोिाक प्रोत्साहन यातायात खचय वावषयक सलमिा 
गोटठी र हदवस मनाउने खचय समेत) [ 2.7.22.67]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 37001116 - नलसयङ तथा सामाजकक सुरिा सेवा काययक्रम ] 

स्वास््य ६६१ ६६१ ६६१ १,९८३ 

१९ 
ववद्यािय स्वास््य तथा नलसयङ्ग सेवा काययक्रम [ 2.7.22.66]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार 
- नगद अनुदान ]   [ 37001116 - नलसयङ तथा सामाजकक सुरिा सेवा काययक्रम ] 

स्वास््य ८५८.५ ८५८.५ ० १,७१७ 

२० 

ववद्यािय स्वास््य लििा/आमा समुह तथा महहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका िागग सामान्जक 

व्यवहार पररवतयन काययक्रम [ 2.7.22.5541]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान 
]   [ 37001109 - रान्टिय स्वास््य लििा सूचना तथा संचार केन्र ] 

स्वास््य ० १०० ० १०० 

२१ 

ववलभन्न सरुवारोग नसने रोग जुनोहटक मानलसक स्वास््य सम्बन्न्ध अन्तरकक्रया काययक्रम तथा 
हदवसहरु (Hypertension Diabetes COPD Cancer Days आत्महत्या रोकथाम हदवस मानलसक स्वास््य 
हदवस अल्जाईमर हदवस रेबबज हदवस ववचव औिो हदवस) मनाउने [ 2.7.5.6]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001105 - महामारी तथा रोग तनयन्त्रण काययक्रम ] 

स्वास््य ० १०० ० १०० 
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२२ 

स्थिगत अनुलििण गरर स्वास््यकलमयहरूको िमता अलभवनृ्ध्द एवं त्यांङकको गुणस्तर सुतनन्चचत 
ियरोगका काययक्रमको अधय बावषयक सलमिा तथा उपचार नततजाको कोहटय ववचिेषण [ 2.7.22.6218]   

[ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001101 - ियरोग तनयन्त्रण ] 
स्वास््य ० ६० ० ६० 

२३ 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा काययरत कमयचारीहरुको तिव महगी भत्ता 
स्थानीय भत्ता पोषाक िगायत प्रिासतनक खचय समेत [ 2.7.22.88]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001012 - प्राथलमक स्वास््य सेवा ] 

स्वास््य ११,६०० ११,६०० ० २३,२०० 

२४ 
स्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण काययक्रम [ 11.3.7.9]   [ नेपाि सरकार-13313 : 

आन्तररक ऋण ]   [ 37001107 - औषगध र उपकरण आपूततय ] 
स्वास््य १०० १०० ० २०० 

२५ 

स्वास््य संस्थामा आकन्स्मक अवस्थामा औसगध एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी रेकडड यङ तथा ररपोहटयङका 
िागग र्मय र्रमेट छपाइ तथा र्ोटोकपी ई-हट.बब रन्जस्टरअध्यावगधक ववचव ियरोग हदवस सम्बन्धी 
काययक्रम [ 2.7.22.6216]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001101 - 

ियरोग तनयन्त्रण ] 

स्वास््य ० २२.५ २२.५ ४५ 

२६ 

लसबबआईएमएनलसआई Onsite कोगचङं्ग र समता तथा पहँुच काययक्रम [ 2.7.22.127]   [ नेपाि 

सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एकीकृत महहिा स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््य काययक्रम ] 

स्वास््य ० २०० ० २०० 

२७ 

हावत्तपाईिे रोग बबरूध्दको आम औषधी सेवन (MDA) काययक्रम सञ्चािन (१३ न्जल्िाका १३८ 

पालिकाहरू) [ 2.7.22.70]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001105 - 

महामारी तथा रोग तनयन्त्रण काययक्रम ] 
स्वास््य ० ६७२.५ ६७२.५ १,३४५ 

जम्मा १५,२०३ १९,६११ ५,५८७ ४०,४०० 

१ 

आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका लििक राहत अनुदान लििकका िागग तिब भत्ता अनुदान 

(वविेष लििा पररषद अन्तरगतका लििक/कमयचारीहरु समेत) [ 1.1.3.3]   [ नेपाि सरकार-13312 : 

नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000014 - सबैका िागग लििा- आधारभूत तह ] 
लििा ३९३०० ३९३०० ३९३०० ११७९०० 
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२ 

आधारमुत तह किा (६-८) मा अंग्रेजीगखणत र ववज्ञान ववषयमा लििण सहयोग अनुदान [ 
2.7.13.41]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - 

ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ४६ ४६ ४६ १३८ 

३ 

आधारमुत तह किा (६-८) मा अंग्रेजीगखणत र ववज्ञान ववषयमा लििण सहयोग अनुदान [ 
2.7.13.41]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ९४६ ९४६ १,८९२ 

४ 

केन्रबाट छनौट भएका नमुना ववद्याियवविेष ववद्याियको क्रमागत भवन तनमायण तथा किा ११ 

स्तोन्नतत भएका प्राववगधक धार ववद्याियको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान [ 11.1.2.445]   [ नेपाि 
सरकार-13313 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िते्र ववकास काययक्रम- 
न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ४५० ४५० ९०० 

५ 

केन्रबाट छनौट भएका नमुना ववद्याियवविेष ववद्याियको क्रमागत भवन तनमायण तथा किा ११ 

स्तोन्नतत भएका प्राववगधक धार ववद्याियको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान [ 11.1.2.445]   [ नेपाि 
सरकार-13313 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ५० ५० १०० 

६ 

कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररन्स्थततमा लसकाइ सहजीकरणका िागग िैक्षिक काययक्रम [ 
2.7.25.62]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - 

ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० १४ १४ २७ 

७ 

कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररन्स्थततमा लसकाइ सहजीकरणका िागग िैक्षिक काययक्रम [ 
2.7.25.62]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० १८७ १८७ ३७३ 

८ 
तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका िागग ववद्याियिाई अनुदान [ 2.7.11.1]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्ज.स्तर ] 

लििा ६,५८१ ६,५८१ ६,५८१ १९,७४३ 

९ तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका िागग ववद्याियिाई अनुदान [ 2.7.11.1]   [ नेपाि सरकार- लििा ४७८ ४७८ ४७८ १,४३४ 
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13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र ववकास 
काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

१० 

प्रतत ववद्याथी िागतका आधारमा लििण लसकाइ सामग्री एवम ्किा ८ को परीिा व्यवस्थापन 
अनुदान [ 2.7.13.3]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 
35000801 - ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ११६ ११६ ११६ ३४८ 

११ 

प्रतत ववद्याथी िागतका आधारमा लििण लसकाइ सामग्री एवम ्किा ८ को परीिा व्यवस्थापन 
अनुदान [ 2.7.13.3]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - 

ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 
लििा ० २,३९६ २,३९६ ४,७९२ 

१२ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन अनुदान [ 
1.1.4.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - 

ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ० १०५९ १,०५९ 

१३ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन अनुदान [ 
1.1.4.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ७,२७८ ७,२७८ ० १४,५५५ 

१४ 

माध्यलमक तह किा (९-१०) मा अंग्रेजीगखणत र ववज्ञान ववषयमा लििण सहयोग अनुदान [ 
2.7.13.40]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ३,४२२ ३,४२२ ० ६,८४४ 

१५ 

माध्यलमक तह किा (९-१०) मा अंग्रेजीगखणत र ववज्ञान ववषयमा लििण सहयोग अनुदान [ 
2.7.13.40]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - 

ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ० ४९८ ४९८ 

१६ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका लििक राहत अनुदान लििक िागग तिब भत्ता अनुदान 
(वविेष लििा पररषद अन्तरगतका लििक/कमयचारीप्राववगधक धारका प्रलििक समेत) [ 1.1.3.4]   [ 

नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000015 - माध्यालमक तह ] 
लििा १६,४५० १६,४५० ० ३२,९०० 
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िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१७ 
ववद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनुदान [ 2.7.13.10]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार 
- नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा १,७२१ १,७२१ ० ३,४४२ 

१८ 
ववद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनुदान [ 2.7.13.10]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. 
वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - ववद्यािय िते्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० २५० ० २५० 

१९ 

ववद्याियमा िैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान [ 
2.7.13.13]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० २,६७३.५० २,६७३.५० ५,३४७ 

२० 

ववद्याियमा िैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान [ 
2.7.13.13]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - 

ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ० ३८९ ३८९ 

२१ 

िैक्षिक पहँुच सुतनन्चचतता अनौपचाररक तथा वैकन्ल्पक लििा काययक्रम (परम्परागत ववद्यािय 

वैकन्ल्पक ववद्यािय सािरता र तनरन्तर लििाका काययक्रम समेत) [ 2.7.13.11]   [ नेपाि सरकार-
13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा 
स्तर ] 

लििा ० १,८९७ १,८९७ ३,७९४ 

२२ 

िैक्षिक पहँुच सुतनन्चचतता अनौपचाररक तथा वैकन्ल्पक लििा काययक्रम (परम्परागत ववद्यािय 

वैकन्ल्पक ववद्यािय सािरता र तनरन्तर लििाका काययक्रम समेत) [ 2.7.13.11]   [ नेपाि सरकार-
13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र ववकास 
काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ० २७६ २७६ 

२३ 

सवैका िागग लििा-लिसु ववकास काययक्रम अन्तरगत तोककएका वाि ववकास केन्रआधारभुत 

लििाअनौपचाररक लििानीतत तथा सुरक्षित ववद्याियका काययक्रम कायायन्वयन [ 2.7.13.39]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : युतनसेर् - नगद अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000102 - सबैका िागग लििा- लििु 
ववकास काययक्रम ] 

लििा ० १,३०० १,३०० २,६०० 

२४ सामुदातयक ववद्याियका छात्राहरुिाई तनिुल्क स्यातनटरी प्याड ब्यवस्थापन [ 2.7.13.23]   [ नेपाि लििा ० २९९ ० २९९ 
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सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

२५ 

सामुदातयक ववद्याियका छात्राहरुिाई तनिुल्क स्यातनटरी प्याड ब्यवस्थापन [ 2.7.13.23]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िते्र ववकास काययक्रम- 
न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० २,०५४ २,०५४ ४,१०८ 

२६ 

सावयजतनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िागग तनिुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान [ 2.4.6.1]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- 
न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ४,५२० ४,५२० ९,०४० 

२७ 

सावयजतनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िागग तनिुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान [ 2.4.6.1]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ३२८.५ ३२८.५ ६५७ 

२८ 

सावयजतनक ववद्याियमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका िागग छात्रबवृत्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) [ 
7.2.1.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000801 - ववद्यािय िेत्र 
ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० १,३८५ १,३८५ २,७७० 

२९ 

सावयजतनक ववद्याियमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका िागग छात्रबवृत्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) [ 
7.2.1.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 35000801 - 

ववद्यािय िेत्र ववकास काययक्रम- न्जल्िा स्तर ] 

लििा ० ११२.५ ११२.५ २२५ 

३० 
राटिपतत रतनङ्ग लसल्ड प्रततयोगगता (स्थानीय तहस्तरीय) [ 2.7.14.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 34341011 - रान्टिय खेिकुद पररषद् ] 

लििा तथा 
युवा खेिकुद 

० १०० ० १०० 

जम्मा ७५३९२ ९४३५३ ६७०५६ २३६८०० 

१ 
कामका िागग पाररश्रलमक अनुदान [ 2.3.18.4]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 37100102 - प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

१ ० ० १ 
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षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

२ 
कामका िागग पाररश्रलमक अनुदान (युवा रुप) [ 2.3.18.5]   [ नेपाि सरकार-13312 : आई डड ए - 
सोधभनाय हुने ऋण (बैदेलिक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगारीका िागग रुपान्तरण पहि पररयोजना ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

१०० ० ० १०० 

३ 
प्राववगधक सहायकको तिव [ 2.5.7.8]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 

37100103 - युवा रोजगारीका िागग रुपान्तरण पहि पररयोजना ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

१३६ १३६ १३६ ४०८ 

४ 
प्राववगधक सहायकको पोसाक [ 2.5.7.10]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   
[ 37100103 - युवा रोजगारीका िागग रुपान्तरण पहि पररयोजना ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

० ० १० १० 

५ 
रोजगार संयोजकको तिव [ 2.5.7.5]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 

37100102 - प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

१६३ १६३ १६३ ४८९ 

६ 
रोजगार संयोजकको पोसाक [ 2.5.7.7]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37100102 - प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

० ० १० १० 

७ 

रोजगार सेवा केन्रको सञ्चािन (अनुगमन सञ्चार स्टेिनरी ममयतअन्य) [ 1.4.3.2]   [ नेपाि 
सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37100103 - युवा रोजगारीका िागग रुपान्तरण 
पहि पररयोजना ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

० १०२.५ १०२.५ २०५ 

८ 

रोजगार सेवा केन्रको सुदृहढकरण (कम्प्यूटर र्तनयचर कर्क्चसय क्यामरा अन्य ववद्युतीय उपकरण) [ 
11.3.7.6]   [ नेपाि सरकार-13313 : आन्तररक ऋण ]   [ 37100103 - युवा रोजगारीका िागग 
रुपान्तरण पहि पररयोजना ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

० १०० १०० २०० 

९ 
रोजगार सहायकको तिब [ 2.5.3.5]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 

37100103 - युवा रोजगारीका िागग रुपान्तरण पहि पररयोजना ] 
प्रधानमन्त्री 
रोजगार 

० १८३.५ १८३.५ ३६७ 
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क्र.सं. अनुिान प्राति फक्रयाकिाप उप क्षेत्र 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

काययक्रम 

१० 
रोजगार सहायकको पोिाक भत्ता [ 2.5.3.7]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान 
]   [ 37100103 - युवा रोजगारीका िागग रुपान्तरण पहि पररयोजना ] 

प्रधानमन्त्री 
रोजगार 
काययक्रम 

१० ० ० १० 

जम्मा ४१० ६८५ ७०५ १८०० 

१ 

गुनासो सुनुवाई अगधकारी [ 2.5.7.20]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
33600101 - गररब घर पररवार पहहचान तथा पररचय पत्र ववतरण काययक्रम (गररव िक्षित वविेष 
काययक्रम) ] 

गररबी तनवारण ० ५० ५० १०० 

२ 

नवीकरणीय ऊजाय प्रवगध जडान (वायोग्याँस/ववद्युतीय चुिो/सुधाररएको चुिो/सौयय ऊजाय) [ 
11.4.22.5900]   [ नेपाि सरकार-13313 : आन्तररक ऋण ]   [ 30800104 - रान्टिय ग्रामीण तथा 
नवीकरणीय उजाय काययक्रम ] 

उजाय ० ४०० ४०० ८०० 

३ 
पोषण वविेष (स्वास््य) िेत्रका काययक्रम सञ्चािन [ 2.7.16.2]   [ नेपाि सरकार-13312 : युरोवपयन 
युतनयन - नगद अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 36500106 - बहुिेत्रीय पोषण काययक्रम ] 

सामान्जक 

सुरिा तथा 
संरिण 

० १५०.५ १५०.५ ३०१ 

४ 

पोषण संवेदनिीि (खानेपानी तथा सरसर्ाइ कृवष पिुसेवा महहिा तथा बािबालिका लििा र 

िासकीय प्रवन्ध) िेत्रका काययक्रमहरू सञ्चानि) [ 2.7.16.1]   [ नेपाि सरकार-13312 : युरोवपयन 
युतनयन - नगद अनुदान (बैदेलिक) ]   [ 36500106 - बहुिेत्रीय पोषण काययक्रम ] 

सामान्जक 

सुरिा तथा 
संरिण 

५९९ ० ० ५९९ 

५ 
भुवर भवानी मन्न्दर पययटकीय पूवायधार तनमायण राप्ती सोनारी ३ बाँके [ 11.4.22.5631]   [ नेपाि 
सरकार-13313 : आन्तररक ऋण ]   [ 32500103 - संस्कृतत प्रवद्यधन काययक्रम ] 

भाषा तथा 
संस्कृतत 

० ५०० ५०० १,००० 

६ 

महहिा बािबालिका अपाङ्गता भएका व्यन्क्त ज्येटठ नागररक र यौतनक तथा िैंगगक अल्पसंख्यक 

का त्याङ्क संकिन र अधावगधक गने [ 2.7.25.120]   [ नेपाि सरकार-13312 : नेपाि सरकार - 
नगद अनुदान ]   [ 34000011 - महहिाबािबालिका तथा जेटठ नागररक मन्त्रािय ] 

िैंगगक 
समानता तथा 
सा.स. 

१०० १०० ० १०० 
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क्र.सं. अनुिान प्राति फक्रयाकिाप उप क्षेत्र 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

७ 

सुरक्षित नागररक आवास काययक्रम :-प्रदेि नं. 5 को बाँके न्जल्िा िेत्र नं. १ अन्तगयत राप्ती सोनारी 
गाउँपालिका- १२१ वटा [ 11.1.2.1122]   [ नेपाि सरकार-13313 : आन्तररक ऋण ]   [ 34701101 - 

आवास व्यवस्था काययक्रम ] 

भवन आवास 
तथा सहरी 
ववकास 

० १,१४२.५० १,१४२.५० २,२८५ 

८ 

सुरक्षित नागररक आवास काययक्रम :-प्रदेि नं. 5 को बाँके न्जल्िा िेत्र नं. १ अन्तगयत राप्ती सोनारी 
गाउँपालिका- २१६ वटा (२०७१ सािको बाढी पहहरोवाट प्रभाववत) [ 11.1.2.1121]   [ नेपाि सरकार-
13313 : आन्तररक ऋण ]   [ 34701101 - आवास व्यवस्था काययक्रम ] 

भवन आवास 
तथा सहरी 
ववकास 

० २,०५७.५० २,०५७.५० ४,११५ 

जम्मा ६९९ ४,४०१ ४,३०१ ९,३०० 

कूि जम्मा ९५,२६२ १२३,५४६ ८१,७९२ ३००,५०० 
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प्रिेि सरकारर्ाट हस्िान्त्िररि काययक्रम- २०७८/७९ 

क्र.सं. अनुिान प्राति फक्रयाकिाप 
खिय 
िीियक 

िक्ष इकाई उप क्षेत्र 

षवतनयोजन (रु. हजारमा) 
प्रिम 

िौमाशसक 

िोश्रो 
िौमाशसक 

िेस्रो 
िौमाशसक 

जम्मा 

१. कृवष पिुपंक्षि अगधकृत जनिक्ती सेवा करार २२४१३ २ N/A कृवष ० २४७ २४७ ४९४ 

२. 
धामपुर मुि सडक देखख दक्षिण टोप बहादरु थारुको 
घरसम्म जाने बाटो ग्राभिे र नािी- ४ 

३११५१ २ N/A यातयात पूवायधार ० ५०० ५०० १,००० 

३. प्रेमनगर लसक्टा तटवन्ध- १ ३११५४ २ N/A ववपद व्यवस्थापन ० ५०० ५०० १,००० 

४. पोखरा माता मन्दीर तनमायण- ७ ३११५९ २ N/A पययटन ० ५०० ५०० १,००० 

५. 
बरगठी टोि देखख उत्तर जगतराम थारुको घर सम्म बाटो 
ग्राभेि- ३ 

३११५१ २ N/A यातयात पूवायधार ० ५०० ५०० १,००० 

६. बािी कटानी तथा त्याङ्क अद्यावगधक २२५२२ २ N/A कृवष २५ २५ ० ५० 

७. भगवती दगुाय मन्दीर तनमायण- ८ ३११५९ २ N/A पययटन ० ५०० ५०० १,००० 

८. माहादेवा उकािो देखख लसरहामा बाटो ग्राभेि- ९ ३११५१ २ N/A यातयात पूवायधार ० ५०० ५०० १,००० 

९. 
मोती देवी बुढाथोकीको घर देखख कमैया डांडा जाने बाटोको 
ववचमा पने नािामा पक्की पिु- ५ 

३११५१ २ N/A यातयात पूवायधार ० ५०० ५०० १,००० 

१०. िन्क्ष्म मा.वव.पखायि तनमायण- २ ३१११३ २ N/A लििा ० ५०० ५०० १,००० 

जम्मा २५ ४२७२ ४२४७ ८५४४ 

 

षविेि अनुिान- प्रिेि         

१. मुख्यमन्न्त्र ग्रामीण ववकास काययक्रम २२५२२ ३ N/A गररबी तनवारण २,००० २,००० २,००० ६,००० 
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युतनसेर्को सहकाययमा सञ्िािन हुने वास (खानेपानी ििा सरसर्ाई) 
काययक्रम 

WASH Program budget and activities of UNICEF Nepal for the FY 2078/2079 

Rapti Sonari Rural Municipality of Banke District 

Output Activities  Amount NRs Implementing Agency Remarks 
 

 

 
Output 5.1: Number of people with access to a safe drinking water source in the reporting year only, because of UNICEF direct support 

5.11 Number of people living in water safe 

commun1t1es 1n the reporting year only, 

because of UNICEF direct support 

1000000 Rapti Sonari Rural 

Municipality 

Budget will be sent through 

the Direct Cash Transfer 

and techn1ca! support w11! 

be provided by 

UNICEF/Partners 

5.1.2 Number of local governments (munic1palit1es} 

with water quality monitoring mechanism 

operat1onal1zed. 

300000 Rapti Sonari Rural 

Municipality 

 Total of 5.1  
13,00,000 

  

Output 5.2: Sanitation & Hygiene 

5.2.2 Handwashing behavior-change 

programming exists at community level 

(ward). 

  

300000 

Rapti Sonari Rural 

Municipality 

 
 
 
 

Budget wdl be sent through 

the Direct Cash Transfer 

and technical support will 

be provided by 

UNICEF/Partners 

5.2.3 Number of schools vv1th WASH services that 

meet national - Three Star category 1nclud1ng 

menstrual hygiene management  and 

standards. 

1000000 Rapti Sonari Rural 

Municipality 

 
 
 

5.2.4 

Number of healthcare fac1ht1es (chn1cs, health 

centers, hospitals, etc.) with basic WASH 

services 1n the reporting year only, because of 

UNICEF direct support.      

 
  Total of 5.2     

 
 
 

500000 

Rapti Sonari Rural 

Municipality 

  
23,00,000 

  

 
 

Output 5.3: Number of local government with WASH Plans integrating climate resilient development and/or risk management developed 

 
 
 
 

5.3.1 

Number of national /sub-national  WASH sector 

policy instruments (WASH Act, WASH Policy, 

Guidelines on WASH P!an, HCF, Water Quality 

Monitoring, Water  Safe Community, 

Sustainabd1ty] developed and operationalized 

300000 Rapti Sonari Rural 

Municipality 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.3.2 

WASH sector 1nformat1on and management 

system MIS {with N-WASH) developed and 

operationalized 

200000 Rapti Sonari Rural 

Municipality 

 
 
 

5.3.3 

Existence (ln1t1at1ng) of functioning cluster 

coordination mechanism for water, sanitation, 

and hygiene in humanitarian s1tuat1ons (at sub- 

national level) 

200000 Rapti Sonari Rural 

Municipality 
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WASH Program budget and activities of UNICEF Nepal for the FY 2078/2079 

Rapti Sonari Rural Municipality of Banke District 

Output Activities  Amount NRs Implementing Agency Remarks 

 
 
 
 

5.3.4 

UNICEF- targeted population  in  humanitarian 

s1tuat1ons accessing appropriate WASH 

fac1ht1es/serv1ces (water supply, sanitation, 

hygiene) 1n community, schools, temporary 

learning spaces and other child friendly spaces 

 

Total of 5.3 

 0 Rapti Sonari Rural 

Municipality 

 
Budget \viii be sent through 

the Direct Cash Transfer 

and technical support will 

be provided by 

UNICEF/Partners    
700000 

  

 
Grand Total .

 

 
, -38,00,000 
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आ.व. २०७८/७९ को एफककृि आय-व्यय षववरण (संिोचधि समेि) 

शस.नं. स्रोि समूह स्रोि 
आय 

अनुमान 

र्जेट तनकासा खिय 
िािु पूँजीगि जम्मा िाि ु पूँजीगि जम्मा िाि ु पूँजीगि जम्मा 

१ संघीय सरकार समातनकरण अनुदान १६१९०० ७३३७४ ८८५२५ १६१९०० ५९४०० ८२७७५ १४२१७५ ५६१६० ७०८७० १२७०३० 

२ संघीय सरकार िसतय अनुदान चािु ३१८०९४ २९४७६२ २३३३२ ३१८०९४ २८३६५१ १७८६२ ३०१५१३ २५७९३७ १७४३३ २६२९९५ 

७ 

संघीय सरकार 
=> अन्तररक 
श्रोत 

ववषेि अनुदान चािु १०००० १०००० ० १०००० १०००० ० १०००० १०००० ० १०००० 

८ प्रदेि सरकार समातनकरण अनुदान ५९०६ ० ५९०६ ५९०६ ० ५९०६ ५९०६ ० ५६३३ ५६३३ 

९ प्रदेि सरकार िसतय अनुदान चािु १४८५० ४१०० १०७५० १४८५० २०५० ६०५० ८१०० १५२० ५९८६ ७५०६ 

१० प्रदेि सरकार ववषेि अनुदान चािु ६००० ६००० ० ६००० ६००० ० ६००० ६००० ० ६००० 

११ प्रदेि सरकार 
समपुरक अनुदान 
चाि ु

१५४०७ ० १५४०७ १५४०७ ० १२१०० १२१०० ० ११५७८ ११५७८ 

१२ 
राजस्व बाडर्ाड- 
प्रदेि 

राजस्व बाँडर्ाँड १४४७६ ४०४० १०४३६ १४४७६ ३३०० ८००० ११३०० ३२८८ ७६३९ १०९२८ 

१३ 
राजस्व बाडर्ाड- 
संघ 

राजस्व बाँडर्ाँड १४९२४८ ५८१४३ ९११०५ १४९२४८ ५८१२८ ७६००० १३४१२८ ५४१९९ ७४०३४ १२८२३३ 

१४ अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत २४३१३३ १२०८७३ १२२२५९ २४३१३३ १०२३४२ १०८५५० २१०८९२ ९८२६९ १०१५५८ १९९८२७ 

जम्मा ९३९०१७ ५७१२९५ ३६७७२१ ९३९०१७ ५२४८७१ ३१७२४३ ८४२११४ ४७५००१ २९४७३४ ७६९७३५ 
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आ.व.२०७८/७९ का िागग संघीय सरकारद्वारा कायम तनम्न वमोन्जमको कमयचारी दरवन्न्द तेररज  
 

िरवप्न्त्ि िेररज 
क्र.सं. पि िह सेवा समूह उप-समूह 

स्वीकृि 
िरवन्त्िी 

पिपूतिय ररक्ि कैफर्यि 

१ प्रमुख प्रिासकीय अगधकृत ८ औ ं प्रिासन सा.प्र.   १ १ ०   

२ ईन्न्जतनयर ७/८ औ ं ईन्न्ज. लसलभि   १ १ ०   

३ अगधकृत ७/८ औ ं लििा लि.प्र.   १ १ ०   

४ अगधकृत ७/८ औ ं प्रिासन िेखा   १ १ ०   

५ अगधकृत ६ औ ं प्रिासन सा.प्र.   २ १ १ समायोज भै आएका 
कम्प्यूटर अगधकृत काययरत-१ 

६ आन्तरीक िेखापरीिक ५ औ ं प्रिासन िेखा   १ १ ०   

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

८ कम्प्यूटर अप्रेटर ५ औ ं ववववध ववववध   १ १ ०   

९ िेखा सहायक ५ औ ं प्रिासन िेखा   १ ० १   

१० प्रा.स. ५ औ ं लििा लि.प्र.   १ १ ०   

११ हे.अ. ५/६ औ ं स्वास््य हे.ई.   १ १ ०   

१२ सव-ईन्न्जतनयर ५ औ ं ईन्न्ज. लसलभि   १ १ ०   

१३ अ.सव.ईन्न्जतनयर ४ औ ं ईन्न्ज. लसलभि   १ १ ०   

१४ स.म.वव.तन. ४ औ ं ववववध ववववध   १ १ ०   

१५ खा.पा.स.टे. ४/५ औ ं ईन्न्ज. लसलभि स्यातनटरी १ १ ०   

जम्मा १९ १३ ६   

वडा कायायिय ९ वटा         ० ० ०   

१ सहायक ५ औ ं प्रिासन सा.प्र.   ४ १ ३   

२ सव-ईन्न्जतनयर ५ औ ं ईन्न्ज. लसलभि   ४ ४ ०   

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

४ अ.सव.ईन्न्जतनयर ४ औ ं ईन्न्ज. लसलभि   ५ ५ ०   

वडा कायायिय जम्मा १८ १५ ३   

कूि जम्मा ३७ २८ ९   
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संि ििा प्रिेि सरकारसंग माग गनय वडा स्िरर्ाट माग भ ैआएका 
आयोजनाहरुको षववरण 

शस.नं. आयोजना ििा काययक्रमहरुको षववरण वडा नं. रकम 

१ बरर्ानी बाबा मन्न्दर  ४ 1500 

२ ववलभन्न वडामा लस.लस. क्यामेरा जडान  १- ९ 1800 

३ ववलभन्न वडामा भ्यूयार थान तनमायण १- ९ 1500 

४ ववलभन्न वडाका कृषक हरुिाई लसचाइका िागी मोटर अनुदान  १- ९ 2000 

५ ववलभन्न संस्थागत ववद्याियमा खानेपानी ब्यवस्थापन १- ९ 2000 

६ मुक्त कमिरी ववकास काययक्रम  १- ९ 1000 

७ वडा नं. ३ कायायिय भवन तनमायण ३ 5000 

८ हाई माटय ववजुिी तनमायण — आवचयक स्थान १- ९ 1800 

९ द्वन्द वपडडत पररवारसँग स्थातनय सरकार १- ९ 1000 

१० युवा स्वरोजगार सम्बन्धी ववलभन्न काययक्रम  १- ९ 1500 

११ एकि महहिा सम्बन्न्ध काययक्रम १- ९ 2000 

१२ लसकिसेि एतनलमया चेक जाँच तथा लसववर १- ९ 1000 

१३ बािबबबाह न्युणीकरण काययक्रम  १- ९ 1500 

१४ यूवासगँ गांपा. अध्यि काययक्रम  १- ९ 2000 

१५ मधेिी तथा मुस्िीम वविेष काययक्रम १- ९ 1500 

१६ दलित बादी तथा गाइन वपछडडएको जाती वविेष काययक्रम  १- ९ 1500 

१७ गररबी तनवारण  १- ९ 1000 

१८ ववलभन्न वडामा बाटो माटो पटान तथा ग्राबि १ देखख ९ १- ९ 7000 

१९ महहमानपुर तति बहादरुको घर देखी सुरु प्तापको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राबि वडा ६ ६ 1000 

२० ववलभन्न मथ मन्न्दर तनमायण तथा ममयत  १- ९ 4000 

२१ ववलभन्न ठाँउमा माछा पािन अनुदान १- ९ 1000 

२२ कालिमाटी अधुरो मन्न्दर वडा ९ ९ 500 

२३ पहाडी बाबा मन्न्दर वडा ७ ७ 600 

२४ ििही बाबा मन्न्दर वडा ५ ५ 500 

२५ राम कुत्ती मन्न्दर वडा ४ ५ 600 

२६ कोतही भवानी मन्न्दर वडा ७ ४ 500 
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शस.नं. आयोजना ििा काययक्रमहरुको षववरण वडा नं. रकम 

२७ मुरिी लिवबाबा मन्न्दर वडा ७ ७ 600 

२८ गावर भवानी मन्न्दर वडा ४ ७ 300 

२९ संघषयलिि सामान्जक उद्यमी महहिा सहकारी संस्था लि वडा ९ ४ 500 

३० संमदृ्व बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को भवण तनमायण वडा ३ ९ 1200 

३१ ने.रा.मा.वव. अगैयामा पुि तथा खेि मैदानमा स्टेज तनमाणय वडा २ ३ 800 

३२ गणेि मन्न्दर वडा ८ २ 500 

३३ खोकरी झोिुंगेपुि छेउ राप्ती नदीमा तटबन्ध तनमायण— १ ८ 2000 

३४ थप लििक ब्यवस्थापन १- ९ 2000 

३५ खुटी बनघारी बस्तीमा माटो पटान तथा ग्राभेि १ 700 

३६ लिद्द बाबा मन्न्दर  १ 500 

३७ सौरी खोिामा  तदबन्ध  १ 600 

३८ सोक ववर घर नन्जक तदबन्ध १ 400 

३९ खरको छाना ववस्थावपत काययक्रम १ 800 

४० भम्का गांउका ववलभन्न बाटो तनमायण  १ 2500 

४१ लिव मन्न्दर भवन तनमायण  १ 600 

४२ िौकी झूिुंगे पुि जाने बाटो ग्राभेि १ 1000 

४३ बैररया मंगि टोि ढि तनकास १ 500 

४४ खासकुचमा स्वास््यचौकी पखायि तथा गेट तनमायण १ 800 

४५ गाभर सुनखोिी खोिा तटबन्ध १ 500 

४६ चुनाहा ँबुका खोिा तटबन्ध १ 500 

४७ चपरगौरी भारिे खोिा तटबन्ध १ 500 

४८ चप्परगौरी भारिे खोिा पन्स्चम तटबन्ध १ 800 

४९ चप्परगौरी भारिे खोिा पुबय  तटबन्ध १ 500 

५० िौकी बदायपुर जाने बाटो स्तरोन्नती १ 150 

५१ बैररया खोिा बारा टोि तटबन्ध  १ 500 

५२ लसक्टा रानीमुते खोिा तटबन्ध १ 500 

५३ सततभवानी मन्न्दर पाकय  तनमायण १ 2500 

५४ िौकी चप्प्रगौरी गाँउमा सामुदातयक भवन तनमायण १ 2000 

५५ कुिुम ईिाका प्रहरी कायायियमा दगुाय देबी मन्न्दर तनमायण १ 1000 
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शस.नं. आयोजना ििा काययक्रमहरुको षववरण वडा नं. रकम 

५६ कुिुम लिबमन्न्दर धमयिािा तथा पाकृतनमायण १ 4000 

५७ बदायपुर गाँउमा िक्ष्मी नारायण मन्न्दर तनमायण १ 2500 

५८ राप्ती नदीमा पक्कीपुि तनमायण  १ 50000 

५९ रेडक्रस प्राङ्गणमा सभाहि तनमायण १ 3500 

६० चप्परगौरी चुनाहाँ झोिुङ्गेपुि तनमायण १ 50000 

६१ बैररयामा गौिािा तनमायण १ 2000 

६२ 
प्रभुकृपा कृवष र्मय प्रा.लि. चुरे तथा राप्ती नहद कटान खोिा कटान टापु र बस्ती संरिण 
साझेदारी काययक्रम 

१ 10000 

६३ सतत भवानी मन्न्दर पाकय  तनमायण १ 2000 

६४ धन बहादरु घर देखी नहर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि २ 250 

६५ खोरीया गाँउमा हेम्पाईप २ 200 

६६ प्रसाद घरदेखी साइर्न जाने बाटो ग्राभेि २ 400 

६७ जनजनी सामान्जक उदमी महहिा सहकारी संस्था लि. भवण तनमायण  २ 1000 

६८ मुि सडक देखी गोबारपुर सँम्म कािोपत्र े २ 2000 

६९ राम चरण थारु घर जाने बाटोमा नालि लिमायण  २ 500 

७० भूयार थान र मरर थान तनमायण २ 200 

७१ प्रेम थारु घर देखी खखम बहादरु बब.क. घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि  २ 600 

७२ चेवन प्राडेि घर देखी पुणय बहादरु डाँगी घर सम्म ग्राभेि २ 500 

७३ रमेि बब.क. घर देखी उत्र खखर बहादरु बोहरा घर जाने बाटो माटो पटान तथा ग्राभेि  २ 500 

७४ मोहट थारु घर देखी लभम बहादरु विी घर हुदै रेसम बहादरु घर सम्म ग्राभेि  २ 400 

७५ अम्मर विीको घर नन्जक तदबन्ध तनमायण  २ 1000 

७६ दहहत तोि बाट स्कुि जाने बाटो माटो पतान तथा ग्राभेि २ 200 

७७ उल्ताहान टोिमा नािी तनमायण २ 500 

७८ 
रामचन्र पौडेिको घर देखख बबर बहादरु विीको घर सम्म अन्दाजी ६०० लम. नािी सहहत 
बाटो स्तरउन्नतत र ववद्याियसम्म १५० लम. नािी तनमायण 

२ 500 

७९ 
खाहरेनािा वषायतको समयमा उल्टान टोिको पिु चौपायािाई चररचारनको िागग बाटो 
तनकासमा खाहरेनािामा र्िामे पुि तनमायण २० लम. 

२ 100 

८० बढीवपडडत नयाँ बस्तीमा २ वटा धारा सहहत िौचािय तनमायण २ 600 

८१ लसचाई मोटर ५ वटा तल्िो खल्िा गाउँ ३ इन्च पाईप सहहत ६० कर्ट २ 400 

८२ दगुाय भवानी मन्न्दर ममयत र पाककिं ग स्थि पाकय  तनमायण तथा होमस्टे तनमायण २ 150 
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शस.नं. आयोजना ििा काययक्रमहरुको षववरण वडा नं. रकम 

८३ दगुाय भवानी मा.वव.को खहरे नािा व्यवस्थापन २०० लम. २ 300 

८४ 
मतैया गाउँको चन्रा दहहतको घर देखख िम्िेरगंज खल्िा जाने बाटो ५०० लम. बाटो ममयत 

तथा नािी  
२ 300 

८५ कुवाततनको घर नन्जकको पुिबाट १५० लम. खहरे नािा व्यवस्थापन २ 200 

८६ मतैया गाउँ मतैया बोहरा घर नन्जक तारबार ६०० लम.  २ 200 

८७ महहिाहरुको िागग कुसन बनाउने तालिम २ 150 

८८ बेिबस दि बहादरु खड्काको घर देखख दमौतत जाने बाटो ग्राभेि तथा नािी तनमायण २ 400 

८९ बेिबास बडो खत्रीको घर देखख धमौती जाने बाटो ग्राभेि २ 300 

९० िक्ष्मी सामुदातयक बहुमुखी क्याम्पस भवन ति थप २ 150 

९१ गौतम स्कुि सम्म बाटो ग्राभिे २ 400 

९२ लिव मन्न्दर तनमायण २ 200 

९३ खोिा व्यवस्थापन २ 600 

९४ हटकुलिपुर लभरी गाउँ माटो पटान तथा ग्राभेि २ 500 

९५ बाह्र गाउिेघर देखख खरी माईिा घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि २ 400 

९६ लसद्दसाई कुमारी मन्न्दर देखख हररभक्त विीको घर सम्म नािी तनमायण २ 500 

९७ लसद्दसाई कुमारी मन्न्दर देखख पेरानी जाने बाटो माटो पटान ग्राभेि २ 400 

९८ हटकुलिपुर तार पन्चचम नहर मेसजािी २ 200 

९९ हटकुलिपुर बाटो ग्राभिे २ 400 

१०० लसद्दसाई कुमारी मन्न्दरमा टहरा तनमायण २ 700 

१०१ खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादन कृवष सहकारी संस्था लि.  २ 150 

१०२ राम कुमार डाँगी घर देखी डम्मर डाँगी घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि ३ 500 

१०३ बसन्त थारु घर देखी पुणय बहादरु घर सम्म माटो पटान ग्राभेि र हुम्पाइप जडान ३ 500 

१०४ बैसा गाँउको अधुरो कािो पत्रे बाटो तनमाणय  ३ 600 

१०५ साईपुर देखी बैजापुर जाने बााटो माटो पटान तथा ग्राभेि ३ 570 

१०६ हेम कुमार डाँगी घर देखी सरस्वती मा.वव. जाने बाटो कािोपत्रे ३ 5000 

१०७ जनजागतृत आ. ववद्याियमा पखायि तनमायण वडा ३ ३ 1200 

१०८ बसन्त थारुको घर देखख िहानु डाँगीको घर जाने बाटो ममयत तथा होमपाइप जडान ३ ३०० 

१०९ पुने बहादरु सुनारको घर देखख नदी सम्म जाने बाटो ग्राभेि ३ २०० 

११० जनजागतृत आ.वव.मा पखायि तनमायण ३ १२० 
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१११ बेिासपुर गाउँ देखख मूि सडक जोड्ने नयाँ बाटो तनमायण ३ ८०० 

११२ कमैया बन्स्त टोि बाटो ग्राभेि ३ ५०० 

११३ उल्ताहान टोि नािी वप.लस.लस. ३ १००० 

११४ मंगिलसहंको घर देखख हेमन्त थारुको घर सम्म कािोपत्रे ३ १००० 

११५ सत्य थारुको घर नन्जक कज्वे तनमायण ३ ९०० 

११६ गणेि आ.वव. खैरहनी देखख साईपुर जाने बाटो ग्राभेि ३ ६०० 

११७ सुनकोिी सामान्जक उदमी  महहिा सहकारी संस्था लिको भवन ४ 500 

११८ बासखोिी देखी महेिपुर सम्म बाटो तनमायण ४ 1000 

११९ बब.ओ.पी. ससत्र क्याममा िौचािय तनमायण  ४ 600 

१२० ने.रा.आ.वव.अस्पताि नन्जक सटर तनमायण  ४ 3000 

१२१ मोतत पुरीयाको घर देखी मोरङ्गा जाने बाटो ग्राभेि  ४ 150 

१२२ राधा कृटण गौिािा गोठ तनमायण  ४ 800 

१२३ नागेचवर मन्न्दर देउपुरुवा  ४ 100 

१२४ माहु लिव मन्न्दर  ४ 200 

१२५ भण्डारी मन्न्दर तनमायण ४ 300 

१२६ देउपूपूवाय जाने बाटो तनमाणय ४ 1000 

१२७ नयां बस्ती नािा तनमायण  ४ 300 

१२८ महेिपुर खानेपानी तनमायण ४ 200 

१२९ न्जम सामग्री खररद  ४ 700 

१३० चांचरर्काय गाउँमा प्रततिािय तनमाणय ५ 100 

१३१ मुि सडक देखी ररहार डाँडा जाने ग्राभेि ५ 300 

१३२ कौवा टोि जाने बाटो कल्भटय तनमायण  ५ 500 

१३३ चाचा र्कायमा तटबन्ध तनमायण  ५ 500 

१३४ चाचरर्काय गाँउको ववलभन्न स्थानमा नािी तनमायण  ५ 2000 

१३५ राप्ती पुि जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 400 

१३६ ििही देखी पसरामपुर जाने बाटो माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 300 

१३७ रान्टटय प्रा.वव अलिनगरमा पखायि तनमायण  ५ 800 

१३८ िेर बहादरुको घर मोड देखी ििैेन्र थारुको घर जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 500 

१३९ मुरिी दमारमा खानेपानी कंुवा तनमाणय  ५ 150 



160 

 

शस.नं. आयोजना ििा काययक्रमहरुको षववरण वडा नं. रकम 

१४० कैिािपती थारुको घर देखी मरुिीवन सम्म जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 200 

१४१ सुन टेपरी गाँउमा माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 400 

१४२ सामुदातयक भवन देखी सतन राम थारुको घरसम्मको बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 400 

१४३ न्जम क्िब सामाग्री खररद ५ 500 

१४४ अप्सरा महहिा उदमी सहकारी संस्था लि. ५ 250 

१४५ भुटोिह्या नािामा बाटो कल्भटय तनमायण  ५ 300 

१४६ ििही गाँउमा नािी तनमाणय  ५ 400 

१४७ कृटण घरको देखी गुरु पा््रासाद घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 200 

१४८ राम प्रसाद थारुको घर देखी तेजराम थारु घर सम्मको बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 150 

१४९ लस.वप.एस. नन्जक तटबन्ध  ५ 300 

१५० 
गजपती थारुको घर देखी कमि विीकोाे घर हंुदै हदनेि थारुको घरबाट तारा प्रसाद िमायको 
घर सम्म ग्राभेि 

५ 400 

१५१ जबरपुर चोक देखी जुरपा्नी ततकाराम थारु घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 300 

१५२ उत्तम सर घर देखी बिछैया सोता सम्म बाटो ग्राभेि ५ 500 

१५३ ििही मुि बाटो देखी जुगमानी थारुको घर सम्मको बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि ५ 300 

१५४ सन्तपुर अिोक थारुको घर देखी ज्ञान ज्योती प्रा.वव. सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि  ५ 300 

१५५ जवरपुर गाँउमा नालि तनमायण ५ 300 

१५६ जुरपानी गाँउ देखी िल्न थारु घर सम्म वप.लस.लस. ५ 300 

१५७ रामायणपुर जाने बाटो ग्राभेि  ५ 300 

१५८ चौधरीया गाँउमा प्रततििय ५ 600 

१५९ 
मुरिी डाँडादेखख भाग्रा गाउँ हुदै कन्याचवर मन्न्दर सम्म ९०० लम. बाटो माटो पटान तथा 
ग्राभेि 

५ 400 

१६० 
अलिनगर रु्िराम थारुको घर देखख मेघराजको घर हुदै नदी सम्म ७०० लम. बाटो माटो पटान 
तथा ग्राभेि 

५ 400 

१६१ कन्यचवरी सहकारी संस्था लि.  ५ 500 

१६२ ििहहमा भुईह्यार थान नन्जक जािी तटबन्ध ५ 700 

१६३ अखखिेचवर अधुरो मन्न्दर तनमायण  ६ 300 

१६४ बाबा डाँडा जाने बाटो माटो पटान तथा ग्राभेि ६ 400 

१६५ पदनाहा गाँउमा अधुरो नािी तनमायण  ६ 500 

१६६ खल्िा टपरीबाट बाँध जाने बाटो ग्राभेि  ६ 500 
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१६७ जस्तापाता खररद ढिैया गौििामा  ६ 300 

१६८ डाँडा टेपरी चोक देखी कमैया डाँडा जाने बाटो वप.लस.लस.  ६ 700 

१६९ कृषी बाटो देखी न्जत बहादरु मल्िको घर सम्म जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि ६ 300 

१७० 
िहहद पाकय को पुवय दक्षिणको बघौडा हुिाकी रोड देखी खानेपानी टंकी हुदै युद्द राय माझीको 
घर सम्मको बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेि 

६ 500 

१७१ नन्द राम वलिको घर देखी प्रववनको घर हुदै न्जत बहादरु मल्िको घर सम्म बाटो तनमायण ६ 400 

१७२ गचप्परको घर देखी छोट्कीपूवाय हुदै लसमिको रुख सम्मको बाटो ग्राभेि ६ 500 

१७३ प्रभा कृवष सहकारीको वाि बाउण्डरी तनमायण ६ 300 

१७४ लस.एर्.लस.लस. कम्दी  ६ 400 

१७५ अधुरो स्व.वव.यू. भवन तनमायण  ६ 500 

१७६ हुिाकी राजमागय सपोट थारुको घर देखी कोसेको घर सम्मको बाटो वप.लस.लस. ६ 800 

१७७ मोती देबीको घर देखी ववजय खडको घर सम्मको बाटो ग्राभिे ६ 200 

१७८ ववन्दबालसनी मन्न्दर  ६ 250 

१७९ गुिरी छोट्की पूवाय लिव मन्न्दर तनमायण ६ 150 

१८० लसधनवा पुरानो सरस्वती मन्न्दर तनमायण ६ 150 

१८१ राम बहादरु थारु घर देखी वपच रोड सम्मको बाटो तनमायण ६ 500 

१८२ खेिकुद कर्ल्ड तनमायण-गुिरर ६ 1000 

१८३ िािपुर खेि मैदान तारबार  ७ 800 

१८४ न्जम क्िब सामाग्री खररद  ७ 300 

१८५ हुिाकी सडक देखी िोक ब.न्ज.लस.को घर सम्म माटो तथा ग्राभेि ७ 250 

१८६ देउपुरुवा लिव मतनदरमा तहरो तनमाणय ७ 300 

१८७ रिा कुलमयको घर देखी बिरामको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि  ७ 200 

१८८ नन्कौपुरमा अधुरो नािी तनमायण  ७ 700 

१८९ हदप प्रकाि आ.वव.को गेट तनमाणय ७ 400 

१९० 
सटिु गदीको घर देखी गया प्रसाद बडहीको घर हुदै सुलमरन गदीको घर सम्म माटो पटान 
तथा ग्राभेि  

७ 400 

१९१ गग्गोबत्र पाण्डेको घर देखी गोलिको घर हुदै लसघैया नािा सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि ७ 250 

१९२ हमाि चोक िािपुरमा वपपि चौतारा तनमायण  ७ 400 

१९३ ने.रा.आ.वव. र्ते्तपुरको ममयत  ७ 500 
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१९४ कयुम मुकेरीको घर देखी लिव मन्न्दर हुदै मन्स्जद सम्म वप.सी.सी सडक तनमायण  ७ 800 

१९५ खैरहवा बाबा मन्न्दर तनमायण  ७ 500 

१९६ दमचुरीया टोिमा वपपि चौतारा तनमायण  ७ 250 

१९७ अधुरो नवदगुाय मन्न्दर तनमायण िािपुर  ७ 200 

१९८ पोखरामाता मन्न्दरको आश्रय भवन ममयत रंगरोबन  ७ 500 

१९९ पहाडी बाबा मन्न्दर तनमायण  ७ 600 

२०० वडा नं. ७ मा मठ मन्न्दर रंगरोगन तथा पुजा पाठ ७ 1300 

२०१ आिाराम थारु घर देखी नहर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि  ७ 500 

२०२ गेदवुा भथाय गाँउमा वप.लस.लस. ७ 2200 

२०३ गेदवुाको मन्जद ममयत तथा ब्यवस्थापन ७ 300 

२०४ पररवतयन सहकारी दधु डेरी संचािन काययक्रम  ७ 1000 

२०५ सालिक रामको घर देखी न्जमनाथ बाबा घर सम्म ग्राभेि  ७ 200 

२०६ साविी प्रसाद घर देखी मंगतेको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि ७ 200 

२०७ जगहदिको घर देखी बाद ुकुमीको घर सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि ७ 200 

२०८ चम्की देखी इट्टा भठ्ठा सम्म माटो पटान तथा ग्राभेि  ७ 400 

२०९ पररवतयन सहकारी अधुरो भवन  ७ 600 

२१० हदप प्रकाि आ.वव.को अधुरो भवन  ७ 2100 

२११ िाहरुक िेषको घर देखख मूि बाटो सम्म वप.लस.लस. बाटो तनमायण ७ 400 

२१२ रोिनी सामन्जक उधमी महहिा सहकारी संस्था लि. भवन तनमायण ७ 600 

२१३ मन्स्जद देखख लसताराम राढको घर सम्म उच्चा झगडडया सम्म बाटो ग्राभेि ७ 125 

२१४ थाहा पुवाय गाउँमा बाटो ग्राभिे ७ 400 

२१५ मररमाता मन्न्दर तनमायण ७ 900 

२१६ जनिक्ती मा.वव. बािापुर प्रववधी मैत्री ववद्यािय तनमायण  ८ 2500 

२१७ लिविक्ती मा.वव. पेरानीमा कम्प्यूटर ल्याब तनमाणय ८ 1000 

२१८ बािापुर ववच गाँउमा पक्की नािी तनमायण  ८ 700 

२१९ नयाँ गाँउ बाटो माटो पटान तथा ग्राभेि ८ 800 

२२० प्रहरी भवन तनमायण  ८ 1000 

२२१ रेडक्रस भवन तनमायण ८ 1000 

२२२ लसमि रुख देखख डाँडा गाउँ सम्म माटो पटान तथा बाटो ग्राभेि ८ 800 
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२२३ पेरानी गाउँको परुवा खोिा जाने बाटो ग्राभेि ८ 800 

२२४ साहुटोि बाटो ८ 6000 

२२५ गणेि मा.वव. ढकेरीमा सभाहरु तनमाणय ९ 4000 

२२६ महादेवा टोिमा ववघुतीकरण ववस्तार  ९ 500 

२२७ ढकेरी टोिमा ववघुतीकरण ववस्तार  ९ 500 

२२८ ववलभन्न टोिमा बाटो ग्राभेि ९ 500 

२२९ महादेवा बुच्चापुर जोडने पुि  ९ 500 

२३० गौिािा तनमाणय ९ 500 

२३१ मौवा टोिमा तदबन्ध  ९ 800 

जम्मा 244215 
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शमति २०७८/०३/१० गिे- प्रिम र्ैठक 
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शमति २०७८/०३/२२ गिे- िोश्रो र्ैठक 
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शमति २०७८/०३/२९ गिे- िेश्रो र्ैठक  



177 

 

 
 



178 

 



179 

 

 



180 

 

 



181 

 

 



182 

 

 



183 

 



184 

 

 



185 

 

 
 

 
 



186 

 

 



187 

 

 



188 

 

 



189 

 

 


