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राप्ती सोनार� गाउँपा�लकाको सं��प्त प�रचय 
 

भौगो�लक अविस्थ�त र प�रचय 
यस गाउँपा�लकाको पूवर्मा दाङ िजल्ला पदर्छ । पिश्चममा कोहलपुर न.पा. र डुडुवा गा.पा. पदर्छ 
। यस्तै उ�रमा दाङ र सल्यान िजल्ला पदर्छन ् भने द��णमा नरैनापुर गा.पा. र भारतको 
सीमाना रहेको छ । २०७३ सालमा सा�बक छ वटा गा�वसहरू:- खासकुश्मा, कचनापुर, बैजापुर, 
�बनौना, फ�ेपुर र महादेवपुर�लाई समायोजन गर� ९ वडामा �वभाजन भई राप्ती सोनार� 
गाउँपा�लका बनेको हो । गाउँपा�लकाको पूवर्–पिश्चम लम्बाई क�रब ५३.५ �कलो�मटर रहेको छ 
भने उ�र–द��णको चौडाई क�रब ४ �क.�म. अनुमान ग�रएको छ । यसको कूल �ेत्रफल १०४१.८२ 
वगर् �क.�म. रहेको छ । गा.�व.स Profile- २०७५ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ६७,३०० मध्ये 
पुरुष संख्या ३४,१६८ म�हला संख्या ३३,१२६ रहेको छ ।  

नेपाल अ�धराज्यका सात प्रदेशमध्ये ५ न.ं प्रदेशको पिश्चमी भेगको मुख्य केन्द्रका रूपमा 
बाँके िजल्ला रहेको छ । बाँके िजल्लाको द��णी भाग भारतीय सीमानासँग जो�डएकोले यो 
िजल्लालाई प्रमुख व्यापा�रक केन्द्र मा�नन्छ । बाँके िजल्लाको द��ण भागमा तराईको समथर भू-
भाग र उ�र� भागमा पूवर्पिश्चम फै�लएको चुरे श्रङृ्खला पदर्छ । भौगो�लक बनावटका दृिष्टले यस 
िजल्लालाई तीन भागमा �वभाजन गनर् स�कन्छ-  

(क) तराईको समथर भू�म 
(ख) उ�रको भावर �ेत्र 
(ग) चुरे पवर्त शे्रणी 

िजल्लाको उ�र��ेत्र भावर र चुरे पवर्त शङृ्खलामा पन� भएकोले यस �ेत्रमा जनसङ्ख्याको 
खास चाप  नरहेको दे�खन्छ । िजल्लाको कूल ज�मनमध्ये अ�धकांश भूभाग (क�रब ७० प्र�तशत) 
औसत १ �डग्रीभन्दा कम �भरालो भएको �ेत्रले ढाकेको छ भने चुरे �ेत्रमा ज�मन १२३१ �मटर 
उचाइँसम्म उठेको छ । तराईको भूभाग १२७ दे�ख २७५ �मटर उचाइँको बीचमा रहेको छ ।  

बाँके िजल्लाका २ वटा नगरपा�लका र ६ वटा गाउँपा�लकाहरूमध्ये राप्ती सोनार� प�न एक 
गाउँपा�लका हो । बाँके िजल्लाका गाउँपा�लका र नगरपा�लका मध्ये सबैभन्दा बढ� भू-भाग यस 
गाउँपा�लकाले ओगटेको पाईन्छ । भौगो�लक �वभाजन अनुसार राप्ती सोनार� गाउँपा�लकाको उ�र� 
�ेत्रमा भावर र चुरे पवर्त श्रङृ्खलाका साथै बाँके रािष्ट्रय �नकुञ्ज पन� भएकाले यस �ेत्रमा 
जनसङ्ख्याको खासै चाप नरहेको दे�खन्छ । यस गाउँपा�लकाको भौगो�लक अविस्थ�त समुद्र 
सतहबाट १६६ �मटर उचाइँदे�ख १२३६ �म उचाइँसम्म रहेको । यो गाउंपा�लका २८० १५' ००" उ�र� 
अ�ांस ८१० ७८' ००" पूव� देशान्तरसम्म फै�लएको यस गाउँपा�लका प्राकृ�तक, सांस्कृ�तक र 
पयर्टक�य दृिष्टले �नकै मह�वपूणर् �ेत्र मा�नएको छ । (श्रोत:- VDC Profile- 2075) 
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आ.व. २०७९/०८० का ला�ग एघार� गाउं सभाबाट पा�रत नी�त तथा 
कायर्क्रम 

प्रस्तुत कतार् :- अध्य� श्री तप्त बहादरु पौडेल 
२०७९ आषाढ १० गते 

 

यस रा��सोनार� गाउँपा�लकाको ११औ ं गाउँसभामा उपिस्थत गाउँपा�लकाका उपाध्यक्ष ज्यू, 

 कायर्पा�लकाका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सम्पणुर् सदस्य ज्यूहरु, संचारकम� प�कार ज्य ुतथा 

गाउँपा�लकाका कमर्चार� �म�हरु । 

सवर्�थम,   

रा��सोनार� पा�लकाको आ.ब. २०७९/०८० को नी�त, कायर्�मतथा बजेट पेश गन� यो ग�रमामय 
११ औ ं सभामा सवर्�थम म संघीय लोकतान्�ीक गणतन्� नेपाल स्थापना लगायत नेपालका 
राजनै�तक प�रवतर्नको �मखु आन्दोलनका �व�भ� काल खण्डमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगर् 
गनुर्हनुे सम्पूणर् ज्ञात अज्ञात श�हदहरु ��त भावपूणर् ��ा�ल� अपर्ण गनर् चाहन्छु । त्यसैग�र नेपालमा 
भएका राजनी�तक प�रवतर्नका �व�भ� आन्दोलनमा घाईते हनुभुएका यो�ाहरुको शी� स्वास्थ्य 
लाभको कामना गदर्छु । राजनै�तक आन्दोलनमा वेप�ा हनुपगेुका र वेप�ा पा�रएका नाग�रकहरुको 
खोजी तथा सावर्ज�नक गनर् तदारुकता देखाउन संघीय तथा�देश सरकारको ध्यानाकषर्ण प�न गराउन 
चाहन्छु । 

नेपालको सं�वधान २०७२ जार� भएप�छ मलुकुमा संघीयता संस्थागत भएको छ । सं�वधानले 

प�रकल्पना गरेका तीनै तह संघ, �देश र स्थानीयतहका दो�ो �नवार्चन सम्प� भएको प�न केह� 

समय व्य�तत भईसकेको छ । सं�वधानले प�रकल्पना गरेका संरचनाहरु स्थापना र ��यािशल हदैु 

गएका छन ्। सं�वधानले व्यवस्था गरेका नाग�रकका मौ�लकहकहरु �चलन गराउनपुन� �वषय सबै 

सरकारहरुका दा�यत्वका रुपमा रहेका छन । राजनी�तक आन्दोलनले पूणर्ता पाईसकेको अवस्थामा 

अब जनताको आ�थर्क संव�ृ� हा�सल गन� रा��य अ�भयानमाहा�ो ध्यान केिन्�त गनुर्पन� अवस्थामा 

हामी आईपगेुका छौ । 

अबको हा�ो गन्तव्य ग�रवी  �नवारणका ला�ग आ�थर्क संव�ृ�, सशुासन, सामािजक समावेशीकरण, 

समावेशी �वकास, सामािजक न्याय स�हतको आयको समान �वतरण तफर्  हनु ु जरुर� छ । यस्तो 

महत्वपूणर् घ�डमा हनु गईरहेको गाउँ सभाको शभुारम्भ स�मा सबै महानभुावहरुमा आभार व्य� गनर् 

चाहन्छु । 
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भौगो�लक �व�वधताले भरपूणर् रा�� सोनार� गाउँपा�लकामा रा�ी सोनार� गाउँप�लका जनसंख्याको 

�हसाबले नेपालकै दो�ो ठूलो गाउँपा�लका हो ।  �व�भ� जातजा�तको �मि�त वसोवास रहेको यस 

गाउँपा�लकामा थारु जा�तको बाहलु्यता रहेको छ । जा�तअनसुार फरक फरक संस्कृती, भेषभषुा र 

परम्परागत सम्पदाहरु रहेका छन ्। यी हा�ा गाउँपा�लकाका सम्पती हनु ्भ�े मेरो वझुाई छ । 

यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्व�धन गनुर् हामी �नवार्िचत जन��त�न�धहरुको परम कतर्व्य हो । 

नेपालको सं�वधानले नेपाल� जनताको सावर्भौ�मकतालाई संवैधा�नक, काननुी र व्यवहा�रक रुपमा 

स्था�पत ग�रसकेको प�र��ेयमा सं�वधान �द� हक अ�धकारहरु तथा राज्य र स्थानीय सरकारबाट 

�दान ग�रने सेवा स�ुवधाहरु सबै गाउँपा�लका वासी समक्ष परु् याउन ुहा�ो �मखु दा�यत्व हो । तथ्य 

तकर्  र काननुका आधारमा गाउँपा�लका वासीका जायज कुराहरुको सम्वोधन गन� प�रपाट�लाई 

�नरन्तरता �दनकुो साथै लोक�ीयताका ला�ग मा� नभई जनताका ला�ग आवश्यकताका आधारमा 

कायर् गनर् सकेमा मा� गाउँपा�लका र जन��त�नधीहरुको ग�रमा उच्च हनुेमा दईु मत हनु सक्दैन 

भ�े मेरो ठम्याई छ । 

वतर्मान यगु सूचना ��वधीको यगु हो । सूचना ��वधीको यथे� उपयोगबाट आज क� यौ मलुकका 

साथै हा� ै देशका स्थानीय तहहरुले उल्लेख्य �गती हा�सल ग�रसकेका छन ् । यस प�र��ेयमा 

अवको हा�ो �वकास सूचना र तथ्यांकको �व�षेण र अनसुन्धानमा आधा�रत रहेर हनु ु पदर्छ । 

यसका ला�ग गाउँपा�लकाको भगुोल, जनसंख्या, �ाकृ�तक �ोत साधन, संस्कृती, क्षमता र 

सम्भावनाहरुको तथ्यगत �ववरण तयार गर� दरुुस्त रा� े तफर्  हा�ो ध्यान जान ु पदर्छ । यसका 

ला�ग �वकास र सेवा �वाहलाई सहजीकरण गन� ग�र अपूर्ण नी�त र काननुलाई पूणर्ता �दने तथा 

आवश्यकता अनसुार नयाँ नी�त र काननु �नमार्णमा �ाथ�मकता �दन ु पदर्छ । गाउँपा�लकाका 

संस्थागत संरचनालाई सक्षम र कायर्मूलक वनाउनका साथै संरचनाहरुको कायर् �कृती, �दान गनुर् पन� 

सेवा र अविस्थतीको सह� �व�षेण गनर् सक्न ु पदर्छ । यसका ला�ग जन��त�नधीहरुको क्षमता 

अ�भव�ृी गर� अन्य क्ष�ेमा योग्य, �वशेषज्ञ र दक्ष् जनशि� �वकास एवं प�रचालन गनर् वहृतजनशि� 

योजनातजुर्माको आवश्यकता मैले देखेको छु । गाउँपा�लका �भ� उपलब्ध तर �योग �वह�न र कम 

�योग भएका �ोत र साधनलाई कुशलतापूवर्क प�रचालन गन�तफर्  हा�ो ध्यान केिन्�तहनु ुपदर्छ ।  

रा�� सोनार� गाउँपा�लकाको आन्त�रक आय व�ृ�का संवाहक कृ�ष, उजार्, उ�ोग, पयर्टन, जल�ोत, 

व्यापार व्यवसाय जस्ता क्ष�ेहरुको सह� उपयोग नै हो । सावर्ज�नक, नीिज र सहकार� क्षे�को समेत 

यस क्षे�मा लगानी केिन्�त गराउन ु हामी सबैको उ�तकै दा�यत्व छ । यसकाला�ग सम्बिन्धत 
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पक्षलाई ��ेरत गनर् सक्न ुपदर्छ । कृ�ष तथा पशपुालनको व्यवसा�यकरण र वजार�करणका ला�ग 

पकेट क्षे� घोषणा गर� सो क्षे�मालगानी वढाउन ुजरुर� छ । 

पयर्टन उ�ोग माफर् त गाउँपा�लकाको आम्दनी व�ृ� गनर्का ला�ग ऐ�तहा�सक महत्वका मठमिन्दर, 

भाषा र संस्कृतीको संरक्षण सम्ब�धन गनुर्का साथै शहर�करणका ला�ग आवश्यक पूवार्धारको 

�मश:�नमार्ण तथा व्यवस्थापनका साथै िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, �व�तु, इन्टरनेट र व��कग क्षे�मा 

गाउँपा�लका वासीको सहज पहुँचमा महत्व �दन ुआवश्यक सम्झेको छु ।  

िशक्षा क्षे�को �वकास नभै गाउँपा�लका वासीको उत्थान हनु नसक्ने भएकाले गाउपा�लका �भ� 

रहेका �व�ालयहरुमा �र� िशक्षक दरवन्द� �मलान तथा पूत� गन�,�व�ाथ� संख्या अत्यन्त न्यून 

भएका �व�ालयहरु एक आपसमा मजर् गद� जाने, �व�ालयको भौ�तक संरचनामा सधुार गन�, सबै 

�व�ालयमा �मश: इन्टरनेटको स�ुवधा परु् याउने कायर् �वशेष �ाथ�मकतामा छ । वालवा�लकाले 

�व�ालय छाड्ने कारणको अनसुन्धान गर� सधुार कायर्�म स�ालन गन� र वालमै�ी गाउँपा�लकाको 

�वकास गनर् अन्य साझेदार �नकायसँग हातेमालो गर� शैिक्षक तथा वालवा�लकाको क्षे�मा कायर्�म 

स�ालन ग�रन ुपदर्छ ।  

छ�रएका बस्तीहरू कृ�ष योग्यभ�ूम खेर गएर अन्य �योजनमा बढ्दो �योग, अनायिन्�त खण्डीकरण 

बढ्दै गएको, कृ�ष उत्पादनमा �ास ,खा� सरुक्षामा ��तकूल �भाव, बन क्ष�े जग्गा अ�त�मण बढ्दै 

गएको खलु्ला स्थान को अभाव हुँदै गएको छ, त्यसको समाधान र ब्यबिस्थत �बकाशका ला�ग 

भउूपयोग योजना बनाएर अगा�ड ब�ढने छ , गाउँपा�लकाको �वकासको ला�ग ए�ककृत बहृत 

गरुुयोजना बनाएर स्माटर् पा�लकाको रुपमा �वकास ग�रने छ । �वकास �नमार्णको बहृत अ�भयानमा 

रा�� सोनार� गाउँपा�लकाका जन��त�नधी र गाउँपा�लका वासी समेतले प�न योगदान परु् याउन ुजरुर� 

छ । यसैमा आधा�रत रहेर मैले गाउँपा�लकाको आगा�म आ.व. २०७९/०८० को नी�त तथा 

कायर्�म तयार पार� गाउँपा�लका कायर्पा�लकाको वैठकबाट पा�रत गराई आजको ग�रमामय 

गाउँसभा समक्ष पेश गरेको छु । आगामी आ.व.को नी�त तथा कायर्�म �नमार्ण गदार् गाउँपा�लकाले 

�नम्न �वषयहरुलाई आधारको रुपमा �लएको व्यहोरा यहाँ �स्ततु गनर् चाहन्छु । 

क. नेपालको सं�वधान (राज्यका �नद�शक �स�ान्त तथा नी�तहरु)  

ख. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४  

ग. अन्तर–सरकार� �व�व्यवस्थापन ऐन, २०७४   

घ. नेपाल सरकारको नी�त तथा कायर्�म र चाल ुवजेट  
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ङ. �देश सरकारका नी�त तथा कायर्�म 

च. स्थानीयतहको वजेट तजुर्मा �दग्दशर्न, २०७४  

छ. गाउँ पा�लकाका चाल ुऐन, �नयम, कायर्�व�ध र �नद� िशकाहरु  

ज. नेपाल सरकारको चाल ुपन्ध� योजना 

झ. द�गो �वकास ल�य २०१६–२०३० 

ञ. रा��य जनगणना २०७८ का ��तवेदनहरु  

ट. रा�� सोनार� गाउँपा�लका कायर्पा�लकाका सबै �वषयगत स�म�तबाट �ा� सझुावहरु तथा 

�नणर्यहरु,  

ठ. गउपा�लका कायर्पा�लका तथा गाउसभाका �नणर्यहरु 

ड. रा�� सोनार� गाउँपा�लकाले आवश्यक देखेका �व�भ� �वषयहरु । 

उपरो� आधारमा आगा�म वषर्का योजना तथा बजेट कायर्�म छनौट गनर् �नम्न �ाथ�मकता क्षे� 

तोक�एका छन ् । साथै वडास्तरबाट योजना तजुर्मा गदार् समेत देहायअनसुारका �ाथ�मकताका 

आधारमा तजुर्मा गनर् �नद�श ग�रएको �थयो ।  

क. आ�थर्क �वकास तथा ग�रवी �नवारणमा �त्यक्ष योगदान परु् याउने योजना 

ख. उत्पादनमूलक र �छटो ��तफल �दने योजना 

ग. राज� प�रचालन र आन्त�रक आयमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने योजना 

घ. सेवा�वाह, संस्थागत क्षमता अ�भब�ृ� र सशुासनमा योगदान परु् याउने योजना 

ङ. स्थानीय �ोत साधनमा आधा�रत भई जनसहभा�गताको अ�भब�ृ� गन� योजना 

च. लै��क समानता, सामािजक समावेशीकरणको अ�भब�ृ� गन� योजना 

छ. �दगो �वकास,वतावरण संरक्षण र �वपद् व्यवस्थापनमा योगदान परु् याउने योजना 

ज. स्थान �बशेषको संस्कृ�त र प�हचान �बधर्न गन� योजना 

झ. लिक्षतवगर्का िज�वको पाजर्नमा सघाउ परु् याउने योजना 

ञ. गाउँपा�लका कायर्पा�लकाका �वषयगत स�म�तहरुका सझुाव र �नणर्यहरु  

ट. गाउँपा�लकाले आवश्यक देखेका �व�वध �वषयहरु । 

उपिस्थत महानभुावहरु अब म रा�� सोनार� गाउँपा�लकाले तय गरेका �वषयगत क्षे�का नी�तहरु 

�स्ततु गनर् चाहन्छु ।  
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१. �व�ालय उमेर समहुका सबै वालबा�लकाको पढ्ने अ�धकारको स�ुनि�तता गनर् अ�नवायर् �नःशलु्क 
आधारभतू िशक्षा स�ुनि�ता कायम गद� माध्य�मक तह सम्म �नःशलु्क कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ 
। 

२. �व�ालय िशक्षाको शैिक्षक गणुस्तरमा �मखु भ�ूमका अ�भभावकको नै हनुे हदुा िशक्षक, �व�ाथ� र 
अ�भभावक बीचको ��कोणात्मक सम्बन्धलाइ �ाथ�मकता �दईनेछ । नमनुाको एउटा �व�ालयमा 
अ�भभावक सचेतकको व्यवस्था ग�रनेछ । 

३. �व�ालय िशक्षालाई �नर�क्षण, सपुर�वेक्षण,अनगुमन र मलु्या�न गनर् स्थानीय स्तरबाट िशक्षा 
स�म�त,�वषय �वज्ञ,�धानाध्यापक र �ोत िशक्षकको व्यबस्था ग�र  �नय�मत अनगुमन, �नर�क्षण ग�र 
शैिक्षक गणुस्तर मापन ग�रनेछ । 

४. �व�ाथ� संख्या र सेवा क्ष�ेको आधारमा �व�ालय मजर् र कक्षा वा तह घटाउने कायर्�मलाई अगाडी 
बढाईनेछ । 

५. �व�ालयको प�रसर, शौचालय, बा�हर� वातावरण र पखार्ललाई सरसफाई गनर् लगाईनेछ र सबै 
�व�ालयलाई स्वच्छ तथा ह�रया�ल बनाइनेछ । ह�रयाल� �व�ालयको ला�ग एक िशक्षक एक 
�वरुवा कायर्�म लाग ुग�रनेछ। 

६. पढाई उत्सव/शैिक्षक �दशर्नी मेला/अ�त�र� ��याकलाप/कक्षा कोठामा आधा�रत पठन �सप 
पर�क्षण,स्तरमापन पर�क्षा र Bench Marking लाई �ाथ�मकता �दई पठन �सपको �वकास 
ग�रनेछ।गाउँपा�लका कायार्लयको प�रसरमा नमनुा पसु्तकालय स्थापना ग�रनेछ । 

७. �त्येक �दन िशक्षामा नयाँ िशक्षण �सकाई आयामको �ादभुार्व भईरहेको सन्दभर्मा �धानाध्यापक र 
�वषयगत िशक्षकलाई शैिक्षक गणुस्तर ब�ृ�मा नवीनतम िचन्तन जगाउन पेशागत क्षमता �वकास 
ता�लम संचालन ग�रनेछ ।  

८. संस्थागत �व�ालयमा न्यूनतम मापदण्ड अनसुार संचालन हनु ुपन�, शलु्क �नधार्रण, छा�विृ� लगायत 
अन्य ��याकलाप संचालन गरे/नगरेको एक�न गन� साथै सावर्ज�नक र �नजी �व�ालयको �वचको 
असल अभ्यास आदान�दान कायर्�मलाई �ाथ�मकताका साथ संचालन ग�रनेछ । 

९. कुनैप�न �व�ाथ�लाई जातजा�त, भाषा धमर्,वगर् �वशेष वा ल��गक वा शार��रक �हसाबले �वभेद नगर� 
सबै �व�ालयहरुलाई �वभेदर�हत र बालमै�ी �व�ालयको रुपमा रुपान्तरण ग�रनेछ । 

१०. उ�ीणर् दर, कक्षा दोहोयार्उने दर, कक्षा छाड्ने दर, �नि�त तह पूरा गन� दर, खदु भनार् दर, कोरा 
भनार् दर, उपलब्धी स्तर जस्ता सूचकहरूका आधारमा �त्येक �व�ालयको आन्त�रक सक्षमता 
प�हचान र �व�षेण गद� मौजदुा अवस्थाको आधारमा प�छल्ला वषर्हरूका ला�ग ल�य �नधार्रणका 
साथै शैिक्षक उपलब्धी बढाउन बस्तगुत कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।रा��य तथा �देशस्तरसँग 
शैिक्षक  गणुस्तरको तलुनात्मक  अवस्था �व�षेण ग�रनेछ । 
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११.  कम्प्यटुर, Internet Connectivity जस्ता सूचना तथा ��व�धको माध्यमबाट िशक्षक, कमर्चार� र 
�व�ाथ�लाई त्यससँग सम्बिन्धत आधारभतू ज्ञान, सीप �ा� गनर् अ�भ��ेरत गद� िशक्षण �सकाइ 
��याकलापमा ICT को �योग गनर् अ�भ��ेरत ग�रनेछ । 

१२.  E-Librabryको व्यावस्थापन ग�र सचुना ��व�धको माध्यमबाट �सकाई गन� वातावारण बनाइने छ 
। 

१३. यस गाउँपा�लकामा बसोबास गन� �वप� तथा आ�थर्क रुपले कमजोर म�हला,एकलम�हला, 
द�लत,जनजाती,अपा� तथा अन्य वगर्का बालबा�लकाको उच्च िशक्षा अध्ययन गन� ईच्छालाई परुा 
गनर् तथा उच्चस्तर�य �ा�व�धक जनशि� उत्पादन गनर् बह ु�ा�व�धक िशक्षालय तथा छा�विृ�को 
व्यबस्था ग�रनेछ । 

१४. सरसफाई र स्वच्छताको ला�ग सावर्ज�नक �व�ालयमा अध्ययनरत सम्पूणर् छा�ाहरुलाई Sanitary 
Pad को व्यवस्था ग�रनेछ । 

१५. सामदुा�यक �सकाई केन्� माफर् त अनौपचा�रक, बैकिल्पक तथा �नरन्तर िशक्षा संचालन गद� स्काउट, 
बालक्लव, ज�ुनयर रेड�स सोसाइट� आ�द गठन गर� �व�ाथ�हरुमा सामािजक काम��त ��ाको 
भावना �वकास गराउन पहल ग�रनेछ ।साथै सावर्ज�नक �व�ालयमा मेरो एक �दन कायर्�म लाग ु
ग�र किम्तमा म�हनामा एकपटक जन��त�न�ध �व�ालयमा जाने व्यवस्था ग�रने छ । 

१६. दक्ष िशक्षक �नय�मत �व�ाथ�: �भावकार� िशक्षण गणुस्तर�य �सकाई को ल�य हा�सल गनर् 
�व�ालयको शैिक्षक  वातावरण, िशक्षक र �व�ाथ�को उपिस्थ�त, अन्तर�व�ालय पर�क्षा केन्� र 
पर�क्षण प��त जस्ता �व�ध अवलम्बन ग�रनकुा साथै िशक्षकको क्षमता �वकासमा सघाउ पगु्न े
कायर्�म संचालनमा  �वशेष जोड �दइनेछ  

१७. समदुायस्तरमा रहेका बाल�वकास केन्�हरुको स्तरो��त गर� वडास्तरबाटै नमूनायोग्य कायर् गनर् 
�ोत्सा�हत गर�नकुा साथै बाल�वकास केन्�मा कायर्रत सहजकतार्हरुको योगदानलाई उिचत मूल्या�न 
गन� नी�त अवलम्वन ग�रनेछ । यस अन्तगर्त �ोत्हसान  भ�ा उपलब्ध गराइनेछ । 

१८. सामदुा�यक �व�ालयको �व�ाथ�को यातायातको ला�ग स्कुल बसको व्यवस्थालाई थप व्यविस्थत  
ग�रनेछ । 

१९. यस गाउँपा�लका �भ� स�ा�लत सामदुा�यक क्याम्पसको ला�ग अनदुानको व्यवस्था ग�रनेछ । 
२०. �व�ालय िशक्षाको आधार �ारिम्भक कक्षाहरुलाई बालमै�ी बनाउन छापामय कक्षाकोठा, ता�लम 

�ा� िशक्षक र आधारभतु शैिक्षक साम�ीहरुको व्यवस्था �मलाइनेछ ।  
२१. शैिक्षक अनदुानको कायर्�मलाई �व�ाथ� िशक्षक अनपुात, कायर् सम्पादन र �व�ालय सधुार योजना 

आ�दका माध्यमबाट न्यायोिचत ढंगले सम्बोधन ग�रनकुा साथै �ा�व�धक �वषय संचालन गनर् 
�व�ालयहरुलाई �ोत्साहन �दइनेछ । 
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२२. गाउँ क्षे� �भ� रहेका �व�ालयहरु मध्येबाट नमनुा �व�ालय छनौट ग�र �त �व�ालयलाई पयार्� 
पूवार्धार �वकासमा �ोत्साहन गद� गाउँ क्षे�को शैिक्षक गणुस्तर, सरसफाई एवं व्यवस्थापक�य दृ��ले 
उत्कृ� रहेका �व�ालय छनौट ग�र परुस्कृत ग�रनेछ । 

२३. गाउँ िशक्षा योजना र स्थानीय पा��मको कायार्न्वयन ला�ग पा�पसु्तक �वकास गन� तथा  
शैिक्षक गणुस्तर अ�भव�ृ� गनर् अनगुमनलाई थप व्यविस्थत र बैज्ञा�नक बनाउन उपचारात्मक 
�नर�क्षण जस्ता साधनहरुको अवलम्वन ग�रनकुा साथै �व�ालय िशक्षामा सूचना ��व�धको �योग ग�र 
शैिक्षक व्यवस्थापनलाई चसु्त दरुुस्त पा�रनेछ । 

२४. अध्यक्ष तथा रा�प�त कप खेलकुद ��तयो�गता तथा अन्य खेलकुद ��तयो�गता आयोजना ग�र यवुा 
तथा �व�ाथ�हरुमा स्वच्छ ��तस्पध� भावनाको �वकास गराई शार��रक, मान�सक र शैिक्षक �वकास 
गन� नी�त �लइनेछ ।खेलकुदमा �व�ाथ� तयार�को ला�ग �व�ालयमा खेलकुद साम�ी �वतरण 
ग�रनेछ । 

२५. आत्म अनशुासनको ला�ग  खेलकुद भ�े नारालाई आत्मसात गद� खेला�ड तथा खेल पूवार्धारमा 
लगानी बढाउन �ोत्सा�हत गन� नी�त �लइनेछ । साथै यवुा लिक्षत �व�भ� क्षमता �वकास तथा �सप 
हस्तान्तरण कायर्�ममा जोड �दइनेछ । 

२६. यवुा तथा शैिक्षक बेरोजगारहरुलाई �ाथ�मकतामा �दद� स्वारोजगार मलुक कायर्मा संलग्न स्थानीय 
यवुा उ�मीहरुलाई �ोत्सा�हत ग�रने छ । 

२७. बाल�वकासका ला�ग साम�ी �त्येक वडामा कम्तीमा न्यूनतम मापदण्डको वाल�वकास केन्� 
संचालन ग�रनेछ । 

२८. माध्य�मक �व�ालयमा Math Lab स्थापना ग�र �व�ाथ�को गिण�तय अबधारणा �वकासमा जोड 
�दइनेछ । 

२९.  "िशक्षक झोला" कायर्�म लागगु�र �त्येक िशक्षकको झोलामा िशक्षक डायर�, पा��म , िशक्षक 
�नद� िशका, पा�पसु्तक, Laptop, Pendrive स�हतको कायर्�म लाग ुग�रनेछ । 

३०. अ�थ�त िशक्षक िशक्षण कायर्�मः किम्तमा म�हनाको एक पटक �छमेक� �व�ालयमा  मखु्य 
�वषयका िशक्षकले िशक्षण गनुर्पन� छ । 

३१. �त्येक म�हना एउटा समाजको संघषर्शील व्यि� माफर् त कक्षा संचालन ग�रनछे । 
३२. स्थानीय पा��मको सन्दभर् साम�ीका ला�ग स्था�नय �वषयका �वषयलाई समेट्ने,Documentary 

�वकास ग�रनेछ । 
३३. शैिक्षक समस्या सामाधान मखु्य �वषयका िशक्षकहरुको  Roster िशक्षक संजाल गठन ग�रनेछ ।  
३४. परम्परागत �सप, पेशा, व्यवसायको संरक्षणको ला�ग �व�ालयमा परम्परागत �सप �वकास कायर्�म 

नमनुाको रुपमा नपेाल रा��य माध्य�मक  �व�ालय अगैयामा  "दनुा टपर� �नमार्ण” कायर् संचालन 
ग�रनेछ । 
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३५. �व�ालयमा ICT मै�ी िशक्षण गन� िशक्षकलाई परुस्कृत गन� कायर्�म ग�रनछे । 
३६. �व�ाथ�हरुको अवस्था प�हचान गनर् वषर्मा दईु पटक िश�वर संचालन ग�रनेछ । 
३७. ससु्त मनिस्थ�त ब�हरा तथा कमजोर िशकाइ भएका �ढलो �सक्ने बालबा�लकालाई उपचारात्मक 

िशक्षणको व्यवस्था ग�रनेछ। 
३८. सरकार� �व�ालयका �व�ाथ�हरुको एकै �कारको �ेसकोड लाग ुग�रनेछ । 
३९. �व�ालय संचालन भएको तह अनसुारको स्थायी �धानाध्यपक �नय�ु गन� कायर्को शरुुवात ग�रनेछ 

। 
४०. रा��य भारो�ोलन खेला�ड मतृक सन्ज ु थारुको नाममा अक्षय कोष  स्थापना ग�र हरेक वषर् 

रा�प�त खेलकुद ��तयो�गतामा उत्कृ� खेलाडीलाई परुस्कृत ग�रनेछ । 
४१. खेलमैदानको �नमार्ण कायर्लाई �ाथ�मक ता�ददै सम्भा�वत ठाउँहरुको अध्ययन ग�र खेल मैदान 

�नमार्ण कायर् गनर् �व�भ� �नकायसँग पहल ग�रनेछ ।  
४२.  जे� नागर�क, पाँच वषर् म�ुनका बालबा�लका तथा अस� अपाङ्ता भएका व्यि�को  स्वास्थ्य 

प�रक्षण वषर्मा किम्तमा एक पटक घर घरमा गई ग�रनेछ ।�व�भ� रोग सम्ब� स्वास्थ्य िश�वर 
संचालन ग�रनेछ ।�सकलसेल रोगको प�रक्षणको ला�ग आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ । 

४३. रे�वज र सपर्दंशको उपचारलाई व्यविस्थत ग�रनकुा साथै बैजापरुमा भएको  सपर्दंश उपचार 
केन्�लाई व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

४४.  �त्येक वडाहरुमा टोल �वकास संस्थाहरु गठन गर�नकुा साथै उ� टोल �वकास संस्थाहरुलाई 
प�रचालन ग�र �वकास �नमार्ण तथा सरसफाईका कायर्�महरु अगा�ड बढाइने छ । फोहोर 
व्यवस्थापनका ला�ग सवार�को व्यवस्थालाई थप व्यविस्थत ग�रनेछ । टोल �वकास संस्था 
संचालनमा लाभ�ाह�को सदस्य संख्याको आधारमा  �सड म�नको   व्यवस्था ग�रनेछ । 

४५. गाउँपा�लका �भ�का खाल� सावर्ज�नक जग्गाको अ�भलेिखकरण गर� �ब�भ� जातका बोट�बरुवाहरु 
बकृ्षारोपण गर� �दघर्काल�न संरक्षणको नी�त �लइने छ । साथै पाकर्  �नमार्णको ला�ग �ब�नयोिजत 
रकमको किम्तमा ४० ��तशत रकम अ�नवायर् रुपमा ह�रयाल� कायर्�मको ला�ग खचर् गन� पन� 
व्यवस्था �मलाइनेछ । एक घर एक �वरुवा कायर्�म लाग ुग�रने छ   

४६.  �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनका ला�ग �बशेष नी�त �लइनेछ । यस गाउँपा�लकामा 
स्था�पत आपत्का�लन कायर् संचालन केन्दलाई आधारभतू �ोतसाधन सम्प� बनाईनेछ । सबै वडा 
कायार्लयहरुमा �वपद ब्यवस्थापनका आधारभतू साम�ी भण्डारणको ब्यवस्था �मलाईनकुा साथै 
�वपद्को समयमा राहत तथा उ�ारलाई सहज बनाउन आवश्यक पवुार्धार �नमार्ण ग�रनेछ  

 

४७.  �बपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनको क्षे�मा उत्कृ� कायर्सम्पादन गरेका अन्य सरकार�, 
गैरसरकार� �नकायसंग समन्वय तथा सहकायर् गर� समानान्तर �सकाइको  अवधारणालाई ब्यवहारमा 
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लाग ुगनर् गाउँपा�लकाले �नमार्ण गरेका �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनालाई उच्च �ाथ�मकतामा 
रािख कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

४८. वातावरण, सरसफाई तथा �वपद् व्यवस्थापन तथा अन्य क्षे�मा उदाहरणीय कायर् गन� ब्यि�, संस्था 
र टोल�बकास संस्थालाई परुस्कृत गर� �ोत्साहन गन� नी�त �लइनेछ । वन्यजन्तबुाट हनुे क्षे�तमा 
क्षे�तप�ुतर्को व्यवस्था ग�रनेछ । 

४९. गाउँपा�लका �भ� फोहर संकलन गदार् �ोतमा नै छु�ाउने गर� नाग�रकलाई �ोत्सा�हत ग�रने छ 
। साथै Reduce, Reuse र Recycle को अवधारणालाई व्यवहारमा उतानर् सचेतनात्मक कायर्�महरु 
संचालन ग�रनेछ । 

५०. तो�कएको भन्दा बाहेक ठाउँमा पा�कर् � गन�, फोहर ब्यवस्थापनका ला�ग सावर्ज�नक सवार� साधनमा 
ड�बीन नरा�,े फुटपाथमा र सडकमा �नमार्ण साम�ी रा�,े सतह� ढलमा शौचालयको ढल �मसाउन े
लगायतका वातावरण �बगान� जस्ता ग�त�ब�ध �नरुत्सा�हत गन� नी�त �लइनेछ । 

५१. एक घर, एक धाराको नी�तलाई आत्मसात गद� �त्येक घरमा स्वच्छ खानेपा�नको ला�ग धारा 
व्यवस्थापन ग�रनेछ । रा�ी सोनार� गाउँवासीको खानेपानीमा पहुँच अ�भव�ृ� गनर्का ला�ग आधार 
रेखा तयार गन� तथा वास इकाईको स्थापना गर� खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धी कायर् संचालन 
ग�रनेछ । 

५२. कृषकहरुलाई व्यावसा�यक खेती प��त तफर्  उन्मखु गराउन खेती योग्य ज�मनको चक्लाबन्द� गन� 
कायर्मा उत्��ेरत गन� खालका कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 

५३. कृ�ष उत्पादनले उिचत मूल्य पाउने गर� बजारको व्यवस्था ग�रनेछ । साथै गाउँपा�लका क्षे� 
�भ�का बजारवाट टाढा भएका ठाउँबाट कृ�ष उपजलाई बजारसम्म परु् याउन सहकार�सँग सहकायर्  
ग�र ढुवानीमा �वशेष अनदुान �दान ग�रनेछ । 

५४. मसलादार कृ�ष उत्पादनमा जोड �दइ मसलाम  �ािन्ड� गन� कायर्�म लाग ुग�रनेछ ।  

५५.  कृषक समूह र  सहकार�को सहकायर्मा सम�ुहक खे�त �णाल� माफर् त  कृषकहरुलाई संग�ठत र 
आत्म�नभर्र तलु्याइनेछ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक तथा मजदरुहरुको प�हचान र 
वग�करण गर� उ�नहरुलाई प�रचय प� �वतरण ग�रनेछ ।  

५६. कृ�षमा आध�ुनक ��व�ध �भ�ाउदै एकल तथा साम�ुहकरुपमा �कसानलाई आत्म�नभर्र बनाउन 
कृ�षको ब्यावसायीकरण, बैज्ञा�नक�रण तथा �व�वधीकरणमा जोड �दइनेछ।  कृ�षक्षे�मा आवश्यक 
�मशि�को अभावलाई दृ��गत गद� आवश्यक ज्ञान, सीप, ��व�ध र लगानीको वातावरण �सजर्ना ग�र 
यान्�ीकरणमा �वशेष जोड �दईने छ । 

५७. कृ�ष उत्पादन तथा उत्पादकत्व वढाउन कृषकहरुलाई कृ�ष उत्पादन साम�ीमा ७५ ��तशत 
अनदुान तथा उपकरणमा ५० ��तशत अनदुान �दइनेछ । 
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५८. �संचाईको अभाव भएका क्षे�मा सखु्खा सहन सक्ने बाल�को खेती गनर् कृषकहरुलाई �ोत्साहन 
ग�रनेछ र �संचाईको लागी आकाशे पानी संकलनका लागी �व�भ� कायर्�म तथा थोपा �संचाई 
लगायतका उपयू� ��व�ध �योग गनर् कृषकलाई �ोत्साहन ग�रनेछ । साथै कृ�ष क्षे� तथा कृ�ष 
औजार तथा �संचाईको ला�ग आवश्यक पन� �व�तु सह�ुलयत दरमा सवै �कसानको पहुँचमा पयुार्उन 
सहयोग ग�रनेछ र गाउँ क्षे� �भ�का सवै खे�त योग्य ज�मनमा �संचाई स�ुवधा पयुार्उन जोड �दइनेछ 
। 

५९. �नि�त बाल�को व्यवसा�यक उत्पादन बढ� हनुे क्षे�लाई पकेट तथा ब्लक क्षे� �नधार्रण ग�र 
कृषकलाई ए�ककृत सेवाहरु सवर्सलुभ रुपमा �दान ग�रनेछ । 

६०.  केराको पकेट क्षे� �नधार्रण ग�र व्यवसा�यक केरा खे�तलाई �ोत्सहान गन� नी�त अबलम्बन 
ग�रनेछ ।  

६१. सम्भाव्यता अध्ययन ग�र पषु्प एवं फलफुल खे�तको पकेट क्षे� �नधार्रण ग�रनेछ ।  

६२. गाउँपा�लकालाई �बउ उत्पादनमा आत्म�नभर्र वनाउन  �बउ आत्म�नभर्र कायर्�म संचालन ग�रनकुा 
साथैकृषकहरुको उत्पादनमा हनुे जोिखम न्य�ुनकरण का लागी कृ�ष �बमा कायर्�म संचालन 
ग�रनेछ । पा�लका�भ�को बाँझो र खा�ल रािखएको ज�मनमा अ�बा�ल तथा  फलफुल खे�त 
लगाउने कायर् थालनी ग�रनेछ ।साथै औषधीजन्य ज�डब�ुटको संरक्षण ग�रनेछ ।  

६३. �सपाल ु रा�ी सोनार� कायर्�म लाग ु ग�र बैदेिशक रोजगार�बाट फ�कर् एका तथा  �वदेश तथा 
स्वदेशमै जा�गर गमुाएका तथा बेरोजगार यवुाहरुलाई व्यवसा�यक कृ�ष तथा पशपुालनमा तथा 
मागमा आधा�रत ता�लममा माफर् त  यूवा स्वरोजगार�का कायर्�म संचालन ग�रनेछ । बैदेिशक 
रोजगार�मा जाने व्यि�लाई अ�भमिुखकरण संचालन ग�रनेछ ।  

६४. कम समयमा तयार हनुे र बढ� आम्दानी �दने खालका खेती माफर् त �वप� वगर् र म�हलाहरुको 
आयस्तर व�ृ� गन� कायर्�म संचालन ग�रनेछ । 

६५. माटो पर�क्षण र बाल� संरक्षण सेवालाई �वशेष कायर्�मको रुपमा �भावकार� त�रकाले अगाडी 
बढाईनेछ । साथै �वषाद�बाट मानव स्वास्थ्यमा पन� दरुगामी असरलाई मध्यनजर गद� रासाय�नक 
मल तथा �वषाद�को �योग कम गद� �ागां�रक उत्पादनलाई �ोत्साहन �दइनेछ । 

६६. पशपुन्छ�को न�सधुार, पौ��क दाना आहाराको व्यवस्था, पशपुन्छ� स्वास्थ्य सेवा एवम ्उत्पा�दत 
पशजुन्य पदाथर्को बजार�करणका चारै पक्षलाई समानान्तर रुपमा अगा�ड बढाई एक�कृत रुपमा 
सेवा �दान गन� गर� कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ ।पशपुालन व्यवसायलाई �ब�र्न गनर् �व�भ� 
संघ सस्थासँग सहकायर् गन� नी�त अबलम्बन ग�रनछे । 

६७. गाई, भैसी,  बा�ार बंगरुको कृ��म गभार्धान कायर्�मलाई �भावकार� बनाई उ�त न�का 
पशहुरुको संख्यामा व�ृ� ग�रनेछ ।करेसाबार�मा माछा पोखर� कायर्�मलाई �ोत्साहन ग�रनेछ । 
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६८. गणुस्तर�य पशआुहारको उपलब्धता बढाउन डालेघाँस, भईुघाँस उत्पादन, �बउ व�ृ�, दाना, औषधी र 
घाँस स�म�ण �मनरल आ�द उत्पादन र �योगका साथै कृ�षजन्य उप–पदाथर्हरुको सदपुयोगलाई 
�ोत्साहन  गनर्का लागी साइलेज उ�ोग स्थापना गन�  नी�त �लइनेछ । 

६९. पशपुन्छ� �वशेष उत्पादन क्ष�े तोक� त्यस्ता क्षे�मा आवश्यक पूवार्धारको �वकास गर� न�सधुार, 

पश ुआहारा, पश ुस्वास्थ्य सेवा, सलुभ ऋण र �बमा स�हतको �ा�व�धक सेवा �दान ग�रनेछ, साथै 
पशपुन्छ� पालनमा बढदो म�हला सहभा�गता र म�हला �कसान सश�ीकरणलाई केिन्�त गदै साना 
तथा व्यवसा�यक म�हलामखुी कायर्�म स�ालनमा जोड �दइनेछ । 

७०. दूग्ध पदाथर् एवम ्मासकुो गणुस्तर र स्वच्छतालाई कायम रा� बधशालादेिख भान्छासम्म स्वच्छ 
र स्वस्थ मास ु एवं गोठदेिख ओठसम्म स्वच्छ र स्वस्थ दूध कायर्�मलाई अ�भयानको रुपमा 
स�ालन ग�रनेछ । 

७१.  आहारा व्यवस्थापनमा सधुार तथा दाना घाँस आपिु�को ला�ग म�हलाको आ�थर्क तथा सामािजक 
सशि�करणका ला�ग �सप �वकास तथा व्यि�त्व �वकासका कायर्�महरु संचालन गर� स्थानीय 
व्यवसायी म�हला�ारा उत्पा�दत व्यवसा�यक उत्पादनलाई रा��य स्तरको वजारमा प�हचान गराउन े 
तफर्  �वशेष जोड �दइनेछ । 

७२. भ�ूम�हन, सकुुम्वासी एवं अव्यविस्थत बसोवासको समस्या समाधान गनर् पहल गर�  रा�ीसोनार� 
गाउँपा�लकाको वडा नं १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा रहेको गाउँ ब्लक जग्गाको लगत संकलन ग�र 
आवश्यक ���या अपनाई लालपजुार् �वतरण ग�रने छ । 

७३. भ ूउपयोग नी�त र भ�ूमको बग�करण नी�त लाग ुग�र ग�रनेछ । साथै भमूीको खण्डीकरण रोक� 
बैज्ञा�नक उपायोगमा जोड �दइनेछ । भ ू उपयोग योजना बनाई अ�वलम्व कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  
औ�ो�गक �ामको स्थापनाको पहल ग�रने छ । 

७४. नाग�रक आवास कायर्�म अन्तगर्त वडा छनौट ग�र �मश: सम्पूणर् वडाहरुमा संचालन गन� नी�त 

अवलम्व ग�र कायर्�म अगाडी वढाईने छ । 

७५. रा�ीसोनार� गाउँपा�लकाको वडा नं ३ म�ुकमैया िश�वरमा ए�ककृत वस्ती �नमार्णको लागी 
���या अगाडी वढाइने छ । 

७६. बा�द, द�लत, एकलम�हला, �वप� र अल्पसंख्यक समदुायको िजवनस्तर ब�ृ�का लागी आयआजर्न, 

�सपमलुक र सशि�करणको कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 

७७. यौन द�ुयवहार र घरेल ु�हंसामा परेका म�हलाहरुलाई उिचत संरक्षण, न्याय, मनोसामािजक परामशर् 
तथा आयआजर्नमा सहयोग परु् याउने खालका कायर्�म संचालन ग�रनेछ । साथै पनुस्थापन केन्� 
स्थापना ग�रनेछ ।  

७८. एकल म�हला लिक्षत कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। सामाजका अ�ज सम्मा�नत ज्ये� नाग�रको 
भ�ुमका र योगदानलाई उच्च महत्व �दई �दवा सेवा केन्� स्थापना ग�रनेछ । 
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७९. पा�लकाका �व�भ� वडाहरुमा रहेका सामदुा�यक मेल�मलाप केन्�लाई स��य बनाई �ववाद समाधान 
स्थानीय स्तरमा गनर् पहल ग�रनेछ । 

८०. मानव बेच�वखन �नयन्�ण सम्वन्धी जनचेतना मलुक कायर्�म स�ालन ग�रने छ । साथै यस 
सम्वन्धी कायर् गन� �व�भ� संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकायर्मा कायर्�म गन� नी�त अवलम्वन 

ग�रने छ । 

८१. अनाथ बालवा�लकाको संरक्षण र सवार्��ण �वकासका लागी �वशेष कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 

८२. आमासँग उपाध्यक्ष कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । म�हलाहरुको स्वास्थ्य लाई ख्याल ग�र �जनन ्
स्वास्थ्य र सरुिक्षत माततृ्व सम्वन्धी कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । मधेशी र मिुस्लम म�हलाहरुका 
लागी आयआजर्न, �सपमलुक र सशि�करको कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 

८३. अपा�मै�ी भौ�तक संरचना तयारमा जोड �दद� मध्यम अपा�ता भएका व्यि�हरुका ला�ग 
रोजगारका अवसर �सजर्ना गन� खालका व्यवसा�यक तथा �सपमलुक कायर्�ममा सहभागी गराई 
आत्म�नभर्र वनाउन सहयोग ग�रनेछ । 

८४. बा आमासँग गाउँपा�लका कायर्�मा माफर् त साहारा �व�हन बा आमालाई संरक्षणको गन� नी�त 
अबलम्बन ग�रनेछ ।  

८५. हा�ा बालबा�लका : रा�ा बालबा�लकाको मान्यतालाई स्था�पत गद� यस गाउँपा�लकालाई बालमै�ी 
गाउँपा�लकाको रुपमा घोषणा ग�रनेछ । साथै बाल �ववाह, वाल�म म�ु कायर्�म माफर् त  
बालबा�लका मा�थ हनुसक्ने �हंसा, शोषण, द�ुयवहार रोक� बालबा�लकाको मान�सक, शार��रक तथा 
सामािजक �वकासमा सहयोग परु् याउने कायर्�ममा जोड �दईनेछ । 

८६. बालवा�लकाको संरक्षण र सवार्��ण �वकासका लागी �वशेष कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 

८७. बा�द समदुायको �त्येक प�रवारको घरमा �व�तुलाईन जडान ग�रनेछ र नेपाल �व�तु�ा�धकरणको 
�नयमानसुार न्यनतम शलु्कमा शत��तशत अनदुान �दइनेछ । 

८८. आ�दवासी जनजाती, द�लत, मिुस्लम, अल्पसंख्यक लगायतका समदुाय र अपा�ता भएका व्यि� तथा 
अ�त �वप� बगर्लाई लिक्षत गर� �व�भ� आयमूलक कायर्�म संचालन ग�रनेछ । साथै उ� वगर् 
तथा समदुायको सशि�करणका ला�ग �व�भ� कायर्�महरु संचालन ग�र समावेिशकरण स�हतको 
सामािजक न्याय कायम ग�रनेछ । 

८९. कमर्चार�हरुलाई उच्च मनोवल स�हत कायर्गन� वातावरण तयार गर� उिचत �ोत्साहन गद� 
उ�नहरुको क्षमता �वकास, अनशुासन तथा विृ� �वकासमा जोड �दद� कमर्चार� �शासनलाई 
जवाफदेह�, ��तस्प�धर् र उत्��ेरत बनाइनेछ । 

९०. पा�लकाको �शास�नक कायर्लाई चसु्त दरुुस्त गनर्को लागी �व�भ� शाखा तथा इकाईहरु स्थापना ग�र 
कायर् स�ालनग�रने �डिजटल पा�लका कायर्�मलाई �भावकार� ढँगले अगाडी वढाइने छ । त्यसका 
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लागी पा�लकाको �डिजटल �ोफाइलको कायर्लाई अगाडी वढाइने छ ।पा�लकाको कायर्लाई सरल र 
सलुभ बनाउनकालागीपा�लकाको एप्स स�ालनग�रने छ । 

९१.  जनतासँग अध्यक्ष  कायर्�मलाई �भावकार� रुपमा स�ालन गनर् हेलो अध्यक्ष  कक्ष स्थापना ���या 
अगा�ड बढाइने छ ।गाउँपा�लका अध्यक्षको सिचवालयलाई व्यविस्थत ग�रनेछ । 

९२. सावर्ज�नक सेवालाई शी�, सरल, �मतव्ययी र सबैको पहुँचमा परु् याउन े तथा सावर्ज�नक सेवा 
�वाहलाई स्वच्छ, �नष्पक्ष पारदश� र सेवा�ाह�मै�ी बनाइनेछ । सेवा�ाह�मै�ी पूवार्धार र सेवामा 
तिल्लन रा�सेवक तयार गनर् थप �नयम तथा कायर्�व�ध बनाई लागू ग�रनेछ । 

९३. नेपाल सरकारले अवलम्वन गरको ��ाचार र ल��गक �हंसा �वरु� शनु्य सहनिशलता नी�तको 
�भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ । 

९४. �व�ीय पारदिशर्ता तथा सशुासनका ला�ग गाउँपा�लका केन्�, �वषयगत शाखा तथा वडा कायार्लय, 

स्वास्थ्य संस्था तथा �व�भ� संघ संस्थाबाट संचालन ग�रने सवै �कृ�तका कायर्�महरु, बैठक, गो�ी, 
सभा लगायतका कायर्�ममा संचालन खचर् कायर्�म पूवर् र यथाथर् खचर् कायर्�म समापन भएप�छ 
अ�नवायर् रुपले सावर्ज�नक ग�रनेछ । 

९५. कायार्लयमा कायर्रत कमार्चार�, जन��त�न�धहरुको क्षमता �वकास ता�लम, नी�तगत अ�भमिुखकरण 
जस्ता कायर्�महरुलाई उच्च �ाथ�मकतासाथ संचालन ग�रनेछ । 

९६. सेवा �वहालाई व्यविस्थत गनर् टोकन �णाल� अबलम्बन ग�रनेछ ।  

९७. �त्येक वडाका टोल �भ�का समस्या तथा सल्लाह सझुवहरु �हण गन� र कायर्�मलाई थप 

�भावकार� बनाउन अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडामा एक �दन मसु्कान स�हतको कायर्�म �भावकार� ढंगले 

स�ालन ग�रने छ ।  

९८. हेलो कक्षलाई थप �भावकार� बनाउनका लागी सझुाव तथा गनुासो पे�टका रािखने छ । साथै 
�त्येक ह�ामा सो सझुाव तथा गनुासो पे�टका खोल� सझुाव तथा गनुासोहरु िशरोधायर् ग�र समाधान ग�रने 
छ । 

९९. राजनै�तक दलको कायर्कार� पदमा रहेका िशक्षक तथा कमर्चार�लाई कारबाह�को दायरामा 
ल्याइनेछ  

 
१००. �ते प�जार� गर� कायर्�मलाई थप �भावकार� र ब्यविस्थत ग�रने छ । 

१०१. गाउँपा�लकाको आन्त�रक राज�लाई सदुृढ गनर् करका दायराहरु बढाई कर स�ाह, घरदैलो 
अ�भयान लगायतका राज� अ�भब�ृ� गन� कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । साथै गाउँपा�लकाबाट 
संचालन हनुे कायर्�महरुमा कर �तन� व्यि� तथा संघसंस्थालाई मा� सहभागी गराइने नी�त 
�लईनेछ ।साथै सबैभन्दा बढ� कर �तन� करदातालाइ कम्मान गन� कायर्�मको थालनी ग�रनेछ । 
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१०२. पा�लकाको राजस्व ब�ृ�का लागी आवश्यकता बमोिजमपा�लका स्त�रय र वडास्त�रय 
अ�भमखुीकरण कायर्�म स�ालन ग�रने छ । कर संकलन केन्� स्थापना ग�र राजस्व व�ृ�मा जोड 
�दइनेछ । 

१०३. गाउँपा�लकाबाट यस आ�थर्क बषर्मा सरुु भई सम्प� हनु नसकेका अधरुा योजनाहरु सम्प� 
गनर् �ाथ�मकता �दइनेछ । साथै बहवु�षर्य योजनामा आवश्यकता अनरुुप बजेटको व्यवस्था गर� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

१०४. रा�ीसोनार� गाउँपा�लकाका �व�भ� वडाहरुलाई सडक स�ालमा जोड्नको लागी सडक 
यातायात गरुु योजना तयार ग�रने छ । साथै �सचाई, खानेपानी गरु योजना तयार ग�र 
गाउँपा�लकाको ए�ककृत �वकास योजना तयार ग�रनेछ । 

१०५. गाउँपा�लकाको �शासक�य भवनको अभावमा सेवा�वाह कायर् एकदमै कठ�न भएको अवस्थामा 
ब्यविस्थत पा�कर् ङ, बगैचास�हतको �शासक�य भवनको पूवार्धार �नमार्ण ला�ग जग्गा �ा��को ���या 
कायर् अगा�ड बढाइने छ । स�ुवधासम्प� सेवा��ह ��तक्षालय�नमार्ण ग�रनकुा साथै आफ्नै भवनमा 
संचा�लत वडा कायार्लय तथा स्वास्थ्य संस्था प�रसर ब्यवस्थापनको ला�ग सनु्दरता र स्वच्छता 
कायम हनुे �क�समका बगैचा �नमार्ण ग�रनेछ । 

१०६. पा�लका अन्तगर्त �नमार्ण ग�रने पूवार्धार �वकासका अत्यावश्यक योजनाहरुको �वस्ततृ अध्ययन 
��तवेदन (DPR) तयार ग�र �नमार्ण कायर्योजना अगाडी वढाइने छ । 

१०७.  संचार मै�ी सरकार र �वकासमै�ी संचारको अवधारणा अनसुार गाउँपा�लकाका कृ�ष, वातावरण 
तथा समावेशी �वकासमै�ी साम�ी �काशन, �सारणमा एफ.एम.रे�डयो, टे�ल�भजन, प�प��का 
लगायतका स्थानीय संचार माध्यमसँग सहकायर्मा जोड �ददै स्थानीय संचारकम�हरुलाई त्यस्ता 
साम�ी तयार पानर् �ोत्साहन �दइने छ । 

१०८.  पूवार्धार �वकासको क्षे� बाहेक अन्य लिक्षत कायर्�म, क्षमता �वकास कायर्�म तथा अन्य 
�वर्�धनात्मक कायर्�महरुको �भावका�रता व�ृ�का ला�ग सवै वडामा एकरुपता आउन े ग�र 
सम्विन्धत �वषयगत शाखा उपशाखा सँगको समन्वयमा कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

१०९.  �वकासलाई �भावकार� एवं गणुस्तर�य बनाउनका ला�ग टु�े योजना छनौट हनुे �बिृ�को अन्त्य 
गद� ठुला योजनामा बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ । 

११०. सवै वडा कायार्लयहरु आफ्नै भवनबाट संचालन गन� ध्येयका साथ आफ्नै भवन नभएका वडा 
कायार्लयहरुमा �मशः वडा कायार्लय भवन �नमार्ण गर� सेवा �वाहलाई  सहज बनाउने  नी�तलाई 
�नरन्तरता �दइनेछ। 

१११. रा�ी सोनार� गाउँपा�लकामा भएका सरुक्षा �नकायका भौ�तक संरचनाहरुको ममर्त संम्भार तथा 
�नमार्णमा आवश्यक कायर् ग�रनेछ । 
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११२. कहा ँ जाने सफार� घमु� रा�ी सोनार� कायर्�म माफर् त पयर्टन गरुुयोजना बनाई मखु्य मखु्य 
पयर्टक�य क्ष�ेको �वकास, �व�धन र �चार-�सार ग�रनेछ ।जंगल सफार� र् यािफ्ट�होमस्टे सेवामा 
स्था�नय यवुा व्यवसायीलाइ आक�षर्त गद� महोत्सव एवं साँस्कृ�तक मेलाको माध्यमबाट पयर्टनको 
�वकास गर� रोजगार� �ृजना गनर् �नजी क्षे� सँग सहकायर् ग�रनेछ । 

११३. �नजी वनलाई �ोत्साहन ग�र वन तथा वातावरण संरक्षणका लागी कायर्�म स�ालन ग�रने छ । 

११४. �व�भ� धा�मर्क संस्थाहरुको संरक्षण, सम्व�धनका लागी �वशेष कायर्�म स�ालन ग�रने छ 

११५. गाउँपा�लका अन्तगर्तका गौसालाहरुको संरक्षण, सम्व�र्न र ब्यवसा�यकरणका लागी �वशेष 

कायर्�म स�ालन ग�र कायार्न्वयन ग�रने छ । 

११६. यस क्षे�मा रहेका भवुर भवानी लगायतका �व�भ�  धा�मर्कस्थल  अन्य ऐ�तहा�सक तथा धा�मर्क 

महत्व बोकेका स्थान एवं मिस्जद, इदगाह, चचर् मिन्दर, गमु्वा, मदरसा जस्ता धरोहरहरुको संरक्षण, 

सम्व�धन तथा �ब�र्नात्मक कायर्हरु संचालन ग�रनकुा साथै गाउँक्षे� �भ� रहेका  ताल 

लगायतका ताल तलैया तथा �समसार क्षे�को संरक्षण ग�र गाउँपा�लकाको सौन्दयर्ता कायम 

ग�रनेछ। 

११७. भाषा र संस्कृ�तको सम्मान : लकेुका ��तभाको प�हचान भ�े नी�तलाई िशरोधायर् गर� �व�वधतामा 

समे�टएका सवै जातजा�तहरुको भाषा, संस्कृ�त, लोकसा�हत्य, नतृ्य, �गत सं�गत, मेला, पवर्, जा�ा 

आ�दको संरक्षण कायर्�ममा सहयोग गर� सरोकारवालाहरुलाई यस्ता संरक्षणात्मक कायर्�म गनर् 

�ोत्साहन ग�रनेछ । 

११८. थारु जा�तको संस्कृ�त संरक्षण र सम्व�धनका लागी �वशेष कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । साथै 

लगत संकलन ग�र बडगहर र िचक�हवाहरुको लागी मा�सक भ�ाको ब्यवस्था ग�रने छ । 

११९. गाउँपा�लका क्षे� �भ� रहेका सहकार� संघ संस्थाहरुको संचालन ���यालाई व्यविस्थत, 

गणुस्तर�य र पारदश� बनाउदै सहकार� क्षे�को �वकास �वर्�नका ला�ग ता�लम, क्षमता �वकास, 

अनगुमन तथा �नयमनमा �वशेष जोड �दइनेछ । स्थानीय उत्पादन व�ृ�, रोजगार� �सजर्ना, साम�ुहक 

�हत र आ�थर्क उपाजर्न गनर् सहकार� क्षे�को �व�न ग�रनेछ । 

१२०. सहकार� संस्थाहरुलाई कृ�ष, दगु्ध, माछापालन जस्ता कम खचर्मा ब�ढ फाइदा �दन े

उत्पादनमूलक कायर्मा लिक्षत हनु जोड �दइनेछ । साथै सहकार�मा बचत गराई उ�मीलाई सहज 

त�रकाले कजार् उपलब्ध गराउन �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 
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१२१. स्था�नय �ोत र कच्चा पदाथर्, सीप  �म र ��व�धको उपयोग गन� गर� उ�ोग �व�धन गनर् 

�वशेष  जोड �दइनेछ । साथै लगानी मै�ी तथा ��तस्पध� औ�ो�गक वातावरण बनाई औ�ो�गक 

वस्तकुो उत्पादन र रोजगार�का अवसरहरु अ�भव�ृ� गन� नी�त �लईने छ । 

१२२. सम्भा�वत वडाहरु प�हचान गर� साना तथा मझौला उ�ोग स्थापना गन� नी�त �लईनेछ । साना 

तथा घरेल ु साथै हस्तकला सीप �योग हनुे खालका उ�ोग �व�घन गर� स्थानीय �म तथा 

सीपलाई रोजगारमखुी बनाईनेछ । 

१२३. सावर्ज�नक स्थलमा रहेका सावर्ज�नक सम्पि� तथा भौ�तक संरचनाहरुको अ�भलेिखकरण ग�र 

�नय�मत ममर्त तथा सम्भारका साथ संरक्षण ग�रनेछ । 

१२४. रा�ी सोनार� गाउँपा�लका क्षे� �भ� ग�रने व्यापार व्यवसायलाई स्वच्छ ��तस्पधार्मा आधा�रत 

बनाउन �ोत्सा�हत ग�रनछे । साथै �नय�मत बजार अनगुमन गर� उपभो�ा �हत संरक्षण ग�रनेछ 

।पा�लका उ�ोग वािणज्य संघ सँग सहकायर् गर� उ�ोग व्यवसायको �वकासमा प�रचालन ग�रनेछ 

। 

१२५. वन तथा वन्यजन्त ु संरक्षणको ला�ग सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�त तथा सरुक्षा �नकायको 

समन्वयमा �व�धनात्मक कायर्�म अगा�ड बढाइनेछ । नद�जन्य पदाथर्को अवैध उत्खनन ् तथा 

ओसारपसारलाई �नयन्�ण गद� �ाकृ�तक सम्पदाहरुको संरक्षणमा जोड �दइनेछ ।अबैध �सर 

लगायतका उ�ोग व्यवसायलाइ काननुको दायरामा ल्याइ �नयमन ग�रनेछ । 

१२६. दक्ष तथा सक्षम जनशि�को �वकास गर� आन्त�रक रोजगार�को �व�र्न गनर् �सपमलुक 

ता�लमको प�हचान गर� बेरोजगार व्यि�हरुलाई आवश्यक ता�लम �दइने छ । संघ तथा �देशले 

ल्याएको रोजगारमलुक कायर्�महरुमा अपनत्व कायम गद� रोजगार�का क्षे� �वस्तार गर� यस 

गाउँपा�लकामा सूिचकृत भएका बेरोजगार व्यि�हरुलाई न्यनुतम रोजगार� �दान गनर् नी�त �लइनछे 

। 

 

१२७. गाउँपा�लका �भ�का नद� तथा खोलाहरुमा तटबन्ध �नमार्ण गर� बाढ� �नयन्�ण गनर्का साथै 

जंगल� जनावरबाट कृषकलाइ हनुे क्ष�त न्य�ुनकरण गन� �क�समका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । 

१२८. गाँउपा�लकाले तय गरेका नी�त कायार्न्वनको ला�ग सरकार� तथा गरैसरकार� संघ सस्थासंघ 

सहयोग, समन्वय र साझेदार�को कायर्नी�त अबलम्बन ग�रनेछ । 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 
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�स्ततु नी�त तथा कायर्�मले सम्ब�ृ रा�ी सोनार� नारालाई व्यवहारमा उतानर् �वकासका �ाथ�मकता 

र बजेट तजुर्माको आधारलाई �स्ततु गरेको छ । यसको कायार्न्वयनका ला�ग �ा� हनुे रचनात्मक 

सझुावलाई मागर्दशर्नको रुपमा �लई सवैको संय�ु �यास, समन्वय, सहकायर् र अपनत्व बोधबाट 

�स्ततु नी�त तथा कायर्�म रा�ी सोनार�को �वकासमा कोशेढंुगा सा�वत हनुेछ । रा�ीसोनार� 

गाउँपा�लकाकोसम� �वकासको आधार तय गन� यो नी�त तथा कायर्�म तयार गदार् स�ाव र सल्लाह 

सझुाव �दनहुनुे �बषयगत स�म�त, �व�भ� राजनी�तक दल, रा�सेवक कमर्चार�, नीिज क्षे�, �ािज्ञक क्षे�, 

संचारकम�, नाग�रक समाज, अ�ज व्यि�त्व, स्था�नय सामािजक संघ संस्था लगायत आम 

गाउँवासी��त धन्यवाद ज्ञापन गद� हा�दर्क आभार �कट गनर् चाहन्छु । 

       धन्यवाद॥॥॥ 
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बजेट व�व्य 

उपाध्यक्ष �ी म�नसा �संह थारुबाट आ.व. २०७९/८० का ला�ग रा�ी सोनार� गाउंपा�लकाको 
एघार� गाउं सभा बैठकमा �स्ततु बजेट व�व्य 
 

सभाध्यक्षज्य,ु सभासदस्यज्यहुरु आदरणीय �दद�व�हनी तथा दाजभुाईहरु 

राजनै�तक प�रवतर्न र संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका ला�ग �व�भ� 
समयमा भएका आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा आफ्नो जीवन आहतुी गनुर्हनेु श�हदहरु��त सम्मानका 
साथै हा�दर्क ��ान्जल� तथा यस �ममा भएका घाइते, अपा� श�हद प�रवार, वेप�ा नाग�रक र तीनका 
प�रवार ��त हा�दर्क सम्मान व्य� गद� नेपालको सं�वधानले आत्मसात गरेको संघीय लोकतािन्�क 
गणतन्�ामत्क शासन व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको दो�ो �नवार्चनबाट �नवार्िचत हनुभुएका सम्पूणर् 
जन��त�न�धज्यूहरुलाई हा�दर्क बधाई तथा सफल कायर्कालको शभुकामना �दंदै म आ�थर्क वषर् 
२०७९/८० को आय-व्ययको �ववरण सावर्ज�नक गनर् उपिस्थत भएक� छु । 

• आगामी वषर्को बजटे तजुर्मा गदार् नेपालको सं�वधान, पन्�ौ योजना, सम�ृ नेपाल सखुी 

नेपाल�को रा��य आकांक्षा,�वकास�सल रा�मा स्तरो��त र �दगो �वकासको ल�यलाई 

महत्वपणुर् आधारको रुपमा �लईएको छ । सवै �कारका आ�थर्क �वभेदको अन्त्य गद� 

�वकास सम�ृ� र सामािजक न्यायको या�ालाई थप ग�तिशल वनाईनेछ ।जन��त�नधी �नजी 

के्ष� व�ु�जी�व पेशा�वद र आम नाग�रकबाट �ा� सझुावलाई सहषर् �हण ग�रएकोछ ।   
 

सभाध्यक्षज्यू सभासदस्य ज्यूहरु एव आदरणीय�दद�व�हनी तथा दाजभुाईहरु  

अव म आगामी आ�थर्क वषर् २०७९/८० को बजेटका उ�ेश्य तथा �ाथ�मकता �स्ततु गदर्छु । 
वजेटका उ�ेश्यहरु �नम्नानसुार रहेका छन:- 

(क) आ�थर्क ग�त�व�ध एव �वकास �नमार्णका कायर्हरुलाई �त�ता �दने  

(ख) यस पा�लकाको लोककल्याणकार� भ�ुमकालाई सदुृढ वनाई सामािजक सरुक्षा र सामािजक 
न्याय स�हतको सम�ृ� हा�सल गन�  

(ग) सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�मा उपलब्ध �ोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षे�मा 
प�रचालन गद� रोजगार� सृजना र अथर्तन्�मा सधुार  

(घ) �वपदको अवस्थामा  तत्काल राहात उ�ार र पनुस्थार्पना गन�  
सभाध्यक्षज्यू सभासदस्य ज्यूहरु एवं आदरणीय �दद� ब�हनी तथा दाज ुभाईहरु, 

बजेटका उ�ेश्य हा�सल गनर् देहाय वमोिजमका �◌ाथ�मकता �नधार्रण गरेक�छु  
(क) �म वजारमा �वेश गन� ��मकलाई �धानमन्�ी रोजगार कायर्�म तथा मखु्यमन्�ी 

�ा�मण �वकास जस्ता कायर्�म माफर् त रोजगार�को सजृना   
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(ख) कृ�ष उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भव�ृ� र खा� सरुक्षाको �त्याभ�ुत  
(ग) वडा र पा�लका �वच समन्वय र सहकायर् माफर् त सन्त�ुलत �वकास  
(घ) जीवनोपयोगी एव �सपमलुक िशक्षाका ला�ग पवुार्धारमा लगानी  
(ङ) सवै �कारका �वभेद र असमानताको अन्त्य र समन्या�यक �वकासका ��तफलमा 

न्यायपणुर् पहुंच  
 

सभाध्यक्षज्यू सभासदस्य ज्यूहरु एवं आदरणीय �दद� वहि◌नी तथा दाजभुाईहरु, 
अब म �वषयगत क्षे� र यस पा�लकाका ९ वटै वडाको पुव्ार्धार �वकासका ला�ग �वनि◌योजन 
ग�रएको वजेट �स्ततु गदर्छु । 
 

िशक्षा 
िशक्षा पाउन ुसवै वालवा�लकाहरुको अ�धकार हो । गणुस्तर िशक्षामा सहज पहुंच �टकाउपना र 
�नधार्�रत �सकाई सक्षमता हा�सल गनर् र गणुस्तर�य िशक्षामा सवै वालवा�लकाहरुको पहचु स�ुनि�त 
गनर्  िशक्षाका सम� कायर्�महरु संचालन गनर् कुल रु. ३१ करोड ९६ लाख �व�नयोजन 
ग�रएकोछ । पा�लकाको आन्त�रक �ोतवाट तलव भ�ा खाने िशक्षक एव �ारिम्भक वालवा�लका 
िशिक्षकाहरुको रु. २००० का दरले तलव व�ृ� ग�रएकोछ । 

 

शान्ती सरुक्षा  
सेवा �वाहलाई �छटो छ�रतो वनाई जनतालाई राहात महशसु गराउन सेवा �वाहमा सचुना 
��व�धलाई जोड्दै �तु कायर्सम्पादन �णाल�को स्थापना गनर् �व�भ� सफ्टवेयर जडान ग�रनेछ । 
कायार्लयका कामकारवाह�लाई पा�रदिशर् वनाउन �व�भ� संचार माध्यमहरुसंग समन्वय र सहकायर् 
ग�रनेछ । आधारभतु सेवामा जनताको सहज पहुँच पयुार्उन वस्तीस्तरमा �व�भ� िश�वर संचालन 
ग�रनेछ । पा�लका र वडावाट संचालन भएका �वकास �नमार्णका कायर्हरुलाई गणुस्त�रय र 
�भावकार� वनाउन न�तजामलुक अनगुमन �णाल�को स्थापना गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ । यसका 
ला�ग रु ३६  लाख ६७ हजार �व�नयोजन गरेक� छु ।  

 

लै�गंक समानता र सामािजक समावेशीकरण  
म�हला वालवा�लका अपांगता भएका व्यि� जे� नाग�रक तथा यौ�नक तथा लै�गंक अल्पसंख्यकको 
तथ्याकं संकलन तथा अध्याव�धक ग�रनेछ । �य वगर् र क्ष�ेका व्यि�हरुको क्षमता अ�भव�ृ� गर� 
आत्म�नभर्र वनाईनेछ । जे� नाग�रकलाई सम्मानका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ र वहाहरुको 
ज्ञान �सप र कौशलताको यथोिचत �योग ग�रनेछ । समाजमा रहेका कु�र�त कु�था लै�गक �हंसा 
मानव वेच �वखन तथा ओसारपसार �वरु� सचेतनामलुक कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । म�हला 
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�वकास कायर्�म�ारा �वर्�दत म�हला सहकार� संस्थाहरुको सदुृ�ढकरण एवं स्था�नय तहको म�हला 
उ�मी संजाल स्थापना र संचालन ग�रनेछ । यस पा�लका अन्तगर्त एक लै�गंक �हंसा �नवारण कोष 
स्थापना गर� आवश्यक रकम जम्मा ग�रनेछ । उपयुर्� कायर्�महरु संचालन गनर् रु ४० लाख 
�व�नयोजन ग�रएकोछ ।  

 

संिघय सरकार शसतर् अनदुान (पवुार्धार)  
यस पा�लका अन्तगर्त भवुर भवानी मन्द�र पूवार्धार  �नमाणर्का ला�ग रु ८ लाख, ल�मी मा.�व.भवन 
�नमार्ण ४० लाख र रा�ी सोनार� बहृत खानेपानी योजना कायर्�मको लागी  रु. १४ लाख 
�व�नयोजन ग�रएको छ । यसवाट जनतालाई दै�नक आवतजावतमा स�ुवधा पगु्ने �व�ाथ�को �सकाई 
उपलिव्धमा अ�भव�ृ� र म�ु कम्लहर�को क्षमता अभव�ृ� जस्ता उपलिव्ध हा�सल हनुेछन ।  

 
वैकिल्पक ऊजार् 
स्वस्थ नाग�रक सम�ृ�को आधार भ�े अवधारणालाई साकार रुप �दन जनताको दै�नक जीवनमा 
�योग हनुे परम्परागत चलु्हो काठ दाउरावाट खाना पकाउने अवस्थावाट म�ु गनर् सधुा�रएको चलु्हो 
वायोमास ��व�ध जडान सौयर् उजार् ��व�ध जडान वायोग्यास जडान गर� आध�ुनक उ�त ��व�ध 
�योगमा ल्याईनेछ । यसका ला�ग रु. २८ लाख  �व�नयोजन ग�रएकोछ ।  

 

तथ्याकं �णाल�  
आ.व.२०७९।८० मा संचालन हनुे सम्पणुर् आयोजनाहरु वारे जानकार� गराउनका ला�ग 
सरोकारवाला सवैलाई अ�भमिुखकरण ग�रनेछ । यसबाट उपभो�ा ससुिुचत भई �नमाणर् हनु े
योजनाहरु गणुस्तर�य हनु ेर योजना �नमार्ण देिख उपभोग सम्म जनताको �त्यक्ष सहभा�गता हनु गै 
अपनत्व कायम हनुेछ । यसै गर� समदुायस्तरमा �व�भ� दतार् िश�वरहरु संचालन गर� जनतालाई 
घर दैलोमा सेवा �वस्तार ग�रनेछ । पा�लकावाट संचा�लत सम्पणुर् कायर्�महरुको सामािजक प�रक्षण 
ग�रनेछ । गनुासो सनुवुाईलाई व्यविस्थतरुपमा संचालन ग�रनेछ । उपयुर्� कायर्सम्पादनका ला�ग 
रु. ३ लाख ३३ हजार छु�याईएकोछ ।  
 

पवुार्धार �वकास  
यस पा�लका अन्तगर्त ९ वटै वडाको सन्त�ुलत �वकासका ला�ग जनताको आवश्कता माग र चाहाना 

प�रप�ुतर्का ला�ग वडातफर्  रु. ९ करोड ८७ लाख  र पा�लका तफर्  रु. १२ करोड ५९ लाख ४८ 

हजार, समपरुक कोष तफर्  रु. ३ करोड गर� जम्मा रु. २२ करोड ४६ लाख ४८ हजार  
�व�नयोजन ग�रएको छ ।यसबाट सवै समदुायको आधारभतु आवश्यकता परुा हनुे अपेक्षा �लईएको 
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छ ।�वकास �नमार्णका कायर्मा जनताको �त्यक्ष सहभा�गता हनु गै �वकासको ��तफलमा 
समन्या�यक पहचु हनुेछ र यसवाटसम्प� आयोजनाहरु��त अपन्वत्व कायम हनु गई आयोजनाको 
�दगोपना स�ुन�त भएको हनुेछ ।  
 

वातावरण तथा �वपद व्यवस्थापन 
रा�ी सोनार� गाउपा�लका वषार्याममा वाढ�को उच्च जोिखममा रहने र यसको �त्यक्ष असर रा�ी 
�कनाराका वस्तीमा  पनर् जाने भएकाले तटवन्धन वकृ्षारोपण नद� च्यानलाईज जस्ता रोकथाम तथा 
राहात उ�ारका कायर्�म संचालन ग�रनेछन । वाढ�को क्षे�त न्य�ुनकरण गनर् र यस स्थायी 
समाधानका ला�ग संघ र �देश सरकारसंग समन्वय गर� तटवन्धनका ला�ग �ोत प�हचान गर� 
प�रचालन ग�रनेछ । यसर� सम� �वपद व्यवस्थापनका ला�ग रु. ८० लाख �व�नयोजन गरेक�छु । 
 

संस्थागत �वकास र सेवा �वाह  
म ��ाचार ग�दर्न, हनु प�न �द� भ�े नारालाई साथर्क रुप �दन सेवा�ह�मै�ी वातावरण सजृना गर� 
जनताको घरदैलोमा सेवा �दान गर�नेछ । पा�लकावाट सम्पादन हनुे हरेक ��याकलापलाई पारदिशर् 
वनाईनेछन । ��ाचार �नयन्�ण पारदिशर्ता शसुासनका माध्यमवाट �वकास �नमार्णका कायर्हरुमा 
जनताको अ�धका�धक सहभा�गता �वर्�न ग�रनेछ । सेवा �वाहका ला�ग चसु्त र संक्षम �शास�नक 
संयन्�को आवश्यकता पनर् जान्छ । सेवा �वाहकाको नया ��व�ध तथा अवधारणासंग प�रिचत 
गराउन कमर्चार�हरुलाई क्षमता अ�भव�ृ�का ता�लम संचालन ग�रनेछन । कमर्चार�को मनोवल उच्च 
राख्दै जनताको सेवककोरुपमा रहन उत्��ेरत ग�रनकुा साथै �ोत्साहानका कायर्�महरु संचालन 
ग�रनेछन । उपयुर्� ��याकलापका अ�त�र�  कमर्चार�को तलव भ�ा �शास�नक खचर् लगायतका 

ला�ग  रु. २६ करोड ३५ लाख  �व�नयोजन गर�एकोछ ।  
 

कृ�ष 
कृ�ष क्षे�को उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई अथर्तन्�लाई ग�तिशल वनाईनेछ । कृ�ष क्षे�को 
आध�ुन�ककरण, �व�व�धकरण र व्यावसा�य�ककरण ग�रनेछ ।कृ�ष क्षे�लाई उ�ोगको रुपमा स्था�पत 
ग�रनेछ । उत्पादन वढाउन कृषकलाई �व�भ� अनदुानका प्याकेजहरु ल्याईनेछ । कृषकलाई मल 
�वउ र कृ�ष साम�� �वतरण ग�रनेछ ।स्था�नय रैथाने जातका �वउ वेनार्को जगेनार् ग�रनेछ । 
कृषकका उत्पादनको संकलन तथा भण्डारणको व्यवस्था �मलाईनेछ ।कृ�ष उत्पादन केन्� पकेट 
तो�क उत्पादनमा व�ृ� ग�रनेछ । उ�त �वउ वा�लको �योगलाईबढावा �दईनेछ । सम� 
कृ�षक्षे�का कायर्�म संचालन गनर् रु. १ करोड �व�नयोजन ग�रएकोछ ।  
 



23 

 

पश ुसेवा   
पशपुालनलाई एक अव्वल पेशाको रुपमा स्था�पत गनर् वा�ापालन वंगरुपालन माछापालन 
कखरुापालन जस्ता पकेट क्षे� �नधार्रण गर� तदनरुुपको अनदुान लगायतका अन्य राहातका 
कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । पश ु�ा�व�धक क्षमता अ�भव�ृ� गर�  प�रचालन ग�रनेछ । उ�त 
जातका रागा वोका ख�रद गर� उपलव्ध गराईनेछ । पश ु स्वास्थ्य िश�वर संचालन गर� वस्ती 
स्तरमा सेवा �वस्तार ग�रनेछ । माछा मासमुा यस पा�लकालाई आत्म�नभर्र वनाई �नकासी 
पैठार�लाई �व�र्न गर� जनताको आ�थर्क अवस्थामा प�रवतर्न ल्याईनेछ । पश ु सेवाका सम्पणुर् 
ग�त�व�ध संचालनका ला�ग रु. ७५  लाख �व�नयोजन ग�रएको छ । 
 

उ�ोग 
व्यावसायक �वकास सेवा �दायक संस्थाहरु माफतर् लघउु�म �वकास मोडेलमा नयाँ लघ ु उ�मी 
सजृना ग�रनेछ । संभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र वजार ��तस्पधार् व�ृ� गनर्का ला�ग किम्तमा ५ 
जनाको समहुमा ��व�ध हस्तानान्तरण ग�रनेछ । उ�मीहरुको आवश्यकता प�हचानका आधारमा 
पनुर्ताज�ग र एडभान्स �सप �वकास ता�लम संचालन गनर् रु. ४० लाख �व�नयोजन ग�रएकोछ ।   
 

सभाध्यक्षज्यू सभासदस्य ज्यूहरु तथा आदरिणय दाजभुाई तथा �द�दव�हनीहरु  
समपरुक कोष  
संघ र �देश सरकारको साझेदार�मा समदुाय स्तरमा आवश्कता प�हचान गर� �ाथ�मकताका 
आधारमा �वकास �नमार्णका कामहरु संचालन गनर् रु. १ करोड ५० लाख �व�नयोजन गरेक� छु । 
यसवाट आ.व.२०७९/८० �भ� वडा नं ३ को वडा कायार्लय �नमार्ण सम्प� भै स�ालनमा आउने 
छ  भने वडा नं ६ मा �व�ालय �नमार्ण  र वडा नं ८ मा सडक �नमार्ण हनु गै जनताको 
आवतजावतमा थप स�ुवधा हा�सल हनुेछ ।  
 

संस्कृ�त �व�र्न तथा मनोरंजन  
�व�वध संस्कृ�तले भ�रपणुर् हा�ो समाजमा �व�वधता कायम राख्दै सामािजक सदभाव र स�हष्णतुाको 
पवर्�न ग�रदै आईएको छ । धमर् संस्कृ�तलाई पयर्टन क्षे�को �वकाससंग जोड्दै आ�थर्क क्ष�ेलाई 
ग�तिशल बनाईनेछ । आन्त�रक पयर्टनलाई बढावा �दन होमस्टेलाई �वर्�न ग�रनेछ ।यसका ला�ग 
रु. ५९ लाख �व�नयोजन ग�रएकोछ ।  
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सभाध्यक्षज्यू सभासदस्य ज्यूहरु तथा आदरिणय दाजभुाई तथा �द�दव�हनीहरु  
अव म, लिुम्वनी �देश सरकारबाट �ा� अनदुानवाट कायार्न्वयन हनुे गर� वजेट �व�नयोजन ग�रएका 
आयोजनाहरुको �ववरण �स्ततु अनर् अनमु�त चाहान्छु   
�नववुाटारदेिख सर� जाने बाटो सतरो�ती वडा नं ७           रु १० लाख  
साकार कृ�ष सहकार� गोदाम घर वडा नं ५                रु १० लाख  
िझजर� खोला उ�म तटबन्ध �नमाण  वडा नं ९              रु १५ लाख  
स�ुनल गीर�को घर देिख तटबन्ध�नमार्ण वडा नं ५             रु १५ लाख  
चकेु नाला तथा भ� खोलातटबन्ध �नमाण ९                 रु २५ लाख  
जय बागे�र� असहाय बाल आ�म ५                        रु ५ लाख  
यसर� �देश सरकारवाट �ा� अनदुानवाट मा�थका आयोजनाहरु यथासमयमा गणुस्तरका साथ �नमार्ण 
भै जनताको दै�नक जीपनयापनमा सहजता आई आ�थर्क तथा सामािजक �वकासमा टेवा पगु्नेछ । 
मा�थका सवै योजनाहरु कायार्न्वन गनर् रु. ८० लाख  �व�नयोजन ग�रएकोछ ।  
 

अध्यक्षज्य ुसभासदज्यरुु तथा आदरिणय दाजभुाई तथा �द�दव�हनीहरु  
अव म आगा�म आ.व. २०७९/८० को कुल वजेट र सोको क्षे�गत �वतरण �स्ततु गनर् 

अनमु�त चाहान्छु, 
आ.व.२०७९/८० का �नती तथा कायर्�म कायार्न्वयन गनर् चाल ुतफर्  रु. ६७ करोड ५५ 

हजार र पिुजगत तफर्  रु.२० करोड ७६ लाख ४८ हजार गर� कुल वजेट रु. ८८ करोड ३१ 
लाख ४८ हजार �व�नयोजन ग�रएको छ ।  

 

आ.व. ०७९।०८० को आय �ववरण 
�.सं. �ववरण अनमुा�नत रकम 

1 भमुी तथा मालपोत कर 1000 

2 व्यवसाय कर 600 

3 अन्य दस्तरु (अन्य कर प�न समावशे) 2550 

4 अन्य सेवा शलु्क 2000 

5 घर बहाल कर 500 

6 दण्ड ज�रवाना तफर्  500 

7 नाता �मािणत 500 
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�.सं. �ववरण अनमुा�नत रकम 

8 व्यि�गत घटना दतार् म्याद नाघेको 100 

9 �सफा�रस दस्तरु 2000 

10 मालपोत कायार्लयबाट 5050 

11 न�दजन्य पदाथर्बाट 90200 

जम्मा 105000 
�देश तथा संघबाट �ा� अनदुान    

१२ �देश सरकार बाट �ा� राज� बाडफाँड 29749 

१३ �देश सरकार �वि�य समा�नकरण अनदुान 10228 

१४ नेपाल सरकार बाट �ा� राज� बाडफाँड 182071 

१५ नेपाल सरकार �वि�य समा�नकरण अनदुान 180600 

१६ शसतर् अनदुान- �देश 8000 

१७ शसतर् अनदुान- संघ 346500 

१८ समपरुक- �देश 15000 

१९ �वषेश अनदुान- �देश 6000 

जम्मा 778148 

कूल जम्मा 883148 
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व्यय तफर्  
१ पूवार्धार ७५९४८ 

२ आ�थर्क  �वकास ८२०० 

३ सामािजक �वकास १९७०० 

४ संस्थागत �वकास र सुशासन १२८००० 

५ वातावरण तथा �वपद व्यबस्थापन १००० 

जम्मा रु २३२८४८ 

शाखागत      
१ कृ�ष १०००० 

२ पशु ७५०० 

३ �श�ा ६३००० 

४ स्वास्थ्य ३७३०० 

५ म�हला �वकास ४००० 

६ वडागत १५३००० 

७ सशतर् अनुदान- संघ ३४६५०० 

८ सशतर् अनुदान- प्रदेश ८००० 

९ समपुरक- प्रदेश १५००० 

१० �वशेष अनुदान- प्रदेश ६००० 

जम्मा रु ६५०३०० 

कूल जम्मा ८८३१४८ 

 
सभाध्यक्ष ज्य ुसभासदस्यज्यहुरु तथा आदरिणय दाजभुाई तथा �द�दव�हनीहरु 

मैले �स्ततु गरेको आगामी आ�थर्क वषर् २०७९/८० को बजेटको कायार्न्वयनवाट आ�थर्क ग�त�वध 
संचालन गन� र रोजगारम◌ुलक शि◌क्षामा समावेशी पह◌ु◌ँच, �म बजारमा आउने व्यि�लाई काम 
र रोजगार�को अवसरको उपलव्धता तथा जीवन यापनमा आधारि◌त सामाजि◌क स◌ुरक्षा एव◌ ं
संरक्षण �ा� भई समतामलुक समाजको स्थापनामा ठोस योगदान पगु्ने अपेक्षा गरेक� छु। 
 
बजेट तजुर्मा गदार् मागर्दशर्न गनुर् हनुे अध्यक्षज्यू वडाध्यक्षज्यूहरु सम्पणुर् कमर्चार�हरु ��त हा�दर्क 
आभार �कट गदर्छु । बजेट तजुर्माको �ममा उपयोगी राय सल्लाह सझुाव �दान गनुर् हनुे 
राज�न�तक दल प�कार िशक्षक कमर्चार� �नजी क्ष�े लगायत सवैलाई हा�दर्क धन्यवाद �दन चाहन्छु 
। यस पा�लकाको आ�थर्क सामािजक �वकासमा �नरन्तर सहयोग पयुार्उने सवै करदाता र क�ठन 
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अवस्थामा प�न हामीलाई �नरन्तर सहयोग गन� गै.स.स. र साझेदार संस्थाहरुलाई हा�दर्क धन्यवाद 
�दन चाहान्छु ।बजेट कायार्न्वयनमा सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेक◌ीछु। 

 अन्त्यमा, वषार्यामको वाढ�बाट सरुिक्षत रह◌ंदै यस गाउपा�लकाको �वकासको अ�भयानमा 
सहभा�ग हनु सम्पणुर् रा�ी सोनार� �नवासी दाज ुभाई तथा �दद�व�हनीहरुलाई हा�दर्क आ�ान गदर्छु ।  
 

धन्यवाद ! 
म�नसा �संह थारु 

उपाध्यक्ष 
�म�त २०७९ असार १० गते 
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राप्ती सोनार� गाउंपा�लकाको अथर् सम्बिन्ध प्रस्तावलाई कायार्न्वयन गनर् बनेको 
आ�थर्क ऐन, २०७९ 

 
प्रस्तावना : राप्ती सोनार� गाउँपा�लकाको आ�थर्क वषर् २०७९/०८० को अथर् सम्बन्धी प्रस्तावलाई 
कायार्न्वयन गनर्को �न�म� स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको 
प्रशास�नक व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 
नेपालको सं�वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम राप्ती सोनार� गाउँसभाले यो ऐन 
बनाएको छ । 

१. सं��प्त नाम र प्रारम्भ : 
(१) यस ऐनको नाम “आ�थर्क �वधेयक, २०७९” रहेको छ । 
(२) यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेदे�ख राप्ती सोनार� गाउँपा�लका �ेत्रमा लागू हुनेछ। 

२. भू�म कर ( मालपोत ) : गाउँपा�लकाका�ेत्र�भत्र अनुसूची – १बमोिजम भू�मकर (मालपोत) 
लगाईने र असूल उपर ग�रनेछ । तर एक�कृत सम्प�� कर लागु भए प�छ भू�मकर 
लगाईने छैन । 

३. घरवहाल कर : गाउँपा�लकाका �ेत्र�भत्र कुनै व्यिक्त वा संस्थाले भवन, घर,पसल, ग्यारेज, 
गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा, पोखर� पूरै वा आं�शक तवरले बहालमा �दएकोमा अनुसूची – 
२ बमोिजम घर जग्गा वहाल कर लगाईने र असूल ग�रनेछ । 

४. व्यवसायकर : गाउँपा�लकाका �ेत्र�भत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँिजगत लगानी र 
आ�थर्क कारोवारका आधारमा अनुसूची – ३ बमोिजम व्यवसाय कर लगाईने र असूल 
ग�रनछे । 

५. वन पैदावार/ज�डबुट�, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा शुल्क : गाउँपा�लकाका �ेत्र�भत्र कुनै 
व्यिक्त वा संस्थाले ऊन, खोटो, ज�डबु�ट,बनकस, कवाडी माल र प्रच�लत कानूनले �नषेध  
ग�रएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मतृ वा मा�रएका जीवजन्तुको हाड, �सङ, प्वाँख, छाला 
जस्ता वस्तुको व्यवसा�यक कारोवार गरे वापत अनुसूची – ४ बमोिजमको कर लगाईने र 
असूल उपर ग�रनेछ साथै जै�बक �व�वधता संर�ण तथा वन �बकास तथा संभारका ला�ग 
गा.पा �ेत्रमा उत्पादन हुने वन पैदावार तथा न�द जन्य पदाथर् �नकासीमा शुल्क असुल 
उपर ग�रने छ । 

६. सवार� साधन कर : गाउँपा�लकाका �ेत्र�भत्र दतार् भएका सवार� साधनमा अनुसूची – ५ 
बमोिजम सवार� साधन कर लगाईने र असुल उपर ग�रनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत 
भई सो कानुनमाअन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोह� बमोिजम हुनेछ । 
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७. �व�ापन कर : गाउँपा�लकाका �ेत्र�भत्र हुने �व�ापनमा अनुसूची – ६ बमोिजम �व�ापन 
कर लगाईने र असूल  उपर ग�रनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोह� बमोिजम हुनेछ । 

८. मनोरन्जन कर : गाउँपा�लकाका �ेत्र�भत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसची – ७ 
बमोिजम व्यवसायमा कर लगाईने र असूल उपर ग�रनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई 
सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोह� बमोिजम हुनेछ । 

९. बहाल �बटौर� शुल्क : गाउँपा�लका �ेत्र�भत्र आफुले �नमार्ण, रेखदेख वा संचालन गरेका 
अनुसूची – ८ मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोह� अनुसूचीमा भएको 
व्यवस्था अनुसार बहाल �बटौर� शुल्क लगाईने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१०. पा�कर् ङ शुल्क : गाउँपा�लकाका �ेत्र�भत्र कुनै सवार� साधनलाई पा�कर् ङ सु�वधा उपलब्ध 
गराए वापत अनुसूची – ९ बमोिजम पा�कर् ङ शुल्क लगाईने र असूल उपर ग�रनेछ । 

११. टे्र�कंग, कोयो�कड, क्यानोइङग, बन्जी जिम्पङग, िजपफलायर र र्र्याफट�ङग शुल्क : 
गाउँपा�लकाले आफनो �ेत्र�भत्र टे�कङग, कोयो�कड,क्यानोईङग, बन्जी जिम्पङग,िजपफलायर 
र र्र्याफट�ङग सेवा वा व्यवसाय गरे वापत अनुसूची – १० बमोिजमको शुल्क लगाईने र 
असुल उपर ग�रनेछ । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुर : गाउँपा�लकाले �नमार्ण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची – 
११ मा उल्ले�खत स्थानीय पूवार्धार उपलव्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राह�बाट सोह� 
अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१३. पयर्टन शुल्क : गाउँपा�लकाले आफनो �ेत्र�भत्र प्रवेश गन� पयर्टकहरुबाट अनुसूची – १२ मा 
उल्ले�खत दरमा पयर्टन शुल्क लगाईने र असूल उपर ग�रनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत 
भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोह� बमोिजम हुनेछ  

१४. प्राकृ�तक श्रोत शुल्क: गाउँपा�लकाले आफ्नो �ेत्र�भत्र अनुसुची – १३ बमोिजम प्राकृ�तक 
श्रोत शुल्क �लनेछ । 

१५. दण्ड ज�रवाना: गाउँपा�लकाले आफ्नो �ेत्रा�धकार पन� खोलाहरुमा कसैले अवैध उत्खनन 
गरेको र छाडा चौपाया अनुसूची – १४ मा उल्लेख भएको सारमा दण्ड ज�रवाना गन�छ, कुन ै
�क�समको �दइने छैन  । 

१६. कर छुट : यस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�यत्व भएका व्यिक्त वा संस्थाहरुलाई कुनै प�न 
�क�समको कर छुट �दईने छैन । 

१७. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कायर्�व�ध: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा 
शुल्क संकलन सम्बन्धी कायर्�व�ध गाउँपा�लकाले तोके अनुसार हुनेछ । 
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अनुसूची –१ 

मालपोत तथा भु�म कर 
�स.नं. जग्गाको �ववरण ईकाई दर रु.    कै�फयत 

१ मूल सडकले छोएका   प्र�त कट्टा ८०/-      

२ कालोपत्रे सडकले छोएका  ,, ३०/-      

३ ग्राबेल बाटोल ेछोएका  ,, २०/-      

४ कच्ची बाटोले छोएका  ,, १५/-      

५ खेतीयोग्य जमीन   ,, १०/-      

६ न�दमा परेको जग्गा (बगरमा प�रणत भएको) ए�कन 
भएमा 

,, ५/-      

 

अनूसुची– २ 

घर बहाल कर 
क्र.सं �ववरण कर आ.व.०७७/०७८ 

१. संघ संस्था, सरकार� कायार्लय, गोदाम भाडामा �दन े १० प्र�तशत 

२. अन्य प्रयोजनको ला�ग १० प्र�तशत 

 

अनुसूची – ३ 
(ऐनको दफा ४ संग सम्बिन्धत) 

ब्यबसाय इजाजत वा दतार् दस्तुरको दर 
राप्ती सोनार� गाउँपा�लका �ेत्र�भत्र ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संचालन गनर् चहान े

ब्यिक्त वा संस्थालाई �नम्नानूसारको ब्यवसाय इजाजत वा दतार् दस्तुर �लई ब्यवसाय दतार् गर� 
ब्यवसाय ईजाजत पत्र प्रदान ग�रने छ । इजाजत प्राप्त ब्यवसायीहरुले प्रत्येक आ�थर्क वषर्मा 
वा�षर्क रुपमा ब्यवसाय कर चुक्ता गर� ब्यवसाय न�वकरण गनुर्पन�छ । 

�स.नं. व्यबसायको �क�सम (लगानीको आधारमा) दतार् शुल्क न�वकरण शुल्क कै�फयत 

1.  क) नाफामूलक ब्यवसाय :    

रु. १ लाख दे�ख २० लाख सम्म रु.३५०/- रु.२००/-  
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रु. २० लाख दे�ख ५० लाख सम्म रु. १२५०/- रु. ७५०/-  

रु. ५० लाख दे�ख १ करोड सम्म रु. २०००/- रु. १५००/-  

रु. १ करोड मा�थ रु. ३,०००/- रु. २,०००/-  

ख) सेवामूलक ब्यवसाय :    

गैर सरकार� संस्था (स्था�नय बाँके िजल्लामा मात्र दतार् 
भएका) 

रू.१,५००/- रू.१,०००/-  

गैर सरकार� संस्था (रािष्ट्रय) रू.२,०००/- रू.१,५००/- िजल्ला भन्दा 
बा�हर दतार् भएको 

गैर सरकार� संस्था (अ�तरािष्ट्रय) रू.५,०००/- रु. ३,०००/-  

उपभोक्ता स�म�त   �नःशुल्क 

टोल �वकास संस्था   �नःशुल्क 

आमा समुह   �नःशुल्क 

सहकार� संस्था दतार् / नवीकरण रु ३,५००/- रु. २,५००/-  

सामुदा�यक वन उपभोक्ता समुह रु. १,२००/- रु. ७००/- दतार् �सफार�स 

�निज वन रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

खानेपानी उपभोक्ता स�म�त रू.१,०००/- रु.५००/-  

मा�थ नपरेका अन्यलाई रु.१,०००/- रु.५००/-  

2.  पयर्टन उद्योग :    

क) लज र रेष्टुरेण्ट दबुै भएको र उच्चकोट�को 
कुलरस�हतको रेष्टुरेण्ट भएका    

रू. १५००/- रू. १०००/-  

ख) लज र खाना दबुै भएको होटल रू. १०००/- रू. ५००/-  

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

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

ङ) होमस्टे रु. ५००/- रू. २५०/-  
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3.  �मठाई तथा नास्ता पसल :    

क) बसेर खान �मल्ने फ�नर्�सगं भएको रु. ५००/- रू. २५०/-  

ख) "क" मा उल्ले�खत सु�बधा नभएको रु. ३००/- रु. २००/-  

ग) �चया, कफ�, सामान्य नास्ता पसल रु. ३००/- रु. २००/-  

4.  मासु तथा माछा पसल :    

राँगा तथा बंगुर मासु पसल रू. १०००/- रू. ५००/-  

खसीको तथा कुखुरा फे्रस हाउस रु.१,०००/- रू. ५००/-  

माछा तथा �सद्रा रु.३००/- रू. २००/-  

अण्डा थोक �बके्रता रु.१,०००/- रू. ५००/-  

5.  फलफुल पसल, तरकार� पसल र पान पसल :    

फलफुल तथा तरकार� खुद्रा पसल रु. ५००/- रु. ३००/-  

पान पसल रु. २००/- रु. १००/-  

फलफुलको जुस उखुको रस बचे्ने पसल रु. २००/- रु. १००/-  

कृ�ष हाट बजार �न:शुल्क   

6.  गहना तथा सुन चाँद� पसल :    

सुन चाँद� पसल रु. २०००/- रु. १५००/-  

7.  औषधी ब्यवसाय :    

औषधी फुटकर �वके्रता प्याथोलोजी अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे 
सेवा डाक्टर स�हतको िक्ल�नक भएको  

रु.५०००/- रु. २५००/-  

औषधी फुटकर �वके्रता डाक्टर स�हतको िक्ल�नक नभएको  रु. २०००/- रु. १०००/-  

चस्मा पसल रु. ५००/- रु. २५०/-  

दाँत बनाउने िक्ल�नक रु. १०००/- रु. ५००/-  
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�स.नं. व्यबसायको �क�सम (लगानीको आधारमा) दतार् शुल्क न�वकरण शुल्क कै�फयत 

एकयूपंचर उपचार केन्द्र रु. १,०००/- रु. ५००/-  

एग्रो पसल खुद्रा रु. १,०००/- रु. ५००/-  

भेट पसल खुद्रा रु. १,०००/- रु. ५००/-  

एग्रोभेट पसल खुद्रा रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

आयुव��दक औषधालय :    

हबर्ल उत्पादन तथा आयूवे�दकको खुद्रा पसल रु. ३००/- रु. २००/-  

8.  अस्पताल, िक्ल�नक तथा स्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा पसल 
(गैह्र सरकार� अस्पतालतफर् ) : 

   

मेर� स्टोप रु.१,०००/- रु. ५००/-  

पोल�िक्ल�नक रु. ५,०००/- रु. २,५००/-  

9.  तम्बाकु तथा सुत� पसल :    

चूरोट, �वडी, सुत�जन्य पदाथर्को �डलरलाई रु. ४,०००/- रु. ३,०००/-  

चूरोट, �वडी, सुत�जन्य पदाथर्को थोक पसललाई रु. २,०००/- रु. १,५००/-  

चूरोट, �वडी, सुत�जन्य पदाथर्को खुद्रा पसललाईर् रु. १,०००/- रु.५००/-  

10.  धोबी पसल तथा लाउण्ड्री ब्यवसाय :    

ड्राई िक्लनसर् तथा लाउण्ड्री रु. ५००/- रु.२५०/-  

साधारण धोवी छुट   

11.  �सलाई पसल :    

८ भन्दा बढ� �सलाई मेशीन भएको रु. ५००/- रु.२५०/-  

५ दे�ख ७ �सलाई मेशीन भएको रु. २५०/- रु.१५०/-  

२ दे�ख ४ सम्मलाई मेशीन भएको रु. १५०/- रु.१००/-  

12.  सैलुन तथा ब्यूट�पालर्र :    
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१भन्दा वढ� सीट भएको सैलुन तथा व्यूट� पालर्र रु. १,०००/- रु. ५००/-  

ब्यूट� पालर्र सेवा व्यू�ट�शयन ता�लम स�हतको  रु. २,५००/- रु. १,५००/-  

सैलुन तथा पालर्र सवेा समेत भएको रु. १,०००/- रु. ५००/-  

१ सीट मात्र भएको रु. ५००/- रु. २५०/-  

13.  कस्मे�टक पसल :    

कस्मे�टक खुद्रा पसल रु. ५००/- रु. ३००/-  

14.  ईलोक्ट्रो�नक्स खुद्रा पसल    

रेडीयो, घडी, क्यालकुलेटर मात्र �व�क्र पसल रु. ५००/- रु. ३००/-  

अ�डयो, �भ�डयो पसल रु. ५००/- रु. ३००/-  

ममर्त पसललाई रु. ५००/- रु. ३००/-  

मोबाइल पसल रु. १,०००/- रु. ५००/-  

15.  �वधूत सामग्री पसल :    

�वधूत सामग्री खुद्र पसल रु. १,०००/- रु. ५००/-  

�वधुत सामग्री ममर्त पसल रु. ५००/- रु.३००/-  

16.  टे�ल�भजन तथा क्यामरा पसल :    

होलसेल �वके्रता रु.२,०००/- रु.१,५००/-  

खुद्रा �वके्रता रु. १,०००/- रु. ५००/-  

17.  �नमार्ण व्यवासायी: (घ) वगर् इजाजत नयाँ बनाउदा 

               (घ) वगर् इजाजत प्र�त�लपी 

  नामसार� 

                  क) प�रवार �भत्रको 

                  ख) प�रवार बा�हरको 

रु. २०,०००/- 

रु. ४,०००/- 

 

५०००।– 

२००००।- 

रु.१०,०००/-  
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18.  �व�ीय  तथा सहकार� संस्था :    

आ�थर्क कारोबार गन� वा�णज्य ब�क रु. १०,०००/- रु.५,०००/-  

�बकाश बैक शाखा कायार्लय रु. ८,०००/- रु.४,५००/-  

�व��य कम्पनी शाखा कायार्लय रु. ५,०००/- रु.३,०००/-  

वीमा कम्पनी तथा लघु �व� �वकास बैक रु. ५,०००/- रु.३,०००/-  

�वदेशी मुद्रा सटह� काउण्टर रु. १,५००/- रु. ७००/-  

रे�मटयान्स सेवा रु.२,०००/- रु.१,५००/-  

 

19.  जु�ा तथा चप्पल पसल :    

खुद्रा �वके्रता रु. ५००/- रु. ३००/-  

आफै जु�ा तयार� गर� �वक्र� गन� रु. २००/- रु.१००/-  

पसल राखी ममर्त गन� �न:शुल्क   

मा�थ उल्ले�खत नभएका अन्य जु�ा पसल रु. २००/- रु. १००/-  

20.  हेभी तथा लाईट गाडी मोटर पाटर्स र मेसीनर� औजार  
पसल : 

   

बस, ट्रक, टेक्टर, तथा हेभी गाडी �बक्र� पसल रु. १०,०००/- रु. ५,०००/-  

लाईट गाडी, जीप, कार, �वक्र� पसल रु. ५,०००/- रु. ३,०००/-  

मोटर साईकल स्कुटर �वक्र� गन� पसल रू. ४,०००/- रु. २,५००/-  

साइ्र्�कल, �रक्सा �वक्र� पसल रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

िजप, कार टे्रक्टर ममर्त तथा स�भर्�सङ्ग रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

मोटर साईकल, �ट.�भ. �फ्रज ममर्त रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

21.   पाटर्स �वक्र� पसल :    
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साईकल र �रक्साको पाटर्स �वक्र� गने रू. ५००/- रू. ३००/-  

22.  टायर तथा मो�वल �बके्रता :    

मो�वल आयल खुद्रा �वके्रता रू. ५००/- रू. ३००/-  

लेथ, वेल्डीङ्ग भएको पसल रू. ५००/- रू. ३००/-  

प्लािष्टक खुद्रा �बके्रता रू. ५००/- रू. ३००/-  

२३.  ईन्धन ब्यवसायी :    

पेट्रो�लयम पदाथर् १ वटा सम्म पम्प भएको रु. १०,०००/- रु. ५,०००/-  

मट्ट�तेल �डलर रु. २,०००/- रु. १,०००/-  

ग्याँस �स�लण्डरको सब �डलर रु. २,०००/- रु. १,५००/-  

२४.  मद�रा :    

रक्सी, �बयरको थोक �ब�क्र पसल रु. ८,०००/- रु. ५,०००/-  

रक्सी, �बयरको खुद्रा �ब�क्र पसल रु. ४,०००/- रु. ३,०००/-  

२५.  हल्का पेय पदाथर् �ब�क्र पसल :    

रक्सी, �वयर, कोल्ड �ड्रक्कंस ्र अन्य खुद्रा �वके्रतालाई रु. २,०००/- रु. १,५००/-  

कोल्ड �ड्रक्कंस ्र अन्य खुद्रा �वके्रता रु. १,०००/- रु. ५००/-  

२६.  

 

हल्का पेय पदाथर् उत्पादन उद्योग :    

�मनरल वाटर उद्योग रु.३,०००/- रु.२,०००/-  

�पउने पानी सप्लायसर् रु.१,०००/- रु.५००/-  

आईस बरफ उद्योग रु.१,०००/- रु.५००/-  

आईस�क्रम उद्योग रु.१,०००/- रु.५००/-  

सोडा उद्योग रु.५००/- रु.३००/-  



37 

 

�स.नं. व्यबसायको �क�सम (लगानीको आधारमा) दतार् शुल्क न�वकरण शुल्क कै�फयत 

डेर� उधोग रु. ५००/- रु.३००/-  

२७. फोटो स्टु�डयो रु. ५००/- रु.३००/-  

२८. �श�ा सेवा    

 कम्प्यूटर प्र�श�ण केन्द्र   रु. १,०००/- रु.५००/-  

�नजी �ेत्रका क्याम्पस रु. ८,०००/-   

�नजी �ेत्रका मा.�व. रु. ८,०००/-   

�नजी �ेत्रका आधारभुत �वद्यालय रु. ५,०००/-   

नयाँ अनुम�त : संस्थागत तफर्  मा.�व.तह रु.८,०००/-   

संस्थागत तफर्  आधारभूत तह रु.५,०००/-   

सामुदा�यक तफर्  मा.�व. तह  �न:शुल्क   

सामुदा�यक तफर्  आधारभूत तह  �न:शुल्क   

क�ा थप तफर्  
: 

संस्थागत तफर्  मा.�व.तह रु.३,०००/-   

संस्थागत तफर्  आधारभूत तह रु.२,०००/-   

भाषा प्र�श�ण संस्था   रु. १,००० /- रु.५००/-  

मन्टेश्वर� तथा �शशु स्याहार केन्द्र रु. १,०००/- रु.५००/-  

कम्प्यूटर, इलेक्ट्रो�नक ता�लम, भाषा �श�ा, ट्यूसन 
सेन्टर, सवार� ता�लम केन्द्र 

रु. १,०००/- रु.५००/-  

धा�मर्क �श�ण सस्था/मदरसा   �न:शुल्क 

डान्स तथा िजम खाना �फटनेस सेन्टर रु. ५,००/- रु.३००/-  

�स.�ट.ई.�भ.ट�. बाट अनुम�त प्राप्त प्र�श�ण केन्द्र रु. २,०००/-   

सेवा प्रदायक प्रा.�ल. रु. १,०००/- रु.५००/-  

२९. छापाखाना  तथा अपसेट �प्रिन्टङ पे्रस :    
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“क” शे्रणी (छापाखाना तथा अफसेट सबै भएको) रु. २,०००/- रु.१,०००/-  

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

रु. १,०००/- रु.५००/-  

“ग” शे्रणी प�त्रका प्रकाशक रु.५००/- रु.३००/-  

३०. टान्सपोटर् व्यवसाय    

३१.  कपडा तथा र�डमेट फैन्सी पसल : १,०००/- रु.५००/-  

कपडा तथा फेन्सी हाउस ब्याग स�हत थोक पसल  रु.५००/- 

 

 

 

. 

रु.३००/-  

कपडा तथा फेन्सी हाउस ब्याग स�हत खुद्रा पसल  

सुती कपडाको �डलर थोक �वके्रता  

कपडा तथा रे�डमेट फेन्सी पसल  

सुती कपडा खुद्रा �वके्रता  

ब्याग पसल थोक �बके्रता  

ब्याग पसल खुद्रा �बके्रता  

धागो, टाक, फस्नर खुद्रा पसल  

३२.  स्टेसनर� तथा पुस्तक पसल :    

स्टेसनर� थोक पसल २,०००/- १,५००/-  

खुद्रा स्टेशनर� पसल  

रु. ५००/- 

 

रु.३००/- 

 

�कताब तथा कापी बीक्र� पसल  

कापी मात्र �वक्र� पसल  

३३. दै�नक उपोभोगका बस्तु :    

खाद्यान्न सप्लायसर् रु. २,०००/- रु.१,५००/-  

गल्लाथोक �वके्रता रु. २,०००/- रु.१,५००/-  

खाद्यान्न, �करानाको थोक �वके्रता रु. २,०००/- रु.१,५००/-  
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�स.नं. व्यबसायको �क�सम (लगानीको आधारमा) दतार् शुल्क न�वकरण शुल्क कै�फयत 

खाद्यान्न, �करानाको खुद्रा पसल रु. १,०००/- रु. ५००/-  

�भ�त्र सडकमा रहेका साना �कराना पसल  

रु. ५००/- 

 

रु. ३००/- 

 

अन्य खुद्रा �बक्र� पसल  

३४. हाडर्वेयर/मे�शनर�/पेन्ट/सेनेटर� पसल :    

“क” शे्रणीको हाडर्वेयर पसलवा थोक �वके्रता vat मा भएको रु. २,५००/- रु. २,०००/-  

“ख” शे्रणीको हाडर्वेयर पसल रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

“ग” शे्रणीको हाडर्वेयर पसल रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

�समेण्टको फुटकर �वके्रता रु. १,०००/- रु. ५००/-  

कृ�ष मे�शनर� पसल रु. १,०००/- रु. ५००/-  

३५.  भाँडा पसल :    

भाडाको थोक �वके्रता रु. १,०००/- रु. ७००/-  

भाडाको फुटकर �वके्रता रु. ७००/- रु. ५००/-  

टेन्ट हाउस रु. ७००/- रु. ५००/-  

३६. सट�रङ तथा फमार् ब्यवसायी :    

�मक्चर तथा सट�रङ्ग सामान भएको रु. १,०००/- रु. ७००/-  

सट�रङ्ग सामान मात्र भएको रु. ७००/- रु. ५००/-  

�मक्चर मात्र भएको रु. ७००/- रु. ५००/-  

३७. कृ�ष फमर् तथा पशु आहारा उद्योग र ब्यापार� :    

पशु आहर �ब�क्र केन्द्र रु. ७००/- रु. ५००/-  

कृ�ष फमर् तथा पशु पंछ� उद्योग रु. ५००/- रु. ३००/-  

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

३८. लेखा पर��कहरु :    
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“ख” वगर् रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

“ग” वगर् रु. १,०००/- रु. ५००/-  

“घ” वगर् रु. १,०००/- रु. ५००/-  

३९.  संचार सेवा :    

केबुल च्यानल प्रशारण सेवा रु. १,५००/- रु.१,०००/-  

एफ.एम. प्रशारण सेवा रु. १,०००/- रु. ५००/-  

पत्रप�त्रका प्रकाशन सेवा रु. १,०००/- रु. ५००/-  

फोटोकपी, �प.�स.ओ, साईबर क्याफे सेवा रु.३००/- रु.२००/-  

कु�रयर सेवाको शाखा कायार्लय कायार्लय रु.५००/- रु.३००/-  

�डसहोम सम्बिन्ध कारोबार गन� रु.५००/- रु.३००/-  

४०. कन्सलटेन्सी सेवा :    

कन्सल्टेन्सी, इनजी�नय�रङ तथा  प्रा�व�धक सेवा रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

�फल्ड रेखाँकन  रु २,५००/-   

४१. कं�क्रट उद्योग  :    

कं�क्रट ब्लक, टायल, र�ङ्ग आ�द उत्पादक  रु. २,०००/- रु. १,५००/-  

ईटा भट्टा रु.२,५००/- रु. २,०००/-  

पोल र ह्यूमपाइप रु. २,५००/- रु. २,०००/-  

४२. �बस्कुट तथा पाउरोट� उद्योग :    

�वस्कुट पाउरोट� दालमोठ उद्योग रु. १,०००/- रु. ५००/-  

�वस्कुट पाउरोट� बेच्ने पसल रु. ५००/- रु.३००/-  

४३. अगरब�ी तथा मोमब�ी उद्योग : रु. ५००/- रु. ३००/-  

४४. फ�नर्चर उद्योग :    
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आल्मु�नयम खुद्रा �ब�क्र पसल रु.१,०००/- रु.५००/-  

काठ फ�नर्चर खुद्रा �वक्र� गन� रु. ७००/- रु.५००/-  

बेतबाँसको फ�नर्चर �बक्र� रु. ७००/- रु.५००/-  

४५. स-�मलः रु. २,०००/- रु.१,५००/-  

४६. कुटानी, �पसानी, पेलानी �मल :    

हलर �मल, �चउरा �मल र पेलानी कुटानी �पसानी रु. १,०००/- रु.७००/-  

ईिन्जनबाट चल्ने �मलहरु रु २,०००/- रु. १,०००/-  

४७.  अन्य उद्योगः रु २,०००/- रु. १,०००/-  

४८. ईिन्ज�नय�रङ वकर् सप :    

�ग्रल सटर  रु. १,५००/- रु. १,०००/-  

४९. जडीबुट� ब्यवसाय :    

जडीबुट� प्रशोधन व्यवसाय रु. ५,००/- रु. ३,००/-  

ज�डबुट� �वक्र� �वतरण रु. ५,००/- रु. ३,००/-  

५०. प्लािष्टक सामाग्री �वके्रता :    

थोक �वके्रता रु. १,०००/- रु. ७००/-  

खुद्रा �वके्रता रु. ७००/-  रु. ५००/-  

५१. �शशा, फे्रम र प्लाइउड �वके्रता : रु. १,०००/- रु. ५००/-  

५२. रंगरोगन पसल : रु. १,०००/- रु. ५००/-  

५३. हाउिजङ तथा �रयल स्टेट :    

१ �वघा सम्मको हाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा खर�द 
�वक्र� तफर्  

रु. ५,०००/-   
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१ �वघा दे�ख ५ �वघा सम्महाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा 
खर�द �वक्र� तफर्  

रु. १०,०००/-   

५ �वघा दे�ख मा�थको हाउजीङ कम्पनी तथा घरजग्गा 
खर�द �वक्र� तफर्  

रु. १५,०००/-   

५४. �व�भन्न कम्पनीका टे�लफोन टावरहरुको बा�षर्ककर 

कम्पनी : 
   

नेपाल टे�लकम रु. ८,०००/- रु. ५,०००/-  

�निज मोबाइल कम्पनीबाट एन.�स.एल, यू �ट.एल. र 
स्माटर् सेट 

रु. ८,०००/- रु. ५,०००/-  

एफ.एम. रे�डयो १०० मेगावाट सम्म   रु. ५००/- रु. ३००/-  

एफ.एम. रे�डयो १०० मेगावाट भन्दा मा�थ रु. ६००/- रु. ४००/-  

५५. फुल �बरुवा �व�क्र पसल : रु. ५००/- रु. ३००/-  

नसर्र� रु. ५००/- रु. ३००/-  

फुल �ब�क्र पसल रु. ५००/- रु. ३००/-  

५६. अन्य :    

पाकर्  तथा �पक�नक स्पट रु. ५००/- रु. ३००/-  

उजार्मुलक उद्योग तफर्  :    

सोलार पावर कम्पनी रु.५००/- रु. ३००/-  

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

ढुवानी कम्पनी     रु १,०००/- रु. ५००/-  

�व�ापन सेवा फमर् कम्प�न   रु १,०००/- रु. ५००/-  

बैदे�शक रोजगार व्यवसाय रु १,०००/- रु. ५००/-  

मा�थ उल्लेख नभएको अन्य रु.५००/- रु. ३००/-  

क्रसर उद्योग (सु�चकरण)  रु २०००००/- रु २५०००/-  



43 

 

�स.नं. व्यबसायको �क�सम (लगानीको आधारमा) दतार् शुल्क न�वकरण शुल्क कै�फयत 

बालुवा प्रशोधन उधोग सु�चकरण रु २,००,०००/- रु २५,०००/-  

 क्रसर उद्योग बा�षर्क ब्यबशाय कर रु.५०,०००/-   

 बालुवा प्रशोधन उधोग बा�षर्क ब्यबशाय कर रु.५०,०००/-   

 

 

अनुसूची– ४ 
(ऐनको दफा ५ संग सम्बिन्धत) 

वन पैदावार/जडीबुट�, कवाडी र जीवजन्त कर (बा�हर �नकासी) 
�स.नं. �ववरण कर शुल्क कै�फयत 

१ कानुनले प्र�तवन्ध नलगाएका छाला,हड्डी,प्वाख आ�दको प्र�त के.जी. रु. १/-  

२ खसी, बोका, बंगुर आ�दको बा�हर �नकासी प्र�त एकको रु. ५/-  

३ राँगा, गोरु, भैसी आ�दको  बा�हर �नकासीप्र�त एकको रु. १०/-  

४ �चरान  काठ  बा�हर �नकासी प्रर्�त क्यू�फट रु. ५/-  

५ गो�लया काठ बा�हर �नकासी प्र�त क्यू. �फट रु. ४/-  

६ दाउरा प्र�त ट्रक बा�हर �नकासी  रु. १,०००/-  

७ दाउरा प्र�त ट्याक्टर बा�हर �नकासी रु.५००/-  

८ बनकस, छवाल�, पराल प्र�त ट्रक रु.३००/-  

९ बनकस,छवाल�,पराल प्र�त ट्याक्टर रु.१५०/-  

१० ज�डवुट� ख�रद मूल्यको आधारमा २ प्र�तशत  

 सा�बक िजल्ला �बकास स�म�तले िजल्ला बा�हर �नकासीमा लगाउदै आएको अन्य �शषर्कमा समेत समन्वय 
गर� कर लगाईने छ । 
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अनुसूची– ५ 

सवार� साधन कर 
�स.नं. �ववरण कर शुल्क कै�फयत 

१ स्कावेटर,  शुल्क न�लने 

२ जे.�स.पी. 

३ बस, ट्याक्टर, लर�, हे�भगाडी, �टपर 

४ भाडाका कार, िजप, �मनी बस 

५ टेक्टर 

६ स्कुटर, मोटर साईकल 

७ �बधुतीय �रक्सा  कायर्पा�लकाले तोके 
बमोिजम �सफा�रस दस्तुर 
लाग्ने छ । 

८. अटो �रक्सा 

९. ठेलागाडा, रेक्सा 

 

अनूसूची– ६ 

�व�ापन दस्तुर 

क्र स �ववरण 
कर,दस्तूर,शूल्क 
रु.(आ.व.०७९/०८०) 

कै�फयत 

१. हो�ड�ग बोडर् फ्लेक्स बोडर् प्र�त वगर्�फट रु.१००/-  

२. व्यवसा�यक �भ�े लेखन प्र�त बगर्�फट रु.३०/- 

३. ग्लोबोडर् �बद्धुतीय बोडर् ए सी पी बोडर् तथा �डिजटल 
बोडर् प्र�त वगर्�फट 

रु.३००/- 

४. �नजी र सावर्ज�नक स्थानमा तुल व्यानर एक हप्ता 
भन्दा बढ� 

रु.१००/- 

५ पोलहरुमा �ब�ापन गरेवापत प्र�त पोल रु.१,५००/- 
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अनुसूची– ७ 

मनोरञ्जन कर 
क्र स �ववरण कर,दस्तूर,शूल्क रु. .(आ.व.०७९/०८०) कै�फयत 

१. जाद ु रु.१००/-  

२. सकर् स रु.३००/- 

३. खेलतमासा रु.२००/- 

४. मेला रु.२००/- 

५. महोत्सव रु.१,०००/- 

 

अनुसूची– ८ 

बहाल �वटौर� कर 
प्रकार कर (आ.व.०७९/०८०) कै�फयत 

बहाल �बटौर� कर होटल रेस्टुरेन्ट खुदा  पसल लगायत  प्र�त वगर्�फट रु १०/- का 
दरल े

 

गाउँ ब्लक ऐलानी 
प्र�त तथा 
सावर्ज�नक �ेत्र 

राजमागर्संग जो�डएको घरजग्गा बा�षर्क रु. ५०/-  

�भत्री पक्क� सडकसंग जो�डएको घरजग्गा बा�षर्क रु. ३०/-  

�भत्री ग्राबेल सडकसंग जो�डएको घरजग्गा बा�षर्क रु. २०/-  

�भत्री कच्ची बाटोसंग जो�डएको घरजग्गा बा�षर्क रु. १०/-  

खेतीयोग्य एैलानी प्र�त जग्गासंग जो�डएको घरजग्गा बा�षर्क रु. ५/-  

 

अनुसूची– ९ 

पा�कर् ङ्ग शुल्क 
सवार� पा�कर् ङ शुल्क �दनको रु. ५/- दे�ख रु. २०/- सम्म  
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अनुसूची– १० 

टे्र�कंग, कोयो�कङ, क्यानोइङ्ग 
यस सम्बन्धी कर प्रच�लत �नयम अनुसार असुल गनर् गाउँकायर्पा�लकालाई अिख्तयार� प्रदान गन� 
र गाउँकायर्पा�लकाले तोके बमोिजम हुने । 

जै�बक �व�वधता संर�ण तथा वन �बकास शुल्क (यस ऐनको दफा ६ संग सम्बिन्धत) 

गाउँपा�लका �ेत्र का सामुदा�यक वन तथा रािष्ट्रय वन वाट उत्पादन हुने काठ तथा दाउरामा 
जै�बक �व�वधता संर�ण तथा वन �बकासका  ला�ग तप�सल अनुसार शुल्क असुल ग�रने छ । 

�स.नं. �ववरण कर सुल्क कै�फयत 

१ साल गो�लया प्र�त क्यू. �फट रु. ५/- उपभोक्ता �भत्र अन्त�रक 
खपत ग�रने काठ तथा 
दाउरामा यो शुल्क �लईने 
छैन । 

२ खयर गो�लया  प्र�त क्यू. �फट रु. ५/- 

३ कुकाठ तथा अन्य जात  प्र�त क्यू. �फट रु. ३/- 

४ सालको दाउरा प्र�त चटृा रु. ७००/- 

५ कुकाठ दाउरा प्र�त चटृा रु. ५००/- 

 

अनुसूची– ११ 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

�स.नं. कर सुची �ववरण 
सेवा शुल्क, दस्तुर 
(आ.व.०७९/०८०) 

कै�फयत 

१.  नाता प्रमा�णत 

 

अंग्रेजी रु.३००/-  

नेपाल� रु.२५०/-  

२.  राहदानी �सफा�रस  रु.१००/-  

३.  जग्गा प्रशासन 

क) नामसार�  

नामसार�  रु.३००/-  

नामसार� मुचुल्का रु.३००/-  

ख) घरवाटो �सफा�रस  (प्र�त �क�ा) मुल सडकले छोएका जग्गाहरु  ५००/-  
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�स.नं. कर सुची �ववरण 
सेवा शुल्क, दस्तुर 
(आ.व.०७९/०८०) 

कै�फयत 

सहायक कालोपत्रे बाटोल े
छोएका 

३००/-  

�भत्री बाटोमा पन� जग्गाहरु  २५०/-  

अन्य खेती योग्य जग्गाहरु  २००/-  

पहाडी �ेत्रमा पन� जग्गाहरु रु.१००/-  

ग) शे्रष्ताकायम, हकभोग �सफा�रस  २००/-  

घ) फोटो प्रमा�णत र नक्कल 
�सफा�रस 

 रु.१००/-  

४.  प�त-पत्नी सम्बन्ध �बच्छेद �सफा�रस अंग्रेजी रु.२००/-  

५.  पेन्सनकाडर् वा सो सम्बन्धी अन्य 
�सफा�रस 

 रु.२००/-  

६.  हकवाला संर�ण सम्बन्धी �सफा�रस  रु.१००/-  

७.  भारतीय पेन्सन पा�रवा�रक �ववरण र 
अन्य �सफा�रस 

 रु.४००/-  

८.  भारतीय पेन्सन �सफा�रसका ला�ग  रु.४००/-  

९.  नेपालको पेन्सन पा�रवा�रक �ववरण   रु.२००/-  

१०.  व�ृटश पेन्शन पा�रवा�रक �ववरण 
�सफा�रस 

 रु.८००/-  

११.  संघ संस्था  न�वकरण सम्बन्धी �सफा�रस रु.५००/-  

१२.  आवाद� रुखको �सफा�रस सालको प्र�त रुख रु.७००/-  

अस्नाको प्र�त रुख रु.५००/-  

�समलको प्र�त रुख रु.७००/-  

सीसौको प्र�त रुख रु.३००/-  

ख्यरको प्र�त रुख रु.५००/-  
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�स.नं. कर सुची �ववरण 
सेवा शुल्क, दस्तुर 
(आ.व.०७९/०८०) 

कै�फयत 

आपको प्र�त रुख रु.३००/-  

अन्य प्र�त रुख रु.२००/-  

बांस प्र�त गोटा  रु.१०/-  

१३.  अंग्रेजी रुपान्तर जन्म दतार् ठेगाना प�रवतर्न 
वाहेक  

रु.१५०/-  

१४.  वंशजको नाग�रकता सम्बन्धी 
�सफा�रस 

 रु.१००/-  

१५.  अं�गकृत नाग�रकता �सफा�रस  रु.२००/-  

१६.  नवालक प�रचय पत्र (�सफा�रस)   �नशुल्क 

१७.  ठेगाना प�रवर्तन �सफा�रस  रु.१००/-  

१८.  नाम छुटको �सफा�रस  रु.१००/-  

१९.  व्यिक्तगत घटना ३५ �दन नाघे प�छ   रु.२००/- ऐन 
बमोिजम 

२०.  व्यिक्तगत घटना दतार् प्रमाणपत्रको 
प्र�त�लपी 

 रु.५००/- ऐन 
बमोिजम 

२१.  सिजर्�मन मूचुल्का नाग�रकता  रु.३००/-  

२२.  क) चार�कल्ला बाटोमा नपन� (प्र�त १ 
�क�ा) 

पहाडी �ेत्रमा पन� रु.१००/-  

ख) चार�कल्ला प्रमा�णत बाटोमा 
पन�(प्र�त १ �क�ा को) 

मुल सडकले छोएका जग्गाहरु  रु.३५०/-  

पक्क� सडकले छोएका 
जग्गाहरु  

रु.३००/-  

कच्ची बाटो ग्राभेलगरेको 
बाटोले छोएका जग्गाहरु  

रु.२००/-  

अन्य कच्ची बाटोमा पन� रु.१५०/-  
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�स.नं. कर सुची �ववरण 
सेवा शुल्क, दस्तुर 
(आ.व.०७९/०८०) 

कै�फयत 

वाटो नभएको रु.१००/-  

ग) थप प्र�त �क�ा  पक्क� बाटोमा पन� रु.१००/-  

कच्ची बाटोमा पन� रु.४०/-  

२३.  पक्क� घरस�हत जग्गाको ४ �कल्ला 
�सफा�रस गदार् थप  

 रु.५००/-  

२४.  सनाखतको �सफा�रस  रु.१००/-  

२५.  जन्म मतृ्यु सम्बन्धी �सफा�रस (मतृ्यू 
�सफा�रस ) 

अंग्रेजी रु.१०० /-  

नेपाल� रु.५०/-  

प्रमा�णत शूल्क रु.५०/-  

२६.  स्थायी बसोबास सम्बन्धी �सफा�रस  रु.१००/-  

२७.  नाम, थर, जन्म �म�त संशोधन 
�सफा�रस 

 रु.१००/-  

२८.  सजर्�मन शुल्क  रु.३००/-  

२९.  अ�मन शुल्क। �फल्ड नापजँच  गदार् 
लाग्ने दस्तुर 

 रु.२,५००/-  

३०.  अ�ववा�हत प्रमा�णत नेपाल� रु.२००/-  

अग्रेजी रु.३००/-  

३१.  वसाइसराइ  रु.१००/-  

३२.  चा�र�त्रक �सफा�रस वैदे�शक प्रयोजनका ला�ग रु.३००/-  

स्वदेशी प्रयोजनका ला�ग रु.१००/-  

�वद्याथ�का ला�ग रु.५०/-  

जनजाती र द�लत प्रमा�णत रु.१००/-  

३३.  �वद्युत जडान सम्बन्धी �सफा�रस १) सामान्य कच्ची घर रु.१००/-  
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�स.नं. कर सुची �ववरण 
सेवा शुल्क, दस्तुर 
(आ.व.०७९/०८०) 

कै�फयत 

स्तर अनुसार पिक्क घर रु.२००/- 

२) व्यवसा�यक रु.२००/-  

३) �थ्रफेज  रु.५००/-  

 कृ�ष �मटर जडान �सफा�रस  �न:शुल्क  

३४.  टे�लफोन जडान सम्बन्धी �सफा�रस  रु.२००/-  

३५.  �नजी धारा जडान सम्बन्धी �सफा�रस  रु.१००/-  

३६.  �वद्युत, टे�लफोन, खानेपानी सम्बन्धी 
नामसार� �सफा�रस आार.सी.सी.पक्क� 
घर अन्य घर 

पक्क� घर रु.१००/-  

कच्ची घर  रु.१००/-  

३७.  उद्योग स्थापना/ दतार्  �सफा�रस  

ठूलो उद्योग रु.७,०००/-  

मझौला उद्योग  रु.५,०००/- 

साना उद्योग  रु.५००/- 

अन्य उद्ध्योग �सफा�रस रु.२००/- 

मुचुल्का ३००/- 

पो�लिक्ल�नक �सफार�स ५०००/- 

३८.  छात्रव�ृ� सम्बन्धी �सफा�रस  �नशुल्क  

३९.  नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम 
�सफा�रस 

 �नशुल्क  

४०.  जग्गा दतार् �सफा�रस “क” बगर्को �ेत्र रु.१०००/- प्र�त कट्ठा 

“ख” बगर्को �ेत्र रु.७००/- 



51 

 

�स.नं. कर सुची �ववरण 
सेवा शुल्क, दस्तुर 
(आ.व.०७९/०८०) 

कै�फयत 

“ग” बगर्को �ेत्र रु.५००/- 

४१.  अंसबण्डा       ,,  रु.३००/-  

४२.  घर कायम      ,,  रु.३००/-  

४३.  रकम असुल�मा �बगोको (�मलापत्रमा) रु.७००/-  

४४.  नाम,जन्म�म�त,वावूको नाम आ�द 
फरक प�र सच्चाउनू पन� भएमा  

 रु.१००/-  

 

२. अन्य �सफा�रस दस्तुर 

�स.न कर सुची �ववरण कर, दस्तूर, शूल्क रु. 

१ �नवदेन फाराम तथा अनुसु�च फाराम (प्र�त 
पाना)  

 �नशुल्क 

२ प�त पत्नीको सम्बन्ध �वच्छेद �नवेदन दतार् 
दस्तुर 

 �न:शूल्क 

३ अन्य मूचुल्का  ३००/- 

५ भवन �नमार्ण दरखास्त फाराम  ३००/- 

६ पर��ा सम्बन्धी दरखास्त फाराम शुल्क  १००० 

७ कोटेशन फाराम शुल्क आ�थर्क �नयमानूसार   

८ कोटेसन 

टेण्डर फाराम शुल्क 

आ�थर्क �नयमानूसार   

आ�थर्क �नयमानूसार   

९ �नवेदन नक्कल प्र�त पाना आफैले सादार्  ५/- 

कायार्लयल ेसादार्  १०/- 

१० घर �नमार्ण नक्शाको नक्कल दस्तूर कायार्लयबाट सादार् एक 
तला 

१५/- 
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�स.न कर सुची �ववरण कर, दस्तूर, शूल्क रु. 

सोभन्दा मा�थ प्र�त तल्ला ५/- 

आफै सादार् एक तला १०/- 

प्र�त तला थप ५/- 

११ �मलापत्र दस्तूर प्र�त प�  २५०/- 

१२ मेल�मलाप आबेदन दस्तुर  १०/- 

१३ मुद्दा दतार् दस्तुर  १०० 

१४ �ल�खत जवाफ दस्तुर  ५० 

१५ ऐलानी जग्गा जोतभोग दस्तुर  प्र�त कठ्ठा रु. २००।- 

१६ क�ा आठको प्रमाण पत्र  ४०० 

१७ प्रमाण पत्र सच्याइएको  २०० 

 

नोट : असहाय, �बपन्न वगर्हरुको हकमा गा.पा.अध्य�, प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत, 
वडाअध्य�को तोक आदेश अनुसार �नशुल्क सेवा प्रदान गनर् स�कनेछ । 

 

३. है�सयत प्रमा�णत दस्तुर 
�स.न कर सूची �ववरण कर,दस्तूर,शूल्क रु. 

(आ.व.०७९/०८०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

१ ऋण र वैदे�शक रोजगारका ला�ग मुल्याङ्कन  

(शै��क प्रयोजनको हकमा भए ५० प्र�तशत 
छुट हुनेछ) 

रु.३ लाख सम्म ३५०/- 

रु.५ लाख सम्म ७००/- 

रु.१० लाख सम्म १,५००/- 

रु.२० लाख सम्म ३,५००/- 

रु.३० लाख सम्म ६,०००/- 

रु.४० लाख सम्म ८,०००/- 
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रु.५० लाख सम्म १०,०००/- 

रु. ५० लाखभन्दा 
बढ�मा प्र�त १०लाख 

६,०००/- 

क. सम्प��मूल्याङ्कन र बा�षर्कआम्दानी दवुै गराउनेलाई बढ� दस्तूर हुन आउने एकमात्र असूल 
गन�। 

ख. गाउँपा�लकाले तत्काल �धतो मुल्यांकन गरेको �सफा�रसको पूनः नवीकरणगनुर्पदार् जुन 
प्रयोजनका ला�ग ग�रएको हो सोको ला�ग लाग्ने दस्तुरको १० प्र�तशत थप राजश्व �लइनेछ 
। 

४. सक्सन ट्यांक/लोडर�टप्परको भाडा 

क्र स �ववरण कर,दस्तूर,शूल्क  

१ सक्सनट्यांक/लोडर 
�टपरको भाडा 

सक्सनट्यांकगा.पा. �ेत्र�भत्र प्रत्येक पटक ४,०००/- 

ट्रयाक्टर प्र�त �दन ४,०००/- 

२ ग्रेडर भाडा उपभोक्ता स�मती प्र�त �दन १४,५००/- इन्धन बाहेक 

३ ग्रेडर भाडा ठेक्का प्र�त �दन १६,५००/- इन्धन बाहेक 

४ रोलर भाडा उपभोक्ता स�मती प्र�त �दन ११,५००/- इन्धन बाहेक 

५ रोलर भाडा ठेक्का प्र�त �दन १२,५००/- इन्धन बाहेक 

 

प्राकृ�तक साधन उपयोग तथा बाटो सम्भार शुल्क (यस ऐनको दफा ५ संग सम्बिन्धत ) 

�स.न �ववरण कर, दस्तूर, शूल्क 

१. �गट�, ढंुगा, माटो, वालूवा, ग्राभेल आन्त�रक �नकासी 
(गा.पा. �भत्र) 

प्र�त घन फ�ट �नःशुल्क 

२ �गट�, ढंुगा, माटो, वालूवा, ग्राभेल बा�हर �नकासी 
(गा.पा. बा�हर) 

प्र�त घन फ�ट ०|५० पैसा 
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३ बाटो सम्भार शुल्क प्र�त घन फ�ट ०|५० पैसा 

४ वाताबरण शुल्क प्र�त घन फ�ट ०|५० पैसा 

 
घर नक्शापास दस्तुर 

अ)  घर नक्सा पास सम्बन्धी दस्तुर 
�स. नं. भौ�तक संरचनाको �ववरण करको दर (प्र�त व.फ�.) 

ने.रु.मा 

नक्सापास �ेत्र 

क ख ग 

१. आर. सी. सी. फे्रम 
स्�क्चर 

क) पूणर् भु�मगत तला 4/- 3/- 2/- 

ख) अधर् भु�मगत तला 3/५० 3/- 2/७५ 

ग) ज�मन तला 4/५० 4/- 3/७५ 

घ) प�हलो तला  4/७५ 4/२५ 4/- 

ङ)दोश्रो तला 5/- 4.५० 4/- 

च) तेश्रो तला 5.२५ 4/७५ 4/५० 

छ) चौथो तला 5/५० 5/- 4/२५ 

ज) पाचौ तल्ला वा सो भन्दा 
मा�थ  

6/- 5/५० 4/५० 

२ �समेन्टको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो (न्युनतम २३ 
से.मी. मोटाई) आर.सी.सी. टायल 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/- 
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�स. नं. भौ�तक संरचनाको �ववरण करको दर (प्र�त व.फ�.) 
ने.रु.मा 

नक्सापास �ेत्र 

क ख ग 

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

 

क) पुराना घरहरुको हकमा नक्सा �नय�मतका लागी पुवर् पिश्चम राजमागर् �ेत्र प्र�त वगर् �फट 
पिक्क रु.३/- र किच्च प्र�त वगर् �फट रु. २/-  दरलाई कायम गन� । 

ख) पुराना घरहरुको हकमा नक्सा �नय�मतका ला�ग पुवर् पिश्चम राजमागर् �भत्रका �ेत्रमा प्र�त 
वगर् �फट पिक्क रु. २/-  र किच्च प्र�त वगर् �फट रु. १.५० दरलाई कायम गन� । 

ग) पुराना घरहरुको हकमा नक्सा �नय�मतका लागी कच्ची मागर् �ेत्रमा प्र�त वगर् �फट पिक्क 
रु. १.५ र किच्च प्र�त वगर् �फट रु. १/- दरलाई कायम गन� । 

घ) ढलान नभएको घर एकमुष्ठ रु. ३००/- दरलाई कायम गन� । 
ङ) साधारण स्वीकृ�तका लागी �फल्ड सजर्�मन शुल्क �लई सजर्�मन गराई मात्र स्वीकृत �दने । 

आ) नक्सापास �ेत्र �नधार्रण 
गाउँकायर्पा�लका �ेत्र �भत्रका स्थानहरुलाई भौगो�लक तथा पुवार्धार �वकासको अवस्थाका 
आधारमा करको दर �नधार्रण ला�ग देहायका �ेत्रहरु �नधार्रण गर�एको छ । 

क. मुख्य शहर� �ेत्र(क) भन्नाले देहायका �ेत्रहरु पदर्छन । 
पुवर् पिश्चम राजमागर्को दायां वायां राजमागर्ले छोएको 

कुसुम,ओवर�,ढकेर�,नयागाउँको जग्गा। 

 
ख. बजार �ेत्र(ख) भन्नाले देहायका �ेत्रहरु पदर्छन । 
अगैया,बैजापुर हंुदै नेपालगंज जोड्ने बाटो  दायां वायां (�सधनवा,ढलैया,अमरहवा,�नवुवाटार)। 
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ग. ग्रा�मण �ेत्र (ग) भन्नाले देहायका �ेत्रहरुपदर्छन । 
�ेत्र (क) र (ख) मा परेका बाहेकका अन्य ग्रा�मण �ेत्र। 

इ) कम्पाउण्डवाल 
क शहर� �ेत्रः ब्लक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. 

�पल्लर �समेन्टको जोडाइमा प्र�त र�नङ्ग 
�फटको रु.०.३० 

अन्य �ेत्रः ब्लक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. 
�पल्लर �समेन्टको जोडाइमा प्र�त र�नङ्ग 
�फटको रु.०.२५ 

ख शहर� �ेत्रः तारवार माटोको जोडाइ र 
क्र�क्रट �पल्लरको जोडाईमा प्र�त र�नङ्ग 
�फटको रु.०.२० 

अन्य �ेत्रः तारवार माटोको जोडाइ र 
क्र�क्रट �पल्लरको जोडाईमा प्र�त र�नङ्ग 
�फटको रु.०.१५ 

ग शहर� �ेत्रः अन्य रु.०.१० अन्य �ेत्रः अन्य रु.०.०५ 

 

मा�थ उल्ले�ख नक्सा �नधार्रणा र घर नक्सा पास दस्तुरमा प्रा�व�धक कमर्चार�को �सफा�रसमा 
गाउँकायर्पा�लकाले आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गन� गर� पुनरावलोकन गन� सक्नेछ ।  

ई) प्ल�टङ्ग जग्गाहरुका ला�ग पा�रत मापदण्ड 
जग्गा प्ल�टङ्ग गर� जग्गा कारोबार गनर् चाहन ेससं्थाले व्यवसा�यक तथा व्यापा�रक प्रयोजन 
(जग्गालाई प्ल�टङ्ग गर� �बक्र� �बतरण ग�रने) को ला�ग जग्गा �वकास, सामु�हक आवास, कुनै 
प�न सवर्साधारण भेला हुने स�पङ्गमल, सुपरमाक� ट,स्कूल,कलेज, अस्पताल, न�सर्ङ्गहोम, ब�क 
तथा �व��य संस्था पो�लिक्ल�नक आ�दले भौ�तक योजना कायार्न्वयन गनुर्पदार् गाउँकायर्पा�लकाले 
गठन गरेको प्रा�व�धक स�म�तको �सफा�रसमा सो कायर्हरुको Planning Permit स्वीकृत गनुर् 
पन�छ । यस सँग सम्विन्धत मापदण्ड �नम्न अनुसार प्रस्ताव ग�रएको छ । 

क) न्युनतम �ेत्रफल तथा मोहडा चौडाई 
१. जग्गा खण्डीकरण गदार् जग्गाको न्युनतम �ेत्रफल ०–४–०  हुनुपदर्छ । 
२. पुरानो प्ल�टङ्गको हकमा जग्गाको मोहडा न्युनतम ६ �म (“१९”-“६”) हुनु पदर्छ तथा 

नयाँ प्ल�टङ्गको हकमा एउटा मात्र मोहडा भएको जग्गामा न्युनतम मोहडाको चौडाई 
६ �म. तथा दोहोरो मोहडा भएको जग्गामा छोटो मोहडाको चौडाई ७ �म. हुनुपदछर्। 
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ख) पूवार्धार सम्बन्धमा  

१. मुल सडकको चौडाई किम्तमा ८ �म हुनुपदर्छ । 
२. �भ�त्र बाटाको चौडाई न्युनतम ६ �म हुनुपदर्छ । 
३. सबै बाटोहरु साबर्ज�नक भएको मालपोत कायार्लयबाट प्रमा�णत गनुर्पन�छ । 
४. योजनास्थल �भत्र टुङ्�गने बाटो (DEADENDROAD) को लम्बाई अ�धकतम १०० �म 

हुनुपन� छ र सो बाटो �सधा बाटोमा मात्र रा� पाईनेछ । 
५. बाटोको घुम्ती वा मोडको न्युनतम अधर्ब्यास बाटोको चौडाई भन्दा २० प्र�तशतले 

ब�ढ चौडाईको हुनुपदर्छ । 
६. प्ल�टङ्ग गरेको �ेत्रमा टे�लफोनको खम्बा, ढल तथा बाटो �पच गन� िजम्मेवार� 

प्ल�टङ्गकतार्कै हुने गर� प्ल�टङ्गको Planning Permit स्वीकृत गनुर् पन�छ । साथै 
प्ल�टङ्ग ग�रएको हरेक घडेर�ले तो�कएका भवन मापदण्ड समेत पुरा गनुर्पन� छ ।  

७. खण्डीकरण ग�रएका प्रत्येक जग्गामा �बजुल� तथा खानेपानीको सु�वधा अ�नवायर् 
रुपले पुगेको हुनुपन� छ । यसका ला�गआवश्यक पन� �बजुल�का खम्बा ,तार तथा 
खानेपानीका पाईप आवश्यकता अनुसार जडान ग�रनुपन� छ । 

ग) वातावरणीय एवं सामािजक उ�रदा�यत्व 
१. प्ल�टङ्गकायर्ले वरपरको समुदाय तथा वातावरणमा कुनै प�न �क�समको नकरात्मक 

असर पानुर्हुदैन । 
२. कुल ज�मनको कम्तीमा बाटो बाहेक ३ प्र�तशत ज�मनको प्ल�टङ्गको जग्गा �भत्र 

पन� गर� उपयकु्त स्थानमा खुल्ला �ेत्र तथा पाकर् को ला�ग सावर्ज�नक स्वा�मत्वमा 
रा�ुपन�छ। खुला �ेत्रको लम्बाई चौडाईको अनुपात १:३ भन्दा बढ� रा� पाईने छैन। 

३. प्ल�टङ्गईजाजतका ला�ग सम्बिन्धत टोल �वकास संस्थासँग अ�नवायर् रुपले ईजाजत 
�लनुपदर्छ । 

४. ईजाजत प्र�क्रयाका लागी गाउँकायर्पा�लकाका प्रा�व�धकले प्रस्ता�वत प्ल�टङ्ग �ेत्रको 
अवलोकन गर� अनुम�त �दनुपन� छ । 

५. २–०–० �वगाह भन्दा मा�थका प्ल�टङ्गमा अ�नवायर्रुपले वातावरणीय प्रभाव 
मुल्याङकन EIA प्रारिम्भक वातावरणीय प�र�ण IEE प्र�तवेदन तयार गनुर्पन�छ । 
 

घ) सेवा शुल्क 
१) ४ कट्टा सम्मको ला�ग प्र�त कट्टा रु १,०००/- 
२) ५ कट्टा भन्दा मा�थ तथा २ �वगाह सम्मको ला�ग प्र�त कट्टा रु २,०००/- 
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३) २ �वगाह भन्दा मा�थको ला�ग प्र�त कट्टा रु ४,०००/- 
उपरोक्त मापदण्डहरु पूरा गरेर मात्र Planning Permit प्रदान गन� स�कनेछ । यस प्रावधान 
�वप�रत प्ल�टङ्ग गरेमा उक्त प्ल�टङ्ग�ेत्रमा सावर्ज�नक उपयो�गताहरु जस्तै धारा ब�ी 
�बजुल�हरु जडान हुने छैनन ्। साथै उक्त जग्गा वेच�वखनमा रोक्का लगाउन स�कनेछ । खेती 
योग्य जग्गामा प्ल�टङलाई �नरुत्साह�त ग�रनेछ । 

 

अनुसूची– १२ 

पयर्टन शुल्क 
पयर्टक�य सम्भाव्यता भएका स्थानहरुको प�हचान भएका �ेत्रहरुको प�हचान गर� पयर्टन शुल्क 
तोक्न गाउँकायर्पा�लकालाई अिख्तयार� प्रदान गन� । 

�वशेष प�रिस्थ�तमा उल्ले�खत कर/शुल्क/दस्तुर आ�दका दरबन्द�हरुमा कायार्न्वयनको समयमा 
समस्या पनर् आएमा आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गराउने गर� गाउँकायर्पा�लकालाई 
कर/शुल्क/दस्तुर आ�दका कर, सेवा शुल्कहरुमा आवश्यकता बमोिजम हेरफेर गनर् स�कने अ�धकार 
हस्तान्तरण गराउन गाउँकायर्पा�लकामा अनुरोध गन� �नणर्य ग�रयो ।  

अनुसुची -१३ 

प्राकृ�तक श्रोत शुल्क 
ढँुगा, �गट्ट�, बालुवा क्यु�बक �फट रु ८/- 

माटो क्यु�बक �फट रु ३/- 

दह�र बह�र के.जी. रु २/- 

 

अनुसुची -१४ 

ज�रवाना 
एक्साभेटर/लोडर/�टप्पर/ 

मालबाहक 

प�हलो पटक दोस्रो पटक पटकै �पच्छे 

रु.२५,०००/- रु.५०,०००/- रु.१,००,०००/- 
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टेक्टर मालबाहक रु.१०,०००/- रु.२०,०००/- रु.५०,०००/- 

छाडा भ�ैस   रु १००/- 

गाई बाख्रा अन्य   रु ५०/- 

 
 

 

�वनयोजन ऐन, २०७९ 
 

राप्तीसोनार� गाउँपा�लका, बाँकेको आ�थर्क बषर् २०७९/८० को सेवा र कायर्हरुको ला�ग स्थानीय 
सिञ्चत कोषबाट केह� रकम खचर् गन� र �व�नयोजन गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन 

प्रस्तावना : राप्तीसोनार� गाउँपा�लका, बाँके २०७९/८० को सेवा र कायर्हरुको ला�ग सिञ्चत 
कोषबाट केह� रकम खचर् गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 
नेपालको सं�वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम राप्तीसोनार� गाउँपा�लका, बाँकेको गाउँ 
सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. सं��प्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राप्तीसोनार� गाउँपा�लका, बाँकेको 

�व�नयोजन ऐन,” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आ�थर्क वषर् २०७९/८० को �न�म� सिञ्चत कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकार : (१)आ�थर्क 

वषर् २०७९/८०को �न�म� गाउँ कायर्पा�लका, वडा स�म�त, �वषयगत शाखाले गन� सेवा र 

कायर्हरुका �न�म� अनुसूची १ मा उिल्ल�खत चालू खचर्, पँूिजगत खचर् र �ब��य 

व्यवस्थाको रकम समेत गर� जम्मा रकम ९३,५१,४८,००० (अ�ेरुपी रुपैयाँ �त्रयान्नब्बे 

करोड एकाउन्न लाख अठ्चा�लस हजार मात्र | ) मा नबढाई �न�दर्ष्ट ग�रए बमोिजम 

सिञ्चत कोषबाट खचर् गनर् स�कनेछ । 

सभाबाट स्वीकृत �म�त : २०७९/०३/२१ 
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३ . �व�नयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सिञ्चत कोषबाट खचर् गनर् अ�धकार �दइएको रकम 
आ�थर्क वषर् २०७९/८०को �न�म� राप्तीसोनार� गाउँपा�लका, बाँकेको गाउँ 
कायर्पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� 
�व�नयोजन ग�रनेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न कायर्पा�लका, वडा स�म�त 
र �वषयगत शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन गरेको रकममध्ये 
कुनैमा बचत हुने र कुनमैा अपुग हुने दे�खन आएमा गाउँ कायर्पा�लकाले बचत हुने 
शीषर्कबाट नपुग हुने शीषर्कमा रकम सानर् सक्नेछ । यसर� रकम सादार् एक 
शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा रकमको १० प्र�तशतमा नबढ्ने गर� कुनै एक वा 
एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुबाट अक� एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुमा रकम सानर् 
तथा �नकासा र खचर् जनाउन स�कनेछ । पँूिजगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थातफर्  
�व�नयोिजत रकम साँवा भुक्तानी खचर् र व्याज भुक्तानी खचर् शीषर्कमा बाहेक 
अन्य चालू खचर् शीषर्कतफर्  सानर् र �ब�ीय व्यवस्था अ न्तगर्त साँवा भुक्तानी 
खचर्तफर्  �ब�नयोिजत रकम ब्याज भुक्तानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्यत्र सानर् 
स�कने छैन । तर चालु तथा पूँिजगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक 
स्रोतबाट अक� स्रोतमा रकम सानर् स�कनेछ । 
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न एक शीषर्कबाट सो 
शीषर्कको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्र�तशत भन्दा बढ्ने गर� कुनै एक वा एक 
भन्दा बढ�शीषर्कहरुमा रकम सानर् परेमा गाउँ सभाको स्वीकृ�त �लनु पन�छ । 
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बजेट उपशीषर्क अनुसार �ब�नयोजन (संशोधन समेत) 

रकम रु. हजारमा 
�स.नं. बजेट उपशीषर्क चालु पंूजीगत जम्मा 
१ ८०५५७५०६१०१ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका १५,७४,९३ ११,४६,७५ २७,२१,६८ 

२ ८०५५७५०६२०१ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.१ ४१,०१ १,३८,९९ १,८०,०० 

३ ८०५५७५०६२०२ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.२ ३२,०० १,४८,०० १,८०,०० 

४ ८०५५७५०६२०३ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.३ २६,०० १,३४,०० १,६०,०० 

५ ८०५५७५०६२०४ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.४ ८५,०० ७५,०० १,६०,०० 

६ ८०५५७५०६२०५ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.५ ४८,४५ १,११,५५ १,६०,०० 

७ ८०५५७५०६२०६ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.६ ८५,८१ ९४,१९ १,८०,०० 

८ ८०५५७५०६२०७ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.७ ४४,५० १,४५,५० १,९०,०० 

९ ८०५५७५०६२०८ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.८ ५१,५० १,०८,५० १,६०,०० 

१० ८०५५७५०६२०९ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.९ ५६,९१ १,०३,०९ १,६०,०० 

११ ८०५५७५०६३०१ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका - �श�ा ६,४८,०० ७४,०० ७,२२,०० 

१२ ८०५५७५०६३०२ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका - स्वास्थ्य ३,८०,१८ १,००,१२ ४,८०,३१ 

१३ ८०५५७५०६३०३ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका - कृ�ष २,१३,५० ७८,९८ २,९२,४८ 

१४ ८०५५७५०६५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम (शसतर् अनुदान) ३१,८९,०० २,७६,०० ३४,६५,०० 

१५ ८०५५७५०६५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम (शसतर् अनुदान) ५,०० ७५,०० ८०,०० 

१६ ८०५५७५०६५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम (�वषेश अनुदान) ६०,०० ० ६०,०० 

जम्मा ६५,४१,८० २८,०९,६७ ९३,५१,४८ 

कुल जम्मा रकम रु. :- ९३,५१,४८,०००   अ�रेपी :-  रुपैया ँ�त्रयान्नब्बे करोड एकाउन्न लाख अठ्चा�लस हजार मात्र | 
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मुख्य �शषर्कगत आय अनुमान (अनूसु�च- १) 
(रकम रु. हजारमा) 

शीषर्क आ.व. २०७९/८० को अनुमान 

कूल आय ९३५१४८ 
आन्त�रक श्रोत १५१९५० 

११३१४ भु�मकर/मालपोत १००० 

११३२१ घरवहाल कर ५०० 

११३२२ वहाल �वटौर� कर ० 

१४२१३ अन्य �बक्र�बाट प्राप्त रकम ० 

१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा �बक्र� ९२२०० 

१४२२९ अन्य प्रशास�नक सेवा शुल्क ० 

१४२४२ नक्सापास दस्तुर ० 

१४२४३ �सफा�रश दस्तुर २००० 

१४२४४ व्यिक्तगत घटना दतार् दस्तुर १०० 

१४२४५ नाता प्रमा�णत दस्तुर ५०० 

१४२४९ अन्य दस्तुर २५५० 

१४२५३ व्यावसाय रिजष्टे्रशन दस्तुर ० 

१४३१२ प्रशास�नक दण्ड ज�रवाना र जफत ५०० 

१४६११ व्यवसाय कर ६०० 

१५१११ बेरूजू ० 

गत वषर्को मौज्दात ५२००० 

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम २१६८७० 

११३१५ घरजग्गा रिजष्टेशन दस्तुर ५०५० 

११४११ बाँडफाडँ भई प्राप्त हुने मूल्य अ�भबदृ्�ध कर १८२०७१ 

११४२१ बाँडफाँड भइर् प्राप्त हुने अन्त:शुल्क ० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवार� साधन कर २९७४९ 

अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण ५६६३२८ 

संघीय सरकार ५२७१०० 

१३३११ समा�नकरण अनुदान १८०६०० 

१३३१२ शसतर् अनुदान चाल ु ३१८९०० 
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शीषर्क आ.व. २०७९/८० को अनुमान 

१३३१३ शसतर् अनुदान पुँजीगत २७६०० 

प्रदेश सरकार ३९२२८ 

१३३११ समा�नकरण अनुदान १०२२८ 

१३३१२ शसतर् अनुदान चाल ु ५०० 

१३३१३ शसतर् अनुदान पुँजीगत ७५०० 

१३३१४ �वषेश अनुदान चालु ६००० 

१३३१७ समपरुक अनुदान पुँजीगत १५००० 

बैदे�शक ० 

जनसहभा�गता ० 

�व�ीय व्यवस्था (प्रािप्त) ० 
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सं�चत कोषबाट �ब�नयोजन हुने अनुमानको खचर् �शषर्कगत र श्रोतगत �बबरण 
आ.व. : २०७९/८० 

शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

८०५५७५०६३०० राप्तीसोनार� गाउँपा�लका, बाँके ९,३५,१४८ ५,२७,१०० ३९,२२८ ३,६८,८२० 

८०५५७५०६१०१ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका २,७२,१६८.८३ ७०,६३८.७४ १५,९८० १,८५,५५०.०८ 

२११११ पा�रश्र�मक कमर्चार� राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १८,००० ० ० १८,००० 

२१११२ पा�रश्र�मक पदा�धकार� आन्त�रक श्रोत नगद ५,००० ० ० ५,००० 

२११२१ पोशाक राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,२०० ० ० १,२०० 

२११३२ महंगी भ�ा राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,२०० ० ० १,२०० 

२११३४ कमर्चार�को बैठक भ�ा राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,००० ० ० १,००० 

२११३५ कमर्चार� प्रोत्साहन तथा पुरस्कार राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १५० ० ० १५० 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद १,००० ० ० १,००० 

२११४९ पदा�धकार� अन्य भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद ८०० ० ० ८०० 

२१२१२ कमर्चार�को योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान 
कोष खचर् 

राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४०० ० ० ४०० 

२१२१४ कमर्चार� कल्याण कोष राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,५०० ० ० १,५०० 

२२१११ पानी तथा �बजुल� राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ८०० ० ० ८०० 

२२११२ संचार महसुल राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ८०० ० ० ८०० 

२२२११ इन्धन (पदा�धकार�) राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,००० ० ० १,००० 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३,००० ० ० ३,००० 



65 

 

शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २,५०० ० ० २,५०० 

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

२२२२१ मे�शनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,२०० ० ० १,२०० 

२२२३१ �न�मर्त सावर्ज�नक सम्प��को ममर्त सम्भार खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३,००० ० ० ३,००० 

२२२९१ अन्य सम्प��हरूको संचालन तथा सम्भार खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,५०० ० ० १,५०० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४,२५० ० ० ४,२५० 

२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २५० ० ० २५० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २०० ० ० २०० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५,५०० ० ० ५,५०० 

२२३१९ अन्य कायार्लय संचालन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३,००० ० ० ३,००० 

२२४११ सेवा र परामशर् खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४,६०० ० ० ४,६०० 

२२४११ सेवा र परामशर् खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

२२४१२ सूचना प्रणाल� तथा सफ्टवेयर संचालन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,००० ० ० १,००० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३०,००० ० ० ३०,००० 

२२४१४ सरसफाईसेवा शुल्क राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

२२४१९ अन्य सेवा शुल्क आन्त�रक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

आन्त�रक श्रोत नगद २५० ० ० २५० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३,००० ३,००० ० ० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ९०० ० ९०० ० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,७०० ० ० १,७०० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५० ० ० ५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ११,०५० ० ० ११,०५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ८० ० ८० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ४२८.५६ ० ० ४२८.५६ 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २१,६३८.७४ २१,६३८.७४ ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ११,५०६.४९ ० ० ११,५०६.४९ 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ४० ० ० ४० 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ८०० ८०० ० ० 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १५० ० ० १५० 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,८५० ० ० १,८५० 

२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२६१२ भ्रमण खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,५०० ० ० १,५०० 

२२६१२ भ्रमण खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ८०० ० ० ८०० 

२२६१३ �व�शष्ट व्यिक्त तथा प्र�त�न�ध मण्डलको भ्रमण खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 

२२७११ �व�वध खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,००० ० ० १,००० 

२२७११ �व�वध खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २,००० ० ० २,००० 

२२७२१ सभा सञ्चालन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,००० ० ० १,००० 

२८१४२ घरभाडा राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ७०० ० ० ७०० 

२८१४३ सवार� साधन तथा मे�शनर औजार भाडा राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ८०० ० ० ८०० 

२८९११ भैपर� आउने चालु खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ८०० ० ० ८०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ६०० ० ० ६०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद 
समपुरक अनुदान 
पुँजीगत 

नगद अनुदान १०,००० ० १०,००० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद आन्त�रक श्रोत नगद ६०० ० ० ६०० 

३१११३ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,१०० १,१०० ० ० 

३११२१ सवार� साधन समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ६०० ६०० ० ० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,५०० १,५०० ० ० 

३११२३ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३११२३ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,५०० ० ० १,५०० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११३५ पूँजीगत परामशर् खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २,००० ० ० २,००० 

३११३५ पूँजीगत परामशर् खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४,००० ४,००० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १९,५०० १९,५०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ६०० ० ० ६०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण 
समपुरक अनुदान 
पुँजीगत 

नगद अनुदान ५,००० ० ५,००० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४,२०० ० ० ४,२०० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५१८.१७ ० ० ५१८.१७ 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १५,००० १५,००० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ४४,४५६.८५ ० ० ४४,४५६.८५ 

८०५५७५०६२०१ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.१ १८,००० ५,७५५ २५० ११,९९५ 

२११२१ पोशाक आन्त�रक श्रोत नगद ६० ० ० ६० 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १५० ० १५० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० ० १०० ० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२२३१ �न�मर्त सावर्ज�नक सम्प��को ममर्त सम्भार खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १५० ० ० १५० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री आन्त�रक श्रोत नगद ५० ० ० ५० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २५० ० ० २५० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् आन्त�रक श्रोत नगद २०० ० ० २०० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३०० ० ० ३०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४५० ० ० ४५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०५ ३०५ ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १५० ० ० १५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १,०५० ० ० १,०५० 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४०० ० ० ४०० 

२२६१२ भ्रमण खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १७० ० ० १७० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद आन्त�रक श्रोत नगद ७०० ० ० ७०० 

३१११३ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० 

३१११३ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,००० ० ० १,००० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार आन्त�रक श्रोत नगद १०० ० ० १०० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११२३ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २०० ० ० २०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,०५० १,०५० ० ० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,२०० १,२०० ० ० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,२०० ० ० १,२०० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,६१० ० ० १,६१० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ६५० ० ० ६५० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २,००० २,००० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,८०० ० ० १,८०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ३८९ ० ० ३८९ 

३११६१ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

८०५५७५०६२०२ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.२ १८,००० ९,८५० ८६० ७,२९० 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १५० ० ० १५० 

२२११२ संचार महसुल राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ६० ० ० ६० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १५० १५० ० ० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२२२१ मे�शनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ७५ ० ० ७५ 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २५० ० ० २५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ३०० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ७५० ० ० ७५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ७५० ० ० ७५० 

२२६१२ भ्रमण खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १६० ० १६० ० 

२२७११ �व�वध खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २०० ० ० २०० 

२८९११ भैपर� आउने चालु खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ३९ ० ० ३९ 

३११११ आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३१११३ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४०० ४०० ० ० 

३११२१ सवार� साधन राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३०० ० ० ३०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ७०० ० ७०० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ७,२०० ७,२०० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ९०० ० ० ९०० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ७०० ७०० ० ० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,००० ० ० १,००० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ४०० ० ० ४०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १०० ० ० १०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ६०० ० ० ६०० 

३११६१ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् आन्त�रक श्रोत नगद २०० ० ० २०० 

८०५५७५०६२०३ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.३ १६,००० २,१२४ २,५९३ ११,२८३ 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� आन्त�रक श्रोत नगद १५ ० ० १५ 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १५० ० ० १५० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० ० १०० ० 

२२२२१ मे�शनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ७० ० ० ७० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १४९ १४९ ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४० ४० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४०० ४०० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ८५० ० ० ८५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १८५ १८५ ० ० 

२२६१२ भ्रमण खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १७५ ० ० १७५ 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १५० ० ० १५० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,२०० ० ० १,२०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ५०० ० ० ५०० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार आन्त�रक श्रोत नगद १,९५० ० ० १,९५० 

३११२३ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् आन्त�रक श्रोत नगद १५० ० ० १५० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,५०० ० ० १,५०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० ० १,००० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,००० ० ० १,००० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,००० ० ० १,००० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ० ३०० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २५० २५० ० ० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १३० ० ० १३० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० ० १,००० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १९३ ० १९३ ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ६०० ६०० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ३९२ ० ० ३९२ 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १२५ ० ० १२५ 

३१४११ जग्गाप्रािप्त खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १,६१० ० ० १,६१० 

८०५५७५०६२०४ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.४ १६,००० ३,८४९ ० १२,१५१ 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ५० ० ० ५० 

२२११२ संचार महसुल राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५० ० ० ५० 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २०० २०० ० ० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १५० ० ० १५० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २०० ० ० २०० 

२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५० ५० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ५० ० ० ५० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३५१ ० ० ३५१ 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २०० ० ० २०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,४४९ १,४४९ ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ४,७८२ ० ० ४,७८२ 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २०० ० ० २०० 

२२६१२ भ्रमण खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५० ५० ० ० 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थार्पना खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०२ ० ० ५०२ 

३११२३ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् आन्त�रक श्रोत नगद २०० ० ० २०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद २,६०० ० ० २,६०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ९०० ० ० ९०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ३०० ० ० ३०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५५० ५५० ० ० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १५० १५० ० ० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँध�नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ३०० ० ० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २५० ० ० २५० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ७५० ० ० ७५० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ४०० ० ० ४०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,१०० १,१०० ० ० 

८०५५७५०६२०५ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.५ १६,००० ४,८४५ ७०० १०,४५५ 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १०० ० ० १०० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २०० ० २०० ० 

२२३१२ पशुपं�ीहरूको आहार आन्त�रक श्रोत नगद १०० ० ० १०० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५० ५० ० ० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २०० ० २०० ० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ३०० ० ० ३०० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

आन्त�रक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १,३६७ ० ० १,३६७ 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ० ३०० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ८५० ८५० ० ० 

२२६१२ भ्रमण खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १०० ० ० १०० 

२२७११ �व�वध खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १५० १५० ० ० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ११२ ० ० ११२ 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद आन्त�रक श्रोत नगद ७०० ० ० ७०० 

३११२१ सवार� साधन समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १२५ १२५ ० ० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार आन्त�रक श्रोत नगद ३३० ० ० ३३० 

३११२३ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १३० ० ० १३० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,२०० ० ० १,२०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,७०० ० ० १,७०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३,१०० ३,१०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,७०० ० ० १,७०० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,४०० ० ० १,४०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ४०० ० ० ४०० 

३११६१ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २७० २७० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

८०५५७५०६२०६ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.६ १८,००० ३,४६४ ० १४,५३६ 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १५० ० ० १५० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३५० ० ० ३५० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १५० ० ० १५० 

२२४१४ सरसफाईसेवा शुल्क राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १९५ ० ० १९५ 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २,०५० ० ० २,०५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,६२० १,६२० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,९०० ० ० १,९०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १,६५० ० ० १,६५० 

२२६१२ भ्रमण खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२७११ �व�वध खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,००० ० ० १,००० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद २,२२५ ० ० २,२२५ 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,१०० १,१०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ५०० ० ० ५०० 



79 

 

शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ६०० ० ० ६०० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,१०० ० ० १,१०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ७५० ० ० ७५० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ५०० ० ० ५०० 

३१५११ भैपर� आउने पूँजीगत समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४४ ४४ ० ० 

८०५५७५०६२०७ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.७ १९,००० १०,३१० ० ८,६९० 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् 
राजस्व बाँडफाँड – 
स्थानीय 

नगद ५० ० ० ५० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

२२५११ कमर्चार� ता�लम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,८१० १,८१० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २४९ ० ० २४९ 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् 
राजस्व बाँडफाँड – 
स्थानीय 

नगद १०० ० ० १०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १०० ० ० १०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ५२५ ० ० ५२५ 

२२६१२ भ्रमण खचर् 
राजस्व बाँडफाँड – 
स्थानीय 

नगद १०० ० ० १०० 

२२७११ �व�वध खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद आन्त�रक श्रोत नगद २०० ० ० २०० 

३१११३ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४०० ४०० ० ० 

३११३५ पूँजीगत परामशर् खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४,१५० ४,१५० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ९०० ० ० ९०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,००० ० ० १,००० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ७५० ० ० ७५० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ८०० ८०० ० ० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,७०० ० ० १,७०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,४५० १,४५० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ७०० ० ० ७०० 

८०५५७५०६२०८ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.८ १६,००० ४,१८० २,४०० ९,४२० 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� आन्त�रक श्रोत नगद २०० ० ० २०० 

२२११२ संचार महसुल राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०५ ० ० १०५ 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २०० ० ० २०० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ८० ० ० ८० 

२२२२१ मे�शनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ७५ ० ० ७५ 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २५० २५० ० ० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ५०० ० ० ५०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १०० ० ० १०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५५० ० ० ५५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ० ३०० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ९०० ० ० ९०० 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ८० ० ० ८० 

२२६१२ भ्रमण खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २३० २३० ० ० 

२२७११ �व�वध खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ३१४ ० ० ३१४ 

२५३११ शै��क संस्थाहरूलाई सहायता समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २०० ० ० २०० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् आन्त�रक श्रोत नगद २०० ० ० २०० 

२८९११ भैपर� आउने चालु खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ५० ० ० ५० 

३१११३ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३५० ० ० ३५० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद २०० ० ० २०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ९०० ९०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,७०० ० १,७०० ० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३०० ० ० ३०० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँध�नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५५ �सचंाई संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० ० १०० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४०० ० ० ४०० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ७५० ० ० ७५० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,२०० ० ० १,२०० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ६०० ० ० ६०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,००० ० ० १,००० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ३५० ० ० ३५० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ० ३०० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,२०० १,२०० ० ० 

८०५५७५०६२०९ राप्तीसोनार� गाउँपा�लकावडा नं.९ १६,००० ५,७५० १,१४५ ९,१०५ 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा आन्त�रक श्रोत नगद २१६ ० ० २१६ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४५० ४५० ० ० 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 

२२२२१ मे�शनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३०० ० ० ३०० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ७० ० ० ७० 

२२४१९ अन्य सेवा शुल्क आन्त�रक श्रोत नगद १७५ ० ० १७५ 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

आन्त�रक श्रोत नगद ५५० ० ० ५५० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २०० ० ० २०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २५० ० ० २५० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १,०८० ० ० १,०८० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ६५० ६५० ० ० 

२२५२९ �व�वध कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 

२२६१२ भ्रमण खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १५० १५० ० ० 

२२७११ �व�वध खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १५० ० ० १५० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १५० ० ० १५० 

३११११ आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद आन्त�रक श्रोत नगद ४०० ० ० ४०० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार आन्त�रक श्रोत नगद ६५० ० ० ६५० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,४०० १,४०० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ० ३०० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १,८५० ० ० १,८५० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ७०० ० ० ७०० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २६४ ० ० २६४ 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४०० ० ४०० ० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद १५० ० ० १५० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ५५० ० ० ५५० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४४५ ० ४४५ ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ७०० ० ० ७०० 

८०५५७५०६३०१ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका - �श�ा ७२,२०० २१,३०५ ० ५०,८९५ 

२२४११ सेवा र परामशर् खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४८० ४८० ० ० 

२२४११ सेवा र परामशर् खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २५० ० ० २५० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३०० ० ० ३०० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

आन्त�रक श्रोत नगद १५० ० ० १५० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ४०० ० ० ४०० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,५०० ० ० १,५०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,४०० ० ० १,४०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,५५० १,५५० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ७८१.९ ० ० ७८१.९ 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् 
राजस्व बाँडफाँड – 
स्थानीय 

नगद १,२६८.१० ० ० १,२६८.१० 

२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४२० ० ० ४२० 

२५३११ शै��क संस्थाहरूलाई सहायता राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २४,४२५ ० ० २४,४२५ 

२५३११ शै��क संस्थाहरूलाई सहायता समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १२,८७५ १२,८७५ ० ० 

२५३११ शै��क संस्थाहरूलाई सहायता आन्त�रक श्रोत नगद १९,००० ० ० १९,००० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ६० ६० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३,०२० ३,०२० ० ० 

३११६१ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३,३२० ३,३२० ० ० 

३११६१ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् राजस्व बाँडफाँड – नगद १,००० ० ० १,००० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

स्थानीय 

८०५५७५०६३०२ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका - स्वास्थ्य ४८,०३१.१७ ३३,०६४.२५ ० १४,९६६.९१ 

२२१११ पानी तथा �बजुल� समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४७५.२ ४७५.२ ० ० 

२२११२ संचार महसुल समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १३२ १३२ ० ० 

२२११२ संचार महसुल आन्त�रक श्रोत नगद १५० ० ० १५० 

२२२२१ म�ेशनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५० ५० ० ० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ४५० ० ० ४५० 

२२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १०० ० ० १०० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २,५९७.४८ ० ० २,५९७.४८ 

२२४१३ करार सेवा शुल्क आन्त�रक श्रोत नगद ९४२.७५ ० ० ९४२.७५ 

२२४१३ करार सेवा शुल्क समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १५,८६८.२५ १५,८६८.२५ ० ० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ८५५.४४ ० ० ८५५.४४ 

२२४१३ करार सेवा शुल्क 
राजस्व बाँडफाँड – 
स्थानीय 

नगद २,५३१.९० ० ० २,५३१.९० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १०० १०० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १०० ० ० १०० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद १,६७० ० ० १,६७० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २,७३६.८४ ० ० २,७३६.८४ 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३,४३८.८० ३,४३८.८० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद १,३२० ० ० १,३२० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ४,००० ४,००० ० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ६,५०० ६,५०० ० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

३१११३ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५००.५ ० ० ५००.५ 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ११२ ० ० ११२ 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ४०० ० ० ४०० 

३११६१ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,५०० १,५०० ० ० 

८०५५७५०६३०३ राप्तीसोनार� गाउँपा�लका - कृ�ष २९,२४८ ५,४६५ १,३०० २२,४८३ 

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ३०० ३०० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २०० ० ० २०० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ३,००० ० ० ३,००० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ६०० ६०० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान २,६६५ २,६६५ ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद १,००० ० ० १,००० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् आन्त�रक श्रोत नगद ५,३८५ ० ० ५,३८५ 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,३०० ० १,३०० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ४,६०० ० ० ४,६०० 

२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचर् राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद २०० ० ० २०० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान ९०० ९०० ० ० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश नगद ९०० ० ० ९०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद आन्त�रक श्रोत नगद ४,५४८ ० ० ४,५४८ 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार आन्त�रक श्रोत नगद १,४०० ० ० १,४०० 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार समा�नकरण अनुदान नगद अनुदान १,००० १,००० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण राजस्व बाँडफाँड- संघ नगद ५०० ० ० ५०० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण आन्त�रक श्रोत नगद ४५० ० ० ४५० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

८०५५७५०६५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम (शसतर् अनुदान) ३,४६,५०० ३,४६,५०० ० ० 

२११११ पा�रश्र�मक कमर्चार� शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान २६,८०० २६,८०० ० ० 

२२११२ संचार महसुल शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान ७ ७ ० ० 

२२२२१ मे�शनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान ८४ ८४ ० ० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान १८० १८० ० ० 

२२४१३ करार सवेा शुल्क शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान २,४४९ २,४४९ ० ० 

२२४१९ अन्य सेवा शुल्क शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान ६०८ ६०८ ० ० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गोष्ठ� 
सम्बन्धी खचर् 

शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान ४०० ४०० ० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान ४१,२८१ ४१,२८१ ० ० 

२२६१२ भ्रमण खचर् शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान १२० १२० ० ० 

२२७११ �व�वध खचर् शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान ५१ ५१ ० ० 

२५३११ शै��क संस्थाहरूलाई सहायता शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान २,४५,३३६ २,४५,३३६ ० ० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान १,५८४ १,५८४ ० ० 

३११११ आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान ४,००० ४,००० ० ० 
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शीषर्क स्रोत �नकासा �ब�ध 
२०७९/८० (रु. हजारमा) 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्त�रक 
श्रोत 

३११२२ मे�शनर� तथा औजार शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान ४०० ४०० ० ० 

३११२३ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान ३०० ३०० ० ० 

३११५३ �वद्युत संरचना �नमार्ण शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान ८०० ८०० ० ० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान १,४०० १,४०० ० ० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान २०,७०० २०,७०० ० ० 

८०५५७५०६५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम (शसतर् अनुदान) ८,००० ० ८,००० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् शसतर् अनुदान चालु नगद अनुदान ५०० ० ५०० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान १,००० ० १,००० ० 

३११५१ सडक तथा पूल �नमार्ण शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान १,००० ० १,००० ० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँध�नमार्ण शसतर् अनुदान पुँजीगत नगद अनुदान ५,५०० ० ५,५०० ० 

८०५५७५०६५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम (�वषेश अनुदान) ६,००० ० ६,००० ० 

२२५२२ कायर्क्रम खचर् �वषेश अनुदान चाल ु नगद अनुदान ६,००० ० ६,००० ० 
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ल��त समूहका ला�ग बजेट �ब�नयोजन 
रु. हजारमा 

क्र.सं. संकेत शीषर्क �व�नयोजन 

१ १०० अन्य ८,९८,७२१ 

२ १०७ अपाङ्ग २,६४० 

३ १०३ आ�दवासी /जनजाती ९०० 

४ १०८ जेष्ठ नाग�रक १,९६० 

५ १०५ द�लत ९७५ 

६ १०२ बालबा�लका २२,८५८ 

७ १०४ मधेसी २,५०० 

८ १०१ म�हला ४,५९४ 

जम्मा ९,३५,१४८ 
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गाउंपा�लका स्तर�य आयोजना तथा कायर्क्रमहरु 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पा�रश्र�मक कमर्चार� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

३ N/A ६०,०० १,२०,०० ० ० १,८०,०० 

२ पा�रश्र�मक पदा�धकार� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२१११२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A १२,५० १२,५० १२,५० १२,५० ५०,०० 

३ पोशाक (कमर्चार�) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११२१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० १२,०० ० १२,०० 

४ महंगी भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११३२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ३,०० ३,०० ३,०० ३,०० १२,०० 

५ कमर्चार�को बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११३४ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

६ 
कमर्चार� प्रोत्साहन तथा 
पुरस्कार 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११३५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A १,५० ० ० ० १,५० 

७ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

८ 
पदा�धकार� अन्य भ�ा 
(न्यायीक स�म�त समेत) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४९ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A २,०० २,०० २,०० २,०० ८,०० 

९ 
कमर्चार�को योगदानमा 
आधा�रत �नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२१२१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० ४,०० ० ४,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१० कमर्चार� कल्याण कोष 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२१२१४ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,०० 

११ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२१११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,०० २,०० २,०० २,०० ८,०० 

१२ संचार महसुल 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२११२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,०० २,०० २,०० २,०० ८,०० 

१३ इन्धन (पदा�धकार�) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

१४ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ७,५० ७,५० ७,५० ७,५० ३०,०० 

१५ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ६,२५ ६,२५ ६,२५ ६,२५ २५,०० 

१६ �बमा तथा नवीकरण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१४ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A २,५० २,५० ० ० ५,०० 

१७ 
मे�शनर� तथा औजार ममर्त 
सम्भार तथा सञ्चालन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२२१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ३,०० ३,०० ३,०० ३,०० १२,०० 

१८ 
�न�मर्त सावर्ज�नक सम्प��को 
ममर्त सम्भार खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२३१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ७,५० ७,५० ७,५० ७,५० ३०,०० 

१९ 
अन्य सम्प��हरूको संचालन 
तथा सम्भार खचर् (�वद्युत 
ममर्त सम्भार) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२९१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 

२० 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A १०,६२ १०,६२ १०,६२ १०,६२ ४२,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२१ पुस्तक तथा सामग्री खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A १,२५ ० १,२५ ० २,५० 

२२ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१४ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

२३ छपाई खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

२४ पत्रप�त्रका 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ६,२५ ६,२५ ६,२५ ६,२५ २५,०० 

२५ सूचना प्रकाशन खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

२६ अन्य कायार्लय संचालन खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ७,५० ७,५० ७,५० ७,५० ३०,०० 

२७ 
ए�ककृत वस्ती �वकासका 
ला�ग संभाव्यता अध्ययन 
(१- ९) 

प्रशासक�य सुशासन २२४११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 

२८ सेवा र परामशर् खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A १०,०० १०,०० १०,०० १०,०० ४०,०० 

२९ 
हेल्प डेस्क सञ्चालन खचर् 
(सेवा र परामशर् खचर्) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A १,५० १,५० १,५० १,५० ६,०० 

३० 
सूचना प्रणाल� तथा 
सफ्टवेयर संचालन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

३१ करार सेवा शुल्क 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ७५,०० ७५,०० ७५,०० ७५,०० ३,००,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३२ सरसफाईसेवा शुल्क 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४१४ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A १,०० ० ० ० १,०० 

३३ अन्य सेवा शुल्क 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४१९ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

३४ 

अपाङ्गता भएका 
ब्यिक्तहरुका ला�ग 
�सपमूलक ता�लम 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

३५ 
म�हला सहकार� समूहलाई ७ 
�दने लेखा ता�लम 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० २,५० ० ० २,५० 

३६ 
म�हलालाई �सपमुलक ता�लम 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

४ N/A १,५० १,५० १,५० १,५० ६,०० 

३७ 
म�हलालाई �सपमुलक ता�लम 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A १,७५ १,७५ १,७५ १,७५ ७,०० 

३८ 

लेखा राजस्व र प्रा�व�धकहरु 
लगाएतका कमर्चार�हरुको 
ला�ग �मता अ�भवदृ्धी 
ता�लमखचर् 

मानब संशाधन 
�वकास 

२२५१२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३९ 
�शप �वकास ता�लम 
रोजगारमुलक (1- 9) 

मानब संशाधन 
�वकास 

२२५१२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १२,५० १२,५० ० २५,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४० 
सीप �वकास तथा जनचेतना 
ता�लम तथा गोष्ठ� सम्बन्धी 
खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

४१ 
घरेल ु�हसंा, लै�गकं �हसंा 
सम्वन्धी चेतनामूलक 
कायर्क्रम (म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A २५ २५ ० ० ५० 

४२ 
१६ �दने अ�भयान 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

४३ 
अन्तरािष्ट्रय ना�र �दवस 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

४४ 
अपाङ्गता �दवस 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

४५ 

अपाङ्गता भएका नाग�रक- 
�वपन्न म�हलाको ला�ग 
आय-आजर्न र शसिक्तकरण 
कायर्क्रम- १- 9 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४६ 
अपाङ्गता भएका नाग�रकका 
ला�ग सहायता सामा�ग्र 
ख�रद 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४७ 
आन्तर�क आम्दानी बदृ्�ध 
सम्बिन्ध कायर्क्रम- १ दे�ख 
९ वडा 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 

४८ 
उपाध्यसंग वालवा�लका 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४९ खेलकुद कायर्क्रम युवा तथा खेलकुद २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

५० 
गत आ.व.को भुक्तानी �दन 
बाँक�- �व�भन्न चालु खचर् 

प्रशासक�य सुशासन २२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ८१,५६ ० ० ० ८१,५६ 

५१ 
गाउँ कायर्पा�लका कायार्लयको 
भवन �नमार्णका ला�ग जग्गा 
प्राप्ती 

प्रशासक�य सुशासन २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A २,५० २,५० ० ० ५,०० 

५२ 

गाउँपा�लका स्त�रय 
अपाङ्गता पुःस्थापना 
संजाललाई खाजा खचर् 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A २५ २५ ० ० ५० 

५३ 

गाउँपा�लका स्त�रय 
अपाङ्गता समन्वय स�म�त 
लाई पा�रश्र�मक तथा खाजा 
खचर् (अपाङगता प�रचय पत्र 
�वतरण कायर्क्रम) 
[म.�व.शाखा] 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

२ N/A १,२५ १,२५ ० ० २,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

५४ 
गाऊँपा�लका स्तर�य 
वालक्लवलाई यातायात तथा 
खाजा खचर् (म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५० ० ० ५० 

५५ 
घुमौ नाचौ रािप्तसोनार� 
कायर्क्रम (motor boards, 
rafting boards) 

पयर्टन २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

५६ 
जनपद चौक� तथा शस्सत्र 
प्रहर� ब्यबस्थापन (1- 9) 

शािन्त तथा 
सुव्यवस्था 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A २,७५ २,७५ २,७५ २,७५ ११,०० 

५७ 
ज्येष्ठ नाग�रक �दवस 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

१ N/A ० ८० ० ० ८० 

५८ 
ज्येष्ठ नाग�रक प�रचय पत्र 
�वतरण (७ वटै वडामा) 
[म.�व.शाखा] 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 

राजस्व 
बाँडफाँड - 
प्रदेश सरकार 
- नगद 

२ N/A १,४० १,४० ० ० २,८० 

५९ 
टोल �वकास संस्था गठन 
खचर् (1- 9) 

प्रशासक�य सुशासन २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ५,०० ५,०० ० ० १०,०० 

६० 

धा�मर्क वनमा रहेको 
गौशालाबाट प्राङ्ग�रक 
गडयौला मल (व�मर् 
कम्पोष्ट) उत्पादन कायर्क्रम- 
8 

पशुपन्छ� �वकास २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

६१ न्याय सम्बिन्ध कायर्क्रम कानुन तथा न्याय २२५२२ राजस्व २ N/A ० ४,०० ४,०० ० ८,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

(से�मनार तथा गोष्ठ�) बाँडफाँड- संघ 

६२ 
नाग�रक आरोग्य सेवा केन्द्र, 
ढकेर�- ९ 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

६३ 
नाग�रक सन्तुष्ट� सव��ण 
कायर्क्रम 

शासन प्रणाल� २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

६४ पशु तथा कृ�ष �वमा कायर्क्रम पशुपन्छ� �वकास २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A २,८८ ० ० ० २,८८ 

६५ पशु तथा कृ�ष �वमा कायर्क्रम पशुपन्छ� �वकास २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,०० 

६६ पशु तथा कृ�ष �वमा कायर्क्रम पशुपन्छ� �वकास २२५२२ 

राजस्व 
बाँडफाँड - 
प्रदेश सरकार 
- नगद 

१ N/A ४८ ० ० ० ४८ 

६७ बा-आमा संर�ण कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

६८ 
बाद� र द�लत समूदायका 
ला�ग आय-आजर्न र 
शसिक्तकरण- 1-9 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

६९ 
बाद� समूदायको घरमा 
न्यूनतम �वद्युत महशुल 
अनुदान 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

७० 
बाल क्लवलाई जीवन 
उपयो�ग �सप कायर्क्रम 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

७१ 
बाल कोष स्थापना 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

७२ बाल �दवस (म.�व.शाखा) 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A १,०० ० ० ० १,०० 

७३ 

बाल �ववाह, बाल यौन 
दरुर्व्यवहार, बाल श्रम, लागु 
औषध दवु�सनी सम्वन्धी 
�व�भन्न चेतनमुलक कायर्क्रम 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

७४ 

बाल �ववाह, बाल श्रम र 
अ�भभावक �व�हन 
बालबा�लकाको तथ्याङ्क 
संकलन (म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 

राजस्व 
बाँडफाँड - 
प्रदेश सरकार 
- नगद 

२ N/A ० ५० ५० ० १,०० 

७५ 
बा�लका कायर्क्रम 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५० ० ० ५० 

७६ 
भ-ूउपयोग नी�त तथा 
कायर्क्रम (1- 9) 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

७७ भू�म सम्बिन्ध कायर्क्रम 
योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

७८ 
भाषा, कला तथा संस्कृ�त 
जग�ना- (१- ९) 

भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ३,०० ३,०० ० ० ६,०० 

७९ 
मधेशी र मुिस्लम 
म�हलाहरुका ला�ग आय-
आजर्न र शसिक्तकरण 1-9 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

८० 

म�हलाहरुका ला�ग �मता, 
नेततृ्व �वकास तथा चेतना 
मुलक कायर्क्रम संचालन 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

८१ राप्ती सोनार� महोत्सव भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,०० 

८२ 
लै�गकं �हसंा �नवारण कोष 
(म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० १,०० ० १,०० 

८३ 

लै�गक �हसंा �प�डत 
म�हलालाई तत्काल 
उद्यारका ला�ग भवन 
व्यवस्थापन (म.�व.शाखा) 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

८४ 
वडाका मेल�मलाप केन्द्रका 
ला�ग - खाना/भाडा खचर्- (१- 
९) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ८७ ८७ ८७ ८७ ३,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

८५ 
वन तथा वातावरण संर�ण 
तथा सम्बद्र्धन कायर्क्रम (1- 
9) 

बन २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

८६ 
वेरुज ुफछ्र्यौट सम्बिन्ध 
कायर्क्रम 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

८७ �वपद व्यवस्थापन (1- 9) �वपद व्यवस्थापन २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A २२,५० २२,५० २२,५० २२,५० ९०,०० 

८८ 
�व�भन्न चाडपवर् (तीज, माघी, 
अतवार�, �क्रशमस डे, ईद 
समेत कायर्क्रम) 

भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

८९ 
�व�भन्न वडाहरुका धा�मर्क 
स्थलहरु संर�ण तथा 
सम्बद्र्धन (1- 9) 

भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

३ N/A ० ५,०० ५,०० ५,०० १५,०० 

९० �व�वध कायर्क्रम खचर् प्रशासक�य सुशासन २२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

९१ 
सूचना तथा प्रवद्र्धन मैत्री 
गा.पा.कायर्क्रम (1- 9) 

प्रशासक�य सुशासन २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

९२ 
सञ्जु चौधर� अ�य कोष 
स्थापना 

युवा तथा खेलकुद २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

९३ 
स्थानीय संचार माध्यमहरु 
प्रवद्र्धन (1- 9) 

प्रशासक�य सुशासन २२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A १,७५ १,७५ १,७५ १,७५ ७,०० 

९४ 
सुशासन प्रबद्र्धन- ता�लम, 
गोष्ठ�, साबर्ज�नक सुनुवाई 

मानब संशाधन 
�वकास 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

आद� समेत 

९५ सामािजक प�र�ण खचर् शासन प्रणाल� २२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

२ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

९६ हामी बोल्छ� लेख्छ� कायर्क्रम प्रशासक�य सुशासन २२५२२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

९७ अन्य �व�वध कायर्क्रम खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,१२ २,१२ २,१२ २,१२ ८,५० 

९८ 
ईन्धन- अत्यावश्यक सेवा 
तथा अन्य �नकाय सहयोग 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

९९ 
पदा�धकार�/ कमर्चार� 
अवलोकन तथा भ्रमण खचर् 

मानब संशाधन 
�वकास 

२२५२९ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ४,०० ० ४,०० ८,०० 

१०० �व�वध कायर्क्रम (म.�व.शाखा) 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२९ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A १० १० १० १० ४० 

१०१ 

स�चवालय व्यवस्थापनमा 
आइपन� भैपर� खचर् समेत 
(�व�शष्ठ व्यिक्त सत्कार 
समेत) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२९ 

राजस्व 
बाँडफाँड - 
प्रदेश सरकार 
- नगद 

२ N/A ७५ ७५ ० ० १,५० 

१०२ अनुगमन, मूल्यांकन खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A २,५० ० २,५० ० ५,०० 

१०३ भ्रमण खचर्- कमर्चार� कायार्लय सञ्चालन २२६१२ राजस्व ४ N/A ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

तथा प्रशास�नक बाँडफाँड- संघ 

१०४ भ्रमण खचर्- पदा�धकार� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A २,०० २,०० २,०० २,०० ८,०० 

१०५ 
�व�शष्ट व्यिक्त तथा 
प्र�त�न�ध मण्डलको भ्रमण 
खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१३ 
आन्त�रक 
श्रोत 

४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

१०६ अ�त�थ सत्कार खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७११ 

राजस्व 
बाडँफाँड - 
प्रदेश सरकार 
- नगद 

४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

१०७ �व�वध खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

१०८ सभा सञ्चालन खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७२१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

१०९ घरभाडा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२८१४२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A १,७५ १,७५ १,७५ १,७५ ७,०० 

११० 
सवार� साधन तथा मे�शनर 
औजार भाडा 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२८१४३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २,०० २,०० २,०० २,०० ८,०० 

१११ भैपर� आउने चालु खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२८९११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ४,०० ४,०० ० ८,०० 

११२ 
गोरधोई खोप केन्द्र �नमार्ण- 
५ 

स्वास्थ्य ३१११२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० ६,०० ० ६,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

११३ 
वडा कायार्लय भवन �नमार्ण 
वडा नं ३ 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३१११२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० ३२,५० ३२,५० ० ६५,०० 

११४ 
�वनौना खोप केन्द्र �नमार्ण- 
५ 

स्वास्थ्य ३१११२ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० ० ६,०० ० ६,०० 

११५ 
�सद्धेश्वर मा�व भवन 
�नमार्ण- ६ 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३१११२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० १७,५० १७,५० ० ३५,०० 

११६ 
वडा कायार्लयको पखार्ल 
�नमार्ण- ६ 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३१११३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,५० ५,५० ० ११,०० 

११७ सवार� साधन ख�रद 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ६,०० ० ० ० ६,०० 

११८ प्रा�व�धक ल्याव व्यवस्थापन प्रशासक�य सुशासन ३११२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ७,५० ७,५० ० १५,०० 

११९ 
गाउँ कायर्पा�लका कायार्लयको 
सभाहलमा फ�नर्चर तथा 
टेवल �नमार्ण 

प्रशासक�य सुशासन ३११२३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १०,०० ० ० १०,०० 

१२० फ�नर्चर ख�रद शासन प्रणाल� ३११२३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 

१२१ पूवार्धार गुरु योजना �नमार्ण 
योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११३५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० १०,०० १०,०० ० २०,०० 

१२२ �व�भन्न योजनाहरुको DPR 
(1- 9) 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११३५ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २०,०० २०,०० ० ४०,०० 

१२३ नाल� �नमार्ण ला�मडांडा- 4 यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १०,०० ० ० १०,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१२४ 
बघौडा सडक दे�ख पोखरा 
थान मिन्दर सम्म पक्क� 
नाल� �नमार्ण- ७ 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० १०,०० १०,०० ० २०,०० 

१२५ 
बाटो �याक तथा ममर्त 
सम्भार (1- 9) 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

३ N/A ० ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 

१२६ 
मोलह� गद्�दको घर �नर 
�सनैया पुल �नमार्ण- 7 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १२,५० १२,५० ० २५,०० 

१२७ 
रामकुट्�ट दे�ख दंगपुवार् जाने 
बाटो कालोपत्रे- ४ 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १५,०० १५,०० ० ३०,०० 

१२८ 
�वनौना मो�हत भण्डार�को घर 
जाने बाटोमा कल्भटर् 
�नमार्ण- ५ 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ० ० ६,०० ० ६,०० 

१२९ सडक �नमार्ण (1- 9) यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५७,५० ५७,५० ० १,१५,०० 

१३० 
समसेरगंज शसस्त्र क्याम्प 
बाटो �नमार्ण वडा नं ८ 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० २५,०० २५,०० ० ५०,०० 

१३१ 
हाइवे हंुदै नाल� स�हतको 
बाटो �नमार्ण तथा 
स्तरोन्नती- 1 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १२,५० १२,५० ० २५,०० 

१३२ 
�वद्युत नभएका वडाहरुमा 
�वद्युत �वस्तार (1-9) 

उजार् ३११५३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

१३३ 
खानेपानी पाईप व्यवस्थापन 
(1- 9) 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१३४ 

गाउँ कायर्पा�लका कायार्लयमा 
सेवाग्रा�हका ला�ग शुद्ध 
खानेपानी �फल्टर मे�शन 
ख�रद 

प्रशासक�य सुशासन ३११५६ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,०० 

१३५ 
आकिस्मक तथा �व�वध 
योजनाहरु 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A १८ ० ० ० १८ 

१३६ 
आकिस्मक तथा �व�वध 
योजनाहरु 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११५९ 
आन्त�रक 
श्रोत 

२ N/A ० ३,०६ ३,०६ ० ६,१३ 

१३७ 
गत आ.व.को भुक्तानी �दन 
बाँक�- �व�भन्न पूंिजगत खचर् 

प्रशासक�य सुशासन ३११५९ 
आन्त�रक 
श्रोत 

१ N/A ४,३८,४३ ० ० ० ४,३८,४३ 

१३८ समपूरक योजनाहरु 
योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११५९ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ७५,०० ७५,०० ० १,५०,०० 

१३९ 
स्वास्थ्य चौक�को �फल्डमा 
PCC �नमार्ण- ७ 

स्वास्थ्य ३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

कुल जम्मा ८,७८,६७ ८,७३,२४ ७,०१,७९ २,६७,९७ २७,२१,६८ 
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वडा स्तरबाट सञ्चालन हुने पूवार्धार �वकास तथा अन्य कायर्क्रमहरुको �व�नयोजन  

वडा नं. १ 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पोशाक 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११२१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ६० ० ६० 

२ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २,१६ 

३ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२१११ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

४ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

५ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ 
समा�नकरण- 
संघ 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

६ हनुमान मिन्दर ममर्त भाषा तथा संस्कृ�त २२२३१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

७ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A ६२ ६२ ६२ ६२ २,५० 

८ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री (स्वास्थ्य चौक�का 
ला�ग) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

९ 
पत्रप�त्रका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 



110 

 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१० गाई हेरालु पार�श्रमीक पशुपन्छ� �वकास २२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 

११ 
अ�त �वपन्न अपाङ्गका 
ला�ग सहयोग कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१२ 
कृ�ष साझेदार� कायर्क्रम- 
सहकार� माफर् त 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

१३ जनजा�त कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

१४ जेष्ठ नाग�रक कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
संघ 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१५ द�लत सम्बिन्ध कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० १,५० ० १,५० 

१६ 
पशु भेटनर� अन्तरगत घांस 
उत्पादन तथा पशु महामार� 
कायर्क्रम 

पशुपन्छ� �वकास २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ७५ ० ७५ ० १,५० 

१७ म�हला ल��त कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१८ युवा ल��त कायर्क्रम युवा तथा खेलकुद २२५२२ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० १,०२ १,०२ ० २,०५ 

१९ 
वडाध्य�- बालमै�त्र 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५० ५० ० १,०० 

२० �वपद व्यवस्थापन �वपद व्यवस्थापन २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A २,२५ ० २,२५ ० ४,५० 

२१ स्वास्थ्य �श�वर स्वास्थ्य २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

२२ 
डे�लगेशन खचर् (योजना 
मागका ला�ग) 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

२२५२९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,०० २,०० ० ४,०० 

२३ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A ४२ ४२ ४२ ४२ १,७० 

२४ 
महालि�म र कुशमु उद्यमी 
म�हला सहकार� भवन 
�नमार्ण 

सहकार� ३१११२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ३,५० ३,५० ० ७,०० 

२५ 
आवश्यक ठाँमा खरको 
छाना �वस्था�पत 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३१११३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

२६ 
स्वास्थ्य चौक�को कोठा 
पा�टर्सन तथा फ�नर्चर 
�नमार्ण 

स्वास्थ्य ३१११३ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

२७ मे�शनर� तथा औजार 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२८ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A १,०० १,०० ० ० २,०० 

२९ 
स्लाव कल्भटर् तथा बाटो 
स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० ५,२५ ५,२५ ० १०,५० 

३० 
�सक्टा गाँउमा बाटो 
स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

३१ 
कुशुम ग्रामीण 
�वद्यु�तकरण 

उजार् ३११५३ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० ६,०० ६,०० ० १२,०० 

३२ 
�व�भन्न �वद्यालयमा 
फ�नर्चर, खानेपानी तथा 
�वद्युत �वस्तार 

उजार् ३११५३ आन्त�रक श्रोत ३ N/A ० ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 

३३ 
स्यालो ट्यूवेल जडान मोटर 
समेत 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ० ८,०५ ८,०५ ० १६,१० 

३४ 
�सचाई बो�रङ्ग पाईप 
�वतरण 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 

३५ 
खानेपानी पाइप लाईन 
�बस्तार, खोकर� 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५६ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० १,५० ० १,५० 

३६ 
बनवा नाका खानेपानी 
�बस्तार 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 

३७ 
आवश्यक स्थानमा ढल 
�नकास 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३८ 
बै�रया बजारमा शौचालय 
�नमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३९ 
आकिस्मक तथा �व�वध 
कायर्क्रम 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A १,७५ १,७५ १,७५ १,७५ ७,०० 

४० 
आवश्यक ठाँउमा मे�शनर� 
वाल तथा ग्या�वयन 
�नमार्ण 

सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४१ 
आ�षश चचर्मा तारवार तथा 
गेट �नमार्ण 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ९४ ० ९४ 

४२ 
कुशुमेश्वर �शव मिन्दरमा 
घेरावार 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० २,०० ० २,०० 

४३ प्र�त�ालय �नमार्ण 
सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ० ३,०० ३,०० ० ६,०० 

४४ बै�रया बजार �फल्ड �नमार्ण 
सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ 
समा�नकरण- 
संघ 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

४५ ब�लदान चचर् ममर्त भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ९४ ० ९४ 

४६ 
वन्य जन्तुबाट बा�ल 
संर�ण मेस तार जा�ल- 
आवश्यक स्थानमा 

सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४७ 
�व�भन्न स्थानमा तटबन्ध 
�नमार्ण 

सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

४८ नेपाल रेडक्रस भवन �नमार्ण स्वास्थ्य ३११६१ 
समा�नकरण- 
संघ 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

कुल जम्मा ९,५९ ७९,६६ ८१,१५ ९,५९ १,८०,०० 
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वडा नं. २ 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २,१६ 

२ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२१११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

३ संचार महसुल 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२११२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- सघं 

४ N/A १५ १५ १५ १५ ६० 

४ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
समा�नकरण- 
संघ 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

५ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ 
समा�नकरण- 
संघ 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

६ 
मे�शनर� तथा औजार ममर्त 
सम्भार तथा सञ्चालन 
खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२२१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १८ १८ १८ १८ ७५ 

७ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A ६२ ६२ ६२ ६२ २,५० 

८ अपाङ्ग कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावशेीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

९ 
कृ�ष सम्बिन्ध कायर्क्रम 
५०%25 अनुदान 

कृ�ष २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ० ० ४,०० ४,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१० जनजा�त कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ५० ० ० ५० 

११ जेष्ठ नाग�रक कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

१२ द�लत सम्बिन्ध कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

१३ पशु कायर्क्रम पशुपन्छ� �वकास २२५२२ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A १,५० ० १,५० ० ३,०० 

१४ बाद� सम्बिन्ध कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ५० ० ५० 

१५ म�हला सम्बिन्ध कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

१६ 
युवा कायर्क्रम (�श�क सेवा 
आयोग तयार� क�ा र 
�व�वध खेलकुद) 

युवा तथा खेलकुद २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

१७ वालवा�लका कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५० ५० ० १,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१८ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

४ N/A ४० ४० ४० ४० १,६० 

१९ �व�वध खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

२० भैपर� आउने चालु खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२८९११ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १९ १९ ० ३९ 

२१ सुर��त आवास �नमार्ण 
भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३११११ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

२२ वडा कायार्लय ममर्त 
भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३१११३ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० २,०० २,०० ० ४,०० 

२३ सवार� साधन 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,०० 

२४ 
कचनापुर सडक पक्क� बाटो 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० ३०,०० ३०,०० ० ६०,०० 

२५ माथेबास बाटो �नमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
संघ 

१ N/A ० ७,०० ० ० ७,०० 

२६ 
रापुर बाटो तथा नाल� 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

१ N/A ० ० ७,०० ० ७,०० 

२७ 
साइरन टावर निजक 
कल्भटर् �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

२८ हरदेवा बाटो �नमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
संघ 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

२९ ह�रहरपुर �नमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३० 
वडा भ�र �सचाई 
व्यवस्थापन 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ० ४,५० ४,५० ० ९,०० 

३१ खानेपानी धारा �वतरण 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

३२ खानेपानी पाइपलाई �वस्तार 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ 
समा�नकरण- 
संघ 

२ N/A ० ३,५० ३,५० ० ७,०० 

३३ बेलवास ढल �नकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

३४ अगैया मिन्दर �नमार्ण भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

३५ 
कचनापुरमा �पक�नक पाकर्  
�नमार्ण 

पयर्टन ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

३६ खो�रया मिन्दर व्यवस्थापन भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

१ N/A ० ० १,०० ० १,०० 

३७ 
गोभारपुरमा पाकर्  तथा 
भ��तक �नमार्ण 

सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

३८ 
वडा कायार्लय प�रसमा 
अशोकको रुख मु�न 
गोलघर �नमार्ण 

सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

३९ 
वडा कायार्लयको पखार्ल 
पूणर् �नमार्ण 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३११६१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

कुल जम्मा ७,९० ९७,५९ ६७,०९ ७,४० १,८०,०० 
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वडा नं. ३ 

 �स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २,१६ 

२ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२१११ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ३ ३ ३ ३ १५ 

३ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

४ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ समा�नकरण- प्रदेश ४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

५ 

मे�शनर� तथा औजार ममर्त 
सम्भार तथा सञ्चालन खचर् 
(इन्टरनेट खचर् समेत) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२२१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ३५ ३५ ० ७० 

६ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ समा�नकरण- संघ ४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,४९ 

७ पत्रप�त्रका, संचार, छपाई तथा कायार्लय सञ्चालन २२३१५ समा�नकरण- संघ ४ N/A १० १० १० १० ४० 
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 �स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

सूचना प्रकाशन खचर् तथा प्रशास�नक 

८ 

अपांग आय मलुक कायर्क्रम 
तथा दृष६्◌ी �व�हन 
अपांगलाई ल्यापटप �वतरण 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

९ 
कमर्चार�, पदा�धकार� तथा 
कृषकहरुको कृ�ष भ्रमण 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

१० 

कृ◌ृ◌ृ�ष कायर्क्रम उन्नत 
जातका �वउ तथा �वषाधी 
औषाधी �वतरण 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A १,०० ० १,०० ० २,०० 

११ 
जनजाती बंगुर �वतरण 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१२ 
जेष्ठ नागर�क सम्मान 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

१३ द�लत सम्बिन्ध कायर्क्रम ल��गक समानता तथा 
सामािजक 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 



120 

 

 �स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

समावेशीकरण 

१४ 

�पछडावगर् बाद� जा�तलाई 
आय-आजर्न तथा शौचालय 
�नमार्ण 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१५ म�हला कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

१६ 
म�हला स्वस्थ्य स्वयमसे�वका 
आवश्यक सामाग्री खर�द 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१७ �व�वध कायर्क्रम खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२९ समा�नकरण- संघ १ N/A १,८५ ० ० ० १,८५ 

१८ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ४३ ४३ ४३ ४३ १,७५ 

१९ 
पशु कायर्क्रम औषधी तथा 
सामाग्री खर�द 

पशुपन्छ� �वकास २७२१३ आन्त�रक श्रोत २ N/A ७५ ० ७५ ० १,५० 
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 �स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२० 
जनज्योती प्रा.�व.अधुरो भवन 
�नमार्ण 

�श�ा ३१११२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० ६,०० ६,०० ० १२,०० 

२१ 
जनजागतृी अधुरो पखार्ल 
�नमार्ण 

�श�ा ३१११२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 

२२ 
कृ�ष मोटर ख�रद ५० 
प्र�तशत अनुदान 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

३११२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ४,०० ४,०० ० ८,०० 

२३ 
वालवा�लका बाल �वकास 
केन्द्रलाई एल.�स.�ड. खर�द 

�श�ा ३११२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

२४ 
सरस्वती मा.�व. मा �डिजटल 
गेट तथा कम्प्युटर खर�द 

प्रशासक�य सुशासन ३११२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

२५ 
आधारभुत स्वास्थ्य चौक� 
फ�नर्चर खर�द 

प्रशासक�य सुशासन ३११२३ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

२६ 

ठुलो खैरहनी जाने बाटो 
कंडेलको घरदे�ख अगाडी 
कल्भटर् �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- प्रदेश २ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

२७ साईपुर बाटो स्तरउन्नती यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 



122 

 

 �स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२८ 
सानो खैरहनी दे�ख सरस्वती 
मा.�व. सम्म बाटो कालोपत्र े

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

२९ 

सानो खैरहनी �हम कुमार 
डां�गको घरदे�ख सोनपुरेको 
घर हंुदै धरस्वते �तलोर�याको 
घरसम्म बाटो स्तरउन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

३० ह्यूमपाईप ख�रद यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३१ 

नारायणपुर, बनघु�स्र दे�ख 
साइपुर सम्म �सचाई कूलो 
ममर्त 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

३२ 
बैशा गाउँमा कुलोमा पिक्क 
वाल 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ समा�नकरण- प्रदेश १ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

३३ 
बैशा गाउँमा कुलोमा पिक्क 
वाल 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,३० ० ० १,३० 

३४ बो�रगं ख�रद जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ समा�नकरण- संघ १ N/A ० २,५० ० ० २,५० 

३५ कुलोमा शेरवाल �नमार्ण, 

नवलपुर रुपलाल थारुको घर 
जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५६ समा�नकरण- प्रदेश २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 



123 

 

 �स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

दे�ख डबलपुल सम्म 

३६ खानेपानी कायर्क्रम 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ समा�नकरण- प्रदेश २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३७ 
आकिस्मक तथा �व�वध 
कायर्क्रम 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११५९ समा�नकरण- संघ ४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

३८ 
गणेश आ.व.साइकल स्ट्याण्ड 
�नमार्ण 

�श�ा ३११५९ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

३९ ज्योती चचर् बनघुस्री प्लाष्टर भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३२ ० ० ३२ 

४० ज्योती चचर् बनघुस्री प्लाष्टर भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ समा�नकरण- प्रदेश १ N/A ० ० १,१८ ० १,१८ 

४१ 
�फल्ड ममर्त तथा खेलकुद 
कायर्क्रम (युवा) 

युवा तथा खेलकुद ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३,४० ० ० ३,४० 

४२ 
बेलासपुर भुयार थान पखार्ल 
�नमार्ण 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

१ N/A ० ० ७५ ० ७५ 

४३ 
बैसा दगुार् मन्द�रमा मु�तर् 
जडान 

पयर्टन ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

१ N/A ० ५० ० ० ५० 
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 �स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४४ 
भगौतीपुर भुयार थान 
तारजाल� 

सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ समा�नकरण- प्रदेश १ N/A ० ७५ ० ० ७५ 

४५ 
माथेवास ससस्त्र बेश क्याम्प 
भवन रंग रोगन 

शािन्त तथा सुव्यवस्था ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A २० ० ० ० २० 

४६ 

वडा कायार्लय भवनको लागी 
जग्गा ख�रद तथा 
व्यवस्थापन 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३१४११ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १६,१० ० ० १६,१० 

कुल जम्मा ७,१६ ९१,०८ ५५,८९ ५,८६ १,६०,०० 
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वडा नं. ४ 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ३ N/A ० ७२ ७२ ७२ २,१६ 

२ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२१११ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

३ सूचना तथा संचार महसुल 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२११२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

४ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 

५ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

३ N/A ० ५० ५० ५० १,५० 

६ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

७ 
जनशिक्त मा.�व.मा 
पुस्तकालय 

�श�ा २२३१३ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ५० ० ० ५० 

८ 
पत्रप�त्रका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

९ करार सेवा शुल्क 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४१३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ८७ ८७ ८७ ८७ ३,५१ 

१० 
उन्नत धान �बउ ५० 
प्र�तशत अनुदान 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,२४ ० १,२४ २,४९ 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

११ 
कृ�ष तथा पशु �बमा पूणर् 
अनुदान 

पशुपन्छ� �वकास २२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

१२ 
गहु र मकै ५० प्र�तशत 
अनुदान 

कृ�ष २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

१३ 
जनतासँग वडा अध्य� 
कायर्क्रम 

प्रशासक�य सुशासन २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

१४ 
जेष्ठ नागर�क सम्मान 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

१५ 
प्रा�व�धक �श�ा �डप्लोमा 
अध्ययन �न:शुल्क (५ 
जना) 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A २०,०० ० ० ० २०,०० 

१६ 

बाल �बकास दे�ख एक 
क�ा सम्म अग्रेजी 
माध्यम संचालन र 
ब्यवस्थापन 

�श�ा २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ३,५० ३,५० ० ७,०० 

१७ 
मूल धान �बउ ५० प्र�तशत 
अनुदान 

कृ�ष २२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,२४ १,२४ ० २,४९ 

१८ 
म�हला स्वयमसे�वका 
प्रोत्सहान 

मानब संशाधन 
�वकास 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० १,३३ ० १,३३ 

१९ 
स्वास्थ्य �वमा ५० प्र�तशत 
अनुदान 

स्वास्थ्य २२५२२ समा�नकरण- संघ ४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२० 
स�हद तथा बेप�ा सम्मान 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० १,०० ० १,०० 

२१ 
सामािजक सुर�ा भ�ा 
टोलटोलमा �बतरण 
कायर्क्रम तथा पन्जीकरण 

प्रशासक�य सुशासन २२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

२२ �व�वध कायर्क्रम खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

२३ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ समा�नकरण- संघ ४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

२४ 
�वपद तथा आकिस्मक 
योजना/कायर्क्रम 

�वपद व्यवस्थापन २७२१२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A २,५१ ० ० २,५१ ५,०२ 

२५ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२३ आन्त�रक श्रोत २ N/A १,०० १,०० ० ० २,०० 

२६ औरहान टोल पी.�स.�स. यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

२७ 
गोठ दे�ख बाँस खो�ल हुदै 
खैरभट्ट� सम्म बाटो 
स्तरउन्न�त 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ४,७५ ० ४,७५ ९,५० 

२८ 
गौर� गाउं चोक दे�ख उ�र 
बाटो PCC 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

२९ दङपूवार्मा नाल� �नरन्तरता यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ १ N/A ० २,५० ० ० २,५० 

३० 
पिल्टङ्गमा बाटो 
स्तरउन्न�त 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३१ 
बजारुको घर दे�ख जंग 
बहादरुको घर सम्म बाटो 
स्तरउन्न�त 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

३२ 
बुद्�धराम पुनको टोल जाने 
बाटो पी.�स.�स. 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A १,५० ० ० १,५० ३,०० 

३३ 
बरगदहान टोलमा बाटो 
पी.�स.�स. 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,०० ० २,०० ४,०० 

३४ 
भगवानपुरमा दवुै �तर 
पक्क� नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,५० ० ० २,५० 

३५ 
भा�गराम थारुको घर �नर 
कल्भटर् �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

३६ 
लठ्ठापुर चोक दे�ख उ�र 
जाने बाटो स्तर उन्न�त 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A २,०० ० ० २,०० ४,०० 

३७ 
सुयर्दय प्रा.�व. सोलार तथा 
भवन ममर्त 

उजार् ३११५३ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

३८ 
स्याउल� बजार खोलामा 
तटबन्ध 

सामािजक सुर�ा 
तथा सरं�ण 

३११५४ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

३९ 
देउपुरुवा चोक दे�ख द��ण 
जाने बाटोमा नाल� 
(�नरन्तरता) 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ आन्त�रक श्रोत २ N/A १,५० ० ० १,५० ३,०० 

४० 
देवपुरुवा गाउँको खल्यान 
टोलमा पिक्क नाल� 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० २,५० ० ० २,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४१ 
सुयर्लालपुर चोक दे�ख 
पिश्चम जाने बाटोमा 
नाल� �नमार्ण (�नरन्तरता) 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,२५ ० २,२५ ४,५० 

४२ 
अन्धरपुरमा चचर् भवन 
�नमार्ण 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,०० ० २,०० ४,०० 

४३ िजम खाना भवन �नमार्ण युवा तथा खेलकुद ३११५९ समा�नकरण- संघ २ N/A ० ४,०० ० ४,०० ८,०० 

४४ 
सुयर्लालपुर �शव मिन्दर 
�नमार्ण 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

कुल जम्मा ३६,१३ ६३,८३ १५,९२ ४४,१० १,६०,०० 

  



130 

 

 
वडा नं. ५ 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २,१६ 

२ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२१११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

३ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

४ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

५ स्वास्थ्य �बमा खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१४ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 

६ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

७ 
घांसको �वउ �वतरण ५० 
प्र�तशत प्र�तशत अनुदान 

पशुपन्छ� �वकास २२३१२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

८ 
पत्रप�त्रका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

९ कपाल काटने ता�लम 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५१२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१० 

जनजा�त द�लत युवा र 
अन्यवगर् लाई �सपमुलक 
ता�लम हावस वाइ�रङ्ग र 
ड्राइ�भङ्ग ता�लम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

११ 
म�हला ल��त �सलाई 
कटाई ता�लम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

१२ अपाङ्ग ल��त कायर्क्रम 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ८० ० ० ८० 

१३ 
गहंुको �वउ �वतरण ५० 
प्र�तशत अनुदान 

कृ�ष २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

१४ 
जय बागेश्वर� असाहय बाल 
संर�ण केन्द्र �वनौना 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

१५ 
धानको �वउ �वतरण ५० 
प्र�तशत अनुदान 

कृ�ष २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० २,५० ० २,५० 

१६ 
बा�द समुदायलाई बाख्रा 
�वतरण 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २५ ० ० २५ 

१७ 
मुक्त कमलर� �द�द ब�हनी 
लाई बंगुर व्यवसाय 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१८ 
म�हला �हसंा �वरुद्ध १६ 
�दने अ�भयान कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ५० ० ० ५० 

१९ 
युवा खेलकुद तथा खेल 
सामाग्री �वतरण 

युवा तथा खेलकुद २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

२० 
ललह� सामु�हक बगर 
खेतीको ला�ग ३ इन्च 
मोटर 

कृ�ष २२५२२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

२१ �वपद व्यवस्थापन कायर् �वपद व्यवस्थापन २२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

२२ स्वास्थ्य �श�वर 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,१२ ० ० २,१२ 

२३ 
स्वास्थ्यको ला�ग सामग्री 
ख�रद 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

२४ 
�सद्धेश्वर� समाज सुधार 
क्लवको कायार्लय 
ब्यवस्थापन 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ५० ० ० ५० 

२५ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A २५ २५ ० ५० १,०० 

२६ �व�वध खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

२७ 
पशुजन्य औषधी र औजार 
ख�रद 

पशुपन्छ� �वकास २७२१३ आन्त�रक श्रोत २ N/A ५६ ० ५६ ० १,१२ 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२८ 
सौगात साना �कसान 
सहकार� दधु संकलन केन्द्र 
�नमार्ण 

सहकार� ३१११२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ७,०० ० ० ७,०० 

२९ 
सवार� साधन 
(स्वयंसे�वकाहरुलाई 
साइकल �वतरण) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,२५ ० ० १,२५ 

३० मे�शनर� तथा औजार 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५० ५० ० १,०० 

३१ 
मौसमी तथा बेमौसमी खेती 
को ला�ग मोटर �वतरण 
५० प्र�तशत अनुदान 

कृ�ष ३११२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,६५ १,६५ ० ३,३० 

३२ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३११२३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ६५ ६५ ० ० १,३० 

३३ 

उचुवा जुरपानी कुकार� 
थारुको घर दे�ख दोहन 
थारुको घर जाने बाटो 
�प.�स.�स. 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३४ 
खल्ला जुरपानी �सतारामको 
घर दे�ख उ�र तफर्  बाटो 
स्तरउन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

३५ 
खल्ला जुरपानी �सतारामको 
घर दे�ख उ�र तफर्  बाटो 
स्तरउन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 



134 

 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३६ 
गोरधुई बनौरे खोलामा पुल 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ० ६,०० ६,०० ० १२,०० 

३७ 
चन्द्र बहादरुको घर दे�ख 
नमस्ते चोक सम्मको बाटो 
कालो पत्र े

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ६,०० ० ० ६,०० 

३८ 
चन्द्र बहादरुको घर दे�ख 
नमस्ते चोक सम्मको बाटो 
कालो पत्र े

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ६,०० ६,०० ० १२,०० 

३९ 
चांचरफर् का दङ्गपुर टोलमा 
नाल� �प.�स.�स. 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ४,५० ४,५० ० ९,०० 

४० 
जवरपुर ऋ�षरामको घर 
जाने बाटोमा नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४१ 

टरुवा नयाँ बिस्त गो�डया 
थारुको घर दे�ख 
सत्यनारायणको घर सम्म 
बाटो स्तरउन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ४,०० ० ० ४,०० 

४२ 
टरुवा बािजरामको घर दे�ख 
उ�र�तर नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

४३ 
टरुवा बािजरामको घर दे�ख 
उ�र�तर नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

४४ 
रामप्रसाद चोक दे�ख 
उ�रको बाटो �प.�स.�स. 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ६,०० ० ० ६,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा आयोजनाको 

नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४५ 
�वनौना �भत्री बाटोमा नाल� 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४६ 

सामुदा�यक भवन दे�ख 
दरबार�को घर हंुदै कृष्ण 
के.सी.को घरसम्म माटो 
पटान तथा ग्रावेल, गोरधोई 
द��ण टोल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ४,०० ० ० ४,०० 

४७ खानेपानी धारा �वतरण 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ३,५० ३,५० ० ७,०० 

४८ 
भुवर भवानी मा.�व. 
�वनौना �च�लङ्ग मे�शन 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ७,०० ० ० ७,०० 

४९ 
आकािस्मक कायर् तथा 
�व�वध आयोजना 

योजना तजुर्मा र 
कायर्न्वयन 

३११५९ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

२ N/A ० २,०० २,०० ० ४,०० 

५० 
भुवर भवानी मा.�व.को 
वाइ�रङ्ग र पङ्गखा 

�श�ा ३११६१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० २,७० ० ० २,७० 

कुल जम्मा ५,७५ १,०४,४६ ४५,०० ४,७९ १,६०,०० 
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वडा नं. ६ 

 
�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २,१६ 

२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

३ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

४ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ८७ ८७ ८७ ८७ ३,५० 

५ 
पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

६ सरसफाईसेवा शुल्क 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२४१४ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A ४८ ४८ ४८ ४८ १,९५ 

७ अपाङ्गता सम्बिन्ध कायर्क्रम ल��गक समानता तथा 
सामािजक 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 
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�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

समावेशीकरण 

८ एकल म�हला 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

९ कला संस्कृ�त संर�ण भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ० ५० ० ५० 

१० 
गभर्वती म�हला प्रोत्साहन 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 

११ 
गहुको �वउ ५० प्र�तशत 
अनुदान 

कृ�ष २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

१२ छात्रब�ृत �श�ा २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० ७५ ० ७५ १,५० 

१३ जनजा�त सम्बिन्ध कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० ५० ० ५० १,०० 
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�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१४ 
जेष्ठ नाग�रकलाई सम्मान 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाडँफाँड- 
संघ 

१ N/A ० ० २,५० ० २,५० 

१५ द�लत सम्बिन्ध कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

१६ दश� वा दगुार् पुजा कायर्क्रम भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ५० ० ० ५० 

१७ 
धानको �वउ ५० प्र�तशत 
अनुदान 

कृ�ष २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 

१८ 

नया ँसजृनशील उधमी 
सहकार� (आयआजर्नमा 
लगानी) 

उद्योग २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,०० ० २,०० ४,०० 

१९ नार� �दवस 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ० ५० ० ५० 

२० 
प्रभा कृ�ष सहकार� उधोगमा 
साझेदार� 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,०० ० २,०० ४,०० 
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�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२१ 
परम्परागत पेशालाई 
प्रोत्साहन कायर्क्रम साझेदार� 

भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 

२२ 
प्रा.�व.तहका �वधाथ� संग 
जनप्र�त�न�ध कायर्क्रम 

�श�ा २२५२२ समा�नकरण- संघ ३ N/A ० २,५० २,५० २,५० ७,५० 

२३ मुक्त कमलहर� 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,२५ १,२५ ० २,५० 

२४ म�हला सम्बिन्ध कयर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

२५ 
म�हला स्वयंम से�वकालाई 
प्रोत्साहन 

मानब संशाधन �वकास २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ० ५० ५० १,०० 

२६ यूवा सम्बिन्ध कायर्क्रम युवा तथा खेलकुद २२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,२५ १,२५ ० २,५० 

२७ 
राप्ती �प�डत सहकार� 
(आयआजर्नमा लगानी) 

उद्योग २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,०० ० २,०० ४,०० 

२८ 
�वपद तथा अन्य भैपर� 
कायर्क्रम 

�वपद व्यवस्थापन २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 
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�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२९ �व�भन्न �सपमुलक ता�लम उद्योग २२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 

३० श�हद तथा बेप�ा प�रवार 
सामािजक सुर�ा तथा 
संर�ण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५० ५० ० १,०० 

३१ 
�श�क अध्यापन अनुम�त 
�न:शुल्क �श�ा कायर्क्रम 

�श�ा २२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ७० ० ० ७० 

३२ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ समा�नकरण- संघ ४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

३३ �व�वध खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७११ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

३४ 

उज्वलको घरको चोक देखी 
मेहमानपुर जाने बाटो सम्म 
�प.�स.�स 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

३५ 
करमट्या टोल बाटो माटो 
पटान ग्रावेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 

३६ 
खल्लाछटकपुर अधुरो बाटो 
�प �स �स 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,०० २,०० ० ४,०० 
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�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३७ 

�चप्परको घर दे�ख 
छोत्क�पुरुवा हुदै हुलाक� 
राजमागर् सम्म बाटो 
�प.�स.�स. 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३८ 

ठाडां पुरवा बाटो देखी नहरको 
ड्याम हुदै �कसुनलालको घर 
सम्म माटो पटान ग्रावेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ० १,०० ० १,०० 

३९ 
ढलैया देखी गुलर� खेल 
मैदान सम्म बाटो �प �स �स 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४० 

प्रर�बर बुढाथोक�को घर दे�ख 
िजत बहादरु मल्लको खेत 
सम्म बाटो माटो पटान तथा 
ग्राभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

४१ 
फिन्डत टोल (टपर�) बाटो 
�प.�स.�स. 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत ३ N/A ० २,७५ २,७५ २,७५ ८,२५ 

४२ 

मुकुन्द पाण्डेको घरदेखी 
अम्मरैया सम्म बाटो �प �स 
�स 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 
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�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४३ 

राम बहादरु प�रयारको 
घरदेखी हुलाक� मागर् अधुरो 
�प.�स.�स �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४४ 
ल�मीराजपुर अधुरो बाटो �प 
�प �स 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

४५ 
आख�रहान पूवर् बाटो माटो 
पटान ग्रा�वल र �वधुत पोल 

उजार् ३११५३ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

४६ 
छोटक�पुरवा चोक देखी खोप 
केन्द्र सम्म �वधुत �वस्तार 

उजार् ३११५३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A २,५० ० २,५० ० ५,०० 

४७ 
ह्युमपाईप तथा �बधुत पोल 
ख�रद 

उजार् ३११५३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

३ N/A ० २,०० २,०० २,०० ६,०० 

४८ ढलैया नहर आउटलटे �नमार्ण जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ० १,०० ० १,०० 

४९ 
पदनहा गाउँको अधुरो नाल� 
�नमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ आन्त�रक श्रोत ३ N/A ० ३,०० ३,०० ३,०० ९,०० 

५० 

परसेवाको घरदेखी 
�तलकरामको घर सम्म 
एकतफर्  नाल� �नमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 
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�स.नं. 

कायर्क्रम तथा आयोजनाको 
नाम 

उप �ेत्र खचर् शीषर्क स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

५१ क्याम्पसको गेट �नमार्ण 
भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A २,५० ० ० २,५० ५,०० 

५२ �दपज्योती प्रा.�व. �श�ा ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

५३ सन्देश चचर् भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,२५ ० १,२५ २,५० 

५४ 
सरस्व्ती मा.�व.को पखार्ल 
�नमार्ण 

�श�ा ३११५९ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

५५ भैपर� आउने खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

३१५११ समा�नकरण- संघ ४ N/A ११ ११ ११ ११ ४४ 

कुल जम्मा १३,०१ ६९,२१ ४८,०१ ४९,७६ १,८०,०० 
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वडा नं. ७ 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २१६ 

२ 
इन्धन (कायार्लय 
प्रयोजन) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १०० 

३ 
सवार� साधन ममर्त 
खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड– 

स्थानीय 
४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

४ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A १२५ १२५ १२५ १२५ ५०० 

५ 
पत्रप�त्रका छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १०० 

६ द�लत ल��त कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १०० ० ० १०० 

७ गहंुको उन्नत �बउ कृ�ष २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

१ N/A ० २४९ ० ० २४९ 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

८ 
जनजा�त ल��त 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड– 

स्थानीय 
१ N/A ० १०० ० ० १०० 

९ 
जेष्ठ नाग�रक सम्मान 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० २०० ० ० २०० 

१० 
धानको उन्नत �बउ 
�बतरण 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० २०० ० २०० 

११ नार� �दवस कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २५ ० ० २५ 

१२ 
बालमैत्री ल��त 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५० ० ० ५० 

१३ �बपत ब्यवस्थापन �वपद व्यवस्थापन २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ७३० ० ० ७३० १४६० 

१४ मुक्त कमलहर� ल��त 
ल��गक समानता तथा 
सामािजक 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १०० ० ० १०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

कायर्क्रम समावेशीकरण 

१५ 
मधेशी तथा मुिस्लम 
ल��त कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० ० १०० ० १०० 

१६ म�हला ल��त कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १०० ० ० १०० 

१७ 
स�हद तथा बेप�ा 
प�रवार ल��त कायर्क्रम 

ल��गक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १०० ० ० १०० 

१८ 
साँस्कृ�तक प्रबधर्न 
कायर्क्रम 

भाषा तथा संस्कृ�त २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १०० 

१९ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ 
राजस्व बाँडफाँड– 

स्थानीय 
४ N/A २५ २५ २५ २५ १०० 

२० �व�वध खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७११ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A १२५ १२५ १२५ १२५ ५०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२१ 
गुलाल�दहा ठन्वा 
�नमार्ण 

भाषा तथा संस्कृ�त ३१११२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २०० ० ० २०० 

२२ 
अधुरो सामुदा�यक भवन 
�नमार्ण तथा तारबार 

भवन आवास तथा 
सहर� �वकास 

३१११३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ४०० ० ४०० 

२३ 
बाटो स्तरोन्नती- 
नयाँवस्ती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ५०० ० ५०० 

२४ 

ख�चर्हवाको घर दे�ख 
भरत बोहराको घर 
सम्म पक्क� नाल� 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २५० २५० ० ८०० 

२५ 

खल्ला झग�डया दे�ख 
पोखरा थान सम्म 
ट्रक्याक �नमाणर् 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ४०० ० ४०० 

२६ 
गाउत मिन्दर जाने 
बाटोमा कल्भटर् �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २०० ० ० ४०० 

२७ 

गोपालको घर दे�ख 
अतवार�को घर सम्म 
माटो पटान र ग्राभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० २५० ० २५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२८ 
छपरतल्ल�मा अधुरो 
पक्क� नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ४०० ० ४०० 

२९ 

छोट्कउ गद्द�को घर 
दे�ख बरातीको खेत 
सम्म माटो पटान र 
ग्राभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३०० ० ० ३०० 

३० 

टावर दे�ख बल�रामको 
घर सम्म माटो पटान 
र ग्राभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १०० ० ० १५० 

३१ 
�दप प्रकाश स्कुल जाने 
बाटोमा कल्भटर् �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० २५० २५० ० ५०० 

३२ 
नयाँबस्ती गेदंवामा माटो 
पटान ग्राभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ३०० ३०० ० ६०० 

३३ 

नुरको घर दे�ख 
निजरको घरसम्म 
अधुरो PCC �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

१ N/A ० ० ५०० ० ५०० 

३४ बुधई कुमारको घर दे�ख 
सुन्दर मुराउको घर 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- १ N/A ० ० ५०० ० ५०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

सम्म PCC ने.स. 

३५ 
�बसम्भरपुरमा पक्क� 
नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० २०० ० ० ४०० 

३६ 

मेनुका प�रयारको घर 
दे�ख ध�नरामको खेत 
सम्म माटो पटान र 
ग्राभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १५० ० ० १५० 

३७ 
सर� गाउँमा अधुरो 
पक्क� नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ४०० ० ४०० 

३८ 
�ससमघार�मा पक्क� 
नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५०० ० ० २०० 

३९ �बद्युत �बस्तार उजार् ३११५३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ८०० ० ० ८०० 

४० सडक ब�ी जडान उजार् ३११५३ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २५० २५० ० ५०० 

४१ ५ नं. शाखा नहर ममर्त जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५०० ० ० ८०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४२ 
बोर�ङ्ग जडान ५० 
प्र�तशत अनुदान 

जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ५०० ० ५०० 

४३ धारा �बतरण 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० २५० २५० ० ५०० 

४४ 
अधुरो राधा कृष्ण 
मिन्दर �नमार्ण 

पयर्टन ३११५९ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ३०० ० ० ३०० 

४५ 
अधुरो �शव मिन्दर 
�नमार्ण 

पयर्टन ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

१ N/A ० ० २०० ० २०० 

४६ 
आकिस्मक ममर्त संभार 
तथा �व�वध कायर् 

�वपद व्यवस्थापन ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ३७५ ३७५ ३७५ ३७५ १५०० 

४७ 
िजन्नत बाबा पखार्ल 
�नमार्ण 

भवन आवास तथा 
सहर� �वकास 

३११५९ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ४०० ० ५०० 

४८ नालापार� चचर् �नमार्ण भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ४०० ० ४०० 

४९ 
�नबुवाटार चोकमा 
प्र�त�ालय �नमार्ण 

पयर्टन ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३०० ० ० ३०० 

५० सोनपुर चोकमा पयर्टन ३११५९ समा�नकरण- १ N/A ० २५० ० ० २५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

प्र�त�ालय �नमार्ण ने.स. 

५१ ह्यूमपाईप ख�रद यातयात पूवार्धार ३११५९ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २५० २५० ० ५०० 

५२ 
लालपुर खेल मैदानको 
गेट पूणर्ता 

सामािजक ३११५९ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ० ५० ० ५० 

५३ 
वडा कायार्लयको 
पूवार्धार 

भवन आवास तथा 
सहर� �वकास 

३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० ० ४०० ० ४०० 

कुल जम्मा १५२१ ७१६५ ८७९१ १५२१ १९००० 
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वडा नं. ८ 

�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २,१६ 

२ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२१११ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

३ संचार महसुल 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२११२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A २६ २६ २६ २६ १,०५ 

४ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

५ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२१३ आन्त�रक श्रोत ४ N/A २० २० २० २० ८० 

६ 
मे�शनर� तथा औजार 
ममर्त सम्भार तथा 
सञ्चालन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२२२१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १८ १८ १८ १८ ७५ 

७ 
मसलन्द तथा कायार्लय 
सामाग्री 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३११ समा�नकरण- संघ ४ N/A ६२ ६२ ६२ ६२ २,५० 

८ 
पत्रप�त्रका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचर् 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

९ 
अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तहरुका ला�ग 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१० 
आकिस्मक तथा ममर्त 
सम्भार कायर्क्रम 

यातयात पूवार्धार २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A १,२५ ० १,२५ ० २,५० 

११ 
कृ�ष सम्बिन्ध �वऊ-�वजन 
तथा औष�ध ख�रद 
�वतरण 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A १,५० ० १,५० ० ३,०० 

१२ जनजा�त कायर्क्रम 
ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१३ द�लत वगर् कायर्क्रम 
ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१४ 
बन्यजन्तु ��त राहत 
सहयोग 

सामािजक सुर�ा 
तथा सरं�ण 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
सघं 

२ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

१५ 
म�हला बगर्का ला�ग 
कायर्क्रम 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१६ 
मानव अ�धकार �श�ा 
कायर्क्रम 

कानुन तथा न्याय २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१७ वालवा�लका कायर्क्रम 
ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१८ 
सहकार� �श�ा तथा 
व्यस्थापन कायर्क्रम 

सहकार� २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१९ 
सामुदा�यक होमस्टे 
प्रवद्र्धन कायर्क्रम, बालापुर 

पयर्टन २२५२२ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

२० 
�व�वध कायर्क्रम खचर् 
(�व�भन्न समन्वयात्म 
बैठक खचर्) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२५२९ आन्त�रक श्रोत ४ N/A २० २० २० २० ८० 

२१ भ्रमण खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२६१२ समा�नकरण- संघ ४ N/A ५७ ५७ ५७ ५७ २,३० 

२२ 
�व�वध खचर् (अ�त�थ 
सत्कार समेत) 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२२७११ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ७८ ७८ ७८ ७८ ३,१४ 

२३ 
�बद्यालय अनुदान 
जनशिक्त मा.�ब., बालापुर 

�श�ा २५३११ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

२४ 
आयुव��दक औष�ध 
िक्ल�नक �श�वर 

स्वास्थ्य २७२१३ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

२५ 
पशुपं��का ला�ग औष�ध 
ख�रद 

पशुपन्छ� �वकास २७२१३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A १,०० ० १,०० ० २,०० 

२६ भैपर� आउने चालु खचर् 
कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशास�नक 

२८९११ आन्त�रक श्रोत २ N/A २५ २५ ० ० ५० 

२७ 
साउण्ड �सस्टम तथा 
रंगरोगन �शबशिक्त 
मा.�व.पेरानी 

�श�ा ३१११३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

१ N/A ० ३,५० ० ० ३,५० 

२८ 
कालोपत्रे बाटो नाल� 
स�हत, बालापुर 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

३ N/A ० ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२९ खल्लागाउँ बाटो ग्राभेल यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 

३० 
धम�ती �बष्ट र डांडाटोल 
नाल� स�हत बाटो 
स्तरोन्न�त 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

३१ 
वडा कायार्लय दे�ख 
कुलोसम्म बाटो 
स्तरोन्न�त नाल� स�हत 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

३२ 
शािन्तटोल स्ल्याव कल्भटर् 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ २ N/A ० ५० ० ५० १,०० 

३३ 
सभाहल अगा�ड दे�ख 
बन्धुको घर हुदै गेट सम्म 
बाटो ग्राभेल, नयाँगाउँ 

यातयात पूवार्धार ३११५१ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

३४ �बद्युत �बस्तार वडा नं. ८ उजार् ३११५३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

३५ 
नयाँगाउँ कत�नर्या झरनमा 
तटबन्धन 

सामािजक सुर�ा 
तथा सरं�ण 

३११५४ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

३६ 
कृ�ष �सचाई तथा 
खानेपानी सम्बिन्ध ५० 
प्र�तशत अनुदान 

कृ�ष ३११५५ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३७ डगबेल �नमार्ण, धम�ती जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ समा�नकरण- संघ २ N/A १,५० ० ० १,५० ३,०० 

३८ �सचाइ ठुरेकुलो, ओभर� जलश्रोत तथा �सचंाई ३११५५ समा�नकरण- संघ २ N/A १,०० ० १,०० ० २,०० 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३९ 
भगवती आ.�ब.मा 
खानेपानी ममर्त, ओभर� 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० ५० ० ५० १,०० 

४० 
महादेवपुर� कचनापुर 
खानेपानी खचर् ब्यबश्थापन 
तथा महसुल खचर् 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० २,०० ० २,०० ४,०० 

४१ 
ओभर� टाकुरेटोल ढल 
�नकास 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A १,२५ ० ० १,२५ २,५० 

४२ 
ओभर� नमुना टोल ढल 
�नकास 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

४३ 
ओभर� शािन्तटोल ढल 
�नकास 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० ४,५० ० ४,५० ९,०० 

४४ 
पेरानी अधुरो नाल� 
सरसफाई 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५० ० ५० १,०० 

४५ बनखेत ढल �नकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५८ 
राजस्व बाँडफाँड- 
संघ 

२ N/A ० २,५० ० २,५० ५,०० 

४६ ह्युमपाईप खर�द �बतरण यातयात पूवार्धार ३११५८ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

४७ 
आराधना चचर्को दफन 
ब्यबश्थापन, ओभर� 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

४८ 
ओभर� �सद्देश्वर 
मिन्दरमा होमकुण्ड र 
मु�तर् ब्यबश्थापन 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० १,२५ ० ० १,२५ 
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�स.नं. 
कायर्क्रम तथा 

आयोजनाको नाम 
उप �ेत्र 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४९ 
खेलकुद मैदान ब्यबश्थापन 
र सामाग्री खर�द, बालापुर 

युवा तथा खेलकुद ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० ६२ ० ६२ १,२५ 

५० 
खेलकुद मैदान 
व्यवस्थापन, िजम र डे्रस 

युवा तथा खेलकुद ३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

५१ गौशाला व्यवस्थापन पशुपन्छ� �वकास ३११५९ समा�नकरण- संघ २ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

५२ 
बन तथा बातावरणको 
पखार्ल �नमार्ण, ओभर� 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

५३ मेस तारजाल�, पेरानी 
सामािजक सुर�ा 
तथा सरं�ण 

३११५९ समा�नकरण- संघ २ N/A ० ४,५० ० ४,५० ९,०० 

५४ 
रेडक्रस उपशाखा भवन 
�नमार्ण, ओभर� 

भवन, आवास तथा 
सहर� �वकास 

३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

५५ 
सडकब�ी एवं फोहर 
ब्यबश्थापन 

यातयात पूवार्धार ३११५९ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

२ N/A ० १,५० ० १,५० ३,०० 

५६ 
सत्यबचन परमेश्वर�य 
मिन्दर ब्यबश्थापन, 
बालापुर 

भाषा तथा संस्कृ�त ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

कुल जम्मा १३,३७ ७४,७५ १७,८७ ५४,०० १,६०,०० 
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वडा नं. ९ 

�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ पदा�धकार� बैठक भ�ा 
कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२११४१ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५४ ५४ ५४ ५४ २,१६ 

२ पानी तथा �बजुल� 
कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२२१११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १,१२ १,१२ १,१२ १,१२ ४,५० 

३ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) 
कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२२२१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

४ सवार� साधन ममर्त खचर् 
कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२२२१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २५ २५ २५ २५ १,०० 

५ 
फमर् दतार् ग�र व्यवसा�यक रुपमा 
कृ�ष खे�त गन�हरुका ला�ग 
�न:शुल्क �वमा (१०० जना कृषक) 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२२१४ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

६ 
मे�शनर� सामान ख�रद तथा 
ममर्त संभार 

प्रशासक�य 
सुशासन 

२२२२१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

७ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री 
कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२२३११ 
राजस्व 
बाडँफाँड- संघ 

४ N/A ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

८ 
पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचर् 

कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२२३१५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A १७ १७ १७ १७ ७० 

९ पार�श्रमीक (वग�चे) 
प्रशासक�य 
सुशासन 

२२४१९ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ४३ ४३ ४३ ४३ १,७५ 

१० 
छात्र छात्राहरुलाई Basic 
Computer ता�लम 

�श�ा २२५१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

११ 
द�लत तथा �वपन्नन म�हलाहरुको 
ला�ग खाद्य प्रशोधन ता�लम 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

१२ 
म�हलाहरुलाई �मता तथा नेततृ्व 
�वकास ता�लम 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

१३ 
व्यवसा�यक पशुपालकहरुलाई पशु 
स्वाथ्य ता�लम 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५१२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

१४ अपाङ्ग कायर्क्रम 
ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावशेीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१५ कला संस्कृ�त संर�ण 
भाषा तथा 
संस्कृ�त 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ५० ५० ० ० १,०० 

१६ 
�कशोर तथा �कशोर�हरुका ला�ग 
कायर्क्रम 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ५० ५० ० १,०० 

१७ गौशाला व्यवस्थापन पशुपन्छ� २२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

�वकास 

१८ घांसको �वऊ �वजन �वतरण 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

१९ जनजा�त कायर्क्रम 
ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

२० जेष्ठ नाग�रक सम्मान कायर्क्रम 
ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

२१ द्वन्द्व �प�डत म�हला कायर्क्रम 
ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

२२ म�हलाहरुका ला�ग पाठेघर �श�वर स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

२३ युवा ल��त कायर्क्रम 
युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ८० ० ० ८० 

२४ 
वालवा�लकाहरुका ला�ग शै��क 
साम�ग्र �वतरण 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

२५ 
�व�भन्न संघ-संस्थाहरुलाई 
अनुदान 

प्रशासक�य 
सुशासन 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

२६ �वपद व्यवस्थापन खचर् 
�वपद 
व्यवस्थापन 

२२५२९ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२७ भ्रमण खचर् 
कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२२६१२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

२८ �व�वध खचर् 
कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

२२७११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

२९ 
औष�ध ख�रद- नाग�रक आरोग्य 
केन्द्र 

ल��गक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२७२१३ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

३० प्रहर� चौक� भवन �नमार्ण 
शािन्त तथा 
सुव्यवस्था 

३११११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

३१ 

राष्ट्रप�त शै��त्क सुध्ार 
कायर्क्रमबाट �नमार्णा�धन जनता 
मा.�व.को ४ कोठे भवन 
�नमार्णमा अपुग रकम थप 

�श�ा ३१११२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ४,०० ० ० ४,०० 

३२ 
वडा कायार्लयको अधुरो भवन 
�नमार्ण र आयुव�द सेवा केन्द्रका 
ला�ग कोठा �वभाजन 

भवन, आवास 
तथा सहर� 
�वकास 

३१११२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

३३ 
वडा कायार्लयको ला�ग A/C, CC 
TV, Intercom तथा फ�नर्चर 
ख�रद 

कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशास�नक 

३११२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३४ 
वाटर �डस्टेन्सर, वडाका 
स्कूलहरुमा प्याड ब्यािण्डङ्ग 

�श�ा ३११२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ३,२५ ३,२५ ० ६,५० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

मे�शन ख�रद 

३५ 
खैर� लाल बहादरु खत्रीको घर 
जाने बाटोमा कल्भटर् 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० २,६४ ० २,६४ 

३६ 
�खमबहादरु थारुको घरदे�ख गुमाने 
दमाईको घर सम्म नयां बाटो 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

३७ 

ढकेर� कृष्ण बस्नेतको घर - 
बेदप्रसाद वल�को घर हंदै ढकेर� 
चोक दे�ख भण्डार� चोकसम्म दबुै 
तफर्  नाल� �नमार्ण तथा बाटो 
स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

१ N/A ० ७,०० ० ० ७,०० 

३८ 

ढकेर� कृष्ण बस्नेतको घर - 
बेदप्रसाद वल�को घर हंदै ढकेर� 
चोक दे�ख भण्डार� चोकसम्म दबुै 
तफर्  नाल� �नमार्ण तथा बाटो 
स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ७,५० ० ७,५० 

३९ 
तल्लो खैर� दे�ख शेर बहादरु 
खत्रीको घर सम्म नाल� �नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ६,०० ० ० ६,०० 

४० 
महादेवामा बाटो कालोपत्र ेर ना�ल 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ४,०० ४,०० ० ८,०० 

४१ 
महादेवामा बाटो कालोपत्र ेर ना�ल 
�नमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ३,०० ३,०० ० ६,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४२ 
लाहुरे टोल जाने बाटोमा ह्यूम 
पाईप तथा कजवे �नमार्ण र 
तटबन्ध 

यातयात पूवार्धार ३११५१ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

४३ 
वडा �व�भन्न स्थानमा नाल� 
सरसफाई 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

४४ ह्यूमपाईप ख�रद यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० १,०० ० १,०० 

४५ 
�वद्यु�तय पोल ख�रद तथा �थ्र 
फेज �मटर जडान 

उजार् ३११५३ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

१ N/A ० ४,०० ० ० ४,०० 

४६ महादेवामा खानेपानी धारा �वतरण 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५६ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० १,५० ० १,५० 

४७ आकिस्मक कायर् यातयात पूवार्धार ३११५९ 
समा�नकरण- 
प्रदेश 

४ N/A १,११ १,११ १,११ १,११ ४,४५ 

४८ खैर� खल्यानमा तार जा�ल 
सामािजक 
सुर�ा तथा 
संर�ण 

३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,५० ० ० २,५० 

४९ 
ढकेर� बजार �ते्रको फोहर 
व्यवस्थापन 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,५० १,५० ० ३,०० 

५० 

व�कटेश्वर मिन्दर �ेत्रमा सटर 
�नमार्ण, शौचालय ममर्त र वडाका 
अन्य स्थानका मठ-मिन्दरहरु 
ममर्त तथा रंगरोगन 

भवन, आवास 
तथा सहर� 
�वकास 

३११५९ 
राजस्व 
बाडँफाँड- संघ 

२ N/A ० ३,५० ३,५० ० ७,०० 

कुल जम्मा १०,१४ ८५,४४ ५४,७८ ९,६४ १,६०,०० 
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 �वषयगत शाखा माफर् त  सञ्चालन हुने कायर्क्रमहरु 

�श�ा 

�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ गाँउ �श�ा योजना �नमार्ण �श�ा २२४११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० २,५० ० ० २,५० 

२ 
शै��क परामशर्दाता �नयुक्ती तथा 
सेवा संचालन 

�श�ा २२४११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १,२० १,२० १,२० १,२० ४,८० 

३ 
आधारभूत तथा माध्य�मक तहका 
�श�क र पूवर्प्राथ�मक क�ाका 
�श�कहरुलाई पुनतार्जक� ता�लम 

�श�ा २२५१२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

४ 
�वद्यालयहरुलाई (आधारभूत 
तहका) लेखा र EMIS ता�लम 

�श�ा २२५१२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

५ 
स्थानीय पाठ्यक्रमको पाठ्यपुस्तक 
छपाई तथा �वतरण 

�श�ा २२५२१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ६,०० ६,०० ० १२,०० 

६ 
स्थानीय पाठ्यक्रमको स्रोत 
सामग्रीको ला�ग �भ�डयो डकुमेन्ट्र� 
�नमार्ण 

�श�ा २२५२१ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

७ 
स्थानीय पाठ्यक्रमको स्रोत 
सामग्रीको ला�ग �भ�डयो डकुमेन्ट्र� 
�नमार्ण 

�श�ा २२५२१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ४,०० ० ० ४,०० 

८ Mock Test नमुनाको रुपमा �श�ा २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

९ 
खेलकुद सामग्री ख�रद (राष्ट्रप�त 
खेल संचालनको ला�ग) 

�श�ा २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

१० 
ग�रव जेहेन्दार �वद्याथ�लाई छात्र 
व�ृ� 

�श�ा २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

११ 
गाँउपा�लका स्त�रय नमुना 
पुस्तकालय 

�श�ा २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A २,०० ० ० २,०० ४,०० 

१२ 
गाँउपा�लका स्त�रय अ�त�रक्त 
�क्रयाकलप संचालन व्यवस्थापन 

�श�ा २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A २५ २५ ० ० ५० 

१३ 
प्र.अ.हरुको मा�सक वैठक 
सञ्चालन 

�श�ा २२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

१४ 
बाल �वकास केन्दमा शै��क 
सामग्री �वतरण 

�श�ा २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,०० २,०० ० ४,०० 

१५ 
राष्ट्रप�त र�नङ्ग �सल्ड 
प्र�तयो�गता अध्य� कप 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० ४,०० ० ४,०० 

१६ 
�वद्यालय स्त�रय तथा आधारभुत 
तह क�ा ८ पर��ा व्यवस्थापन 
तथा सञ्चालन 

�श�ा २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ४,५० ० ० ४,५० 

१७ 
�वद्यालयहरुमा परम्परागत �ान 
तथा �शप संर�ण कायर्क्रम 

�श�ा २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

१८ �व�भन्न खेलकुद कायर्क्रम (गा.पा.) �श�ा २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१९ 
�व�भन्न शै��क �दवस तथा 
रािष्ट्रय स्तरमा सफलता प्राप्त 
गन� खेलाडीहरुलाई सम्मान 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

२० शै��क क्यालेन्डर �नमार्ण �श�ा २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

२१ 
�श�क झोला कायर्क्रम नमुनाको 
रुपमा माध्य�मक तहका 
�श�कलाई �वतरण 

�श�ा २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५० ० ० ५० 

२२ 
�श�क सेवा आयोग तथा लोकसेवा 
आयोगको तयार� क�ा संचालन 

�श�ा २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

२३ 
�श�क हािजर� जवाफ प्र�तयो�गता 
संचालन 

�श�ा २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

१ N/A ० १,५० ० ० १,५० 

२४ 
सम्पुणर् सामुदा�यक �वद्यालय 
इन्टरनेट तथा ई हाजीर� जडान 

�श�ा २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

१ N/A ० ३,१८ ० ० ३,१८ 

२५ 
सम्पुणर् सामुदा�यक �वद्यालय 
इन्टरनेट तथा ई हाजीर� जडान 

�श�ा २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३१ ० ० ३१ 

२६ 

�वद्यालयहरुको शै��क, भौ�तक र 
आ�थर्क प�को सयुंक्त टोल�बाट 
अनुगमन �वद्यालय अवलोकन 
भ्रमण र दै�नक भ्रमण भ�ा 

�श�ा २२६११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A २,१० २,१० ० ० ४,२० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२७ 
गत आ.ब.मा �नयुक्त भएका 
�श�कहरुको अपुग तलब 

�श�ा २५३११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ६३,०० ० ० ० ६३,०० 

२८ 

पूवर् प्राथ�मक तहका �श�क तथा 
�वद्यालय कमर्चार�हरुलाई 
प्रोत्साहन भ�ा प्र�त म�हना थप 
(सं�घय ससतर्मा) 

�श�ा २५३११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १६,०६ १६,०६ १६,०६ १६,०६ ६४,२५ 

२९ 

पूवर् प्राथ�मक तहका �श�क तथा 
�वद्यालय कमर्चार�हरुलाई 
प्रोत्साहन भ�ा प्र�त म�हना थप 
(सं�घय ससतर्मा) 

�श�ा २५३११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A १६,०६ १६,०६ १६,०६ १६,०६ ६४,२५ 

३० 

�श�क दरबन्द� न्युन रहेका 
�वद्यालयहरुलाई �श�ण सहयोग 
�श�क अनुदान पोषाक स�हत ५ 
हजार स�हत (वाल�वकास र प्रा.�व. 
१७००० �नमा�व १९००० मा�व 
२४००० प्र�तम�हना थप चाडपवर् 
खचर् स�हत) 

�श�ा २५३११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ४५,०० ४५,०० ४५,०० ४५,०० १,८०,०० 

३१ 

�श�क दरबन्द� न्युन रहेका 
�वद्यालयहरुलाई �श�ण सहयोग 
�श�क अनुदान पोषाक स�हत ५ 
हजार स�हत (वाल�वकास र प्रा.�व. 
१७००० �नमा�व १९००० मा�व 
२४००० प्र�तम�हना थप चाडपवर् 

�श�ा २५३११ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ४५,०० ४५,०० ४५,०० ४५,०० १,८०,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

खचर् स�हत) 

३२ 
स्कुल बस संचालन इन्धन तथा 
ममर्त संभार व्यवस्थापन 

�श�ा २५३११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

३३ 
सामुदा�यक क्याम्पसहरुलाई 
�श�ण अनुदान- (गा.पा) 

�श�ा २५३११ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १०,०० ० ० १०,०० 

३४ दृिष्ट �व�हनलाई ल्यावटप ख�रद �श�ा ३११२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ६० ० ० ६० 

३५ 
�व�भन्न �वद्यालयहरुमा 
खा.पा.तथा शौचालय 1-9 (गा.पा.) 

�श�ा ३११५९ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १५,१० १५,१० ० ३०,२० 

३६ 
ने.रा. आ.�व.सूयर्लालपुरको 
�वद्यालय सटर �नमार्ण- ४- 
(गा.पा) 

�श�ा ३११६१ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

२ N/A ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

३७ 
�व�भन्न वडाहरुमा �वद्यालय 
भवन �नमार्ण तथा ममर्त संभार 
(गा.पा.) 

�श�ा ३११६१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १६,६० १६,६० ० ३३,२० 

कुल जम्मा १,९१,४२ २,२४,२२ १,८०,२७ १,२६,०७ ७,२२,०० 
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स्वास्थ्य 

�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ 
�वधूत तथा पानी महसूल ९ वटा 
स्वास्थ्य संस्था 

स्वास्थ्य २२१११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १,१८ १,१८ १,१८ १,१८ ४,७५ 

२ 
म�हला स्वास्थ्य स्वयम ्से�वका 
सन्चार (मोबाइल �रचाजर्) खचर् 
�नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२११२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ३३ ३३ ३३ ३३ १,३२ 

३ 
स्वास्थ्य संस्थाहरुको WiFi 
महशुल 

स्वास्थ्य २२११२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

४ एम्बुलेन्स ममर्त स्वास्थ्य २२२२१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

५ 
मसलन्द ९ वटा स्वास्थ्य संस्था 
(बाष�क ५० हजारका दरले) 

स्वास्थ्य २२३११ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A १,१२ १,१२ १,१२ १,१२ ४,५० 

६ 

सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको ला�ग 
�व�भन्न खचर् भएर जाने 
अत्यावश�कय सामाग्रीहरुको 
उपलब्धता लागी व्यवस्थापन 
खचर् 

स्वास्थ्य २२३११ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५० ० ० ५० 

७ 
एच.एम.आइ.यस. फारम र 
बा�षर्क प्र�तवेदन छपाई 

स्वास्थ्य २२३१५ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

८ 
एम्बुलेन्स चालक तलब, भ�ा 
�नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

३ N/A २,२४ २,२४ २,२४ ० ६,७२ 

९ 
एम्बुलेन्स चालक तलब, भ�ा 
�नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ आन्त�रक श्रोत ३ N/A २,२४ २,२४ २,२४ ० ६,७२ 

१० 
एम्बुलेन्स चालक पोषाक भता 
�नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ५० ० ० ५० 

११ पाले स्वीपर त.भ.�नरन्तरता स्वास्थ्य २२४१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ६,०५ ६,०५ ६,०५ ६,०५ २४,२१ 

१२ पाले स्वीपर त.भ.�नरन्तरता स्वास्थ्य २२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

४ N/A ६,०५ ६,०५ ६,०५ ६,०५ २४,२१ 

१३ 
पाले स्वीपर पोषाक भ�ा 
�नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,८० ० ० १,८० 

१४ 

फ�ेपुर सामुदा�यक स्वास्थ्य 
इकाइ गुदर्नगौर� अ.हे.ब. तलब , 
भ�ा तथा स्वास्थ्य शाखा स्टोर 
पा�लका �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A २,१३ २,१३ २,१३ २,१३ ८,५५ 

१५ 

फ�ेपुर सामुदा�यक स्वास्थ्य 
इकाइ गुदर्नगौर� अ.हे.ब. तलब, 
भ�ा तथा स्वास्थ्य शाखा स्टोर 
पा�लका �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A २,१३ २,१३ २,१३ २,१३ ८,५५ 

१६ 
ब�थ�ग सेन्टर करार अ.न.मी. 
तलब भ�ा �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A १९,२४ ० ० ० १९,२४ 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१७ 
ब�थ�ग सेन्टर करार अ.न.मी. 
तलब भ�ा �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० १९,२४ ० ० १९,२४ 

१८ 
ब�थ�ग सेन्टर करार अ.न.मी. 
पोषाक भ�ा �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

१ N/A ० ९० ० ० ९० 

१९ 
राप्ती सोनार� अस्पताल डाक्टर 
त.भ.�नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ३,१६ ३,१६ ३,१६ ३,१६ १२,६७ 

२० 
राप्ती सोनार� अस्पताल डाक्टर 
पोषाक �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२४१३ 
राजस्व 
बाँडफाँड– 
स्थानीय 

१ N/A ० २० ० ० २० 

२१ 

राप्तीसोनार� अस्पतालमा तथा 
सपर्दंस केन्द्रमा कायर्रत 
कमर्चार�हरुको तलब भ�ा तथा 
पोशाक भ�ा 

स्वास्थ्य २२४१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A १९,१० १९,१० १९,१० १९,१० ७६,४० 

२२ 
ल्याब अिस्सटेन्ट तथा 
टेिक्नसीएन करार कमर्चार�लाइ 
पोषाक भ�ा 

स्वास्थ्य २२४१३ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ४० ० ० ४० 

२३ 
ल्याब अिस्सटेन्ट तथा 
टेिक्नसीएन करार करार 
कमर्चार�लाइ तलब भ�ा 

स्वास्थ्य २२४१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ४,३९ ४,३९ ४,३९ ४,३९ १७,५८ 

२४ 
स्थलगत अनु�श�ण कायर्क्रम 
(DHIS-2 HMIS eLMIS 
FPMNCH) 

स्वास्थ्य २२५१२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० १,०० ० ० १,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२५ 
स्वास्थ्य प्रोफायल अध्याव�धक 
तथा बा�षर्क प्र�तवेदन तयार� र 
छपाई 

स्वास्थ्य २२५२१ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० १,०० ० ० १,०० 

२६ 
आँखा कान तथा दन्त रोग 
�श�बर सचंालन 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

२७ 

आमा सुर�ा कायर्क्रम 1-9 
(गभर्वती तथा सुत्केर� 
म�हलाहरुलाई पोषण साम�ग्र 
�वतरण) (गा.पा.) 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ७,५० ७,५० ० १५,०० 

२८ 
औषधी �रप्याक�ग तथा ढुवा�न 
खचर् 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ५० ५० ० १,०० 

२९ खोप कायर्कतार्लाई यातायात खचर् स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

४ N/A ९७ ९७ ९७ ९७ ३,८८ 

३० 
गा.पा. पूणर् खोप सू�निश्चता 
�दगोपना 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाडँफाँड- संघ 

२ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

३१ 
पाठेघर सम्बिन्ध म�हला 
स्वास्थ्य �श�वर (गा.पा.) 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३२ 
पा�लका �भत्रका स्वास्थ्य 
संस्थाहरुको सामािजक लेखा 
प�र�ण/साबर्ज�नक सुनुवाई 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ५० ० ५० ० १,०० 

३३ भ्याक्सीन ढुवा�न खचर् स्वास्थ्य २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० १,०० १,०० ० २,०० 

३४ 
म�हला स्वास्थ्य स्वयम ्से�वका 
यातायात खचर् �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- प्रदेश 

४ N/A ० ० ० १३,२० १३,२० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३५ 
म�हला स्वास्थ्य स्वयम ्से�वका 
यातायात खचर् �नरन्तरता 

स्वास्थ्य २२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ३,३० ३,३० ३,३० ३,३० १३,२० 

३६ 
म�हलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी 
स्क्र��नङ क्याम्प 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३७ 
मान�सक रोग क्याम्प संचालन 
(बैजापुर र फ�ेपुरमा) 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

२ N/A ० ५० ५० ० १,०० 

३८ 
मा�सक तथा चौमा�सक बैठक 
एवं स�म�ा स्वास्थ्य संस्था 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 

३९ 
राप्ती सोनार� अस्पताल डाक्टर 
आवास तथा रा�त्रको समयमा 
कायर् गरे वापत हेजाडर् भ�ा खचर् 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

४ N/A २१ २१ २१ २१ ८६ 

४० 
स्थाई पर�वार �नयोजन क्याम्प 
संचालन कूसूम फ�ेपूर र 
कचनापूर 

स्वास्थ्य २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ७५ ७५ ० १,५० 

४१ 
स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा �नय�मत 
तथ्यांक गुणस्तर लेखाजोखा 
तथा भेर��फकेशन (RDQA) 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २५ २५ ० ५० 

४२ 
स्वास्थ्य चौक� र अस्पतालमा 
ल्याव व्यवस्थापन १-९ (गा.पा.) 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १०,०० १०,०० ० २०,०० 

४३ 
स्वास्थ्य सस्था स्तर�य अनुगमन 
स्वास्थ्य संस्था सन्चालन तथा 
व्यवस्थापन स�मती Reactivate 

स्वास्थ्य २२५२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ५० ५० ० ० १,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४४ 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको 
Accountability tool 
(अध्याव�धक नाग�रक वडापत्र 
स्वास्थ्य संस्था सन्चालन तथा 
व्यवस्थापन स�मतीको 
फोटोस�हत नामावल� कमर्चार� 
संगठन चाटर् आ�द ) लेखाइ तथा 
छपाइर् 

स्वास्थ्य २२५२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ५० ० ० ५० 

४५ 
औषधी खर�द स्वास्थ्य चौक� 
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा 
अस्पताल 

स्वास्थ्य २७२१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A १७,५० १७,५० ० ० ३५,०० 

४६ 
नाग�रक आरोग्य केन्द्र ढकेर� 
औष�ध ख�रद तथा कायर्क्रम 
संचालन 

स्वास्थ्य २७२१३ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

४७ 
ब�थर्ङ्ग सेन्टर �नमार्ण- 6 
(गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३१११२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १२,५० १२,५० ० २५,०० 

४८ 
वडा ५, 6 र ७ ८ को रेडक्रस 
भवन �नमार्ण (क्रमागत) 
(गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३१११२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ७,५० ७,५० ० १५,०० 

४९ 
स्वास्थ्य चौ�क भवन �नमार्ण- 9 
(गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३१११२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० १२,५० १२,५० ० २५,०० 

५० 
स्वास्थ्य चौ�क भवन �नमार्ण- 9 
(गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३१११२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

५१ 
मागका आधारमा स्वास्थ्य चौ�क 
ममर्त तथा संचालन खचर् 
(गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३१११३ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 

५२ 
�सकलसेल सम्बिन्ध ल्याव 
सामग्री ख�रद (गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३११२२ 
राजस्व 
बाँडफाँड- संघ 

१ N/A ० ० १,१२ ० १,१२ 

५३ 
�सकलसेल सम्बिन्ध ल्याव 
सामग्री ख�रद (गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३११२२ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

५४ 
भ्यािक्सन कोल्डचेन ब्यबस्थापन 
क� �नमार्ण 

स्वास्थ्य ३११५९ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ४,०० ० ४,०० 

५५ 
मागका आधारमा स्वास्थ्य चौ�क 
ममर्त तथा संचालन खचर् 
(गा.पा.) 

स्वास्थ्य ३११६१ 
समा�नकरण- 
ने.स. 

२ N/A ० ७,५० ७,५० ० १५,०० 

कुल जम्मा ९४,७९ १,७७,०९ १,४२,६६ ६५,७५ ४,८०,३१ 
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कृ�ष तथा पशु शाखा 

�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ �बमा सम्बन्धी कायर्क्रम (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२२१४ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ३,०० ० ० ३,०० 

२ 
कायार्लय समान तथा कृषक काडर् 
छपाई (पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२३११ समा�नकरण- संघ २ N/A १,५० १,५० ० ० ३,०० 

३ ता�लम (पश◌ु्) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५१२ राजस्व बाँडफाँड- संघ १ N/A ० २,०० ० ० २,०० 

४ च्याऊ पकेट कायर्क्रम [कृ�ष] कृ�ष २२५२१ समा�नकरण- संघ २ N/A ० ३,०० ३,०० ० ६,०० 

५ 
तरकार� तथा वसन्ते मकै उत्पादन 
कायर्क्रम [कृ�ष] 

कृ�ष २२५२१ राजस्व बाँडफाँड- संघ ४ N/A ७,५० ७,५० ७,५० ७,५० ३०,०० 

६ आकिस्मक बाल� संर�ण [कृ�ष] कृ�ष २२५२२ 
लुिम्वनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

४ N/A २,०० २,०० २,०० २,०० ८,०० 

७ 
उन्नत जातको बोका �वतरण- २० 
वटा (पश)ु 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

८ केरा खेती अनुदान [कृ�ष]- गा.पा. कृ�ष २२५२२ समा�नकरण- संघ ४ N/A ० २,५० २,५० ५,०० १०,०० 

९ कृषक भ्रमण (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड- संघ १ N/A ० ५,०० ० ० ५,०० 

१० कृ�ष प्रोफायल �नमार्ण [कृ�ष] कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ५,०० ० ५,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

११ 
ग्रा.प.स्वा.का.तथा प्रा�व�धक अन्तर 
�क्रया गोष्ठ� (पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ८५ ० ० ८५ 

१२ 
गौशाला व्यवस्थापन खचर् १- ९ 
(गा.पा.) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

१३ 
च्याऊ �वऊ ५० प्र�तशत अनुदान 
[कृ�ष] 

कृ�ष २२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

१४ 
जनप्र�त�न�ध तथा कमर्चार� �वच 
अन्तर �क्रया गोष्ठ� (पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ८५ ० ० ८५ 

१५ 
डाले घांस नसर्र� व्यवस्थापन 
कायर्क्रम (पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A २,५० ० २,५० ० ५,०० 

१६ तरकार� �म�न�कट [कृ�ष] कृ�ष २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A १,६२ १,६२ १,६२ १,६२ ६,५० 

१७ 
दधु तथा मासुउत्पादन बदृ्�ध 
कायर्क्रम (गा.पा.) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ५,०० ५,०० ० ० १०,०० 

१८ दै�बप्रकोप महामार� (पश)ु 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड- संघ २ N/A १,५० ० १,५० ० ३,०० 

१९ धान �दवस [कृ�ष] कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० १,०० ० १,०० 

२० प्रयोगशाला कायर्क्रम (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

२१ पशु स्वास्थ्य �श�वर (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ समा�नकरण- संघ २ N/A २,५० ० २,५० ० ५,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२२ पशु स्वास्थ्य सेवा कायर्क्रम (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ 
राजस्व बाडँफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A १,५० १,५० १,५० १,५० ६,०० 

२३ 
पुष्प व्यवसायी संचालन अनुदान 
[कृ�ष]- गा.पा. 

कृ�ष २२५२२ राजस्व बाँडफाँड- संघ २ N/A ० १,०० ० १,०० २,०० 

२४ फलफूल कायर्क्रम [कृ�ष] (1- 9) कृ�ष २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

२ N/A ० ११,७५ ११,७५ ० २३,५० 

२५ फलफूल कायर्क्रम [कृ�ष] (1- 9) कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ० ६,५० ० ६,५० 

२६ 
�बमा सम्बन्धी अन्तर �क्रया गोष्ठ� 
(पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ समा�नकरण- संघ १ N/A ० ८० ० ० ८० 

२७ 
�बश्व भेटेर�नर� �दवस कायर्क्रम 
(पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ७५ ० ० ७५ 

२८ 
मसला तथा अन्य बाल�- 
गुदर्नगौडी- ४ [कृ�ष] 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० ४,०० ४,०० ० ८,०० 

२९ 
�व�वध तथा अन्य भैपर� कायर्क्रम 
[कृ�ष] 

कृ�ष २२५२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A १२ १२ १२ १२ ५० 

३० �वश्व रे�वज �दवस कायर्क्रम (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२२५२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ७५ ० ० ७५ 

३१ 
सहकार� प्रबद्र्धन कायर्क्रम (1- 9) 
[कृ�ष] 

सहकार� २२५२२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 

३२ 
सहकार� प्रबद्र्धन कायर्क्रम (1- 9) 
[कृ�ष] 

सहकार� २२५२२ 
लुिम्वनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

२ N/A ० २,५० २,५० ० ५,०० 
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�स.नं. कायर्क्रम तथा आयोजनाको नाम उप �ेत्र 
खचर् 
शीषर्क 

स्रोत ल� इकाई 
�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३३ 
अनुगमण मूल्याङ्कन तथा बैठक 
भ�ा (पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

२२६११ राजस्व बाँडफाँड- संघ ४ N/A ५० ५० ५० ५० २,०० 

३४ उपचार सेवा कायर्क्रम (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२७२१३ समा�नकरण- संघ ४ N/A २,२५ २,२५ २,२५ २,२५ ९,०० 

३५ उपचार सेवा कायर्क्रम (पशु) 
पशुपन्छ� 
�वकास 

२७२१३ 
राजस्व बाँडफाँड- 
प्रदेश 

४ N/A २,२५ २,२५ २,२५ २,२५ ९,०० 

३६ 
�शत भण्डार �नमार्ण- ४ (क्रमागत- 
गा.पा.) 

कृ�ष ३१११२ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २२,७४ २२,७४ ० ४५,४८ 

३७ 
ईलेट्रो�नक चारा मे�सन �बतरण ५० 
प्र�तशत अनुदान (पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

३११२२ आन्त�रक श्रोत १ N/A ० ४,०० ० ० ४,०० 

३८ 
�सचाई बो�रङ्ग �नमार्ण [कृ�ष] - 
गा.पा. (1- 9) 

कृ�ष ३११२२ आन्त�रक श्रोत ४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

३९ 
�सचाई बो�रङ्ग �नमार्ण [कृ�ष]- 
गा.पा. (१- ९) 

कृ�ष ३११२२ समा�नकरण- संघ ४ N/A २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

४० 
करेशा बार� माछा पोखर� �नमार्ण 
(पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

३११५९ आन्त�रक श्रोत २ N/A ० २,२५ २,२५ ० ४,५० 

४१ 

मागका आधारमा �वद्यालयहरु र 
कृषकहरुलाई ६ हप्ते चल्ला 
�बतरण तथा खोर �नमार्ण ढुवानी 
समेत (पशु) 

पशुपन्छ� 
�वकास 

३११५९ राजस्व बाँडफाँड- संघ २ N/A २,५० २,५० ० ० ५,०० 

कुल जम्मा ४३,३७ १,१२,११ १,०३,११ ३३,८७ २,९२,४८ 
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संघीय सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम (शसतर् अनुदान- २०७९/८०) 

क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ 
आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको धानबाल� पकेट �वकास कायर्क्रमको �नरन् तरता [ 
2.7.15.335]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
31200106 - प्रधानमन्त्री कृ�ष आधु�न�ककरण प�रयोजना ] 

कृ�ष ० ३०० ३००   ६०० 

२ 
आ.व. 207९/८० मा नयाँ धानबाल� पकेट �वकास कायर्क्रम सञ् चालन [ 2.7.15.355]   
[ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31200106 - प्रधानमन्त्री 
कृ�ष आधु�न�ककरण प�रयोजना ] 

कृ�ष ० ६०० ६००   १,२०० 

३ 
आ.व. 207९/८० मा नयाँ मकैबाल� पकेट �वकास कायर्क्रम सञ् चालन [ 2.7.15.356]   
[ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31200106 - प्रधानमन्त्री 
कृ�ष आधु�न�ककरण प�रयोजना ] 

कृ�ष ० ६०० ६००   १,२०० 

४ 
इ�पडे�मयोलोिजकल �रपो�टर्ङ्ग [ 2.7.18.236]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31202011 - पशु सवेा �वभाग ] 

कृ�ष १० ० १०   २० 

५ 
उन्नत बीउ �वतरकलाई प्रोत्साहन अनुदान [ 2.7.15.327]   [ नेपाल सरकार-13312 : 
नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31201011 - कृ�ष �वभाग ] 

कृ�ष ३७.५ ३७.५ ३७.५ ३७.५ १५० 

६ 
कृ�ष तथा पशु सवेाका एक गाउँ एक प्रा�व�धकहरुको तलव भ�ा [ 2.5.7.21]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31200101 - कृ�ष �वकास 
रणनी�त अनुगमन तथा समन्वय कायर्क्रम ] 

कृ�ष/पशु २७५ २७५ २७५ २७५ १,१०० 

७ 
कृ�ष पशुपन्छ� तथा मत्स्य तथ्याकं अध्याव�धक कायर्क्रम [ 2.7.15.130]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31200101 - कृ�ष �वकास 
रणनी�त अनुगमन तथा समन्वय कायर्क्रम ] 

कृ�ष/पशु ० ० १००   १०० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

८ 
�कसान सूचीकरण कायर्क्रम [ 2.7.15.129]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ]   [ 31200101 - कृ�ष �वकास रणनी�त अनुगमन तथा समन्वय 
कायर्क्रम ] 

कृ�ष/पशु ० १५० १५०   ३०० 

९ 
धानबाल� प्रवद्र्धन कायर्क्रम [ 2.7.15.373]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान ]   [ 31201011 - कृ�ष �वभाग ] 

कृ�ष ० ० २,५००   २,५०० 

१० 
सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन �नर��ण [ 2.7.15.328]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31201011 - कृ�ष �वभाग ] 

कृ�ष ० ७५ ७५   १५० 

११ 
खाद्यान्न बाल�को उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान [ 2.7.15.326]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31201011 - कृ�ष �वभाग ] 

कृ�ष ० ५०० ५००   १,००० 

१२ 
कृ�त्रम गभार्धान �मसन कायर्क्रम [ 2.7.18.40]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31202011 - पशु सवेा �वभाग ] 

पशुपन्छ� ८७.५ ८७.५ ८७.५ ८७.५ ३५० 

१३ 
पशु सेवा �वभाग र प्रादे�शक �नकायमा पशुपन्छ� तथ्यांक तथा पशु सेवाका 
कायर्क्रमको प्रग�त �रपो�टर्ङ [ 2.7.18.240]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ]   [ 31202011 - पशु सवेा �वभाग ] 

पशुपन्छ� १० ० १०   २० 

१४ 
पशुपन्छ� रोगको अन्वेषण नमुना सङ्कलन तथा प्रेषण [ 2.7.18.88]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 31202011 - पशु सवेा �वभाग ] 

पशुपन्छ� १० ० ०   १० 

१५ 
तो�कएका �वद्याथ�को �दवा खाजाका ला�ग �वद्यालयलाई अनुदान [ 2.7.11.1]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान (बदेै�शक) ]   [ 35001801 - 
�वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ५९८.२५ ५९८.२५ ५९८.२५ ५९८.२५ २,३९३ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१६ 
तो�कएका �वद्याथ�को �दवा खाजाका ला�ग �वद्यालयलाई अनुदान [ 2.7.11.1]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35001801 - �वद्यालय 
�श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ३,३६०.७५ ३,३६०.७५ ३,३६०.७५ ३,३६०.७५ १३,४४३ 

१७ 
तो�कएका �वद्याथ�को �दवा खाजाका ला�ग �वद्यालयलाई अनुदान [ 2.7.11.1]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 35001801 
- �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १,२१८ १,२१८ १,२१८ १,२१८ ४,८७२ 

१८ 

आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्द�का �श�क राहत अनुदान �श�कका ला�ग तलब 
भ�ा अनुदान (�वशेष �श�ा प�रषद अन्तरगतका �श�क/कमर्चार�हरु समेत) [ 
1.1.3.3]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35000014 - 
सबैका ला�ग �श�ा- आधारभूत तह ] 

�श�ा ३१,४२५ ३१,४२५ ३१,४२५ ३१,४२५ १२५७०० 

१९ 

आधारमुत तह क�ा (६-८) मा अंग्रेजीग�णत र �व�ान �वषयमा �श�ण सहयोग 
अनुदान [ 2.7.13.41]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण 
(बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा ४४७.७५ ४४७.७५ ४४७.७५ ४४७.७५ १,७९१ 

२० 

आधारमुत तह क�ा (६-८) मा अंग्रेजीग�णत र �व�ान �वषयमा �श�ण सहयोग 
अनुदान [ 2.7.13.41]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान 
(बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा २२० २२० २२० २२० ८८० 

२१ 
आधारमुत तह क�ा (६-८) मा अंग्रेजीग�णत र �व�ान �वषयमा �श�ण सहयोग 
अनुदान [ 2.7.13.41]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १,२३४.७५ १,२३४.७५ १,२३४.७५ १,२३४.७५ ४,९३९ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

२२ 

को�भड-१९ बाट पुगेको शै��क ��तको प�रपुरण तथा अन्य �वपदको समयमा �सकाइ 
�नरन्तरताका ला�ग कायर्क्रम [ 2.7.13.49]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० २६० ०   २६० 

२३ 

को�भड-१९ बाट पुगेको शै��क ��तको प�रपुरण तथा अन्य �वपदको समयमा �सकाइ 
�नरन्तरताका ला�ग कायर्क्रम [ 2.7.13.49]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनार् अनुदान (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश 
तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० ४६ ०   ४६ 

२४ 

को�भड-१९ बाट पुगेको शै��क ��तको प�रपुरण तथा अन्य �वपदको समयमा �सकाइ 
�नरन्तरताका ला�ग कायर्क्रम [ 2.7.13.49]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( 
प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० ४७ ४७   ९४ 

२५ 

प्र�त �वद्याथ� लागतका आधारमा �सकाइ सामग्री तथा �डिजटल �सकाइ समाग्री 
व्यवस्थाका ला�ग �वद्यालयलाइ अनुदान [ 2.7.13.50]   [ नेपाल सरकार-13312 : 
नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( 
प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १,०९६.७५ १,०९६.७५ १,०९६.७५ १,०९६.७५ ४,३८७ 

२६ 

प्र�त �वद्याथ� लागतका आधारमा �सकाइ सामग्री तथा �डिजटल �सकाइ समाग्री 
व्यवस्थाका ला�ग �वद्यालयलाइ अनुदान [ 2.7.13.50]   [ नेपाल सरकार-13312 : 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र 
योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १९५.२५ १९५.२५ १९५.२५ १९५.२५ ७८१ 

२७ 
प्र�त �वद्याथ� लागतका आधारमा �सकाइ सामग्री तथा �डिजटल �सकाइ समाग्री 
व्यवस्थाका ला�ग �वद्यालयलाइ अनुदान [ 2.7.13.50]   [ नेपाल सरकार-13312 : 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र 

�श�ा ३९७.५ ३९७.५ ३९७.५ ३९७.५ १,५९० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

२८ 

प्रारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�रश्र�मक तथा �वद्यालय कमर्चार� 
व्यबस्थापन अनुदान [ 1.1.4.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् 
अनुदान (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा 
स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ४६९.७५ ४६९.७५ ४६९.७५ ४६९.७५ १,८७९ 

२९ 

प्रारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�रश्र�मक तथा �वद्यालय कमर्चार� 
व्यबस्थापन अनुदान [ 1.1.4.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा 
स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ९५६ ९५६ ९५६ ९५६ ३,८२४ 

३० 

प्रारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�रश्र�मक तथा �वद्यालय कमर्चार� 
व्यबस्थापन अनुदान [ 1.1.4.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा २,६३६.७५ २,६३६.७५ २,६३६.७५ २,६३६.७५ १०,५४७ 

३१ 

माध्य�मक तह क�ा (९-१०) मा अंग्रजेीग�णत र �व�ान �वषयमा �श�ण सहयोग 
अनुदान [ 2.7.13.40]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान 
(बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा ४२१.५ ४२१.५ ४२१.५ ४२१.५ १,६८६ 

३२ 

माध्य�मक तह क�ा (९-१०) मा अंग्रजेीग�णत र �व�ान �वषयमा �श�ण सहयोग 
अनुदान [ 2.7.13.40]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण 
(बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा ८५८.२५ ८५८.२५ ८५८.२५ ८५८.२५ ३,४३३ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३३ 
माध्य�मक तह क�ा (९-१०) मा अंग्रजेीग�णत र �व�ान �वषयमा �श�ण सहयोग 
अनुदान [ 2.7.13.40]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा २,३६७.२५ २,३६७.२५ २,३६७.२५ २,३६७.२५ ९,४६९ 

३४ 

माध्य�मक तहका स्वीकृत दरवन्द�का �श�क राहत अनुदान �श�क ला�ग तलब भ�ा 
अनुदान (�वशेष �श�ा प�रषद अन्तरगतका �श�क/कमर्चार�प्रा�व�धक धारका प्र�श�क 
समेत) [ 1.1.3.4]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
35000015 - माध्या�मक तह ] 

�श�ा ८,९५० ८,९५० ८,९५० ८,९५० ३५,८०० 

३५ 
�वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान [ 2.7.13.10]   [ नेपाल सरकार-13312 
: एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र 
योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १०२.५ १०२.५ १०२.५ १०२.५ ४१० 

३६ 
�वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान [ 2.7.13.10]   [ नेपाल सरकार-13312 
: एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र 
योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा २०८.५ २०८.५ २०८.५ २०८.५ ८३४ 

३७ 
�वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान [ 2.7.13.10]   [ नेपाल सरकार-13312 
: नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ते्र योजना - ( 
प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ५७४.७५ ५७४.७५ ५७४.७५ ५७४.७५ २,२९९ 

३८ 

�वद्यालयमा शै��क गुणस्तर सुदृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा आधा�रत प्रोत्साहन 
अनुदान [ 2.7.13.13]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान 
(बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा १३५.७५ १३५.७५ १३५.७५ १३५.७५ ५४३ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

३९ 

�वद्यालयमा शै��क गुणस्तर सुदृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा आधा�रत प्रोत्साहन 
अनुदान [ 2.7.13.13]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण 
(बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा २७६.५ २७६.५ २७६.५ २७६.५ १,१०६ 

४० 
�वद्यालयमा शै��क गुणस्तर सुदृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा आधा�रत प्रोत्साहन 
अनुदान [ 2.7.13.13]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ७६२.७५ ७६२.७५ ७६२.७५ ७६२.७५ ३,०५१ 

४१ 

शै��क पहँुच सु�निश्चतता अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक �श�ा कायर्क्रम (परम्परागत 
�वद्यालय वैकिल्पक �वद्यालय सा�रता र �नरन्तर �श�ाका कायर्क्रम समते) [ 
2.7.13.11]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35001801 
- �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ३९०.५ ३९०.५ ३९०.५ ३९०.५ १,५६२ 

४२ 

शै��क पहँुच सु�निश्चतता अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक �श�ा कायर्क्रम (परम्परागत 
�वद्यालय वैकिल्पक �वद्यालय सा�रता र �नरन्तर �श�ाका कायर्क्रम समते) [ 
2.7.13.11]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ] 
  [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १४१.५ १४१.५ १४१.५ १४१.५ ५६६ 

४३ 

शै��क पहँुच सु�निश्चतता अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक �श�ा कायर्क्रम (परम्परागत 
�वद्यालय वकैिल्पक �वद्यालय सा�रता र �नरन्तर �श�ाका कायर्क्रम समते) [ 
2.7.13.11]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान (बैदे�शक) ]   
[ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ६९.५ ६९.५ ६९.५ ६९.५ २७८ 

४४ 
सस्थागत �मता �वकासपर��ा सञ्चालन एवम ्�वद्याथ� मुल्याङ्कन [ 2.7.13.51]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 35001801 
- �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० १४४ १४४   २८८ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

४५ 
सस्थागत �मता �वकासपर��ा सञ्चालन एवम ्�वद्याथ� मुल्याङ्कन [ 2.7.13.51]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान (बदेै�शक) ]   [ 35001801 - 
�वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० ७०.५ ७०.५   १४१ 

४६ 
सस्थागत �मता �वकासपर��ा सञ्चालन एवम ्�वद्याथ� मुल्याङ्कन [ 2.7.13.51]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35001801 - �वद्यालय 
�श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० ३९६.५ ३९६.५   ७९३ 

४७ 
सामुदा�यक �वद्यालयका छात्राहरुलाई �नशुल्क स्या�नटर� प्याड ब्यवस्थापन [ 
2.7.13.23]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ] 
  [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० ५१२ ५१२   १,०२४ 

४८ 
सामुदा�यक �वद्यालयका छात्राहरुलाई �नशुल्क स्या�नटर� प्याड ब्यवस्थापन [ 
2.7.13.23]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35001801 
- �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० १,४१२ १,४१२   २,८२४ 

४९ 
सामुदा�यक �वद्यालयका छात्राहरुलाई �नशुल्क स्या�नटर� प्याड ब्यवस्थापन [ 
2.7.13.23]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान (बैदे�शक) ]   
[ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ० २५१.५ २५१.५   ५०३ 

५० 
सावर्ज�नक �वद्यालयका �वद्याथ�हरुका ला�ग �नशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान [ 
2.4.6.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 
35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ५६९.२५ ५६९.२५ ५६९.२५ ५६९.२५ २,२७७ 

५१ 
सावर्ज�नक �वद्यालयका �वद्याथ�हरुका ला�ग �नशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान [ 
2.4.6.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 35001801 - 
�वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १,५७०.७५ १,५७०.७५ १,५७०.७५ १,५७०.७५ ६,२८३ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

५२ 
सावर्ज�नक �वद्यालयका �वद्याथ�हरुका ला�ग �नशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान [ 
2.4.6.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान (बैदे�शक) ]   [ 
35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा २७९.७५ २७९.७५ २७९.७५ २७९.७५ १,११९ 

५३ 
सावर्ज�नक �वद्यालयमा अध्ययनरत �वद्याथ�हरुका ला�ग छात्रब�ृ� (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) [ 7.2.1.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   
[ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा ४६०.७५ ४६०.७५ ४६०.७५ ४६०.७५ १,८४३ 

५४ 

सावर्ज�नक �वद्यालयमा अध्ययनरत �वद्याथ�हरुका ला�ग छात्रब�ृ� (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) [ 7.2.1.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् अनुदान 
(बैदे�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका ला�ग) ] 

�श�ा ८५.२५ ८५.२५ ८५.२५ ८५.२५ ३४१ 

५५ 

सावर्ज�नक �वद्यालयमा अध्ययनरत �वद्याथ�हरुका ला�ग छात्रब�ृ� (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) [ 7.2.1.1]   [ नेपाल सरकार-13312 : एस.इ.एस.पी. - सोधभनार् हुने 
ऋण (बदेै�शक) ]   [ 35001801 - �वद्यालय �श�ा �ेत्र योजना - ( प्रदेश तथा 
स्थानीय तहका ला�ग) ] 

�श�ा १७५.२५ १७५.२५ १७५.२५ १७५.२५ ७०१ 

५६ 
CBIMNCI कायर्क्रम (कायर्क्रम स�म�ा स्थलगत अनु�श�ण समता तथा पहुच 
कायर्क्रम) [ 2.7.22.10264]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान 
]   [ 37001103 - एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य २५० २५० ०   ५०० 

५७ 
Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खर�द [ 11.3.9.13]   [ नेपाल 
सरकार-13313 : आन्त�रक ऋण - नगद ऋण ]   [ 37001103 - एक�कृत म�हला 
स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० ४०० ०   ४०० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

५८ 

आकिस्मक अवस्थामा औस�ध एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी रेक�ड र्ङ तथा �रपो�टर्ङका 
ला�ग फमर् फरमेट छपाइ ई-�ट.�ब रिजस्टरअध्याव�धक �वश्व �यरोग �दवस सम्बन्धी 
कायर्क्रम स्थलगत अनु�श�ण तथा सुप�रवे�ण �यरोगका कायर्क्रमको अधर् बा�षर्क 
स�म�ा तथा कोहटर् �वश ्[ 2.7.22.10292]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान ]   [ 37001101 - �यरोग �नयन्त्रण ] 

स्वास्थ्य ३१ ३१ ३१ ३१ १२४ 

५९ 
आँखा नाक कान घांट� तथा मुख स्वास्थ्य सम्विन्ध अ�भमुखीकरण [ 2.7.22.9423]   
[ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001115 - 
उपचारात्मक सेवा कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० ५० ५०   १०० 

६० 
आधारभूत तथा आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाको ला�ग औष�ध ख�रद [ 2.7.22.9421]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001115 - उपचारात्मक 
सेवा कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० ७३० ७३०   १,४६० 

६१ 
कम्यु�न�ट डट्स कायर्क्रम कायर्क्रम संचालन र स्वास्थ्यक�मर्हरू लाइ �यरोग मोडुलर 
ता�लम [ 2.7.22.10295]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ] 
  [ 37001101 - �यरोग �नयन्त्रण ] 

स्वास्थ्य ० ३७ ३७   ७४ 

६२ 

�यरोगका जो�खम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय 
�यरोग खोजपडताल कायर्क्रम। घरप�रवारका सदस्यहरूको सम्पकर्  प�र�ण एवं पाँच 
वषर् मु�नका बालबा�लमा �यरोग रोकथाम सम्बन्धी ट�.�प.ट�. कायर्क्रम [ 
2.7.22.10293]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001101 - �यरोग �नयन्त्रण ] 

स्वास्थ्य ० ५१ ५१   १०२ 

६३ 
को�भड १९ को भ्यािक्सनको �डिजटाइजेशन तथा क्यू आर कोड प्रमा�णकरण [ 
2.7.22.9426]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001107 - औष�ध र उपकरण आपू�तर् ] 

स्वास्थ्य ० ४० ४०   ८० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
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प�हलो 
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दोस्रो 
त्रैमा�सक 
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त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

६४ 

को�भड १९ लगायत �व�भन्न महामार�जन्य रोगहरुको रोकथाम �नयन्त्रण तथा 
�नगरानीका ला�ग सरोकारवाला सँगको अन्तर�क्रया तथा RRT स्वास्थ्यकम� 
प�रचालन [ 2.7.22.68]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001105 - महामार� तथा रोग �नयन्त्रण कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० २५ ०   २५ 

६५ 

को�भड १९ �वरुद्ध खोप अ�भयान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन ब्यवस्थापन खचर् 
(पा�लकास्त�रय योजना र पा�लका तथा स्वास्थ्य सस्था स्त�रय सुप�रवे�ण) [ 
2.7.22.10143]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001103 - एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ७०.२५ ७०.२५ ७०.२५ ७०.२५ २८१ 

६६ 

�नय�मत खोप सुदृढ�करण पूणर् खोप सु�नश्चतता र द�गोपनाको ला�ग सु�मयोजना 
अद्याव�धक २ �दन र सरसफाई प्रब�धन प्याकेज पुनर्ताजगी ता�लम १ �दन गर� ३ 
�दन एवं पूणर्खोप न.पा. गा.पा. सु�निश्चतताको ला�ग स्था�नय तह वडा खोप 
समन्वय स�मती तथा नव�नवा�चर्त जनप्र�त�न [ 2.7.22.10155]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एक�कृत म�हला स्वास्थ्य 
तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ५५.५ ५५.५ ५५.५ ५५.५ २२२ 

६७ 
प्रजनन ्रुग्णता स्वास्थ्य सेवा [ 2.7.22.10504]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा प्रजनन 
स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० १०० ०   १०० 

६८ 
प�रवार �नयोजन �कशोर �कशोर� तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य कायर्क्रम [ 2.7.22.218]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एक�कृत 
म�हला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० २२० २२०   ४४० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
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त्रैमा�सक 
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चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

६९ 

पशुपं�ी आद�बाट हुने ईन्फुएन्जा बडर् फ्लु AMR �सिष्टसक��सस टक्सोप्लाज्मो�सस 
आ�द �व�भन्न सरुवारोग सम्बिन्ध रोकथाम तथा �नयन्त्रणका ला�ग सचेतना कायर्क्रम 
[ 2.7.5.5]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001105 
- महामार� तथा रोग �नयन्त्रण कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० २० ०   २० 

७० 

पा�लका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मा�सक बैठक स्वास्थ्य कायर्क्रमहरुको डाटा 
भे�र�फकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अधर्बा�षर्क एवं बा�षर्क स�म�ा [ 
2.7.22.9424]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001107 - औष�ध र उपकरण आपू�तर् ] 

स्वास्थ्य ३८.७५ ३८.७५ ३८.७५ ३८.७५ १५५ 

७१ 
पोषण कायर्क्रम [ 2.7.22.9504]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 37001103 - एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य १०४.२५ १०४.२५ १०४.२५ १०४.२५ ४१७ 

७२ 

मात ृतथा नव�शशु कायर्क्रम अन्तगर्त आमा सुर�ा गभर्वती रक्तसंचार उत्प्ररेणा सेवा 
न्यानो झोला र �नशुल्क गभर्पतन कायर्क्रम [ 2.7.22.9520]   [ नेपाल सरकार-13312 
: नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा 
प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य १,००६.७५ १,००६.७५ १,००६.७५ १,००६.७५ ४,०२७ 

७३ 
मात ृतथा नव�शशु कायर्क्रम संन्चालन [ 2.7.22.10092]   [ नेपाल सरकार-13312 : 
नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001103 - एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा 
प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ५७८.२५ ५७८.२५ ५७८.२५ ५७८.२५ २,३१३ 

७४ 

रािष्ट्रय म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका कायर्क्रम (पोशाक प्रोत्साहन यातायात खचर् 
वा�षर्क स�म�ा गोष्ठ� र �दवस मनाउने खचर् समेत) [ 2.7.22.67]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001116 - न�सर्ङ तथा सामाज�क 
सुर�ा सेवा कार्यक्रम ] 

स्वास्थ्य ६६९.५ ६६९.५ ६६९.५ ६६९.५ २,६७८ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
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चौथो 
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जम्मा 

७५ 
�वद्यालय स्वास्थ्य तथा न�सर्ङ्ग सेवा कायर्क्रम [ 2.7.22.66]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001116 - न�सर्ङ तथा सामाज�क 
सुर�ा सेवा कार्यक्रम ] 

स्वास्थ्य ४५५.५ ४५५.५ ४५५.५ ४५५.५ १,८२२ 

७६ 

�वद्यालय स्वास्थ्य �श�ा/आमा समूह तथा म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वकाहरुका ला�ग 
सामािजक ब्यवहार प�रवतर्न कायर्क्रम [ 2.7.22.9427]   [ नेपाल सरकार-13312 : 
नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001109 - रािष्ट्रय स्वास्थ्य �श�ा सूचना तथा 
संचार केन्द्र ] 

स्वास्थ्य ० ७५ ०   ७५ 

७७ 

�व�भन्न सरुवारोग नसन� रोग जुनो�टक मान�सक स्वास्थ्य सम्बिन्ध अन्तर�क्रया 
कायर्क्रम तथा �दवसहरु (Hypertension Diabetes COPD Cancer Days आत्महत्या 
रोकथाम �दवस मान�सक स्वास्थ्य �दवस अल्जाईमर �दवस रे�बज �दवस �वश्व औलो 
�दवस) मनाउने [ 2.7.5.6]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान 
]   [ 37001105 - महामार� तथा रोग �नयन्त्रण कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० १०० ०   १०० 

७८ 

�वश्व औलो �दवस मनाउने �कटजन्य रोग �नयन्त्रण कायर्क्रमको अनुगमन एवम ्
मूल्याङ्कन तथा �कटजन्य रोग �नयन्त्रणका ला�ग बहु�नकाय अन्तर�क्रया गन� तथा 
Active Case Detection (औलो र कालाजार) [ 2.7.22.10489]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001105 - महामार� तथा रोग 
�नयन्त्रण कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० १०० ०   १०० 

७९ 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौक� प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायर्रत कमर्चार�हरुको 
तलव महगी भ�ा स्थानीय भ�ा पोषाक लगायत प्रशास�नक खचर् समेत [ 2.7.22.88] 
  [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001012 - प्राथ�मक 
स्वास्थ्य सेवा ] 

स्वास्थ्य ६,७०० ६,७०० ६,७०० ६,७०० २६,८०० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
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जम्मा 

८० 
सु�तर्जन्य पदाथर् तथा मध्यपान सेवनको न्यू�नकरण सम्बन्धी संचार कायर्क्रम [ 
2.7.22.9429]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001109 - रािष्ट्रय स्वास्थ्य �श�ा सूचना तथा संचार केन्द्र ] 

स्वास्थ्य ० २५ ०   २५ 

८१ 

स्वास्थ्य चौक� (आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कायर्क्रम 
( अ�भमुखीकरण स�म�ा फलो अप  अनुगमन तथा सुदृ�धकरण समेत ) [ 
2.7.22.9422]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 
37001115 - उपचारात्मक सेवा कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० ७० ७०   १४० 

८२ 
स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढ�करण कायर्क्रम [ 2.7.22.9425]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37001107 - औष�ध र उपकरण 
आपू�तर् ] 

स्वास्थ्य ० ६५ ०   ६५ 

८३ 
हा�ीपाइले रोग �बरुद्धको आम औष�ध सेवन अ�भयान (MDA) संचालन (१५ 
िजल्लाका १९० पा�लकाहरु) [ 2.7.22.10453]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान ]   [ 37001105 - महामार� तथा रोग �नयन्त्रण कायर्क्रम ] 

स्वास्थ्य ० ७५५ ०   ७५५ 

८४ 

अन्य �व�वध खचर् - आयोजना सामािजक सुर�ा तथा घटना दतार् सम्बन्धी �व�भन्न 
ब�ठकको �चयापान लगायतको खचर् [ 2.9.9.6]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - 
सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 31401011 - रािष्ट्रय प�रचयपत्र तथा पञ्जीकरण 
�वभाग ] 

पञ्जीकरण १२.७५ १२.७५ १२.७५ १२.७५ ५१ 

८५ 
एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायक दे�नक भ्रमण भ�ा/यातायात खचर्/ईन्धन [ 
2.8.1.9]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 
31401011 - रािष्ट्रय प�रचयपत्र तथा पञ्जीकरण �वभाग ] 

पञ्जीकरण ३० ३० ३० ३० १२० 

८६ 
एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायक पा�रश्र�मक चाडपवर् खतर् तथा पोशाक खचर् 
[ 2.5.7.4]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 
31401011 - रािष्ट्रय प�रचयपत्र तथा पञ्जीकरण �वभाग ] 

पञ्जीकरण १५२ १५२ १५२ १५२ ६०८ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
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चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

८७ 
एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायको ला�ग सञ्चार खचर् [ 2.1.8.1]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : आई �ड ए - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 31401011 - रािष्ट्रय 
प�रचयपत्र तथा पञ्जीकरण �वभाग ] 

पञ्जीकरण १.७५ १.७५ १.७५ १.७५ ७ 

८८ 
मे�शनर� आजार तथा फ�नर्चर ममर्त सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानाथर्) [ 2.3.2.1]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 31401011 - 
रािष्ट्रय प�रचयपत्र तथा पञ्जीकरण �वभाग ] 

पञ्जीकरण ० ८४ ०   ८४ 

८९ 
मसलन्द सामान ख�रद (सेवा केन्द्र सञ्चालानाथर्) [ 2.4.1.4]   [ नेपाल सरकार-13312 
: आई �ड ए - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 31401011 - रािष्ट्रय प�रचयपत्र 
तथा पञ्जीकरण �वभाग ] 

पञ्जीकरण ४५ ४५ ४५ ४५ १८० 

९० 
�वभागले उपलव्ध गराउने �व�ध/पद्द�त अनुसार वडा स्तरबाट घटना दतार् सप्ताह 
अ�भयान सञ्चालन [ 2.4.14.5]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - सोधभनार् हुने 
ऋण (बदेै�शक) ]   [ 31401011 - रािष्ट्रय प�रचयपत्र तथा पञ्जीकरण �वभाग ] 

पञ्जीकरण ० ५० ५०   १०० 

९१ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइर् (सञ्चार र पँहुच अ�भयान सञ्चालान) [ 
2.4.14.3]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 
31401011 - रािष्ट्रय प�रचयपत्र तथा पञ्जीकरण �वभाग ] 

पञ्जीकरण ० ७५ ७५   १५० 

९२ 
प्रा�व�धक सहायकको तलव [ 2.5.7.8]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - 
सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 
पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

९८.२५ ९८.२५ ९८.२५ ९८.२५ ३९३ 

९३ 
प्रा�व�धक सहायकको पोसाक [ 2.5.7.10]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - 
सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 
पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

० १० ०   १० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

९४ 
प्रा�व�धक सहायकको स्थानीय भ�ा [ 2.5.7.9]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए 
- सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 
पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

२.७५ २.७५ २.७५ २.७५ ११ 

९५ 
रोजगार संयोजकको तलव [ 2.5.7.5]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ]   [ 37100102 - प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रम ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

१२३.५ १२३.५ १२३.५ १२३.५ ४९४ 

९६ 
रोजगार संयोजकको पोसाक [ 2.5.7.7]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान ]   [ 37100102 - प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रम ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

० ० १०   १० 

९७ 
रोजगार संयोजकको स्थानीय भ�ा [ 2.5.7.6]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 37100102 - प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रम ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

४.२५ ४.२५ ४.२५ ४.२५ १७ 

९८ 
रोजगार सेवा केन्द्रको सँचालन खचर् [ 2.4.1.5]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए 
- सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 
पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

६६.२५ ६६.२५ ६६.२५ ६६.२५ २६५ 

९९ 
रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृ�ढकरण (कम्प्यूटर फ�नर्चर �फक्चसर् क्यामरा अन्य 
�वद्युतीय उपकरण) [ 11.3.7.6]   [ नेपाल सरकार-13313 : आई �ड ए - सोधभनार् हुने 
ऋण (बदेै�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

० १५० १५०   ३०० 

१०० 
रोजगार सहायकको तलब [ 2.5.3.5]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण पहल 
प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

९८.२५ ९८.२५ ९८.२५ ९८.२५ ३९३ 

१०१ 
रोजगार सहायकको पोशाक भ�ा [ 2.5.3.7]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - 
सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 
पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

० ० १०   १० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१०२ 
रोजगार सहायको स्थानीय भ�ा [ 2.5.3.6]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - 
सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 
पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

२.७५ २.७५ २.७५ २.७५ ११ 

१०३ 
रोजगार� सजृना (आई.�ड.ए.ì [ 2.7.3.8]   [ नेपाल सरकार-13312 : आई �ड ए - 
सोधभनार् हुने ऋण (बैदे�शक) ]   [ 37100103 - युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 
पहल प�रयोजना ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

६०१.७५ ६०१.७५ ६०१.७५ ६०१.७५ २,४०७ 

१०४ 
रोजगार� सजृना (नेपाल सरकार) [ 2.7.3.7]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान ]   [ 37100102 - प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रम ] 

श्रम तथा 
रोजगार� 

२४४.७५ २४४.७५ २४४.७५ २४४.७५ ९७९ 

१०५ 

ग�रबी �नवारणका ला�ग लघु उद्यम �वकास कायर्क्रम संचालन �नद��शका २०७७ 
बमोिजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता प�हचानका आधारमा पुनतार्जगी र 
एडभान्स सीप �वकास ता�लम कायर्क्रम) [ 2.6.4.85]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 30700106 - लधु उद्यम �वकास कायर्क्रम ] 

उद्योग ० २०० २००   ४०० 

१०६ 

ग�रबी �नवारणका ला�ग लघु उद्यम �वकास कायर्क्रम संचालन �नद��शका २०७७ 
बमोिजम लघु उद्यम �वकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी �सजर्ना गन� [ 2.6.4.86]   [ 
नेपाल सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 30700106 - लधु उद्यम 
�वकास कायर्क्रम ] 

उद्योग ५९० ५९० ५९० ५९० २,३६० 

१०७ 
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्र�तस्पधार् बदृ्�ध गनर्का ला�ग किम्तमा ५ 
जनाको समुहमा प्र�ब�ध हस्तान्तरण [ 2.6.4.14]   [ नेपाल सरकार-13312 : नेपाल 
सरकार - नगद अनुदान ]   [ 30700106 - लधु उद्यम �वकास कायर्क्रम ] 

उद्योग ० ७० ७०   १४० 

१०८ 
एक �श�ण संस्था एक उद्यम कायर्क्म [ 2.7.23.195]   [ नेपाल सरकार-13312 : 
नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 34341012 - रािष्ट्रय युवा प�रषद् ] 

युवा तथा 
खेलकुद 

० २६२.५ २६२.५   ५२५ 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१०९ 
खेलकुद पूवार्धार �नमार्ण वडा नं. ५ [ 11.5.21.167]   [ नेपाल सरकार-13313 : 
आन्त�रक ऋण - नगद ऋण ]   [ 34341011 - रािष्ट्रय खेलकुद प�रषद् ] 

युवा तथा 
खेलकुद 

० ४,५०० ४,५००   ९,००० 

११० 
नवीकरणीय ऊजार् प्रव�ध जडान (वायोग्याँस/�वद्युतीय चुलो/सुधा�रएको चुलो/सौयर् 
ऊजार्) [ 11.4.22.5900]   [ नेपाल सरकार-13313 : आन्त�रक ऋण - नगद ऋण ]   [ 
30800104 - रािष्ट्रय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजार् कायर्क्रम ] 

उजार् ० ४०० ४००   ८०० 

१११ 
पोपण �वशेष (स्वास्थ्य) �ेत्रका कायर्क्रम सञ्चालन [ 2.7.16.2]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 36500106 - बहु�ेत्रीय पोषण कायर्क्रम ] 

प्रशासक�य 
सुशासन 

० १५० ०   १५० 

११२ 

पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ कृ�ष पशुसेवा म�हला तथा बालबा�लका 
�श�ा र शासक�य प्रवन्ध) �ेत्रका कायर्क्रमहरू सञ्चानल) [ 2.7.16.1]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 36500106 - बहु�ेत्रीय पोषण 
कायर्क्रम ] 

प्रशासक�य 
सुशासन 

० ७५ ७५   १५० 

११३ 
भुरभवानी मिन्दर बैजापुर धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक पूवार्धार �वकास राप्ती सोनार� गा 
पा ३ बाँके [ 11.4.22.8100]   [ नेपाल सरकार-13313 : आन्त�रक ऋण - नगद ऋण 
]   [ 32500103 - संस्कृ�त प्रवद्र्धन कायर्क्रम ] 

पयर्टन ० ८०० ०   ८०० 

११४ 
युवा प्र�तभाहरुको खोजी तथा प्रोत्साहन कायर्क्रम [ 2.7.28.10]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 34341012 - रािष्ट्रय युवा प�रषद् ] 

युवा तथा 
खेलकुद 

० ६२.५ ६२.५   १२५ 

११५ 
राष्ट्रप�त र�नङ्ग �सल्ड प्र�तयो�गता (स्थानीय तहस्तर�य) [ 2.7.14.1]   [ नेपाल 
सरकार-13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 34341011 - रािष्ट्रय खेलकुद 
प�रषद् ] 

युवा तथा 
खेलकुद 

० १०० ०   १०० 
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क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 

�व�नयोजन (रु. हजारमा) 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

११६ 
राप्तीसोनार� बहृत ्खानेपानी योजना राप्तीसोनार� गापा बाँके [ 11.4.16.941]   [ 
नेपाल सरकार-13313 : आन्त�रक ऋण - नगद ऋण ]   [ 31301102 - खानेपानी सेवा 
�वस्तार तथा पुनस्थार्पना कायर्क्रम ] 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

० ७०० ७००   १,४०० 

११७ 
वडाक्लव गठन तथा नमुना युवा संसद अभ्यास [ 2.7.8.208]   [ नेपाल सरकार-
13312 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 34341012 - रािष्ट्रय युवा प�रषद् ] 

युवा तथा 
खेलकुद 

० १७५ १७५   ३५० 

११८ 
श्री ल�मी मा.�व. छात्रावास भवन �नमार्ण-२ कचनापुर राप्ती सोनार� गाउँपा�लका २ [ 
11.4.22.9225]   [ नेपाल सरकार-13313 : आन्त�रक ऋण - नगद ऋण ]   [ 
36500107 - तराई मधेस समदृ्�ध कायर्क्रम ] 

प्रशासक�य 
सुशासन 

० २,००० २,०००   ४,००० 

११९ 

सुर��त नाग�रक आवास कायर्क्रम :-प्रदेश नं. 5 को बाँके िजल्ला �ेत्र नं. १ अन्तगर्त 
राप्ती सोनार� गाउँपा�लका- २१६ वटा (क्रमागत) (२०७१ सालको बाढ� प�हरोवाट 
प्रभा�वत) [ 11.1.2.1938]   [ नेपाल सरकार-13313 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ] 
  [ 34701101 - आवास व्यवस्था कायर्क्रम ] 

भवन आवास 
तथा सहर� 
�वकास 

१,७४२.५० १,७४२.५० १,७४२.५० १,७४२.५० ६,९७० 

१२० 
सुर��त नाग�रक आवास कायर्क्रम :-प्रदेश नं. 5 को बाँके िजल्ला �ेत्र नं. १ अन्तगर्त 
राप्ती सोनार� गाउँपा�लका- 57१ वटा (क्रमागत) [ 11.1.2.1916]   [ नेपाल सरकार-
13313 : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ]   [ 34701101 - आवास व्यवस्था कायर्क्रम ] 

भवन आवास 
तथा सहर� 
�वकास 

९८२.५ ९८२.५ ९८२.५ ९८२.५ ३,९३० 

जम्मा ७७,८४६ ९५,९०७ ९५,१८२ ७७,५६६ ३४६,५०० 
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प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्क्रम- २०७९/८० 
शसतर् अनुदान 

�.सं. अनदुान �ा� ��याकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

लक्ष इकाई उप क्ष�े 
�व�नयोजन 

प�हलो 
�ैमा�सक 

दो�ो 
�ैमा�सक 

ते�ो 
�ैमा�सक 

चौथो 
�ैमा�सक 

जम्मा 

१ चकेु नाला तथा भ� खोला तटबन्ध �नमाणर्- ९  - भ-ुसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन  
�वपद 
व्यवस्थापन 

० १,२५० १,२५०   २,५०० 

२ जय बागे�र� असहाय बाल आ�म- ५  - लै�गक सशि�करण तथा मूल�वाह�करण  

ल��गक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

० ० ५००   ५०० 

३ िझजर� खोला उ�म तटबन्ध �नमाण – ९ भ-ुसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन   
�वपद 
व्यवस्थापन 

० ७५० ७५०   १,५०० 

४ �नववुाटार देिख सर� जाने बाटो सतरो�ती- ७  - भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालय  
यातयात 
पूवार्धार 

० ५०० ५००   १,००० 

५ स�ुनल गीर�को घर देिख तटबन्ध �नमार्ण- ५  - भ-ुसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन  
�वपद 
व्यवस्थापन 

० ७५० ७५०   १,५०० 

६ साकार कृ�ष सहकार� गोदाम घर �नमार्ण -५  भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालय  सहकार� ० ५०० ५००   १,००० 

जम्मा ० ३७५० ४२५० ० ८००० 
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�वषेश अनुदान 

क्र.सं. अनुदान प्राप्त �क्रयाकलाप 
खचर् 
शीषर्क 

ल� इकाई उप �ेत्र 
�व�नयोजन 

प�हलो 
त्रैमा�सक 

दोस्रो 
त्रैमा�सक 

तेस्रो 
त्रैमा�सक 

चौथो 
त्रैमा�सक 

जम्मा 

१ मुख्यमन्त्री शै��क कायर्क्रम - मुख्यमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषद्को कायार्लय  �श�ा ० २००० २००० २००० ६,००० 
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आ.व. २०७८/७९ को ए�ककृत आय-व्यय �ववरण (संशो�धत समेत) 
(रु.हजारमा) 

�स.नं. स्रोत आय अनुमान �नकासा 
खचर् 

चालु पूँजीगत जम्मा 

१ समा�नकरण अनुदान- संघ १७१९०० १३३९४५ ६०१२३ ६६००१ १२६१२४ 

२ शसतर् अनुदान- संघ ३६३४९० ३४२११८ २६०२९२ ४१९९० ३०२२८२ 

३ समा�नकरण अनुदान- प्रदेश ८२०३ ७२५० २१०२ ३३९८ ५५०१ 

४ शसतर् अनुदान- प्रदेश ८५४४ ६५४४ ५० ५७४७ ५७९७ 

५ �वषेश अनुदान- प्रदेश ७००० ६००० ५४६९ ० ५४६९ 

६ समपुरक अनुदान- प्रदेश १५००० ८००० ० ७९१५ ७९१५ 

७ राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश २८००१ १८६०० ५७८३ १२८०० १८५८३ 

८ राजस्व बाँडफाँड- संघ १५०३०० १४०००० १२९२७५ ८९७० १३८२४५ 

९ आन्त�रक श्रोत ३०९८९९ १२९२३० ५७९४० ६८४७७ १२६४१८ 

जम्मा १०६२३३७ ७९१६८७ ५२१०३४ २१५२९८ ७३६३३४ 
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संघीय सरकारद्वारा कायम कमर्चार� दरविन्द ते�रज 

क्र.सं. पद तह सेवा समूह उप-समूह 
स्वीकृत 
दरवन्द� 

पदपू�तर् �रक्त कै�फयत 

१ प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत ८ औ ं प्रशासन सा.प्र.   १ १ ०   

२ ईिन्ज�नयर ७/८ औ ं ईिन्ज. �स�भल   १ १ ०   

३ अ�धकृत ७/८ औ ं �श�ा �श.प्र.   १ १ ०   

४ अ�धकृत ७/८ औ ं प्रशासन लेखा   १ १ ०   

५ अ�धकृत ६ औ ं प्रशासन सा.प्र.   २ १ १ 
समायोज भ ैआएका 
कम्प्यूटर अ�धकृत कायर्रत-१ 

६ आन्तर�क लेखापर��क ५ औ ं प्रशासन लेखा   १ १ ०   

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

८ कम्प्यूटर अप्रेटर ५ औ ं �व�वध �व�वध   १ १ ०  चौथो स्तर कायर्रत 

९ लेखा सहायक ५ औ ं प्रशासन लेखा   १ १ ०   

१० प्रा.स. ५ औ ं �श�ा �श.प्र.   १ १ ०   

११ हे.अ. ५/६ औ ं स्वास्थ्य हे.ई.   १ १ ०   

१२ सव-ईिन्ज�नयर ५ औ ं ईिन्ज. �स�भल   १ १ ०   

१३ अ.सव.ईिन्ज�नयर ४ औ ं ईिन्ज. �स�भल   १ १ ०   

१४ स.म.�व.�न. ४ औ ं �व�वध �व�वध   १ १ ०   

१५ खा.पा.स.टे. ४/५ औ ं ईिन्ज. �स�भल स्या�नटर� १ १ ०   

जम्मा १९ 14 5   

वडा कायार्लय ९ वटा         ० ० ०   

१ सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ४ १ ३   

२ सव-ईिन्ज�नयर ५ औ ं ईिन्ज. �स�भल   ४ ४ ०   

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

४ अ.सव.ईिन्ज�नयर ४ औ ं ईिन्ज. �स�भल   ५ ५ ०   

वडा कायार्लय जम्मा १८ १५ ३   

कूल जम्मा ३७ २९ ८   
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संघ तथा प्रदेश सरकारसंग माग गनर् वडा स्तरबाट प्राप्त आयोजनाहरुको 
�ववरण 

वडा नं. १  

प्रदेस सरकारसंग माग गन� योजना तथा कायर्क्रमहरु 
�स.नं.  
१ राजमागर् देखी �ब�भन्न टोल बिस्त जोड्ने बाटाहरु कालो पत्रे ११.५ �क.�म. 
२ बन्य जन्तु बाट बाल� संर�ण मेसतारजाल� ८ �क.�म. 
३ �सचाई का लागी स्यालो ट्यूवबले �डप वो�रङ्ग जडान ५० ओटा  
४ कुशुमेश्वर �शवमिन्दर, तथा स�त भवानी मिन्दर,पयार्पयर्टक�य पाकर्  �नमार्ण  

५ राज मागर् दे�ख गाईलेख जाने �शद्वबाबा थान जाने बाटो स्तरउन्नती तथा पाट� पौवा �नमार्ण  

६ खासकुश्मा स्वास्थ्य चौक� तला थप  

  
 संघीय सरकारसंग माग गन� योजना तथा कायर्क्रमहरु 

१ १– चप्परगौर� चुनाहा जोड्ने राप्ती नद� मा पक्क� पुल  

२ २– बैर�या अमुवा जोड्ने राप्ती नद� मा पक्क� पुल 

३ ३– रावत टोल देखी चुनाहा आशा राम खुना टोल जाने बाटोमा राप्ती नद�मा झोलुङ्गेपुल �नमार्ण  

४ 
४– दा◌ुङ्गको राजपुर देखी राप्ती सोनार� १ हुदै राप्ती सोनार� ३ जोड्ने हुलाक� राजमागर् स्तर उन्नती तथा 
कालोपत्र े

 
वडा नं. ३ 

प्रदेस सरकारसंग माग गन� योजना तथा कायर्क्रमहरु 

१ मोरङ्गा पुल दे�ख खैरहनी गाऊं जाने बाटो खलखले खोलामा पुल �नमार्ण- रु. ३० लाख 

 
वडा नं. ५ 

प्रदेश सरकारबाट माग गन� योजनाहरु 

१ �टका डाँगीको घर उचुवा जुरपानी हुदै जबरपुर चोक सम्म ३ �कलो�मटर बाटो नाल� स�हत कालो पत्र े�ड.�प.आर स�हत 

२ 
ललह� चोक दे�ख ललह� गाउँ पुवर् फुटबल कोड दे�ख लालमोहनको घर सम्म ३ �कलो�मटर  नाला र कालोपत्रे �ड.�प.आर 
स�हत 

सं�घय सरकारबाट माग गन� योजनाहरु 

१ 
बन्ज�रया पुनको घर दे�ख टडुवा �समाना हुदै जवरपुर स्कुल सम्म ८ �कलो �मटर नाला स�हत कालो पत्रे �ड �प आर 
स�हत 

२ 
�चलह�रया धुमैया खहरे खोला गोरे थारु को घर दे�ख �चल्डे«न स्कुल हुदै कौवा टोल सम्म दबुै�तर तटबन्ध ४ 
�कलो�मटर  
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वडा नं. ६ 

प्रदेश सरकारसंग माग गन� आयोजनाहरु 

१ पुरानो �सद्धेश्वर देखी सरस्वती मा.�व.कोलो पत्र े

२ �दपज्योती प्रा.�व.४ कोठे भवन �नमार्ण 

३ आ.मा.वी.गुलर� ४ कोठे भवन �नमार्ण 

४  रमेश थारुको घरदेखी वनगैयाटोल हुदै  हुलाक�को घर सम्म  कालो पत्र े 

५ जुगलाल थारुको घरदेखी पुरानो हुलाक� राजमागर् सम्म बाटो आर.�स.�स. 
६ �पपलचौतारा देखी खल्ला टपर� सम्म बाटो कालो पत्र े 

७ मोतीदेवीको घरदेखी �वजय खड्काको घर हुदै सपोत थारुको घर सम्म कालो पत्र े

संघीय सरकारसंग माग गन� आयोजनाहरु 

१ सेल्टर हाउस खल्लाटपर�  
२ नमुना वस्ती जोरैया 
३ �रगंरोड छटकपुर, मेहमानपुर, कमैयाडांडा  
४ �सधनवा नंया वस्ती बाटो �ड �प आर 

५ नरिजतपुनको घरदेखी गोडेनपुर हुदै गो�वन्द पौडेलको घरदेखी राप्तीको बाधं सम्म कालो पत्र े

६ �पपलचौतारा देखी खल्ला टपर� सम्म बाटो कालो पत्र े 

७ पदनाहा गांउको बाटो कालोपत्र े 
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एघार� गाँउसभा अ�धवेशनबाट भएका �नणर्यहरु 

�म�त २०७९/०३/१० गत-े प्रथम बैठक 
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