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िमित २०७५ पौष १८ गतबेाट सचंालन �न ेगाउँसभामा छलफलका लािग ��ततु ��ताबह� 

 

��ताब नं १ : 
 

 योजना बजेट संशोधन तथा रकमा�तर स�ब�धमा | 
 

��ताबको सिं�� �होरा : 
 

 गत गाउँसभाबाट पा�रत िविभ� योजना,काय��म तथा बजेट  सोिह �पमा संचालन गन� क�ठन �ने 

दिेखएकाल ेयोजना तथा काय��मको नाम , �थान तथा बजेट संसोधन गनु�पन� | 
 

�नपुन� िनण�य : 

 गत गाउँसभाबाट पा�रत तपिसल बमोिजमका योजना तथा काय��मको नाम, �थान तथा बजेट 

िन�ानुसार संशोधन गन� | 
 

तपिसल: 

  वडा नं १   

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको 

रकम  

संशोिधत योजना  संशोिधत 

रकम  

कै�फयत  

१  मगरा खा.पा.मुहान 

संर�ण  

१२५०००  चादीखोला राङसी च�� 

नहर मुहान संर�ण  

१०००००   

कुनापानी मुहान संर�ण  १५०००  थप  

वडा काया�लय भवन 

घेरबार  

१००००  थप  

 

वडा नं २   

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको  

रकम  

संशोिधत योजना  संशोिधत 

रकम  

कै�फयत  

१  सर�वित �ा.िब.�फ�ड 

िनमा�ण  

२५००००  वाल िवकास मोटरबाटो र 

�फ�ड  िनमा�ण  

१५००००   

गोकुल मा.िब. भवन 

िनमा�ण  

१०००००   

२  �वा��य चौक� भवन मम�त  ३०००००  गोकुल मा.िब.भवन 

िनमा�ण  

३०००००   

३  राहत उ�ार तथा 

पुन�थापना  

१५००००  गोकुल मा.िब.भवन 

िनमा�ण  

१०००००  ५०००० 

सािबकको 
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योजनामा  

४  कृिष  १०००००  गोकुल मा.िब.भवन 

िनमा�ण 

१०००००   

५  अ�यान अवलोकन �मण  ५०००००  गोकुल मा.िब.भवन 

िनमा�ण 

१०००००  ४००००० 

सािबकको 

योजनामा 

६  करार सेवा शु�क  २०००००  गोकुल मा.िब.भवन 

िनमा�ण 

२०००००   

७  िह�मते�र 

आ.िब.घेरावार िनमा�ण  

२०००००  भमूेथला ओखरखोप ेपानी 

खोला स�म मोटर बाटो 

िनमा�ण  

२०००००  पािलकाको 

बजेटबाट  

८  भु�के खानेपानी मम�त ४०००००  साईबाङ खानपेानी 

िनमा�ण  

४०००००   

 

 

वडा नं ३  

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको  

रकम  

संशोिधत योजना  संशोिधत 

रकम  

कै�फयत  

१  काय��म खच�  ३२००००  कृिष टनेल िवतरण  १०००००   

 जे� नाग�रक स�मान  २२००००   

२  प�पि�का छपाई  ५००००  िबिबध  ५००००  थप  

३  काय��म खच�  ६९००००   अ�यन अवलोकन �मण  ६०००००   

खेलकुद �फ�ड िनमा�ण  ९००००  थप  

४  राि�य �ा.िब. मम�त  ३५००००  �कटखोला िसचाई योजना  ३५००००  थप  

५  पधेरा खोला खा.पा.यो. १०००००  औलसेारी खा.पा. �ाकं� 

िनमा�ण  

१०००००  थप  

६  ख�रखोला िब�धुत लाइन 

िब�तार  

६०००००  सामािजक मा.िब.भवन 

िनमा�ण  

६०००००   
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वडा नं ४  

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको  

रकम  

संशोिधत योजना  संशोिधत 

रकम  

कै�फयत  

१  पुिनसरा पिहरो िनय��ण  १०००००  िलबाङ गैरा स�लेरी 

मोटरबाटो  

१०००००  थप  

२  कु�जरी खेल मैदान  ३०००००  डाडागाउँ सा�खोला 

मोटरबाटो  

३०००००  नया  

३  करार सेवा शु�क  २०००००  डाडागाउँ सा�खोला 

मोटरबाटो  

५००००  नया  

४   राहत उ�ार तथा 

पुन�थापना  

२०००००  मिेशनरी औजार  १०००००  थप  

५  अनुगमन तथा मु�याकंन 

खच� 

२०००००  िबिबध तथा भैपरी  ७००००  थप  

मसल�द तथा काया�लय 

संचालन   

५००००  थप  

वडा नं ५   

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको  

रकम  

संशोिधत योजना  संशोिधत 

रकम  

कै�फयत  

१  नया ँवडा स�म 

खा.पा.योजना  

२०००००   िब� पोखरा �कलाचौर 

मोटर बाटो िनमा�ण 

योजना  

२०००००   थप  

२  �कलाचौर तारा हा�ने 

मोटर बाटो �तर वृि�  

३०००००   िचलुङ खोला तटब�धन 

तार जाली योजना  

३०००००   नया  

३  बं�दवास गु�चाल �दै 

सेवार खा.पा.पाईप 

ख�रद  

८०००००   वं�दवास सेवार 

खा.पा.मम�त तथा पाईप 

ख�रद योजना  

८०००००    

४  खानीवाङ खा.पा.पाईप 

ख�रद 

१०००००  खानीवाङ खा.पा.पाईप 

ख�रद तथा मम�त 

१०००००   

५  सुचना तथा �िबिध खच�   १०००००  �फ�रजा खोला तटब�ध 

िनमा�ण योजना  

१०००००  थप  

६  करार सेवा त.भा. ३२००००  खानीवाङ खा.पा.पाईप 

ख�रद तथा मम�त  

५००००   नया 

योजनामा 
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थप  

वडा नं ६   

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको  

रकम  

संशोिधत योजना  संशोिधत 

रकम  

कै�फयत  

१  सेवा करार शु�क  १९५०००  वडा काया�लय घेरावार  १९५०००  थप  

२  जातीय छुवाछुत 

�यूनीकरण काय��म  

५००००  वालिबबाह �यूनीकरण 

स�बि�ध काय��म  

५००००  थप  

३  घरेली दिेख दिलत ब�ती 

खा.पा.िन.यो. 

३५००००  घरेली दिेख खोलापार 

खा.पा.िनमा�ण योजना  

३५००००   

४  जनाचेताना बालिवकास 

शौचालय तथा �फ�ड 

िनमा�ण योजना  

३०००००  जनाचेताना बालिवकास 

शौचालय िनमा�ण योजना  

३०००००   

 

 

 

वडा नं ७  

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको  

रकम  

संशोिधत योजना  संशोिधत 

रकम  

कै�फयत  

१  ढु�गाउचा�ना भ�सा छोप े

उ�दन ढंुगा मो.बाटो 

िनमा�ण योजना    

१५६९०००  ढु�गाउचा�ना भ�साछोपे 

उ�दनढंुगा मोटरबाटो 

मम�त तथा िनमा�ण योजना  

१५६९०००  

२  लाटाखो�रयो 

ह.ेपो.मो.बाटो �तर 

वृि� योजना    

५०००००  लाटाखो�रयो 

ह.ेपो.मो.बाटो मम�त 

तथा �तरवृि� योजना  

५०००००   

३  नौ�ख ओखरडाडा 

मोटरबाटो �तरवृि�  

२०००००  नौ�ख ओखरडाडा 

मोटरबाटो मम�त तथा 

�तरवृि� योजना   

२०००००   

४  �रखुङ झ�रवाङ 

न.ेरा.मा.िव. सडक 

िनमा�ण योजना  

६५००००  डाडा- झ�रवाङ �दै 

थो�लाबाङ मोटरबाटो 

िनमा�ण  

६५००००   

५  माघमेलेा-रोकनाङ-

िलपबाङ-बाघतान े

५०००००  ने.रा.मा.िब. हारजङ 

शौचालय िनमा�ण  

५०००००   
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मोटरबाटो िनमा�ण योजना  

६  करेसाबारी िनमा�ण  १०००००  तरकारी िबउ,िबजन 

ख�रद तथा िवतरण 

काय��म   

१०००००  थप  

७  उपभो�ा सिमितलाई 

तािलम  

४५०००  पशु �वा��य िसिबर  ४५०००  थप  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गाउँपािलकाको ससंोिधत योजना तथा बजेट  

�.स. सािवक योजना काय��म  सािवकको  

रकम � 

लाखमा  

संशोिधत योजना  संशोिधत रकम 

� लाखमा  

१  सानो न�जा खा.पा.योजना  २   रिमनी �द ैरोटे गाडासाल 

�यला मोटरबाटो   

२  

२  िशब मि�दर िनमा�ण गु�चाल  ५  िशब मि�दर मम�त गु�चाल  ५   

३  िनराही खानपेानी योजना  ४   िनराही खानपेानी मम�त तथा 

िब�तार  

४  

 

 

 

िश�ा शाखा  
 
 

s|=;=     kfl/t ePsf] zLif{s                         सािवकको  /sd        kfl/t x'g' kg]{ zLif{s संशोिधत  /sd 
! dfWolds tyf cfwf/e"t 

:t/Lo xflh/L hjfkm 
k|ltof]lutf 

^)))) b/aGbL ljlxg ljBfno tyf txut b;aGbL 
gePsf ljBfnox?sf] l;sfO{ :t/ a[l4 ug{ 
lzIfs Joj:yfkg cg'bfg 

^))))) 

@ dflj tyf cflj sf lzIfsx? 
aLr cGtlqm{of 

!))))) uf=kf=af6 sIff ! sf] cg'dlt kfPsf 
ljBffnox?nfO{ k7gkf7g Joj;yfkg 
sfo{qmd 

%))))) 

# dfWolds :t/sf] l;sfO{ :t/ 
a[l4 ug{- sf]lrª _ sfo{qmd 

@))))) kmlgr{/ vl/b tyf d{dt sfo{qmd - lzIff 
zfvf _ 

!))))) 

$ afnljsf; lzIfsx?nfO{ 
cled'lvs/0f  

@))))) dfWolds :t/sf] l;sfO{ :t/ a[l4 ug{- 
sf]lrª _ sfo{qmd 

$@)))) 

% uf=kf=af6 sIff ! sf] cg'dlt %))))) afnljsf; s]Gb|sf] sIffsf]7f Joj:yfkg #*)))) 
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kfPsf ljBffnox?nfO{ 
k7gkf7g Joj;yfkg sfo{qmd 

tyf l;sfO{ :t/ a[l4 ug{- z}lIfs ;fdu|L 
ljt/0f _ sfo{qmd 

^ kmlg{r/ vl/b tyf dd{t !)))))   
& ufkf=leqsf ljBfnox?df 

z}lIfs ;'wf/sf nflu z}lIfs 
cGtlqm{of 

!)))))   

* dflj tyf cflj aLr z}lIfs 
;fdu|L lgdf{0f tyf k|bz{gL 

!)))))   

( sIff ^/&df sDKo"6/ cWofkg 
ug]{ lzIfsx?nfO{ tflnd 

!$))))   

!) afnljsf; sIffsf]7f 
Joj:yfkg 

%)))))   

 hDdf @))))))  @)))))) 
 
 
 
 
 
 
 

��ताब नं २: 
   

गत आ.ब.मा खच� �न नसकेको बचत बजेट बाँड फाँड स�ब�धमा | 
 

��तावको सिं�� �होरा: 

 गत आ. मा िबिभ� िशष�कमा खच� �न् नस�क बाँड फाँड नभएको  बचत �न गएको � १ करोड १८ लाख 

रकमलाई िविभ� योजना तथा काय��ममा बाडफाड गनु� पन� | 
 

�नपुन� िनण�य: 

 उपयु�� रकमलाई काय�पािलकाबाट िमित २०७५/७/३० को िनण�यबाट िबिनयोजन भएको  तपिसल 

बमोिजमका अ�याव�यक काय��म तथा आयोजना गाउँसभाबाट अनमुोदन  गनु�पन� | 
 
  

तपिसल: 

१. अिघ�लो काय�पािलका बैठकबाट िनण�य भएको िविभ� बाटोह� मम�तका लािग छु�ाइएको � १४ 

लाख ५० हजार   

२. गाउँपािलकाको सम� िबकासका लािग �प� नीित आव�यक भएकोल ेिबशेष�ह�को सवेाबाट आविधक 

योजना िनमा�णका लािग � १२ लाख  

३. गाउँपािलकामा बनकेा र ब�े सडकह�को िबकासका लािग िबशेष�ह�को सेवाबाट यातायात 

गु�योजना िनमा�ण गनु�पन� भएकाल ेसो काय�का लािग � १२ लाख  

४. िविभ� सडक र गाउँपािलका भवन िनमा�णका लािग िबशेष�ह�को सेवाबाट िब�तृत  प�रयोजना 

��ताब (DPR) तयार गन� � १० लाख | 

५. गाउँपािलकाको आ�त�रक आय वृि�का लािग �थानीय �ोत साधनको उपयोगमा जोड �दन यस 

गाउँपािलकाका िविभ� खोलाह�को िबशेष��ारा IEE गरी न�दज�य पदाथ� उ�खननबाट आ�त�रक 

आय वृि� गनु� पन� भएकाले सो काय�का लािग � ५ लाख | 

६. गाउँपािलकाको त�याकंलाई भरपद� र �वि�थत बनाउन गाउँपािलका पा�िच� सधुार गनु� पन� 

भएकाल ेसो काय�का लािग � ३ लाख |    

७. िविभ� समयमा गाउँपािलका �े�मा आउन स�े सम�यालाई स�बोधन गन� भैप�र आउने पिूजगत 

खच�का लािग � १५ लाख | 

८. वडा�तरीय िविभ� योजनाह�  
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वडा नं १    

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  मझुवा दिेख वडा काया�लय 

स�म मोटरबाटो िनमा�ण  

२०००००   

२  होम पाइप कलबोट िनमा�ण  ३०००००   

 

वडा नं २   

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  त�लो िशपा� खा.पा. 

िनमा�ण योजना  

५०००००   

 

वडा नं ३    

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  सामािजक मा.िब. 

जुतुङखोला भवन िन.यो. 

५०००००   

 

वडा नं ४    

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  डाडागाउँ सा�खोला 

मोटरबाटो  

५००००  नया  

२  वाल�योित 

�ा.िब.फ�नचर  

१५००००  नया  

३  �वा��य भवन िनमा�ण  ३०००००  थप गन�  

 

 

वडा नं ५   

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  थक�ट यूबा �लब �फ�ड 

िनमा�ण  

२०००००   



8 
 

२  सुधा�रएको गाउँघर 

ि�लिनक भवन �ला�टर  

१०००००   

३  साउनेछहरा गोरेटो बाटो 

मम�त  

५००००   

४  दोमही गोरेटो बाटो मम�त   ५००००   

५  सुजा� हा�ने दिेख �योित 

आ.िब.मोटरबाटो  

१०००००  थप  

 

 

 

 

 वडा नं ६    

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  व�थङ से�टर भवन 

शौचालय िनमा�ण  

४२००००  

२  वडा काया�लय तथा व�थङ 

से�टर भवन िब�धतु 

वाय�रङ 

८००००  

 

 वडा नं ७    

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  वडा काया�लय पुब�धार 

िवकास  

५०००००   
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 गा.पा.�तरीय  

�.स. योजना काय��म    रकम  कै�फयत  

१  �कलाचौर-एयरपोट� 

मोटरबाटो  

६०००००  वडा नं ५  

२  �वा��य भवन मम�त  ३०००००  वडा नं १  

३  गरगरे-उ�दनढु�गा 

मोटरबाटो मम�त   

५००००  वडा नं ६ र 

७  

४  होम पाइप कलबोट िनमा�ण  २०००००   वडा नं १  

 

 

 

 

��ताब नं ३ : 

िबिभ� िशष�कको बजेट ससंोधन तथा काय��म अनमुोदन  स�ब�धमा | 

 

��तावको सिं�� �होरा: 
 

िबिभ� िशष�क तथा �े�को बजेट ससंोधन तथा काय��म �वीकृत ग�र गाउँसभाबाट अनुमोदन गराउन ुपन�, 
 

�नपुन� िनण�य: 

 काय�पािलकाको िमित २०७५/७/३० को बैठकबाट िनण�य ग�र पा�रत ग�रएको दहेाय बमोिजमको काय��म 

तथा बजेट संसोधन िनण�य अनमुोदन �नु पन� | 
 

क) संशोधन  

१. �वा��य  

औषिध ख�रदमा छु�ाइएको तीन �क�ताको रकम म�ये दईु �क�ताको मा� औषिध 

ख�रद ग�र अि�तम �क�ताको  रकमबाट तपिसल बमोिजम काय��ममा छु�ाउनु पन� | 

अ. बा�षक �वा��य सिम�ा काय��म � ४० हजार  

आ. �वा��य िशिबर संचालन � ४५१७००|- 
 

ख)  सवारी साधन मम�त खच�को � छ लाख सेवा तथा परामश� खच�मा रकमा�तर गन�  

      मिेसनरी औजार मम�तको � तीन लाख  सेवा तथा परामश� खच�मा रकमा�तर गन� 

ग) िन� शाखा तथा काय��मह�ल ेपेश गरेको सलं� बजेट तथा काय��म �वीकृत गनु� पन� | 
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१. कृिष सेवा  
 

�.

स. 

काय��म  बा�षक 

प�रमाण  

बा�षक 

बजटे  

�थम 

चौमािसक  

दो�ो 

चौमािसक  

त�ेो चौमािसक कै 

प�र

माण 

बजे

ट 

प�र

माण 

बजटे प�र

माण 

बजटे  

१  उ�त तरकारी �कट िवतरण  १५००  १५०  ५००  ५०  ५००  ५०  ५००  ५०   

२  हाइि�ट तरकारी िबउ िवतरण  १  ११०  १  ११

०  

- - - -   

३  िबषादी ख�रद तथा िवतरण  १  १००  १  १०

०  

- - - -   

४  फुलको िबउ िवतरण  १  १०  १  १०  - - - -   

५  �लाि�टक टनेल ७५% अनुदानमा 

िवतरण  

२०  १०५  २०  १०

५  

- - - -   

६  �याउ िबउ िवतरण  २  ३२  १  १६  १  १६  - -   

७  ७५%अनुदानमा ग�को िबउ िवतरण  १.५ 

मे.ट 

१०३  १.५  १०

३  

- - - -   

८  ७५%अनुदानमा मकैको िबउ िवतरण १.५ 

मे.ट 

९०  - - - - १.५  ९०   

९  ७५%अनुदानमा बेसारको िबउ 

िवतरण 

५०० 

के.जी. 

३७.५  - - ५००  ३७.

५  

-  -   

१०  सत �ितसत अनुदानमा लसुनको िबउ 

िवतरण  

५०० 

के.जी. 

११२.५  ५००  ११

२.

५  

- - - -  

११  ७५%अनुदानमा अलैची िब�वा  

िवतरण 

१  ६०  - - - -  १  ६०   

१२  �य�म �मण खच�  १२  १४५  ६  ७५  ३  ३५  ३  ३५   

१३  काय��म संचालन ढुवानी खच�  ९  १७०  ४  ८५  २  ३०  ३  ५५   

१४  घुमी तािलम िविभ� बालीमा  १४  १६८  ६  ७२  ५  ६०  ३  ३६   

१५  काय��म संचालन खच� वष�भरी   -  ४०  १  २०  १  २०  - -   

१६  इ�धन खच�  -  ३७  १  १३  १  १२  १  १२   
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१७  मम�त खच�  -  ३०  १  २०  - - १  १०   

 काय��म ज�मा खच�  -  १५००   ८९

१.

५  

 २६०

.५  

 ३४८   

 
 
 
 

२. पशु �वा��य  
 

 

�.स. काय��म आयोजना बा�षक 

बजेट  

�थम चौमािसक  दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक कै�फयत  

प�रमा

ण  

बजेट  प�रमा

ण 

बजेट प�रमा

ण 

बजेट  

१  फ�नचर �फ�चस�  ३०  १ १०  १  १०  १  १०   

२  पानी िबजुली  १५  १  ५  १  ५  १  ५   

३  संचार महसलु  १०  ३  ३  ३  ३  ४  ४   

४  इ�धन  २५  १  ५  २  १०  २  १०   

५  संचालन तथा मम�त  २०  ६   ६  ७  ७  ७  ७   

६  मसल�ध तथा सामा�ी  ५०  १  १०  २  २०  २  २०   

७  भसैी िवकास काय��म  ३३३  १००  १००  १३३   १३३  १००  १००  वडा नं 

६  

८  कुखुरा िवकास काय��म  २१०   ५  ५०  १४  १४०  २  २०   

९  बा�ा िवकास काय��म  २७०  ९   ९०  १२  १२०  ६  ६०  वडा नं 

२ र ३  

१०  पशु �वा��य सेवा  २६९  १५०  १५०  १००  १००  १९  १९   

११  पशु आहारा िवकास  ९८  ३०  ३०  ६८  ६८  ०  ०   

१२  अनुगमन तथा मु�याकंन  ५०  १  १०  २  २०  २  २०   

१३  �मण खच�  १२०  ४  ४०  ४  ४०  ४  ४०   
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३. मिहला तथा बालबािलका  

�.स. रकम � लाखमा  रकम � 

लाखमा  

कै�फयत   

१  मिहलाह�को लािग 

िसलाईबुनाई  तािलम  

५   

२  अ�यन अवलोकन �मण  ५   

 

 

 

िसपमलुक काय��म  

�.स. योजना काय��म  रकम � 

लाखमा  

कै�फयत   

१  िबप�, िब�ालय 

िबमुख,िपछिडएका बग�का 

मिहलाह�लाई िसलाइकटाई  

३  

२  नतेृ�व तथा संथागत िवकास 

तािलम  

२   

३  िबधुत जडान तथा वाय�रग 

तािलम  

४   

४  फ�नचर िनमा�ण तािलम  ३   

५  बालिबबाह �यूनीकरण 

काय��म  

७   

६  अ�तराि�य नारी �दवस  ३   
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४. ब���ेीय पोषण काय��म 
 

 

�.

स ं

 

��याकलाप/सह-

��याकलाप 

 
बजेट 

(हजारमा) 

 

प�र

माण 

चौमािसक ल�  

�ोत 
िज�मेवार 

िनकाय 

�गित  

�थम  दो

�ो  

ते�ो  

१  आ.ब. ७५/७६ 

मा काया��वयन 

ग�रन ेकाय��मको 

योजना तजु�मा 

तथा �वीकृत बैठक  

२८  १     गा.पा. �थानीय 

सुशासन  

भयको  

२  गाउँपािलका 

�थ�रय पोषण तथा 

खा� सुर�ा 

िनद�शक सिमितको 

िनयिमत बैठक  

९९  ३  १  १  १  ब.�े.प.

यो. 

�थानीय 

सुशासन 

१ पटक 

भयको  

३  गा.पा.अ�तग�त

का सात वटै  

वडामा वडा 

�तरीय पोषण तथा 

खा� सुर�ा 

िनद�शक सिमितको 

गठन तथा पोषण 

स�बि�ध 

अिभमुखीकरण  

९१  ७   ७   गा.पा. �वा��य  नभयको  

४  वडा �तरीय पोषण 

तथा खा� सुर�ा 

िनद�शक सिमितको 

िनयिमत बैठक (२ 

वडामा २/२ 

पटक)  

१६  ४   २  २  ब.�े.प.

यो. 

�थानीय 

सुशासन 

नभयको 

५  गापा �तरीय 

पोषण तथा खा� 

सुर�ा िनद�शक 

सिमित माफ� त 

िनयिमत 

अनुगमन, 

सुप�रवे�क तथा 

सिम�ा  

१६५  ३   १  २  ब.�े.प.

यो. 

�थानीय 

सुशासन 

नभयको 

६  गापाका क�ा ८ र 

९ का 

�कशोरीह�लाई 

�जनन �वा��य 

स�बि�ध 

अिभमुखीकरण 

(सातवटै वडामा)  

१२३.७

५  

७    ७  ब.�े.प.

यो. 

िश�ा  नभयको 
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७  गापाका क�ा ८ र 

९ का 

िब�ाथ�ह�लाई 

पोषण िश�ाको 

क�ा संचालन 

(सातवटै वडामा) 

१२३.७

५  

७    ७  ब.�े.प.

यो. 

िश�ा  नभयको 

८  सुनौलो हजार 

�दनका मिहला 

तथा िनजका 

प�रवारका 

सद�यह�लाई 

कुखुरा िवतरण  

१९२  ४८० 

वटा 

/६० 

घरधु

री    

 २   ब.�े.प.

यो. 

पशु  नभयको 

९  कुखुराको खोर 

िनमा�णमा सहयोग  

३००  ६०   ६०   ब.�े.प.

यो. 

पशु  नभयको 

१०  सुनौलो हजार 

�दनका मिहला 

तथा िनजका 

प�रवारका 

सद�यलाई कुखुरा 

पालन स�बि�ध 

तािलम  

६८.५  ६   ६   गा.पा. पशु  नभयको 

११  सुनौलो हजार 

�दनका मिहला 

करेसाबारी 

�व�थापन 

तािलम    

६७.६  ६   ६   गा.पा. कृिष  नभयको 

१२  सुनौलो 

हजार�दनका आमा 

भएको प�रवारमा 

नमनुा करेसाबारी 

�व�थापनमा 

सहयोग  

१९६.

९  

६०  ६०   गा.पा. कृिष  नभयको 

१३  कृिष औजार 

हजारी िवतरण  

३६  ६०   ६०   ब.�े.प.

यो. 

कृिष  नभयको 

१४  गवा�वती 

मिहलाह�को 

लािग सरुि�त 

मात�ृव र पोषण 

स�बंदी तािलम  

८०.४  २   २   ब.�े.प.

यो. 

मिहला तथा 

बालबािलका  

नभयको 

१५  गवा�बती सु�केरी 

आमाह�लाई 

स�मान गन�  

६८.६   १४०     १४०  ब.�े.प.

यो. 

मिहला तथा 

बालबािलका  

नभयको 

१६  पोषण साम�ी 

छपाई  

५०  १    १  ब.�े.प.

यो. 

�थानीय 

सुशासन 

नभयको 

१७  सुनौलो 

हजार�दनका 

मिहलाह�लाई  

तरकारी िबउ 

६०  ६०   ६०   गा.पा. कृिष  नभयको 
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िवतरण  

१८  ब.�े.पो. 

�वमसेवक गुजारा 

खच�  

१४४  १२  ४  ४  ४  ब.�े.प.

यो. 

गा.पा. नभयको 

१९  ब.�े.पो. 

�वमसेवक गुजारा 

खच� 

४८  १२  ४  ४  ४  गा.पा. गा.पा. नभयको 

`२

०  

ब.�े.पो. 

�वमसेवक 

अनुगमन खच�  

४०      गा.पा. गा.पा. नभयको 

२१  गा.पा. का सबै 

मा.िब.ह� र 

�वा��य 

चौक�ह�मा 

(मा.िब. ७ र 

�वा��य चौ�क ५) 

पोषण स�ाह 

मनाउन े

िविवधताय�ु 

खा�ा�को �दश�नी 

र अित�र� 

��याकलाप सिहत 

(जे�को पिहलो 

ह�ा) 

८२  ७/५    (४२

+४०
) 

ब.�े.प.

यो. 

�वा��य/िश

�ा  

नभयको 

२२  कुखुराको लािग 

दाना ख�रद तथा 

अ�य  

१२०.

४  

३४   ३४   ब.�े.प.

यो. 

पशु  नभयको 

ज�मा  २२०१         

 
 
 

��ताब नं ४ : 

 आ�थक िनद�िशका स�ब�धमा | 

��ताबको सिं�� �होरा : 

 गाउँपािलकाबाट �ने आ�थक ��याकलापलाई �वि�थत गन� आव�यक भएकोल ेआ�थक िनद�िशका पा�रत 

गनु� पन� | 

�नुपन� िनण�य : 

 संल� आ�थक िनद�िशका पा�रत गन� | 
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