
 
 

 

 

लङु्ग्री गाउँपाललका  
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्  

बडाचौर-रोल्पा | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बार्षयक स्वीकृत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु  
२०७९/०८०    

 
गाउँसभाबाट स्वीकृत लमलत : २०७९/०३/१० 



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 पाररश्रबमक कमयचारी  २५५०००००
२ एम्वलेुन्स चालकको  पाररश्रबमक  ३२५०००
३ पदाबिकारी सफुविा  ६००००००
४ पदाबिकारी सफुविा  २५०००००
५ पोशाक  ७०००००
६ स्थानीर् भत्ता  १४०००००
७ महंगी भत्ता  ८०००००
८ कमयचारीको िैठक भत्ता  ३०००००
९ अन्र् भत्ता  ५०००००
१० पदाबिकारी िैठक भत्ता  ११०००००

११
कमयचारीको र्ोगदानमा आिाररत
बनवतृभरण तथा उपदान कोष खचय १००००००

१२ कमयचारी कल्र्ाण कोष  १००००००
१३ पानी तथा बिजलुी  १०००००
१४ संचार महसलु  ५०००००
१५ इन्िन (पदाबिकारी)  ६०००००
१६ इन्िन (कार्ायलर् प्रर्ोजन)  १५०००००
१७ एम्वलेुन्स ममयत खचय तथा अन्र्  ४०००००
१८ बिमा तथा नवीकरण खचय  १३२८०००
१९ मेशशनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा सञ्चालन खचय  १५०००००
२० मसलन्द तथा कार्ायलर् सामाग्री  ३००००००
२१ पसु्तक तथा सामग्री खचय  १५००००
२२ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय  ९५६०००
२३ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय  ४४०००
२४ अन्र् कार्ायलर् संचालन खचय  १००००००

लङु्ग्ग्री गाउँपाबलका 
गाउँ कार्यपाबलकाको कार्ायलर् 

वडाचौर-रोल्पा 
लशुम्िनी प्रदेश, नपेाल |

लङुग्री गाउँपाबलकाको आ.ि.2079/080 को वाफषयक िजेट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु  
गाउँपाबलका चाल ुतिय  



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
२५ सेवा र परामशय खचय  २००००००
२६ करार सेवा शलु्क  ५५०००००
२७ कमयचारी ताबलम खचय  ६०००००
२८ बसपमलुक ताबलम  १००००००
२९ न्र्ार्ीक सबमत ताबलम र भत्ता  ७०००००
३० वन तथा वातावरण व्र्वस्थापन  ५०००००
३१ राजस्व संकलन पररचालन तथा फवफवि कार्यक्रम  २०००००
३२ अपांग कार्यक्रम  ६०००००
३३ छुवाछुत मकु्त जनचेतनामलुक कार्यक्रम  ७०००००
३४ िजार अनगुमन  १०००००
३५ सावयजनक सनुवुाई  ८९७०००
३६ दबलत लशित कार्यक्रम  ७०००००
३७ कोरोना कोष  १००००००
३८ कमयचारी अध्र्र्न अवलोकन भ्रमण 700000
३९ अध्र्ि कप प्रबतर्ोबगता १००००००
४० राष्ट्रपबत रबनंग शशल्ड ४०००००
४१ एफककृत सेवा सफहतको घशुम्त शशफवर ५०००००
४२ बलजा अबभमखुीकरण 200000
४३ उपभोक्ता सबमबत अबभमखुीकरण प्रत्रे्क वडामा 700000
४४ बडशजटल नागररक वडापत्र 500000
४५ इन्िन अन्र् प्रर्ोजन  ५०००००
४६ सूचना प्रफवबि अपग्रडे ४०००००
४७ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय  १००००००
४८ भ्रमण खचय  १५०००००
४९ फवफवि खचय  १५०००००
५० सभा सञ्चालन खचय  ८०००००
५१ फवपद व्र्वस्थापन कोष  १००००००
५२ घरभाडा  १२०००००
५३ सवारी सािन तथा मेशशनरी औजार भाडा  ८०००००
५४ अन्र् भाडा  ५०००००
५५ भैपरी आउन ेचाल ुखचय  ५०००००



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
५६ ममयत सम्भार २००००००
५७ रबडर्ो कार्यक्रम १०००००
५८ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम 300000
५९ िमता फवकास कार्यक्रम 500000
६० िबनयचर फिक्चर 1000000
६१ आबथयक तथा बिपन्न सहार्ता कोष ५०००००
६२ आर्वेुद आरोग्र् केन्र व्र्वस्थापन ३०००००
६३ आहार सिुार कार्यक्रम १००००००

८६१०००००

१ गा.पा. प्रशासकीर् भवन बनमायण २०००००००
२ सेवा परामशय प ुजँीगत १०००००००
३ ऐपे मनकेोट मोटरिाटो २०००००० वडा नं १ 
४ होक्लािाङ मो.िा. ६००००० वडा नं १ 
५ बछउदर ििाङ मसानघाट घोरेटो िाटो बनमायण ३००००० वडा नं १ 
६ घरिारी खाबलिार मो.िा.बनमायण र्ोजना ४००००० वडा नं १ 
७ दानथोक पफहरो बनर्न्त्रण र्ोजना पाङ्ग ३००००० वडा नं १ 
८ दलेुपानी िाटो पफहरो बनर्न्त्रण र्ोजना ५००००० वडा नं २ 
९ भमेूथला खर्रटोल िाटो स्तरउन्नबत ५००००० वडा नं २ 
१० दहिसे कबमरिारा झबुलचौर मो.िा. ५००००० वडा नं २ 
११ पानीखोला घाउडा टोल खा.पा.ममयत २००००० वडा नं २ 
१२ पिेरा खोला भमेूथला खा.पा.ममयत २००००० वडा नं २ 
१३ गडे्डखोला काबलबसम घबतयिेशी तटिन्िन ४५०००० वडा नं २ 
१४ मलेपोखरा मशन्दर घेरिार २५०००० वडा नं २ 
१५ लाकुरीखोला मत्केना पहेबतिेद खा.पा.ममयत २००००० वडा नं २ 
१६ खड्काटोल कप्तान िशस्त पफहरो बनर्न्त्रण २००००० वडा नं २ 
१७ बसम्लेनी िा.बि.के.भवन बनमायण १०००००० वडा नं ३ 
१८ स्र्ालरोठे जंघािारा मो.िा.बनमायण २५०००० वडा नं ४ 

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नामक्र.सं. बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 

जम्मा 

गाउँपाबलका पुजँीगत तिय  



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
१९ साहखुोला दबलतिशस्त खोर खा.पा.र्ोजना २५०००० वडा नं ४ 
२० कुन्जरी टोल बसंचाई पोखरी र इन्टेक २००००० वडा नं ४ 
२१ चनुराटोल बसंचाई पोखरी बनमायण २००००० वडा नं ४ 
२२ शफहदस्मबृत प्रा.बि.भवन बनमायण २०००००० वडा नं ४ 
२३ शजमरुखोला साउनटेारी बसंचाई २००००० वडा नं ४ 
२४ लालिुाङ दोभानघाट प्रतीिालर् बनमायण ४००००० वडा नं ४ 
२५ फकलाचौर पूणयगाउँ मो.िा.स्तरउन्नबत ६००००० वडा नं ४ 
२६ िराहिेत्र वडाचौर व्र्वस्थापन ५००००० वडा नं ५ 
२७ तल्लो सेवार िा.बि.के.भवन बनमायण १०००००० वडा नं ५ 
२८ जनता प्रा.बि.भवन तथा घडेरी बनमायण १५००००० वडा नं ५ 
२९ दोमाही खा.पा.बनमायण २००००० वडा नं ५ 
३० डारा खण्ड ढाड सा.व.ज्र्ोबत आ.बि.मो.िा. १०००००० वडा नं ६ 
३१ जनज्र्ोबत मा.बि.िा.बि.के.भवन बनमायण १०००००० वडा नं ६ 
३२ ज्र्ोबत आ.बि.िबनयचर खररद ३००००० वडा नं ६ 
३३ चाइकाटना िुलिारी खा.पा. ७००००० वडा नं ७ 
३४ हाजयङ भैसाछोपे छहरेखङु मो.िा.ममयत ५००००० वडा नं ७ 

३५ हाजयङ मा.बि.वडा कार्ायलर् पक्कि घोरेटो िाटो बनमायण ६००००० वडा नं ७ 
३६ ममयत संरिण ५०००००
३७ जस्तापाता खररद १०००००००

५९५०००००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 पानीिारा बिजलुी 10000
2 इन्टरनटे तथा संचार महशलु 36000
3 मसलन्द कार्ायलर् संचालन खचय १३००००
4 इन्िन खचय ५००००
5 अनगुमन तथा मलु्र्ांकन खचय  १०००००
6 कमयचारी भ्रमण भत्ता १२००००
7 वडा िैठक भत्ता 216000

कूल जम्मा 

वडा नं १ 



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
8 सवारी सािन ममयत 40000
9 फवफवि 100000
10 वडा कार्ायलर् फवद्यतु वार्ररङ्ग 30000
11 स्वास््र् चौकी फप्रन्टर सफहतको िोटोकपी खररद 54000
12 स्वास््र् चौकीलाई डम्पलर मेबसन खररद 28000

13 स्वास््र् चौकी कम््रू्टर टेवल खररद 10000

14 स्वास््र् चौकीलाई इन्टरनटे, फवद्यतु,संचार महशलु 46000

15 स्वास््र् चौकी सन्चालन र आवश्र्क सामाग्री खररद 40000

16

स्वास््र् संस्था संचालन व्र्वस्थापन सबमबत र मफहला 
स्वास््र् स्वारं्सेफवका खाजा 40000

17

असरुशित गभयपतन रोकथाम व्र्वस्थापन सम्िन्िी 
मफहला स्वास््र् स्वारं्सेफवका र स्वास््र् आमा 
समूहलाई अबभमशुखकरण कार्यक्रम 120000

18 किा ८ र SEE का उत्कृष्ट फवद्याथीलाई प्रोत्साहन 20000
19 अबतररक्त फक्रर्ाकलाप 50000
20 प्र.अ.हरुलाई उत्कृष्ट फवद्यालर्मा अवलोकन 50000
21 उत्कृष्ट शशिक तथा फवद्यालर्लाई प्रोत्सहान 20000
22 पश ुबिमा ७००००
23 तरकारी नसयरी ७००००
24 आरन सिुारको लाबग पङखा फवतरण ४००००
25 दबलतलाई बसलाई मेबसन खररद तथा फवतरण ४००००
26 फवपन्न मफहलाहरुलाई कुखरुा चल्ला फवतरण ७००००
२७ अन्तर संजाल सम्वादको भवन बनमायण 150000
२८ 1 नं.वडाका सम्पणुय मोटर िाटो ममयत 400000
२९ र्वुावषय आ.बि.मेबसनरर वाल बनमायण 300000
३० सरस्वती मा.बि.दाइवाङ तारजाली 300000
३१ ऐपे खोप केन्र शौचालर् बनमायण 200000
३२ पनुलेीचौर बछउदर मेबसनरर वाल बनमायण 300000



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
३३ जनशशिा प्रा.बि.िबनयचर बनमायण 100000
३४ दकोट शशवालर् आ.फव.भवन ममयत 100000
३५ चादीखोला देशख सेरमकी बसंचाई बनमायण 150000
३६ बसस्नरेी देशख कलनाथ खा.पा.बनमायण र्ोजना 100000
३७ सेलपानी खा.पा.महुान संरिण 100000
३८ शशवबसद्ध र्वुा समूह फिल्ड बनमायण 200000
३९ राफष्ट्रर् मा.बि. बनमायण बछउदर ५०००००० प्रदेश समपूरक 

9000000

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 शचजेर खेलकुद फिल्ड बनमायण 1000000
2 फपउन गैरा दाबिले खा.पा.बनमायण र्ोजना 350000
3 पाँचखाई दमै टोल खा.पा ममयत र्ोजना 500000
4 फहक्मतेश्वर दलेुपानी फवद्यालर् ममयत र्ोजना 500000

5
वडा कार्ायलर्देशख थान ताबछवाङ हुँदै सररकोट िाटो 
बनमायण र्ोजना

900000

6 बभरगाउँ िाटो बनमायण र्ोजना 300000
7 ररङ रोड ममयत र्ोजना 1300000
8 खोरजतुङु खा.पा.ममयत र्ोजना 600000
9 जतुङु िाटो फिल्ड ममयत बनमायण र्ोजना 500000
10 िाइशचउरी बसम पिेरा खा.पा.बनमायण र्ोजना 350000
11 पिेराखोला भमेुठाना खा.पा.ममयत र्ोजना 200000
12 भेटररनरी 200000
13 कृफष 100000
14 स्वास््र् 100000
15 शशिा तथा िालबिकास 100000
16 मफहला  फवकास 100000
17 फवपद राहत 145000
18 बिजलुी तथा पानी 15000
19 इन्िन 100000

जम्मा रकम रु

वडा नं २ 



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
20 सवारी सािन ममयत 100000
21 संचार खचय 10000
22 बिमा तथा नफवकरण 15000
23 मसलन्द खचय 150000
24 कलर फप्रन्टर 50000
25 इन्टरनटे महशलु 50000
26 अनगुमन मलु्र्ाङ्कन खचय 250000
27 रेबडर्ो  सचुना 15000
28 शशव ज्र्ोती स्कुल फिल्ड ग्र्ािील जाली 1000000

9000000

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
१ बिजलुी तथा पानी १४०००
२ इन्िन १०००००
३ सवारी सािन ममयत ५००००
४ स्टेसनरी तथा कार्ायलर् सामग्री खररद तथा ममयत १५००००
५ इन्टरनटे तथा संचार ३५०००

६ सतु्केरी ल्र्ाए वापत स्वरं्सेफवकालाई र्ातर्ात खचय ३००००
७ गभयवती तथा सतु्केरीको लाबग ननु र तेल फवतरण २००००
८ मफहला स्वास््र् स्वरं्सेफवकाको िैठक खाजा खचय १००००

९

आिारभतू स्वास््र् सेवा केन्र जतुङुखोलाको लाबग 
आवश्र्क सामग्री खररद ९५०००

१० वडा सबमबत िैठक भत्ता २१६०००
११ भ्रमण भत्ता २५००००
१२ भैपरी तथा बिबिि खचय २३००००
१३ ३ नं वडाको सम्पूणय िाटो ममयत र्ोजना ६०००००
१४ भमेूथला खानपेानी र्ोजना ३०००००
१५ शचउरापाखा बसंचाई र्ोजना ३०००००
१६ बसमबगठा उलेफकनी खानपेानी र्ोजना ५०००००
१७ खलिारा देउराली गोठेचौर मोटरिाटो बनमायण ५०००००

जम्मा रकम रु

वडा नं ३ 



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
१८ सी.आइ.पी. ट्ांकी ममयत र्ोजना ३०००००
१९ बसम्लेनी बसंचाई र्ोजना २०००००
२० िेथेल मण्डली छाना ममयत र्ोजना १०००००
२१ जनज्र्ोबत प्रा.बि.भवन बनमायण ५०००००० प्रदेश समपूरक 

९००००००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 पानी तथा बिजलुी 10000
2 संचार महशलु 20000
3 इन्िन कार्ायलर् प्रर्ोजन 100000
4 सवारी सािन ममयत 100000
5 बिमा तथा नफवकरण 30000
6 वडा िैठक भत्ता 216000
7 मसलन्द तथा कार्ायलर् व्र्वस्थापन 150000
8 मेबसनरी औजार तथा िबनयचर फिक्चसय 154000
9 पत्रपबत्रका छपाइ तथा सचुना प्रकाशन 20000

10 दबलत,मफहला,िालिाबलका अबभमशुखकरण कार्यक्रम 50000
11 अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन खचय 150000
12 भ्रमण भत्ता 150000
13 भैपरी राहत उद्दार पनुयस्थापना खचय 150000
14 फवफवि खचय 200000

15 स्वास््र् व्र्वस्थापन तथा आिश्र्क सामाग्री खररद 150000

16

व्र्वस्थापन सबमबत, स्वास््र् कमयचारी, मफहला स्वास््र् 
स्वरं्सेफवका िीच चौमाबसक कार्यक्रम 25000

17

मफहला स्वास््र् स्वारं्सेफवकाले सतु्केरी गराउन ल्र्ाए 
वापत र्ातार्ात खचय 30000

18 मफहला स्वास््र् स्वारं्सेफवकाले माबसक िैठक खाजा खचय 15000
19 गभयवती तथा सतु्केरीलाई ननु, तेल खचय 30000
20 जेष्ठ नागररक घरभेट कोशलेी कार्यक्रम 50000

जम्मा 

वडा नं ४ 



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
21 स्वास््र् मेबसनरी पखायल तथा िोहर व्र्वस्थापन 100000
22 शैशिक कार्यक्रम 300000
23 कृफष 150000
24 भेटेररनरी 150000
25 मलेपातला खानपेानी ममयत 200000
26 शफहद स्मबृत गेट बनमायण 100000
27 सरखेखोला देशख रोठेसम्म बसंचाइ नहर बनमायण 100000
28 रातामाटा बसंचाइ पोखरी बनमायण 200000
29 पिेराखोला देशख तल्लो मलेपात्ला मो.िा.बनमायण 300000
30 बगरीटोल R.V.T बनमायण र्ोजना 200000
31 जलकेु खानपेानी ईन्टेक बनमायण र्ोजना 100000
32 डाडाँ गाउँ देशख िासघारी सडक स्तरउन्नती 300000
33 िोज्र्ाङखोला नम्जा बलफ्ट खानपेानी र्ोजना ५०००००० प्रदेश समपूरक 

9000000

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
१ पानी तथा बिजलुी १००००
२ इन्िन ८५०००
३ सवारी सािन ममयत ५००००
४ बिमा तथा नबिकरण १००००
५ राहत उद्दार तथा सहर्ोग ३००००
६ संचार ५००००

७

स्टेशनरी तथा कार्ायलर् संचालन सामाग्री खररद तथा 
ममयत १५००००

८ भ्रमण तथा भत्ता २५००००
९ वडा सबमबत िैठक भत्ता २१६०००
१० सतु्केरी गराए वापत FCHV र्ातार्ात खचय ५००००
११ स्वास््र् संस्थाको लाबग सामग्री खररद ५००००
१२ घरमा हनु ेसतु्केरी शून्र् वडा घोषणा ३००००

वडा नं ५ 

जम्मा रकम रु



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 

१३

कोशोर फकशोरी मैत्री प्रजनन स्वास््र् व्र्वस्थापनको 
लाबग सामग्री खररद ५००००

१४ ल्र्ािको लाबग िबनयचर व्र्वस्थापन खचय ६००००
१५ ल्र्ाि पररिणको लाबग REAGENT खररद ४००००
१६ िबथिंग सेन्टर ममयत ८००००
१७ स्वास््र् इकाई केन्र गोठीिाङ सामग्री खररद ६००००
१८ FCHV िैठक खाजा खचय ९०००
१९ बिबिि तथा भैपरी २१००००
२० व्र्वस्थापन सबमबत िैठक खाजा खचय १००००
२१ सेलाखोला फकलाचौर खानपेानी ममयत तथा बनमायण ५०००००
२२ कालो पहर खानपेानी पाइप खररद तथा इन्टेक बनमायण र्ोजना ३०००००
२३ िराहिेत्र मा.बि.जेकुल ममयत र्ोजना २०००००
२४ शशश ुकल्र्ाण प्रा.बि.गोठीिाङ ममयत १५००००
२५ सामदुाफर्क स्वास््र् ईकाई गोठीिाङ ममयत ५००००
२६ गोठीिाङ सालघारी एक घर एक िारा खा.पा.र्ोजना २०००००
२७ िशन्दिासा खानपेानी महुान ममयत र्ोजना १५००००
२८ बछपबछपे खाक्सीखोला इन्टेक बनमायण र्ोजना १०००००
२९ ज्र्ोबत आ.बि. मोटरिाटो मेबसनरी वाल १०००००
३० बछपबछपे खानपेानी ममयत र्ोजना तल्लो सेवार १५००००
३१ कमराकाटे खानपेानी बनमायण १०००००
३२ तामाखोला गोर्म खानपेानी र्ोजना १०००००
३३ ज्र्ोबत आ.बि.खानपेानी टंकी बनमायण ३०००००
३४ रामपाली खानपेानी बनमायण र्ोजना १०००००
३५ ज्र्ोबत आ.बि.भवन बनमायण ५०००००० प्रदेश समपूरक 

९००००००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 पानीिारा फवजलुी 12000
2 कार्ायलर् संचालन 150000
3 संचार तथा इन्टरनटे 40000

जम्मा 

वडा नं ६ 



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
4 पत्रपबत्रका सूचना १५०००
5 कार्ायलर् इन्िन ६५०००
6 अनमुगन तथा मलु्र्ाङ्कन खचय 120000
7 कमयचारी भ्रमण भत्ता १७२०००
8 नफवकरण तथा फवमा 10000
9 वडा िैठक भत्ता 216000
10 फवफवि १५००००
11 सवारी सािन ममयत 50000
12 पशु औषिी खररद तथा ढुवानी 350000
13 मफहला स्वास््र् स्वरं्सेफवका खाजा खचय 50000
14 स्वास््र् संस्थाको लाबग औषिी खररद 100000
15 स्वास््र् संस्था व्र्वस्थापन खचय 50000
16 सामदुाफर्क संस्था इशस्टचर खररद 50000
17 सामदुाफर्क स्वास््र् इकाइ भवन व्र्वस्थापन 100000
18 कुझमु्ती तटिन्िन बनमायण र्ोजना 200000
19 भाननाचे तटिन्िन बनमायण र्ोजना 200000
20 तल्लो बसम तटिन्िन बनमायण र्ोजना 200000
21 जन ज्र्ोती मा.फव.खा.पा.इन्टेक तथा िारा बनमायण 300000

22

गाडापानी देशख िाराघर दबलत िस्ती मो.िा.बनमायण 
र्ोजना 250000

23 तसुारपानी तटिन्िन बनमायण र्ोजना 500000
24 िौखोला सेलावाङ-हक्लेङ खा.पा.बनमायण र्ोजना 550000
25 जनचेतना िा.बि.के.भवन ममयत 100000
26 जल्केनी पाटेगमु्चाल खा.पा.बनमायण ५०००००० प्रदेश समपूरक 

9000000

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 पानी तथा बिजलुी 25000
2 संचार 20000
3 रेबडर्ो सूचना 10000

जम्मा रकम रु

वडा नं ७ 



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
4 वडा कार्ायलर् इन्टरनटे खचय 30000
5 इन्िन 100000
6 बिमा तथा नफवकरण 15000
7 सवारी सािन ममयत 100000
8 मसलन्द तथा कार्ायलर् सामाग्री 200000
9 वडा िैठक भत्ता 216000
10 अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन खचय 120000
11 रंगीन फप्रन्टर 40000
12 कमयचारी भ्रमण भत्ता 150000
13 फवफवि खचय 160000
14 मेबसनरी तथा औजार खररद 30000
15 न.ेरा.मा.फव.पेन्टीङ 100000
16 हाजयङ स्वास््र् चौकी कार्ायलर् व्र्वस्थापन 70000

17

सतु्केरी मफहलाहरुको लाबग अबतआवश्र्क सामाग्री तथा 
औषिी खररद 50000

18 कृफष बिउफवजन खररद 95000
19 पश ुऔषिी खररद 50000
20 न.ेरा.मा.बि.कोशचङ 50000
21 िुलिारी आ.बि.कोशचङ 50000
22 न.ेरा.मा.बि.हजयङ इन्टरनटे 30000
23 न.ेरा.मा.बि शशिक अनदुान 260000
24 हाजयङ स्वास््र् चौकी इन्टरनटे 30000
25 िुलिारी आ.बि.भवन फिबनसीङ रङरोगन 300000
26 लालज्र्ोती आ.बि.ग्र्ािीन जाली 300000
27 जलब्राह िा.बि.के पखायल बनमायण 200000
28 झररवाङ नाला बनमायण 150000
29 हाजयङ र्वुा कलि 250000
30 ज्र्ोती प्रा.फव.खानपेानी बनमायण 200000
31 खाल खानपेानी बनमायण 150000
32 िबथयङ सेन्टर सामाग्री खररद 50000
33 हाजयङ मोटर िाटो ममयत 140000



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
34 हाजयङ महुान संरिण 259000
35 जाजाखोला ठुलो गाउँ खा.पा.बनमायण  ५०००००० प्रदेश समपूरक 

9000000

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 

१

प्रारशम्भक वालफवकास शशिकहरुको थप तलि भत्ता 
(संघीर्) २१८४०००

२

गा.पा.िाट अनमुबत प्राप्त प्रारशम्भक वालफवकास 
शशिकहरुको तलि भत्ता १५६००००

३ कमयचारी थप तलि भत्ता १३५६०००
४ कमयचारी थप तलि भत्ता २१००००
५ एकमषु्ठ शशिण अनदुान ९६६००००
६ थप एकमषु्ठ शशिण अनदुान २२८००००
७ गा.पा.अनदुान शशिकहरुको पोशाक भत्ता ५६००००
८ अबभभावक शशिा संचालन १०००००

९

प्र.अ., बि.ब्र्.स. अ अन्र् सरोकारवालाहरुको िैठक 
संचालन खचय २९००००

१० उत्कृष्ट बिद्यालर् / बिद्याथीहरुलाई सम्मान गने १०००००
११ भनाय अबभर्ान कार्यक्रम संचालन ५००००

१२

दैबनक भ्रमण भत्ता / सपुररवेिण अनगुमन तथा इन्िन 
खचय २९००००

१३ गाउँ शशिा र्ोजना १५००००
१४ गाउँ शशिा सबमबत िैठक संचालन खचय १५००००
१५ सूचना तथा संचार खचय ४००००
१६ किा ८ पररिा संचालन व्र्वस्थापन ४५००००
१७ स्थानीर् पाठ्यक्रम बनमायण २५००००
१८ किा १-३ को पररिा मूल्र्ांकन १५००००
१९ अस्थार्ी अध्र्ापन अनमुबत पत्रको पररिा संचालन ५५०००
२० बिबिि ११५०००

शशिा शाखा तिय  

जम्मा रकम रु

बिषर्गत शाखा तिय  



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
२०००००००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
१ एक गाउँ एक प्राबिबिकको अपगु तलि २५२०००
२ सवारी सािन ममयत २००००
३ संचार खचय १००००
४ इन्िन ५००००
५ कार्ायलर् संचालन खचय ५००००
६ बडशजटल तराज ु ३००००
७ ७५% अनदुानमा गहकुो बिउ फवतरण २०००००

८ ७५% अनदुानमा मकैको बिउ फवतरण २५००००
९ ७५% अनदुानमा िषे िलिुल बिरुवा फवतरण ३०००००
१० ७५% अनदुानमा अलैचीको बिरुवा बितरण ४६०००
११ ७५% अनदुानमा ्लाशस्टक टनले बितरण २०००००
१२ फवबभन्न िालीमा स्थगत घमु्ती ताबलम १९२०००

१३

एक घर एक करेसािारी अन्तगयत तरकारी बमबनफकट 
फवतरण ८०००००

१४ कृफष सामाग्री ढुवानी खचय १२००००
१५ कार्यक्रम संचालन भ्रमण भत्ता १५००००
१६ उत्पादनमा आिाररत कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम ९०००००
१७ बिषादी फवतरण २०००००
१८ अनगुमन / िैठक भत्ता १२००००
१९ कम््र्टुर, फप्रन्टर, िोटोकफप मेबसन खररद ११००००

४००००००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 एक गाँउ एक प्राबिबिक तलि ७६५०००
2 संचार 10000
3 इन्िन ५००००

कूल जम्मा 

कृफष शाखा तिय  

कूल जम्मा 

पश ुशाखा तिय  



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
4 सवारी सािन ममयत 50000

5

दैबनक भ्रमण खचय, िैठक खचय तथा अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 
खचय 180000

6 पशपुालक कृषक प्रोत्सहान कार्यक्रम 800000

7

बडस्पोनसरी संचालनका लाबग पश ुऔषिी तथा सामाग्री 
खररद ७०००००

8 फवबभन्न खोप लगाए िापत भ्र्ाशक्सनटेरलाई पाररश्रबमक 50000

9

वडा नं.1,3, र ७ मा रेफवज सफहतको बनशलु्क पश ु
स्वास््र् शशफवर संचालन ३०००००

10 व्र्वसार् उन्मखु कृषकहरुलाई ताबलम तथा गोष्ठी १०००००

11

भ्र्ाशक्सन व्र्वस्थापनको लाबग फिज तथा कुल िक्स 
खररद 70000

12

अण्डा उत्पादनका लाबग प्रत्रे्क वडामा 1/1 जनालाई 
न्रू् हेम्पसार्र जातका कुखरुा प्रवियन  कार्यक्रम २०००००

13 माछा पोखरी बनमायण  भरुा दानामा सहर्ोग कार्यक्रम 250000
14  औषिी लगार्त अन्र् समाग्री ढुवानी खचय १०००००

15 फहउँदे तथा वषे घाँसको फवउ, वेनाय तथा नसयरी स्थापना 250000
16 कार्ायलर् संचालन खचय ६००००
17 भैपरी तथा फवफवि खचय ६५०००

4000000

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 

१

गवयवती मफहलालाई बभबडर्ो एक्सरे सेवा (मफहनाको दईु 
पटक) सात वटै वडाहरुमा ६०००००

२ मेबडकल अबिकृत करार सेवा ६०००००
३ रेिीजेनरेेटर खररद ३०००००
४ सात वटै वडाहरुमा फिज खररद १५००००

जम्मा रकम रु

स्वास््र् शाखा तिय  



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 

५

सरुशित माततृ्व पररवार र्ोजना, खोप कार्यक्रमको 
अियिाफषयक तथा िाफषयक सबमिा २०००००

६ बिबिि ताबलम कार्यक्रम ३०००००
७ ल्र्ाि सामग्री खररद २०००००
८ स्वास््र् बिमा ३०००००
९ औषबि खररद स्वास््र् संस्थाको लाबग २७०००००

१०

राबत्रकाबलन समर्मा काम गरे वापत नरबसङ्ग 
कमयचारीलाई खाजा खचय १०००००

११ स्वास््र् संस्था व्र्वस्थापन सबमबतको ताबलम १६००००
१२ मेबडकल अबिकृतलाई सेवा सबुििा ६०००००
१३ बभबडर्ो एक्सरे मेबसन खररद ५०००००
१४ स्वास््र् संस्थामा आवश्र्क पने िबनयचर खररद ५०००००
१५ स्वास््र् संस्था संचालन अनदुान १२००००

१६

सामदुाफर्क स्वास््र् इकाई छहरेखङु्ग र आिारभतू 
स्वास््र् केन्र जतुङु्गखोला व्र्वस्थापन र करार सेवा १०५००००

१७ स्वास््र् संस्था अनगुमन तथा सपुररवेिण २५००००
१८ स्वास््र् संस्थाहरुमा औषबि ढुवानी साथै ्र्ाफकंग १५००००
१९ भ्र्ाशक्सन ढुवानी ८००००
२० मफहला स्वास््र् स्वरं्सेफवका र्ातार्ात खचय ५४००००

२१

स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी भएका मफहलाहरुलाई 
र्ातार्ात खचय ६०००००

१०००००००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 

1
घरेल ुफहंसा, लैबगक फहंसा, सामाशजक कुररबत, कुप्रथा, 
िालफववाह सम्िशन्ि जनचेतनामलुक कार्यक्रम

२०००००

2
मफहला समहु, सबमबतका सदस्र्हरुलाई बसप फवकास 
ताबलम

500000

जम्मा 

मफहला तथा वालवाबलका शाखा तिय  



क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 

3

मफहला सहकारी संस्थाका पदाबिकारी, मफहला समहु 
सबमबतका सदस्र्हरुलाई मफहला काननुी  अबिकार र 
नतेतृ्व फवकास सम्िशन्ि ताबलम

३०००००

4
िालक्लव/िाल संजाल गठन र िाल संरिण सम्िशन्ि 
अबभमशुखकरण कार्यक्रम

200000

5 लैबगक फहंसा फवरुद्धको १६ क्कदन ेअबभर्ान १०००००

6

क्कदवशशर् कार्यक्रम (मफहला क्कदवश, िाल क्कदवश, जेष्ठ्ठ 
नागररक क्कदवश, अपांग क्कदवश, बतज फवशषे कार्यक्रम)

३५००००

7 लैंबगक फहंसा बनवारण कोष ७००००
8 दैबनक भ्रमण भत्ता एवम िैठक खचय २०००००
9 संचार खचय ६०००
10 इन्िन खचय ३६०००
11 सवारी ममयत खचय ३८०००

२००००००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
1 औजार खरीद १९६०००
2 श्रबमकको ज्र्ाला साझेदारी १०००००
4 अबभमखुीकरण कार्यक्रम 125000
6 ईन्िन ३५०००
8 अनगुमन तथा भ्रमण भत्ता 100000
9 फवफवि ९००००

६४६०००

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम बिबनर्ोजन रकम रु कैफिर्त 
१ अनगुमन तथा भ्रमण भत्ता १८००००
२ सञ्चार १३०००
३ िैठक ४००००
४ फवफवि ३२०००

२६५०००

रोजगार शाखा तिय  
जम्मा

जम्मा

जम्मा 
रोजगार शशतय तिय  265000


