
९५९२००

१. आर्थिक र्िकास

१.१ कृर्ि/पशु १५५००

कृर्ि ८०००

कोभिड भिषेश कृभष कार्यक्रम

१

र्िदशे/भारत समेतबाट फर्कि एका / र्िपन्न पररिारका सदस्य/व्यिसाय उन्मखु 

यिुा कृिकलार्ि प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रम (तरकारी/मौरी/च्याउ/केरा तथा 

फलफूल खरे्तमा) (कायिर्िर्ि अनरुूप)

७००

२

र्बदशेबाट फर्कि  स्िदशेमा कृर्ि व्यिसाय गनि चाहने परु्ि नभएका यिुा 

कृिकहरुलार्ि र्िना र्ितो १ प्रर्तशतमा ऋण उपलव्ि गराउने (कायिर्िर्ि 

र्नमािण पर्ि)

१०००

कृभष र्ान्त्रीभककरण कार्यक्रम

३
अनदुान िार्कङ ररपर/ पािर र्टलर/  ररपर र्लेर्रिक कनिसेलर  लगायत 

र्ितरण ५०% सहभार्गतामा
७२५

४  अनदुानमा र्मर्न र्टलर र्ितरण १०००

कृभष प्रसार प्रभिभि सेिाटेिा कार्यक्रम

५ र्िपन्न पररिार  प्रोत्साहनमागमा आिाररत कृर्ि कायिक्रम २५०

६
७५ प्रर्तशत अनदुानमा व्यसार्यक तरकारी खरे्तका लार्ग मर्चचङ प्लार्िक 

र्ितरण
४५०

७
५० प्रर्तशत अनदुान फलफूल र्िरुिा र्ितरण तथा ढुिानी अनदुान कायिक्रम 

(आँप, सनु कागती तथा र्लर्च)
३००

८ साना र्सिंचार्ि कायिक्रम (मोटर तथा पम्पसेट) र्ितरण कायिक्रम २०००

९ करेसाबारी र्िस्तारका लार्ग तरकारी र्कट र्ितरण ७००

१० ७५ प्रर्तशत अनदुानमा कन्ने च्याउ बीउ र्ितरण २५०

११ बाली सिंरक्षण सेिा कायिक्रम ३००

१२ कृर्ि सचुना प्रकासन/प्रसारण ५०

१३ कृर्ि सर्मर्त बैठक सिंचालन ७५

१४ आयोिना िनौट तथा भकु्तानी का लार्ग  अनगुमन २००

कृभष कार्यक्रम

१ १ Artificial Insemination सम्बन्िी कायिक्रम १४७

२ २ कृिक दताि व्यिस्थापन कायिक्रम ३००

३ ३ कृर्ि तथा पशपुन्िी सम्िर्न्ि तथयािंक अध्यािर्िक कायिक्रम १००

४ ४ िान उत्पादन प्रिर्द्िन कायिक्रम (बाली र्िकास कायिक्रम) ५०००

५ ५

रार्रिय र स्थानीय महत्िका खाद्य तथा पोिण सरुक्षामा टेिा पयुािउने िाली 

िस्तकुो साना व्यिसार्यक कृर्ि उत्पादन केन्र (पकेट) र्िकास कायिक्रम 

सिंचालन

२०००

१.२ पश ुतफि ७५००

पशु रोग भिर्न्त्रण तथा उपचार सेिा

१ पशपुिंक्षी को औिर्ि खररद ४००

२ नगरस्तररय पश ुभ्यार्रसेनेशन कायिक्रम ४७५

३ एर्ककृत पश ुस्िास्थय र्शर्िर ३३०

कुल बजेट

र्िर्नयोर्ित रकम

बदु्धिूभम िगरपाभलका

अिुसचूी - ३

र्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

(रकम रू. हजारमा)



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

४ िडा स्तररय आन्तररक तथा बाह्य परर्ििी र्नयान्रण (भडेा/बाख्रा) र्शर्िर ३००

५ भ्यार्रशनेटरलार् भ्यार्रशन गरे बापत पाररश्रमीक रकम ३००

६ मािा उपचार तथा चनुा खररद

७  चयाि सामाग्री खररद ६८

८ कार्ायलर् सञ्चालि तथा मेशीिरी खररद

९ मेशीनरी खररद (र्प्रन्टर ) ३०

१० टेर्बि र्नमािण ५०

११ कायिक्रम र्मर्टङ्ग तथा गोर्ि (पालो पहरा समेत) ९२

१२ बड््र्िोकास्टेटर(सानो ठुलो ) ४०

१३ र्न्भटर खररद तथा सामाग्री ढुिानी १८०

भिर्मि

१४ मासपुसल,एग्रोभटे, हाटबिार,डेरीपसल,बिस्थल अनगुमन र्नररक्षण १८०

१५ कायिक्रम सिंचालन अनगुमन र्नररक्षण तथा प्रर्तबेदन तयारी २००

पशु कृभतम गिायिाि कार्यक्रम

१६ ए.आई.र्मसन कायिक्रम ८०

१७
ग्रा.प.स्िा.का, प्राईभटेपाराभटे तथा ईन्सीमीनेटर र्बच र्मर्टङ्क अन्र्तर्क्रया 

कायिक्रम
१२०

१८ पशु आहार कार्यक्रम

१९ र्हउद ेघािंस ि ैर बर्ििम खररद तथा र्बतरण १५०

२० बिे घािंस र्टयोसेन्टी /बािरा खररद तथा र्बतरण २५०

२१ र्मनरल ब्लक खररद कायिक्रम २५०

२२  तार्लम प्रसार तथा कृिक अनदुान कायिक्रम

२३
र्िदशे बाट फकेका र ब्यािसायक उन्मखु तथा र्िपन्न  कोर्भट १९ प्रभािीत 

कृिक राहत अनदुान कायिक्रम (कायिर्िर्ि र्नमािण गरी)
५००

२४ र्मनरल ब्लक बनाउने तार्लम कायिक्रम २००

२५ च्यापकटर खररद तथा र्ितरण ढुिानी समेत ३७५

२६ दिु उत्पादनका लागी गाई/भरै्स फामि र्िकास तथा प्रिर्द्न  (अनदुान ७५%) ५००

२७ भकारो सिुार कायिक्रम (अनदुान ७५%) ४००

२८ साना तथा मझौला डेरी सिुार कायिक्रम (अनदुान ६०%) २००

२९ मास ुपसल सिुार कायिक्रम (अनदुान ६०%) ३००

३० हुर्िल ब्यरो मेर्सन र्ितरण कायिक्रम(अनदुान ७५%) १८०

३१
मास ुतथा अण्डा उत्पादन अनदुान कायिक्रम (लेयिस तथा ब्रोर्लर 

कुखरुा(अनदुान ५०%)
२००

३२
बैदशेीक रोिगारीबाट फकेका कृिी पेशामा आबर्ि ुब्याबसायीक पशपुालन 

कृिकलाई सहुलीयत ब्याि (१%)दरमा पश ुिन्य व्यिसाय ऋण कायिक्रम
४००

३३ दिु उत्पादनमा आिारीत राहत अनदुान ( कायिर्िर्ि पाररत भ ैसकेपर्ि) ४००

३४ आकाश्मीक प्रिाह कोि २५०

३५ व्यािसायी स्थानीय कुखरुा प्रिर्द्न कायिक्रम (अनदुान ५०%) १००

पशु कार्यक्रम



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

१
बाख्राको साना व्यिसार्यक कृर्ि उत्पादन केन्र (पकेट) र्िकास कायिक्रम 

सिंचालन
१५००

२ लागत साझदेारीमा मासकुो लार्ग पाडा प्रिर्द्िन कायिक्रम १९५३

१.३ सहकारी ५००

२ कोसेली घर स्थापनाको लार्ग साझदेारी ५००

१.४ उद्योग तथा बार्णज्य ३४००

१ उद्योग िार्णज्य सिंघ अन्तर्क्रया कायिकम ५००

२

प्रर्तरपिािमा िनौट भएका व्यिसाय र्िकास सेिा प्रदायक सिंस्थाहरु माफि त 

उद्यमीको स्तरोन्नर्त (आिश्यकता पर्हचानका आिारमा पनुताििगी र 

एडभान्स सीप र्िकास तार्लम कायिक्रम)

५००

३
प्रर्तरपिािमा िनौट भएका व्यिसाय र्िकास सेिा प्रदायक सिंस्थाहरु माफि त 

लघ ुउद्यम र्िकास मोडेलमा नयाँ लघ ुउद्यमी र्सििना गने
२२६०

४
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बिार प्रर्तस्पिाि बरृ्र्द् गनिका लार्ग 

कर्म्तमा ५ िनाको समहुमा प्रर्बर्ि हस्तान्तरण
१४०

१.५ प्रयिटन प्रिििन १०००

१
सिंस्कृर्तक परुार्त्िक पयिटकीय स्थलको लार्ग होर्डङग बोडि र्नमािणको लार्ग 

(पर्हचान सर्हत आटोर्व्िक बोडि)
२००

२ पयािपयिटन र आन्तररक पयिटन प्रिर्द्िन हुने कायिक्रम ५००

३
टोल र्िकास सिंस्था सम्बन्िी कायिर्िर्ि र्नमािण, शसर्क्तकरण, सञ्चार्लकरण 

र व्यिस्थापन
३००

२. सामार्िक र्िकास

२.१ र्शक्षा २२०००

१ र्िद्याथी भनाि अर्भयान १००

२ सहयोगी कायिकताि हरुका लार्ग पाठ्यक्रम सम्बन्िी प्रिोर्िकरण १५०

३ आिारभतू तह र्नरन्तर र्बद्याथी मचूयाङ्कन एििं पाठ्यक्रम कायािन्ियन तार्लम २००

४ शैर्क्षक प्रदशिनी २००

५ र्शक्षा र्दिस तथा र्िद्याथी सम्मान १००

६ शैर्क्षक रयालेण्डर प्रकाशन ७५

७ स्थानीय पाठ्यक्रम र्नमािण १००

८ र्शक्षण र्सकार् डायरी १००

९
लेखा तथा र्िन्सी तार्लम (मा.र्ि. तहका लेखा हनेे कमिचारीलार्ि र र्िम्मेिारी 

प्र.अ.)
७५

१०  िन प्रर्तर्नर्ि, र्ि. व्य. स., अर्भभािक एििं प्र. अ. र्बच शैर्क्षक अन्तरकृया २३०

११ EMIS Up date तथा अर्भमरु्खकरण १००

१२ अर्तररक्त कृयाकलाप सचालन (पार्लका स्तरमा) २००

१३ सिंयकु्त एििं सघन अनगुमन ३००

१४ िाल रलि गठन एििं पररचालन ३००

१५ नमनुा सामार्िक पररक्षण १००

१६ नगर र्शक्षा र्नयमािली मस्यौदा ५०

१७ दरिर्न्द र्मलान एििं र्िद्यालय समायोिन ५०

१८ शैर्क्षक भ्रमण (लागत सहभार्गतामा ७०/३०) ३००

१९ कक्षा ५ र ८को परीक्षा सिंचालन एििं व्यबस्थापन ८००



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

२० र्बर्भन्न सर्मर्तहरुको बैठक खािा (र्शक्षा के्षरसँग सम्बन्िीत) २००

२१
अर्तर्बपन्न एििं र्पिर्डएका समदुायका बालबार्लकाहरुका लार्ग कक्षा ९-१२ 

मा कृर्ि र्बिय अध्ययनका लार्ग िारबरृ्ि शैर्क्षक शचुकको ५०% सम्म
३००

२२ र्शक्षण र्सकार् सहयोग अनदुान ८८४०

२३ समदुायमा सन्चार्लत बालर्िकास स. का. अनदुान ३१२

२४ सहयोगी कायिकतािहरुका लार्ग प्रोत्साहन भिा २०५४

२५ र्बद्यालय कमिचाररहरु लार्ग प्रोत्साहन भिा ९३६

२६ र्बद्यालय बाह्यिातािरण सिुार २७२

२७ ने.रा. आ.र्ब.मोमाि र्पपलडाँडा अिरुो बाउर्ण्ड् िाल ४००

२८ रिीसामदुार्यक आ. र्ि. िडा निं १० अिरुो बाउर्ण्ड् िाल ४००

२९ र्कसान आ. र्ब. चम्पापरु अिरुो बाउर्ण्ड्िाल ४००

३० मा. र्ब. महुिाबाबा अिरुो बाउर्ण्ड् िाल ४००

३१ गब्दहिा आ. र्ब. अिरुो बाउर्ण्ड् िाल ४००

३२ कर्पलिस्त ुरार्रिय मा.र्ब चतेहरादहेी अिरुो भिन र्नमािण ५००

३३ ने. रा. मा. र्ब. चौरी अिरुो भिन र्नमािण ५००

३४
सामदुर्यक र्बद्यालयहरुको िग्गाको तथयाङ्क सिंकलन, उपयोग सम्बन्िी 

मापदण्ड एििं र्नदरे्शका तयारी तथा र्डर्िटल रेकडि व्यिस्थापन
१५०

३५ र्शक्षक कमिचाररहरुको रेकडि व्यिस्थापन ७५

३६ स्रोत केन्र सहयोगी १०४

३७ कायािलय कमिचारी ३१२

३८ स्रोत व्यर्क्त सट्टा ३२५

३९ िालर्बकसका बालबार्लकाहरुलाई र्टर्फन र्बतरण १५०

४० र्पिर्डएका अर्त र्बपन्न बालबार्लकाहरुका लार्ग पोिाक ४००

४१ िार्मिक र्बद्यालय र्शक्षण सहयोग अनदुान (आिारभतू तह) १०४०

भशक्षातर्य  (सशयत तर्य बाट)

१ तोर्कएका र्िद्याथीको र्दिा खािाका लार्ग र्िद्यालयलाई अनदुान र्शक्षा ४६१३

२ तोर्कएका र्िद्याथीको र्दिा खािाका लार्ग र्िद्यालयलाई अनदुान र्शक्षा ३२६०

३ तोर्कएका र्िद्याथीको र्दिा खािाका लार्ग र्िद्यालयलाई अनदुान र्शक्षा १९७३०

४

आिारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका र्शक्षक, राहत अनदुान र्शक्षकका लार्ग 

तलब भिा अनदुान (र्िशेि र्शक्षा पररिद अन्तरगतका र्शक्षक/कमिचारीहरु 

समेत)

र्शक्षा १०५०००

५
प्रर्त र्िद्याथी लागतका आिारमा र्शक्षण र्सकार् सामग्री एिम ्कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान
र्शक्षा ९१५

६
प्रर्त र्िद्याथी लागतका आिारमा र्शक्षण र्सकार् सामग्री एिम ्कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान
र्शक्षा १२९५

७
प्रर्त र्िद्याथी लागतका आिारमा र्शक्षण र्सकार् सामग्री एिम ्कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान
र्शक्षा ५५२३

८
प्रारर्म्भक बाल र्िकास सहिकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्िद्यालय कमिचारी 

व्यबस्थापन अनदुान
र्शक्षा १४२०

९
प्रारर्म्भक बाल र्िकास सहिकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्िद्यालय कमिचारी 

व्यबस्थापन अनदुान
र्शक्षा २००९
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१०
प्रारर्म्भक बाल र्िकास सहिकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्िद्यालय कमिचारी 

व्यबस्थापन अनदुान
र्शक्षा ८५७२

११

माध्यर्मक तहका स्िीकृत दरिन्दीका र्शक्षक, राहत अनदुान र्शक्षक लार्ग 

तलब भिा अनदुान (र्िशेि र्शक्षा पररिद अन्तरगतका 

र्शक्षक/कमिचारी,प्रार्िर्िक िारका प्रर्शक्षक समेत)

र्शक्षा ४१९००

१२ र्िद्यालय भौर्तक पिुाििार र्नमािण अनदुान र्शक्षा १८४२९

१३ र्िद्यालय भौर्तक पिुाििार र्नमािण अनदुान र्शक्षा ४३१९

१४ र्िद्यालय भौर्तक पिुाििार र्नमािण अनदुान र्शक्षा ३०५२

१५ र्िद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान र्शक्षा २९५५

१६ र्िद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान र्शक्षा ४९०

१७ र्िद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान र्शक्षा ६९३

१८
र्िद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्कायिसम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनदुान
र्शक्षा १०८०

१९
र्िद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्कायिसम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनदुान
र्शक्षा ६५२२

२०
र्िद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्कायिसम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनदुान
र्शक्षा १५२८

२१

शैर्क्षक पहुचँ सरु्नर्ितता, अनौपचाररक तथा िकैर्चपक र्शक्षा कायिक्रम 

(परम्परागत र्िद्यालय, िकैर्चपक र्िद्यालय, साक्षरता र र्नरन्तर र्शक्षाका 

कायिक्रम समेत)

र्शक्षा ४२०

२२

शैर्क्षक पहुचँ सरु्नर्ितता, अनौपचाररक तथा िकैर्चपक र्शक्षा कायिक्रम 

(परम्परागत र्िद्यालय, िकैर्चपक र्िद्यालय, साक्षरता र र्नरन्तर र्शक्षाका 

कायिक्रम समेत)

र्शक्षा ५९४

२३

शैर्क्षक पहुचँ सरु्नर्ितता, अनौपचाररक तथा िकैर्चपक र्शक्षा कायिक्रम 

(परम्परागत र्िद्यालय, िकैर्चपक र्िद्यालय, साक्षरता र र्नरन्तर र्शक्षाका 

कायिक्रम समेत)

र्शक्षा २५३७

२४ सामदुार्यक र्िद्यालयका िाराहरुलाई र्नशचुक स्यार्नटरी प्याड ब्यिस्थापन र्शक्षा ४१३३

२५ सामदुार्यक र्िद्यालयका िाराहरुलाई र्नशचुक स्यार्नटरी प्याड ब्यिस्थापन र्शक्षा ६८४

२६ सामदुार्यक र्िद्यालयका िाराहरुलाई र्नशचुक स्यार्नटरी प्याड ब्यिस्थापन र्शक्षा ९६९

२७ सािििर्नक र्िद्यालयका र्िद्याथीहरुका लार्ग र्नशचुक पाठ्यपसु्तक अनदुान र्शक्षा १०८१

२८ सािििर्नक र्िद्यालयका र्िद्याथीहरुका लार्ग र्नशचुक पाठ्यपसु्तक अनदुान र्शक्षा १५२९

२९ सािििर्नक र्िद्यालयका र्िद्याथीहरुका लार्ग र्नशचुक पाठ्यपसु्तक अनदुान र्शक्षा ६५२५

३०
सािििर्नक र्िद्यालयमा अध्ययनरत र्िद्याथीहरुका लार्ग िारबरृ्ि (आिासीय 

तथा गैरआिासीय)
र्शक्षा २९७४

३१
सािििर्नक र्िद्यालयमा अध्ययनरत र्िद्याथीहरुका लार्ग िारबरृ्ि (आिासीय 

तथा गैरआिासीय)
र्शक्षा ४९८

३२
सािििर्नक र्िद्यालयमा अध्ययनरत र्िद्याथीहरुका लार्ग िारबरृ्ि (आिासीय 

तथा गैरआिासीय)
र्शक्षा ६५१

२.२ स्िास्थय १००००
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१ औिर्ि तथा सर्ििकल सामाग्री खररद १०००

२ आँखा र्शर्िर (नगरपार्लकाले तोकेको स्थानमा) २००

३ मर्हला स्िास्थय स्ियिं सेर्िका प्रोत्साहन १४२०

४ मर्हला स्िास्थय स्ियिं सेर्िका मार्सक सर्मक्षा िठैक यातायात र खािा ११५०

५ सेिा परामशि िर्थिङ सेन्टर पारीश्रर्मक ११८२

६ पररिार स्िास्थय थप पारीश्रर्मक १२०

७ का.स /स्िीपर आदीको तलि व्यिस्थापन १३१०

८ शहरी स्िास्थय र्रलर्नकको लागी कमिचारी तलि तथा कायिलय सिंचालन खचि ६००

९ रक्तदान र्शर्िर १००

१० शनु्य घरमा सेिा प्रशरु्त घोिणा कायिक्रम २००

११ पणुि खोप र्दगोपना १००

१२ स्िास्थय सिंस्था स्तरमा पाठेघर िाँच तथा अर्भमरु्खकरण २००

१३ र्िर्भन्न स्िास्थय र्दिस, ( मर्हला स्िास्थय स्िय सेर्िका र्दिस समेत ) २००

१४ चयाब व्यिस्थापन तथा पररश्रार्मक बरकलपरु २५०

१५ मार्सक सर्मक्षा िठैक १५०

१६ प्राथार्मक उपचार सामाग्री ररर्फल १९३

१७ अनगुमन , सञ्चार, र्न्िन तथा शाखाको अत्यािश्यकीय मसलन्द १७५

१८ सपि दिंश उपचार केन्र व्यिस्थापन र कमिचारी तलब अनदुान ७००

१९
स्िास्थय चौकी मसलन्द ( िार्थिङ सेन्टर १००००० र अन्यलाई ५०००० मार 

) शोिभनाि
७५०

स्िास्थय तफि  (सशित तफि बाट)

१

आिारभतू तथा आकर्स्मक सेिाको लार्ग औिर्ि र स्िास्थय सरुक्षा सामग्री 

(PPE बाहके) खररद तथा औिर्ि लगायतका सामग्रीको ढुिानी तथा 

ररप्यार्किं ग र र्ितरण समेत

स्िास्थय १६३५

२

आिारभतू तथा आकर्स्मक सेिाको सरु्निततका लार्ग औििीको आपरू्ति र 

उपयोग, सम्िर्न्ि कायिक्रमहरुको अनगुमन तथा मचूयाङकन (अनगुमन 

मचुयाङ्कन तथा कायिक्रम कायािन्ियन भ्रमण खचि)

स्िास्थय ६०

३
आर्थिक र्स्थर्त कमिोर रहकेा पनुःउपचारमा रहकेा पी.र्ब.सी. र्बरामीहरुलाई 

उपचार अिर्िभर पोिण खचि तथा सम्पकि  परीक्षण
स्िास्थय १२

४ उच्च िोर्खममा रहकेा समदुायमा र्िरामी खोिपड्ताल कायिक्रम स्िास्थय ५०

५

उपचार केन्रहरुमा आकर्स्मक अिस्थामा औसर्ि एििं चयाब सामाग्री ढुिानी, 

कायिक्रमका लार्ग आिश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायतका फमि फरमेट 

फोटोकपी, कायिक्रमको र्नयर्मत अनगुमन तथा मचुयािंकन,स्थलगत 

अनरु्शक्षण, क्षयरोगका र्बरामीको चौमार्सक कोहटि र्िशे्लिण र ई-र्ट.र्ब रि

स्िास्थय १५९

६
कुिरोगको र्िरामी, पररिार तथा र्िमेकीको सम्पकि  पररक्षण तथा LPEP 

सेिाको र्नरन्तरता
स्िास्थय १००

७

कोर्भड १९ लगायत र्िर्भन्न महामारीिन्य रोगहरुको रोकथाम, र्नयन्रण तथा 

र्नगरानीका लार्ग सरोकारिाला सँगको अन्तरर्क्रया तथा RRT, स्िास्थयकमी 

पररचालन

स्िास्थय ५०

८

पशपुिंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्िा, बडि फ्ल,ु AMR, र्सर्िसकोर्सस, 

टरसोप्लाज्मोर्सस आर्द र्िर्भन्न सरुिारोग सम्बर्न्ि रोकथाम तथा 

र्नयन्रणका लार्ग सचतेना कायिक्रम

स्िास्थय २०
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९
पार्लका स्तरमा स्िास्थय सिंस्थाहरुको मार्सक सचूना सिंकलन, भरेरर्फकेशन 

एििं गणुस्तर सिुार साथै चौमार्सक एििं बार्ििक सर्मक्षा
स्िास्थय ३००

१०

पार्लकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रिर्िन कायिक्रमको सर्मक्षा, सकू्ष्मयोिना 

अध्यािर्िक र पार्लका खोप समन्िय सर्मर्तको अर्भमरु्खकरण समेत 

पार्लका स्तरमा २ र्दन, िडा खोप समन्िय सर्मर्तको स्िास्थय सिंस्था, िडा 

सतरमा अर्भमरु्खकरण १ र्दन तथा पणूि खोप सरु्नितताको लागी घरिरुी सर

स्िास्थय २४९

११ पोिण कायिक्रम स्िास्थय ६११

१२

बाह्य खोप केन्र बाट गणुस्तररय खोप सेिा प्रदान गनि खोप केन्रमा 

ब्यिस्थापनको लार्ग फर्निचर ब्यिस्था, सम्बर्न्ित िडा खोप समन्िय सर्मर्त 

माफि त तयारी एििं खररद, ३००० खोप केन्रमा प्रर्त खोप केन्र रु १०००० 

दरले, कर्म्तमा टेिल १, कुसी १ र सानो बेञ्च १ र हात

स्िास्थय ४०

१३ र्बद्यालय स्िास्थय र्शक्षा तथा र्िद्यालय नसि पररचालन स्िास्थय २९

१४
र्बद्यालय स्िास्थय र्शक्षा, आमा समहू तथा स्थानीय तहमा स्िास्थयका लार्ग 

सामार्िक व्यिहार पररितिन प्रिध्दिन अर्भयान
स्िास्थय १००

१५ मात ृतथा निर्शश ुकायिक्रम स्िास्थय ८३९

१६
मात ृतथा निर्शश ुकायिक्रम अन्तगित आमा सरुक्षा, गभििती उत्पे्ररणा सेिा, 

न्यानो झोला र र्नशचुक गभिपतन कायिक्रम
स्िास्थय ३७६१

१७
रार्रिय मर्हला स्िास्थय स्ियिंसेर्िका कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात 

खचि, िार्ििक सर्मक्षा गोिी र र्दिस मनाउने खचि समेत)
स्िास्थय २१००

१८ र्ििालयमा कुिरोगबारे िनचतेना तथा पररक्षण कायिक्रम स्िास्थय ३०

१९

र्िर्भन्न सरुिारोग, नसने रोग, िनुोर्टक, मानर्सक स्िास्थय सम्बर्न्ि 

अन्तरर्क्रया कायिक्रम तथा र्दिसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम र्दिस, मानर्सक स्िास्थय र्दिस, 

अचिाईमर र्दिस, रेर्बि र्दिस, र्िश्व औलो र्दिस) मनाउने

स्िास्थय १२०

२० र्िरामीको लार्ग ओ.र्प.र्ड.र्टकट (काििन कपी सर्हतको ) िपाई स्िास्थय ८०

२१ र्िश्व कुिरोग र्दिस तथा अपािंगता र्दिसको उपलक्ष्यमा कायिक्रम स्िास्थय २०

२२

स्थानीय तह र्भरका स्िास्थयकमीहरु ,मर्हला स्िास्थय स्ियम सेर्िकाका लार्ग 

आिारभतू तथा आकर्स्मक सेिा अन्तगित आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मखु 

स्िास्थय सम्िर्न्ि प्राथर्मक उपचार बारे अर्भमरु्खकरण / तार्लम

स्िास्थय ७५

२३

स्थानीय तहका स्िास्थय चौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमा कायिरत 

कमिचारीहरुको तलि, महगी भिा, स्थानीय भिा, पोिाक लगायत प्रशासर्नक 

खचि समेत

स्िास्थय ३८८००

२४
समदुायमा आिाररत नििात र्शश ुतथा बाल रोगको एकीकृत व्यिस्थापन 

(IMNCI) कायिक्रम सर्मक्षा तथा स्िास्थय सिंस्थाहरुमा onsite coaching
स्िास्थय १००

२५
स्िास्थय चौकीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायिन्ियन, सरु्रढीकरण तथा 

सर्मक्षा (स्िास्थय चौकीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायिक्रमको सर्मक्षा )
स्िास्थय ३५०

२६
स्िास्थय सिंस्था नभएका िडाहरूमा आिारभतू स्िास्थय सेिा केन्रहरुको 

सिंचालन खचि
स्िास्थय ५००
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र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

२७
हार्िपाईले रोग र्बरूध्दको आम औििी सेिन (MDA) कायिक्रम सञ्चालन 

(१३ र्िचलाका १३८ पार्लकाहरू)
स्िास्थय १३१०

२.४ ससं्कृभत प्रिियि (िाभमयक सरंचिा भिमायण) ६५००

परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र सिंग्रहालयको सिंरक्षण, सम्भार, प्रिर्िन र र्िकास कायिक्रम

१ नरर्सिंह मर्न्दर र्टरकर १ २०००

२ तारकेश्वर िाम सिंरक्षण पत्थरकोट १ १०००

३ अिरुो दगुाि मर्न्दर बडहरा २ ५००

४ टाकुली मर्न्दर सिंरक्षण टाँकु ३ १०००

५ चिंघाट मर्न्दर प्रिशेद्बार १ ५००

६ िडा निं. ६ महुिा िमिशाला ६ ५००

७ मर्न्दर /मर्स्िद/ मदरसा (प्रमखुको स्िीकृर्तमा) न.पा. १०००

२.५ खेलकुद १०००

१ रारिपर्त रर्नङ्गर्शचड तथा मेयरकप प्रर्तयोर्गता सन्चालन ६००

२ रारिपर्त रर्नङ्गर्शचड प्रर्तयोर्गता स्थानीय स्तरीय १००

३ मेयर कप व्याडर्मन्टन १५०

४ उस ुप्रर्तयोर्गता ७५

५ डोरी तान प्रर्तयोर्गता ७५

२.६ लभक्षत तर्य ८०००

२.६.१ बालबार्लका तफि १४००

१ बालरलि र्नयमन न.पा. २००

२ बालमैरी नगर र्नमािणको लार्ग तथयाकिं  सिंकलन न.पा. ३००

३ शैर्क्षक सामाग्री र्ितरण न.पा. ३००

४ बालर्ििाह सचतेना साथै र्नयमन न.पा. १००

५ हार्िरी ििाफ प्रर्तयोर्गता नगरस्तरीय न.पा. १५०

६ बालबार्लका सार्र्कल रेश न.पा. १००

७ बालबार्लका सिंग मेयर/उपमेयर अन्तरर्क्रया कायिक्रम न.पा. १५०

८ अन्तरार्रिय बाल र्दिस न.पा. १००

२.६.२ मर्हला तफि १४००

१ नारी र्दिस (नगरस्तरीय) न.पा. ५०

२ लैर्ङगक र्हिंसा र्िरूर्द् अर्भयान न.पा. ५०

३ र्सलार्ि कटार्ि िडा निं. १ न.पा. १५०

४ अचार बनाउने तार्लम िडा निं. २ न.पा. १५०

५ बरु्टक तार्लम िडा निं. ३ न.पा. १००

६ ढर्कया बनु्ने तार्लम िडा निं ९ न.पा. १००

७ गरु्डया (Doll) बनाउने तार्लम िडा निं ८ न.पा. १००

८ पाठेघर र्शर्िर सञ्चालन २ पटक िडा निं ५ र ३ मा न.पा. २००

९ एकल मर्हलालार्ि व्यिसार्यक बनाउने (कायिर्िर्ि र्नमािण गरी) न.पा. ५००

२.६.३ िनिाती तफि ५००

१ थारू माघी महोत्सि न.पा. १५०

२ नेिा महोत्सि न.पा. ५०

३ मगर र्दिस न.पा. ५०

४ गरुूङ र्दिस न.पा. ५०

५ ढर्कया व्यिसाय सम्बन्िी तार्लम िडा निं. ४ न.पा. २००
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कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

२.६.४ दर्लत तफि ८००

१ न्यानो कपडा र्ितरण न.पा. २००

२ झलु र्ितरण न.पा. १००

३ ििुा बनाउने तार्लम तथा व्यिसाय सहयोग न.पा. २००

४ नेपाल र्भरका उपयकु्त र्तथि स्थलको तीथिटान न.पा. ३००

२.६.५ अपाङ्ग तफि ८००

१ व्यिसाय मलुक तार्लम िडा निं. ६ न.पा. १५०

२ अगरबिी तार्लम िडा निं ७ न.पा. १५०

३ न्यानो कपडा तथा सहयोगी सामाग्री र्ितरण न.पा. ३००

४ अपाङ्ग र्दिस कायिक्रम न.पा. १००

५ अपाङ्ग सम्मान कायिक्रम न.पा. १००

२.६.६ ििे नागररक तफि न.पा. १२००

१ ििे नागररकको लार्ग भिन कृतिन मनोरञ्िनको लार्ग (कायिर्िर्ि अनरुूप) न.पा. ३००

२ ििे नागररक र्दिस कायिक्रम न.पा. ७५

३ ििे नागररक  योग र्दिस न.पा. ७५

४ ििे नागररक स्िास्थय र्शर्िर न.पा. १५०

५ न्यानो कपडा र्ितरण न.पा. ३००

६ बैर्दक सनातन िमि प्रर्तिानको लार्ग सामाग्री खररद न.पा.- १ न.पा. १५०

७ झलु र्ितरण न.पा. १५०

२.६.७ यिुा लर्क्षत तफि ७००

१
बैदरे्शक रोिगारबाट र्फताि भ ैआएका यिुा/यिुतीलार्ि सहुर्लयतमा ऋण 

उपलब्ि गराउने
न.पा. ५५०

२
रक्तदान कायिक्रम स्रोत सामाग्री व्यिस्थापन (कायिर्िर्ि अनरुूप) प्रमखुको 

सहमर्त न.पा.को अनमुोदनमा)
न.पा. १५०

२.६.८ मिेशी मसु्लीम तफि ६००

१ आँखा र्शर्िर (िडा निं. १ र ७) न.पा. १५०

२
बैदरे्शक रोिगारबाट र्फताि भ ैआएका यिुा/यिुतीलार्ि सहुर्लयतमा ऋण 

उपलब्ि गराउने (कायिर्िर्िमा आिाररत)
न.पा. ४५०

२.६.९ लोपोउन्मखु िार्त तफि ६००

१ र्सलार्ि कटार्ि तार्लम िडा निं . ९ न.पा. १५०

२ न्यानो कपडा र्ितरण न.पा. १५०

३ बाख्रा पालन (समहू) न.पा. ३००

२.६.१० सञ्चार सहिीकरण, सम्पार्दत कायिकहरूको प्रचारप्रसार, अनगुमन मचूयाकिं न ४७६०

१ उपभोक्ता सर्मर्त गठन अर्भमखूीकरण कायिक्रम १०x३०००० ३००

२ नगर स्तरीय योिनाहरुको उपभोक्ता सर्मर्त गठन १००

३ सािििर्नक सनुिुाई कायिक्रम ३ पटक १००

४ योिना अनगुमन तथा मचुयाङ्कन २५०

५ सामार्िक के्षरका कायिक्रमहरूको अनगुमन तथा मचूयाकिं न २५०

६ योिना अनगुमन तथा मचुयाङ्कन िडा प्रर्तर्निी ५०x१० ५००

७ ममित सम्भार १४५०

८ प्रार्िर्िक सामग्री खररद ५०

९ िनप्रर्तर्निीहरूबाट रेर्डयो/एफ.एम. लाई सन्दशे मलुक कायिक्रम १००
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१० नगरप्रमखु/उप प्रमखु/िडा अध्यक्षबाट शभुकामना साथै समिदेना आर्द १००

११ साझा न्यिू पर्रका क.ि. ३००

१३ रेर्डयो तथा एफ.एम. हरू बाट कायिक्रम उत्पादन तथा प्रशारण २००

१४ १४.१ मायादिेी एफ एम ४०

१५ १४.२ बाणगिंगा एफ एम ४०

१६ १४.३ बरु्द् आिाि ४०

१७ १४.४ मेरो साथी एफ एम ७५

१८ १४.५ कर्पलिस्त ु रेर्डयो ७५

१९ १४.६ हटिर्िट एफ.एम. ४०

२० िनर्हतका लार्ग सचूना परप्रर्रका (१x२०,००० दरले) २००

२१ िनता सँग मेयर कायिक्रमको उत्पादन सहिीकरण तथा प्रशासरण समेत १००

२२
योिनाहरूको यथाथि अिस्था, प्रगर्त, िनताको प्रर्तर्क्रया समेत कायिक्रमको 

िायाँकन / टेर्लर्भिनमा प्रशारण
१००

२३ र्मर्डया अन्तर्क्रया कायिक्रम १५०

२४
प्ररकार महासिंघ, कर्पलिस्तदु्बारा प्रस्तार्ित खाका अनरुूपको कायिक्रमको 

लार्ग
२००

२.७ िडागत सामाभजक भिकासतर्य का र्ोजिा तथा कार्यक्रमहरू १०३९४

िडा निं. १ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम १५७५

१ बाल र्िकास केन्रहरूको व्यिस्थापन बदु्भभमूी १ १००

२ र्िद्यालयस्तरीय खलेकुद कायिक्रम बदु्भभमूी १ १५०

३ बक्तततृ्िकला प्रर्तयोर्गता बदु्भभमूी १ ४०

४ बालरलि/ बाल सिंिाल शसिीकरण तथा क्षमता र्िकास कायिक्रम बदु्भभमूी १ ५०

५
आिरु्नक तररकाबाट तरकारी खतेी गने र्कसानलार् प्रार्िर्िक सहयोग , उन्नत 

िातको र्िउर्ििन तथा पररचयपर र्ितरण
बदु्भभमूी १ २६०

६
व्यिसार्यक रूपमा गाई/भसैी पालन गने कृिकहरूलाई पश ुर्िमा (कम्तीमा ५ 

िटा माउ गाई िा भसैी पालन गरेको)
बदु्भभमूी १ २००

७
बालर्िकास दरे्ख कक्षा ५ सम्मका र्शक्षक, अर्भभािक बीचको 

(Motivation) कायिक्रम
बदु्भभमूी १ १००

८ व्यािसार्यक र्सप र्िकास तार्लम (गलैचा बनु्ने) बदु्भभमूी १ २००

९
र्िद्यालयमा सबोत्कृि नर्तिा हार्सल गने िहेने्दार र्िद्याथीलाई प्रोत्साहन 

स्िरूप नगद परुस्कार (आिारभतु तह)
बदु्भभमूी १ ६०

१० ििे नागररक सम्मान को लार्ग भिन कीतिन सामाग्री र्ितरण बदु्भभमूी १ १५०

११
भतुपिूि दखेी हाल सम्मका िनप्रर्तर्नर्ि ज्यहूरूको कायि अिर्ि सर्हतको 

र्ििरण (अर्भलेखीकरण)
बदु्भभमूी १ २५

१२ टोल र्िकास सिंस्था गठन तथा सशक्तीकरण बदु्भभमूी १ ४०

१३ नारी र्दिश कायिक्रम बदु्भभमूी १ २५

१४ हररतार्लका तीि (मर्हला लर्क्षत) बदु्भभमूी १ ५०

१५ मार्घ कायिक्रम बदु्भभमूी १ २५

िडास्तरीय खलेकुद बदु्भभमूी १ १००

िडा निं. २ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम २०५९

१ र्शक्षक व्यिस्थापनश्री आिारभतू र्िद्यालय बकडररया िडा निं. २ १३०

२ र्शक्षक व्यिस्थापनश्री र्शिशक्ती प्रा.र्िद्यालय गोरूर्सिंगे िडा निं. २ १०४
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३ ििेनागररक आँखा र्शर्िर सिंचालन िडास्तरीय िडा निं. २ १००

४ खानेपानी व्यिस्थापन नचका िडान िडास्तरीय िडा निं. २ २००

५ सरसफार्ि कायिक्रम  बरु्द्भमूी न.पा.-2  िडास्तरीय िडा निं. २ ५०

६ टोल र्िकास सिंस्था पररचालन बरु्द्भमूी न.पा.-2  िडास्तरीय िडा निं. २ ५०

७
डेंग ुतथा सरूिारोग र्नयन्रण तथा सचतेना कायिक्रम बरु्द्भमूी न.पा.-2  

िडास्तरीय
िडा निं. २ ५०

८
हार्िरी ििाफ प्रर्तयोर्गता बरु्द्भमूी न.पा.-2 र्भर रहकेा र्िर्भन्न तहका 

र्िद्याथीहरू बीच
िडा निं. २ २०

९
शैर्क्षक सम्मान कायक्रि म बरु्द्भमूी न.पा.-2 र्भर रहकेा सिोिम नर्तिा चयाउने 

र्िद्याथी तथा र्शक्षकहरू
िडा निं. २ ३०

१०
िोिण कायिक्रम बरु्द्भरू्म नगरपार्लका िडा निं. २ मा रहकेो ियनगर 

स्िा.चौ.मा र्नयर्मत चकेिाच तथा सतु्केरी हुने आमाहरु
िडा निं. २ १००

११ न्यानो कपडा र्ितरण बरु्द्भमूी न.पा. िडा निं. २ का र्िपन्नबालबार्लकाहरु िडा निं. २ १००

१२ नारी र्दिस िडास्तरीय िडा निं. २ २०

१३ पिि सिंस्कृर्त सिंरक्षण आर्दिासी िनिार्त िडास्तरीय िडा निं. २ १००

१४ खलेकुद प्रर्तयोर्गता िडास्तरीय िडा निं. २ १००

१५ रयार्प्ट बाररिंग िडान रािमागि उिर -दर्क्षण 3 स्थान ३००

१६ कृर्ि पाठशाला सिंचालन परेुना १००

१७ एक कृिक एक कागती तथा फलफुल कायिक्रमबरु्द्भमूी न.पा.-२ िडास्तरीय १००

१८
यिुा स्िरोिगार अनदुान कायिक्रममा बैदरे्सक रोिगारीबाट फर्कि एका तथा 

अन्य कृर्ि व्यिसायमा सिंलग्न यिुाहरूको मागमा आिारीत कायिक्रम
बरु्द्भमूी न.पा.- २ २००

१९ अपाङ क्षमता र्िकास कायिक्रममा रहकेा अपािंगहरूको मागमा आिाररत िडा निं.२ ५०

२० उन्नत बाख्रा र्ितरणिडा र्भर रहकेा र्िपन्न दर्लत पररिारलार् र्ितरण गने १००

२१
सचूना तथा शभुकामना प्रकासन तथा प्रसारण बरु्द्भमूी न.पा.२ निं. िडा 

कायािलय
२५

२२ सािििर्नक सनुिुार्ि बरु्द्भमूी न.पा.२ निं. िडा कायािलय ३०

िडा निं. ३ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम ११९६

१ तीि गीत कायिक्रम तथा र्िर्भन्न र्दिस मनाउने १००

२ हस्तकला तार्लम १००

३ सीपमलुक तार्लम १००

४ खलेमैदान र्नमािण दरु्िया, बोरटापरु मोमी २००

५ कृर्ि र्िकास कायिक्रम ५०

६ पश ुसेिा कायिक्रम ५०

७ माघी महोत्सि १००

८ बालबार्लकालार्ि न्यानो लगुा र्ितरण १००

९ सनुौलो १००० र्दनका आमालार्ि पोिण खािा र्ितरण १००

१० खोपकेन्र व्यिस्थापन मोमी ५०

११ स्िमसेर्िका प्रोत्साहन कायिक्रम ५०

१२ सािििर्नक सनुिुार्ि कायिक्रम ३०



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

१३ ििे नागररक सम्मान तथा पोिण सामाग्री र्ितरण १००

१४ सचूना सन्दशेमलुक होर्डङ्ग बोडि र्नमािण ६६

िडा निं. ४ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम १३५०

१ तार्लम कायिक्रम िडा स्तरीय १००

२ बरृ्द् तथा अपाङ सम्मान िडा स्तरीय ५०

३ माघी कायिक्रम िडा स्तरीय ५०

४ खलेकुद िडा स्तरीय १००

५ सम्िाद केन्र व्यिस्थापन िडा स्तरीय ५०

६ टोल सिुार सिंस्था / स्ियम सेर्िका क्षमता र्िकास कायिक्रम िडा स्तरीय १००

७ कायािलय व्यिस्थापन बरु्द्भमूी िडा निं. ४ १००

८ सिििार्नक सनुिाई, सचूना, सञ्चार, पर पर्रका िडा स्तरीय १००

९ कृर्ि तथा पश ुमा कृिक िा समहूको मागमा अिाररत अनदुान कायिक्रम बरु्द्भमूी ४ िडा स्तरीय ६५०

१० र्स.एल.सी. सामार्िक पररचालक प्रोत्साहन भिा ५०

िडा निं. ५ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम ११२९

१ बाल र्ििाह न्यरु्नकरण कायिक्रम िडा स्तररय ५०

२ मडुा बनाउने तार्लम िडा स्तररय ३५

३ खलेकुद कायिक्रम िडा स्तररय ७५

५ कार्ल माई सिंरक्षण िडा स्तररय ५०

६ स्िास्थय चौकीलार्ि आिशयक सामाग्री खररद िडास्तरीय ५०

७ गाउघर र्रलर्नक व्यिस्थापन मगरुगाढ िडास्तरीय १००

८ शैर्क्षक सामाग्री र्ितरण िडास्तरीय १५०

९ टोल र्िकास सिंस्था क्षमता अर्भिरृ्द्ी तार्लम िडा स्तररय ३५

१० सरसफाई कायिक्रम िडा स्तररय ५०

११ बेमौसर्म तरकारर खरे्त का लार्ग र्बउ पल र्ितरण कायिक्रम िडा स्तररय ५०

१२ यिुा स्िरोिगार मलुक र्सप र्िकास तार्लम िडा स्तररय १००

१३ कृिकहरूको मागको आिार कृर्ि सामाग्री र्ितरण िडास्तरीय १२०

१४ सचुना, शभुकामना, र्िर्भन्न र्कर्समका िनचतेना मलुक कायिक्रम िडा स्तररय ५०

१५ सा. पाररश्रर्मक ५०००*१३ र र्पयन १५००*१३ र्स एल र्स रािपरु ८४

१६  र्िपत  व्यस्थापन कायि िडास्तरीय १००

१७ सािििर्नक सनुिुाई िडा स्तररय ३०

िडा निं. ६ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम २८०

१ गभाििती मर्हलालाई पोिण भिा िडा स्तरीय ५०

२ तरकारी खतेी तालीम िडा स्तरीय ५०

३ बाल र्ििाह सचतेना कायिक्रम िडा स्तरीय ५०

४ ज्येि नागररक सम्मान कायिक्रम िडा स्तरीय ८०

५ खलेकूद कायिक्रम िडा स्तरीय ५०

िडा निं. ७ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम ८८०

१ िन्म दताि अर्भयान िडास्तरीय ३०

२ ििे नागररक सम्मान कायिक्रम िडास्तरीय ८०

३ मानपरु स्िास्थय चौर्कको सामार्ग्र खररद मानपरु २००

४ मर्हलाहरुको लार्ग र्सलाई कटाई तार्लम िडास्तरीय ६०

५ र्बपन्न बालबार्लकाहरु लाई पोसाक तथा खलेकुद सामार्ग्र खररद र्बिालय १००
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६ गभाििर्त मर्हलाहरुको सहयोग िापत िडास्तरीय ५०

७ कृिकहरुको लार्ग कृर्ि सम्बर्न्ि तार्लम िडास्तरीय ५०

८ पशभु्यार्रसन िडास्तरीय ५०

९ बकृ्षारोपण र्नगरार्न िापत सिंगनर्डहिा १००

१० खलेकुद कायिक्रम िडास्तरीय ८०

११ सािििर्नक सनुिुाई िडास्तरीय ५०

१२ परपर्रका , सचुना सन्दशे - ३०

िडा निं. ८ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम ५००

१ िडा स्तरीय खलेकुद िडास्तरीय ७५

२ र्टर्फन रयरीयर र्ितरण िडास्तरीय ५०

३ िालिार्लकाहरुलाई शैर्क्षक सामाग्री र्ितरण िडास्तरीय ७५

४ िडा र्भरको  स्िास्थय सिंस्थालाई फर्निचर सहयोग िडास्तरीय ७५

५ ििे र अपािंगता भएका व्यर्क्तहरुलाई सम्मान कायिक्रम िडास्तरीय १००

६ सािििर्नक सनुिाई िडास्तरीय २५

७ बाल र्ििाह र्िरुद्व कायिक्रम िडास्तरीय २५

८ नारी र्दिस िडास्तरीय २५

९ लैङर्गक र्हिंसा र्िरुद्व कायिक्रम िडास्तरीय २५

१० र्िर्भन्न मेला पिि सहयोग िडास्तरीय २५

िडा निं. ९ सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम ६००

१ र्ति र्ििेश िडास्तररय २५

२ नारी र्दिश िडास्तररय २५

३ मार्घ पिि िडास्तररय २५

४ मगर र्दिस िडास्तररय २५

५ र्सलाई कटाई तार्लम सिंचालनको लार्ग िडा स्तररय मर्हला सिंिाल िडास्तररय १००

६ अगरबिी बनाउने तार्लम प्रगर्त स्िास्थय आमा समहु डुमार ५०

७
थारु िार्तको झमुरा नाँचको लार्ग आिश्यक सामाग्री खररद लरु्म्िर्न 

हस्तकला मर्हला समहु माफति
बकुर्लपरु ५०

८ सम्िाद केन्र सिंचालन तथा ब्यिस्थापन िडास्तररय ५०

९
सामरु्हक च्याऊ खरे्तको लार्ग पराल काट्ने र्मर्सन बरु्द्भमुी मर्हला कृर्ि 

समहु
पलुचोक ५०

१० खलेकुद कायिक्रम िडास्तररय ७५

११ खलेाडीलाई पोिाक िडास्तररय २५

१२ सािििर्नक सनुाई  एििं सम्मान कायिक्रम िडा स्तररय ३०

१३ सम्मान कायिक्रम िडा स्तररय ७०

िडा निं. १० सामार्िक र्ििकास तफि का योिना तथा कायिक्रम ८२५

१ स्िास्थय तथा सरसफार्ि (र्िर्भन्न स्थानमा) िडास्तरीय १००

२
गभििती मर्हलाहलाई पौर्िक आहार र्ितरण  कायिक्रम (न.पा.को कायिर्िर्ि 

अनरुूप)
िडास्तरीय १००

३ खानेपानी तथा ह्यान्ड पार्प (र्िर्भन्न स्थानमा) िडास्तरीय ३००

४ िडा स्तररय खलेकुद र र्कके्रट कायािक्रम िडास्तरीय १२०

५ कायािलय व्यिस्थापन िडास्तरीय १५०

६ सािििर्नक सनुिुाई िडास्तरीय ३०

७ रेर्डयो कायािक्रम िडास्तरीय २५

लैंभगक समािता तथा सामाभजक समािेशीकरण ४८००



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

१

१) समािमा रहकेा कुरीर्त, कुप्रथा, लैङ्र्गक र्हिंसा, मानि िचेर्िखन तथा 

ओसारपसार र्िरुर्द् सचतेनामलूक कायिक्रम तथा अर्भयान सिंचालन 2) 

मर्हला र्िकास कायिक्रमर्द्ारा प्रििर्दत मर्हला सहकारी सिंस्थाहरुको 

सदुृढीकरण एििं स्थानीय तहको मर्हला उद्यमी सिंिाल स्थापनाको लार्ग 

सहिीक

लैंर्गक समानता तथा सामार्िक समािशेीकरण १००

२

मर्हला, बालबार्लका तथा ज्येि नागररक मन्रालयको कायि के्षर (मर्हला, 

बालबार्लका, अपािंगता भएका व्यर्क्त, ििे नागररक तथा यौर्नक तथा लैंर्गक 

अचपसिंख्यक) का तथयािंक सिंकलन तथा अद्यािर्िक गरर मर्हला, 

बालबार्लका तथा ज्येि नागररक मन्रालयमा पठाउनका लार्ग

लैंर्गक समानता तथा सामार्िक समािशेीकरण १००

३ स्थानीय तहको लैर्गक र्हिंसा र्निारण कोिमा रकम लैंर्गक समानता तथा सामार्िक समािशेीकरण १००

पञ्जीकरण तथा शाभन्त्त , सवु्र्िस्था

१

(१) आयोिना सम्बन्िी अर्भमरु्खकरण कायिक्रम सञ्चालन (२) दताि र्सर्िर 

सञ्चालन सम्बन्िी अर्भमरु्खकरण/कायिशाला/तार्लम कायिक्रम सञ्चालन 

(३) गनुासो सनुिुार् सम्बन्िी अर्भमरु्खकरण कायिक्रम सञ्चालन । 

सहभागीहरु: हरेक िडाका प्रर्तर्निी, स्थानीय CSO, स्थानीय र्नकायका 

अन्य क

शार्न्त तथा सवु्यिस्था २७०

२
अन्य र्िर्िि खचि-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs 

for increased social accountability
शार्न्त तथा सवु्यिस्था २२

३ अन्य र्िर्िि खचि-Periodic meeting costs of LGPCC शार्न्त तथा सवु्यिस्था २२

४
एम. आर्ि. एस. अपरेटर र र्फचड सहायक पाररश्रर्मक , चाडपिि खति तथा 

पोशाक खचि
शार्न्त तथा सवु्यिस्था ११२०

५ एम. आर्ि. एस. अपरेटर र र्फचड सहायक दरे्नक भ्रमण भिा तथा यातायत खचि शार्न्त तथा सवु्यिस्था १५०

६ एम. आर्ि. एस. अपरेटर र र्फचड सहायको लार्ग सञ्चार खचि शार्न्त तथा सवु्यिस्था ७

७ घटना दताि तथा सामार्िक सरुक्षा दताि र्सर्िर सञ्चालन शार्न्त तथा सवु्यिस्था १०१६

८
र्डर्िटार्ििशेन कायिको लार्ग सेिा प्रदायक िनौट गनि र्िज्ञापन/सचूना 

प्रकाशन खचि
शार्न्त तथा सवु्यिस्था २५

९
दताि र्सर्िर सञ्चालानाथि सेिा प्रदायक िनौटको लार्ग र्िज्ञापन/सचूना 

प्रकाशन खचि
शार्न्त तथा सवु्यिस्था २५

१०
पणूि घटना दताि सरु्नर्ित गनि दताि र्सर्िर पिात परुक दताि र्सर्िर (Post 

Registration Camp) सञ्चालन
शार्न्त तथा सवु्यिस्था ४४०

११ मेर्शनरी आिार तथा फर्निचर ममित सम्भार (सेिा केन्र सञ्चालानाथि) शार्न्त तथा सवु्यिस्था ४२

१२ मसलन्द सामान खररद (सेिा केन्र सञ्चालानाथि) शार्न्त तथा सवु्यिस्था ९०

१३ व्यर्क्तगत घटना दतािका दताि र्कताब र्डिीटार्ििशेनका लार्ग परामशि सेिा शार्न्त तथा सवु्यिस्था ५६१

१४

व्यक्तीगत घटना दताि तथा सामार्िक सरुक्षा व्यिस्थापन सचूना प्रणाली 

सञ्चालानाथि िडा कायािलयहरुको लार्ग डेरसटप कम्पयटुर, र्प्रन्टर, स्रयानर 

तथा 4G Wireless Dongol खररद

शार्न्त तथा सवु्यिस्था ५२५

१५ सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा िपार्ि (सञ्चार र पँहुच अर्भयान सञ्चालान) शार्न्त तथा सवु्यिस्था १०५

१६
स्थानीय तहका कमिचारी र िनप्रर्तर्नर्िहरुको लार्ग अनगुमन तथा मचुयाकन 

खचि
शार्न्त तथा सवु्यिस्था ८०

३. पूिायिार भिकास
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कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

३.१ सडक तथा पुल १४८०००

िगरस्तरीर्  बहुबभषयर् ठूला पूिायिार तर्य का  सडक ४४०००

१

चतेरादहेी – िनकौली – महुिा – नयाँनगर – दरखसिा – चररगािा – पर्चगिा 

हररहरपरु पर्िम हुद ैलोकमागि सडक-सडक स्तरउन्नती तथा कालोपरे र्नमािण 

(बाँकी खण्ड)

१०, ६ र ८ १५०००

२
सयुिपरुा, अमहिा, डुमरी, भररया, र्र्मर्लया प्रर्तक्षालय -सडक स्तरउन्नती तथा 

कालोपरे र्नमािण
८ र ९ १००००

३
तर्कहिा, मानपरु, सेखरु्नयाताल, र्िसनपरु हुदँ ैडेरिा र्समाना सम्म -सडक 

स्तरउन्नती तथा कालोपरे र्नमािण
७ ५०००

४ अस्पताल भिन र्नमािणका लार्ग पिूाििार तयारी समेत िडा निं. २ िडहरा २ १००००

५
बकडररया िडा न २ दरे्ख िडा न ४ बङ्ुदी थारु गाउँ सम्म सडक स्तरोउन्नर्त 

तथा कदभटि र्नमािण बरु्द्भरु्म न.पा. २ र ४
४०००

सम्पुरक तर्य को बहुिषीर् र्ोजिाहरू ३२५००

१ भलेार्ि - परैुना - गोरूर्सगें - बकडररया सडक १००००

२ पके्रहटी - पे्रमनगर - अर्लनगर - चतेरादहेी सडक १००००

३
हरदासडी गाउँको उिरचोक दरे्ख बदलपरुा - महुिा- सेमरहना - रािपरु - 

सीतापरु चोक सडक
७५००

४ परशरुामपरु - िनसैली - हररहरपरु - खरैहर्नया सडक ५०००

िगरस्तरीर् मझौला पूिायिार तर्य का सडक ३००००

१ फच्कैया गाउँको सडक र्नमािण /कालो परे १ ६५००

२ र्टरकर - चिंघाट सडक र्नमािण/कालो परे १ ७५००

३ घन्चौरा भग्गचुोक - भतैुया - दरु्िया सडक र्नमािण/कालो परे ३ ६५००

४ लोकमागि - हररहरपरु पर्िम सडक र्नमािण ८ २५००

५ लोकमागि -  बरकुलपरु सडक र्नमािण ९ ४५००

६ र्र्मर्लया मा.र्ि हुदँ ैउपचलो बस्ती िाने सडक ९ २५००

७ अचयामा थप रकम बचत हुन आएमा नगर गौरिको योिना सञ्चालन गनि १ करोड

िगरस्तरीर् सािा पूिायिार र्ोजिा तर्य का ४१५००

१ बडहरा थारू गाउको अिरुो सडक र्नमािण २ १०००

२ घन्चौरा सेखरु्नया सडक र्नमािण ३ १५००

३ बडुढी थारू गाउँको अिरुो सडक र्नमािण ४ १०००

४ र्कलौली - र्मलनचोक अिरुो सडक ४ २०००

५ भलेार्ि थारू गाउँको सडक नाली ब्लक र्नमािण १ १२००

६ कपासी नयाँिस्ती सडक र्नमािण १ ६००

७ गोरूर्सङनी िोटकीडी गाउँको अिरुो र्पर्सर्स २ १०००

८ र्लाका प्रहरी गोरूर्सगें िाउण्डरी २ ८००

९ गोरूर्सगें परुानो गा.र्िस. हुदँ ैअिरुो सडक र्नमािण २ १०००

१० अिरुो सामदुार्यक मर्हला भिन बकडररया २ ५००

११ भतैुयाटोल अिरुो नाली पीर्सर्स ३ १२००

१२ टाँकु गाउँको अिरुो र्पर्सर्स सडक ३ १५००

१३ िोतपरु पिूि + पर्िम सडक अिरुो र्पर्सर्स िा ब्लक ४ १५००

१४ भरैमपरु अिरुो नाली ४ १०००

१५ र्कचराडी गाउँको सडक र्नमािण ५ १०००
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र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

१६ रािपरु र्सएलसी अिरुो पाकि  र्नमािण ५ ५००

१७ पके्रहटा अिरुो र्पर्सर्स /ब्लक ५ १०००

१८ पके्रहटा - र्िचौिापरु सडक र्नमािण ५ ७००

१९ बदलपरुा पिुिटोल अिरुो र्भरी गचली ब्लक ६ ८००

२० चम्पापरु उिर सडक /नाली र्नमािण ९ १०००

२१ र्तनघरेिा अिरुो सडक र्नमािण ९ १०००

२२ असनहरा अिरुो सडक र्नमािण ९ १०००

२३ लोहरौला गाउँको सडक र्नमािण १० १०००

२४ र्ििगौरी गाउँको मलु सडक १० १५००

२५ मलिा दर्क्षण चमरटोल गचली अिरुो ब्लक १० ५००

२६ भलेार्ि दगुाि मर्न्दर सौन्दयीकरण १ ४००

२७ भलेार्ि - चफेला सडक अिरुो नाली र्नमािण १ १५००

२८ ह्यमूपार्प खररद र्ितरण (नगरप्रमखु) न.पा. ५००

२९ बकुलीपरु गाउँको अिरुो र्पर्सर्स ९ १५००

३० श्रीगिंि महुिा सडक र्नमािण ६ १०००

३१ कुमालटोल अिरुो ब्लक ४ ५००

३२ करनौलीया अिरुो र्प.र्स.र्स ४ ५००

३३ फिेपरु गाउँको अिरुो र्पर्सर्स ९ ५००

३४ हरदारर्डहिा गाउँर्भर पर्िम िाने गचली र्पर्सर्स िा ब्लक १० ५००

३५ बोक्तापरु सडक र्नमािण ३ २०००

३६ बरु्द् िनिार्टका र्नमािण परैुना १०००

३७ डुमरा गाउँको अिरुो र्प.र्स.र्स. ९ ७००

३८ र्डउहार थान र्नमािण बडहरा ४००

३९ रािपरु र्िद्यालय ममित ५ ४००

४० बदलपरुागाउँ हुदँ ैपिूिटोल िाने सडक र्प.र्स.र्स. बदलपरुा १३००

४१ अिरुो भरैमपरु चोकदरे्ख दर्क्षण िाने सडक र्नमािण ४ १०००

४२ अिरुो चरेादहेी गाउँको  सडक ब्लक / र्प.र्स.र्स. १० ५००

४३ र्ब.पी. स्मरृ्त भिन क.ि. गत िििको र्नमािणको र्नरन्तरता १५००

िडास्तरीर् र्ोजिा तथा कार्यक्रम ५९१०६

िडा निं. १ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ५४२५

१ अिरुो बहुउदशे्यीय कबडिहल र्नमािण िडा निं. १ ५००

२ हाटििार व्यिस्थापन (पिूािािर र्नमािण) पत्थरकोट िडा निं. १ ५००

३ र्सद्दाथि स्मारक मा.र्ि को अिरुो कम्पाउन्ड िाल र्नमािण िडा निं. १ २००

४ कपासी झङुली टोल र शार्न्तपरुको अिरुो सडकमा ब्लक िडा निं. १ ५००

५ किि ेर्नमािण चिंघाट िडा निं. १ ३००

६

रामेश्वर आिारभतु र्िद्यालयको शौचालय ममित,तार िाली सर्हतको बाउन्ड्ी 

र्नमािण,खानेपानीको व्यिस्थापन ,कक्षाकोठामा पिंखाको व्यिस्थापन , बाल 

र्िकास भिनमा र्भिे लेखन

िडा निं. १ ३००

७ पोखरी ममित सिंहार तथा सिंरक्षण (र्िर्भन्न स्थानहरूमा) िडा निं. १ २००

८ बौद्द गमु्िामा शौचालय र्नमािण िडा निं. १ २००

९ भि बहादरु दलािमीको घरदरे्ख तचुसी भट्टरार्को घरसम्मको सडकमा ब्लक िडा निं. १ ३००

१० अत्यािश्यकीय ममित सिंहार तथा र्िर्िि िडा निं. १ ४००
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११ कायािलय सिंचालन तथा व्यिस्थापन िडा निं. १ १२५

१२ अिरुो बाल उिान र्नमािण िडा निं. १ ७००

१३ र्नमािणािीन पाकि र्भर र्पकर्नक स्पोटि र्नमािण िडा निं. १ ७००

१४ र्सद्दाथि स्मारक मा.र्ि को खलेमैदान सिंरक्षण िडा निं. १ ४००

१५ र्िपद व्यिस्थापन कायिक्रम िडा निं. १ १००

िडा निं. २ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ४९४१

१
सडक र्पर्सस ढलानपरेुना थारू गाँउ मर्नराम थारूको घरदरे्ख कार्शराम 

थारूको घरसम्म
२००

२
सडक र्पर्सस ढलानलक्षमण थारू घरको पिूिउिर रािा पाण्डेको घरसम्मको 

सडक परेुना
३००

३ अिरुो िाल र्नमािणबाल र्िकास भिन गोरूर्सग्नी ३००

४ अिरुो थारू र्दिार र्नमािणगोरूर्सग्नी २००

५
अिरुो नाली र्नमािणश्यामलाल भिुको घरदरे्ख उिर ररतमानको घर हुदँ ैभभतेु 

थारूको घरसम्म
५००

६ नाली र्नमािण गोरूर्सगे साप्तार्हक हाटबिार ३००

७
बाटो स्तरान्नतीथारूकचयाणकारी भिन दरे्ख दर्क्षण र्शिशक्ती प्रा.र्ि िाने 

बाटो
२००

८ अिरुो िाउन्डरी बाल र्नमािणर्शिशक्ती प्रा.र्ि

९ फर्नचिर र्नमािणगौतम बरु्द् बहुमखुी रयाम्पस २००

१० अिरुो िाल र्नमािणश्री र्शिशक्ती प्रा.र्िद्यालय गोरूर्सिंगे ३००

११ कोर्टया मार्ि सिंरक्षण परेुना कोर्टयामार्ि २००

१२ सडक र्पर्सस ढलानगोरूर्सिंगे कोलेश्वर मर्न्दर पररसरको र्भर्र बाटो ३००

१३ ममति सिंभार कायिक्रम िडा र्भर रहकेा र्िर्भन्न सडकहरू ३००

१४ व्यार्मन्टन कोट ममति बरु्द्भमूी न.पा.िडा निं.२ को बडहरा ५०

१५ सडक स्तरोन्नतीबडहरा रािमागि घोरार्नाला दरे्ख शार्न्तटोल िाने सडक ४५०

१६
पानी व्यिस्थापन गोरूर्सिंगेमा रहकेो ियनगर खानेपानी टिंकीबाट बढी भएको 

पानी
३५०

बरु्द्बन बार्टका र्नमािण िैरेनीडाडा- परेुना ५००

१७ र्िपद ्व्यिस्थापन कायिक्रम िडास्तरीय १००

१८ कायािलय ममति तथा व्यिस्थापन बरु्द्भमूी न.पा.२ निं. िडा कायािलय १२५

१९ ममित सम्बन्िी कायिहरू ६६

िडा निं. ३ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ५८०४

१ अिरुो र्प.र्स.र्स. मोमी गाउर्भर ३३३

२ मदिु बाँि मोमी ३००

३ कर्पलनाथ थारूको घरदरे्ख चौिन्नी िरुा सम्मनाली (मोमी) २००

४
अिरुो बाटो स्तरोउन्नर्त (थकुौली) तथा र्दिहारदरे्ख कैलाशचोक सम्म बाटो 

ग्रािले
३००

५ मैरहिा घोराही कचभटि ५००

७ अिरुो नाली गोरखपरु डाँडा २००

८ िहाउको घरदरे्ख दर्क्षण कुलो र्नमािण (दरु्िया) ५३३

१० हररराम थारूको घरदरे्ख श्रीराम बार्नयाक् घरसम्म नाली र्नमािण ४००

११ भतुखानी कचभटि िगुर्डहिा २००

१२ ढाल प्रसादको घरदरे्ख नदी सम्म पानी र्नकास रनगार्ि २००
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१३ कोम ब. र्ि.क.को घरर्नर कचभटि र्नमािण टाँकु २००

१४ सपुादउेराली मनर्दर सिंरक्षण टाँकु ४००

१५ अिुिन भसुालको घरदरे्ख दर्क्षण कुलो र्नमािण टाँकु २३३

१६ अिरुो दगुाि मर्न्दर र्नमािण बोरटापरु २००

१७ अिरुो सामदुार्यक भिन तथा र्टकाराम खनाल घरिेउ बाँि बोरटापरु २३५

१९ अिरुो परकी कुलो र्नमािण बोरटापरु ४००

२० सरुर्क्षत आिास कायिक्रम िडास्तरीय ४००

२१ अत्यािश्यकीय ममित सम्भार िडास्तरीय ३७०

२२ कायािलय सञ्चालन िडास्तरीय २००

िडा निं. ४ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ५६५०

१ सडक र्प.र्स.र्स. िा ब्लक मोमाि गाउ र्भर ५००

२ सडक र्प.र्स.र्स. िा ब्लक गेचिार र डबरा  गाउ र्भर ८००

३ सडक र्प.र्स.र्स. िा ब्लक
र्गताहमालको घर दखेी दउेरीताल िाने बाटो,

सिकुुटी िाने बाटो
५००

४ सडक र्प.र्स.र्स. िा ब्लक हनमुानटोल, परेश्वर घर दरे्ख टािर सम्म बाटो ६००

५ सडक र्प.र्स.र्स. िा ब्लक बडुढी गाउ र्भर ४००

६ सडक र्प.र्स.र्स. िा ब्लक मरुहा गाउ र्भर ५००

७ अिरुो समदुार्यक भिन तथा प्रर्तक्षालय र्नमािण प्रतापपरु, चौराहा चोक ३००

८ सडक स्तरउन्नती

मोमाि चोक दरे्ख थकुौली िाने बाटो,

पाचपालीटोल, शिंकरको घर दरे्ख चौरी स्िास्थय

चौकी िाने बाटो

६००

९ अिरुो नाली र्नमािण भरैमपरु चौरी िाने बाटो ३००

१० दउेराली मर्न्दर र्सतापरु ३००

११ र्सचाई (र्िर्भन्न स्थानमा) िडा स्तरीय ३००

१२ ममित सम्भार िडा स्तरीय ४००

१३ र्िपत व्यिस्थापन िडा स्तरीय १५०

िडा निं. ५ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ५३७१

१ अिरुो र्प र्स र्स ढलान कोर्टहिा ३५०

२ सडक र्प र्सर्स ढलान कठर्नहिा  ५००

३ सडक र्पर्सर्स ढलान र नार्ल र्नमािण ईस्लामनगर ५००

४ दबैु तफि  नार्ल र्नमािण अकरम र्मया को गर्चल समेत नौर्डहिा ५००

५ भचना नाला सफाई तथा र्नमािण र्गदहिा ताल दरे्ख िनकौर्ल सम्म ३००

६ मगुरुगाढ र्प र्स र्स ढलान गार्चल बाटो मगरुघाढ ९००

७ र्िचौिापरु दबैु गचली र्पर्सर्स िा ब्लक र्नमािण र्बचौिापरु २५०

८ मर्न्दर / मर्स्िद िडास्तरीय १०००

९ मदरसाको िग्गामा अिरुो  तारिार र्नमािण र्कचरार्डहिा  २००

१० िडा कायािलय (व्यस्थापन, ममित ) तथा र्िर्िि िडा स्तररय १५०

११ अिरुो र्पर्सर्स पके्रहटेी िडा स्तररय ३५०

१२ अत्यािश्यकीय ममित तथा र्िर्िि िडा स्तररय १२१

१३ र्गदह्िा अिरुो र्पर्सर्स िडा स्तररय २५०

िडा निं. ६ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ६२२०

१ पिंर्डतपरु काली मर्न्दर र्नमािण र पी.सी.सी. ढलान पिंर्डतपरु ५००

२ बैररहिा गाउँ र्भर नाली र पी.सी.सी. ढलान बैररहिा ५००
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३ र्शिपरुा दखेी भकुृटी चौक सम्म िाने सडक स्तरोउन्नर्त तथा पी.सी.सी र्शिपरुा ७५०

४ शब्बीरको घर दखेी नीिर यादिको घर हुदँ ैअिरूो सडक पी.सी.सी बदलपरु पर्िमर्डह ५००

५
कौडोर्लया सहबे अलीको घर दखेी सनेहीको घर सम्म बाटोमा पी.सी.सी. 

ढलान
कौडोर्लया ६००

६ खानेपानीको लार्ग पाईप, मत्था, तथा िाली र्ितरण िडा निं.–६ र्भर ५००

७ सेमरहना काली मर्न्दर र र्शि मर्न्दर र्नमािण सेमरहाना ३७०

८
र्शिपिूनको घर दखेी िािंसफारम सम्म बाटोमा स्तरोउन्नर्त र र्ििय गपु्ताको 

घर दखेी उिर तफि  मखु्य सडक सम्म पी.सी.सी. ढलान
महुिा ९५०

९ कौडोर्लया मदरसा र मर्स्िदमा पलास्टर , रङ्गरोगन तथा रेर्लङ्ग र्नमािण कौडोर्लया ३००

१० कायािलय सञ्चालन महुिा िडा कायािलय १५०

११ अत्यािश्यकीय ममित सम्भार तथा र्िपद ्व्यिस्थापन कायिक्रम समेत महुिा िडा र्भर ५००

१२ सानो ट्यिूले िडान तथा र्नार ममित २००

१३ कायािलयको सौन्दयीकरण बनाउनको लार्ग १००

१४ कोहडौर्लयाको दर्क्षण टोल िाने सडक र्पर्सर्स ३००

िडा निं. ७ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ५६२०

१ तर्कयिा गाउँ र्भर दगुाि मर्न्दर िाने बाटोमा माटो पटान ग्रभेल गने तर्कयिा ३००

२ तर्कयिा गाउको र्शिमर्न्दर र्नमािण तर्कयिा ५००

३ बाबरु्डहिा अिरुो सडक र्प.र्स.सी ढलान बाबरु्डहिा ५००

४ सिंगनर्डहिा गाउको पबूि सडक ग्रभेल तथा माटो पटा सिंगनर्डहिा ३००

५ मानपरु गाउर्भर दरे्ख उिर तफि  िाने अिरुो सड्क र्प.र्स.र्स. मानपरु ८००

६ निंगार्डहिा अिरुो सडक र्प.र्स.र्स. निंगार्डहिा ५००

७ सेखिुर्नया अिरुो सडक र्प.र्स.र्स. सेखिुर्नया ५००

८ र्बसनुपरु गाउ र्भर अिरुो सडक र्प.र्स.र्स. र्बसनुपरु ५००

९ डेरिा गाउ र्भर सडक  र्प.र्स.र्स. डेरिा ३००

१० बनरर्डहिा गाउ र्भर उिर तफि  माटो पटान र र्प.र्स.र्स. बनरर्डहिा ३००

११ ममित सम्भार ( िडा र्भरका मर्न्दर सडकहरु) िडा भरर ४००

१२ मानपरु स्कुल ममित तथा आिश्यक फर्निचर खररद मानपरु ३००

१३ िडा कायािलय व्यिस्थापन मानपरु १५०

१४ अत्यािश्यकीय ममित तथा  र्बपद ब्यिस्थापन कायिक्रम िडास्तरीय २७०

िडा निं. ८ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ६५००

१ अिरुो र्प. र्स. र्स. ढलान हररहरपरु पिूिर्डही
र्तलकरामको घर दरे्ख प्रर्तक्षालय हुिंद ैकुमाल 

टोल र्भरका गचली सडकहरु
८००

२ सडक स्तरोन्नती
ससु्परुा मेन सडकको कचभटि दरे्ख र्मरलाल 

र्तिारीको घर अगाडीको कचभटि सम्म
५००

३ सडक स्तरोन्नती
अमहि झोलङ्ुगे दरे्ख अमहिा र ठाकुरापरु 

िाने सडक चौक सम्म
८००

४ सडक र्प. र्स. र्स. ढलान पर्चगािंर्ि
र्िपत िरईको घर दरे्ख दर्क्षण भोला अर्हरको 

घर सम्म
८००

५ सडक र्पर्सर्स ढलान तथा नाली र्नमािण
दखिस्िा चौक दरे्ख दर्क्षण गया प्रसाद मचलाको 

घर सम्म
५००
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६ सडक स्तरोन्नती मिनुगर रार्स र्मल चौक दरे्ख दहरचण्डी सम्म ६००

७ सडक र्पर्सर्स मिनगर
सानो हरररामको घरको चौक दरे्ख कमता 

अर्हर घर हुिंद ैलाले खर्टकको घर सम्म
५००

८ सडक र्पर्सर्स तथा स्तरोन्नती
सेमहना रािशेको घर दरे्ख मिनुगर स्कूलको 

सडक सम्म
२००

९ सडक स्तरोन्नती प्रसरामपरु गाउिं र्भर सडक स्तरोन्नती ५००

१० सडक र्पर्सर्स िनसौली
िदेरुाम र्घर्मरेको घरको चौक दरे्ख दर्क्षण 

ििािती नेटुिाको घर सम्म
५००

११ अत्यािश्यकीय िडा स्तरीय ममित सिंभार कायिक्रम िडा स्तरीय ६५०

१२ कायािलय सिंचालन िडा निं. ८ हररहरपरु कायािलय १५०

िडा निं. ९ िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ६९००

१ हररराम थारुको घर हुद ैर्िफई थारुको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती र्तनघरेिा २००

२
राम औतारको घर दखेी दर्क्षण र्डहिा र्नम ढोबीको घर सम्म अिोरी 

र्प.र्स.र्स. ढलान
चम्पापरु दर्क्षण र्डहिा ७००

३ झोलङ्ुगे पलु दरे्ख पर्िम र्डहिा िाने बाटो सम्म र्प.र्स.र्स. ढलान िमौली र्िच्ला र्डहिा ७००

४ र्बरण ुभिुालको घर दरे्ख र्न्र र्घर्मरेको घर सम्म र्प.र्स.र्स. ढलान र्र्मर्लया लोकमागि दरे्ख दर्क्षण ७००

५ िमौली िाने बाटो दखेी टान्सफमिर सम्म बाटो स्तरोउन्नती तथा ह्यमूपार्प चमरसठ ३००

६ अिरुो नाली र्नमािण तथा बाटो स्तरउन्नती मैटहिा ४००

७ रायमार्झको घर दखेी सरस्िर्त पन्थीको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती असनाहारा १००

८ िेदी थारुको घर दखेी र्फचड सम्म बाटो स्तरउन्नती बकुर्लपरु २००

९
लोकमागि दरे्ख प्रर्दप कुिरको घर सम्म फेरु थारुको घर दरे्ख बोम बहादरु 

र्ि.सी.को घर सम्म बाटो स्तरउन्नती
डुमरा लोकमागि दर्क्षण ३००

१० र्लला सिुदेीको घर दरे्ख झर्बन्रराि शास्त्रीको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती र्र्मर्लया लोकमागि दरे्ख दर्क्षण २००

११ र्पपलको चौपारी दरे्ख दिे बहादरु बार्दको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती खट्टरुख ३००

१२ कायािलय व्यिस्थापन १००

१३ अत्यािश्यकीय ममित सम्भार तथा र्िपद व्यिस्थापन कायि िडा स्तरीय ५००

१४ र्शिालय मर्न्दर दरे्ख पाणेर्डहिा िानेबाटो स्तरउन्नती भररया २००

१५ करर्नहिामा कचभिट  र्नमािण गब्दहिा २००

१६ खानेपानी हणे्डपाईप िडास्तररय ३००

१७ स्यालो ट्यिूले (र्िर्भन्न स्थानमा) िडास्तररय ५००

१८ कालोपाईप, पर्म्पसेट, मोटर िडान (र्िर्भन्न स्थानमा) िडास्तररय ५००

१९ एक घर एक करेसा बारी तरकारीको र्िउ र्ितरण िडास्तररय १००

२० स्यालो ट्यिूले र कालो पाईप र्िस्तार (र्िर्भन्न स्थानमा) िमौली पिुिर्डहिा २००

२१ र्िपत व्यिस्थापन एिंिम र्िर्िि िडास्तररय १००

२२ रयाम्पसटोल अिरुो मर्न्दर चौिन्नपरु १००

िडा निं. १० िडास्तरीय योिना तथा कायिक्रम ६६७५

१ अिरुो र्प.र्स.र्स  हरदासर्डहिा १० ५५०

२ अिरुो गगनी र्प.र्स.र्स. ढलान १० ५००

३ र्बिगौरी सडक स्तर उन्नती १० ३००

४ अिरुो िनकौर्ल मनसापरु र्प.र्स.र्स. ढलान १० ४००

५ हररहिा र्प.र्सर्स. ढलान १० ५००



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

६ भगिानपरु अिरुो  र्प.र्स.र्स. ढलान १० ३००

७ बैकुन्ठपरु र्प.र्स.र्स. ढलान १० ३००

८ पोखरहिा र्प.र्स.र्स. ढलान १० ६००

९ मोर्तनगर र्प.र्स.र्स. ढलान १० ७००

१० दगुाि मन्दीर चतेरादईे १० ३००

११ चतेरादईे ब्लक र्नमाणि / लोहरौला खानेपानी १० २००

१२ लोहरौला सडक स्तर उन्नती १० २००

१३ ढडीहिा सडक स्तर उन्नती १० १५०

१४ पेटखलीया र हुन्डा बाि र्नमाणि १० ३००

१५
रर्ि समदुाय र्िद्यालय प्रा.र्ि.  कापेट तथा फर्नचिर खररद / हरदारसर्डहिा 

प्रा.र्ि. र्नमाणि
१० २००

१६ दउेपरुा अिरुो र्पर्सर्स ३००

१७ अत्यािश्यकीय ममित तथा र्िपद व्यिस्थापन कायिक्रम समेत १० ६७५

१८ ढडीहिा र्िद्यालयमा बाल बाउन्ड्ी र र्शक्षक व्यिस्थापन ११ १००

१९ मठ मर्न्दर िामीक स्थल ममित सम्भार १००

झोलुगें पुल के्षरगत भिकास कार्यक्रम २२००

१
बरु्द्भमुी बेल नर्द झो.प.ु ७- ८ चरी गाउँ, पोखरहािा घाट बरु्द्भमुी १०, टाकु 

मसुरेु झो.प,ु बरु्द्भमूी नगरपार्लका, कर्पलबस्तु
२२००

प्रदेश तर्य का र्ोजिाहरू ३०९४५

समार्नकरण अनदुान ६०९५

१ साना कृर्ि औिार तथा यन्र उपकरणमा अनदुान १७५०

२ कोर्भड प्रभार्ित भर्ि गाउँ फकेका कृिकहरूलार्ि उत्पादन सामाग्री अनदुान २०००

३ एक स्थानीय तह एक उत्पादन कायिक्रम १७००

४
कायिक्रम कायािन्ियनका लार्ग कृर्ि/ पशपुन्िी अर्िकृत (स्नातक उिीणि) 

िनशर्क्त सेिा करार
४००

५ पार्लका कोसेली घर (प्रदशिनी तथा र्बक्री कक्ष) १०००

६
राि ुलम्सालको घरको दर्क्षण दरे्ख िर्रैनी (र्फचड) हुदँ ैकृरण र्ि.सीको घर 

सम्म बाटो कालोपरे िडा निं. ४
१०००

७ भकुृटी सामदुार्यक र्सकार्ि केन्रको अिरुो भिन र्नमािण िडा निं. ४ १०००

८ रनगार्ि स्िास्थय चौकी िाउण्ड्ीिाल तथा मार्थचलो तलाको र्नमािण िडा निं. ३ १०००

९ थारू समदुायका लार्ग कृर्ि सामदुार्यक भिन, गोरूर्सगें िडा निं. २ १०००

१०
नेपाल रार्रिय मा.र्ि. पलस्टर, रिंग रोगन, भिनको रेर्लिंग, भ्याल, ढोका र 

चौरी) िडा निं. ५
१०००

११ िनज्योर्त मा.र्ि. िाउण्ड्ीिाल र्नमाणि, मिनुगर िडा निं. ८ १०००

१२
गगनी गाउँदरे्ख र्ििगौरी चोकसम्म र यसै बाटो दरे्ख पिूि र्बिगौरी गाउँ 

र्भरको मलु बाटो उस्तरोउन्नती
१०००

१३ कर्पलिस्त ुरार्रिय मा.र्ि. चतेरादहेी अिरुो भिन र्नमािण िडा निं. १० १०००

१४ राम लक्ष्मण मर्न्दर ताल सौन्दयि सिंरक्षण िडा निं. ३ १०००

१५ करेहरा गाँउमा र्प.र्स.र्स. र्नमािण िडा निं. ५ १०००

१६
दर्क्षणटोल टयबेूल िल प्रबन्ि सर्मर्त िाने बाटो तथा कचभटि र्नमािण, 

बोरटापरु िडा निं. ३
१०००

१७ मखु्यमन्री ग्रार्मण र्िकास तथा रोिगार कायिक्रम ७०००



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

३.२ भसचंाई १६८००

१ अिरेु र्सचार्ि कुलो र्टरकर डाँडा ८००

२ अिरुो भलेार्ि झरनीय कुलो ८००

३ अिरुो भलेार्ि कुलो र्टरकर गाउँ र्भर ५००

४ स्यालो ट्यिूले िडान परैुना + दिेीपरु + बडहरा ८००

५ स्यालो ट्यिूले िडान घन्चौरा + मोमी + थकुौली ६००

६ र्सचार्िको लार्ग आिश्यक सामाग्री िडा निं. ४ ४००

७ स्यालो ट्यिूले िडान भरैमपरु + िोतपरु ४००

८ स्यालो ट्यिूले िडान रािपरु + मगुरुगाढ ५००

९ स्यालो ट्यिले िडान मिनुगरा + र्िटार्र्डहिा ५००

१० स्यालो ट्यिूले िडान मैटहिा +डुमरी+दीपर्शखा मेर्डकल पिार्ड ६००

११ अिरुो र्सचार्ि मोती नगर १० ५००

१२ स्यालो ट्यिूले िडान बदलपरुा +लक्ष्मीपरु ६ ४००

१३ अिरुो र्सचार्ि कुलो चिंघाट १ ५००

१४ फचकर्हया पोखरी ममित १ ४००

१५
स्यालो ट्यिूले िडान तथा समरसल पम्प िडान र्िर्भन्न स्थानमा (नगर 

प्रमखुको सहमर्तमा)
१३००

१६ भरई खोला र्सँचाई योिाना र्सचाँर् कुलो ममित बरु्द्भरु्म  न.पा. िडा निं. ३ ३५००

१७

महने्रकोट र्सचाई प्रणाली अन्तरगत ( बसन्तपरु– झगडहिा, 

पििर्तर्नया–फचकैया, पििर्तर्नया– भलेाही, र्टरकर–िनिा चफेला) कुलो 

र्नमािण बरु्द्भरू्म

३५००

१८ नीर्तगत,प्रशासर्नक तथा ब्यबस्थापन खचि १००

१९ बायोग्यास िडान २००

२० सिुाररएको चलुो (बायोमास) प्रर्बर्ि िडान २००

२१ सौयि उिाि प्रर्बर्ि िडान ३००

३.३ सिाहल (ििि तथा शहरी भिकास) ०

िस्ती तथा आिास र्िकास कायिक्रम

१

३.४ सचंार तथा उजाय ०

रार्रिय ग्रार्मण तथा निीकरणीय उिाि कायिक्रम

१

३.५ लागत सहिागीता २६०००

१ र्ि.स.स. कर्पलिस्त ु(गतिििको स्िीकृत कायिक्रम बमोर्िम) ६५००

२ समदुाय सँग ५०/५० कायिक्रम ८५००

३ समदुाय सँग ६०/४० कायिक्रम ६०००

४ सडकबोडि कायिक्रम २०००

५ तरार्ि मिेस समरृ्र्द् कायिक्रम ३०००

३.६ अन्त्र् मेभसिरी उपकरण खररद ममयत २०००

१
कायािलयको आिश्यकीय कायिहरू फर्निचर, र्फरचस मेर्सन उपकरण, 

कम्प्यटूर लगायतका सामाग्रीहरू खररद
८००

२ फर्निचर तथा र्फि रचसि ४००

३ कम्प्यटूर खररद ४००

४ मेर्सनरी उपकरण खररद २००

नोटः कायिपार्लकाबाट प्रर्क्रया परुा गरी 

कायािन्ियन गने ।



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

५ फर्निचर तथा र्फि रचसि ममित खररद २००

३.७ सडकबोडय  कार्यक्रमहरू ०

१ र्टरकर - चफेला - बनिा- मोमी सडक (न.पा. ८लाख)

२ बडुढी गाउँदरे्ख - लोकमागि सडक (न.पा. ६ लाख)

३ दरखसिा - र्गदहिा - पे्रमनगर सडक (न.पा. ६ लाख)

३.८ िगर स्तरीर् ममयत सम्िार तर्य ५०००

१ अत्यािश्यकीय ममित कायिका लार्ग योिना ( नगर प्रमखुको सहमर्तमा) ५०००

४. िातािरण तथा भिपद् व्र्िस्थापि भिकास

४.१ खािेपािी आपूभतय कार्यक्रम ७०००

१ र्ि.स.स. को साझदेारी कायिक्रम गतिििको ७०००

४.२ सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम १५००

१ सौयि सडक बर्ि कायिक्रम १५००

४.३ िि तथा िू-सरंक्षण २५००

िन प्रिर्िन तथा व्यिस्थापन कायिक्रम

१ र्िरूिा उत्पादन तथा नसिरी र्नमािण नसिरी तथा सामदुार्यक िन सँग ५००

२
सामदुार्यक िनबाट सञ्चार्लत उद्योगहरूलार्ि प्रोत्साहन अनदुान (िनिन्य 

उत्पादनमा आिाररत)
५००

३ सामदुार्यक िन अन्तगिता पाकि , उद्यान र्िकास कायिक्रम कुन्रा. सा.िा ५००, बसन्तपरु सा.िा. ५०० १०००

४ िातािरण मैरी कायिक्रम (िनचतेना, रोकथाम, र्नयन्रण सम्बन्िी ५००

४.४  र्ोहोरमैला व्र्िस्थापि २०००

१ चयाण्ड र्फचड सार्ट व्यिस्थापन र उक्त िन समहूका गर्तर्िर्ििन्य कायि) ५००

२  शौचालय र्नमािण अनदुान (िस्तगुत) ३००

३ फोहरमैला प्रचार प्रसार िस्तगुत सहयता व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायिहरु ३००

४
फोहरमैला व्यिस्थापनको लार्ग गाडी तथा िनशर्क्त पररचालन (तलब, 

र्न्िन, ममित र अन्य सामाग्री)
५००

५ नगर स्तरीय फोहोरमैला न्यनूीकरण, कम्पोि र्िन र्ितरण लगायत ३००

६ कमिचारीलार्ि आिश्यक सामाग्री खररद १००

४.५  एम्बलेुन्त्स सञ्चालि तथा व्र्िस्थापि खचय ५००

१
 एम्बलेुन्स सञ्चालन तथा व्यिस्थापन खचि (तलब समेत) कायिर्िर्ि अनरुूप 

अनदुान
५००

४.६ भिपद व्र्िस्थापि १००००

र्िपद ्प्रकोप व्यिस्थापन कोि

१ र्िपद ्प्रकोप व्यिस्थापन कोि ९८००

२ िारुण यन्र सिंचालन सहिीकरण २००

५. ससं्थागत भिकास / मािि सशंािि तर्य

५.१ न्त्र्ाभर्क सभमभत १०५०

१ न्यार्यक सर्मर्त/ िनप्रर्तर्नर्ि / कमिचारीहरूको क्षमता अर्भिरृ्र्द् तार्लम १०५०

५. चालु तथा प्रशासभिक खचय ८९४००

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी  तलि



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

२ स्थायी तलि कमिचारी

३ करार कमिचारीको तलब

४ ज्यालादारी कमिचारीको तलब

५ २१११२ पदार्िकारी पाररश्रर्मक-

६ २११२१ पोिाक कमिचारी

७ पोिाक कमिचारी (स्थायी)

८ पोिाक कमिचारी (करार

९ २११२२ खाद्यान

१० २११२३ औिर्ि उपचार खचि (कमिचारी)

११ ख) औििी उपचार खचि कमिचारी

१२ २११३२ महगी भिा कमिचारी

१३ महगी भिा (स्थायी)

१४ महगी भिा (करार)

१५ २११३४ बैठक भिा कमिचारी-

१६ बैठक भिा कायािपार्लका (कमिचारी)

१७ बैठक भिा (रािश्व परामशि सर्मर्त)

१८ बैठक भिा (आर्थिक र्बकास सर्मर्त)

१९ बैठक भिा (पिुििार र्बकास सर्मर्त)

२० बैठक भिा (सामार्िक र्िकास सर्मर्त)

२१ बैठक भिा (िाताबरण तथा र्िपद ्ब्यिस्थपन र्बकास सर्मर्त)

२२ बैठक भिा (र्बियेक सर्मर्त)

२३ बैठक भिा (न्यार्यक सर्मर्त )

२४ बैठक भिा (टेण्डर,मचुयकिं न,खररद मचुयाकन)

२५ २११३९ अन्य भिा

२६ र्शश ुस्याहार

२७ दशै,र्तहार चाडपििमा खर्टए कमिचारी भिा

२८ २११३५ स्थानीय भिा

२९ २११४१ बैठक भिा पदार्िकारी

३० बैठक भिा कायािपार्लका (पदार्िकारी)

३१ बैठक भिा (िडा सर्मर्त)

३२ बैठक भिा (रािश्व परामशि सर्मर्त)

३३ बैठक भिा (आर्थिक र्बकास सर्मर्त)

३४ बैठक भिा (पिुििार र्बकास सर्मर्त)

३५ बैठक भिा (सामार्िक र्िकास सर्मर्त)

३६ बैठक भिा (िाताबरण तथा र्िपद ्ब्यिस्थपन र्बकास सर्मर्त)

३७ बैठक भिा (र्बियेक सर्मर्त)

३८ बैठक भिा (न्यार्यक सर्मर्त )

३९ २११४२ पदार्िकारी अन्य सरु्बिा

४० पदार्िकारी अन्य सरु्ििा (सिंचार )

४१ पदार्िकारी अन्य सरु्ििा (औिािी उपचार खचि)

४२ पदार्िकारी अन्य सरु्ििा (िडा सदस्यलार्ि पोशाक उपलब्ि गराउने)

४३ २११४९ पदार्िकारी अन्य भिा

४४ २१२१३ योगदानमा आिाररत र्बमा कोि खचि
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खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

४५ २१२१४ कमिचारी कचयाण कोि

४६ २२१११ पानी तथा र्बिलुी

४७ २२११२ सञ्चार महशलु-

४८ सिंचार कायािलय

४९ सिंचार िडा कायािलय

५० २२२११ ईन्िन  (पदार्िकारी)

५१ र्न्िन कायािलय

५२ र्न्िन िडा कायािलय

५३ २२२१२ र्न्िन कायािलय प्रयोिन

५४ २२२१३ सिारी सािन ममित खचि

५५ २२२१४ र्बमा तथा निीकरण खचि

५६ २२२२१ मेर्शनरी तथा औिार ममित सम्भार तथा सञ्चालन खचि

५७ २२२३१ र्नर्मित सािििार्नक सम्पिी ममित सम्भार खचि

५८ २२२९१ अन्य सम्पर्िहरूको सञ्चालन तथा ममित सम्भार खचि

५९ २२३११ मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री

६० २२३१३ पसु्तक तथा सामाग्री खचि

६१ २२३१४ ईन्िन अन्य प्रयोिन

६२ २२३१५ परपर्रका , िपाई तथा सचुना प्रकाशन खचि-

६३ ठेरकपट्टा सचुना प्रकाशन

६४ शभुकामना र समिदेना

६५ अन्य सचुना प्रकाशन

६६ २२३१९ अन्य कायािलय सञ्चालन खचि-

६७ २२४११ सेिा र परामिश खचि (IEE/DPR) र अन्य

६८ २२४१२ सचुना प्राणाली तथा सफ्टियेर सञ्चालन खचि

६९ २२४१३ करार सेिा शचुक

७० २२४१४ सरसफार्ि र्न्िन र सेिा शचुक

७१ २२४१९ अन्य सेिा शचुक

७२ २२५११ तार्लम खचि-

७३ कमिचारी

७४ पदार्िकारी

७५ सीपर्बकास तथा िनचतेना तार्लम तथा गोर्ि सम्बन्िी खचि

७६ २२५२२ कायिक्रम खचि

२२५२२ अिलोकन भ्रमण खचि

७७ २२५२९ र्िर्िि कायिक्रम खचि

७८ २२६११ अनगुमन मचुयाकन खचि-

७९ २२६१२ भ्रमण खचि-

८० पदार्िकारी

८१ कमिचारी

८२ २२६१९ अन्य भ्रमण खचि-

८३ २२७११ र्बर्बि खचि-

८४ र्िर्िि खचि (कायािलयको र्चयापान)

८५ र्िर्िि खचि (िडा कायािलय र्चयापान)

८६ र्िर्िि खचि (कायािलयको अर्तर्थ सत्कार (नगर प्रमखु)



र्िर्नयोर्ित रकमर्स.निं. क्र.सिं.
खचि 

र्शििक
कायिक्रम र्शििक सिंचालन हुनेस्थान

८७ २२७२१ सभा सञ्चालन खचि

८८ २५३१४ िार्मिक तथा सािंस्कृर्तक सिंस्था सहायता

८९ २७११२ अन्य सामार्िक सरुुक्षा

९० २७२१२ उदार राहत तथा पनुिस्थापना

९१ २८१४२ घर भाडा

९२ २८१४९ अन्य भाडा

६. अन्त्र् कार्यक्रम

 ६.१ प्रिािमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  ६३००

१ प्रार्िर्िक सहायकको तलि सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण ३६७

२ प्रार्िर्िक सहायकको पोसाक सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण १०

३ रोिगार सिंयोिकको तलि सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण ४६८

४ रोिगार सिंयोिकको पोसाक सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण १०

५ रोिगार सेिा केन्रको सँचालन खचि सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण ६४

६ रोिगार सेिा केन्रको सदुृढीकरण सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण १८९

७ र्िपन्न श्रर्मकको ज्याला (दरै्नक रु. 517 * सिंख्या 100 * र्दन 100) सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण २२

८ र्िपन्न श्रर्मकको ज्याला (दरै्नक रु. 517 * सिंख्या 100 * र्दन 100) सामार्िक सरुक्षा तथा सिंरक्षण ५१७०

६.२ सामार्िक सरुक्षा कायिक्रम तफि

१ सामार्िक सरुक्षा भिा १२००००

६.२ बहुके्षरीय पोिण कायिक्रम

बहुके्षरीय पोिण कायिक्रम २०००


