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भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन काययविधध , 
धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको छ । 

संम्बत ्२०७९ सालको ऐन नं. 02 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको विधनयोिन ऐन, २०७9 

गाउँ सभामा प्रस्ततु धमधत:२०७९/03/10 

गाउँ सभाबाट पाररत धमधत:2079/03/27 

अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण धमधत:2079/04/01  
प्रस्तािनााः    

सानीभेरी गाउँपाधलकाको आधथयक िर्य २०७9/80 को सेिा र काययहरुको लाधग सजित कोर्बाट 
केही रकम िर्य गने अधधकार ददन र सो रकम विधनयोिन गनय िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको 
धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजिम सानीभेरी गाउँ सभाले यो ऐन  बनाएको छ। 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः-(१) यस ऐन को नाम “सानीभेरी गाउँपाधलकाको विधनयोिन ऐन, २०७9” 
रहेको छ। 

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभार्ा:- विर्य िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐन मा, 

(क) “आधथयक िर्य” भन् नाले हरेक िर्यको साउन मवहनाको एक गतेदेजि अको िर्यको आर्ाढ मसान्त 
सम्मको अिधधलाई सम्झनपुछय। 

(ि) “गाउँपाधलका” भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकालाई सम्झनपुछय। 

(ग) “विधनयोिन” भन् नाले सभाद्वारा विधभन्न काययहरुका लाधग विधभन् न शीर्यकमा िर्य गनय विधनयोिन 
भएको रकम सम्झनपुछय। 
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(घ) “संविधान” भन् नाले नेपालको संविधान सम्झनपुछय। 

(ङ) “सजञ् र्त कोर्” भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको सजञ् र्त कोर् सम्झनपुछय। 

(र्) “सभा” भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको गाउँ सभालाई सम्झनपुछय। 

(छ) “काययपाधलका” भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको गाउँ काययपाधलकालाई सम्झनपुछय। 

(ि) “अध्यक्ष” भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झनपुछय। 

(झ) “अधधकृत” भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झनपुछय। 

३. आधथयक िर्य २०७9/80 को धनजम्त सजित कोर्बाट रकम िर्य गने अधधकाराः- (१) आधथयक िर्य 
२०७9/80 को धनजम्त गाउँ काययपाधलका, िडा सधमधत, विर्यगत शािाले गने सेिा र काययहरुका 
लाधग अनसूुर्ी-१ मा उल्लेजित र्ालू िर्य, पूजँिगत िर्य, वित्तीय व्यिस्थाको रकम र आि 
२०७8/०७9 को दावयत्ि स्थानान्तरण समेत गरी िम्मा रकम ५१,५०,९०,००० (अक्षरेुपी रुपैया ँ
एकाउन्न करोड पर्ास लाि नब्बे हिार मात्र।)  मा नबढाई धनददयष्ट गररए बमोजिम सजित कोर्बाट 
िर्य गनय सवकनेछ। 

(२) उक्त रकम बाहेक संघीय सरकार¸ प्रदेश सरकार र अन्य स्रोतबाट थप हनुे रकमलाई 
संजर्त कोर्मा आम्दानी गनय र रकम प्राप्त हुँदा तोवकए बमोजिमका जशर्यकमा िर्य गनय उक्त धसमाले 
बाधा पगेुको माधनने छैन।   

४.  विधनयोिनाः-(१) यस ऐन द्धारा सजित कोर्बाट िर्य गनय अधधकार ददइएको रकम आधथयक िर्य 
२०७9/80 को धनजम्त सानीभेरी गाउँपाधलकाको गाउँ काययपाधलका, िडा सधमधत र विर्यगत शािाले 
गने सेिा र काययहरुको धनजम्त विधनयोिन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन काययपाधलका, िडा सधमधत र 
विर्यगत शािाले गने सेिा र काययहरुको धनजम्त विधनयोिन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनु ेर 
कुनैमा अपगु हनुे देजिन आएमा गाउँ काययपाधलकाले बर्त हनु ेशीर्यकबाट नपगु हनु ेशीर्यकमा रकम 
सानय सक्नेछ। यसरी रकम सादाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको िम्मा रकमको 25 प्रधतशतमा 
नबढ्न ेगरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा 
रकम सानय तथा धनकासा र िर्य िनाउन सवकनेछ। 

(३) पूजँिगत िर्य र वित्तीय व्यिस्थातफय  विधनयोजित रकम साँिा भकु्तानी िर्य र व्याि 
भकु्तानी िर्य शीर्यकमा बाहेक अन्य र्ालू िर्य शीर्यकतफय  सानय र धबत्तीय व्यिस्था अन्तगयत साँिा 
भकु्तानी िर्यतफय  धबधनयोजित रकम ब्याि भकु्तानी िर्य शीर्यकमा बाहेक अन्यत्र सानय सवकन ेछैन। 

तर र्ाल ुतथा पूजँिगत िर्य र वित्तीय व्यिस्थाको िर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सानय सवकनेछ। 
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(४) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको 
िम्मा स्िीकृत रकमको 25 प्रधतशत भन्दा बढ्ने गरी कुन ैएक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा 
रकम सानय परेमा गाउँ सभाको स्िीकृधत धलन ुपनेछ।  

५.  िर्य िटुाउने स्रोताः- (१) सानीभेरी गाउँपाधलका विधनयोिन ऐन, २०७9 विधनयोजित रकमको स्रोतको 
रुपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुान रकम, रािस्ि 
बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे रकम, अन्तरसरकारी स्तर तथा विधभन्न गैरसरकारी संस्थाहरुबाट समपूरक 
काययक्रम माफय त प्राप्त हनुे रकम, स्थानीय संजर्त कोर्को मौज्दात रकम, आन्तरीक आम्दानी, काननु 
बमोजिम धनददयष्ट गरीएको आन्तरीक तथा बाह्य ऋण आदी स्रोतको उपयोग गरीनेछ। 

      (२) आधथयक िर्य २०७9/80 को धनजम्त अनसूुजर्-२ बमोजिम स्रोत िटुाइनेछ। 

६.  रकमको बाडँफाटँाः- (१) गाउँपाधलकाको लक्ष्य, नीधत तथा काययक्रम अनसुार धनधायररत धसद्धान्त तथा 
प्राथधमकता, स्रोतको उपलब्धता, िनताको र्ाहना, आन्तरीक आयको स्तर, िनसंख्या र भौगोधलक 
अिस्था आदीका आधारमा बिेटको बाँडफाँट गररनेछ। 

(२) र्ाल ुतथा पजुिगत जशर्यक तथा सो अन्तगयत बाँडफाँट हनु ेरकम अनसूुजर्-३ बमोजिम 
हनुेछ। 

७.  सजित कोर् वहसाब धमलानाः- (१) आ.ि. २०७9/80 को आय व्यय अनमुानमा सजित कोर्को 
सम्भावित मौज्दात रकमलाई आधार मानी बिेट विधनयोिन गरीनेछ। 

(२) आधथयक िर्यको समाधप्त पधछ हनु ेवहसाब धमलान बाट िदु मौज्दात रकम बवढ हनु आई, 

तत्काल केही गनय आिश्यक देजिएमा आिश्यक काययक्रम बनाइ िर्य गने प्रयोिनका लागी 
गाउँपाधलका अध्यक्षले गाउँ सभाबाट स्िताः प्रत्यायोजित अधधकार प्रयोग गनेछ। 

(३) उपदफा (२) अनसुारको िर्य वििरण गाउँ काययपाधलका बाट तै्रमाधसक रुपमा अनमुोदन 
गराउनपुनेछ। 

तर, एक करोड रुपैयाभन्दा बवढ रकमको हकमा गाउँ सभाबाट अनमुोदन गराउनपुनेछ। 
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अनसूुजर्-१ 

दफा-३ संग सम्बजन्धत 

आय व्यय वििरण 

आ.ि. : २०७९/८० 

आय: 
शीर्ाक 

आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथा 

आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोलिि अनुमान 

आ.ि. २०७९/८० को 

अनुमान 

आय ४४,३५,१२,५४६ ५५,९३,०४,४०० 51,50,९०,००० 

रािस्ि  ७,३७,२१,४६६ ९,२३,६९,४०० ११,०३,६२,००० 

आन्तररक श्रोत ४७,८८,३११.१२ १,५७,१८,४०० १,७५,००,००० 

१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा िापतको 
आयमा लाग्ने कर 

0  ० १,००,००० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ९३,३४५ २०,००,००० ५,००,००० 

११३१४ भधुमकर/मालपोत ९,०३,७१८ १९,००,००० १२,००,००० 

११३२१ घरिहाल कर २,९९,३२६.१२ १०,००,००० ६,००,००० 

११४५१ सिारी साधन कर (साना सिारी) 0  २०,००० ९५,००० 

१४२१९ अन्य सेिा शलु्क तथा धबक्री 0  ६९,६३,४०० १,००,००,००० 

१४२२१ न्यावयक दस्तूर 0  २०,००० १०,००० 

१४२२४ परीक्षा शलु्क 0  ३०,००० २,००,००० 

१४२२९ अन्य प्रशासधनक सेिा शलु्क १२,०८,८८७ ५,००,००० १५,००,००० 

१४२४३ धसफाररश दस्तरु ९,९३,१०९ १४,००,००० ९,००,००० 

१४२४४ व्यजक्तगत घटना दताय दस्तरु 0  ६,००,००० ५,००,००० 

१४२४५ नाता प्रमाजणत दस्तरु 0  ५०,००० १,४५,००० 

१४२५३ व्यािसाय रजिषे्ट्रशन दस्तरु 0  ३०,००० ० 

१४२५४ रेधडयो/ एफ.एम.सिालन दस्तरु 0  ५,००० ० 

१४६११ व्यिसाय कर १,०५० २,००,००० २,५०,००० 

रािस्ि बाडँफाडँबाट प्राप्त रकम ६,८९,३३,१५४.८८ ७,६६,५१,००० ९,२८,६२,००० 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे मूल्य 
अधभबवृद्ध कर 

६,३२,१५,१२३.०७ ३,८१,१७,५०० ९,२३,५०,००० 

११४२१ बाँडफाँड भइय प्राप्त हनुे अन्त:शलु्क   ३,८१,१७,५०० ० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे सिारी साधन 
कर 

११,७२,६४७.८१ ४,१६,००० ५,१२,००० 

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 
विवक्रबाट प्राप्त हनुे आय 

४५,४५,३८४ 0  0  

अन्य आय १२,८८,८७६ १०,००,००० १५,००,००० 

१४५२९ अन्य रािस्ि १२,८८,८७६ 0  0  

१५१११ बेरूिू 0  १०,००,००० १५,००,००० 

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ३६,९७,९१,०८० ४६,६९,३५,००० ३७,६१,७८,००० 

संघीय सरकार ३४,७६,३९,०८० ३८,९०,१८,००० ३३,०४,००,००० 

१३३११ समाधनकरण अनदुान ९,१४,००,००० ९,६१,००,००० १०,२५,००,००० 

१३३१२ शसतय अनदुान  र्ाल ु २४,२४,३९,०८० २२,३३,१८,००० १८,९४,००,००० 

१३३१३ शसतय अनदुान  पुिँीगत   ४,६०,००,००० २,८५,००,००० 
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शीर्ाक 
आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथा 

आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोलिि अनुमान 

आ.ि. २०७९/८० को 

अनुमान 

१३३१४ विर्ेश अनदुान र्ाल ु १,००,००,००० 0  0  

१३३१५ विर्ेश अनदुान पुिँीगत   ८३,००,००० ५०,००,००० 

१३३१६ समपरुक अनदुान र्ाल ु ३८,००,००० 0  0  

१३३१७ समपरुक अनदुान पुँिीगत 0  १,५३,००,००० ५०,००,००० 

प्रदेश सरकार २,२१,५२,००० ७,७९,१७,००० ४,५७,७८,००० 

१३३११ समाधनकरण अनदुान १,००,४७,००० ९७,६८,००० ९७,६८,००० 

१३३१२ शसतय अनदुान  र्ाल ु ३७,५०,००० ४,७१,४९,००० ५,१०,००० 

१३३१३ शसतय अनदुान  पुिँीगत 0  ० ३,५५,००,००० 

१३३१४ विर्ेश अनदुान र्ाल ु ४०,००,००० 0  0  

१३३१५ विर्ेश अनदुान पुिँीगत 0  ६०,००,००० ० 

१३३१६ समपरुक अनदुान र्ाल ु ४३,५५,००० १,५०,००,००० ० 

गत िर्यको नगद मौज्दात   ३,००,००,००० २,८५,५०,००० 
बैदेजशक       

िनसहभाधगता       

वित्तीय व्यिस्था (प्राधप्त)       

व्यय: 
शीर्ाक आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथा 
आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोलिि अनुमान 
आ.ि. २०७९/८० 

को अनुमान 
व्यय ४१,५०,९६,२६७.२० ५८,९३,०४,४०० ५१,५०,९०,००० 

र्ाल ु ३१,०३,०६,७१७.२० ३७,६९,८५,४०० ३६,००,८५,११९ 

२११११ पाररश्रधमक कमयर्ारी १४,५४,७७,१०६.२० १६,८३,६५,९००.९७ १८,८७,९३,००८ 

२१११२ पाररश्रधमक पदाधधकारी ७९,५३,७०० ६८,४९,९९९ ९१,१९,९९६ 

२११२१ पोशाक ८,२७,९०० ५,८८,००० १९,८०,००० 

२११२२ िाद्यान्न ३,६०,००० ० ४,३२,००० 

२११२३ और्धीउपर्ार िर्य २,७३,००० ५,००,००० ७,००,००० 

२११३१ स्थानीय भत्ता १,७१,६२० ७०,४०,००० ४,१०,००० 

२११३३ वफल्ड भत्ता ० ० १,००,००० 

२११३४ कमयर्ारीको बैठक भत्ता ७,७४,९०० १३,३४,००० ४,००,००० 

२११३५ कमयर्ारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार ६,९०,४१६ १८,४०,००० १२,८०,००० 

२११३९ अन्य भत्ता ४५,००० ११,५९,४१४ २,००,००० 

२११४१ पदाधधकारी बैठक भत्ता १८,०४,००० १७,९८,००० १५,९९,००० 

२२१११ पानी तथा धबिलुी ४९,४७० १,२८,१५० ४,००,००० 

२२११२ संर्ार महसलु ७,४४,८३० १७,२६,००० ८,१९,००० 

२२२११ इन्धन (पदाधधकारी) ३,९६,८९० ४,००,००० ४,००,००० 

२२२१२ इन्धन (कायायलय प्रयोिन) ६,१५,९५१ १६,४९,७५७ २१,०५,५१५ 

२२२१३ सिारी साधन ममयत िर्य २२,२६,१९३ २१,६५,००० २०,०९,४१५ 

२२२१४ धबमा तथा निीकरण िर्य ३,७२,०४४ २२,८५,००० १६,००,००० 

२२२२१ मेजशनरी तथा औिार ममयत सम्भार 
तथा सिालन िर्य 

४४,१७५ ३,००,००० ० 

२२२३१ धनधमयत साियिधनक सम्पजत्तको ममयत 
सम्भार िर्य 

१३,३३,५२० ७,००,००० ० 



 

 

6 सानीभेरी गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७९ 

 

शीर्ाक आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथा 
आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोलिि अनुमान 
आ.ि. २०७९/८० 

को अनुमान 
२२३११ मसलन्द तथा कायायलय सामाग्री ४६,३८,३०५ १,०४,६२,५७४.०३ ७८,०१,६०० 

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री िर्य ५०,३९,५११ ६०,९९,००० ५४,४३,००० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोिन ९,७५० ० ५०,००० 

२२३१५ पत्रपधत्रका, छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन 
िर्य 

१२,५५,९८१ ३५,३९,००१.०४ १६,२५,००० 

२२३१९ अन्य कायायलय संर्ालन िर्य ० ४,१५,००० ४,०५,००० 

२२४११ सेिा र परामशय िर्य २८,५४,६१४ ५,००,००० २०,५०,००० 

२२४१२ सूर्ना प्रणाली तथा सफ्टिेयर 
संर्ालन िर्य 

४,१९,५४९ १५,००,००० ० 

२२४१३ करार सेिा शलु्क १,०१,८८,९१६ १,९०,५०,४९९.०५ १,६२,५०,९२१ 

२२५११ कमयर्ारी ताधलम िर्य १२,६०० ६,००,००० ० 

२२५१२ सीप विकास तथा िनरे्तना ताधलम 
तथा गोष्ठी सम्बन्धी िर्य 

९,९५,२८३ १२,५०,००० २९,८०,००० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेिा िर्य २९,८२,८८७ २६,५३,००० २१,५६,००० 

२२५२२ काययक्रम िर्य ३,१५,०९,४२३ ५,९१,६१,५०४.९९ ५,५९,३६,९६८ 

२२५२९ विविध काययक्रम िर्य ४५,९८,८६९ ५८,३९,००० १५,५५,००० 

२२६११ अनगुमन, मूल्यांकन िर्य ५,६५,५५० १६,४६,००० १५,९८,००० 

२२६१२ भ्रमण िर्य ७,२८,६३० २६,२३,६०० १०,३०,००० 

२२७११ विविध िर्य ३३,६७,५६९ १,२०,०९,००० १६,३५,७०० 

२२७२१ सभा सिालन िर्य १०,००,००० १३,००,००० ६,००,००० 

२६३३२ सशतय अनदुान (र्ाल)ु ० ० १८,५०,००० 

२६४११ सरकारी धनकाय, सधमधत, प्रधतष्ठान एिं 
बोडयहरूलाई धनाःशतय र्ाल ुअनदुान 

० ४४,२५,००० २८,३६,००० 

२६४१२ सरकारीधनकाय, सधमधत¸ प्रधतष्ठान एिं 
बोडयहरूलाई सशतय र्ाल ुअनदुान 

३,४४,७८,८६१ ९८,१८,००० ७९,५०,००० 

२६४१३ अन्य संस्थालाई साःशतय र्ाल ुअनदुान ० ० ५०,००,००० 

२६४२३ अन्य संस्थालाई साःशतय पुिँीगत 
अनदुान 

० ० १५,००,००० 

२७११२ अन्य सामाजिक सरुक्षा ३,१२,८६,७७९ १,४६,६१,००० १,४०,५०,००० 

२७२११ छात्रिृजत्त ४९,४७,००० २१,३६,००० ३५,७०,९९६ 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना िर्य ० ५२,१०,००० ० 

२७२१३ और्धीिररद िर्य ३३,३७,७८५ ३३,५०,००० ४४,७५,००० 

२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता ० ७८,३३,००० ० 

२८१४२ घरभाडा १८,४८,१४० १९,४९,९९९.९२ १२,६८,००० 

२८१४३ सिारी साधन तथा मेजशनर औिार 
भाडा 

८०,००० १,२५,००० १,००,००० 

२८१४९ अन्य भाडा ० ० ३,००,००० 

२८९११ भैपरी आउने र्ाल ुिर्य ० ० ३७,२०,००० 

पंूिीगत १०,२७,०४,५५० २०,९९,१९,००० १५,५०,०४,८८१ 

३११११ आिासीय भिन धनमायण/िररद २१,३२,८०० ३०,००,००० ३,००,००० 

३१११२ गैर आिासीय भिन धनमायण/िररद २,५५,९८,७२३ ८,७५,६५,००० २,९३,००,००० 
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शीर्ाक आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथा 
आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोलिि अनुमान 
आ.ि. २०७९/८० 

को अनुमान 
३१११३ धनधमयत भिनको संरर्नात्मक सधुार 
िर्य  

१५,२२,००० ५,५०,००० २३,००,००० 

३११२१ सिारी साधन २,९९,९०० ० ६,५०,००० 

३११२२ मेजशनरी तथा औिार ८२,९०,३९९ १,१३,४४,००० ६२,६४,६५० 

३११२३ फधनयर्र तथा वफक्र्सय १७,१५,६६४ १५,८५,००० १६,२५,००० 

३११३१ पशधुन तथा बागिानी विकास िर्य ० ० ६,००,००० 

३११३४ कम््यटुर सफ्टिेयर धनमायण तथा 
िरीद िर्य  

० ० ५,००,००० 

३११४१ सरुक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राधप्त 
िर्य 

० ५०,००,००० ० 

३११५१ सडक तथा पूल धनमायण ३,४५,७३,४०५ ५,०३,७०,००० २,२३,४१,००० 

३११५३ विद्यतु संरर्ना धनमायण ० १३,५०,००० ० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँधधनमायण ० २५,००,००० ० 

३११५५ धसंर्ाई संरर्ना धनमायण २६,४२,७८६ ४३,७०,००० १,८५,७०,००० 

३११५६ िानेपानी संरर्ना धनमायण १,२३,४८,३१० २,२२,४५,००० २,८६,७७,००० 

३११५८ सरसफाई संरर्ना धनमायण ० ० १०,००,००० 

३११५९ अन्य साियिधनक धनमायण १,३५,८०,५६३ १,९३,९०,००० ४,२३,७७,२३१ 

३११६१ धनधमयत भिनको संरर्नात्मक सधुार 
िर्य 

० ६,५०,००० ५,००,००० 

वित्तीय २०,८५,००० २४,००,००० ० 

३२१५१ संस्थानमा शेयर लगानी २०,८५,००० २४,००,००० ० 

बिेट बर्त (+)/न्यून २,८४,१६,२७८.८० (३,००,००,०००) (२,८५,५०,०००) 
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अनसूुजर्-२ 
दफा-५ संग सम्बजन्धत 

िर्य िटुाउन ेआय स्रोतहरु  

आ.ि. २०७९/८० 
शीर्ाक 

आ.ि. २०७७/७८ 

को यथाथा 

आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोलिि अनुमान 

आ.ि. २०७९/८० 

को अनुमान 

आय ४५,१०,८८,१८६ ५८,९३,०४,४०० ५१,५०,९०,००० 

रािस्ि ७,३७,२१,४६६ १२,२३,६९,४०० १३,८९,१२,००० 

आन्तररक श्रोत ४७,८८,३११.१२ ४,५७,१८,४०० ४,६०,५०,००० 

१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा िापतको 
आयमा लाग्ने कर 

  ० १,००,००० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ९३,३४५ २०,००,००० ५,००,००० 

११३१४ भधुमकर/मालपोत ९,०३,७१८ १९,००,००० १२,००,००० 

११३२१ घरिहाल कर २,९९,३२६.१२ १०,००,००० ६,००,००० 

११४५१ सिारी साधन कर (साना सिारी)   २०,००० ९५,००० 

१४२१९ अन्य सेिा शलु्क तथा धबक्री   ६९,६३,४०० १,००,००,००० 

१४२२१ न्यावयक दस्तूर   २०,००० १०,००० 

१४२२४ परीक्षा शलु्क   ३०,००० २,००,००० 

१४२२९ अन्य प्रशासधनक सेिा शलु्क १२,०८,८८७ ५,००,००० १५,००,००० 

१४२४३ धसफाररश दस्तरु ९,९३,१०९ १४,००,००० ९,००,००० 

१४२४४ व्यजक्तगत घटना दताय दस्तरु   ६,००,००० ५,००,००० 

१४२४५ नाता प्रमाजणत दस्तरु   ५०,००० १,४५,००० 

१४२५३ व्यािसाय रजिषे्ट्रशन दस्तरु   ३०,००० ० 

१४२५४ रेधडयो/ एफ.एम.सिालन दस्तरु   ५,००० ० 

१४६११ व्यिसाय कर १,०५० २,००,००० २,५०,००० 

३२१२२ बैंक मौज्दात   ३,००,००,००० २,८५,५०,००० 

रािस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम 
६,८९,३३,१५४.

८८ 
७,६६,५१,००० ९,२८,६२,००० 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे मूल्य अधभबवृद्ध 
कर 

६,३२,१५,१२३.
०७ 

३,८१,१७,५०० ९,२३,५०,००० 

११४२१ बाँडफाँड भइय प्राप्त हनुे अन्त:शलु्क   ३,८१,१७,५०० ० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे सिारी साधन 
कर 

११,७२,६४७.८१ ४,१६,००० ५,१२,००० 

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 
विवक्रबाट प्राप्त हनुे आय 

४५,४५,३८४     

अन्य आय १२,८८,८७६ १०,००,००० १५,००,००० 

१४५२९ अन्य रािस्ि १२,८८,८७६     

१५१११ बेरूिू   १०,००,००० १५,००,००० 

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ३६,९७,९१,०८० ४६,६९,३५,००० ३७,६१,७८,००० 

संघीय सरकार ३४,७६,३९,०८० ३८,९०,१८,००० ३३,०४,००,००० 

१३३११ समाधनकरण अनदुान ९,१४,००,००० ९,६१,००,००० १०,२५,००,००० 

१३३१२ शसतय अनदुान  र्ाल ु २४,२४,३९,०८० २२,३३,१८,००० १८,९४,००,००० 

१३३१३ शसतय अनदुान  पुिँीगत   ४,६०,००,००० २,८५,००,००० 
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शीर्ाक 
आ.ि. २०७७/७८ 

को यथाथा 

आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोलिि अनुमान 

आ.ि. २०७९/८० 

को अनुमान 

१३३१४ विर्ेश अनदुान र्ाल ु १,००,००,०००     

१३३१५ विर्ेश अनदुान पुिँीगत   ८३,००,००० ५०,००,००० 

१३३१६ समपरुक अनदुान र्ाल ु ३८,००,०००     

१३३१७ समपरुक अनदुान पुँिीगत   १,५३,००,००० ५०,००,००० 

प्रदेश सरकार २,२१,५२,००० ७,७९,१७,००० ४,५७,७८,००० 

१३३११ समाधनकरण अनदुान १,००,४७,००० ९७,६८,००० ९७,६८,००० 

१३३१२ शसतय अनदुान  र्ाल ु ३७,५०,००० ४,७१,४९,००० ५,१०,००० 

१३३१३ शसतय अनदुान  पुिँीगत   ० ३,५५,००,००० 

१३३१४ विर्ेश अनदुान र्ाल ु ४०,००,०००     

१३३१५ विर्ेश अनदुान पुिँीगत   ६०,००,००० ० 

१३३१६ समपरुक अनदुान र्ाल ु ४३,५५,००० १,५०,००,००० ० 

बैदेजशक       

िनसहभाधगता       

क्षते्रगत व्यय अनमुान 

आ.ि.: २०७९/८० 
लस.नं. संकेि शीर्ाक लिलनयोजन बजेट प्रलिशि कैलियि 

  

१ १ आधथयक विकास ५,२१,५५,४३३ 10.13   

१ १०१ कृवर् १,२९,१२,९६४ 2.51   

२ १०२ उद्योग ४३,००,००० 0.83   

३ १०३ पययटन ८७,००,००० 1.69   

४ १०४ सहकारी ५१,४०,००० 1.00   

५ १०६ िलश्रोत तथा धसंर्ाई १,२८,७०,००० 2.50   

६ १०७ बन ५,५०,००० 0.11   

७ १०८ पशपुन्छी विकास ७६,८२,४६९ 1.49   

२ २ सामाजिक विकास ३१,३६,६४,२६७ 60.90   

१ २०२ सामाजिक सरुक्षा तथा संरक्षण १,८०,००० 0.03   

२ २०३ यिुा तथा िेलकुद १,४६,८५,००० 2.85   

३ २०४ िानेपानी तथा सरसफाई ४,४२,३२,२३१ 8.59   

४ २०५ भार्ा तथा संस्कृधत २४,८५,९६९ 0.48   

५ २०६ जशक्षा १९,६२,९३,९१८ 38.21   

६ २०२ स्िास््य ४,३२,२२,१४९ 8.39   

७ २०८ लैंधगक समानता तथा सामाजिक समािेशीकरण १,२०,६५,००० 2.34   

३ ३ पूिायधार विकास ५,७१,९३,००० 11.10   

१ ३०१ यातयात पूिायधार २,२९,१३,००० 4.45   

२ ३०२ भिन, आिास तथा सहरी विकास २,९९,८०,००० 5.82   

३ ३०३ उिाय २७,००,००० 0.52   

४ ३०४ संर्ार तथा सूर्ना प्रधबधध १३,५०,००० 0.26   

५ ३०७ सम्पदा पूिायधार २,५०,००० 0.05   

४ ४ सशुासन तथा अन्तरसम्बजन्धत क्षते्र १,६०,९०,००० 3.12   
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लस.नं. संकेि शीर्ाक लिलनयोजन बजेट प्रलिशि कैलियि 
  

१ ४०३ प्रशासकीय सशुासन २,७०,००० 0.05   

२ ४०५ काननु तथा न्याय ८,००,००० 0.16   

३ ४०६ शाजन्त तथा सवु्यिस्था ३,५०,००० 0.07   

४ ४०९ श्रम तथा रोिगारी १,३६,००,००० 2.64   

५ ४१५ िातािरण तथा िलिाय ु ८,७०,००० 0.17   

६ ४१७ विपद व्यिस्थापन २,००,००० 0.04   

५ ५ कायायलय सिालन तथा प्रशासधनक ७,५९,८७,३०० 14.75   

१ ५०१ कायायलय सिालन तथा प्रशासधनक ७,५९,८७,३०० 14.75   

कुल िम्मा ५१,५०,९०,००० 100.00   

श्रोत धमलान 

आ.ि.: २०७९/८० 
लस.नं. स्रोि समूह 

बजेटको 

स्रोि/िह 
स्रोि लिलि अनुमालनि आय अनुमालनि व्यय िरक 

१ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३११-समाधनकरण अनदुान, नगद 
अनदुान 

१०,२५,००,००० १०,२५,००,००० ० 

१.१ संघीय सरकार नेपाल सरकार 
समाधनकरण 

अनदुान 
नगद अनदुान १०,२५,००,००० १०,२५,००,००० ० 

२ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१२-शसतय अनदुान र्ाल,ु नगद 

अनदुान 
१८,९४,००,००० १८,९४,००,००० ० 

२.१ संघीय सरकार नेपाल सरकार 
शसतय अनदुान 

र्ाल ु
नगद अनदुान १६,०८,००,००० १६,०८,००,००० ० 

२.२ बैदेजशक श्रोत आई धड ए 
िैदेजशक ऋणको 

प्राधप्त 

सोधभनाय हनुे ऋण 
(बैदेजशक) ५१,००,००० ५१,००,००० ० 

२.३ बैदेजशक श्रोत एस.इ.एस.पी. बैदेजशक अनदुान 
सोधभनाय अनदुान 

(बैदेजशक) 
७४,००,००० ७४,००,००० ० 

२.४ बैदेजशक श्रोत एस.इ.एस.पी. 
िैदेजशक ऋणको 

प्राधप्त 

सोधभनाय हनुे ऋण 
(बैदेजशक) 

१,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 

२.५ बैदेजशक श्रोत 
यरुोवपयन 

यधुनयन 
बैदेजशक अनदुान 

नगद अनदुान 
(बैदेजशक) 

११,००,००० ११,००,००० ० 

३ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१३-शसतय अनदुान पुिँीगत, नगद 
अनदुान 

२,८५,००,००० २,८५,००,००० ० 

३.१ संघीय सरकार नेपाल सरकार 
शसतय अनदुान 

पुिँीगत 
नगद अनदुान ३२,००,००० ३२,००,००० ० 

३.२ अन्तररक श्रोत 
आन्तररक 

ऋण 
आन्तररक श्रोत नगद ऋण २,३२,००,००० २,३२,००,००० ० 

३.३ बैदेजशक श्रोत आई धड ए 
िैदेजशक ऋणको 

प्राधप्त 

सोधभनाय हनुे ऋण 
(बैदेजशक) ३,००,००० ३,००,००० ० 

३.४ बैदेजशक श्रोत एस.इ.एस.पी. बैदेजशक अनदुान 
सोधभनाय अनदुान 

(बैदेजशक) 
६,००,००० ६,००,००० ० 

३.५ बैदेजशक श्रोत एस.इ.एस.पी. 
िैदेजशक ऋणको 

प्राधप्त 

सोधभनाय हनुे ऋण 
(बैदेजशक) 

१२,००,००० १२,००,००० ० 

४ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१५-विर्ेश अनदुान पुिँीगत, नगद 
अनदुान 

५०,००,००० ५०,००,००० ० 
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लस.नं. स्रोि समूह 
बजेटको 

स्रोि/िह 
स्रोि लिलि अनुमालनि आय अनुमालनि व्यय िरक 

४.१ संघीय सरकार नेपाल सरकार 
विर्ेश अनदुान 

पुिँीगत 
नगद अनदुान ५०,००,००० ५०,००,००० ० 

५ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१७-समपरुक अनदुान पुिँीगत, नगद 
अनदुान 

५०,००,००० ५०,००,००० ० 

५.१ अन्तररक श्रोत 
आन्तररक 

ऋण 
आन्तररक श्रोत नगद ऋण ५०,००,००० ५०,००,००० ० 

६ प्रदेश सरकार,कणायली प्रदेश ,१३३११-समाधनकरण अनदुान, नगद अनदुान ९७,६८,००० ९७,६८,००० ० 

६.१ प्रदेश सरकार कणायली प्रदेश 
समाधनकरण 

अनदुान 
नगद अनदुान ९७,६८,००० ९७,६८,००० ० 

७ प्रदेश सरकार,कणायली प्रदेश ,१३३१२-शसतय अनदुान र्ाल,ु नगद अनदुान ५,१०,००० ५,१०,००० ० 

७.१ प्रदेश सरकार कणायली प्रदेश 
शसतय अनदुान 

र्ाल ु
नगद अनदुान ५,१०,००० ५,१०,००० ० 

८ 
प्रदेश सरकार,कणायली प्रदेश ,१३३१३-शसतय अनदुान पुिँीगत, नगद 
अनदुान 

३,५५,००,००० ३,५५,००,००० ० 

८.१ प्रदेश सरकार कणायली प्रदेश 
शसतय अनदुान 

पुिँीगत 
नगद अनदुान ३,५५,००,००० ३,५५,००,००० ० 

९ 
रािस्ि बाडफाड,रािस्ि बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ,१००२०-रािस्ि 
बाँडफाँड, नगद 

५,१२,००० ५,१२,००० ० 

९.१ रािस्ि बाडफाड 

रािस्ि 

बाँडफाँड - 
प्रदेश सरकार 

रािस्ि बाँडफाँड नगद ५,१२,००० ५,१२,००० ० 

१० 
रािस्ि बाडफाड,रािस्ि बाँडफाँड - संघीय सरकार ,१००२०-रािस्ि 
बाँडफाँड, नगद 

९,२३,५०,००० ९,२३,५०,००० ० 

१०.१ रािस्ि बाडफाड 

रािस्ि 

बाँडफाँड - 
संघीय 
सरकार 

रािस्ि बाँडफाँड नगद ९,२३,५०,००० ९,२३,५०,००० ० 

११ अन्तररक श्रोत,आन्तररक श्रोत ,१००१०-आन्तररक श्रोत, नगद ४,६०,५०,००० ४,६०,५०,००० ० 

११.१ अन्तररक श्रोत 
आन्तररक 

श्रोत 
आन्तररक श्रोत नगद ४,६०,५०,००० ४,६०,५०,००० ० 

िम्मा ५१,५०,९०,००० ५१,५०,९०,००० ० 
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अनसूुजर्-३ 
(दफा ६ उप-दफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

काययक्रम/आयोिना/वक्रयाकलाप अनसुार बिेट धबधनयोिन र िर्यको बाडँफाट 

आ.ि.: २०७९/८० 
लस.नं. कायाक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खर्ा शीर्ाक जम्मा लिलनयोजन रकम कैलियि 

८०६५९५०३१०१ सानीभेरी गाउँपाधलका   

१ आधारभतू तह (कक्षा १-५): २६ िना २११११ ६०,०६,०००   

२ आधारभतू तह (कक्षा ६-८) :४९-१३ =३६ िना २११११ ९२,५१,९९६   

३ कम््यटुर जशक्षक अनदुान २१ िना २११११ २९,६८,४१५   

४ कम््यटुर जशक्षक अनदुान २१ िना २११११ १६,०९,५७४   

५ 
गाउँपाधलका जशक्षा तथा िेलकुद धबकास शािा िेलकुद 
प्रजशक्षक तथा संधगत जशक्षकाः २ िना २११११ ४,८७,९९४   

६ गापा अनदुान धबद्यालय सहायक १२ िना २११११ २१,४७,९९०   

७ प्रारजम्भक बाल विकास केन्र गा.पा अनदुान १७ िना २११११ ३०,४२,९८८   

८ प्राविधधक धार तफय को जशक्षक अनदुान: २ िना २११११ ६,६९,९९४   

९ प्राविधधक धार तफय को जशक्षक अनदुान: २ िना २११११ ५,५५,९९७   

१० प्राविधधक धार तफय को जशक्षक अनदुान: २ िना २११११ २,९९,०००   

११ 
पाररश्रधमक कमयर्ारी गाउँपाधलका नगर प्रहरी तलब 
(दरबजन्द ६ िना) २११११ १३,३०,९९२   

१२ 
पाररश्रधमक कमयर्ारी गाउँपाधलका र िडा कायायलयका 
करार कमयर्ारीहरुको पाररश्रधमक (दरबजन्द कमयर्ारी २७) 

२११११ ६७,३७,८३५   

१३ 

पाररश्रधमक कमयर्ारी गाउँपाधलका स्थायी कृवर् र पश ु
दरबजन्द कमयर्ारी तलब, स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता र 
पोशाक सवहत (दरबजन्द ८ िना) 

२११११ ५१,७०,५६८   

१४ 

पाररश्रधमक कमयर्ारी गाउँपाधलका स्थायी दरबजन्द 
कमयर्ारी तलब, स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता र पोशाक सवहत 
(दरबजन्द कमयर्ारी ३१ िना) 

२११११ २,०३,९९,६९१   

१५ माध्यधमक तह (कक्षा ११-१२): २ िना २११११ ८,५१,९९४   

१६ माध्यधमक तह (कक्षा ९-१०): ३४-२२ =१२ िना २११११ ५४,१४,९९४   

१७ 
शसतय काययलय सहयोगी (6-12) 22  तथा (1-5) 23 थपा 
गापा अनदुान: २११११ ३३,७४,९९५   

१८ 
शसतय प्रारजम्भक बाल विकास केन्रका थप गापा अनदुान 
३२ िना २११११ ३२,३१,९९५   

१९ सशतय धबद्यालय सहायकको थप गापा अनदुान १० िना २११११ ३,५९,९९६   

२० िनप्रधतधधधन तथा पदाधधकारी सेिा सवुिधा दावयत्ि भकु्तानी २१११२ १२,२०,०००   

२१ पदाधधकारी/िनप्रधतधनधध सेिा सवुिधा २१११२ ७८,९९,९९६   

२२ 
पोशाक गाउँपाधलका नगर प्रहरी पोशाक (दरबजन्द ६ 
िना) 

२११२१ ६०,०००   
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२३ 
विद्याथीलाई पोशाक वितरण काययक्रम (नसयरी देिी 3 

कक्षा सम्म) २११२१ १५,००,०००   

२४ 
िाद्यान्न गाउँपाधलका नगर प्रहरी िाद्यन्न (दरबजन्द ६ 
िना) 

२११२२ ४,३२,०००   

२५ 
और्धीउपर्ार िर्य (द्धन्द घाइतेे े र अन्य सामाजिक 
सरुक्षा) 

२११२३ ७,००,०००   

२६ वफल्ड भत्ता (प्राविधधक) २११३३ १,००,०००   

२७ कमयर्ारीको बैठक भत्ता (टेन्डर आदद) २११३४ ३,००,०००   

२८ प्रधानाध्यापक बैठक २११३४ १,००,०००   

२९ अस्पत्तालमा काययरत कमयर्ारीलाई प्रोत्सहान भत्ता २११३५ ४,००,०००   

३० उत्कृष्ट जशक्षक तथा विद्याथी परुस्कार २११३५ १,००,०००   

३१ कुपोर्णका लाधग िाल स्िास््य परुस्कार २११३५ ५०,०००   

३२ परीक्षा सधमधत बैठक २११३९ ५०,०००   

३३ बावर्यक काययक्रम र बिेट सतु्रमा इन्री २११३९ ५०,०००   

३४ जशक्षा सधमधत बैठक २११३९ १,००,०००   

३५ 
पदाधधकारी बैठक भत्ता गाउँ काययपाधलका बैठक १८ 
िटा २११४१ ६,७५,०००   

३६ पानी तथा धबिलुी २२१११ ४,००,०००   

३७ 
संर्ार महसलु (इन्टरनेट र फोन शलु्क गा.पा. र िडा 
कायायलय) २२११२ ८,००,०००   

३८ इन्धन (पदाधधकारी) २२२११ ४,००,०००   

३९ इन्धन (एम्बलेुन्स पररर्ालन) २२२१२ ६,००,०००   

४० इन्धन (कायायलय प्रयोिन) / गा.पा. कायायलय २२२१२ ४,००,०००   

४१ इन्धन (कायायलय प्रयोिन)-कृवर् २२२१२ ४०,०००   

४२ इन्धन (कायायलय प्रयोिन)-पश ु २२२१२ ५०,०००   

४३ इन्धन (ब्याकोहो लोडर) २२२१२ ५,००,०००   

४४ ईन्धन िर्य-न्यावयक सधमधत २२२१२ २०,०००   

४५ ६ नं. िडा कायायलय मोटरसाइकल ममयत दावयत्ि भकु्तानी २२२१३ १९,९००   

४६ 
सिारी साधन ममयत िर्य गाउँपाधलका अस्पत्ताल एम्बलेुन्स 
पररर्ालन 

२२२१३ ५,००,०००   

४७ सिारी साधन ममयत िर्य गाउँपाधलका कायायलय २२२१३ ४,००,०००   

४८ सिारी साधन ममयत िर्य गाउँपाधलका पदाधधकारी २२२१३ ५,००,०००   

४९ 
सिारी साधन ममयत िर्य गाउँपाधलका ब्याकोहो लोडर 
पररर्ालन 

२२२१३ ३,००,०००   

५० सिारी साधन ममयत िर्य-कृवर् २२२१३ ४०,०००   

५१ सिारी साधन ममयत िर्य-पश ु २२२१३ ४०,०००   

५२ पशवुिमा काययक्रम २२२१४ २,००,०००   

५३ धबमा तथा निीकरण िर्य (बाईक तथा गाडी) २२२१४ ३,००,०००   

५४ स्िास््य विमा काययक्रम २२२१४ ११,००,०००   
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५५ ३ नं. िडाकायायलय मसलन्द िर्य दावयत्ि भकु्तानी २२३११ १,५०,०००   

५६ आिश्यक फारम तथा जर्त्र सन्देश छपाई २२३११ ८०,०००   

५७ कायायलय व्यिस्थान तथा प्रशासधनक िर्य-कृवर् २२३११ १,००,०००   

५८ कायायलय सिालन जशक्षा शािा २२३११ १,००,०००   

५९ पशसेुिा शािा कायायलय ब्यिस्थापन िर्य २२३११ १,००,०००   

६० मसलन्द तथा कायायलय सामाग्री- गाउँपाधलका कायायलय २२३११ १५,००,०००   

६१ मसलन्द तथा कायायलय सामाग्री-न्यावयक सधमधत २२३११ ८०,०००   

६२ व्याकोलोडर ग्रीस िररद दावयत्ि भकु्तानी २२३११ ४८,६००   

६३ शवहद स्मधृत भिन कायायलय व्यिस्थापन २२३११ २,००,०००   

६४ 
सिै स्िास््य संस्थाहरुमा सजियकल सामाग्री उपकरण 
िररद 

२२३११ ३,००,०००   

६५ काननुी वकताब िररद २२३१३ ४०,०००   

६६ पसु्तक तथा सामग्री िर्य २२३१३ २०,०००   

६७ इन्धन जशक्षा शािा २२३१४ ५०,०००   

६८ 
िनवहतमा िारी लोक कल्यानकारी सूर्ना विज्ञापन प्रसारण 
तथा प्रकाशन 

२२३१५ ४,००,०००   

६९ 
पत्रपधत्रका, ऐन, कानून (विधनयोिन ऐन छपाई समेत) 
छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन िर्य २२३१५ ३,००,०००   

७० 
रेधडयो एफ एममा सरु्ना तथा अन्य काययक्रम प्रसारण-
न्यावयक सधमधत 

२२३१५ २०,०००   

७१ शैजक्षक क्यालेण्डर धनमायण २२३१५ १,००,०००   

७२ शैजक्षक स्माररका प्रकाशन २२३१५ १,५०,०००   

७३ 

स्टेशनरी HMIS-tools LMIS आमा सरुक्षा अनसूुजर् फाराम 
सझुाि पेटीका तथा सूर्ना पाटी,  विमा फाराम छपाई तथा 
िररद 

२२३१५ २,००,०००   

७४ िधथयङ्ग सेन्टर ४ िटाको व्यिस्थापन २२३१९ २,००,०००   

७५ गाउँपाधलका दर विश्लरे्ण २०७९ धनमायण २२४११ २,००,०००   

७६ प्रारजम्भक िातािरण पररक्षण (IEE) २२४११ ६,००,०००   

७७ प्रारजम्भक िातािरण पररक्षण (IEE) २२४११ १,५०,०००   

७८ भेरी दह पययटन पूिायधार DPR योिना २२४११ ५,००,०००   

७९ 
मौरािारा प्रययटकीय पिुायधार धड.पी.आर धनमायणको दावयत्ि 

भकु्तानी २२४११ ६,००,०००   

८० 
एक िडा एक कृवर् प्राविधधक नयाँ कमयर्ारी दरिन्दी ३ 
िटा २२४१३ ७,०२,०००   

८१ 
एक िडा एक पश ुनयाँ प्राविधधक करार कमयर्ारी दरिन्दी 
३ 

२२४१३ ७,०२,०००   

८२ 
एम.आई.एस.अपरेटर र वफल्ड सहायक पाररश्रधमक, 

र्ाडपिय िर्य तथा पोशाक िर्य 2-र्ौमाधसक 
२२४१३ ९,१०,९८८   
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८३ 
गाउँपाधलका अनदुान करार कृवर् प्राविधधक कमयर्ारी 
दरिन्दी २ िटा २२४१३ ३,१९,३१९   

८४ गाउँपाधलका अनदुान पश ुप्राविधधक कमयर्ारी दरिन्दी ३ २२४१३ ८,२०,४६९   

८५ गाउँपाधलका अस्पत्ताल मेधडकल अधधकृत दियन्दी १ २२४१३ ११,३९,६५८   

८६ 
गाउँपाधलका अस्पत्ताल र आधारभतु स्िास््य सेिा केन्रका 
करार कमयर्ारी दियन्दी २२ 

२२४१३ ५२,६६,४९५   

८७ 
िडा स्िास््य सेिा केन्रका करार कमयर्ारीहरु (सशतय) 
दियन्दी २० 

२२४१३ ४४,८९,९९२   

८८ EMIS ताधलम २२५१२ १,००,०००   

८९ 
एकीकृत सम्पजत्तकर रािस्ि प्रमाली अनलाईन सफ्टव्यर 
सम्बजन्ध २ ददन ेताधलम 

२२५१२ २,००,०००   

९० 
गाउँपाधलका अन्तयगत विद्यालयहरुका विर्यगत 
जशक्षकहरुलाई ताधलम 

२२५१२ ५,००,०००   

९१ 
घर नक्सा पासको लाधग पूिायधार विकास शािामा काययरत 
कमयर्ारीलाई ताधलम 

२२५१२ १,५०,०००   

९२ 

न्यावयक सधमधत र मलेमीलाप कय ताहरुलाई काननुी 
विज्ञबाट न्याय सम्पादनमा क्षमता अधभिृवद्धका लागी ७ 
ददने ताधलम 

२२५१२ ३,००,०००   

९३ बेरुि ुसम्बजन्ध काययशाला कायययोिना गोष्ठी ३ ददन े २२५१२ ५,००,०००   

९४ 
िडा मेलधमलाप केन्रका पदाधधकारीहरुलाई न्यावयक 
अभ्यास सम्बजन्ध प्रयोगात्मक ताधलम २ ददन े

२२५१२ १,००,०००   

९५ विद्यालय लेिा प्रणाधल व्यिस्थापन ताधलम २२५१२ १,००,०००   

९६ स्माटय रोड ताधलम २२५१२ १,५०,०००   

९७ 

सीप विकास तथा िनरे्तना ताधलम तथा गोष्ठी सम्बन्धी 
िर्य(िनप्रधतधनधधहरुलाई सरु्ना प्रविधधजे सम्बजन्ध 
ताधलम) 

२२५१२ २,००,०००   

९८ होमस्टे ताधलम २२५१२ २,००,०००   

९९ 
३नं.िडा ड्रागन फलफुल उत्पादन काययक्रम दावयत्ि 
भकु्तानी २२५२२ २,००,०००   

१०० ECD जशक्षक भेला तथा अन्तरवक्रया सिालन २२५२२ ५०,०००   

१०१ 
अधत गररि धबपन्न असाह्यक दधलहरुलाई आधथयक सहयोग 
काययक्रम 

२२५२२ १,५०,०००   

१०२ अपांग सहायक सामाग्री वितरण २२५२२ ५०,०००   

१०३ अपांङ्ग पररर्य पत्र छपाइ तथा बैठक िर्य २२५२२ ५०,०००   

१०४ आ.ि.२०७८/०७९को बावर्यक सधमक्षा काययक्रम २२५२२ २,००,०००   

१०५ आकजस्मक बाधल संरक्षण काययक्रम २२५२२ २,००,०००   

१०६ आिा जशविर संर्ालन काययक्रम २२५२२ २,००,०००   
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आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली प्रभािकारी बनाई आधथयक 
शसुासन कायम गनय पदाधधकारी तथा कमयर्ारीहरुलाई 
ताधलम र प्रजशक्षण काययक्रम 

२२५२२ २,२५,०००   

१०८ आमा सरुक्षा कोर् २२५२२ ५,००,०००   

१०९ आशा प्रोिेक्ट साझेदारी काययक्रम २२५२२ १,००,०००   

११० 
एक िडा एक पत्रकार धबकासको लाधग आधारभतू 
पत्रकारीता ताधलम सिालन 

२२५२२ १,५०,०००   

१११ 
कला संस्कृधत पययटन प्रियद्धन मिलाइ स्थानीय कला 
साँस्कधतयक सम्मेलन ब्यिस्थापन 

२२५२२ ५,००,०००   

११२ 
कला सस्कृधत पययटन प्रिद्धयन मन्र्लाई काययक्रमको 
दावयत्ि भकु्तानी २२५२२ ३,००,०००   

११३ कृवर् मलेा प्रदयशनी २२५२२ १,००,०००   

११४ काययक्रम िर्य-धनिामधत सेिा ददिसको सन्दभयमा २२५२२ १,००,०००   

११५ 
िेल सामाधग्र िररद, प्रजशक्षक प्रजशक्षण र धबधभन्न िेल 
सम्िजन्ध ताधलम 

२२५२२ ६,००,०००   

११६ 
िेलकुद धबकास सधमधतको कायायलय  र कमयर्ारी 
ब्यिस्थापन 

२२५२२ ५,००,०००   

११७ 
गररि धनिारण लजक्षत लघउुद्योम धबकास साझेदारी 
काययक्रम 

२२५२२ १,५०,०००   

११८ गाउँपाधलका बन कायायलय र कमयर्ारी ब्यिस्थापन २२५२२ ५,५०,०००   

११९ 
गाउँपाधलका भैँसी श्रोत केन्रलाई पाडा प्रिद्धयन, दाना, 
और्धध र घाँस काययक्रम 

२२५२२ ५,००,०००   

१२० गाउँपाधलका स्तरीय रधनङ जशल्ड प्रधतयोधगता सिालन २२५२२ ५,००,०००   

१२१ गाउँपाधलकाका सबै िडाहरुको लाधग कृवर् बीउ िररद २२५२२ ४,५०,९९९   

१२२ गाउँपाधलकामा अपाङ्गहरुलाई सहायता कायायक्रम २२५२२ १,००,०००   

१२३ 
गाँराघाट धसम्ली र्ाइनािगर र्ौरिहारी सानीभेरी भेरी 
नदीमा र् याज्टङ्ग सिालन धबकास योिना २२५२२ ५,००,०००   

१२४ र्ौमाधसक साियिधनक सनुिुाई र सामाजिक परीक्षण २२५२२ ३,००,०००   

१२५ 
िनयदु्ध आनदोलनका धबपन्न असाह्यक शवहदपररिार र 
घाइतेहरुलाई  उत्पादन   गनय आधथयक सहयोग काययक्रम 

२२५२२ ३,००,०००   

१२६ 
िनयदु्ध र िनआन्दोलनका सवहद पररिार र घाईतेहरु 
लाई सम्मान काययक्रम 

२२५२२ ४,००,०००   

१२७ 
िनयदु्धको बावर्यकोउत्सि मौरािारा गरुरल्ला म्याराथन 
काययक्रम (परुुर् र मवहला) २२५२२ ८,००,०००   

१२८ 
दधलत अधधकार, कतयब्य र क्षमता विकास अधभमजुिकरण 
काययक्रम 

२२५२२ १,५०,०००   

१२९ 
दधलत धसप, ब्यिसाय र मौधलक कला बाद्यिादन संरक्षण 
र प्रिदयन कायायक्रम 

२२५२२ १,५०,०००   

१३० धान ददिस काययक्रम २२५२२ १,००,०००   
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१३२ नमनुा टोल सरसफाई काययक्रम २२५२२ १,००,०००   

१३३ न्यावयक सधमधतको माधसक बैठक तथा िािा २२५२२ ६०,०००   

१३४ नागररक उपर्ार सहायता काययक्रम २२५२२ ७,००,०००   

१३५ प्र.अ. लाई काययक्रम अधभमजुिकरण २२५२२ ५०,०००   

१३६ परीक्षा केन्राध्यक्ष अधभमजुिकरण २२५२२ ५०,०००   

१३७ 
पशसेुिा प्रसार, पश ुउपर्ारको क्षमता िवृद्ध, पश ुउपर्ार 
प्रयोगशाला सेिा काययक्रम, पश ुरोगथाम सेिा काययक्रम 

२२५२२ ७,००,०००   

१३८ पाठ्यक्रम प्रबोधधकरण २२५२२ १,००,०००   

१३९ पाधलका स्तररय अधय िावर्यक तथा िावर्यक सधमक्षा  काययक्रम २२५२२ ८०,०००   

१४० पाधलका स्तरीय विद्याधथयको प्रधतभा पवहर्ान काययक्रम २२५२२ १,००,०००   

१४१ 
पाधलकाभरीका सहकारीहरुका व्यिस्थापक र 
लेिाहरुलाई ताधलम 

२२५२२ ४,००,०००   

१४२ 
बैंकिाता छोरीको सरुक्षा जििन भररको प्रदेश काययक्रम्मा 
प्रत्यक िर्य नय ँिातामा रु १ हिार साझेदारी गने 

२२५२२ २,००,०००   

१४३ 
बालबाधलका संगठन संरर्ना विकास र शसजक्तकरण, 

िनरे्तना र बालददिश काययक्रम 
२२५२२ २,००,०००   

१४४ बालमैत्री स्थानीय शासन पियद्धन २२५२२ २,००,०००   

१४५ 
धबधभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाहरु संग 
साझेदारी काययक्रम 

२२५२२ ३,००,०००   

१४६ मगररांिा पापीधन मलेा व्यिस्थापन २२५२२ १,५०,०००   

१४७ 
मेलधमलाप केन्रका पदाधधकारीलाई प्रभािकारी  न्याय 
सम्पादन योगदन ददनेलाई परुस्कृत गने 

२२५२२ १०,०००   

१४८ 
मेलधमलाप केन्रका पदाधधकारीहरुलाई तै्रमाधसक 
अन्र्तवक्रया २२५२२ ९०,०००   

१४९ मवहला सगं उपाध्यक्ष उद्यमशील  काययक्रम २२५२२ ३,००,०००   

१५० 

यिुा धबकासको लाधग नीधत संिाद, यिुा क्लि गठन र 
प्रजशक्षण,  यिुा नतेतृ्ि विकास र सामाजिक उत्तर दावयत्ि 

कायायक्रम 

२२५२२ २,००,०००   

१५१ योगदानमा आधाररत पत्रकार सम्मानको लाधग अनदुान २२५२२ १,००,०००   

१५२ 
रेविि िोप िररद व्यिस्थापन तथा महामारी धनयन्त्रन 
काययक्रम 

२२५२२ १,१०,०००   

१५३ रेविि रोग विरुद्ध धनशलु्क िोप िररद २२५२२ १,५०,०००   

१५४ 
रािस्ि प्रणाली सधुारको लाधग पदाधधकारी तथा 
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१५६ लैंधगक वहसा धनिारण कोर् संर्ालन २२५२२ २,००,०००   

१५७ 
विद्यालय स्तरीय परीक्षा सिालन, व्यिस्थापन तथा नधतिा 
प्रकाशन   (कक्षा १ - १०) 
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६३६ 
ठुलो धमरेनी देजि जशि मा.वि. र अमाय स्िास््य र्ौकीमा 
इन्टेक तथा पाइप विस्तार योिना ३११५६ १,००,०००   

६३७ पेदी ज्यलुा िानेपानी योिना ३११५६ २,००,०००   

६३८ 
११ नं. िडा कायायलय को घडेरी  तथा भिन धनमायण 
योिना ३११५९ १०,००,०००   

६३९ ११ नं. िडाको प्रधतक्षालय तथा टहरा धनमायण योिना ३११५९ १,५०,०००   

६४० अमाय स्िास््य र्ौकीमा प्रधतक्षालय धनमायण योिना ३११५९ १,५०,०००   

६४१ िालीिोलामा िेलमैदान धनमायण योिना ३११५९ १,००,०००   

६४२ िनिागरण आवि गाधतना वफल्ड धनमायण ३११५९ ५०,०००   

६४३ ददप ज्योधत आवि वफल्ड धनमायण ३११५९ १,००,०००   

६४४ जशि मावि काफलबोट  शौर्ालय  तथा डेस्कबेन्र् धनमायण ३११५९ १,००,०००   

८०६५९५०३५११  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम (शसतय अनदुान)   

६४५ 

आधारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत 
अनदुान जशक्षकका लाधग  तलब भत्ता अनदुान (विशरे् जशक्षा 
पररर्द अन्तरगतका जशक्षक/कमयर्ारीहरु समते) 

२११११ ६,५४,००,०००   
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६४६ 
आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रिेी,गजणत र विज्ञान 
विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ ३०,५८,०००   

६४७ 
आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रिेी,गजणत र विज्ञान 
विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ ५,४५,०००   

६४८ 
आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रिेी,गजणत र विज्ञान 
विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ ११,०८,०००   

६४९ 
प्रारजम्भक बाल विकास  सहिकतायहरुको पाररश्रधमक तथा 
विद्यालय कमयर्ारी व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ १३,०७,०००   

६५० 
प्रारजम्भक बाल विकास  सहिकतायहरुको पाररश्रधमक तथा 
विद्यालय कमयर्ारी व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ २६,६०,०००   

६५१ 
प्रारजम्भक बाल विकास  सहिकतायहरुको पाररश्रधमक तथा 
विद्यालय कमयर्ारी व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ ७३,३७,०००   

६५२ प्राविधधक सहायकको तलि २११११ ३,९३,०००   

६५३ 
माध्यधमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रिेी,गजणत र विज्ञान 
विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ १२,१२,०००   

६५४ 
माध्यधमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रिेी,गजणत र विज्ञान 
विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ ६८,०६,०००   

६५५ 
माध्यधमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रिेी,गजणत र विज्ञान 
विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ २४,६७,०००   

६५६ 

माध्यधमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत 
अनदुान जशक्षक  लाधग तलब भत्ता अनदुान (विशेर् जशक्षा 
पररर्द अन्तरगतका जशक्षक/कमयर्ारी,प्राविधधक धारका 
प्रजशक्षक समेत) 

२११११ ९६,००,०००   

६५७ रोिगार संयोिकको तलि २११११ ४,९४,०००   

६५८ रोिगार सहायकको तलब २११११ ३,९३,०००   

६५९ 

स्थानीय तहका स्िास््य र्ौकी, प्रा.स्िा.के. र 
अस्पतालहरुमा काययरत कमयर्ारीहरुको तलि, महगी भत्ता, 
स्थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायत प्रशासधनक िर्य समेत 

२११११ १,२१,००,०००   

६६० प्राविधधक सहायकको पोसाक २११२१ १०,०००   

६६१ 

रावष्ट्रय मवहला स्िास््य स्ियंसेविका  काययक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, यातायात िर्य, िावर्यक सधमक्षा गोष्ठी र ददिस 
मनाउने िर्य समेत) 

२११२१ ३,९०,०००   

६६२ रोिगार संयोिकको पोसाक २११२१ १०,०००   

६६३ रोिगार सहायकको पोशाक भत्ता २११२१ १०,०००   

६६४ प्राविधधक सहायकको स्थानीय भत्ता २११३१ १,१६,०००   

६६५ रोिगार संयोिकको स्थानीय भत्ता २११३१ १,७८,०००   

६६६ रोिगार सहायको स्थानीय भत्ता २११३१ १,१६,०००   

६६७ एम.आई.एस.अपरेटर र वफल्ड सहायको लाधग सिार िर्य २२११२ ७,०००   

६६८ रोिगार सेिा केन्रको सरँ्ालन िर्य २२११२ १२,०००   
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६६९ एम.आई. एस. अपरेटर र  वफल्ड सहायकको ईन्धन िर्य २२२१२ २०,०००   

६७० रोिगार सेिा केन्रको सरँ्ालन िर्य २२२१२ ३६,०००   

६७१ मसलन्द सामान िररद (सेिा केन्र सिालानाथय) २२३११ १,८०,०००   

६७२ रोिगार सेिा केन्रको सरँ्ालन िर्य २२३११ ५०,०००   

६७३ विद्यालय सिालन तथा व्यिस्थापन अनदुान २२३११ १६,५३,०००   

६७४ विद्यालय सिालन तथा व्यिस्थापन अनदुान २२३११ २,९४,०००   

६७५ विद्यालय सिालन तथा व्यिस्थापन अनदुान २२३११ ५,९९,०००   

६७६ 
साियिधनक विद्यालयका  विद्याथीहरुका लाधग धनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

२२३१३ ३४,९४,०००   

६७७ 
साियिधनक विद्यालयका  विद्याथीहरुका लाधग धनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

२२३१३ १२,६७,०००   

६७८ 
साियिधनक विद्यालयका  विद्याथीहरुका लाधग धनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

२२३१३ ६,२२,०००   

६७९ 
सिार सामाग्री प्रसारण तथा छपाई (सिार र पहँरु् 
अधभयान सिालान) २२३१५ १,५०,०००   

६८० एक पाधलका एक भेटेररनरी डाक्टर २२४१३ ४,५०,०००   

६८१ 
एम. आई. एस. अपरेटर र  वफल्ड सहायक पाररश्रधमक, 

र्ाडपिय ितय तथा पोशाक िर्य २२४१३ ६,५०,०००   

६८२ 
कृवर् तथा पश ु सेिाका एक गाँउ एक प्राविधधकहरुको 
तलि भत्ता २२४१३ ८,००,०००   

६८३ 

गररबी धनिारणका लाधग लघ ु उद्यम विकास काययक्रम 
संर्ालन धनदेजशका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती 
(आिश्यकता पवहर्ानका आधारमा पनुतायिगी र एडभान्स 
सीप विकास ताधलम काययक्रम) 

२२५१२ ४,८०,०००   

६८४ 
सामदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाई धनशलु्क स्याधनटरी 
्याड ब्यिस्थापन 

२२५२१ १४,००,०००   

६८५ 
सामदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाई धनशलु्क स्याधनटरी 
्याड ब्यिस्थापन 

२२५२१ ५,०७,०००   

६८६ 
सामदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाई धनशलु्क स्याधनटरी 
्याड ब्यिस्थापन 

२२५२१ २,४९,०००   

६८७ 
CBIMNCI काययक्रम (काययक्रम सधमक्षा, स्थलगत 
अनजुशक्षण, समता तथा पहरु् काययक्रम) २२५२२ ५,००,०००   

६८८ 
अधत गररब पररिारहरुको लाधग कजम्तमा १० िनाको 
लाधग हनुे गरी साझा सवुिधा केन्रको स्थापना २२५२२ ५,००,०००   

६८९ 
आ.ि. २०७९/७९ मा स्थापना भएको तरकारीबाली 
पकेट विकास काययक्रमको धनरन् तरता २२५२२ ६,००,०००   

६९० 
आ.ि. २०७९/८० मा नयाँ बाख्रा पकेट विकास 
काययक्रम सञ् र्ालन 

२२५२२ १५,००,०००   
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६९१ 
आ.ि.२०७९/८० मा नया ँतरकारीबाली पकेट विकास 
काययक्रम सञ् र्ालन 

२२५२२ १२,००,०००   

६९२ 

आकजस्मक अिस्थामा औसधध एिं ल्याब सामाग्री ढुिानी, 
रेकधडयङ तथा ररपोवटयङका लाधग फमय फरमेट छपाइ,  ई-
वट.धब रजिस्टरअध्यािधधक,  विश्व क्षयरोग ददिस सम्बन्धी 
काययक्रम, स्थलगत अनजुशक्षण तथा सपुररिेक्षण, क्षयरोगका 
काययक्रमको अधय बावर्यक सधमक्षा तथा कोहटय विश ्

२२५२२ ७५,०००   

६९३ 
आिँा, नाक, कान, घांटी तथा मिु स्िास््य सम्िजन्ध 
अधभमिुीकरण 

२२५२२ १,००,०००   

६९४ इवपडेधमयोलोजिकल ररपोवटयङ्ग २२५२२ २०,०००   

६९५ कृधत्रम गभायधान धमसन काययक्रम २२५२२ ३,००,०००   

६९६ 
कम्यधुनवट डट्स काययक्रम काययक्रम संर्ालन, र 
स्िास््यकधमयहरू लाइ क्षयरोग मोडुलर ताधलम 

२२५२२ २८,०००   

६९७ 

क्षयरोगका िोजिम समहु तथा स्िास्थ सेिाको पहरु् कम 
भएका समदुायमा सकृय क्षयरोग िोिपडताल काययक्रम  

घरपररिारका सदस्यहरूको  सम्पकय  पररक्षण, एिं पाँर् िर्य 
मधुनका बालबाधलमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.वप.टी. 
काययक्रम 

२२५२२ ९७,०००   

६९८ कृवर् व्यिसाय प्रिद्वयन काययक्रम २२५२२ ५०,००,०००   

६९९ कृवर्, पशपुन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यािधधक काययक्रम २२५२२ १,००,०००   

७०० वकसान सूर्ीकरण काययक्रम २२५२२ ३,००,०००   

७०१ 
कोधभड १९ को भ्याजक्सनको धडजिटाइिेशन तथा क्यू 
आर कोड प्रमाजणकरण 

२२५२२ ८०,०००   

७०२ 

कोधभड १९ लगायत विधभन्न महामारीिन्य रोगहरुको 
रोकथाम, धनयन्त्रण तथा धनगरानीका लाधग सरोकारिाला 
सँगको अन्तरवक्रया तथा RRT, स्िास््यकमी पररर्ालन 

२२५२२ २५,०००   

७०३ 

कोधभड १९ विरुद्ध िोप अधभयान तथा बसु्टर िोप समते 
संर्ालन ब्यिस्थापन िर्य (पाधलकास्तररय योिना र 
पाधलका तथा स्िास््य सस्था स्तररय सपुररिेक्षण) 

२२५२२ ३,३६,०००   

७०४ 

कोधभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक क्षधतको पररपरुण तथा 
अन्य विपदको समयमा धसकाइ धनरन्तरताका लाधग 
काययक्रम 

२२५२२ २,६०,०००   

७०५ 

कोधभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक क्षधतको पररपरुण तथा 
अन्य विपदको समयमा धसकाइ धनरन्तरताका लाधग 
काययक्रम 

२२५२२ ४६,०००   

७०६ 

कोधभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक क्षधतको पररपरुण तथा 
अन्य विपदको समयमा धसकाइ धनरन्तरताका लाधग 
काययक्रम 

२२५२२ ९४,०००   
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७०७ 

गररबी धनिारणका लाधग लघ ु उद्यम विकास काययक्रम 
संर्ालन धनदेजशका, २०७७ बमोजिम लघ ुउद्यम विकास 
मोडेलमा नयाँ लघ ुउद्यमी धसियना गने 

२२५२२ २३,८०,०००   

७०८ 

धनयधमत िोप सदुृढीकरण, पूणय िोप सधुनितता र 
दीगोपनाको लाधग सकु्ष्मयोिना अद्यािधधक २ ददन र 
सरसफाई प्रबद्र्धन ्याकेि पनुयतािगी ताधलम १ ददन गरी 
३ ददन एिं पूणयिोप न.पा., गा.पा. सधुनजितताको लाधग 
स्थाधनय तह, िडा, िोप समन्िय सधमती तथा निधनिाजर्यत 
िनप्रधतधन 

२२५२२ २,१६,०००   

७०९ 

धनयधमत िोप सदुृढीकरण, पूणय िोप सधुनितता र 
दीगोपनाको लाधग सकु्ष्मयोिना अद्यािधधक २ ददन र 
सरसफाई प्रबद्र्धन ्याकेि पनुयतािगी ताधलम १ ददन गरी 
३ ददन एिं पूणयिोप न.पा., गा.पा. सधुनजितताको लाधग 
स्थाधनय तह, िडा, िोप समन्िय सधमती तथा निधनिाजर्यत 
िनप्रधतधन 

२२५२२ २४,०००   

७१० प्रिनन ्रुग्णता स्िास््य सेिा २२५२२ १,००,०००   

७११ 
पररिार धनयोिन वकशोर वकशोरी तथा प्रिनन ् स्िास््य 
काययक्रम 

२२५२२ २,४०,०००   

७१२ 
पश ुसेिा विभाग र प्रादेजशक धनकायमा पशपुन्छी त्यांक 
तथा पश ुसेिाका काययक्रमको प्रगधत ररपोवटयङ 

२२५२२ २०,०००   

७१३ 

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्िा, बडय फ्ल,ु AMR, 

धसवष्टसकोधसस, टक्सो्लाज्मोधसस आदद विधभन्न सरुिारोग 
सम्बजन्ध रोकथाम तथा धनयन्त्रणका लाधग सरे्तना 
काययक्रम 

२२५२२ २०,०००   

७१४ पशपुन्छी रोगको अन्िेर्ण, नमनुा सङ्कलन तथा प्ररे्ण २२५२२ १०,०००   

७१५ 

पाधलका स्तरमा स्िास््य संस्थाहरुको माधसक बैठक, 

स्िास््य काययक्रमहरुको डाटा भेररवफकेशन एिं गणुस्तर 
सधुार साथै अधयबावर्यक एिं बावर्यक सधमक्षा 

२२५२२ १,५५,०००   

७१६ पोपण विशेर् (स्िास््य) के्षत्रका काययक्रम सिालन २२५२२ १,५०,०००   

७१७ पोर्ण काययक्रम २२५२२ ३,०४,०००   

७१८ 

पोर्ण सधुारको लाधग विपन्न समूदायका मवहला समूह िा 
सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआियन सधुार 
काययक्रमको गनय अनदुान 

२२५२२ ६,२५,०००   

७१९ 

पोर्ण संिदेनशील (िानेपानी तथा सरसफाइ, कृवर्, 

पशसेुिा, मवहला तथा बालबाधलका, जशक्षा र शासकीय 
प्रिन्ध) क्षते्रका काययक्रमहरू सिानल) 

२२५२२ ४,७५,०००   

७२० 

पोर्ण संिदेनशील (िानेपानी तथा सरसफाइ, कृवर्, 

पशसेुिा, मवहला तथा बालबाधलका, जशक्षा र शासकीय 
प्रिन्ध) क्षते्रका काययक्रमहरू सिानल) 

२२५२२ ३,५०,०००   
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७२१ 

मात ृ तथा निजशश ु काययक्रम अन्तगयत आमा सरुक्षा, 
गभयिती, रक्तसंर्ार, उत्प्ररेणा सेिा, न्यानो झोला र धनशलु्क 
गभयपतन काययक्रम 

२२५२२ २०,१७,०००   

७२२ मात ृतथा निजशश ुकाययक्रम संन्र्ालन २२५२२ १५,६३,०००   

७२३ राष्ट्रपधत रधनङ्ग धसल्ड प्रधतयोधगता (स्थानीय तहस्तरीय) २२५२२ १,००,०००   

७२४ 

रावष्ट्रय मवहला स्िास््य स्ियंसेविका  काययक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, यातायात िर्य, िावर्यक सधमक्षा गोष्ठी र ददिस 
मनाउने िर्य समेत) 

२२५२२ १,५०,०००   

७२५ 

रावष्ट्रय मवहला स्िास््य स्ियंसेविका  काययक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, यातायात िर्य, िावर्यक सधमक्षा गोष्ठी र ददिस 
मनाउने िर्य समेत) 

२२५२२ १०,०००   

७२६ 

रावष्ट्रय मवहला स्िास््य स्ियंसेविका  काययक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, यातायात िर्य, िावर्यक सधमक्षा गोष्ठी र ददिस 
मनाउने िर्य समेत) 

२२५२२ ३,५०,०००   

७२७ रोिगारी सिृना (आई.धड.ए.ì २२५२२ २३,९७,०००   

७२८ रोिगारी सिृना (नेपाल सरकार) २२५२२ ८९,१८,०००   

७२९ 

विद्यालय स्िास््य जशक्षा/आमा समूह तथा मवहला स्िास््य 
स्ियं सेविकाहरुका लाधग सामाजिक ब्यिहार पररितयन 
काययक्रम 

२२५२२ ७५,०००   

७३० 
विभागले उपलव्ध गराउन े विधध/पद्दधत अनसुार िडा 
स्तरबाट घटना दताय सप्ताह अधभयान सिालन 

२२५२२ १,२०,०००   

७३१ 

विश्व औलो ददिस मनाउने, वकटिन्य रोग धनयन्त्रण 
काययक्रमको अनगुमन एिम ्मूल्याङ्कन तथा वकटिन्य रोग 
धनयन्त्रणका लाधग बहधुनकाय अन्तरवक्रया गने तथा Active 

Case Detection (औलो र कालािार) 

२२५२२ ५५,०००   

७३२ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बिार प्रधतस्पधाय बवृद्ध 
गनयका लाधग कजम्तमा ५ िनाको समहुमा प्रधबधध 
हस्तान्तरण 

२२५२२ १,४०,०००   

७३३ 
सधुतयिन्य पदाथय तथा मध्यपान सेिनको न्यूधनकरण 
सम्बन्धी संर्ार काययक्रम 

२२५२२ २५,०००   

७३४ 

स्िास््य र्ौकी (आधारभतु स्िास््य सेिा केन्र) को 
न्यनुतम सेिा मापदण्ड काययक्रम (अधभमिुीकरण,सधमक्षा, 
फलो अप,अनगुमन तथा सदुृधधकरण समेत) 

२२५२२ १,२५,०००   

७३५ स्िास््य सूर्ना साथै आइ एम यू सदुृढीकरण काययक्रम २२५२२ ६५,०००   

७३६ रोिगार सेिा केन्रको सरँ्ालन िर्य २२६११ १,५०,०००   

७३७ 
सस्थागत क्षमता विकास,परीक्षा सिालन एिम ् विद्याथी 
मलु्याङ्कन 

२२६११ ५,३७,०००   

७३८ 
सस्थागत क्षमता विकास,परीक्षा सिालन एिम ् विद्याथी 
मलु्याङ्कन 

२२६११ ९६,०००   
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७३९ 
सस्थागत क्षमता विकास,परीक्षा सिालन एिम ् विद्याथी 
मलु्याङ्कन 

२२६११ १,९५,०००   

७४० 
एम.आई.एस.अपरेटर र  वफल्ड सहायक देधनक भ्रमण 
भत्ता/यातायात िर्य २२६१२ १,००,०००   

७४१ 

अन्य विविध िर्य - आयोिना, सामाजिक सरुक्षा तथा 
घटना दताय सम्बन्धी विधभन्न बैंठकको जर्यापान लगायतको 
िर्य 

२२७११ ८९,०००   

७४२ रोिगार सेिा केन्रको सरँ्ालन िर्य २२७११ १७,०००   

७४३ 

प्रधत विद्याथी लागतका आधारमा धसकाइ सामग्री तथा 
धडजिटल धसकाइ समाग्री व्यिस्थाका लाधग विद्यालयलाइ 
अनदुान 

२६४११ २,३५,०००   

७४४ 

प्रधत विद्याथी लागतका आधारमा धसकाइ सामग्री तथा 
धडजिटल धसकाइ समाग्री व्यिस्थाका लाधग विद्यालयलाइ 
अनदुान 

२६४११ १३,२२,०००   

७४५ 

प्रधत विद्याथी लागतका आधारमा धसकाइ सामग्री तथा 
धडजिटल धसकाइ समाग्री व्यिस्थाका लाधग विद्यालयलाइ 
अनदुान 

२६४११ ४,७९,०००   

७४६ 

शैजक्षक पहुँर् सधुनजितता, अनौपर्ाररक तथा िैकजल्पक 
जशक्षा काययक्रम (परम्परागत विद्यालय, िैकजल्पक विद्यालय, 

साक्षरता र धनरन्तर जशक्षाका काययक्रम समेत) 
२६४११ ९२,०००   

७४७ 

शैजक्षक पहुँर् सधुनजितता, अनौपर्ाररक तथा िैकजल्पक 
जशक्षा काययक्रम (परम्परागत विद्यालय, िैकजल्पक विद्यालय, 

साक्षरता र धनरन्तर जशक्षाका काययक्रम समेत) 
२६४११ १,८८,०००   

७४८ 

शैजक्षक पहुँर् सधुनजितता, अनौपर्ाररक तथा िैकजल्पक 
जशक्षा काययक्रम (परम्परागत विद्यालय, िैकजल्पक विद्यालय, 

साक्षरता र धनरन्तर जशक्षाका काययक्रम समेत) 
२६४११ ५,२०,०००   

७४९ 
विद्यालयमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एिम ्
काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२६४१२ ९,१९,०००   

७५० 
विद्यालयमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एिम ्
काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२६४१२ ५१,६०,०००   

७५१ 
विद्यालयमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एिम ्
काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२६४१२ १८,७१,०००   

७५२ 
तोवकएका  विद्याथीको ददिा िािाका लाधग  विद्यालयलाई 
अनदुान 

२७११२ ८५,३१,०००   

७५३ 
तोवकएका  विद्याथीको ददिा िािाका लाधग  विद्यालयलाई 
अनदुान 

२७११२ ३०,८४,०००   

७५४ 
तोवकएका  विद्याथीको ददिा िािाका लाधग  विद्यालयलाई 
अनदुान 

२७११२ १५,१५,०००   
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७५५ 
साियिधनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लाधग 
छात्रबजृत्त (आिासीय तथा गैरआिासीय) २७२११ १२,२२,०००   

७५६ 
साियिधनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लाधग 
छात्रबजृत्त (आिासीय तथा गैरआिासीय) २७२११ ४,८१,०००   

७५७ 
साियिधनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लाधग 
छात्रबजृत्त (आिासीय तथा गैरआिासीय) २७२११ २,६८,०००   

७५८ 
आधारभतू तथा आकजस्मक स्िास््य सेिाको लाधग और्धध 
िररद 

२७२१३ १२,७५,०००   
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