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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानेपोखरी राजपत्र 

खण्ड ५                          संख्या १        मिमििः २०७९।०३।२० 

भाग १ 
कानपेोखरी गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि आषाढ १० गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं 
गाउँ सभा अमिवेशनको दोस्रो बैठकबाट पाररि भएको देहाय बिोजजिको ऐन 
सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको छ। 

कानपेोखरी गाउँपामिकाको ववमनयोजन ऐन २०७९ 

गाउँपामिका अध्यक्ष ज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०३।१७ 

प्रस्िावनािः कानेपोखरी गाउँपामिकाको आमथयक वषय २०७९।०८० को सेवा र काययहरुको िामग स्थानीय 
सजिि कोषबाट रकि खर्य गने अमिकार ददन र सो रकि ववमनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकािे, 

नेपािको संवविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बिोजजि कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा 
अमिवेशनिे यो ऐन बनाएको छ। 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो ऐनको नाि "कानपेोखरी गाउँपामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७९" 
रहेको छ।  

(२) यो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाजशि भए पश्चाि ्िागू हनुेछ। 

२. आमथयक वषय २०७९।०८० का मनमित्त सजिि कोषबाट रकि खर्य गने अमिकारिः आमथयक वषय 
२०७९।०८० को मनमित्त गाउँ काययपामिका, वडा समिमि, ववषयगि शाखािे गने सेवा र काययहरुका 
मनमित्त अनसूुर्ी १ िा उजलिजखि गाउँपामिकाको आफ्नै मनणययिे पररर्ािन गनयसक्न े(नेपाि सरकार 
िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीय सिानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, रोयलटी बाँडफाँड र 
गाउँपामिकाको आन्िररक आय) रकि र अनसूुर्ी २ िा उजलिजखि नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त सशिय अनदुान, सिपूरक अनदुान र ववशेष अनदुानको रकि सिेि गरी जम्िा रु. 
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५७,५२,३८,०००।०० (सन्िाउन्न करोड बाउन्न िाख अजतिस हजार रुपैंया िात्र) बाट र्ाि ुिथा 
पुजँीगि खर्य शीषयकिा मनददयष्ट गररए बिोजजि स्थानीय सजिि कोषबाट खर्य गनय सवकनेछ। नेपाि 
सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट पमछ प्राप्त हनुे सशिय अनदुान, सिपरुक अनदुान र ववशेष अनदुानका 
हकिा सोही बिोजजि क्रिशिः बजेटिा सिावेश गरी खर्य गनय सवकनेछ। 

३. ववमनयोजनिः (१) यस ऐनद्वारा सजिि कोषबाट खर्य गनय अमिकार ददइएको रकि आमथयक वषय 
२०७९।०८० को मनमित्त कानेपोखरी गाउँ काययपामिका, वडा समिमि र ववषयगि शाखािे गने 
सेवा र काययहरुको मनमित्त ववमनयोजन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पमन गाउँ काययपामिका, वडा समिमि र ववषयगि 
शाखािे गने सेवा र काययहरुको मनमित्त ववमनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा बर्ि हनुे र कुनैिा 
नपगु हनुे देजखन आएिा गाउँ काययपामिकािे बर्ि हनुे शीषयकबाट नपगु हनुे शीषयकिा रकि सानय 
सक्नेछ।यसरी रकि सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्िा रकिको पच्र्ीस प्रमिशििा नबढ्ने 
गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको एक वा एकभन्दा बढी शीषयकहरुिा रकि 
सानय िथा मनकासा र खर्य जनाउन सवकनेछ। पुजँीगि खर्य र ववत्तीय व्यवस्था िफय  ववमनयोजजि 
रकि साँवा भकु्तानी खर्य शीषयकिा बाहेक अन्य र्ाि ुखर्य शीषयक िफय  सानय र ववत्तीय व्यवस्था 
अन्िगयि साँवा भकु्तानी खर्य िफय  ववमनयोजजि रकि व्याज भकु्तानी खर्य शीषयकिा बाहेक अन्यत्र 
सानय सवकने छैन।िर, र्ाि ुिथा पुजँीगि खर्य र ववत्तीय व्यवस्थाको खर्य व्योहोने एक स्रोिबाट 
अको स्रोििा रकि सानय सवकनेछ।  

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पमन आगािी ददनिा एक शीषयकबाट सो 
शीषयकको जम्िा स्वीकृि रकिको पच्र्ीस प्रमिशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी 
शीषयकहरुिा रकि सानय परेिा गाउँ सभाको स्वीकृिी मिन ुपनेछ। 

 

४. अनिुान गररए भन्दा बढी रहन आउन ेबैंक िौज्दाि (अ.लया.) को रकि आम्दानी बािँी खर्य गने 
सम्बन्िी व्यवस्थािः आमथयक वषय २०७८।०७९ को अन््यसम्ििा गाउँपामिकाको स्थानीय सजिि 
कोषिा अनिुान गररए भन्दा बढी रकि रहन आएिा उक्त रकि आमथयक वषय २०७९।०८० का 
िामग ववमनयोजन गररएको सिपूरक कोष शीषयक (पुजँीगि), गि आमथयक वषयदेखी सिािनिा आएका 
क्रिागि आयोजनाको भकु्तानी शीषयक र प्रकोप व्यवस्थापन कोष शीषयकिा एक/एक मिहाईका दरिे 
रकि सिायोजन गरी खजर्यने व्यवस्था मििाउन ुपनेछ। 

 
५. मनयि वा काययववमि वा िागयदशयन वा मनदेजशका वा िापदण्ड बनाउन सक्निेः यो ऐनिे मनदेजशि गरेको 

कुनैपमन आयोजना िथा काययक्रि कायायन्वयनका िामग काययपामिकािे आवश्यक मनयि वा काययववमि 
वा िागयदशयन वा मनदेजशका वा िापदण्ड बनाई िागू गनय सक्नछे। 
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अनसूुर्ी १ 

क. गाउँ काययपामिका र्ाि ुखर्य िफय िः  

मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) 
कैवफयि 

१ २११११ पाररश्रमिक कियर्ारी १७५००   

२ २११२१ पोशाक ९००   

३ २११२३ औषमि उपर्ार खर्य १००   

४ २११३२ िहँगी  भत्ता ८००   

५ २११३३ वफलड  भत्ता ५००   

६ २११३४ अन्िवायिाय िथा सूर्ीकरण समिमिको बैठक सिािन ३००   

७ २११३४ कानेपोखरी गाउँपामिकाको कायय सिािन मनदेजशका, २०७८ को दफा 
३ िा व्यवस्था भए बिोजजिको समिमि/काययदिको बैठक सम्वन्िी खर्य 

७००   

८ २११३४ कानेपोखरी गाउँपामिकाको सावयजमनक खररद मनयिाविी बिोजजि 
गदठि समिमि सिािन खर्य 

६००   

९ २११३४ कियर्ारीको बैठक भत्ता ३००   

१० २११३५ कियर्ारी प्रो्साहन िथा परुस्कार ४००   

११ २११३५ प्राववमिक कियर्ारी प्रो्साहन ५००   

१२ २११३५ सरुक्षाकिी प्रो्साहन  

(नदीजन्य पदाथयको िस्करी मनयन्त्रण वापि)् 
२००   

१३ २११३९ अन्य भत्ता २००   

१४ २११४१ पदामिकारी बैठक भत्ता २५००   

१५ २११४२ पदामिकारी अन्य सवुविा ६५००   

१६ २११४२ पदामिकारी अन्य भत्ता ४००   

१७ २१२१२ योगदानिा आिाररि मनवजृत्तभरण िथा उपदान कोष खर्य ३००   

१८ २१२१३ योगदानिा आिाररि वीिा कोष खर्य २००   

१९ २१२१४ कियर्ारी कलयाण कोष १०००   

२० २२१११ पानी िथा मबजिुी ५००   

२१ २२११२ सिार िहसिु (इन्टरनेट सिेि) ५००   

२२ २२११३ सावयजमनक उपयोमगिाको सेवा खर्य ५००   

२३ २२२११ इन्िन (पदामिकारी) ८००   

२४ २२२११ इन्िन (सरुक्षा मनकाय) ३००   

२५ २२२१२ कानेपोखरी गाउँपामिकाको काययसिािन मनदेजशका, २०७८ को 
दफा ९ िा व्यवस्था भए बिोजजि कियर्ारीिाई इन्िन 

१२००   

२६ २२२१३ सरुक्षा मनकाय सवारीसािन िियि खर्य  ६००   

२७ २२२१३ सवारीसािन िियि खर्य (पदामिकारी) १५००   

२८ २२२१३ कानेपोखरी गाउँपामिकाको काययसिािन मनदेजशका, २०७८ को 
दफा ८ को उपदफा (९) िा व्यवस्था भए बिोजजि कियर्ारीको 
सवारीसािन िियि खर्य 

१०००   

२९ २२४१४ बीिा िथा नवीकरण खर्य २००   
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६१ २८१४३ सवारीसािन भाडा ४००   

६२ २८१४३ िेजशनरी औजार भाडा ३००   

६३ २८१४९ अन्य भाडा २००   

६४ २८२११ राजस्व वफिाय १००   

६५ २८२१९ अन्य वफिाय  १००   

गाउँ काययपामिका र्ाि ुखर्य जम्िा (क) ७२५००   
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ख. आमथयक ववकास िफय - 
१. कृवष ववकास िफय िः 

मस.नं. खर्य संकेि आयोजना िथा काययक्रिको नाि 
रकि 

(रु.हजारिा) 
कैवफयि 

१   
गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका इच्छुक सबै कृषकिाई मनिःशलुक िाटो 
परीक्षण गनय अनदुान सहयोग 

५००   

२   
कृषकको िागिा आिाररि कृवष उ्पादनिा सहयोग पयुायउने कृवष 

औजार/उपकरण खररद िथा वविरण (साझेदारी काययक्रि) 
३५००   

३   
कृषकको िागिा आिाररि ववमभन्न बािीनािीको मबउ/मबजन खररद 
िथा वविरण (साझेदारी) 

१४००   

४   
“आिाको सीप सन्िानिाई, अगायमनक गनु्रकु िोरङिाई” काययक्रि 
सिािन 

७५०  

५   प्राङ्गाररक िि उ्पादन प्रवद्वयन  ५००   

६   
ववमभन्न वविाका कृवषजन्य उ्पादन अमभवदृद्व गनय कृषकिाई 
व्यवसावयक िामिि काययक्रि सिािन  

७००   

७   

जग्गा मिजिा मिई ववपन्न पररवारिाई व्यवसावयक िरकारी खेिीिा 
आवद्व गने काययक्रि  

(प्र्येक वडाबाट कम्िीिा १० पररवार) 
१४००   

८   बािीनािी सम्बन्िी सूर्ना िथा जानकारी उ्पादन िथा सम्प्रषेण ३००   

९   उ्कृष्ट कृषक/कृवष फिय परुस्कृि काययक्रि (७ वटै वडा) ३५०   

१०   उ्पादन मनयन्त्रण प्रणािी स्थापना र ववकास २५००   

११   स्यािो टु्यबवेि खररदिा अनदुान (साझेदारी) १५००   

१२   "टोिटोििै कृवष सेवा" नािक काययक्रि सिािन ७००   

    जम्िा (१) १४१००   

२. पशपंुक्षी ववकासिः 
१३   "आफ्नै बारी, अगायमनक पोखरी" काययक्रि १५००   

१४   
व्यवसावयक बाख्रा/सुँगरु/बँगरु पािन (कम्िीिा ५ िाउ) िा 
उ्प्ररेरि गनय अनदुान काययक्रि  

१००० 
 

१५   बाहै्रिास घाँस/मबज उ्पादन गनय अनदुान काययक्रि ५००   

१६   पशपंुक्षीको िामग मनिःशलुक खोप खररद गरी वविरण ५००   

१७   भ्याजक्सनेटर पाररश्रमिक ४००   

१८   पशपंुक्षीको िामग मनिःशलुक औषमि खररद १०००   

१९   "३प" काययक्रि (गगँटा/घङुी खेिी प्रवद्वयन काययक्रि) ३००   

२०   

व्यवसावयकरुपिा कुखरुा/हाँस/बाख्रा/सुँगरु/बँगरु पािन गने 
कृषकको व्यवसाय/उद्यि गनय बीिा सम्बन्िी सरे्िनािूिक 
काययक्रि 

३००   

२१   
सु् केरी भएका गाई/भैंसी स्याहारससुार गनय कृषकिाई एक हजार 

रुपैंयाका दरिे सु् केरी स्याहार भत्ता  
२०००   

२२   व्यवसावयक पश/ुपंक्षी िामिि काययक्रि ७००   



कानपेोखरी राजपत्र भाग १, 
खण्ड ५, संख्या १, मिमि: २०७९।०३।२० 

6 

२३   पशसेुवा शाखाका प्राववमिक कियर्ारीहरुको क्षििािूिक िामिि १००   

२४   
पशसेुवा शाखाका प्राववमिक कियर्ारीहरुको क्षििा अमभववृि गनय 
ववमभन्न स्थानको अध्ययन/अविोकन 

२००   

२५   पश/ुपंक्षीजन्य िहािारीजन्य रोग रोकथाि िथा मनयन्त्रण ४००   

२६   
पश/ुपंक्षीजन्य सन्देशिूिक सूर्ना िथा जानकारी उ्पादन िथा 
सम्प्रषेण 

२००   

२७   
उ्कृष्ट पश/ुपंक्षीपािक कृषक/कृवष फिय परुस्कृि काययक्रि (७ 
वटै वडा) 

१००   

२८   हेफर नेपािसँगको साझेदारीिा काययक्रि सिािन ५०००   

२९   पशपंुक्षी ववकास शाखाका िामग औजार/उपकरण खररद ५००   

३०   "टोि/टोििै पशपंुक्षी सेवा" नािक काययक्रि सिािन ५००   

जम्िा (२) १५२००   

३. उद्योग/बाजणज्य िथा सहकारी िफय िः 

३१   
सहकारी संघ/संस्थासँगको साझेदारीिा उ्पादनिूिक काययक्रि 
सिािन 

९००   

३२   "कानपेोखरीका िवहिा, टपरी उ्पादनिा पवहिा" ३००   

३३   
सहकारी िथा उद्योग बाजणज्य संघ/संस्थािा आवद्व पदामिकारीको 
क्षििा अमभवदृद्व गनय सरे्िनािूिक िामिि काययक्रि 

२००   

३४   
गाउँपामिकास्िरीय सहकारी सञ्जाि िथा उद्योग/बाजणज्य संघको 
गठनिा सहजीकरण 

५०   

जम्िा (३) १४५०   

 जम्िा (ख) (१+२+३) ३०७५०   

ग. सािाजजक ववकास िफय िः 

मस.नं. खर्य संकेि आयोजना िथा काययक्रिको नाि 
रकि  

(रु.हजारिा) 
कैवफयि 

१. स्वास््यिः 

१ २२४१३ 
कानेपोखरी अस्पिाििा काययरि एिमबमबएस जर्वक्सक (२) को 
पाररश्रमिक र प्रो्साहन 

२४२२   

२ २२४१३ 

कानेपोखरी अस्पिाििा काययरि लया.अ.(२) /लया.टे. (१)/ अहेव 
(१)/ अनिी (४)/रेमडयोग्राफर (२)/स्टाफ नसय (१) र कायायिय 
सहयोगी (३) को पाररश्रमिक  

५२००   

३ २७११२ नागररक उपर्ार सहायिा कोष  ३०००   

४ २७२१३ 
कानेपोखरी अस्पिाि र सबै वडाका स्वास््य संस्थाबाट मनिःशलुक 
औषमि वविरण गनय औषमि खररद 

१५००   

५  नागररक आरोग्य सेवा केन्र सिािन िथा व्यवस्थापन  ५००   

६ 

  

िजक्षि सिहु (आमथयक िथा सािाजजक दृवष्टकोणिे पमछ परेका 
नागररकका पररवार िथा सािदुावयक ववद्याियका कक्षा १ र बाि 
कक्षािा भनाय भएका ववद्याथीका पररवार) का िामग मनिःशलुक 
स्वास््य बीिा काययक्रि सिािन 

५०००   
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७ 

  

जेष्ठ नागररक, एकि िवहिा, गभयविी िथा सु् केरी िवहिा, अपाङ्गिा 
भएका व्यजक्त, िवहिा स्वास््य स्वयंसेववका, ववपन्न दमिि, िसुहर 
िथा सन्थाि सिदुायका व्यजक्तिाई कानेपोखरी अस्पिािबाट 
अन्यत्र ररफर गदायका वखि मनिःशलुक एम्बिेुन्स सेवा 

१०००   

८ 

  

कानेपोखरी अस्पिािका जर्वक्सकको मसफाररसिा िजक्षि सिहु 
(६० वषयभन्दा िामथका ज्येष्ठ नागररक, मभन्न क्षििा भएका व्यजक्त, 

एकि िवहिा, गभयविी िथा सु् केरी िवहिा, सडक दघुयटनािा परेका 
व्यजक्त, प्राकृमिक िथा गैर प्राकृमिक ववपदबाट घाइिे भएका व्यजक्त 
र सहीद िथा वेपत्ता पाररएका पररवारका सन्ििीिाई) िाई 
कानेपोखरी अस्पिािबाट उपिब्ि हनुे लयाब र रेमडयोिोजी सेवा 
मनिःशलुक काययक्रि 

५००   

९ 
  

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका स्वास््यकिीको क्षििािूिक िामिि 
काययक्रि सिािन 

१५०   

१०   "स्वस्थ आिा, स्वस्थ बच्र्ा" काययक्रि सिािन ४००   

११ 
  

“उद्यिसँगै जनजीववका, प्याड उ्पादनिा स्वयंसेववका” काययक्रि 
सिािन 

७००   

१२ 
  

स्वास््य संस्थािा आई मनयमिि जाँर् गराउन ेगभयविी िथा सु् केरी 
िवहिािाई झिु वविरण 

२००   

१३   िवहिा स्वास््य स्वयंसेववकािाई प्रो्साहन सवुविा ६२४   

१४   स्वास््य जशववर काययक्रि सिािन ७५०   

१५   मभटामिन "ए" काययक्रििा स्वयंसेवक पररर्ािन ८०   

१६   गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका स्वास््य संस्था सिािन खर्य ३००   

१७ 
  

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका स्वास््य संस्थाको रङरोगन िथा 
िियिसम्भार 

५००   

१८ 
  

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका स्वास््य संस्थािा अ्यावश्यक सािाग्री 
व्यवस्थापन 

५००   

१९   "घरिै स्वास््यकिी" काययक्रि सिािन ७००   

२० 
  

कानेपोखरी अस्पिाििा सु् केरी भएका िवहिाहरुिाई पाँर् हजार 
रुपैंयाका दरिे प्रो्साहन अनदुान 

२५०   

२१   १ नं. वडा, होक्िाबारीिा लयाब स्थापना र व्यवस्थापन ३००   

२२ 
  

३ नं. वडाको आिारभिू स्वास््य सेवा केन्र भवन मनिायण (नेपाि 
सरकारसँग साझेदारी) 

५००   

२३ 
  

स्वास््य सम्बन्िी जनरे्िनािूिक सािाग्री उ्पादन, प्रकाशन िथा 
प्रसारण 

३००   

२४   स्वास््य सम्बन्िी ववमभन्न अनसूुर्ीहरुको छपाई १००   

    जम्िा (१) २५४७६   

२. जशक्षा िफय िः 
२५   "मनिःशलुक जशक्षा, पामिकाको इच्छा" काययक्रि सिािन ३५००   

२६ 
  

"सिुाररएको बाि ववकास केन्र" कक्षा सिािन िथा सािाग्री 
व्यवस्थापन 

१४००   
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२७ २६४११ 

ववषयगि जशक्षक दरबन्दी कि रहेका गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका 
सािदुावयक ववद्याियिा गाउँपामिकाको िफय बाट जशक्षक 
व्यवस्थापनका िामग अनदुान सहयोग काययक्रि 

२२००   

२८ २६४११ रिाइिो बहिुखुी क्याम्पसिाई मनशिय र्ाि ुअनदुान १२००   

२९ 

  

प्रारजम्भक वाि ववकास केन्रका जशजक्षका/ववद्यािय  कियर्ारीिाई 
नेपाि सरकारिे मनिायरण गरेको न्यनुिि िामसक पाररश्रमिकिा 
नपगु रकि थप 

६२००   

३०   स्थानीय पाठ्यक्रि मनिायण ५००   

३१ 
  

स्थानीय आददवासी सिदुायको भाषा र मिपी संरक्षण गनय 
पाठ्यसािाग्री मनिायण 

४००   

३२ 
  

“प्राववमिक वविािा रोजगारी, कानपेोखरीका छोराछोरी” काययक्रि 
सिािन 

१२००   

३३ 
  

सािदुावयक ववद्यािय (िाववस्िर) िा अंग्रजेी िाध्यिबाट सिेि 
पठनपाठन गनय सहयोग काययक्रि 

१५००   

३४ 
  

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र कक्षा ५ र ८ को परीक्षािा सवो्कृष्ट नमिजा 
लयाउने एक/एकजना छात्र/छात्रा सम्िान काययक्रि 

१००   

३५ 
  

SEE परीक्षािा सवो्कृष्ट नमिजा लयाउने एक/एकजना 
छात्र/छात्रािाई परुस्कृि गनय लयापटप वविरण 

१५०   

३६ 
  

जशक्षा समिमि, ववद्यािय व्यवस्थापन समिमि, अमभभावक संघिा 
आवद्व पदामिकारीहरुको क्षििा ववकास काययक्रि सिािन 

३५०   

३७ 

  

सािदुावयक ववद्याियको गणुस्िर सिुार अमभयान सिािनिः  
"ववद्याथीसँग अध्यक्ष, "वव.व्य.स. सँग उपाध्यक्ष, "जशक्षकसँग प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृि", र  "अमभभावकसँग वडा अध्यक्ष" 

४००   

३८ 

  

स्थानीय सरकारको भमूिका र िह्वसँग सम्बजन्िि ववषयवस्ििुा 
आिाररि रही अन्िर िा.वव.स्िरीय वकृ्त्वकिा/हाजजरी जवाफ 
प्रमियोमगिा काययक्रि 

३००   

३९ 
  

सािदुावयक ववद्याियिा काययरि जशक्षक/कियर्ारीहरुिाई 
सावयजमनक खररद, जजन्सी व्यवस्थापन र िेखापािन िामिि 

३००   

४० 

  

शैजक्षक गणुस्िर अमभवदृद्विा उ्कृष्ट नमिजा प्रदशयन गने गाउँपामिका 
क्षेत्रमभत्रका सािदुावयक ववद्याियका एक/एकजना जशक्षक र 
जशजक्षकािाई नगद रकि र प्रिाण-पत्रिे परुस्कृि काययक्रि 

१००   

४१   सािदुावयक ववद्यािय िियिसम्भार १९००   

४२ 
  

सािदुावयक ववद्यािय (िाववस्िर) िा एकै मडजाइनका "ववद्याथीिैत्री  
फमनयर्र" मनिायण  

१२००   

४३ 
  

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सािदुावयक ववद्याियिा स्वच्छ 
वपउनेपानीका िामग आिूमनक वफलटर खररद िथा जडान 

१०००   

४४ 
  

आिारभिू र िाध्यमिक जशक्षासँग सम्बजन्िि सन्देशिूिक सूर्ना 
िथा जानकारी प्रकाशन 

३००   
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४५ 

  

प्रिानाध्यापक बैठक, गाउँ जशक्षा समिमि बैठक, सािाजजक ववकास 
समिमि बैठक िगायि जशक्षासँग सम्बजन्िि ववज्ञ सजम्िमिि अन्य 
काययदि िथा समिमिको बैठक सिािन िथा व्यवस्थापन 

४००   

४६   राष्ट्रपमि रमनङ जशलड प्रमियोमगिािा साझेदारी ३००   

४७ 
  

सािदुावयक िथा संस्थागि ववद्याियको मनरन्िर अनगुिन िथा 
सपुररवेक्षण 

२००   

४८   शैजक्षक क्यािेण्डर मनिायण २००   

४९   किा/सावह्य प्रवियन २००   

५०   ववद्याियिा नेपाि स्काउट जशक्षा प्रवियन ५००   

५१   "सासकुो इच्छा, बहुारीिाई जशक्षा" काययक्रि प्रवियन  ५००   

५२ 
  

आिारभिू िह (कक्षा ५ र ८) को परीक्षा सिािन िथा 
व्यवस्थापन 

५००   

जम्िा (२) २७०००   

३. सीप ववकास िामिि एवि ्जनरे्िनािूिक काययक्रि िफय िः 

५३ 
  

गाउँपामिकास्िरीय सीप ववकास िामिि केन्र स्थापना र 
व्यवस्थापन 

१०००   

५४ 
  

"उद्यि िाफय ि ् रोजगार, गवयको आिार" नािक प्रवियना्िक 
काययक्रि सिािन 

५००   

५५ 
  

हिकुा िथा हेभी सवारी र्ािक ड्राइमभङ िामिि  

(यवुा िजक्षि)  
८००   

५६ 
  

िागू औषि दवु्ययसन रोकथाि िथा मनयन्त्रणसँग सम्बजन्िि 
सरे्िनािूिक िामिि 

३००   

५७   आददवासी सिदुायको िागिा आिाररि सीपिूिक िामिि ७००   

५८   प्िजम्बङसँग सम्बजन्िि आिारभिू िामिि २५०   

५९ 
  

दमिि सिदुायमभत्रका िवहिाहरुिाई िजक्षि गरी मसिाई बनुाईसँग 

सम्बजन्िि आिारभिू िामिि 
५००   

६०   ओरेक नेपािसँगको साझेदारीिा काययक्रि सिािन ५००   

६१ 
  

कृवषजन्य औजार उपकरण (जस्िैिः खकुुरी, कुटो, कोदािो, हँमसया, 
र्िेुसी, वाम्फोक, आदद) उ्पादनसँग सम्बजन्िि आिारभिू िामिि 

३००   

६२   स्थानीय पत्रकाररिा प्रवद्वयन ३००   

६३ 
  

सरकारी िथा गैरसरकारी मनकायसँगको साझेदारीिा सीपिूिक 
िामिि काययक्रि सिािन 

५००   

जम्िा (३) ५६५०   

४. खेिकूद िफय िः 
६४   ववमभन्न खेिकूद प्रमियोमगिािा सहभामगिा िथा सहयोग १०००   

६५   खेि सािाग्री खररद गरी वडास्िरिा वविरण ५००   

६६   खिुा ब्यािशािा मनिायण १०००   

६७ 
  

प्रादेजशक/रावष्ट्रय िथा अन्िरायवष्ट्रयस्िरिा स्थावपि खेिाडी सम्िान 
काययक्रि 

३००   

जम्िा (४) २८००   
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५. िवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक िथा सिाज कलयाण िफय  

६८ 
  

अन्िरायवष्ट्रय नारी ददवस, बाि ददवस, ज्येष्ठ नागररक ददवस 
िगायिका ददवस िथा काययक्रि सिािन 

५००   

६९   िवहिा अमिकार संरक्षण सम्बन्िी सरे्िनािूिक िामिि ३००   

७०   असहाय व्यजक्तिाई संरक्षण, ि्काि राहि िथा उद्दार ५००   

७१   िृ् य ुसंस्कार व्यवस्थापन खर्य (ववपन्न पररवार िात्र) ५००   

७२   मभन्न क्षििा भएका ववद्याथीिाई शैजक्षक सहयोग काययक्रि २००   

७३   मभन्न क्षििा भएका व्यजक्त पवहर्ानका िामग घमु्िी जशववर   २००   

७४   मभन्न क्षििा भएका व्यजक्तहरुिाई सहायक सािाग्री वविरण ६००   

७५ 
  

मभन्न क्षििा भएका व्यजक्तको रुजर् र आवश्यकिाका  
आिारिा सीपिूिक िामिि िथा सहयोग काययक्रि 

५००   

 ७६ 

  

ववपन्न पररवार सिहुमभत्र पने अपाङ्गिा पररर्यपत्र ("ग" वगय) वाहक 

स्थानीयबासीिाई िामसक एक हजार रुपैंयाका दरिे सािाजजक 
सरुक्षा भत्ता वविरण   

४००   

७७   अन्िरपसु्िा सीप हस्िान्िरण िामिि (जेष्ठ नागररक)  २००   

७८   ज्येष्ठ नागररकको रुजर् र िागका आिारिा काययक्रि सिािन ५००   

७९   सबै वडािा बाि क्िब गठन िथा सदुृढीकरण ३५०   

८० 
  

ववमभन्न िेिा, जात्रा, पवय, िहो्सव आदद काययक्रििा सहयोग 
काययक्रि 

१०००   

जम्िा (५) ५७५०   

कुि जम्िा (ग) (१+२+३+४+५) ६६६७६   

घ.  पूवायिार ववकास िफय िः 
मस.नं. खर्य संकेि आयोजना िथा काययक्रिको नाि 

रकि  

(रु.हजारिा) 
कैवफयि 

१   कािोपते्र सडक िियि  १००००   

२   िियिसम्भार कोष (मनयमिि) १००००   

३   सरुक्षा मनकायको भौमिक पूवायिार मनिायण १०००   

४   
गि आमथयक वषयदेखी सिािनिा आएका क्रिागि आयोजनाको 
भकु्तानी  

९०००   

५   मसँर्ाई, बाँि, पैनी िियिसम्भार ४०००   

६   डे्रन सवहिको सडक स्िरोन्निी मनिायण आयोजना (बहवुषीय)  ८०००   

७   सिपूरक कोष १००००   

८   सावयजमनक शौर्ािय मनिायण १५००   

९   
कानेपोखरी अस्पिाि र ६ नं. वडा कायायियको सडक ववस्िारका 
िामग जग्गा अमिग्रहण 

२५००   

१०   िठ/िजन्दर/र्र्य/गमु्बा/िजस्जद िियिसम्भार २०००   

११   
नेपाि ववद्यिु प्रामिकरण र अन्य मनकायसँगको साझेदारीिा सडक 
बत्ती जडान 

७००   

१२   गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिायण आयोजना  ५०००   
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१३   दोिखुा-आिगाछी डे्रन मनिायण १०००   

१४   गेउररया पिु मनिायणिा रंगेिी नगरपामिकासँग साझेदारी ३०००   

१५   एकीकृि ववपद् व्यवस्थापन केन्र मनिायण/व्यवस्थापनिा साझेदारी २४००   

१६   बाि उद्यान मनिायण १०००   

१७   
खानेपानीको पहुँर् नभएका स्थानिा सावयजमनक िारा/टु्यबवेि 
जडान 

१०००   

१८   सरुजक्षि नागररक आवास काययक्रििा साझेदारी ८०००   

कुि जम्िा (घ) ८०१००   

ङ. संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह िफय िः 

 मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) 
कैवफयि 

१ २२३१५ एक घर, एक क्यािेण्डर छपाई िथा वविरण ५००   

२ २२३१५ 
"घर/घरिै नागररक बडापत्र" अमभयान कायायन्वयनका िामग 
नोटबकु छपाई िथा वविरण 

४००   

३ २२३१५ नीमि, काययक्रि िथा बजेट पजुस्िका छपाई १५०   

४ २२३१५ स्थानीय राजपत्र छपाई िथा प्रकाशन १००   

५ २२३१५ स्थानीय कानून संग्रह छपाई िथा प्रकाशन २००   

६ २२३१५ पूवय जनप्रमिमनिीहरुको अनभुव संगािो प्रकाशन ३००   

७ २२५११ 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय र वडा कायायियिा काययरि 
कियर्ारीको िामिि खर्य 

३००   

८ २२३१५ ववमभन्न अनसूुर्ीहरु छपाई ५००   

९ २२३१५ सन्देशिूिक होमडयङ बोडय छपाई २००   

१० २२३१५ मभते्त पेजन्टङ २००   

११ २२३१५ िेटर प्याड छपाई ५००   

१२ ३१११५ फमनयर्र िथा वफक्र्सय १०००   

१३ २२५२२ सािाजजक िथा सावयजमनक परीक्षण ३००   

१४ २२५२२ सावयजमनक सनुवुाई ३००   

१५ २२५२२ "जनिासँग जनप्रमिमनमि" नािक काययक्रि सिािन २००   

१६ २२५२२ 
न्यावयक समिमिको पदामिकारी/कियर्ारी र िेिमििापकिायहरुिाई 
आिारभिू िामिि 

५००   

१७ ३१११५ िेिमििाप केन्रिा फमनयर्र व्यवस्थापन ४००   

१८   आवमिक योजना मनिायण ५००   

१९   
सकुुम्बासी सिस्या सिािान काययको सहजीकरण गनय टोटि स्टेशन 
िेजशन िगायिका औजार/उपकरण खररद 

१०००   

२०   
सकुुम्बासी सिस्या सिािानका िामग जग्गा नापजाँर् गनय खवटएका 
प्राववमिक/सहयोगी कियर्ारीिाई प्रो्साहन  

१०००   
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२१   
सकुुम्बासी सिस्या सिािानको जग्गािनी प्रिाणपत्र वविरण 
काययको सिग्र सहजीकरण  

२००   

२२   
अनसुन्िान, अन्वेषण िथा ववकास   

  (गाउँपामिकाको सोर्, नवप्रमिभाको खोज) 
४००   

२३ ३११२२ 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय र िािहिका मनकायका िामग 
ब्याट्री, इन्भटयर र स्टेपिाईजर खररद 

१०००   

जम्िा (ङ) १०१५०   

र्.  वािावरण िथा ववपद् व्यवस्थापन िफय िः 
मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 

रकि  

(रु.हजारिा) 
कैवफयि 

१ २७२१२ प्रकोप व्यवस्थापन कोष ५०००   

२ 
२११११ 

दिकिका कियर्ारी/नगर प्रहरी र शव वाहन  

र्ािकिाई पाररश्रमिक 
२५०० 

  

३ २११२२ दिकि कियर्ारी/नगर प्रहरीिाई खाद्यान्न ५००   

४ २२२१२ दिकि र शब वाहन इन्िन ७००   

५ २२२१३ दिकि र शब वाहन िियिसम्भार ६००   

६ २२५२२ दिकि कियर्ारी र नगर प्रहरीिाई ववपद् व्यवस्थापन िामिि ३००   

७ २२३११ दिकिका िामग ववपद्जन्य सािाग्री खररद  ३००   

८  कुवहन े र नकुवहने फोहोर अिग/अिग व्यवस्थापन गनय 
सरोकारवािा िजक्षि सरे्िनािूिक िामिि 

३०० 
  

९  िखु्य/िखु्य र्ोक/बजारिा नकुवहने फोहोर संकिन गनय डस्टववन 
व्यवस्थापन 

१००० 
  

१०  िटबन्िन ५०००   

११ २२३११ 
खोिा/खोलसी/होिी िगायिका स्थानिा भईरहेको भकु्षय 
रोकथािका िामग बाँस रोपण काययक्रि 

५०० 
  

जम्िा (घ) १६७००   

ङ. वडागि मसमिङ िफय िः 
१. १ नं. वडाका आयोजना िथा काययक्रििः 

मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) कै
वफ

यि
 

१   ह्यिुपाइप खररद ७००   

२   जजलिा सडकबाट सेिेर्ोक हुँदै अिरिागय जोतने सडक कािोपते्र १२५०   

३   शंकर काकीको घरदेजख रञ्जनी िाईनर नहर सडक स्िरोन्निी ३००   

४   हरायवोटेबाट मसििझोडी जोतने सडक ग्राभेि ३००   

५   कोरे्नी खोिािा िटबन्िन १००   

६   सडक बत्ती जडान ३००   

७   वाईफाई जडान २५०   
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८   िियि सम्भार ७००   

९   ववववि काययक्रि ४००   

जम्िा (१) ४३००   

२. २ नं. वडाका आयोजना िथा काययक्रििः 

मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) कै
वफ

यि
 

१   सत्तवुाँि सडक स्िरोन्निी ३००   

२   वढकुवाडाँगी मिम्बटुोि सडक स्िरोन्निी ४००   

३   प्रगमिटोि देवीथान सडक स्िरोन्निी १००   

४   िररयाटोि जर्साङ सडक स्िरोन्निी १५०   

५   दिेिी ऋवषदेव वजस्ि सडक स्िरोन्निी १५०   

६   आपँगाछी कुवेर घर सडक स्िरोन्निी १००   

७   िररयाटोि िहाराज थान मनिायण १५०   

८   कामिस्थान िजन्दरको अिरुो ववश्रािािय मनिायण ४००   

९   थारुटोि िहाराजथान घेरावारा १५०   

१०   केरौनर्ोक ऋवषदेववस्िीिा ददनाभरी िजन्दर मनिायण १५०   

११   िहाराजी वािववकास केन्र व्यवस्थापन   २००   

१२   दिेिी ऋवषदेव वस्िीको वाि ववकास व्यवस्थापन १५०   

१३   जनिि सरस्विी आ.वव. िा जशक्षक व्यवस्थापन अनदुान १८०   

१४ 
  

रिाइिो वहिुखुी क्याम्पसिा स्नािक पढ्ने ववद्याथीिाई 
छात्रवजृत्त 

१६० 
  

१५   टोि/टोििा सूर्ना पाटी मनिायण १५०   

१६   अस्थायी प्रहरी ववट व्यवस्थापन १००   

१७   ववपन्न वगयका िामग खानेपानी टु्यबवेि  १००   

१८   ववपन्न वगयका िामग मनशलुक ववद्यिु मिटर ८०   

१९   सु् केरी पोषण काययक्रि १००   

२०   सु् केरी िवहिािाई मनिःशलुक स्यामनटरी प्याड वविरण ३०   

२१   प्रसेर/सगुरको औषमि मनिःशलुक वविरण १५०   

२२   गररब/ववपन्न वगयिाई शौर्ािय मनिायण २००   

२३   कायायिय व्यवस्थापन १५०   

२४   भैपरी आउन ेपुँजीगि/िियिसम्भार २९०   

२५   यवुा िजक्षि खेिकूद काययक्रि २००   

२६   िवहिा िजक्षि काययक्रि १००   

२७   मभन्न क्षििा भएका व्यजक्त िजक्षि काययक्रि ५०   

२८   अमसिाि र्ौिरी गाउँ अगामड नहरिा RCC कलभटय मनिायण ५००   

२९ 
  

२ नं. वडा देखी ३ नं. वडासम्ि जोतने कृवष सडकिा RCC 

कलभटय मनिायण 
४०० 

  

३०   िापगाउँ सकुुम्वासी बस्िीिा ररटेमनङ वाि मनिायण २००   
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३१   ववद्यिु ववस्िार ७०   

३२   टोि/टोििा स्वास््यकिी काययक्रि सिािन ५०   

३३   ह्यिुपाइप खररद िथा जडान २००   

३४   िापगाउँ वढकुवा कृवष सडक स्िरोन्निी १४०   

    जम्िा ६०००   

३. ३ नं. वडाका आयोजना िथा काययक्रििः 

मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) कै
वफ

यि
 

१   राजगन संगिर्ोकबाट पूवय सिविेर्ोक जोतने सडक स्िरोन्निी 200   

२   
यवुराज सापकोटाको घरबाट पजश्चि दिेिी जाने बाटो जोतने 
सडक स्िरोन्निी 

200   

३   िलिो राजगन अिरुो ददनाभरी िजन्दर मनिायण 150   

४   खवाई र्ौिरीको घर पजश्चि दिेिी जाने सडक स्िरोन्निी 100   

५   मबकी हस्दा र ददपक सरदारको घर जाने सडक स्िरोन्निी 200   

६   खोररया ििािी खाजा घर मनिायण 300   

७   ददनाभरी िजन्दर मनिायण िलिो हरकपरु 100   

८   िजस्जद भवन िियि िलिो हरकपरु 50   

९   िदन बस्नेिको घर पजश्चि सडक स्िरोन्निी 150   

१० 
  

कृष्ण बस्नेिको घर उत्तर प्रिाप िािाङको घरसम्ि जाने सडक 

स्िरोन्निी 
250 

  

११ 
  

िेज बहादरु िाविीको घरबाट दजक्षण मत्रवेणी र्ोकसम्ि सडक 
स्िरोन्निी 

300 
  

१२   कमडया खोिा छेउ जशवािय िजन्दर मनिायण 300   

१३   िक्ष्िी आ.वव. पूवय झोिङु्गे पिु जोतने सडक स्िरोन्निी 150   

१४   र्ौिरी र्ोक पूवय गीिा र्ौिरीको घर जाने सडक स्िरोन्निी 100   

१५   पजश्चि बाँि जाने रािे पैनी बाँि मनिायण 200   

१६   केविराि काकी घर छेउ कलभटय िियि 50   

१७   होिनाथ सवेुदीको घर छेउको कलभटय िियि 50   

१८   जशवािय िजन्दर छेउ कमडया पिु िियि 50   

१९   ह् यिुपाईप खररद 400   

२०   खानेपानी ट यवेुि खररद 100   

२१   बाि िा.वव. भवन िियि 100   

२२   जशक्षा सदन िा.वव. भवन िियि 100   

२३   िक्ष्िी आ.वव. घेराबारा मनिायण 100   

२४   यवुराज र्ोक पूवय कमडया पिु िियि 100   

२५   वडामभत्रका सडक िियिसम्भार (वडा समिमिको मनणयय अनसुार) 200   

२६ २२५२९ ववववि काययक्रि  300   

जम्िा 4300   
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४. ४ नं. वडाका आयोजना िथा काययक्रििः 
मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 

रकि 
(रु.हजारिा) कै

वफ यि
 

१   िाझीटोि (टावर टोि) िा नािा मनिायण  250   

२   

हजस्िनापरु शम्भ ु मनरौिाको घरदेजख दजक्षण सजृना राईको 
घरसम्ि सडक स्िरोन्निी 

150 
  

३   भवानी गरुागाईको घरदेजख रङ्गेिी रोडसम्िको बाटो स्िरोन्निी 100   

४   

रािकृष्णको घरदेजख रािबहादरु पौडेिको घरसम्िको बाटो 
स्िरोन्निी 

50 
  

५   मनरन जघमसङको घरदेजख भरमसिाको घरसम्िको बाटो स्िरोन्निी 100   

६   खतका टोिदेजख दगुाय िािाङ्गको घर जोतने बाटो स्िरोन्निी 100   

७   प्रिे काकीको घर उत्तर भिवुा खोिासम्िको बाटो स्िरोन्निी 150   

८   िारेविी र्ौिरीको घर छेउिा कलभटय मनिायण 400   

९   

ज्ञान बहादरु िगरको घरदेजख डम्बर मिम्बकुो घरसम्िको सडक 
स्िरोन्निी 

150 
  

१०   

बिबहादरु पौडेिको घरदेजख दजक्षण नवराज रेग्िीको घरसम्ि 
जोतने सडक स्िरोन्निी 

275 
  

११   

िेखनाथ मनरौिाको घरदेजख पशुयराि वव.क.को घरसम्िको बाटो 
स्िरोन्निी 

100 
  

१२   

फुवाय शेपायको घरदेजख टंक राईको घरसम्ि जोतने बाटो 
स्िरोन्निी 

100 
  

१३   "वियिानका बािक, भववष्यका पािक" काययक्रि प्रवियन 50   

१४   "मििाप गरौं, वविाप नगरौं" काययक्रि प्रवियन 50   

१५   खोररया खेि िैदान िियि 150   

१६   िम्कुवा र्ोकबाट भौसाबारी जाने बाटो स्िरोन्निी  200   

१७   

नारायण र्ोकदेजख दजक्षण जोगीकुटी जाने बाटोको छेउिा पने 
िाछा खाडी बाटोको दवैु पवि डे्रन मनिायण 

300 
  

१८   रािोकिदेजख सनि मिम्बकुो घरसम्ि जाने बाटो स्िरोन्निी  75   

१९   र्ोक/र्ोकिा सन्देशिूिक सूर्ना पाटी व्यवस्थापन 175   

२०   ह्यिुपाइप खररद िथा जडान ५५०   

२१   मबजिुी िार/पोि खररद 250   

२२   पिकन्या आ.वव. घेराबारा मनिायण 50   

२३   सूयोदय आ.वव. ववद्यिु िियि 25   

२४   थानेश्वर आ.वव. बाििैत्री खेिकुद सािग्री व्यवस्थापन 30   

२५   श्री जनिा आ.वव. र्िेना गहृ व्यवस्थापन 70   

२६ २२५२२ उद् घोषण िामिि (यवुा िजक्षि) 50   

२७ २२५२२ ज्येष्ठ नागररक सम्िान काययक्रि 50   

२८ २२५२९ ववववि काययक्रि 500   

जम्िा 4500   
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५. ५ नं. वडाका आयोजना िथा काययक्रििः 

मस.नं. खर्य संकेि खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) कै
वफ

यि
 

१   मबहारी टोि डे्रन मनिायण 300   

२   िंगिथान िियि 100   

३   अिरुो ििािी खाजा घर मनिायण 150   

४   िनञ्जय काफ्िेको घरपूवय सडक स्िरोन्निी 150   

५   साववक वडा नं. ५ का १, २, ३ र ४ नं. सडक स्िरोन्निी 450   

६   िावीटोििा िटबन्िन 300   

७   साववक वडा नं. १ का ५, ६, 7 र 8 नं. सडक स्िरोन्निी 450   

८ 
  

रत्न गौििको घर उत्तर/ििय मििाि/िाझी बस्िी सडक 
स्िरोन्निी 

300   

९   डावकनी पैनी सकुुम्बासी बस्िी संरक्षण 100   

१०   िामथलिो िावी बस्िी संरक्षण 150   

११   रिाइिो बहिुखुी क्याम्पसिा र्िेना गहृ मनिायण 200   

१२   रिाइिो बहिुखुी क्याम्पसिा स्नािक िह छात्रवजृत्त  100   

१३   डमु्रीघाट मििाि िहाराजथान घेरावारा मनिायण 200   

१४   जर्साङ बस्िीदेजख पररवमियि टोिसम्िको सडक स्िरोन्निी 300   

१५   जर्साङ्ग बस्िीमभत्रको सडक स्िरोन्निी 300   

१६  ववववि काययक्रि ५००   

१७   वडामभत्रका सडकहरु िियि सम्भार  ६५०   

१८   रािेश्वरको घर पछामडको पिु संरक्षण 200   

१९   ह्यिुपाइप खररद िथा जडान ५५०   

२०   ववष्टको घरदेजख पूवय उत्तर जाने सडक स्िरोन्निी 200   

२१   वडा कायायियिा र् याक मनिायण 250   

२२   किेिको घर पूवयपविको कलभटय संरक्षण 100   

जम्िा 6000   

६. ६ नं. वडाका आयोजना िथा काययक्रििः 

मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) कै
वफ

यि
 

१   

वडामभत्रका सडकहरु िियिसम्भार (वडा समिमिबाट पवहर्ान 
भएका) 

१६०० 
  

२   पुजँीगि प्रकृमि आयोजना मनिायण िथा सिुार ४००   

३   ववववि काययक्रि ३५०   

४   नागररक उपर्ार सहायिा कोष पररर्ािन १००   

५   ह्यिुपाइप खररद िथा जडान ५००   
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६   

यवुराज गरुागाँईको घर पवुय कणय थापाको घरसम्ि जोतने सडक 
स्िरोन्निी 

२०० 
  

७   दहीदोभान उत्तर वन कायायिय आसपासको सडक स्िरोन्निी  ३००   

८   गोिर्ौरी जाने सडक र मिश्रटोिसम्ि जाने सडक ववस्िार ३००   

९   ववदाईर्ोक पजश्चि घिेटोि जोतने सडकिा डे्रन मनिायण ३००   

१०   

फेसबकुर्ोक र दगुाय िजन्दर आसपासको सडक स्िरोन्निी सवहि 

पानी मनकास व्यवस्थापन 
२०० 

  

११   ववहीबारे हाटखोिा दजक्षणको सडक स्िरोन्निी १००   

१२   िाझीटोि उत्तर ७ नं. वडा जोतने सडक स्िरोन्निी ३५०   

१३   ववहीबारे पवुय गैरीटोि सडकिा डे्रन मनिायण २५०   

१४   अमिकारी फमनयर्र पवुय आदशयटोि जोतने सडक स्िरोन्निी १५०   

१५   निनुार्ोक पवुय िििुिेटोि र ििु गाउँ जोतने सडक स्िरोन्निी २००   

१६   कािराि मििािको घर पवुयको सडक स्िरोन्निी २००   

१७   मडलिी ओझाको घर पवुयको सडक स्िरोन्निी २००   

१८   दहीखोिा पिु पवुयको खेििा डे्रन मनिायण २००   

१९   

कुिारी मिम्ब ु र हिुाकी िािाङको घर आसपासको सडक 
स्िरोन्निी 

१०० 
  

जम्िा ६०००   

७. ७ नं. वडाका आयोजना िथा काययक्रििः 

मस.नं. खर्य संकेि खर्य शीषयक 
रकि  

(रु.हजारिा) कै
वफ

यि
 

१   प्रगमिटोि सकुुम्बासी बस्िी सडक स्िरोन्निी २००   

२   मनिःशलुक स्वास््य जशववर काययक्रि २००   

३   ह्यिुपाइप खररद िथा जडान २००   

४   नागररक उपर्ार सहायिा कोष (वडा) ३००   

५   श्री जनकलयाण िा.वव. िा १०+२ सिािनिा सहयोग ४००   

६   ववमभन्न वविाका खेिकूद काययक्रि सिािन २००   

७   वडा कायायिय सिािन िथा अमिमथ स्कार १००   

८   सकुुना पैनी पूवय वाि मनिायण ३५०   

९   

आईिबारे पजश्चि िजन्दर िाईनिा डे्रन मनिायण  

(अन्य मनकायसँग साझेदारीिा) 
४०० 

  

१०   वडा कायायिय वावहर सेवाग्राही प्रिीक्षािय मनिायण १००   

११   डम्बर जोगी हुँदैं  िारक बस्नेिको अगाडी बाटो स्िरोन्निी  १५०   

१२   कानेपोखरी उत्तरपूवय िोकिागय सम्ि डे्रन मनिायण २००   

१३   र्ामिसववघे मभत्री सडक स्िरोन्निी २००   

१४   पच्र्ीस ववघे कुिोिा डे्रन मनिायण (अन्य मनकायसँगको साझेदारी) २००   

१५   भिवुा मसिसार जर्लडे्रन पाकय िा िाटो पनेु ३००   

१६   प्रगमिशीि ढाका सिहुिाई सािाग्री वविरण १००   
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१७   ववद्यिु पोि/िार खररद िथा जडान ३००   

१८   ववववि काययक्रि ३००   

१९   वडामभत्रका सडक िियिसम्भार  ३००   

जम्िा ४५००   

जम्िा (अनसूुर्ी १) ३१२४७६  

अनसूुर्ी २ 

मस.नं. 
खर्य 
संकेि 

काययक्रि/आयोजना/वक्रयाकिापको नाि 
रकि  

(रु. हजारिा) 

८०११३५०२५११  संघीय सरकारबाट हस्िान्िररि काययक्रि (शसिय अनदुान)   

१   
एि. आइय. एस. अपरेटर र  वफलड सहायक पाररश्रमिक, र्ाडपवय खर्य िथा पोशाक 
खर्य 

४३७ 

२   

स्थानीय िहका स्वास््य र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुिा काययरि 
कियर्ारीहरुको ििव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक िगायि प्रशासमनक खर्य 
सिेि 

७९३० 

३   प्राववमिक सहायकको पोसाक १० 

४   रोजगार संयोजकको पोसाक १० 

५   रोजगार सहायकको पोसाक भत्ता १० 

६   

स्थानीय िहका स्वास््य र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुिा काययरि 
कियर्ारीहरुको ििव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक िगायि प्रशासमनक खर्य 
सिेि 

४५० 

७   प्राववमिक सहायकको स्थानीय भत्ता ११ 

८   रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता १७ 

९   रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता ११ 

१०   

स्थानीय िहका स्वास््य र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुिा काययरि 
कियर्ारीहरुको ििव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक िगायि प्रशासमनक खर्य 
सिेि 

११०० 

११   

स्थानीय िहका स्वास््य र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुिा काययरि 
कियर्ारीहरुको ििव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक िगायि प्रशासमनक खर्य 
सिेि 

७० 

१२   
सािी पररयोजना कयायन्वयनको िामग स्थानीय सरकारको पदामिकारी सँग सिन्वय  

वैठक 
४० 

१३   

स्थानीय िहका स्वास््य र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुिा काययरि 
कियर्ारीहरुको ििव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक िगायि प्रशासमनक खर्य 
सिेि 

१५० 

१४   एि. आइय. एस. अपरेटर र वफलड सहायको िामग सिार खर्य ५ 

१५   िेजशनरी आजार िथा फमनयर्र िियि सम्भार (सेवा केन्र सिािानाथय) ६० 

१६   िसिन्द सािान खररद (सेवा केन्र सिािानाथय) १२० 

१७   सावयजमनक ववद्याियका  ववद्याथीहरुका िामग मनशलुक पाठ्यपसु्िक अनदुान २३४९ 

१८   सावयजमनक ववद्याियका  ववद्याथीहरुका िामग मनशलुक पाठ्यपसु्िक अनदुान ८५२ 
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१९   सावयजमनक ववद्याियका  ववद्याथीहरुका िामग मनशलुक पाठ्यपसु्िक अनदुान ४१८ 

२०   सिार सािाग्री प्रसारण िथा छपाइय (सिार र पहँरु् अमभयान सिािान) १५० 

२१   ििब िथा समुबिा- िनोसािाजजक परािशयकिाय ४४६ 

२२   कृवष िथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक प्राववमिकहरुको ििव भत्ता ६०० 

२३   कृवष स्नािक करार ४८० 

२४   ििब िथा समुबिा -ववजत्तय साक्षरिा  सहजकिाय क्राययक्रि ४४६ 

२५   प्राववमिक सहायकको ििव ३९३ 

२६   रोजगार संयोजकको ििव ४९४ 

२७   रोजगार सहायकको ििब ३९३ 

२८   

स्थानीय िहका स्वास््य र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुिा काययरि 
कियर्ारीहरुको ििव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक िगायि प्रशासमनक खर्य 
सिेि 

४५०० 

२९   
कम्यमुनवट डट्स काययक्रि काययक्रि संर्ािन, र स्वास््यकमियहरू िाइ क्षयरोग 
िोडिुर िामिि 

४८ 

३०   समुियजन्य पदाथय सेवनको न्यूमनकरण सम्बन्िी सरे्िना काययक्रि २५ 

३१   
आ.व. 2078/079 िा स्थापना भएको िकैबािी पकेट ववकास काययक्रिको 
मनरन् िरिा 

६०० 

३२   आ.व. 207९/८० िा नयाँ िेिहन बािी पकेट ववकास काययक्रि सञ् र्ािन १२०० 

33   

आकजस्िक अवस्थािा औसमि एवं लयाब सािाग्री ढुवानी, रेकमडयङ िथा ररपोवटयङका 
िामग फिय फरिेट छपाइ,  ई-वट.मब रजजस्टरअध्यावमिक,  ववश्व क्षयरोग ददवस 
सम्बन्िी काययक्रि, स्थिगि अनजुशक्षण िथा सपुररवेक्षण, क्षयरोगका काययक्रिको 
अिय बावषयक समिक्षा िथा कोहटय ववश ्

७५ 

34   आखँा, नाक, कान, घांटी िथा िखु स्वास््य सम्वजन्ि अमभिखुीकरण १२० 

35   इवपडेमियोिोजजकि ररपोवटयङ्ग २० 

36   उन्नि बीउ वविरकिाई प्रो्साहन अनदुान १५० 

37   कृमत्रि गभायिान मिसन काययक्रि ३५० 

38   

क्षयरोगका जोजखि सिहु िथा स्वास्थ सेवाको पहरु् कि भएका सिदुायिा सकृय 
क्षयरोग खोजपडिाि काययक्रि।  घरपररवारका सदस्यहरूको  सम्पकय  पररक्षण, एवं 
पाँर् वषय िमुनका बािबामििा क्षयरोग रोकथाि सम्बन्िी टी.वप.टी. काययक्रि 

७७ 

39   कृवष, पशपुन्छी िथा ि्स्य ि्याकं अध्यावमिक काययक्रि १०० 

40   वकसान सूर्ीकरण काययक्रि ३०० 

41   कोमभड १९ को भ्याजक्सनको मडजजटाइजेशन िथा क्यू आर कोड प्रिाजणकरण ८० 

42   

कोमभड १९ िगायि ववमभन्न िहािारीजन्य रोगहरुको रोकथाि, मनयन्त्रण िथा 
मनगरानीका िामग सरोकारवािा सँगको अन्िरवक्रया िथा RRT, स्वास््यकिी 
पररर्ािन 

२५ 

43   
कोमभड १९ ववरुि खोप अमभयान िथा बसु्टर खोप सिेि संर्ािन व्यवस्थापन 
खर्य (पामिकास्िररय योजना र पामिका िथा स्वास््य सस्था स्िररय सपुररवेक्षण) 

२२६ 

44   खाद्यान्न बािीको उन्नि बीउ उपयोगिा अनदुान १०२० 

45   गनुासो सनुवुाइ काययक्रि २०० 
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46   

गररबी मनवारणका िामग िघ ुउद्यि ववकास काययक्रि संर्ािन मनदेजशका, २०७७ 
बिोजजि उद्यिीको स्िरोन्निी (आवश्यकिा पवहर्ानका आिारिा पनुिायजगी र 

एडभान्स सीप ववकास िामिि काययक्रि) 

४०० 

47   
गररबी मनवारणका िामग िघ ुउद्यि ववकास काययक्रि संर्ािन मनदेजशका, २०७७ 
बिोजजि िघ ुउद्यि ववकास िोडेििा नयाँ िघ ुउद्यिी मसजयना गने 

२३६० 

48   

मनयमिि खोप सदुृढीकरण, पूणय खोप समुनश्चििा र दीगोपनाको िामग सकु्ष्ियोजना 
अद्यावमिक २ ददन र सरसफाई प्रबद्र्िन प्याकेज पनुयिाजगी िामिि १ ददन गरी 
३ ददन एवं पूणयखोप न.पा., गा.पा. समुनजश्चििाको िामग स्थामनय िह, वडा, खोप 
सिन्वय समििी िथा नवमनवाजर्यि जनप्रमिमन 

१५० 

49   प्रजनन ्रुग्णिा स्वास््य सेवा १०० 

50   पररवार मनयोजन वकशोर वकशोरी िथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रि ३६० 

51   
पश ु सेवा ववभाग र प्रादेजशक मनकायिा पशपुन्छी ि्यांक िथा पश ुसेवाका 
काययक्रिको प्रगमि ररपोवटयङ 

२० 

52   

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडय फ्ि,ु AMR, मसवष्टसकोमसस, टक्सोप्िाज्िोमसस 
आदद ववमभन्न सरुवारोग सम्बजन्ि रोकथाि िथा मनयन्त्रणका िामग सरे्िना 
काययक्रि 

२० 

53   पशपुन्छी रोगको अन्वेषण, निनुा सङ्किन िथा प्रषेण १० 

54   
पामिका स्िरिा स्वास््य संस्थाहरुको िामसक बैठक, स्वास््य काययक्रिहरुको डाटा 
भेररवफकेशन एवं गणुस्िर सिुार साथै अियबावषयक एवं बावषयक समिक्षा 

१५५ 

55   पोपण ववशेष (स्वास््य) क्षेत्रका काययक्रि सिािन १५० 

56   पोषण काययक्रि ७७५ 

57   
पोषण संवेदनशीि (खानेपानी िथा सरसफाइ, कृवष, पशसेुवा, िवहिा िथा 
बािबामिका, जशक्षा र शासकीय प्रवन्ि) क्षेत्रका काययक्रिहरू सिानि) 

१५० 

58   
बैदेजशक रोजगारीिा जान र्ाहने सम्भाववि कािदारहरुिाई गहन अमभिखुीकरण 

काययक्रि 
३ 

59   
िाि ृिथा नवजशश ुकाययक्रि अन्िगयि आिा सरुक्षा, गभयविी, रक्तसंर्ार, उ्प्ररेणा 
सेवा, न्यानो झोिा र मनशलुक गभयपिन काययक्रि 

८२० 

60   िाि ृिथा नवजशश ुकाययक्रि संन्र्ािन ११६९ 

61   राष्ट्रपमि रमनङ्ग मसलड प्रमियोमगिा (स्थानीय िहस्िरीय) १०० 

62   
रावष्ट्रय िवहिा स्वास््य स्वयंसेववका  काययक्रि (पोशाक प्रो्साहन, यािायाि खर्य, 
वावषयक समिक्षा गोष्ठी र ददवस िनाउने खर्य सिेि) 

६०० 

63   ररटनी स्वयंि सेवक पररर्ािन ५८४ 

64   रोजगार सेवा केन्रको सँर्ािन खर्य २६५ 

65   रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) १८७९ 

66   ववजत्तय साक्षरिा क्राययक्रि संर्ािन खर्य २४०७ 

67   ववजत्तय साक्षरिा क्राययक्रि संर्ािन खर्य २७३ 

68   
ववद्यािय स्वास््य जशक्षा/आिा सिूह िथा िवहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरुका 
िामग सािाजजक ब्यवहार पररवियन काययक्रि 

७५ 

69   
ववभागिे उपिव्ि गराउने ववमि/पद्दमि अनसुार वडा स्िरबाट घटना दिाय सप्ताह 
अमभयान सिािन 

९० 
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70   

ववश्व औिो ददवस िनाउने, वकटजन्य रोग मनयन्त्रण काययक्रिको अनगुिन एवि ्
िूलयाङ्कन िथा वकटजन्य रोग मनयन्त्रणका िामग बहमुनकाय अन्िरवक्रया गने िथा 
Active Case Detection (औिो र कािाजार) 

१०० 

71   सूर्ना प्रकाशन िथा उन्नि बीउ उपयोग अनगुिन मनरीक्षण १५० 

72   स्थानीय िहिा वक्रयाजशि कािदार संजनािाई सािग्री सहयोग १० 

73   सिदुाय अमभिखुीकरण काययक्रि १२ 

74   
सम्भाव्य उ्पादनको उ्पादक्व र बजार प्रमिस्पिाय बवृि गनयका िामग कजम्ििा 
५ जनाको सिहुिा प्रमबमि हस्िान्िरण 

१४० 

75   

सरोकारवािाहरुसंगको अन्िरवक्रया िथा अमभिखुीकरण काययक्रि (प्रहरी 
/पत्रकार/मिमडया पररर्ािन/स्थानीय जनप्रमिमनिी/ स्थानीय िहको ववषयगि 
शाखा जस्िै स्वास््य शाखाका सदस्यहरु/स्थानीय िहिा िनोसािाजजक ववषयको 
ददगोपन/सिदुायका अगवुाहरुिाई आप्रावसनको असर िथा प्रभाव,  

७६ 

76   
स्वास््य र्ौकी (आिारभिु  स्वास््य सेवा केन्र)  को न्यनुिि सेवा िापदण्ड 
काययक्रि  ( अमभिखुीकरण, समिक्षा, फिो अप , अनगुिन िथा सदुृमिकरण   सिेि  

१४० 

77   स्वास््य सूर्ना साथै आइ एि यू सदुृढीकरण काययक्रि ६५ 

78   सािदुावयक ववद्याियका छात्राहरुिाई मनशलुक स्यामनटरी प्याड व्यवस्थापन १९२ 

79   सािदुावयक ववद्याियका छात्राहरुिाई मनशलुक स्यामनटरी प्याड व्यवस्थापन १०७७ 

80   सािदुावयक ववद्याियका छात्राहरुिाई मनशलुक स्यामनटरी प्याड व्यवस्थापन ३९० 

81   
CBIMNCI काययक्रि (काययक्रि समिक्षा, स्थिगि अनजुशक्षण, सििा िथा पहरु् 
काययक्रि) 

५०० 

82   िनोसिाजजक परािशय  संर्ािन खर्य ९३ 

83   सम्बजन्िि सरोकारवािाहरुवाट पररयोजना अनगुिन िथा िलुयाकंन ४० 

84   आप्रवासी स्रोि केन्रको कायायिय संर्ािन/ कियर्ारी भ्रिण खर्य / जशरोभार खर्य ७७ 

85   
एि. आइय. एस. अपरेटर र  वफलड सहायक देमनक भ्रिण भत्ता/यािायाि 
खर्य/ईन्िन 

६० 

86   
अन्य ववववि खर्य- आयोजना, सािाजजक सरुक्षा िथा घटना दिाय सम्बन्िी ववमभन्न 
बैंठकको जर्यापान िगायिको खर्य 

७८ 

87   
आिारभिू िहका स्वीकृि दरवन्दीका जशक्षक, राहि अनदुान जशक्षकका िामग  

ििब भत्ता अनदुान (ववशेष जशक्षा पररषद अन्िरगिका जशक्षक/कियर्ारीहरु सिेि) 
८२५०० 

88   
आिारििु िह कक्षा (६-८) िा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान ववषयिा जशक्षण सहयोग 
अनदुान 

८४ 

89   
आिारभिू िह कक्षा (६-८) िा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान ववषयिा जशक्षण सहयोग 
अनदुान 

४७० 

90   
आिारििु िह कक्षा (६-८) िा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान ववषयिा जशक्षण सहयोग 
अनदुान 

१७१ 

91   
कोमभड-१९ बाट पगुेको शैजक्षक क्षमिको पररपरुण िथा अन्य ववपदको सियिा 
मसकाइ मनरन्िरिाका िामग काययक्रि 

९४ 

92   
कोमभड-१९ बाट पगुेको शैजक्षक क्षमिको पररपरुण िथा अन्य ववपदको सियिा 
मसकाइ मनरन्िरिाका िामग काययक्रि 

२६० 
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93   
कोमभड-१९ बाट पगुेको शैजक्षक क्षमिको पररपरुण िथा अन्य ववपदको सियिा 
मसकाइ मनरन्िरिाका िामग काययक्रि 

४६ 

94   िोवकएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका िामग  ववद्याियिाई अनदुान १७८६ 

95   िोवकएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका िामग  ववद्याियिाई अनदुान ८७८ 

96   िोवकएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका िामग  ववद्याियिाई अनदुान ४९२८ 

97   
प्रमि ववद्याथी िागिका आिारिा मसकाइ सािग्री िथा मडजजटि मसकाइ सिाग्री 
व्यवस्थाका िामग ववद्याियिाइ अनदुान 

१८११ 

98   
प्रमि ववद्याथी िागिका आिारिा मसकाइ सािग्री िथा मडजजटि मसकाइ सिाग्री 
व्यवस्थाका िामग ववद्याियिाइ अनदुान 

६५६ 

99   
प्रमि ववद्याथी िागिका आिारिा मसकाइ सािग्री िथा मडजजटि मसकाइ सिाग्री 
व्यवस्थाका िामग ववद्याियिाइ अनदुान 

३२२ 

100   
प्रारजम्भक बाि ववकास  सहजकिायहरुको पाररश्रमिक िथा ववद्यािय कियर्ारी 
व्यवस्थापन अनदुान 

५२७० 

101   
प्रारजम्भक बाि ववकास  सहजकिायहरुको पाररश्रमिक िथा ववद्यािय कियर्ारी 
व्यवस्थापन अनदुान 

१९०५ 

102   
प्रारजम्भक बाि ववकास  सहजकिायहरुको पाररश्रमिक िथा ववद्यािय कियर्ारी 
व्यवस्थापन अनदुान 

९३६ 

103   
िाध्यमिक िह कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गजणि र ववज्ञान ववषयिा जशक्षण सहयोग 
अनदुान 

५३ 

104   
िाध्यमिक िह कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गजणि र ववज्ञान ववषयिा जशक्षण सहयोग 
अनदुान 

१०७ 

105   
िाध्यमिक िह कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गजणि र ववज्ञान ववषयिा जशक्षण सहयोग 
अनदुान 

२९६ 

106   

िाध्यमिक िहका स्वीकृि दरवन्दीका जशक्षक, राहि अनदुान जशक्षक  िामग ििब 
भत्ता अनदुान (ववशेष जशक्षा पररषद अन्िरगिका जशक्षक/कियर्ारी,प्राववमिक 
िारका प्रजशक्षक सिेि) 

२८६०० 

107   ववद्यािय सिािन िथा व्यवस्थापन अनदुान १८४ 

109   ववद्यािय सिािन िथा व्यवस्थापन अनदुान 1033 

110   ववद्यािय सिािन िथा व्यवस्थापन अनदुान ३७४ 

111   
ववद्याियिा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण  एवि ्काययसम्पादनिा आिाररि प्रो्साहन 

अनदुान 
१४५९ 

112   
ववद्याियिा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण  एवि ्काययसम्पादनिा आिाररि प्रो्साहन 

अनदुान 
४०२४ 

113   
ववद्याियिा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण  एवि ्काययसम्पादनिा आिाररि प्रो्साहन 

अनदुान 
७१७ 

114   

शैजक्षक पहुँर् समुनजश्चििा, अनौपर्ाररक िथा वैकजलपक जशक्षा काययक्रि 
(परम्परागि ववद्यािय, वैकजलपक ववद्यािय, साक्षरिा र मनरन्िर जशक्षाका काययक्रि 
सिेि) 

२०१ 
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115   

शैजक्षक पहुँर् समुनजश्चििा, अनौपर्ाररक िथा वैकजलपक जशक्षा काययक्रि 
(परम्परागि ववद्यािय, वैकजलपक ववद्यािय, साक्षरिा र मनरन्िर जशक्षाका काययक्रि 
सिेि) 

३६ 

116   

शैजक्षक पहुँर् समुनजश्चििा, अनौपर्ाररक िथा वैकजलपक जशक्षा काययक्रि 
(परम्परागि ववद्यािय, वैकजलपक ववद्यािय, साक्षरिा र मनरन्िर जशक्षाका काययक्रि 
सिेि) 

७३ 

117   सस्थागि क्षििा ववकास, परीक्षा सिािन एवि ्ववद्याथी िलुयाङ्कन ३९५ 

118   सस्थागि क्षििा ववकास, परीक्षा सिािन एवि ्ववद्याथी िलुयाङ्कन ७० 

119   सस्थागि क्षििा ववकास, परीक्षा सिािन एवि ्ववद्याथी िलुयाङ्कन १४३ 

120   
सावयजमनक ववद्याियिा अध्ययनरि ववद्याथीहरुका िामग छात्रबजृत्त  

(आवासीय िथा गैरआवासीय) 
१६४ 

121   
सावयजमनक ववद्याियिा अध्ययनरि ववद्याथीहरुका िामग छात्रबजृत्त  

(आवासीय िथा गैरआवासीय) 
२९० 

122   
सावयजमनक ववद्याियिा अध्ययनरि ववद्याथीहरुका िामग छात्रबजृत्त  

(आवासीय िथा गैरआवासीय) 
६८६ 

123   आिारभिू िथा आकजस्िक स्वास््य सेवाको िामग औषमि खररद १९४० 

124   
हात्तीपाइिे रोग मबरुिको आि औषमि सेवन अमभयान (MDA) संर्ािन (१५ 

जजलिाका १९० पामिकाहरु) 
७५५ 

125   जनिा आवास मनिायण मनरन्िरिा कानेपोखरी गाउँपामिका २ ४००० 

126   
सरुजक्षि नागररक आवास काययक्रि: प्रदेश नं. १ को िोरङ जजलिा क्षेत्र नं. २ 
अन्िगयि कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. १, २, ३ िा  334 वटा (क्रिागि) 

६४८१ 

127   
सरुजक्षि नागररक आवास काययक्रि: प्रदेश नं. १ को िोरङ जजलिा क्षेत्र नं. ३ 
अन्िगयि कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७ िा 259 वटा (क्रिागि) 

३९१९ 

128   

केन्रबाट छनौट भएका निनुा ववद्यािय, ववशेष ववद्याियको क्रिागि भवन मनिायण 
िथा कक्षा ११ स्िोन्नमि भएका प्राववमिक िार ववद्याियको लयाव व्यवस्थापन 

अनदुान 

६५०० 

129   Inj.Oxytocin भण्डारणका िागी ILR Refrigerator खरीद ४०० 

130   

केन्रबाट छनौट भएका निनुा ववद्यािय,ववशेष ववद्याियको क्रिागि भवन मनिायण 
िथा कक्षा ११ स्िोन्नमि भएका प्राववमिक िार ववद्याियको लयाव व्यवस्थापन 

अनदुान 

१२०० 

131   
नवीकरणीय ऊजाय प्रवमि जडान (वायोग्याँस/ववद्यिुीय र्िुो/सिुाररएको र्िुो/सौयय 
ऊजाय) 

८०० 

132   
रोजगार सेवा केन्रको सदुृवढकरण (कम्प्यूटर, फमनयर्र वफक्र्सय, क्यािरा, अन्य 
ववद्यिुीय उपकरण) 

३०० 

133   कानेपोखरी कृवष वजार (मनरन्िरिा) कानेपोखरी गाउँपामिका ७ २५०० 

134   र्ामिस ववघे घिेटोि सडक, वडा नं. ५ ६००० 

135   

बहत्तरववघे झो.प.ु , कमडया खोिा ट्रस झो.प,ु डाँसखोिा,  करीया खोिा झो प ु
कानेपोखरी ३, डाँसखोिा वडा नं ४ र पथरी शमनश्चरे ८ ररषीदेव टोि, पिुिी रे्क 
जर्साङ खेिा कानेपेखरी ५ 

२३०० 
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136   

केन्रबाट छनौट भएका निनुा ववद्यािय,ववशेष ववद्याियको क्रिागि भवन मनिायण 
िथा कक्षा ११ स्िोन्नमि भएका प्राववमिक िार ववद्याियको लयाव व्यवस्थापन 

अनदुान 

२४०० 

137   खेिकुद पूवायिार मनिायण वडा नं. ५ ८०० 

८०११३५०२५१२  संघीय सरकारबाट हस्िान्िररि काययक्रि (ववशषे अनदुान)   
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