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िरुमारानी गाउँपासिका 
गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् बड ाँा् ूर्  ान 

िमु्बबनी प्रदेश् नेपाि 
२०७३ 



 

1.स्थानीर् तहको िंम्िप्त पररचर् 

• गाउँपासिकाको नामः      िरुमारानी  

• गाउँपासिका घोषणा समसतः    २०७३/११/२२ 

• प्रदेशः      िमु्बवनी  

• देशान्तरः    82º45'00"देम्ि 82°57'30" पवुी देशान्तर  

• अिांशः    27°53'30"देम्ि 28°03'00" उत्तरी आिांश 

• िाववकका गावविः   बाङ्गेशाि, हंशपरु, ढुङ्गेगढी र सतराम ५-९ तथा धवुाङ्ग-७ र ८ 

• वा िंखर्ाः    ६ 

• कुि िेत्रफिः   157.97 बगयसमटर 

• कुि जनिंखर्ाः   २३९६२ 

• जबमा घरधरुीः    ४०८९ 

• मवहिाको जनिंखर्ाः  ११७४५ (49.02 %) 

• परुुषको जनिंखर्ाः  12217 (50.98 %) 

• मगर जनजातीः   47.62 % 

• अन्र् जनजासतः   22.94 % 

• दसितः     17.19 % 

• ब्रह्माणः    6.28 % 

• िेत्रीः    5.97 % 

• सबद्यािर् िंखर्ाः  ३१ ( मा.वव.-७, आधारभतुः २१ िंस्थागतः ३) 

• स्वास््र् िंस्थाः   ७ (स्वास््र् चौक ः३, आधारभतु स्वास््र् िेवा केन्रः४) 

२०७८ को जनगणनाको प्रारम्बभक प्रसतवेदन अनिुार 

• कुि जनिंखर्ाः   १९३७० 

• जबमा घरधरुीः    ४४८८ 

• मवहिाको जनिंखर्ाः  १०८२५ (५५.८९ %) 

• परुुषको जनिंखर्ाः  ८५४५ (४४.११ %) 

 



 

चाि ुआ.ब.को २०७८ दोश्रो चौमासिकमा िबपन्न गररएका मखुर् मखुर् 
कार्यक्रमको प्रगसत वववरण । 

२.आबदानी र िचय वववरण 

   आबदानी 

हाि िबमको सनकािा वववरण 

शीषयक प्रस्ताववत आर् वास्तववक आर् आबदानी(%) मौज्दात 

िंघीर् िरकार २७,३०,००,००० १५,०७,०१,१४२ ५५.२ १२,२२,९८,८५८ 

१३३११ िमासनकरण अनदुान ८,५७,००,००० ४,२८,५०,००० ५० ४,२८,५०,००० 

१३३१२ शितय अनदुान चाि ु १५,०८,००,००० ८,९६,०१,१४२ ५९.४२ ६,११,९८,८५८ 

१३३१३ शितय अनदुान पुजँीगत १,५७,००,००० ७८,५०,००० ५० ७८,५०,००० 

१३३१४ ववषेश अनदुान चाि ु ८३,००,००० ४१,५०,००० ५० ४१,५०,००० 

१३३१७ िमपरुक अनदुान 
पुजँीगत १,२५,००,००० ६२,५०,००० ५० ६२,५०,००० 

प्रदेश िरकार ३,३५,१६,००० १,६७,५८,००० ५० १,६७,५८,००० 

१३३११ िमासनकरण अनदुान ३९,७२,००० १९,८६,००० ५० १९,८६,००० 

१३३१२ शितय अनदुान  ८५,४४,००० ४२,७२,००० ५० ४२,७२,००० 

१३३१४ ववषेश अनदुान  ६०,००,००० ३०,००,००० ५० ३०,००,००० 

१३३१६ िमपरुक अनदुान १,५०,००,००० ७५,००,००० ५० ७५,००,००० 

राजस्व बाफा ७,८३,०३,७३३ ४,४५,६६,२२९.४० ५६.९१ ३,३७,३७,५०३.६० 



 

११४११ बाँफाँ भई प्राप्त हनुे 
म ल्र् असभबवृि कर ३,६२,५७,५०० ४,२०,६३,७८०.७१ ११६.०१ (५८,०६,२८०.७१) 

११४२१ बाँफाँ भर्य प्राप्त हनुे 
अन्त:शलु्क ३,६२,५७,५०० ० ० ३,६२,५७,५०० 

११४५६ बाँफाँटबाट प्राप्त हनुे 
िवारी िाधन कर ५७,८८,७३३ २५,०२,४४८.६९ ४३.२३ ३२,८६,२८४.३१ 

िचय 

व्यय 

शीर्षक बार्र्षक बजेट खर्ष खर्ष(%) मौज्दात 

र्ाल ु २९,२४,६२,२४८.६० १५,०५,२६,०४३ ५१.४७ १४,१९,३६,२०५.६० 

२११११ पारिश्रममक कमषर्ािी १२,९६,०१ ,०१८ ८,४३,७०,०९९.५० ६५.०९ ४,५२,३०,९१८.५० 

२११२१ पोशाक ४,६०,००० ० ० ४,६०,००० 

२११२३ और्धीउपर्ाि खर्ष १ ,००,००० ० ० १ ,००,००० 

२११३१ स्थानीय भत्ता १९,२६,००० ७,०५,७४६ ३६.६४ १२,२०,२५४ 

२११३२ महंगी भत्ता १०,३२,००० ४,१४,००० ४०.११  ६,१८,००० 

२११३३ फिल्ड भत्ता २,००,००० ० ० २,००,००० 

२११३४ कमषर्ािीको बठैक भत्ता ६,००,००० १४,०९५ २.३५ ५,८५,९०५ 

२११३५ कमषर्ािी प्रोत्साहन तथा 
पिुस्काि 

१२,९४,७०० ५,७७,६०० ४४.६१  ७,१७,१०० 

२११३९ अन्य भत्ता १ ,७२,००० ० ० १ ,७२,००० 

२११४१ पदाधधकािी बठैक भत्ता २१ ,६५,००० ९,७४,००० ४४.९९ ११ ,९१ ,००० 

२११४२ पदाधधकािीअन्य सबुबधा ७५,०४,००० ४७,४०,००० ६३.१७ २७,६४,००० 

२१२१२ कमषर्ािीको योगदानमा 
आधारित ननवतृभिण तथा उपदान 
कोर् खर्ष 

६,००,००० ० ० ६,००,००० 

२१२१४ कमषर्ािी कल्याण कोर् ४,००,००० ४,००,००० १०० ० 

२२१११ पानी तथा बबजुली ५,००,००० २,१३,१४४.६१  ४२.६३ २,८६,८५५.३९ 

२२११२ सरं्ाि महसलु ८,०८,००० ३,८७,९६५ ४८.०२ ४,२०,०३५ 



 

२२२१२ इन्धन (कायाषलय प्रयोजन) ११ ,००,००० ६,४८,२९६.५० ५८.९४ ४,५१ ,७०३.५० 

२२२१३ सवािी साधन ममषत खर्ष १२,००,००० ३,९६,८७७.२८ ३३.०७ ८,०३,१२२.७२ 

२२२१४ बबमा तथा नवीकिण खर्ष ३,००,००० २,०३,८२५.६४ ६७.९४ ९६,१७४.३६ 

२२२२१ ममेशनिी तथा औजाि ममषत 
सम्भाि तथा सञ्र्ालन खर्ष ६,५०,००० १ ,४०,०१६ २१.५४ ५,०९,९८४ 

२२२३१ ननममषत सावषजननक 
सम्पत्त्तको ममषत सम्भाि खर्ष 

१६,००,००० ७,६९,२४९.६० ४८.०८ ८,३०,७५०.४० 

२२३११ मसलन्द तथा कायाषलय 
सामाग्री २५,८५,००० ११ ,४३,४५२ ४४.२३ १४,४१ ,५४८ 

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खर्ष १२,५०,००० ११ ,६५३ ०.९३ १२,३८,३४७ 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा 
सरू्ना प्रकाशन खर्ष १६,४०,००० ७,९९,६८२.९९ ४८.७६ ८,४०,३१७.०१  

२२४११ सेवा ि पिामशष खर्ष १०,००,००० ४,६७,९१० ४६.७९ ५,३२,०९० 

२२४१२ सरू्ना प्रणाली तथा 
सफ्टवेयि सरं्ालन खर्ष ७,००,००० ० ० ७,००,००० 

२२४१३ किाि सेवा शलु्क १ ,००,००,००० ४१ ,३५,२५४ ४१.३५ ५८,६४,७४६ 

२२४१९ अन्य सेवा शलु्क ६०,००,००० ३५,५४,१७३ ५९.२४ २४,४५,८२७ 

२२५११ कमषर्ािी तामलम खर्ष ९,००,००० ४,०६,८४३ ४५.२ ४,९३,१५७ 

२२५१२ सीप र्वकास तथा 
जनर्ेतना तामलम तथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खर्ष 

३०,००० २९,९५० ९९.८३ ५० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा 
खर्ष २५,००० ० ० २५,००० 

२२५२२ कायषक्रम खर्ष ४,०९,६९,००० १ ,७४,९०,७७५ ४२.६९ २,३४,७८,२२५ 

२२५२९ र्वर्वध कायषक्रम खर्ष ४,९१ ,९६,५०० १ ,६१ ,७५,६४६ ३२.८८ ३,३०,२०,८५४ 

२२६११ अनगुमन, मलू्यांकन खर्ष २२,१७,००० ० ० २२,१७,००० 

२२६१२ भ्रमण खर्ष २३,६८,००० १२,०२,८२१  ५०.७९ ११ ,६५,१७९ 

२२६१३ र्वमशष्ट व्यत्तत तथा 
प्रनतननधध मण्डलको भ्रमण खर्ष २,००,००० ० ० २,००,००० 

२२६१९ अन्य भ्रमण खर्ष १ ,००,००० ० ० १ ,००,००० 

२२७११ र्वर्वध खर्ष ३७,०५,००० १९,३७,९९७ ५२.३१  १७,६७,००३ 



 

२२७२१ सभा सञ्र्ालन खर्ष ४,००,००० ० ० ४,००,००० 

२५३११ शकै्षिक ससं्थाहरूलाई 
सहायता ३,३८,००० ३,३७,९९२ १०० ८ 

२५३१२ स्वास्थ ससं्थाहरूलाई 
सहायता ६,५३,००० ३,०२,७२९.२८ ४६.३६ ३,५०,२७०.७२ 

२५३१४ धाममषक तथा सांस्कृनतक 
ससं्था सहायता ५०,००० ५०,००० १०० ० 

२५३१५ अन्य सस्था सहायता ३,५०,००० ४७,८४१  १३.६७ ३,०२,१५९ 

२६४१३ अन्य ससं्थालाई सःशतष 
र्ाल ुअनदुान 

४,००,००० १ ,२०,००० ३० २,८०,००० 

२७१११ सामात्जक सिुिा ८,००० ८,००० १०० ० 

२७२११ छात्रवतृ्त्त १८,२५,००० ० ० १८,२५,००० 

२७२१२ उद्दाि, िाहत तथा 
पनुस्थाषपना खर्ष ३९,००,००० ३७,९०,००० ९७.१८ १ ,१०,००० 

२७२१३ और्धीखरिद खर्ष २१ ,००,००० १४,९७,४३७ ७१.३१  ६,०२,५६३ 

२८१४२ घिभाडा १०,००,००० २,०२,७७५ २०.२८ ७,९७,२२५ 

२८१४३ सवािी साधन तथा मेमशनि 
औजाि भाडा ५,००,००० २,०८,९८० ४१.८ २,९१ ,०२० 

२८२११ िाजस्व फिताष ३९,९०,८१४ ० ० ३९,९०,८१४ 

२८२१९ अन्य फिताष १६,४९,२१६.६० १६,४९,२१६.६० १०० ० 

२८९११ भपैिी आउने र्ाल ुखर्ष २,००,००० ० ० २,००,००० 

पूजंीगत १३,३५,६९,००० २,९१ ,२६,८६१.९८ २१.८१  १०,४४,४२,१३८.०२ 

३११११ आवासीय भवन 
ननमाषण/खरिद 

३८,००,००० १६,००,००० ४२.११  २२,००,००० 

३१११२ गिै आवासीय भवन 
ननमाषण/खरिद 

१ ,२६,००,००० ३३,१७,९४७ २६.३३ ९२,८२,०५३ 

३१११३ ननममषत भवनको 
सिंर्नात्मक सधुाि खर्ष ४,००,००० २५,००० ६.२५ ३,७५,००० 

३११२१ सवािी साधन ८,००,००० ० ० ८,००,००० 

३११२२ ममेशनिी तथा औजाि १९,८४,००० ११ ,६२,१४३.९० ५८.५८ ८,२१ ,८५६.१० 

३११२३ िननषर्ि तथा फितर्सष २०,००,००० ४,९९,५२७ २४.९८ १५,००,४७३ 

३११३५ पूूँजीगत पिामशष खर्ष २,००,००० १ ,५२,००० ७६ ४८,००० 



 

३११४१ सिुिा प्रणाली तथा 
उपकिण प्रात्तत खर्ष १ ,४५,०११  ० ० १ ,४५,०११  

३११५१ सडक तथा पलू ननमाषण ६,२०,९६,२१७ १ ,००,५४,५२२.३३ १६.१९ ५,२०,४१ ,६९४.६७ 

३११५३ र्वद्यतु सिंर्ना ननमाषण ५,००,००० ० ० ५,००,००० 

३११५५ मसरं्ाई सिंर्ना ननमाषण ८८,४३,३५५ १५,२६,१९२ १७.२६ ७३,१७,१६३ 

३११५६ खानेपानी सिंर्ना ननमाषण ९८,२०,८०० २०,६४,९६९.७५ २१.०३ ७७,५५,८३०.२५ 

३११५८ सिसिाई सिंर्ना ननमाषण ३,५०,००० २,३१ ,३२२ ६६.०९ १ ,१८,६७८ 

३११५९ अन्य सावषजननक ननमाषण १ ,६२,०४,६१७ ५५,९४,३८५ ३४.५२ १ ,०६,१०,२३२ 

३११६१ ननममषत भवनको 
सिंर्नात्मक सधुाि खर्ष ४३,२५,००० ४८,८५३ १.१२ ४२,७६,१४७ 

३११७१ पूूँजीगत सधुाि खर्ष 
सावषजननक ननमाषण 

८०,००,००० २८,५०,००० ३५.६३ ५१ ,५०,००० 

३११७२ पूूँजीगत अनसुन्धान तथा 
पिामशष १५,००,००० ० ० १५,००,००० 

जम्मा ४२,६०,३१ ,२४८.६० १७,९६,५२,९०४.९८ ४२.१६ २४,६३,७८,३४३.६२ 

 
िेत्रगत िचय वववरण 

िेत्र/उप िेत्र ववसनर्ोजन िचय िचय (%) मौज्दात 

आसथयक ववकाि २,२७,६२,६५५ ३७,०६,६५६ १६.२८ १,९०,५५,९९९ 

कृवष ९२,८५,००० ८,२७,५४१ ८.९१ ८४,५७,४५९ 

उद्योग २९,००,००० ७,६०,११० २६.२१ २१,३९,८९० 

जिश्रोत तथा सिंचाई ८७,६४,१५५ १५,२६,१९२ १७.४१ ७२,३७,९६३ 

पशपुन्छी ववकाि १८,१३,५०० ५,९२,८१३ ३२.६९ १२,२०,६८७ 

िामाम्जक ववकाि १९,७६,९२,३९९.६० १०,९२,९२,७७३.१३ ५५.२८ ८,८३,९९,६२६.४७ 

म्शिा १३,९०,०६,१२७.४२ ८,७७,८७,३१९.४२ ६३.१५ ५,१२,१८,८०८ 

स्वास््र् ३,०६,६५,००० १,४७,४६,६४७.७८ ४८.०९ १,५९,१८,३५२.२२ 



 

िानेपानी तथा 
िरिफाई  १,०९,३५,२७२.१८ २४,५६,५६३.९३ २२.४६ ८४,७८,७०८.२५ 

भाषा तथा िंस्कृसत ९,५०,००० ४,६७,५२८ ४९.२१ ४,८२,४७२ 

िैंसगक िमानता तथा 
िामाम्जक 
िमावेशीकरण ८९,९०,००० २४,७५,४२५ २७.५४ ६५,१४,५७५ 

र्वुा तथा िेिकुद १६,००,००० ० ० १६,००,००० 

िामाम्जक िरुिा तथा 
िंरिण ५५,४६,००० १३,५९,२८९ २४.५१ ४१,८६,७११ 

प वायधार ववकाि ९,६१,७०,८४५ १,९४,२४,९४४.९३ २०.२ ७,६७,४५,९००.०७ 

र्ातर्ात प वायधार ६,५७,९९,४२८ १,१२,५४,३१८.३३ १७.१ ५,४५,४५,१०९.६७ 

भवन, आवाि तथा 
िहरी ववकाि २,५८,६१,००० ७२,२१,२८६.६० २७.९२ १,८६,३९,७१३.४० 

उजाय १८,००,००० ७,९५,३४० ४४.१९ १०,०४,६६० 

िबपदा प वायधार १३,१०,४१७ १,५४,००० ११.७५ ११,५६,४१७ 

सबज्ञान तथा प्रसबसध १४,००,००० ० ० १४,००,००० 

िशुािन तथा 
अन्तरिबबम्न्धत िते्र २,९९,९५,८१४ १,३७,३७,७६६ ४५.८ १,६२,५८,०४८ 

वातावरण तथा जिवार् ु ५५,००० ५५,००० १०० ० 

ववपद व्र्वस्थापन ३३,००,००० १,७८,४२९ ५.४१ ३१,२१,५७१ 

शािन प्रणािी २,४६,४०,८१४ १,२५,२७,१५७ ५०.८४ १,२१,१३,६५७ 

त्र्ांक प्रणािी २०,००,००० ९,७७,१८० ४८.८६ १०,२२,८२० 



 

कार्ायिर् िञ्चािन तथा 
प्रशािसनक ७,९४,०९,५३५ ३,३४,९०,७६४.९२ ४२.१७ ४,५९,१८,७७०.०८ 

कार्ायिर् िञ्चािन तथा 
प्रशािसनक ७,९४,०९,५३५ ३,३४,९०,७६४.९२ ४२.१७ ४,५९,१८,७७०.०८ 

 जबमा ४२,६०,३१,२४८.६० १७,९६,५२,९०४.९८ ४२.१६ २४,६३,७८,३४३.६२ 

 

३.आन्तररक आर् 

 
र्वविण 

गाउूँकायषपा
मलकाको 
कायाषलय 

१ नं वडा 
कायाषलय 

२ नं वडा 
कायाषलय 

३ नं वडा 
कायाषलय 

४ नं वडा 
कायाषलय 

५ नं वडा 
कायाषलय 

६ नं वडा 
कायाषलय 

जम्मा 

सम्पत्त्त कि  270 76,438 79,314 20,620 26,352 7,303 14,578 2,24,875 

व्यवसाय  282,205.00 375 2,325.00 0 600 700 0 2,86,205 

भुमम तथा 
मालपोत कि  60.01 54,483 99,674 45,774 41,328 37,507.41 134,139 4,12,968 

एफककृत सम्पत्ती 
कि  0 0 0 0 420 0 0 420 

भुमम तथा 
मालपोत कि  521,312 0 0 0 0 0 0 5,21,312 

घि बहाल कि  50,712 0 0 0 11,862 0 0 62,574 

र्वज्ञापन कि  25,500 0 0 0 0 0 0 25,500 

व्यावसाय 
ित्जष्रेशन दस्तुि  40,830 0 0 0 0 500 0 41,330 

अन्य कि -  0 1,000.00 0 60 210 760 0 2,030 

अन्य सेवा शुल्क  0 1,000 11,110 0 540 890 450 13,990 

न्यानयक दस्तुि  2,800 0 0 500 0 0 0 3,300 

मशिा िेत्रको 
आम्दानी  14,200.00 0 0 0 0 0 0 14,200 

पिीिा शुल्क  9,600.00 0 0 0 0 0 0 9,600 

अन्य प्रशासननक 
सेवा शुल्क  0 0 4,380 13,400 0 4,600 0 22,380 

नतसापास दस्तुि  39,965 0 1,962 200 0 500 200 42,827 

मसिारिस दस्तुि  5,000 166,550 26,980 111,030 65,220 24,180 7,700 4,06,660 

ब्यत्ततगत घटन 
दताष दस्तुि  0 37,900 43,910 45,600 63,400 35,600 33,100 2,59,510 

नाता प्रमाणणत 
दस्तुि  0 10,500 9,200 10,320 12,500 4,230 250 47,000 



 

अन्य दस्तुि 124,555 17,500 500 6,280 4,530 8,800 11,890 1,74,055 

अन्य िाजस्व  0 0 0 3,600.00 0 0 0 3,600 

घि कि  0 0 0 640 0 0 0 640 

कवाडी कि  40,000 0 0 0 0 0 0 40,000 

दहत्ति बहत्तिको 
र्वक्री आय  1,366,780 0 0 0 0 0 0 13,66,780 

जftजानत प्रमाणणत 
दस्तुि 0 0 200 0 200 1,200 2,000 3,600 

व्यततीगत 
र्वविण प्रमाणणत 0 0 250 0 0 0 800 1,050 

मसिारिस दस्तुि  3,000 1,300 157,430 26,750 58,900 58,900 99,550 4,05,830 

जम्मा 25,26,790 3,67,046 4,37,235 2,84,774 2,86,062 1,85,670 3,04,657  

कुल जम्मा 43,92,237.37 

 

४.चाि ुआ.ब.को २०७८ दोश्रो चौमासिकमा िबपन्न गररएका मखुर् मखुर् कार्यक्रमको 
प्रगसत/उपिम्धध वववरण । 

 िरुमारानी गाउँपासिकािे दोस्रो चौमासिकमा बनाएका ऐन, सनर्म, सनदेम्शका, कार्यववसध तथा 
मापदण्हरु 

ऐनहरु 

• िरुमारानी गाउँपासिकाको वन व्र्वस्थापन िबबन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७८ 

• िरुमारानी गाउँपासिकाको स्वास््र् िेवा ऐन, २०७८ 

• एफ.एम रेसर्ो(व्र्वस्थापन तथा िञ्चािन) गनय बनेको ऐन, २०७८ 

• स्थानीर् तहका कमयचारी व्र्वस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७८ 

• िानेपानी तथा िरिफार् र स्वच्छता िबबन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७८ 

 

हाििबम बनकेा ऐनहरु २७ ओटा  

 

सनर्म, सनदेम्शका, कार्यववसध तथा मापदण्हरु 

• बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसध, २०७८ 

• अनगुमन तथा िपुररवेिण िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसध, २०७८ 

• िम्ञ्चत कोषको आन्तररक िेिापरीिण िबबन्धी कार्यववसध , २०७८ 



 

• औद्योसगक ग्राम िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन कार्यववसध, २०७८ 

• स्थानीर् राजस्व परामशय िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसध, २०७८ 

• ि चना तथा असभिेि केन्रको स्थापना तथा िंचािन िबबन्धीकार्यववसध,२०७८ 

• स्थानीर् तहको र्ोजना प्रवक्रर्ामा र्वुा िहभासगतािबबन्धी कार्यववसध, २०७८ 

• गाउँपासिका आपतकासिन कार्यिञ्चािन केन्र कार्य िञ्चािन कार्यववसध, २०७८ 

• आन्तररक सनर्न्त्रण प्रणािी सनदेम्शका,२०७८ 

• िंस्था दताय तथा सनर्मन िबबम्न्ध कार्यववसध, २०७८ 

हाििबम बनेका सनर्म, सनदेम्शका, कार्यववसध तथा मापदण्हरु ६३ ओटा  

 र्ोजना् प्रशािन तथा िंस्थागत ववकाि तफय  

• िरुमारानी गाउँपासिकाको दशौ गाउँिभा िबपन्न । 

• गाउँकार्यपासिकाको ९ वटा बै क िबपन्न । हाििबम ९७ ओटा बै क िबपन्न । 

• हाििबम कमयचारी बै क ११ पटक । पवुायधार ववकाि िसमसतको बै क ३ पटक । िेिा 
िसमसत, ववधेर्क िसमसत, िामाम्जक ववकाि िसमसतको बै क २।२ पटक तथा िावयजसनक 
िेवा तथा िमता ववकाि िसमसत, राजश्व परामशय िसमसतको बै क १।१ पटक बिेको । 

• कासतयक मवहनामा उपभोक्ता िसमसतका पदासधकारीहरुका िासग ६ ओटै वामा असभममु्िकरण 
तासिम िञ्चािन । 

• प्रमिु चापवयहरुिाई िम्ित गरी सतहार अगाी बड्डाा र दभायन बजारमा बजार अनगुमन 
गररएको । 

• गाउँपासिकाका िासग रोजगार िंर्ोजक तथा १ जना कार्ायिर् िहर्ोगी भनाय । 

• िरुमारानी गाउँपासिकामा फोटो िवहतको मतदाता नामाविी िंकिन गने काम िबपन्न । 
१० ददन िञ्चािन भएको कार्यक्रममा १०४१ जना मतदाता फोटो िवहतको मतदाता 
नामाविीमा िामेि । 

• िरुमारानी गाउँपासिकाको आ.व. २०७७।७८ को बेरुज ुऐसतहासिक रुपमै शनु्र् बनाउन 
िफि । 

• वा नं.  ५ र वा नं.  ६ का वा कार्ायिर्हरुिे आफ्नै भवनबाट िेवा िञ्चािन गनय 
िफि । 

• राप्ती नदीबाट नदीजन्र् पदाथय उत्िनन गने कामको थािनी । 

• जनता आवाि कार्यक्रमको िासग १० जना िाभग्राही छनोट । 

• हेफर प्रोजेक्ट नेपािको पवहिो चौमासिकको पेश्क  फछयर्ौट तथा दोस्रो चौमासिकको िासग 
रकम सनकािा । 



 

• स्थानीर् तहको िस्थागत िमता स्वमलु्र्ाकंनमा ७०.७५ अंक प्राप्त । 

• िचुनाको हक अन्तगयत प्रकाशन गनुयपने र्ि आ.व. को दोस्रो तै्रमासिकको िचुना प्रकाशन 
गररएको । 

• न्र्ार्ीक िेवा िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन िबबन्धी १ ददने असभममु्िकरण तासिम िबपणुय 
वामा िञ्चािन । 

• िबपणुय वाहरुमा िामाम्जक िरुिा तथा व्र्म्क्तगत घटना दताय िबबन्धी असभममु्िकरण 
तासिम िबपन्न । 

• बड्डाा र दभायनमा वि वार्फाई िेवा िञ्चािन । 

• ३३२ ववपन्न पररवारका िासग बार्पंुम्ि चिुो िररद तथा ववतरण । 

• ददघयरोग स्वास्थ िहार्ता अन्तगयत २० जनािाई स्वास्थ िहार्ता रकम प्रदान हाििबम २७ 
जनािाई रु. ४ िाि ७० हजार भकु्तानी । 

• ववपन्न अिहार् िहार्ता अन्तगयत २१ जनािाई िहार्ता रकम प्रदान हाििबम २९ जनािाई 
रु. १ िाि ४५ हजार भकु्तानी । 

• गाउँपासिकाको प्रथम ५ वषे आवसधक र्ोजना सनमायणको थािनी । 

• आगामी आसथयक वषयका िासग िमपरुक अनदुान अन्तगयत ऐरावती बड्डाा प ुािोिा दाङ 
िक स्तरोन्नती र स्वगयद्वारी गेट गनाहा बंगिाचिुी मोटरबाटो स्तरोन्नती र्ोजना तथा ववशेष 
अनदुान अन्तगयत ववभेद र बम्ञ्चसतकरणमा परेका िमदुार् उत्थान कार्यक्रमका िासग राविर् 
र्ोजना आर्ोगमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

• २०४९ र २०५४ को सनवायचनमा िाववकको स्थानीर् सनकार्मा सनवायम्चत िरुमारानी 
िेत्रसभत्रका २३५ जना जनप्रसतसनसध र गाउँपासिका वा कार्ायिर् तथा स्वास्थ िंस्थािाई 
सनशलु्क जग्गा प्रदान गने १२ जना जग्गादाताहरुिाई िबमान गररएको । 

• नवप्रवतयन िाझेदारी कोष कार्ायन्वनको िासग ददगो तथा गणुस्तररर् म्शिा स्वास्थ तथा 
िानेपानी िरिफाई प्रवियन पररर्ोजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत भई िमु्बवसन प्रदेशमा 
ववस्ततृ प्रस्ताव पेश गररएको । 

• िरुमारानी गाउँपासिकाको वा नं. २ रानीबाि िेत्रमा औद्योसगक िेत्र घोषणाका िासग प्रदेश 
मन्त्रािर्मा प्रस्ताव पेश गररएको । 

• गाउँपासिकािे हाििबम गरेका काम कारवाहीिाई दस्ताबेजकरण गनय पासिका िसमिा 
पसु्तक र पासिकाका ववसभन्न पिहरु झल्कने गरी सभसर्ो कुमेम्न्िको काम शरुुवात गरेको 
। 

• कार्यिबपादनको आधारमा मवहनाको उत्कृष्ट कमयचारी घोषणा गरी परुस्कृत गने कामको 
शरुुवात ।  

• कोसभ १९ को महामारीबाट प्रभाववत असत ववपन्न पररवारिाई नगद हस्तान्तरण । 



 

• दोस्रो चौमासिक अवसधमा १७२१ म्चठ्ठीपत्र दताय,  १०३० म्चठ्ठीपत्र चिानी, ६५ ओटा नर्ाँ 
व्र्विार् दताय तथा ९८ ओटा व्र्विार् नववकरण गररएको छ । 

• गाउँपासिकाको कार्ायिर्मा सिसिवटसभ जान गने कार्य िबपन्न । 

• राजश्व परामशय िसमसतको बै क बिी आगामी आ.ब. को िागी आर्-धर्र् को प्रिेवपत 
अनमुानसनत आर् अथयमन्त्रािर् र ववम्त्तर् आर्ोगमा प ाईएको । 

• ४ जना कमयचारीहरुको रमाना पत्र तर्ार गरी ववदाई कार्यक्रम गररएको । 

• स्थानीर् पवुायधार ववभागमा गाउँपासिकाको तिा थपको िागी गत बषयको प्रगसत िवहत प्रस्ताव 
तर्ार गरी प ाईएको । 

• ववज्ञापन कर िंकिन गरन्े कार्यको शरुुवात । 

• कार्यपासिका तथा गाउँ िभाका िबपणुय सनणयर्हरु गाउँपासिकाको वेविार्टमा रािेको । 

• दोस्रो चौमासिक अवसधमा न्र्ार्ीक िसमसतमा ४ ओटा नर्ाँ उजरुी दताय, ३ ओटा समिापत्र 
भएको र २ ओटा उजरुी फछयर्ौट हनु बाक  । 

• प्रदेश िरकारको िहर्ोगमा गाउँपासिकाको िमता ववकाि र्ोजना सनमायणको चरणमा रहेको 
। 

 उपभोक्ता िसमसतबाट िञ्चािन हनेु र्ोजना तफय  

सि.नं वा 
नं 

र्ोजना िंखर्ा र्म्स्टमेट 
भएको 

िबझौता 
भएको 

िबपन्न 
भएको 

भकु्तानी भएको 

१ १ २७  ७ ६ १२ 

२ २ ३० २ १३ ६ ९ 

३ ३ २६   १० १ १५ 

४ ४ १८ १ १ ४ १२ 

५ ५ २३   ६ ५ १२ 

६ ६ २५ २ १० ९ ४ 

  जबमा १४७ ५ ४७ ३१ ६४ 

िबझौता भएकोः ९६% काम िबपन्न भएकोः ६७% भकु्तानीः ४५%   



 

  ेक्का माफय त िञ्चािन हनु ेर्ोजना तफय   

सि.नं  ेक्काको नाम  ेक्का नं सनमायण व्र्विार्ी कार्यन्वर्न म्स्थसत कैवफर्त 

१ वा कार्ायिर् भवन 
सनमायण वा नं २ 

1/SRM/NCB/2078/079 शभुम सनमायण 
िेवा 

भरु् तिा ढिार् 
भएको 

 

२ बड्डाा उपल्िोिटु्टी सतराम 
िक नर्ाँ िर्ाक सनमायण 

2/SRM/NCB/2078/079 हमाि सबल्िय नर्ाँ िर्ाक सनमायण 
भर्रहेको 

 

३ वा कार्ायिर् भवन 
सनमायण वा नं ४ 

3/SRM/NCB/2078/079 र्श्वर सनमायण 
िेवा 

भरु् तिा सनमायण 
भर्रहेको 

 

४ िूिार् एण् ेसिभरी अफ 
HDPE पार्प 

4/SRM/NCB/2078/079 िक्ष्मी िेिय िररद भर्िकेको  

५ बड्डाा बजार िेत्र 
बािोपते्र र्ोजना 

10/SRM/NCB/2078/079 स्मसृत सबशाि 
कन्स्िक्िन िेवा 

िव ग्रेको काम 
भर्रहेको 

 

६ ऐरावती बड्डाा प ुािोिा 
दाङ िक स्तरोन्नती 
र्ोजना 

11/SRM/NCB/2078/079 िसमर 
कन्स्िक्िन 

िबझौता भर् काम 
भर्रहेको 

 

७ बड्डाा उपल्िोिटु्टी सतराम 
िक नर्ाँ िर्ाक सनमायण 

12/SRM/NCB/2078/079 मल्िरानी सनमायण 
िेवा 

िबझौताको पत्र 
कावटएको 

 

८ बड्डाा बजार ित्र 
बािोपते्र र्ोजना 

13/SRM/NCB/2078/079  पनुः ि चना प्रकाशन 
भएको 

 



 

९ िूिार् एण् ेसिभरी अफ 
म्स्टि पाटयि 

14/SRM/NCB/2078/079  पनुः ि चना प्रकाशन 
भएको 

 

१० ऐरावती बड्डाा प ुािोिा 
दाङ िक स्तरोन्नती 
र्ोजना 

15/SRM/NCB/2078/079  पनुः ि चना प्रकाशन 
भएको 

 

 

 स्वास्थ शािाबाट भएका कामहरु 

• स्वास््र्कमीहरुका िासग वहृत पोषण ूर्ाकेज िमता असभववृि ७ ददने तासिम िंचािन गरेको  

• पासिका स्तरमा मवहिा िामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्मिेववका ददवि आर्ोजना गरी उत्कृष्ट ६ 
जना मवहिा िामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्मिेवविाई परुूस्कार िवहत िबमान गरेको । 

• आिँा, नाक, कान, घाँटी तथा मिु स्वास््र् िबबम्न्ध िबै मवहिा िामदुावर्क स्वास््र् 
स्वरं्मिेववकाहरुिाई असभमिुीकरण कार्यक्रम िंचािन गरेको । 

• वकशोरीहरुिाई आर्रन तथा फोसिक एसि िबबम्न्ध स्वास््र्कमी तथा फोकि म्शिकहरुिाई 
१ ददने असभमिुीकरण कार्यक्रम िंचािन गरेको । 

• मवहिा िामदुावर्क स्वास््र् स्वंमिेववकाहरुको मोबार्ि स्वास््र् कार्यक्रमको अधय वावषयक 
िसमिा ६ वटै वामा िबपन्न गरेको । 

• स्वास््र् िंस्थाको न्र् नतम िेवा मापदण् मलु्र्ाङ्कन कार्यक्रम गदाय बाङ्गेशाि स्वास््र् चौक को-
९१%, ढुङ्गेगढी स्वास््र् चौवकको-७७% र बवुढचौर आधारभतु स्वास््र् िेवा केन्रको-७७% 
रहेको। 

• ववश्व क्र्ान्िर ददवि वा नं २ को गनाहा िामदुावर्क स्वास््र् ईकाईमा िबपन्न गरेको । 

• िामो अवसधको जन्मान्तरका िासग पररवार सनर्ोजनको िामो जन्मान्तरका अस्थार्ी िाधन 
र्बूिान्ट तथा IUCD िेवाको िेटिार्ट म्क्िसनक बाङ्गेशाि, ददेरी, हंिपरु र बड्डाामा िबपन्न 
गरी उक्त िेटिार्ट म्क्िसनकबाट जबमा ७२ जना र्बूिान्ट िाधनको िेवाबाट िाभाम्न्वत 
भएको। 

• PNC Home visit कार्यक्रमको िसमिा तथा र्ोजना तजुयमा गोष्ठी िबपन्न गरी िबै स्वास््र् 
िंस्थाहरुिाई PNC Home visit झोिा तथा िो कार्यक्रमका िासग चावहने अत्र्वश्र्वकर् उपकरण 
र अन्र् िामाग्री ववतरण गररएको । 



 

• पासिका स्तरीर् िर्रोग कार्यक्रमको असभमिुीकरण कार्यक्रम िबपन्न गरेको तथा वा नं २ 
ददेरीमा एम्न्टजेन पररिण, मधमेुह तथा २० वषय उमेर मासथका नागररकहरूका िासग उच्च 
रक्तचापको म्स्क्रसनङ म्शववरबाट जबमा ११२ जना िाभाम्न्वत भएको । 

• पासिका स्तरीर् िर्रोग कार्यक्रमको प्रथम अधय-वावषयक िसमिा िबपन्न कार्यक्रम गरेको । 

• कोसभ १९ बाट मतृ्र् ु भएका १२ घरपररवारिाई रु. ३५,००० को दरिे जबमा रू. 
४२०,००० आसथयक िहार्ता रकम ववतरण गरेको । 

• कोसभ िोप िगाउन छुट भएको िन्दभयमा पासिका अन्तरगत िबै स्वास््र् िंस्थाहरुिाई िो 
िबबम्न्ध िमदुार्स्तरमा िवेिण गनयका िासग असभमिुीकरण कार्यक्रम िबपन्न गरेको । 

• िमदुार्मा आधाररत नवजात म्शश ुतथा बािरोगको एक कृत व्र्वस्थापन (CBIMNCI) िसमिा 
कार्यक्रम िबपन्न गरेको । 

• पोषण कार्यक्रमको अधयवावषयक िसमिा कार्यक्रम िबपन्न गरेको ।  

• गाऊँपासिकाको आर्ोजना तथा नेपािगंज मेसकि किेज र NGMC HOPEs को प्राववसधक 
िहर्ोगमा सनशलु्क वहृत स्वास््र् म्शववर िंचािन भएको जिबाट जबमा ४७४ जनािे ५८५ 
ववशेषज्ञ िेवा िवहत िाभाम्न्वत भएको । 

स्वास््र् िंस्थामा आएका जबमा िेवाग्राही 

स्वास््र् िंस्था जबमा 
बाङ्गेशाि स्वास््र् चौक  २३६९ 

ददेरी आधारभतु स्वास््र् केन्र  १८४४ 

हंिपरु स्वास््र् चौक  १०९१ 

बड्डााँ आधारभतु स्वास््र् केन्र  ३७१ 

ढुङ्गेगढी स्वास््र् चौक  १३१८ 

बवुढचौर आधारभतु स्वास््र् केन्र  ५७९ 

जबमा ७५७२ 

घबुती िेवा 

कार्यिेत्र सभत्र पने सनकार् िंचािन हनुपुने िंखर्ा िंचािन 
भएको िंखर्ा 

िेवा पाएका जबमा 
िेवाग्राहीको िंखर्ा 

गाऊँघर म्क्िसनक ५६ ४८ ८६७ 



 

िोप म्क्िसनक ९६ ९६ १३१८ 

िोप िेिन ९६ ९६ 

म.स्वा.स्व.िे १३६ १३६ ३५३३ 

िरुम्ित माततृ्व कार्यक्रम 

स्वास््र् िंस्थाको नाम जबमा िंस्थागत ितु्केरी कैवफर्त 

बाङ्गेशाि स्वा.चौ. २६  

ददेरी आ.स्वा.के २  

हंिपरु स्वा.चौ. १६  

बड्डाँा आ.स्वा.के ०  

ढुङ्गेगढी स्वा.चौ. ९  

बवुढचौर आ.स्वा.के ५  

जबमा ५८  

ितु्केरी पोषण िहार्ता कार्यक्रम अन्तरगत प्रसत ितु्केरी १ क्र्ारेट अण्ा, नगद रु. ५०० र 
हार्जेसनक वकट ववतरण 

स्वास््र् िंस्थाको नाम जबमा प्रदान गररएको िंखर्ा कैवफर्त 

बाङ्गेशाि स्वा.चौ. ३०  



 

ददेरी आ.स्वा.के १४  

हंिपरु स्वा.चौ. २०  

बड्डाँा आ.स्वा.के ७  

ढुङ्गेगढी स्वा.चौ. १९  

बवुढचौर आ.स्वा.के १२  

जबमा १०२  

ल्र्ाव िेवा पाएका जबमा िेवाग्राही 

स्वास््र् िंस्थाको नाम जबमा िेवाग्राहीको िंखर्ा कैवफर्त 
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 म्शिा,र्वुा तथा िेिकुद शािािे गरेका कार्यहरु 

 मासिक रुपमा सनर्समत प्र.अ. बै क तथा म्शिा िसमसतको बै क १ पटक िञ्चािन गररएको  

 ववद्यािर् िञ्चािन भएको िमर्मा सनर्समत रुपमा ववद्यािर् िपुररवेिण । 

 ८ ओटा ववद्यािर्मा ववद्यािर् व्र्वस्थापन िसमसतको ग न प्रवक्रर्ामा िहजीकरण । 

 स्थानीर् पाठ्यक्रम सनमायण कार्यका िासग स्थानीर् पाठ्यक्रम सनमायण कार्यदििे प्रारम्बभक प्रारूप 
तर्ार पारी गाउँ म्शिा िसमसतमा पेि गरी रार् िझुाव िंकिन गरी  पाठ्यक्रम सनमायण कार्यिाई  
सनरन्तरता ददर्एको । 

 किा  ६ को पाठ्यक्रम प्रवोधीकरण कार्यक्रम िबपन्न। 

 ववसभन्न ववद्यािर्हरूमा ररक्त म्शिक पदप तीका िासग ववज्ञापन अनमुसत तथा म्शिक छनोट 
परीिा िसमत माफय त परीिा िञ्चािनमा िमन्वर् ४ वटा ववद्यािर्मा ।   

 Zoom meeting माफय त माध्र्समक तहका प्रधानाध्र्ापकहरूिँग बै क बिी म्शिण सिकार् 
िबबम्न्ध िमीिा । 

 मखुर्मन्त्री शैम्िक िधुार कार्यक्रम अन्तगयत िरुमारानी गाउँपासिका सभत्रका िबपणुय 
ववद्यािर्िाई िमेटी ३९ ओटा र्ोजना छनोट भई कार्ायन्वर्नको चरणमा रहेको । 

 राष्ट्पसत शैम्िक िधुार कार्यक्रमको प्रस्तावना माग गरीएको जिमध्रे् २ वटा ४ को े र १ 
वटा २ को े भवन तथा २ वटा ICT LAB ,१ वटा Science Lab का िासग छनोट भएको । 



 

 िामदुावर्क ववद्यािर्का म्शिक तथा कमयचारीहरूको दोस्रो तेस्रो तै्रमासिक तिव भत्ता सनकािा 
। 

 ववद्यािर्हरूमा ददवा िाजा, ववद्यािर् िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान, प्रसत ववद्याथी िागतका 
आधारमा म्शिण िामग्री अनदुान सनकािा । 

 िंघीर् अनदुान अन्तरको ववद्यािर्कािासग Science Lab, ICT Lab र पसु्तकािर् अनदुान 
कार्यक्रमको िासग ववद्यािर्िँग िबझौता गररएको। 

 प्रधानाध्र्ापकहरूिे म्शिण सिकार् िधुार र्ोजना सनमायण गरी म्शिण िधुार गने प्रसतबिता 
जनाएको  

 िरुमारानी र्म्लिि समसर्म स्कुििाई किा १ िञ्चािनको िासग अनमुसत ददर्एको । 

 ववद्यािर्हरूमा आ.व. २०७७।७८ को  िेिापरीिण िबपन्न तथा प्रसतवेदन िंकिन तथा 
ववद्यािर् िेिा प्रणािी िबबन्धमा ववद्यािर्हरूिाई िझुाव ददर्एको। 

 ववद्यािर्मा मवहिा म्शिक ितु्केरी हुँदा प नपा नमा देम्िएको िमस्र्ा िमाधानका िासग 
ितु्केरी म्शिकको िट्टामा वैकम्ल्पक म्शिकको व्र्वस्थापन गने कार्यक्रमको शरुुवात गररएको  

 

 मवहिा बािबासिका शािािे गरेका कार्यहरु 

 िैंसगक वहंिा सबरुिको १६ ददने असभर्ान िञ्चािन । 

 ३० औ अन्तरायविर् अपांगता ददवश मनार्एको । 

 ११२ औ अन्तराविर् नारी ददवश व्र्ापक कार्यक्रमका िाथ िबपन्न । 

 तम ुल्होिार र मगर ददवश भव्र् रुपमा िबपन्न । 

 ६५ जना अनाथ बािबासिकाहरु मासिक रु.१००० का दरिे प्रत्रे्क वामा पसुग भत्ता ववतरण 
गररएको  

 ७० जना ग वगयको अपाङ्गता भएका व्र्म्क्तहरुिाई भत्ता ववतरण गररएको । 

 छोरीहरुको छोरी पेवा बचत कार्यक्रम अन्तगयत ३७७ जना छोरीहरुको िातामा मासिक रु. 

४०० का दरिे भत्ता ववतरण गररएको । 

 ि वगयको अपांगता भएका ३ जना ग वगयको अपांगता भएका ५ जना र घ वगयको अपांगता 
भएका २ जना गरी जबमा १० जना व्र्म्क्तहरुिाई अपांग पररचर्पत्र ववतरण गररएको ।  

 मवहिा ववकाि िसमतसतको बै क ३ पटक, अपांगता िञ्जािको बै क २ पटक र दसित 
उत्थान िसमसतको बै क १ पटक िबपन्न । 

 मानव असधकार िंरिण तथा काननुी िेवा केन्र हरूिेिको २ ओटा बै क िबपन्न । 

 िैंसगक बजेट परीिण तथा िैंसगक िमानता तथा िामाम्जक िमावेम्शकरण रणनीसत सनमायणको 
िासग छिफि िबपन्न । 



 

 कृवष ववकाि शािाबाट भएका कार्यहरु 

 वकिानिंग गाउँिरकार कार्यक्रमको बजेट बाँफाँ तथा प्रस्ताव छनोट गने काम िबपन्न  

 कृषक िमहु दताय – ७  

 कृषक िमहु नवीकरण – ५  

 आ.व. २०७८/०७९ को वावषयक स्वीकृत मागमा आधाररत सबउ ववतरण कार्यक्रम अन्तगयत 
िरुमारानी गाउँपासिका सभत्रका ४६८ जना तरकारी िेती गने कृषकहरुिाई तरकारी सबउको 
कबपोम्जट ूर्ाकेट ववतरण  

 पकेट कार्यक्रम िबझौता – ३ ( नर्ाँ पकेट िबझौता -१ दह अदवुा बेिार पकेट िेत्र, पकेट 
सनरन्तरता कार्यक्रम िबझौता -२ दभायन िोिा धान पकेट,  श्री माण्वी मौरीपािन कृषक 
िमहु वा नं. ३,४,५ ) 

 अदवुा बेिार पकेट कार्यक्रम अन्तगयत दह अदवुा बेिार पकेट िेत्र िरुमारानी- ६ का 
कृषकहरुिाई अदवुा बेिार उत्पादन िबबम्न्ध तासिम िंचािन ( ३ ददने) – १ पटक  

 

  पश ुिेवा शािाबाट भएका कार्यहरु  

• कृषक िमहु दताय – १४  

• ३४ वटा पशपुािन िमहु ग न र तासिम िंचािन  

• बाख्रा पकेट कार्यक्रम अन्तगयत धनकोट बाख्रापािन पकेट िमहु  िंग िबझौता – १   

• बाख्रा पकेट कार्यक्रम अन्तगयत धनकोट बाख्रापािन पकेट िमहु िरुमारानी-४ का 
कृषकहरुिाई स्थिगत बाख्रापािन िबबम्न्ध तासिम िंचािन ( ३ ददने) – २ वटा  

• ६ वटै वामा १ ददने सनशलु्क पश ुस्वास््र् घबुती म्शववर िबपन्न । १५२४८ पशपुम्िको 
औषधी उपचार । ३२ ओटा कुकुरहरुिाई रेसबज ववरुिको िोप प्रदान । 

• सनर्समत रुपमा कृसतम गभायधान िेवा िंचािन । 

पशपुन्छी उपचार िेवा  

• गाई/गोरु- ४८२  

• भैंिी/राँगा- ३९७ 

• भेा/बाख्रा- ७७८५  

• बंगरु- १३३ 

• कुिरुा/हाँि- ३४४९ 

• कृसतम गभायधान िेवा- ३०  

 प्रर्ोगशािा िेवा  

• गोवर परीिण – ४६ 



 

• थनुेिो परीिण – ३ 

• पश ुबन्ध्र्ाकरण – १२० 

 

 प्रधानमम्न्त्र रोजगार कार्यक्रम 

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत िमु्चकृत बेरोजगार व्र्म्क्तहरुको प्राथसमवककरणको िमु्च 
प्रकाशन  

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत १५ वटा आर्ोजना छनोट भएकोमा १५ वटै उपभोक्ता 
िमहु िंग माघ मिान्त सभत्र िबझौता गररिकेको । 

• िबझौता भएकामध्रे् १० ओटा र्ोजनाहरुिाई िामाग्री िररदका िासग पेश्क  उपिधध 
गरार्एको । 

• आर्ोजनाहरुमा काम गने  ११९ जना श्रसमकहरुिाई बैंक िाता िोल्न िगाई श्रसमकहरुको 
वववरण online software मा entry गरेको । 

• मन्त्रािर्को िचुना अनिुार आ.ब. २०७९/८० मा बेरोजगार धर्क्तीहरु िमु्चकरण गनयको 
िागी िबै वाहरुमा सनवेदन माग गनय िचुना प्रकाम्शत गरीएको । 

 

 बहिेुसत्रर् पोषण कार्यक्रम 

• गाउँपासिका स्तररर् पोषण तथा िाद्य िरुिासनदेशन िसमसतको बै क २ पटक बिेको । 

• ववद्यािर् िानेपानी तथा िरिफाई र्ोजना अन्तरगत श्री श्रमरानी मा.वव.बवुढचौरमा िानेपानी 
तथा िरिफाई र्ोजनाको िबझौता गरर काम िरुु भएको । 

• ववपन्न िमदुार्मा बिोबाि गने िनुौिो हजार ददनका १८० जना आमाहरुिाई ८ हपे्त ५ 
वटाका दरिे कुिरुाका चल्िा,औषसध र दाना ववतरण । 

• ववपन्न िमदुार्मा बिोबाि गने िनुौिो हजार ददनका आमाहरुिाई १२ थररका तरकारीका 
ववउ ववतरण र १ ददने करेिाबारी तरकारी िेसत तथा कुिरुा पािन िबबन्धी तासिम िबपन्न 
भएको । 

 

 िंघीर् िरकारको ववशेष अनदुानको कार्यक्रम तफय  
• ८० वषय मासथका १४७ जना जेष्ठ नागररकिाई सिरक तथा िना बासएको । 

• सििाई कटाईका िासग प्रम्शिक छनोट गने काम िबपन्न । 

• प्रत्रे्क वामा कम्बतमा ३० जनािाई आधारभतु र कम्बतमा १६ जनािाई एभान्ि तासिम 
िञ्चािनका िहभागी छनोट गरीएको र तासिम शरुुवात भैरािेको । 

• बािववकाि र प्राथसमक ववद्यािर्हरुबाट किा को ा व्र्वस्थापनका िासग प्रस्ताव माग गरी 
िामाग्री िररद प्रवक्रर्ा अगास बढार्एको । 



 

• कोशेिी घर सनमायणका िासग ऐरावती बहउुदेश्र्ीर् िाना वकिान िहकारी िंस्थािंग िबझौता  

• प्रत्रे्क वामा १।१ जना िहजकताय छनोट गरर प ार्एको । 

 

 िद्यउुद्यम ववकाि कार्यक्रम तफय  
 

क्र.ि. वक्रर्ाकिापहरु ईभेन्ट वा नं. २  

जबमा 
िहभासगहरु 

वा नं. 5  

जबमा 
िहभासगहरु 

जबमा 
िहभासगहरु 

1 उद्यम ववकाि िसमसत बै क 1    

2 वा स्तररर् असभममु्िकरण कार्यक्रम 2 22 जना 32 जना  54 जना 

3 िहभासगतात्मक ग्रामीण िेिाजोिा 
कार्यक्रम 

4 83 जना 83 जना  166 जना 

4 घरधरुर िवेिण फारम A र िबभाववत 
उद्यमीका िासग फारम B  

 56 जना 52 जना 108 जना 

5 िघ ुउद्यमी िमहु ग न 8 44 जना 44 जना 88 जना 

 
 
 

क्र.ि. वक्रर्ाकिापहरु ईभेन्ट वा नं. २  

जबमा 
िहभासगहरु 

वा नं. 5  

जबमा 
िहभासगहरु 

जबमा 
िहभासगहरु 

6 उद्यमम्शिता ववकाि तासिम 4 44 जना 44 जना  88 जना 

7 गसुर्ा िबबम्न्ध सिप ववकाि तासिम 2 19 जना 13 जना 32 जना 

8 िीिाईकटाई िबबम्न्ध सिप ववकाि 
तासिम 

2 16 जना 12 जना  28 जना 

9 घरधरुी िवेिण फारम A र िबभाववत 
उद्यसमका िासग फारम B को 
अनिाईन ाटा ईन्िी  

 56 जना 52 जना 108 जना 



 

10 िघ ुउद्यसम िमहु ग नको अनिाईन 
ाटा ईन्िी  

8 44 जना  44 जना 88 जना  

11 व्र्विार् िचेतता तासिमको अनिाईन 
ाटा ईन्िी 

4 44 जना 44 जना 88 जना 

 
 

 राविर् पररचर् पत्र तथा पंम्जकरण तफय  
 

िामाम्जक िरुिा भत्ता ववतरण कार्यक्रम- दोश्रो तै्रमासिक 

 

 दोश्रो तै्रमासिक िामाम्जक िरुिा भत्ता भकु्तानी (कासतयक देिी पौष मिान्त िबमको) 
  वा नं. १ को रकम रु.        ३२,२०,८२३।-        ३९५ जनािाई 

  वा नं. २ को रकम रु.        २७,७६,३१८।-                ३३३ जनािाई 

  वा नं. ३ को रकम रु.        २६,६९,४५२।-              ३३३ जनािाई 

  वा नं. ४ को रकम रु.        २१,४९,७२०।-        २६७ जनािाई 

  वा नं. ५ को रकम रु.        १८,१३,२१५।-        २१० जनािाई 

  वा नं. ६ को रकम रु.        २४,३६,०३८।-        २७७ जनािाई 

 जबमा रकम रु.               १,५०,६५,५६६।-      १८१५ जनािाई 

 

धर्म्क्तगत घटना दताय वववरण 

 जन्म दतायः                           ३१८ वटा 
 मतृ्र् ुदतायः                           ७७ वटा 
 िबवन्ध ववच्छेद दतायः       ३ वटा 
 वववाह दतायः                        १३५ जोी 
 बिाई िरी आएको दतायः   २९ घरधरुी, १२० जना 
 बिाई िरी गएकोः            ३३ घरधरुी, १११ जना 
 जबमा दताय िखर्ाः             ५९५ 

 

• वाका जनप्रसतसनधी तथा वा कमयचारीहरुको िागी िामाम्जक िरुिा तथा धर्म्क्तगत घटना 
दताय िबवन्धी असभममु्िकरण कार्यक्रम प्रत्रे्क वाहरुमा िबपन्न गररर्ो। 

• जिको उदे्दश्र्ः व्र्म्क्तगत घटना दताय तथा िामाम्जक िरुिा भत्ता पाउने िाभग्राहीहरु कोही 
नछुटोि र नदोहोररर्ोि भने्न रहेको छ।  



 

 

४.वागत प्रगसत वववरण 

 

दैसनक प्रशािसनक कामकाज प्रथम 
चौमासिक 

दोश्रो 
चौमासिक 

सिफाररि 

क्र.िं वववरण  वा.१ वा.२ वा.३ वा.४ वा ५ वा.६ जबमा 
१ ना.प्र.प. सिफाररि १५५ ९३ १३१ १२० १२१ 105 ७२५ 233 ४९२ 
२ ना.प्र.प्रसतसिपी ३२ ६४ २५ २५ ५० 26 २२२ 79 १४३ 
३ घरबाटो सिफाररि ८९ १२१ ४३ ३३ १५ 30 ३३१ 151 १८० 
४ जग्गा नामिारी  १२ १८ ९ १० १० 12 ७१ 22 ४९ 

५ 
जग्गाधनी प्रमाण पजुाय 
प्रसतसिपी सिफाररि 

13 ० 5 4 ० 1 २३ 9 १४ 

६ चारवकल्िा प्रमाम्णत  ८३ ९४ ४८ ३३ १२ 4 २७४ 135 १३९ 
७ िबपती मलु्र्ाङ्कन ० १ २ ३ ८ 1 १५ 10 ५ 
८ आर्स्रोत सिफाररि 3 १६ 22 8 ८ 5 ६२ 30 ३२ 
९ नाता प्रमाम्णत ५४ ५१ ४२ ४५ ३० 35 २५७ 105 १५२ 
१० पेन्िनर सिफाररि 1 ३ 3 5 २ 1 १५ 7 ८ 
११ गा.पा. सिफाररि 0 ९९ 57 104 १०४ 56 ४२० 93 ३२७ 
१२ नामथर िंशोधन ० ० ६ ० ० 3 ९ 2 ७ 
१३ अपाङ्ग पररचर् पत्र ४ ६ ४ २ ८ 3 २७ 13 १४ 

१४ 
दसित तथा जनजाती 
प्रमाम्णत 

18 २३ 27 34 २० 18 १४० 80 ६० 

१५ र्ोजना िबझौता  ० ३७ २५ १८ ३० 22 १३२ 20 ११२ 

१६ 
बैंक िाता िञ् चािन र 
बन्द 

३९ ६ ९७ ३१ ४७ 92 ३१२ 68 २४४ 

१७ र्ोजनाको रकम भकु्तानी  १३ १० १७ ९ १६ 5 ७० 1 ६९ 
१८ ि चना तथा पत्राचार  ९ ३७ ५८ ३४ ३ 48 १८९ 54 १३५ 
१९ अंग्रजेी सिफाररि ११ ५ २ ० ० 0 १८ 1 १७ 
२० जन्म प्रमाम्णत ० ७ ४ ११ ११ 9 ४२ 8 ३४ 
२१ शे्रष्टता कार्म सिफाररि १ ० ० ० ० 0 १ 1 ० 
२२ पाररवाररक वववरण ३३ ० ० ० ० 0 ३३ 0 ३३ 
२३ व्र्विार् दताय २३ २९ ११ २८ ७ 7 १०५ 43 ६२ 
२४ अन्र् ववववध सिफाररि १०९ १४२ 181 224 १७८ 148 ९८२ 396 ५८६ 



 

        जबमा 
  

७०२ ८६२ ८१९ ७८१ ६८० ६३१ ४४७५ 1561 २९१४ 

जानकारी तथा ि चना टािँ 

१ 
वा कार्ायिर्बाट 
प्रकाम्शत ि चना 

४ ८ ८ २४ ७ 12 ६३ 15 ४८ 

२ 
गाउँपासिकाबाट 
प्रकाम्शत ि चना 

12 44 13 71 १७ 22 १७९ 39 १४० 

३ 
अन्र् कार्ायिर्बाट 
प्रकाम्शत ि चना  

11 22 14 12 १३ 19 ९१ 26 ६५ 

बै क र सनणयर्  

१ 
वा िसमसतको 
बै क  

23 24 24 24 २४ 24 १४३ 53 ९० 

२ भएका सनणयर् 0 51 62 47 ४९ 48 २५७ 84 १७३ 

वा स्तरीर् र्ोजना 
अनगुमन िसमसत  

१ 

िसमसतिे अनगुमन 
गरेको र्ोजना 
िंखर्ा 

१७ १५ १७ १३ १३ 5 ८० 1 ७९ 

२ 
िसमसतको बं क 
िंखर्ा 

० १५ १४ १३ १० 5 ५७ 1 ५६ 

३ 
भकु्तानीको िासग 
सिफाररि र्ोजना 

17 10 16 7 १० 5 ६५ 0 ६५ 

कार्यक्रमहरू  

१ कुि कार्यक्रमहरू 0 2 3 2 २ 0 ९ 0 ९ 



 

२ 
िबपन् न भएका वा 
स्तरीर् कार्यक्रम 

0 1 2 2 ० 0 ५ 0 ५ 

३ 
भकु्तानी प्राप्त 
कार्यक्रम 

0 1 2 2 ० 0 ५ 0 ५ 

४ 

गाउँपासिकाबाट 
िञ् चासित िबपन् न 
गररएका 
कार्यक्रमहरू  

0 1 1 2 ० 0 ४ 0 ४ 

िामाम्जक िरुिा भत्ता सनवेदन नववकरण 

१ जेष्ट   नागररक 130 129 112 89 ९५ 98 ६५३ 627 २६ 

२ दसित जेष्ट   नागररक ३७ ४३ २५ ९ १६ 8 १३८ 135 ३ 

३ एकि मवहिा 83 40 31 38 १९ 49 २६० 172 ८८ 

४ ववधवुा ५२ 55 53 58 ३५ 67 ३२० 3२० ० 

५ असत अशक्त अपाङ्ग 10 13 19 24 ११ 7 ८४ 83 १ 

६ प णय अपाङ्ग 11 5 6 3 २ 2 २९ 28 १ 

७ दसित बािबासिका 67 77 76 46 ३३ 31 ३३० 311 १९ 

८ 
िोपोन्म ि आदीवािी 
जनजाती 

0 0 0 0 ० 18 १८ 18 ० 

९ 
िोपोन्म ि 
बािबासिका 

0 0 0 0 ० 2 २ 2 ० 

  जबमा ३९० ३६२ ३२२ २६७ २११ 282 १८३४ 1813 २१ 

छोरी पेवा वचत कार्यक्रम 



 

1 
छोरी पेवा वचत 
नववकरण  

0 0 0 46 10 0 ५६ 51 ५ 

२ 
छोरी पेवा सनवेदन 
पेश 

31 14 34 8 0 19 १०६ 57 ४९ 

 

५. कार्यक्रम/ आर्ोजनागत बजेट िचय वववरण- हाि िबम 

आ.व. : २०७८/७९  अवधी :  २०७८/०४/०१-२०७८/१२/०५  रु. हजािमा  

मस.नं. संकेत 
कायषक्रम/आयोजना/
फक्रयाकलापको नाम 

खर्ष 
शीर्षक 

स्रोत लि इकाई 
र्वननयोज
न 

खर्ष खर्ष (%) मौज्दात 

८०५५५५०७१०१ सरुमािानी गाउूँ पामलका 

१    
बडडाूँडा बजाि स्वीपि 
पारिश्रममक   

२११११  आन्तरिक श्रोत १  N/A ७० ३० ४२.८६ ४० 

२ ५७ पारिश्रममक कमषर्ािी   २११११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A २,१७,८७ ९०,६३ ४१.६० १ ,२७,२३ 

३ ५८ पोशाक   २११२१  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१  N/A ४,३० ० ०.०० ४,३० 

४ ५९ स्थानीय भत्ता   २११३१  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A १८,०० ६,५८ ३६.६० ११ ,४१  

५ ६० महंगी भत्ता   २११३२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A १०,३२ ४,१४ ४०.१२ ६,१८ 

६ ८ 

गाउूँघि 

त्तलननक/खोप 
त्तलननक संर्ालन 
यातायात खर्ष तथा 
व्यवस्थापन 
कायषक्रम   

२११३३ आन्तरिक श्रोत २ N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

७ ६१  
कमषर्ािीको बैठक 
भत्ता   

२११३४ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

८ ६२ 
कमषर्ािी प्रोत्साहन 
तथा पुिस्काि   

२११३५ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१  N/A २,०० १० ५.०० १ ,९० 



 

९ ४ 

प्रसुनत सेवा 
प्रदायककाेे लाधग 
नाईट डयूटी 
प्राेेत्सहान कायषक्रम   

२११३५ आन्तरिक श्रोत २ N/A ५० ० ०.०० ५० 

१० ५ 

संस्थागत प्रसुती 
सेवा मलनेहरुका 
लाधग घिमै गई पूणष 
उत्ति प्रसुती सेवा 
प्रदान सेवा 
प्रदायकलाई 
यातायात सेवा 
कायषक्रम   

२११३५ आन्तरिक श्रोत २ N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

११  ६ 

महहला स्वास््य 
स्वयमंसेर्वका 
प्रोत्साहान  कायषक्रम   

२११३५ आन्तरिक श्रोत २ N/A ६,१२ ४,०८ ६६.६७ २,०४ 

१२ ६३ अन्य भत्ता   २११३९ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

२ N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

१३ ६४ 
पदाधधकािी बैठक 
भत्ता   

२११४१  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A २०,०० ९,७४ ४८.७० १०,२६ 

१४ ६५ 
पदाधधकािीअन्य 

सुबबधा   
२११४२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ७५,०४ ४७,४० ६३.१७ २७,६४ 

१५ ६६ 

कमषर्ािीको 
योगदानमा आधारित 
ननवतृभिण तथा 
उपदान कोर् खर्ष   

२१२१२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

३ N/A ६,०० ० ०.०० ६,०० 

१६ ६७ 
कमषर्ािी कल्याण 
कोर्   

२१२१४ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

२ N/A ४,०० ४,०० १००.०० ० 

१७ ६८ पानी तथा बबजुली   २२१११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ५,०० २,१३ ४२.६३ २,८६ 

१८ ६९ संर्ाि महसुल   २२११२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ८,०० ३,८३ ४८.०० ४,१६ 

१९ ७० 
इन्धन (कायाषलय 
प्रयोजन)   

२२२१२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ११ ,०० ६,४८ ५८.९४ ४,५१  



 

२० ७१  
सवािी साधन ममषत 
खर्ष   

२२२१३ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

३ N/A १२,०० ३,९६ ३३.०७ ८,०३ 

२१  ७२ 
बबमा तथा नवीकिण 
खर्ष   

२२२१४ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

३ N/A ३,०० २,०३ ६७.९४ ९६ 

२२ ७३ 

मेमशनिी तथा औजाि 
ममषत सम्भाि तथा 
सञ्र्ालन खर्ष   

२२२२१  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ४,०० १ ,४० ३५.०० २,५९ 

२३ ९६ 

ननममषत सावषजननक 
सम्पत्त्तको ममषत 
सम्भाि खर्ष   

२२२३१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A १०,०० ५,९७ ५९.७० ४,०२ 

२४   

५ ि६ नं वडा 
कायाषलय ि 
गाउपामलकाको 
कायाषलयका 
झ्यालहरुमा धग्रल 
िाख् नेकामको लाधग   

२२२३१  आन्तरिक श्रोत १  N/A ३,०० १ ,७२ ५७.४१  १ ,२७ 

२५ ७४ 
मसलन्द तथा 
कायाषलय सामाग्री   

२२३११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A २०,०० ११ ,४३ ५७.१७ ८,५६ 

२६ ७५ 
पुस्तक तथा सामग्री 
खर्ष   

२२३१३ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१  N/A १ ,०० ११  ११.६५ ८८ 

२७   
पुस्तक तथा सामग्री 
खर्ष   

२२३१३ आन्तरिक श्रोत १  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

२८ ७६ 

पत्रपबत्रका, छपाई 
तथा सूर्ना प्रकाशन 
खर्ष   

२२३१५ आन्तरिक श्रोत ३ N/A १५,०० ७,७९ ५१.९९ ७,२० 

२९ ७७ सेवा ि पिामशष खर्ष   २२४११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A १०,०० ४,६७ ४६.७९ ५,३२ 

३० ७८ 

सूर्ना प्रणाली तथा 
सफ्टवेयि संर्ालन 
खर्ष   

२२४१२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

२ N/A ७,०० ० ०.०० ७,०० 

३१  ७९ किाि सेवा शुल्क   २२४१३ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A १ ,००,०० ४१ ,३५ ४१.३५ ५८,६४ 

३२ ८१  अन्य सेवा शुल्क   २२४१९ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ५०,०० ३५,५४ ७१.०८ १४,४५ 



 

३३ ८१  अन्य सेवा शुल्क   २२४१९ 
िाजस्व बाूँडिाूँड 
- प्रदेश सिकाि  

१० N/A १०,०० ० ०.०० १०,०० 

३४   
कमषर्ािी तामलम 
तथा गोष्ठी   

२२५११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१  N/A २,०० २८ १४.४७ १ ,७१  

३५ ८० कमषर्ािी तामलम खर्ष   २२५११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ५,०० १ ,७८ ३५.६८ ३,२१  

३६ १  

स्वास््य संस्थाहरुको 
वार्र्षक सममिा 
गोष्ठी   

२२५१२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ३० २९ ९९.८३ ० 

३७ २३ 
िात्ष्रय महहला 
हदवश कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A २० ० ०.०० २० 

३८ ३० 
अन्य बबमभन्न हदवश 
तथा कायषक्रमहरु   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

३९ १५ बाल हदवस कायषक्रम   २२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ६० ० ०.०० ६० 

४० ३५ नािी हदवस कायषक्रम   २२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ९० ८८ ९८.६१  १  

४१  १९ 
छोिी पेवा वर्त 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

३ N/A १२,०० ५,९६ ४९.७० ६,०३ 

४२ २८ 

बालबामलका 
सशततीकिण 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

४३ ३२ 
अनाथ बालबामलका 
सहायता कायषक्रम   

२२५२२ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ६,९५ ४४ ६.३६ ६,५१  

४४ ३२ 
अनाथ बालबामलका 
सहायता कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A २,०४ २,०४ १००.०० ० 

४५ १७ 

मुत्स्लम समुदाय 
जलसा कायषक्रम 
,बांगेशाल   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत २ N/A ५० ० ०.०० ५० 

४६ ९ 

जेष्ठ नागरिक आखाूँ 
स्वास््य मशर्वि 
संर्ालन   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ० ० ०.०० ० 

४७ २२ 

लैङ्धगक हहसंा 
र्वरुद्धको  १६ हदने 
अमभयान   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ८० ७६ ९५.२९ ३ 

४८ ५४ 

सरुमािानी कृर्र् तथा 
पशु उद्यममशलता 
र्वकास परियोजना 
(हेिि प्रोजेतट 
साझदेािी)   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ५०,०० ५०,०० १००.०० ० 



 

४९ ५४ 

सरुमािानी कृर्र् तथा 
पशु उद्यममशलता 
र्वकास परियोजना 
(हेिि प्रोजेतट 
साझदेािी)   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A १ ,००,०० ६२,५० ६२.५० ३७,५० 

५० १४ 

स्वस््य त्जवन शैली 
योग शाधना तथा 
आयूवेद सेवा ि 
और्धध खरिद 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत २ N/A २,०० १ ,०० ५०.०० १ ,०० 

५१  २१  

अन्तिात्ष्रय जानतय 
र्वभेद तथा िङ्गभेद 
उन्मुलन हदवस 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५२ २६ 

अपाङ्ग 

सशततीकिण 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A १ ,०० ३१  ३१.२६ ६८ 

५३ २४ 
महहला सशत्ततकिण 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ३,२५ ० ०.०० ३,२५ 

५४   

महहला स्वा्य 
संवयसेर्वका 
पोत्साहन कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A २,१६ ० ०.०० २,१६ 

५५ ४८ साझदेािी कायषक्रम   २२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २०,०० ० ०.०० २०,०० 

५६ २७ 
ग वगषका अपाङ्ग 
मामसक भत्ता   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ५,०० १ ,३४ २६.८० ३,६६ 

५७ १६ 
आहदवासी जनजानत 
र्वशेर् कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत २ N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

५८ ३६ बालकोर् स्थापना   २२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५९ १८ 

लोपन्मुख कुसुण्डा 
जानत सहयोग 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत २ N/A ३० ० ०.०० ३० 

६० २९ नतजगीत प्रनतयोधगता   २२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ० ० ०.०० ० 

६१  ५० 

भुममहहन तथा 
अव्यवत्स्थत 
बसोबासी 
व्यवस्थापन 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ५,०० १ ,२० २४.०० ३,८० 



 

६२ ७ 

मोबाईल स्वास््य 
कायषक्रम  अधषवार्र्षक 

सममिा तथा संर्ाि   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत २ N/A १ ,२० ० ०.०० १ ,२० 

६३   
पशु स्वास््य घुम्ती 
मशर्वि   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

६४ ३७ बालमैत्री कायषक्रम   २२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

६५ २० ल्होसाि कायषक्रम   २२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ५० ५० १००.०० ० 

६६ २५ 
जेष्ठ नागरिक 
सम्मान कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ० ० ०.०० ० 

६७ ५२ 
सावषजननक सुनुवाई ि 
सममिा   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A २,५० ४९ १९.७२ २,०० 

६८ ३१  
हदघषिोग स्वास््य  

सहायता   
२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ६,०० ४,७० ७८.३३ १ ,३० 

६९   
ल्याव सेवा 
व्यवस्थापन   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

७० ३३ 
र्वपन्न असहाय 
सहायता   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ६,०० १ ,४५ २४.१७ ४,५५ 

७१  ३४ न्यानयक सममनत   २२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ४,०० १ ,४० ३५.०७ २,५९ 

७२ १३ 

कुपोमसत 

बालबामलकाहरुका 
लाधग पोर्ण सामाग्री 
आधथषक सहायता 
तथा पुनषस्थापना 
केन्र यातायात खर्ष   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A ५० ० ०.०० ५० 

७३ ५१  

कोमभडबाट मतृक 
परिवािलाई िाहात 
सहयोग   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ५,०० ४,२० ८४.०० ८० 

७४   

सस्थागत प्रसुदी सेवा 
मलनेहरुका लाधग घि 
मै गइ पूण स्ति 
प्रसुती सेवा प्रदान 

सेवाप्रदायकलाइ 
यातायता सेवा 
कायषक्रम   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A २४ ० ०.०० २४ 

७५ ४६ 
र्वपद व्यवस्थापन 
कोर्   

२२५२९ 
िाजस्व बाूँडिाूँड 
- प्रदेश सिकाि  

१  N/A २२,८८ ९३ ४.०८ २१ ,९५ 



 

७६   

मोबाइल स्वास््य 
कायषक्रम अधषवार्र्षक 
सममिा तथा  संर्ाि   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A ६० ० ०.०० ६० 

७७ ४६ 
र्वपद व्यवस्थापन 
कोर्   

२२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ७,११  ८५ ११.९५ ६,२६ 

७८ ८२ 
अनुगमन, मूल्यांकन 
खर्ष   

२२६११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A १०,०० ० ०.०० १०,०० 

७९ ८२ 
अनुगमन, मूल्यांकन 
खर्ष   

२२६११  
िाजस्व बाूँडिाूँड 
- प्रदेश सिकाि  

१० N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

८० ८३ भ्रमण खर्ष   २२६१२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A २२,०० ११ ,८९ ५४.०६ १०,१० 

८१  ८४ 

र्वमशष्ट व्यत्तत तथा 
प्रनतननधध मण्डलको 
भ्रमण खर्ष   

२२६१३ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

२ N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

८२ ८५ अन्य भ्रमण खर्ष   २२६१९ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

८३ ८६ र्वर्वध खर्ष   २२७११  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

३ N/A १३,०० १२,४६ ९५.८६ ५३ 

८४ ८६ र्वर्वध खर्ष   २२७११  
िाजस्व बाूँडिाूँड 
- प्रदेश सिकाि  

३ N/A ५,०० ४ ०.८० ४,९६ 

८५   

िेडीयो कायषक्रम( 
िेडीयो स्वगषद्धािी 
तयूठानको प्रस्तावना 
अनुसाि )   

२२७११  आन्तरिक श्रोत १  N/A ५५ ० ०.०० ५५ 

८६ ९७ कन्टेन्जेन्सी िकम   २२७११  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १५,०० ६,८७ ४५.८६ ८,१२ 

८७ १२ 
ल्याव सेवा 
व्यवस्थापन   

२२७११  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

२ N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

८८ ८७ सभा सञ्र्ालन खर्ष   २२७२१  

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१० N/A ४,०० ० ०.०० ४,०० 

८९ ३ 

संस्थागत प्रसुती 
सेवा मलनेहरुका 
लाधग नवमशसु 
स्याहाि,हाईजेननक 

२५३१२ आन्तरिक श्रोत १० N/A ४,५० ३,०२ ६७.२७ १ ,४७ 



 

सामाग्री अण्डा तथा 
नगद रु.५०० उपहाि 
कायषक्रम   

९० २ 

प्रसुनत सेवा प्रेर्णका 
लाधग एम्बुलेन्स 
यातायात सहयता 
कायषक्रम   

२५३१२ 

िाजस्व बाूँडिाूँड 
- संघीय 
सिकाि 

१  N/A ६१  ० ०.०० ६१  

९१  २ 
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अनुदान 

१  N/A २०,५० ३,५० १७.०७ १७,०० 

२१६ १२ 
ओखिडाूँडा ढाूँब 
मो.बा ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,९९ ९९.६६ ० 

२१७ ११  
साङखोला श्रीखकष  
मो.वा ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० १ ,०० १००.०० ० 

२१८ ७ 
बडडाूँडा दानमसङं्ग 
मो.वा ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५,०० ५,०० १००.०० ० 

२१९ ८ 
बडडाूँडा वेमशगाूँउ 
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ४,०० ३,८४ ९६.१५ १५ 



 

२२० १४ कुडुले झो.पु ममषत   ३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५० ३७ ७५.८३ १२ 

२२१  १३ 
कल्याषङ्ग कुलुषङ्ग 
घोिेटो बाटो ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० १ ,०० १००.०० ० 

२२२ ९ 
बडडाूँडा बैके मो.बा 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,८३ ९१.६५ १६ 

२२३ १० 
िानीकुवा ढाव मो.वा 
स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,९९ ९९.८१  ० 

२२४   

म्यालपानी मसर्ाइ 
पोखिी वडा न ४ 
डुबरुङ्गे   

३११५५ आन्तरिक श्रोत १  N/A ५० ० ०.०० ५० 

२२५ ४ 
ढाण खा.पा योजना 
ओखिडाडा   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२२६ ५ 
धनकोट दाङ्गमसगं 
मान्रे खा.पा योजना   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A ८,०० ० ०.०० ८,०० 

२२७ ३ 
मसमलखोला खा.पा 
योजना   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ८७ ८७.८३ १२ 

२२८   

फकममर्ौि दह 
संििण/ प्रनतिालय 
ननमाषण   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२२९ ६ 
कुडुले मसरुवािी मो.वा 
ननमाषण   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

२३०   
िानी कुवा पुवाषधाि 
ननमाषण योजना   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ६,०० ० ०.०० ६,०० 

८०५५५५०७२०५ सरुमािानी गाउूँ पामलकावडा नं.५ 

२३१  १४ 
िाङभाङ सुवाखोला 
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ९१  ९१.९० ८ 

२३२ १९ 
बुहढखोला बुहढर्ौि 
मो.वा ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,८३ ९१.७१  १६ 

२३३ १२ 
छर्वसे बेमशगाउूँ  
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,९७ ९८.८० २ 



 

२३४ १० 
जस्पुि िाङभाङ मो.वा 
स्तिोन्नती(क्रमागत)   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ४,०० ३,९१  ९७.८१  ८ 

२३५ १५ 
जस्पुि गोलधाि 
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,९५ ९७.५६ ४ 

२३६ १८ 
सुइकेपानी गुरुङटोल 
मो.वा ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ९८ ९८.७० १  

२३७ ९ 
तारिके लुकलुके 
गनाहा मो.वा   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

२३८ १६ 
मभिगाूँउ कुथुके मो.वा 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

२३९ १३ 

जस्पुि छबबसे 
किमबास मो.बा 
स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,३७ ६८.६९ ६२ 

२४० ११  

माधथल्लो बबरिङकोट 
िाङभाङ मो.वा 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ९५ ९५.४७ ४ 

२४१  १७ 
तल्लो हात्त्तखाल 
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० १ ,९५ ९७.७९ ४ 

२४२   

पाखापानी मसरं्ाई 
पोखिी तािबाि तथा 
ममषत   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२४३ १  
पाखापानी मसरं्ाइ 
पोखिी तािबाि   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ० ० ०.०० ० 

२४४ ३ 

जस्पुि बजाि िेत्र 
एक घि एक धािा 
योजना   

३११५६ आन्तरिक श्रोत २ N/A ४,०० ० ०.०० ४,०० 

२४५ ५ 

जस्पुि ठुलोगाउूँ  
खा.पा र्वस्ताि 
योजना   

३११५६ आन्तरिक श्रोत २ N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२४६ ६ 
लुकलुके बानछडाूँडा 
खा.पा योजना   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२४७ ८ 

वडा कायषलय ि 
स्वास््य र्ौकी 
खा.पा र्वस्ताि   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A ० १ ,९४ १९४३७.२० (१ ,९४) 



 

२४८ ७ 
छबबसे ढबबयाि 
खा.पा ननमाषण   

३११५६ आन्तरिक श्रोत २ N/A १ ,०० ९६ ९६.९८ ३ 

२४९   

वडा कायाषलय ि 
स्वास््य र्ौकी खा 
पा र्वस्ताि तथा 
पाफकष ङ्ग स्थल 
ननमाषण   

३११५९ आन्तरिक श्रोत १  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

२५० २ 
पुठा दिबाि मत्न्दि 
िेत्र ननमाषण योजना   

३११५९ आन्तरिक श्रोत १  N/A २,०० १ ,८९ ९४.५६ १० 

८०५५५५०७२०६ सरुमािानी गाउूँ पामलकावडा नं.६ 

२५१  ५ 
थतलेनी मुकुष टी 
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

२५२ ९ 
गोदधािा मसम्ले 
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

२५३ ८ 
पाङकोट कटेनीछेडा 
मो.वा ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

२५४ ७ 
गोदधािा दह मो.वा 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

२५५ १२ 
ठाूँडी ओडाि मो.वा 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ० ० ०.०० ० 

२५६ १३ 
ओज्जेनी पाङवाङ 
मो.वा ममषत   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ९८ ९८.१३ १  

२५७ १० 
टुननिेद उपल्लोखुट्टी 
मो.वा स्तिोन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

२५८ ११  
मोनतपुि मो.वा 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२५९   
ओज्जेनी पाङ्ग 
वाङ्ग मो.बा.ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

२६० १६ 
दोखाूँय गैिा पैदल 
मसहढ ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५० ४८ ९६.८६ १  



 

२६१  १४ 
सेम्लेभरि पैदल मसहढ 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५० ० ०.०० ५० 

२६२ १५ 
वडा कायषलय पैदल 
मसहढ ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ९८ ९८.३६ १  

२६३ ६ 
दह पाङवाङ मो.वा 
ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ० ० ०.०० ० 

२६४ २ 
साूँउिी मसरं्ाइ कुलो 
ननमाषण   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५० ० ०.०० ५० 

२६५   
ठाडीओडाि मसरं्ाइ 
कुलो ननमाषण   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२६६ १  
आरुगैिा मसरं्ाइ 
योजना   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२६७ ४ 
तल्लो कुहटर्ौि 
खा.पा योजना   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२६८ ३ 

वडा कायषलय खा.पा 
ट्याङ्की ननमाषण 
वडा न ं६   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

८०५५५५०७३०१ सरुमािानी गाउूँ पामलका - मशिा 

२६९ १० 

बालबबकास केन्रका 
स.का र्वद्यालय 
कमषर्ािी ि कायाषलय 
सहयोगी थप 
पारिश्रममक   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A २५,६५ १३,०६ ५०.९२ १२,५९ 

२७० १० 

बालबबकास केन्रका 
स.का र्वद्यालय 
कमषर्ािी ि कायाषलय 
सहयोगी थप 
पारिश्रममक   

२११११  आन्तरिक श्रोत १० N/A २५,०० २३,१८ ९२.७२ १ ,८२ 

२७१  १  

गाउूँ पामलका अनुदान 
मशिक पारिश्रममक 
अनुदान   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,८०,३६ १ ,२०,२२ ६६.६६ ६०,१४ 

२७२ १२ 

र्वद्यालय 

प्रधानाध्यापक बैठक 
खर्ष   
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२७३ १३ 
उत्कृष्ट 

प्र.अ.मशिक,र्वद्या
२११३५ आन्तरिक श्रोत २ N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 



 

धथष ि र्वद्यालय 
पुिस्काि   

२७४ १८ 
प्र.अ मामसक 
प्रोत्साहान भत्ता   

२११३५ आन्तरिक श्रोत १० N/A २,३२ १ ,५९ ६८.५९ ७३ 

२७५ ३ 
मशिक तामलम तथा 
गोष्ठी   

२२५११  आन्तरिक श्रोत २ N/A २,०० १ ,९९ ९९.७५ ० 

२७६ १६ 
र्वपन्न र्वद्याधथष 
सहयोग कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२७७ १५ 
गाउूँ  मशिा योजना 
ननमाषण   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत २ N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२७८ ११  

िाष्रपनत िननङ्ग 
मसल्ड प्रनतयोधगता 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

२७९ २ 

किा ५ ि ८ काे े
परििा संर्ालन 
कायषक्रम   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १  N/A २,५० ० ०.०० २,५० 

२८० ४ 
स्थानीय पाठ्यक्रम 
ननमाषण   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२८१  २० 

युवा खेलकुद तामलम 
प्रमशिण तथा 
प्रनतयोधगता 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ८,०० ० ०.०० ८,०० 

२८२ ५ 
युवा प्रनतभा पहहर्ान 
तथा प्रोत्साहन   

२२५२२ आन्तरिक श्रोत १० N/A २,५० ० ०.०० २,५० 

२८३ ६ 
युवा कलब गठन 
तथा प्रमशिण   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १० N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२८४ ९ युवा हदवश   २२५२९ आन्तरिक श्रोत २ N/A ५० ० ०.०० ५० 

२८५ ३१  

मुत्स्लम धाममषक 
मशिा तथा प्रवर्न 
कायषक्रम बडडाूँडा 
वडा न ं४   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A १ ,०० ९८ ९८.०० २ 

२८६ ८ 
युवा 
पिामशष/मागषदशषन   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत २ N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२८७ १९ 

जनता मा.र्व 
यातायात अनुदान 
सहयोग   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१० N/A ५,०० २,०२ ४०.४२ २,९७ 

२८८ ७ 

लागु और्धध तथा 
दवु्यषशनन र्वरुद्ध युवा 
अमभयान   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १० N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२८९ १४ 
र्वद्यालय 

सुपरिवेिण 
२२६११  आन्तरिक श्रोत २ N/A ५० ० ०.०० ५० 



 

,अनुगमन तथा 
ननिीिण कायषक्रम   

२९० २१  

प्रार्वधधक र्वर्यमा 
डडतलोमा वा सो 
भन्दा माधथ 
अध्ययन छात्रवनृत 
कायषक्रम   

२७२११  आन्तरिक श्रोत १  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

२९१  २३ 

बालबबकास आ.र्व 
गनाहा गेट ननमाषण 
वडा न ं२   

३१११२ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

२९२ २२ 

खोलापािी 
बालबबकास भवन  

ननमाषण वडा नं १    

३१११२ आन्तरिक श्रोत १  N/A ४,०० ३,४१  ८५.३६ ५८ 

२९३ १७ 
र्वद्यालय ममषत 
तथा िंग िोगन   

३१११३ आन्तरिक श्रोत १  N/A ३,०० २५ ८.३३ २,७५ 

२९४ ३० 

मशव शतती प्रा.र्व 
धनकोट ममषत वडा 
नं ४   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

२ N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

२९५ ३५ 

पाङवाङ प्रा.र्व भवन 
ममषत सुधाि वडा न ं
६   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ९७ ९७.९८ २ 

२९६ ३३ 

ज्वालादेर्व प्रा.र्व 
ममषत तथा 
व्यवस्थापन वडा न ं
४   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

२ N/A ५० ४६ ९२.२९ ३ 

२९७ २८ 

सूयाषेेदय प्रा.र्व 
.फिल्ड ममषत वडा न ं
३   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ९१  ९१.५५ ८ 

२९८   

खडगेश्विी मा.र्व. 
र्मेना गहृ ननमाषण 
वडा न २   

३११५९ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

२९९ ३४ 
पाङकोट प्रा.र्व भवन 
ममषत वडा न ं६   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३०० २४ 

सत्य मा.र्व ददेिी 
बाउण्डिी वाल 
ननमाषण वडा नं २   

३११५९ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

३०१  २५ 

खडगेश्विी मार्व 
वाउण्डिी वाल  

ननमाषण वडा न ं२   

३११५९ आन्तरिक श्रोत १  N/A ० ० ०.०० ० 



 

३०२ २७ 
सिस्वती मा.र्व मञ्र् 
पलास्टि वडा नं ३   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३०३ ३२ 

बुद्ध प्रा.र्व छत्त्तवन 
भवन ममषत वडा न ं
४   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,५० १ ,३७ ९१.५६ १२ 

३०४ २९ 

गुरुङडाूँडा स्कुल गेट 
मो.वा ननमाषण वडा 
नं ३   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

२ N/A १ ,०० १ ,०० १००.०० ० 

३०५ २६ 

भाम्पाली बालर्वकास 
केन्र भवन तथा 
फिल्ड ममषत वडा न ं
२   

३११६१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५० ४८ ९७.७१  १  

८०५५५५०७३०३ सरुमािानी गाउूँ पामलका - कृर्र् 

३०६ ८ 
खोप सेवा(िेर्वज 
खोप )   

२२५२१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २५ ० ०.०० २५ 

३०७ २ 
मागमा आधारित 
र्वउ र्वतिण   

२२५२२ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,५० १ ,४९ ९९.९७ ० 

३०८ ६ 
पशुपत्न्िको उपर्ाि 
सामाग्री खरिद   

२२५२२ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५० १९ ३९.९३ ३० 

३०९   
मसर्ाइको मोटि 
खरिद तथा र्वतिण   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३१०   
डुङ्गडूङ्गे मसर्ाई 
मोटि खरिद   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A ६५ ० ०.०० ६५ 

३११  ३ 

आकत्स्मक बाली 
संििण तथा 
सहयोग कायषक्रम   

२२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३१२ ७ 
पशु स्वास््य घुम्ती 
मशर्वि   

२२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

३१३   

ममननहटलि पुिक 
अनुदान ( १५ थान)- 
५० प्रनतशत 
साझदेािी   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A ५,४० ० ०.०० ५,४० 

३१४ ५ पशु और्धी खरिद   २२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५,०० २,७८ ५५.६७ २,२१  



 

३१५   

खोि तथा भकािो 
सुधाि कायषक्रम ( २५ 
खोि तथा भकािो 
सुधाि)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

३१६ १  
फकसानसूँग  गाउूँ  
सिकाि कायषक्रम   

२२५२९ आन्तरिक श्रोत १  N/A ० ० ०.०० ० 

३१७ १  
फकसानसूँग  गाउूँ  
सिकाि कायषक्रम   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ० ० ०.०० ० 

३१८ ४ 

पशुपालन समुह 
गठन तथा स्थलगत 
तामलम   

२२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- समाननकिण 
अनुदान 

३ N/A ९० ० ०.०० ९० 

३१९   
कायषक्रम अनुगमन 
तथा र्वर्वध   

२२६११  आन्तरिक श्रोत १  N/A ५० ० ०.०० ५० 

३२०   कृर्र् सडक ममषत   ३११५१  

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

३२१    
आले पधेिा मसर्ाइ 
पोखिी ननमाषण   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३२२   
उपल्लो दभाषन मलतट 
मसर्ाई   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

३२३   
हात्त्तखाल मसर्ाई 
पाइप खरिद   

३११५५ आन्तरिक श्रोत १  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३२४   
डाडागाूँउ मलफ्ट 
मसर्ाई योजना   

३११५५ आन्तरिक श्रोत १  N/A ४५ ० ०.०० ४५ 

३२५   

औलेनी कुलो 
होमपाइप खरिद 
तथा कुलो ननमाषण   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३२६   
जोधगढंुगा मसर्ाइ 
कुलोबाध संििण   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
समाननकिण 
अनुदान 

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३२७   
छत्त्तवनदमाि मलफ्ट 
मसर्ाई ममटि जडान   

३११५५ आन्तरिक श्रोत १  N/A २५ ० ०.०० २५ 

३२८   
गनाूँहिाट मसर्ाइ 
कुवा ननमाषण   

३११५५ आन्तरिक श्रोत १  N/A ५० ० ०.०० ५० 

३२९   
म्यालपानी मसर्ाइ 
पोखिी डुङ्गरुङ्गे   

३११५६ आन्तरिक श्रोत १  N/A २५ ० ०.०० २५ 

८०५५५५०७५११   संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम (शसतष अनुदान) 



 

३३०   

माध्यममक तहका 
स्वीकृत दिवन्दीका 
मशिक, िाहत 
अनुदान मशिक  

लाधग तलब भत्ता 
अनुदान (र्वशेर् 
मशिा परिर्द 

अन्तिगतका 
मशिक/कमषर्ािी,प्रा
र्वधधक धािका 
प्रमशिक समेत)   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १ ,२६,०० ८४,८२ ६७.३२ ४१ ,१७ 

३३१    

प्राित्म्भक बाल 
र्वकास  

सहजकताषहरुको 
पारिश्रममक तथा 
र्वद्यालय कमषर्ािी 
व्यबस्थापन अनुदान   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१० N/A ३,९४ ३,९४ १००.०० ० 

३३२   
िोजगाि सहायकको 
तलब   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ३,६७ ० ०.०० ३,६७ 

३३३   

पोर्ण 

स्वयमसेवकको 
मामसक ननवाषह 
भत्ता(20000 प्रनत 
महहना), संर्ाि (500 

प्रनत महहना) र्ाड 
पवष खर्ष एक महहना 
बिाबिको िकम रु 
10000 समेत गिी 
जम्मा (2078श्रावण१ 
गते देखी 2079 असाि 
मसान्तसम्म   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २,७६ २,०४ ७३.९६ ७२ 

३३४   

आधािभूत तहका 
स्वीकृत दिवन्दीका 
मशिक, िाहत 
अनुदान मशिकका 
लाधग  तलब भत्ता 
अनुदान (र्वशेर् 
मशिा परिर्द 

अन्तिगतका 

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ५,०२,०० ३,८३,३७ ७६.३७ १ ,१८,६२ 



 

मशिक/कमषर्ािीहरु 
समेत)   

३३५   

स्थानीय तहका 
स्वास््य र्ौकी, 
प्रा.स्वा.के. ि 
अस्पतालहरुमा 
कायषित 
कमषर्ािीहरुको तलव, 

महगी भत्ता, 
स्थानीय भत्ता, 
पोर्ाक लगायत 
प्रशासननक खर्ष 
समेत   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १ ,२२,०० ५४,५८ ४४.७४ ६७,४१  

३३६   

एम. आइष. एस. 
अपिेटि ि  फिल्ड 
सहायक पारिश्रममक, 

र्ाडपवष खतष तथा 
पोशाक खर्ष   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१० N/A ११ ,०३ ७,८६ ७१.३३ ३,१६ 

३३७   
िोजगाि संयोजकको 
तलव   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ४,६८ २,४३ ५१.९५ २,२४ 

३३८   

कृर्र् तथा पश ु
सेवाका एक गाूँउ 
एक प्रार्वधधकहरुको 
तलव भत्ता   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ६,०० ० ०.०० ६,०० 

३३९   

कामका लाधग 
पारिश्रममक अनुदान 
(युवा रुप)   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ० ० ०.०० ० 

३४०   
प्रार्वधधक सहायकको 
तलव   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ३,३० २,७१  ८२.३६ ५८ 

३४१    

प्राित्म्भक बाल 
र्वकास  

सहजकताषहरुको 
पारिश्रममक तथा 

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ५४,१४ ५१ ,०९ ९४.३७ ३,०५ 



 

र्वद्यालय कमषर्ािी 
व्यबस्थापन अनुदान   

३४२   
कामका लाधग 
पारिश्रममक अनुदान   

२११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ० ० ०.०० ० 

३४३   
प्रार्वधधक सहायकको 
पोसाक   

२११२१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १० ० ०.०० १० 

३४४   
िोजगाि संयोजकको 
पोसाक   

२११२१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १० ० ०.०० १० 

३४५   
िोजगाि सहायकको 
पोशाक भत्ता   

२११२१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १० ० ०.०० १० 

३४६   
OTC को स्थापना 
तथा सुर्द्धढीकिण   

२११२३ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३४७   
िोजगाि सहायको 
स्थानीय भत्ता   

२११३१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

३ N/A ३९ ० ०.०० ३९ 

३४८   
िोजगाि संयोजकको 
स्थानीय भत्ता   

२११३१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

३ N/A ४८ २१  ४४.३३ २६ 

३४९   
प्रार्वधधक सहायकको 
स्थानीय भत्ता   

२११३१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ३९ २५ ६५.८५ १३ 

३५०   

गापाका ६ वडाका 
स्वास््य संस्थाका 
२/२ पटक १ 
बर्षमूननका स्वास्थ 
बच्र्ाहरुको 
प्रनतयोधगता गिाइ 
प्रथम,र्द्धनतय ि 
तनृतय हुनेलाइ 
पुिस्काि र्वतिण 
गने   

२११३९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१२ N/A ७२ ० ०.०० ७२ 



 

३५१    

वडा स्तिी पोर्ण 
तथा खाद्य सुििा 
ननदेशक सममनतको 
बैठक (सबै वडामा 
2/2 पटक)   

२११४१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१२ N/A १ ,२० ० ०.०० १ ,२० 

३५२   

गाउूँ पामलका स्तिीय 
पोर्ण तथा खाद्य 
सुििा ननदेशक 
सममनतको बैठक   

२११४१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

२ N/A ४५ ० ०.०० ४५ 

३५३   

एम. आइष. एस. 
अपिेटि ि फिल्ड 
सहायको लाधग 
सञ्र्ाि खर्ष   

२२११२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ८ ४ ५०.०० ४ 

३५४   

मसलन्द सामान 
खरिद (सेवा केन्र 
सञ्र्ालानाथष)   

२२३११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१० N/A १ ,८० ० ०.०० १ ,८० 

३५५   

िोजगाि सेवा केन्रको 
सञ्र्ालन 
(अनुगमन, सञ्र्ाि, 

स्टेशनिी, 
ममषत,अन्य)   

२२३११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A २,०५ ० ०.०० २,०५ 

३५६   

जनता माध्यममक 
र्वद्यालय बडडाूँडा ( 
र्वद्यालयमा 
पुस्तकालय स्थापना 
तथा व्यवस्थापन)   

२२३१३ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ६,५० ० ०.०० ६,५० 

३५७   

सञ्र्ाि सामाग्री 
प्रसािण तथा छपाइष 
(सञ्र्ाि ि पूँहुर् 
अमभयान 
सञ्र्ालान)   

२२३१५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १ ,४० १९ १४.२१  १ ,२० 



 

३५८   

कोमभड - १९ का 
कािण उत्पन्न 
परित्स्थनतमा मसकाइ 
सहजीकिणका लाधग 
शैक्षिक कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ३,७३ ० ०.०० ३,७३ 

३५९   

वडास्तिीय पोर्ण 
तथा खाद्यसुििा 
ननदेशक सममनतका 
पदाधधकािी ि अन्य 
सिोकािवालाहरुलाइ 

बहुिैत्रीय पोर्ण 
कायषक्रम सम्वन्धी १ 
हदवसीय 
अमभमुणखकिण 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

६ N/A ९६ ० ०.०० ९६ 

३६०   

पामलकास्तिमा खोप 
ि सिसिाई प्रवद्र्धन 
कायषक्रमको सममिा, 
सूक्ष्मयोजना 
अध्यावधधक ि 
पामलका खोप 
समन्वय सममनतको 
अमभमुणखकिण 
समेत पामलका 
स्तिमा २ हदन, वडा 
खोप समन्वय 

सममनतको स्वास््य 
संस्था, वडा सतिमा 
अमभमुणखकिण १ 
हदन तथा पूणष खोप 

सुननश्र्तताको लागी 
घिधुिी सि   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

३६१    

शैक्षिक पहुूँर् 
सुननत्श्र्तता, 
अनौपर्ारिक तथा 
वैकत्ल्पक मशिा 
कायषक्रम 
(पिम्पिागत 

र्वद्यालय, वैकत्ल्पक 
र्वद्यालय, साििता 
ि ननिन्ति मशिाका 
कायषक्रम समते)   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ७,८४ ४,३३ ५५.२९ ३,५० 



 

३६२   
फकसान सूर्ीकिण 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

३६३   

उपर्ािात्मक सेवा 
अन्तगषतका 
कायषक्रमहरु ( 
,आधािभूत स्वास््य 
सेवा केन्र (स्वास््य 

र्ौकी ) / आधािभूत 
अस्पतालको 
न्युनतम सेवा 
मापदण्ड कायषक्रम 
संर्ालन तथा 
सुहरधधकिण ि 
आूँखा, नाक, कान, 

घांटी तथा मुख 
स्वास््य सम्वत्न्ध 
अमभमुखीकिण तथा 
बबद्यालय स्क्रीननगं 
काि   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A ४,०० ९७ २४.३४ ३,०२ 

३६४   

कोमभड - १९ का 
कािण उत्पन्न 
परित्स्थनतमा मसकाइ 
सहजीकिणका लाधग 
शैक्षिक कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २७ ० ०.०० २७ 

३६५   

पामलकामा िहेका 
OTC हरु संर्ालनको 
लाधग 
स्वास्््कमीहरु ि 
महहला स्वास््य 

स्वयंसेर्वकाका लाधग 
संर्ाि यातायात तथा 
उत्प्रेिणा खर्ष   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ३० ० ०.०० ३० 

३६६   

शैक्षिक पहुूँर् 
सुननत्श्र्तता, 
अनौपर्ारिक तथा 
वैकत्ल्पक मशिा 
कायषक्रम 
(पिम्पिागत 

र्वद्यालय, वैकत्ल्पक 

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ५७ ० ०.०० ५७ 



 

र्वद्यालय, साििता 
ि ननिन्ति मशिाका 
कायषक्रम समते)   

३६७   

पोपण र्वशेर् 
(स्वास््य) िेत्रका 
कायषक्रम सञ्र्ालन   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ० ० ०.०० ० 

३६८   

बाख्राको साना 
व्यवसानयक कृर्र् 
उत्पादन केन्र 
(पकेट) र्वकास 
कायषक्रम सञ्र्ालन   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १५,०० ९६ ६.४३ १४,०३ 

३६९   

मलेरिया, डेंगु, 

कालाजाि, स्क्रब 
टाइिस आहद 
फकटजन्य िोगको 
डाटा भेरिफिकेशन   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १० ० ०.०० १० 

३७०   
कृबत्रम गभाषधान 
ममसन कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A २,९४ १ ,८९ ६४.३८ १ ,०४ 

३७१    

मात ृ तथा नवमशश ु
कायषक्रम अन्तगषत 
आमा सुििा, 
गभषवती उत्प्रेिणा 
सेवा, न्यानो झोला ि 
ननशुल्क गभषपतन 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १८,४६ ५,४० २९.३० १३,०५ 

३७२   

पोर्ण सुधािको लाधग 
र्वपन्न समूदायका 
महहला समूह वा 
सहकािीहरूलाई 
र्वपन्न सदस्यहरूको 
आयआजषन सुधाि 
कायषक्रमको गनष 
अनुदान   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ० ० ०.०० ० 



 

३७३   

र्वभागले उपलव्ध 
गिाएको तामलम 
खाका बमोत्जम 
घटना दताष तथा 
सामात्जक सुििा 
सम्बन्धमा 
नपा/गापा, वडा 
कायाषलयका 
कमषर्ािीहरुको लाधग 
तामलम तथा 
जनप्रनतननधधहरुलाई 

अमभमुणखकिण 
कायषक्रम सञ्र्ालन   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१० N/A १ ,७४ १ ,३५ ७७.८२ ३८ 

३७४   

पोर्ण संवेदनशील 
(खानेपानी तथा 
सिसिाइ, कृर्र्, 

पशुसेवा, महहला तथा 
बालबामलका, मशिा ि 

शासकीय प्रवन्ध) 
िेत्रका कायषक्रमहरू 
सञ्र्ानल)   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ० ० ०.०० ० 

३७५   

परिवाि ननयोजन 
फकशोि फकशोिी तथा 
प्रजनन ् स्वास््य 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A ३,६० ० ०.०० ३,६० 

३७६   पोर्ण सामग्री ढुवानी   २२५२२ 

नेपाल सिकाि 
शसतष अनुदान  

र्ालु युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ४० ० ०.०० ४० 

३७७   

औलो तथा कालाजाि 
माहामािी हुन ेिेत्रको 
छनौट गिी बबर्ाहद 
छकष ने (िेस्पोन्सीभ 

स्प्रेइङ समेत),  
फकटजन्य िोग 
ननयन्त्रण कायषक्रमको 
अनुगमन एवम ्
मूल्याङ्कन तथा 
फकटजन्य िोग 
ननयन्त्रणका लाधग 

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A २,४५ ० ०.०० २,४५ 



 

बहुननकाय 

अन्तिफक्रया गन े  

३७८   

गरिबी ननवािणका 
लाधग लघ ु उद्यम 
र्वकास कायषक्रम 
संर्ालन ननदेमशका, 
२०७७ बमोत्जम 

उद्यमीको 
स्तिोन्नती 
(आवश्यकता 
पहहर्ानका आधािमा 
पुनताषजगी ि 
एडभान्स सीप 
र्वकास तामलम 
कायषक्रम)   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ४,८० ० ०.०० ४,८० 

३७९   

आ.व. २०७७/७८ मा 
स्थापना भएको 
बाख्राको साना 
व्यवसानयक कृर्र् 
उत्पादन केन्र 
(पकेट) र्वकास 
कायषक्रम ननिन्तिता   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ७,०० ० ०.०० ७,०० 

३८०   

महहला, बालबामलका, 
अपाङ्गता भएका 
व्यत्तत, ज्येष्ठ 
नागरिक ि यौननक 
तथा लैंधगक 

अल्पसंख्यक का 
त्याङ्क संकलन ि 
अधावधधक गने   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३८१    

कृर्र्, पशुपन्छी तथा 
मत्स्य त्याकं 
अध्यावधधक 
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 



 

३८२   

पामलका स्तिमा ेः 
टाईषिाइड खोप 
अमभयान संर्ालन 
तथा ननयममत 
खोपमा टाईषिाइड 
खोप शुरुवातको साथ ै
ननयममत खोप 
सुदढीकिण ि 
सिसिाई 
प्रबद्र्धनको लाधग 
पामलका ि वडा खोप 
समन्वय सममती ि 
सिोकािवालाहरुको 
अमभमुणखकिण  

बैठक १ हदन   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १ ,४८ ० ०.०० १ ,४८ 

३८३   

महहला स्वास््य 
स्वयं सेर्वका को 
िेफे्रसि तालीम (३ 
हदन)   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

३८४   

पोर्ण मैत्री स्वास््य 
संस्था घोर्णाको 
लाधग छनोट   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

३८५   

पशुपंिी आदीबाट 
हुने ईन्िुएन्जा, बडष 
फ्ल,ु AMR, 

मसत्ष्टसकोमसस, 

टतसोतलाज्मोमसस 
आहद र्वमभन्न 
सरुवािोग सम्बत्न्ध 
िोकथाम तथा 
ननयन्त्रणका लाधग 
सर्ेतना कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A २० ० ०.०० २० 

३८६   पोर्ण कायषक्रम   २२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A ८,४५ ६,७७ ८०.२० १ ,६७ 



 

३८७   

आ.व. २०७७/७८ मा 
स्थापना भएका कृर्र् 
तिष का साना 
व्यवसानयक कृर्र् 
उत्पादन केन्र 

(पकेट) र्वकास 
कायषक्रम ननिन्तिता   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A १२,०० ० ०.०० १२,०० 

३८८   
मात ृ तथा नवमशश ु
कायषक्रम   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १५,१९ ७,४५ ४९.११  ७,७३ 

३८९   

गरिबी ननवािणका 
लाधग लघ ु उद्यम 
र्वकास कायषक्रम 
संर्ालन ननदेमशका, 
२०७७ बमोत्जम लघ ु

उद्यम र्वकास 
मोडलेमा नयाूँ लघ ु
उद्यमी मसजषना गन े  

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A २२,८० ७,६० ३३.३४ १५,१९ 

३९०   

र्वमभन्न सरुवािोग, 

नसने िोग, जुनोहटक, 

मानमसक स्वास््य 
सम्बत्न्ध 
अन्तिफक्रया कायषक्रम 
तथा हदवसहरु 
(Hypertension, 

Diabetes, COPD, 
Cancer Days, 

आत्महत्या िोकथाम 
हदवस, मानमसक 
स्वास््य हदवस, 

अल्जाईमि हदवस, 

िेबबज हदवस, र्वश्व 
औलो हदवस) 
मनाउन े  

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ७८ ७८.३५ २१  

३९१    

अन्य र्वर्वध खर्ष-
Mobilization of 
CSOs, Civic Groups, 
NGOs for increased 
social 
accountability   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ७२ ० ०.०० ७२ 



 

३९२   

प्रनत र्वद्याथी  
लागतका आधािमा 
मशिण मसकाइ  

सामग्री एवम ् किा 
८ को  पिीिा 
व्यवस्थापन अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१० N/A १ ,८२ ० ०.०० १ ,८२ 

३९३   
तिकािीको ममननफकट 
र्वतिण   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि 
शसतष अनुदान  

र्ालु[युिोर्पयन 

युननयन- नगद 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १ ,४४ ० ०.०० १ ,४४ 

३९४   

माध्यममक तह किा 
(९-१०) मा 
अंगे्रजी,गणणत ि 
र्वज्ञान र्वर्यमा 
मशिण सहयोग 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A २८,१८ २०,६२ ७३.१९ ७,५५ 

३९५   

िात्ष्रय महहला 
स्वास््य 
स्वयंसेर्वका  
कायषक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, यातायात 
खर्ष, वार्र्षक सममिा 
गोष्ठी ि हदवस 
मनाउने खर्ष समेत)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

३ N/A ६,०० ३,५० ५८.३३ २,५० 

३९६   

पोर्ण सुधािका लाधग 
र्वपन्न समुदायका 
महहलालाइ 
व्यावसानयक 
योजनामा आधारित 
महहला सहकािी तथा 
समुहलाइ 
उद्यममशलाता 
र्वकासका लाधग 
सुिरुवाती पुूँत्ज 
अनुदान २५ 
जनालाइ   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

२५ N/A ६,२५ ० ०.०० ६,२५ 



 

३९७   

बालतलबहरुको गठन 
पुनगषठन तथा 
पोर्णको महत्वबािे 
किागत पिामशष 
संर्ालन गन े  

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

७ N/A ७० ० ०.०० ७० 

३९८   

कुखिा पालन ि 
तिकािी खेती 
तामलम (१ हदने)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ५० ० ०.०० ५० 

३९९   

सामुदानयक 

र्वद्यालयका 
छात्राहरुलाई ननशुल्क 
स्याननटिी तयाड 
ब्यवस्थापन   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १३,९१  ९,९० ७१.२२ ४,०० 

४००   

कोमभड १९ लगायत 
र्वमभन्न 
महामािीजन्य 
िोगहरुको िोकथाम, 

ननयन्त्रण तथा 
ननगिानीका लाधग 

सिोकािवाला सूँगको 
अन्तिफक्रया तथा 
RRT, स्वास््यकमी 
परिर्ालन   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A २५ ० ०.०० २५ 

४०१    

लैङ्धगक हहसंा 
बालर्ववाह र्वरुद्ध 
अमभयान सब ै
वडाहरुमा   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ५० ० ०.०० ५० 

४०२   

र्वद्यालयमा शैक्षिक 
गुणस्ति सुदृढीकिण  

एवम ्

कायषसम्पादनमा 
आधारित प्रोत्साहन 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ३३,८८ ३०,०० ८८.५५ ३,८८ 



 

४०३   

कोमभड १९ र्वरुद्ध 
खोप अमभयान 
संर्ालन ब्यवस्थापन 
खर्ष -पामलकास्तरिय 
सममिा तथा योजना 
ि पामलका तथा 
स्वास््य सस्था 
स्तरिय सुपरिवेिण_   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A १ ,३२ ० ०.०० १ ,३२ 

४०४   

बालतलबहरुको गठन 
पुनगषठन तथा 
पोर्णको महत्वबािे 
किागत पिामशष 
संर्ालन गन े  

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

७ N/A १ ,०५ ० ०.०० १ ,०५ 

४०५   

तोफकएका  
र्वद्याथीको हदवा 
खाजाका लाधग  

र्वद्यालयलाई 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १ ,११ ,२२ ३१ ,३८ २८.२२ ७९,८३ 

४०६   

स्थलगत अनुमशिण 
गरि 
स्वास््यकममषहरूको 
िमता अमभवतृ्ध्द 
एवं त्यांङकको 
गुणस्ति सुननत्श्र्त,  

ियिोगका 
कायषक्रमको अधष 
बार्र्षक सममिा तथा 
उपर्ाि ननतजाको 
कोहटष र्वश्लेर्ण   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ४५ १७ ३९.९९ २७ 

४०७   

माध्यममक तह किा 
(९-१०) मा 
अंगे्रजी,गणणत ि 
र्वज्ञान र्वर्यमा 
मशिण सहयोग 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २,०५ २,०५ १००.०० ० 

४०८   

मसबबआईएमएनमस
आई Onsite कोधर्ङं्ग 
ि समता तथा पहुूँर् 
कायषक्रम   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A २,०० ० ०.०० २,०० 



 

४०९   

पोर्र्लो खाना 
प्रदषशनी ६ वटा 
वडामा   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

३ N/A ७२ ० ०.०० ७२ 

४१०   

लैङ्धगक हहसंा 
बालर्ववाह र्वरुद्ध 
अमभयान सब ै
वडाहरुमा   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १० ० ०.०० १० 

४११    

र्वद्यालयमा शैक्षिक 
गुणस्ति सुदृढीकिण  

एवम ्

कायषसम्पादनमा 
आधारित प्रोत्साहन 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ३,८८ ० ०.०० ३,८८ 

४१२   

दाना र्वतिण (१ 
जनाको लाधग २ 
के.त्ज.)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १५ १५ १००.०० ० 

४१३   ढुवानी   २२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ७ ० ०.०० ७ 

४१४   

ियिोगका जोणखम 
समुह तथा स्वास्थ 
सेवाको पहुर् कम 
भएका समुदायमा 
सकृय ियिोग 
खोजपडताल 

कायषक्रम, 

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A १ ,२० ० ०.०० १ ,२० 



 

घिपरिवािका 
सदस्यहरूको सम्पकष  
परििण, समुदायमा 
ियिोगका 
र्विामीहरूको 
खोजपडतालका 
लाधग िभता 
अमभवरृ्द्ध तथा  
परिर्ालन ।   

४१५   

तोफकएका  
र्वद्याथीको हदवा 
खाजाका लाधग  

र्वद्यालयलाई 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१० N/A ८,०७ ० ०.०० ८,०७ 

४१६   

खडगेश्विी 
माध्यममक 
र्वद्यालय दभाषन ( 
मशिण मसकाइमा 
ICT  को प्रयोग)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ६,५० ० ०.०० ६,५० 

४१७   
अन्य र्वर्वध खर्ष-
Periodic meeting 
costs of LGPCC   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २३ ० ०.०० २३ 

४१८   

सामुदानयक 

र्वद्यालयका 
छात्राहरुलाई ननशुल्क 
स्याननटिी तयाड 
ब्यवस्थापन   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १ ,०१  ० ०.०० १ ,०१  

४१९   
पूणष सिसिाइ 
अमभयान कायषक्रम   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

६ N/A १ ,२० ० ०.०० १ ,२० 



 

४२०   

सावषजननक 

र्वद्यालयका  
र्वद्याथीहरुका लाधग 

ननशुल्क 
पाठ्यपुस्तक 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २,६६ ० ०.०० २,६६ 

४२१    

सावषजननक 

र्वद्यालयका  
र्वद्याथीहरुका लाधग 

ननशुल्क 
पाठ्यपुस्तक 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ३६,५६ ० ०.०० ३६,५६ 

४२२   
ईर्पडमेमयोलोजी 
रिपोहटषङ   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ६ ० ०.०० ६ 

४२३   

पामलका स्तिमा 
स्वास््य 
संस्थाहरुको मामसक 
बैठक, डाटा 
भेरिफिकेशन एव ं
गुणस्ति सुधाि साथ ै
र्ौमामसक एव ं
बार्र्षक सममिा   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

४२४   

डयुल प्रपोज 
कुखुिाको र्ल्ला 
र्वतिण (१ जनालाइ 
८ हतते ५ कुखुिा)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २,३८ २,३८ १००.०० ० 

४२५   

स्वास््य संस्थामा  
आकत्स्मक 
अवस्थामा औसधध 
एवं ल्याब सामाग्री 
ढुवानी, िेकडड षङ तथा 
रिपोहटषङका लाधग 
िमष ििमेट छपाइ 
तथा िोटोकपी,  ई-
हट.बब 
ित्जस्टिअध्यावधधक
,  र्वश्व ियिोग 

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ३५ ० ०.०० ३५ 



 

हदवस सम्बन्धी 
कायषक्रम   

४२६   

अदवुा/बेसािको साना 
व्यवसानयक कृर्र् 
उत्पादन केन्र 
(पकेट) र्वकास 
कायषक्रम सञ्र्ालन   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १२,०० ५० ४.१७ ११ ,५० 

४२७   और्धध र्वतिण   २२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १५ १४ ९९.९० ० 

४२८   

र्वद्यालय स्वास््य 
मशिा/आमा समुह 
तथा महहला 
स्वास््य 
स्वयंसेर्वकाहरूका 
लाधग सामात्जक 

व्यवहाि परिवतषन 
कायषक्रम   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

४२९   ढुवानी   २२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ३० २६ ८६.६७ ४ 

४३०   

सिस्वती माध्यममक 
र्वद्यालय र्ाभा ( 
र्वद्यालय र्वज्ञान 
प्रयोगशाला अनुदान)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ६,५० ० ०.०० ६,५० 

४३१    

िाष्रपनत िननङ्ग 
मसल्ड प्रनतयोधगता 
(स्थानीय 
तहस्तिीय)   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 



 

४३२   

प्रनत र्वद्याथी  
लागतका आधािमा 
मशिण मसकाइ  

सामग्री एवम ् किा 
८ को  पिीिा 
व्यवस्थापन अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A २४,९८ १६,०८ ६४.३७ ८,९० 

४३३   

र्वद्यालय सञ्र्ालन 
तथा व्यवस्थापन 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १६,९३ १५,६४ ९२.३८ १ ,२९ 

४३४   

सम्भाव्य उत्पादनको 
उत्पादकत्व ि बजाि 
प्रनतस्पधाष बरृ्द्ध 
गनषका लाधग 
कत्म्तमा ५ जनाको 
समुहमा प्रबबधध 
हस्तान्तिण   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A १ ,४० ० ०.०० १ ,४० 

४३५   

र्वद्यालय सञ्र्ालन 
तथा व्यवस्थापन 
अनुदान   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १ ,२३ ० ०.०० १ ,२३ 

४३६   

गाउूँ पामलका स्तिीय 
पोर्ण तथा 
खाद्यसुििा 
ननदेशक 
सममनतमािष त 
कायषक्रमको 
अनुगमन   

२२६११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

२ N/A ३९ ० ०.०० ३९ 

४३७   

स्थानीय तहका 
कमषर्ािी ि 
जनप्रनतननधधहरुको 
लाधग अनुगमन तथा 
मुल्याकन खर्ष   

२२६११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ४८ ० ०.०० ४८ 

४३८   

पोर्ण कायषक्रमको 
अनुगमन तथा 
सुपरिवेिण   

२२६११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 

१  N/A ३० ० ०.०० ३० 



 

नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

४३९   

एम. आइष. एस. 
अपिेटि ि फिल्ड 
सहायक देननक 
भ्रमण भत्ता तथा 
यातायत खर्ष   

२२६१२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१० N/A १ ,६८ १३ ८.१० १ ,५४ 

४४०   

आधािमुत तह किा 
(६-८) मा 
अंगे्रजी,गणणत ि 
र्वज्ञान र्वर्यमा 
मशिण सहयोग 
अनुदान   

२५३११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ३,१५ ३,१५ १००.०० ० 

४४१    

आधािमुत तह किा 
(६-८) मा 
अंगे्रजी,गणणत ि 
र्वज्ञान र्वर्यमा 
मशिण सहयोग 
अनुदान   

२५३११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २३ २२ ९९.९७ ० 

४४२   

सावषजननक 

र्वद्यालयमा 
अध्ययनित 
र्वद्याथीहरुका लाधग 
छात्रबतृ्त्त (आवासीय 
तथा गैिआवासीय)   

२७२११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १३,९८ ० ०.०० १३,९८ 

४४३   

सावषजननक 

र्वद्यालयमा 
अध्ययनित 
र्वद्याथीहरुका लाधग 
छात्रबतृ्त्त (आवासीय 
तथा गैिआवासीय)   

२७२११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A १ ,२७ ० ०.०० १ ,२७ 

४४४ १  

कोमभड-१९ 

महामािीबाट 
प्रभार्वत अनत 
र्वपन्न परिवाि 
नगद हस्तान्तिण 
कायषर्वधध, 2078 

२७२१२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

३९
० 

N/A ३९,०० ३७,९० ९७.१८ १ ,१० 



 

बमोत्जम हुने गिी 
अधधकतम लाभग्राही 
परिवाि संख्या 
390लाई रू.10 

हजािका दिले नगद 

हस्तान्तिण 
प्रयोजनाथष   

४४५   

आधािभूत तथा 
आकत्स्मक स्वास््य 
सेवाको लाधग 
और्धध खरिद   

२७२१३ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१० N/A १३,०० ९,९९ ७६.८८ ३,०० 

४४६   

सुिक्षित नागरिक 
आवास कायषक्रम :-
प्रदेश नं. 5 को 
तयूठान त्जल्ला िेत्र 
नं. १ अन्तगषत 

सरुमािानी 
गाउूँ पामलका- 200 

वटा   

३११११  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

पुूँजीगत [ 
आन्तरिक ऋण 
- नगद ऋण]  

२ N/A ३८,०० १६,०० ४२.११  २२,०० 

४४७   

मेमशनिी आजाि तथा 
िननषर्ि ममषत 
सम्भाि (सेवा केन्र 
सञ्र्ालानाथष)   

३११२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ८४ १७ २०.८३ ६६ 

४४८   

िोजगाि सेवा केन्रको 
सुदृहढकिण 
(कम्तयूटि, िननषर्ि 
फितर्सष, तयामिा, 
अन्य र्वद्युतीय 
उपकिण)   

३११२२ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

पुूँजीगत [ 
आन्तरिक ऋण 
- नगद ऋण]  

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

४४९   

स्वास््य सूर्ना साथ ै
आइ एम य ू
सुदृढीकिण कायषक्रम   

३११३५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

पुूँजीगत [ 
आन्तरिक ऋण 
- नगद ऋण]  

२ N/A २,०० १ ,५२ ७६.०० ४८ 

४५० ४ 
भुसाल र्ौपािी िातती 
घाट मो.बा   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ४,०३ ० ०.०० ४,०३ 

४५१  १५ 

जस्पुि तयालीमाटी 
मोटि बाटो 
स्तिउन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ४,०३ ० ०.०० ४,०३ 



 

४५२ १  

बडडाूँडा धनकोट 
मोटि बाटो 
स्तिन्नती   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ६,९२ ० ०.०० ६,९२ 

४५३ १२ 
जस्पुि छर्वसे पतकी 
नाली ननमाषण   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ४,०३ ० ०.०० ४,०३ 

४५४ ७ 
सजेकोट बुढीदेवी 
मो.बा. ममषत   

३११५१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ६,४२ ० ०.०० ६,४२ 

४५५ ८ प्रभु मसर्ाइ कुलो   ३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ६,८४ ० ०.०० ६,८४ 

४५६ २ 

त्ज.सी. टोल 
हदपाटोल मसर्ाइ 
कुलो   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A २,३० ० ०.०० २,३० 

४५७ ११  वनषर्वि मसर्ाइ कुलो   ३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ४,६१  ० ०.०० ४,६१  

४५८ १० 
धार मसर्ाई कुलो 
ननमाषण   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ४,६१  ० ०.०० ४,६१  

४५९ ६ 
कुटी र्ौि मसर्ाइ 
योजना   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ४,६१  ० ०.०० ४,६१  

४६० ९ 
रिठेखोला िज्जे 
मसर्ाइ कुलो   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ६,३४ ० ०.०० ६,३४ 



 

४६१  ५ 
ममठी आूँप आहटटाि 
मसर्ाइ कुलो   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ४,६१  ० ०.०० ४,६१  

४६२ १४ 
जागुनन घाट काली 
आूँि मसर्ाइ कुलो   

३११५५ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A २,८८ ० ०.०० २,८८ 

४६३   

र्वद्यालय खानेपानी 
तथा सिसिाइ 
योजना ननमाषण तथा 
ममषत   

३११५६ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ८,०० ० ०.०० ८,०० 

४६४ १६ 
अदवुाबािी र्विेबगि 
मसर्ाइ कुलो   

३११५६ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A २,३० ० ०.०० २,३० 

४६५ ३ 
वडडाूँडा बजाि 
टुडीखेल ननमाषण   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु[ आई डड 
ए - सोधभनाष 
हुने ऋण 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ४,०३ ० ०.०० ४,०३ 

४६६   

कोल्डरुम/पोटेवल 

कोल्ड च्याम्वि 
ननमाषण (लागत 
साझदेािी 5० 
प्रनतशत )   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

२ N/A ११ ,०० ० ०.०० ११ ,०० 

४६७   

खािा मसुिे दिभान 
खोला,कममिे बास 
मीठीआूँप झो.पु. 
सरुमािानी 
गाउूँ पामलका २,  बेधथ 
खोला झो.पु. 
सरुमािानी ६, 

सरुमािानी 
गाउूँ पामलका, तयूठान   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

पुूँजीगत [ 
आन्तरिक ऋण 
- नगद ऋण]  

१  N/A २७,०० १०,०० ३७.०४ १७,०० 



 

४६८ १३ 
कामका लाधग 
पारिश्रममक अनुदान   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ाल ु

१  N/A ८ ० ०.०० ८ 

४६९   

पोर्ण सुधािका लाधग 
र्वद्यालयमा 
खानेपानी तथा 
सिसिाइ योजना 
ननमाषण वा ममषत 

सम्भाि   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

र्ालु [ 
युिोर्पयन 

युननयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ० ० ०.०० ० 

४७०   

नवीकिणीय ऊजाष 
प्रवधध जडान 
(वायोगयाूँस/र्वद्युती
य र्ुलो/सधुारिएको 
र्ुलो/सौयष ऊजाष)   

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

पुूँजीगत [ 
आन्तरिक ऋण 
- नगद ऋण]  

१  N/A ८,०० ७,९५ ९९.४२ ४ 

४७१    

केन्रबाट छनौट 
भएका नमुना 
र्वद्यालय,र्वशेर् 
र्वद्यालयको 
क्रमागत भवन 
ननमाषण तथा किा 
११  स्तोन्ननत भएका 
प्रार्वधधक धाि 
र्वद्यालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनुदान   

३११७१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

पुूँजीगत [ 
एस.एस. डड. 
र्प. - सोधभनाष 
अनुदान 
(बैदेमशक)]  

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

४७२   

केन्रबाट छनौट 
भएका नमुना 
र्वद्यालय,र्वशेर् 
र्वद्यालयको 
क्रमागत भवन 
ननमाषण तथा किा 
११  स्तोन्ननत भएका 
प्रार्वधधक धाि 
र्वद्यालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनुदान   

३११७१  

नेपाल सिकाि - 
शसतष अनुदान  

पुूँजीगत 

१  N/A ७५,०० २८,५० ३८.०० ४६,५० 

८०५५५५०७५१२  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम (र्वर्ेश अनुदान) 

४७३   

जेष्ठ नागरिक मसिक 
डसेना लठ्ठी ि 
टर्षलाइट र्वतिण   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ४,०० ३,९९ ९९.९८ ० 

४७४   
र्वभेद तथा 
बत्ञ्र्नतकिणमा 

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ० ० ०.०० ० 



 

पिेका समुदाय 
उत्थान कायषक्रम   

४७५   

गाउूँ पामलकाको दगुषम 
स्थानमा िहेका 
प्राथममक 
र्वद्यालयहरुका 
बालबामलकाहरुका 
लाधग झोला कपी 
कलम शैक्षिक 
सामाग्री ि पोशाक 
र्वतिण   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ५,०० ५,०० १००.०० ० 

४७६   

आूँखा ि सामन्य 
स्वास््य र्ेकअप 
मशर्वि 
संर्ालन(और्धध ि 
र्स्मा र्वतिण) 
सल्याफक्रया सहायता   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

४७७   

प्रा.र्व. ि बालर्वकास 
केन्रहरुमा 
किाकोठा 
व्यवस्थापन सहयोग 
गने   

२२५२२ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

४७८   

अपाङ्गगता/ििक 

िमता भएकाहरुलाई 
मसलाई कटाई,मास्क 
ननमाषण,बुडा बुन्ने 
,ममठाई 
बनाउन,ेसाबुन 

बनाउने तामलम   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

४७९   

मसलाई कटाई, मुडा 
बुन्ने,साबुन 
बनाउन,ेममठाई 
बनाउन,ेकपडा 
बुन्ने,मास्क बनाउन,े 

डल बनाउन,ेअर्ाि 
बनाउन,े सामुहहक 
तिकािी खेती गन,े 

स्याननटिी तयाड 
ननमाषण गने, र्ुिापोत े
हटका बनाउन,े 

अगिबत्ती बनाउन े
तामलम   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ९,०० ० ०.०० ९,०० 



 

४८०   

10 देणख 18 वर्ष उमेि 
समुहका 
बालबामलकाहरु(व्यस
हािा अनाथ तुहुिा 
सडक) 
बालबामलकाहरुका 
लागी खाना खाजा 
कर्प कलम ि 
पोशाकको ब्यवस्था 
गने   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

४८१    

काठबाट बन्ने 
सामाग्री 
बनाउन,ेमसकमी,डक
मी तामलम संर्ालन 
गने साथ ैआवश्यक 
औजािहरु र्वतिण 
गने /खाद्यान्न ि 
लत्ता कपडाका 
लाधग आधथषक 
सहायता   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ३,५० ० ०.०० ३,५० 

४८२   

दमलतहरुको लाधग 
मसलाई कटाई, मुडा 
बुन्ने, साबुन 
बनाउन,ेजुत्ता 
र्तपल ममषत, 

िलामबाट बन्न े

सामाग्रीहरुको 
ननमाषण,मसकमी, 
डकमी ि कपाल 
काट्ने तामलम   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ६,०० ० ०.०० ६,०० 

४८३   

मसलाई कटाई गन,े 

बनाउन,ेममठाई 
बनाउन,ेकपडा 
बुन्ने,मास्क बनाउन,े 

स्याननटिी तयाड 

ननमाषण गने सामाग्री 
तथा औजािहरु 
र्वतिण गने   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ६,०० ४,९५ ८२.५० १ ,०५ 

४८४   

लठ्ठी,त्ह्वलधर्यि,तया
नमसट सहहतको कुर्ी 
र्वतिण /मसलाइ 
कटाई ,मास्क 

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ४,०० ० ०.०० ४,०० 



 

ननमाषण,ममठाई 
बनाउन,ेसाबुन 
बनाउने ि मुडा बुन्न े
मेमसन तथा 
औजािहरु र्वतिण   

४८५   

महहला हहसंा तथा 
सामात्जक 
समावेशीकिण 
अमभमुणखकिण 
संर्ालन 
गनेेे/नेततृ्वर्वकास,

सहकािी मशिा ि 
र्वत्त्तय लेखा 
व्यवस्थापन तामलम 
संर्ालन गन े  

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ४,०० ० ०.०० ४,०० 

४८६   

मानमसक रुपले 
कमजोि भएि 
वेसाहािा भएकाहरु 
सडकमा 
बसेकाहरुलाई 
सम्वत्न्धत सेवा 
केन्र पुनस्थाषपना 
केन्र ि 
अस्पतालहरुमा 
व्यवस्थापन गन े  

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

४८७   

दमलतहरुको लाधग 
मसलाई कटाई, मुडा 
बुन्ने, साबुन 
बनाउन,ेजुत्ता 
र्तपल ममषत, 

िलामबाट बन्न े

सामाग्रीहरुको 
ननमाषण,मसकमी, 
डकमी ि कपाल 
काट्नका लाधग 
आवश्यक मेमसन 
ि औजािहरु र्वतिण 
गने   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ७,०० ० ०.०० ७,०० 

४८८   

महहनावािी तथा 
स्वच्छता  
व्यवस्थापन  

सम्वन्धी 

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ४,०० ० ०.०० ४,०० 



 

अमभमुणखकिण 
/बालर्ववाह 
बहुर्ववाह न्युननकिण 
सम्वन्धी 
अमभममुणखकिण ि 
बाल तलव ि 
बालसंजालको िमता 
र्वकास   

४८९   

गाउूँ पामलकाले 

संर्ालन गिेका 
गाउूँ पामलका भरिका 
10 वटा बालर्वकास 
केन्रहरुमा 
बालबामलकाहरुका 
लाधग झोला,कपी 
कलम शैक्षिक 
सामाग्री ि पोशाक 
र्वतिण   

२२५२९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ५,०० ३,८९ ७७.८९ १ ,१० 

४९०   

सामात्जक 

रुपान्तिणका लाधग 
माधथ उल्लेणखत 
गरिएका योजना 
कायषक्रमहरुको 
कायाषन्वयनमा 
सहत्जकिण गने 
समुदायमा 
सकािात्मक 
प्रज्वलन गन े
सहजकताष तथा 
प्रज्वलकहरु छनौट 

गिी परिर्ालन गने 
ि योजना उद्योगहरु 
तथा सम्वत्न्धत 
कायषक्रमहरु 
अवलोकन अनुगमन 

तथा मुल्याङ्कन 
गनेेे   

२२६११  

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

४९१    

कृर्कहरुबाट 

उत्पाहदत कृर्र् 
उत्पादन ि 
उद्यमीहरुबाट 
उत्पादन भएका 

३११५९ 

नेपाल सिकाि - 
र्वरे्श अनुदान 
र्ाल ु

१  N/A ८,०० ० ०.०० ८,०० 



 

सामाग्रीहि एफककृत 
गरि संकलन गने ि 
उपभोतता तहसम्म 
पुियाउने केन्रको 
रुपमा एउटा भवन 
ननमाषण गन े।   

८०५५५५०७५२१ प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम (शसतष अनुदान) 

४९२   

कृर्र्/पशुपक्षि ं

अधधकृत जनशतती 
सेवा   

२११११  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१० N/A ४,९४ ३,४१  ६९.२१  १ ,५२ 

४९३   

श्रमिानी प्रा र्व मान्रे 
जनशत्तत 
व्यवस्थापन ( मगि 
भार्ा मशिक)   

२११११  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,९५ ० ०.०० १ ,९५ 

४९४   

सत्य मार्व ददेिी 
र्वद्युनतय 
अध्यापनको लाधग 
डडत्जटल सामग्री 
खरिद   

२२२२१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,५० ० ०.०० २,५० 

४९५   

खडकेश्विी मार्व 
दभाषन र्वद्यालय 
िङिोगन तथा 
व्यवस्थापन   

२२२३१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

४९६   

ऐश्वयष प्रा  र्व मभङ्ग्री 
खोला र्वद्युनतय 

अध्यापनका लाधग 
डीत्जटल सामाग्री 
खरिद   

२२३११  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ५० ० ०.०० ५० 

४९७   

मभमसेन मार्व 
जसपुि र्वद्युतीय 
अध्यापनका लाधग 
डडत्जटल सामग्री   

२२३११  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

४९८   

मुख्यमन्त्री ग्राममण 
र्वकास तथा िोजगाि 
कायषक्रम   

२२५२२ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ० ० ०.०० ० 

४९९   
बाली कटानी तथा 
त्यांक अद्यावधधक   

२२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ५० ० ०.०० ५० 

५००   

ज्वालादेवी प्रार्व 
डुम्रुङगे 
र्वद्युनतयउपकिण 

२२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ८० ० ०.०० ८० 



 

कम्युटि ि र्प्रन्टि 
खरिद   

५०१    

जनता मार्व बडडाूँडा 
र्वद्यालय र्वद्युतीय 
अध्यापनका लाधग 
डडत्जटल सामाग्री 
खरिद   

२२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

५०२   प्रशासननक खर्ष   २२५२९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,५० ० ०.०० २,५० 

५०३   

िैजुल इस्लाममक 
मदिसा बाङ्गेसाल 
र्वद्यालय िङिोगन 
तथा ममषत   

३१११३ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५०४   

पाङ्गबाङ्ग दह हुदै 
सरुमािानी वडा नं. ६ 
को कायाषलय जान े
मोटिबाटो वडा नं. ६   

३११५१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A १०,०० ० ०.०० १०,०० 

५०५   

गनाहा मोटिबाटो 
स्तिउन्नती वडा न ं
२   

३११५१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ० ० ०.०० ० 

५०६   

र्ाब बाङेग्हुदै पनहा 
जाने मोटिबाटो 
ममषत वडा न.ं ३   

३११५१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ७,०० ० ०.०० ७,०० 

५०७   

जसपुि िाङ्गबाङ्ग 
ित्ने मोटिबाटो 
स्तिउन्नती वडा न ं
५   

३११५१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A १५,०० ० ०.०० १५,०० 

५०८   

नसषिी आहटटाि 
बाङ्गेशाल सडक 
कालोपत्र े  

३११५१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ० ० ०.०० ० 

५०९   

ित्नेर्ौफकदेखी 
ढाडगहनाहुदै 
बङ्गलार्ुमल जोडन े
मोटिबाटो 
स्तिउन्नती वडा 
नं.२   

३११५१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A १०,०० ० ०.०० १०,०० 

५१०   

छहिे खोलादेणख 
डाूँडागाउूँ  सडक 
कालोपत्र े  

३११५१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ० ० ०.०० ० 



 

५११    

खङ ने िा प्रा र्व 
णझमलबाङ 
र्वद्यालयमा स्वच्छ 
खानेपानी सुर्वधा 
उपलब्ध हुने 
कायषक्रम   

३११५६ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

५१२   

र्ाबकोला देखी 
लसुनबािी तल्लो 
र्ावा खानेपानी 
आयोजना वडा न.ं३   

३११५६ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ७,०० ० ०.०० ७,०० 

५१३   

पाङ्गबाङ्ग कोट 
मलफ्ट खा.पा. ममषत 
वडा नं. ६   

३११५६ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

५१४   

हंसपुि कोटपधेिा 
खाेेपानी टंफक 
ननमाषण वडा नं. ५   

३११५६ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

५१५   

िामपोखिी र्ौतािी 
समूह सुत्जनपुि २ 
कोठे कत्च्र् भवन 
वडा नं. ४   

३११५९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ३,०० ० ०.०० ३,०० 

५१६   

बिाहा मत्न्दि 
छहिेखोला पयषटन 
पूवाषधाि ननमाषण वडा 
नं १    

३११५९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A ० ० ०.०० ० 

५१७   

सजृषनमशल सहकािी 
संस्था भवन ननमाषण 
वड नं. ५   

३११५९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A १०,०० ३,३० ३३.०० ६,७० 

५१८   

ने िा प्रा र्व 
पाखापानी भवन 
ननमाषण वडा नं. ५   

३११५९ 

लुत्म्वनी प्रदेश 
- शसतष 
अनुदान  र्ाल ु

१  N/A १०,०० ३,३० ३३.०० ६,७० 

५१९   

सजृना बालर्वकास 
केन्र मोनतपुि 
र्वद्यालय ममषत 
तथा िङ िोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५२०   

सत्य मार्व ददेिी 
घेिाबाि पखाषल 
ननमाषण तथा ममषत 
सम्भाि   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,५० ० ०.०० २,५० 

५२१    

बाङगेसाल 

बालर्वकास केन्र 
र्वद्यालय ममषत 
तथा िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 



 

५२२   

ने िा आ र्व हंसपुि 
खेल मैदान ननमाषण 
तथा ममषत संम्भाि 
कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

५२३   

सत्यगोिखनाथ प्रा 
र्व सुजनपुि घेिाबाि 
पखाषल ननमाषण तथा 
ममषत सम्भाि 
सम्बत्न्ध कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

५२४   

र्ेतना बालर्वकास 
केन्र शौर्ालय 
ननमाषण तथा 
र्वद्युतीयकिण   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,२५ ० ०.०० १ ,२५ 

५२५   

कल्पना बालर्वकास 
केन्र बबरिङकोट 
र्वद्यालयमा स्वच्छ 
स्वस्थ खानेपानी 
सुर्वधा उपलब्ध हुने 
कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५२६   

बालकल्याण प्रार्व 
सत्जकोट िङिोगन 
तथा ममषत   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५२७   

भुवनेश्विी प्रा र्व 
पाङबाङ र्वद्यालय 
ममषत तथा िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५२८   

सिस्वती मार्व र्ाभा 
र्वद्यालय ममषत 
सम्बत्न्ध कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ५,०० ० ०.०० ५,०० 

५२९   

मसम्ले बामलवकास 
र्वद्यालय सवर् 
स्वस्थ खानेपानी 
सुर्वधा उपलब्ध हुन े
कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५३०   

िातती प्रा र्व दमुही 
र्वद्यालय ममषत 
संम्भाि सम्बत्न्ध 
कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५३१    

ऐश्वयष प्रा र्व 
मभङग्रीखोला 
र्वद्यालय ममषत 
संम्भाि तथा 
िननषर्ि ननमाषण   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ५० ० ०.०० ५० 



 

५३२   

कास्कोट इ. मदिसा 
कास्कोट र्वद्यालय 
िङिोगन गने 
कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ४० ० ०.०० ४० 

५३३   

नमुना प्रार्व सौिाकोट 
र्वद्यालय ममषत 
संम्भाि तथा 
िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५३४   

मशवशत्तत प्रार्व 
धनकोट 
र्वद्यालयमा स्वच्छ 
खानेपानी सुर्वधा 
उपलब्ध हुने 
कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५३५   

संगम प्रार्व 
बाङगेवेसी 
र्वद्यालयमा स्वाच्छ 
खानेपानी सुर्वधा 
उपलब्ध हुने 
कायषक्रम तथा 
िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ७५ ० ०.०० ७५ 

५३६   
जनता मा.र्व बडडाूँडा 
र्वद्यलय िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

५३७   

सूयोदय ने िा प्रार्व 
ढाव घेिाबाि पखाषल 
ननमाषण तथा ममषत 
संम्भाि सम्बत्न्ध 

कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,५० ० ०.०० १ ,५० 

५३८   

कुेुेुटीर्ौि 

बालर्वकास केन्र 
किाकोठा तथा 
शौर्ालय ममषत   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २५ ० ०.०० २५ 

५३९   

ने िा प्रा र्व पाङकोट 
र्वद्यालयमा स्वच्छ 
स्वस्थ खानेपानी 
सुर्वधा उपलब्ध हुन े

कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

५४०   

ने िा प्रार्व पाखापानी 
किाकोठा ममषत 
संम्भाि तथा 
िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 



 

५४१    

मभमसेन मार्व 
जसपुि र्वद्यालय 
िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,५० ० ०.०० २,५० 

५४२   

प्रगनतमशल 

बालर्वकास केन्र 
टाकुिा घेिाबाि 
पखाषल ननमाषण तथा 
ममषत संम्भाि 
सम्वत्न्ध कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५४३   

कास्कोट मदिसा 
कास्कोट र्वद्यालय 
परिसि ि शौर्ालय 
सिसिाइ   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ६० ० ०.०० ६० 

५४४   

कामलका प्रर्व 
मसिबािी र्वद्यालय 
ममषत संम्भाि   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५४५   

बालर्वकास आर्व 
गनाहा घेिाबाि 
पखाषल ननमाषण तथा 
ममषत संम्भाि   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A २,०० ० ०.०० २,०० 

५४६   

सजृना बालर्वकास 
केन्र अम्बिे घेिाबाि 
तथा पखाषल   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५४७   

बुद्ध प्रा र्व छत्त्तवन 
दमाि ममषत संम्भाि 
तथा िङिोगन   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A १ ,०० ० ०.०० १ ,०० 

५४८   

श्रमिानी मार्व 
बुहढर्ौि घेिबाि 
पखाषल ननमाषण तथा 
ममषत सम्भाि 
सम्बत्न्ध कायषक्रम   

३११६१  

लुत्म्वनी प्रदेश 
- र्वर्ेश 
अनुदान र्ाल ु

१  N/A ४,०० ० ०.०० ४,०० 

कुल जम्मा ४२,६०,३१  १७,९६,५२ ४२.१६ २४,६३,७८ 

 

 

 

 

 



 

 

६. फोटोहरु 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

िमाप्त 


