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मभमत २०७६।१२।०९ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

  

१. विश्वभा बमािह स्थथमत बई भहाभायीको रुऩभा पैमरयहेको कोयोना बाईयसफाट फच्नको रामग २०७६ चैत्र २,३ य 
५ गतेको नेऩार सयकायको मनणयमराई मसयोधामय गयी मस चाभे गाउॉऩामरकाका सम्ऩूणय भहानबुािहरुराई 
अत्मािश्मक काभ बन्दा फावहय नमनथकन, कस्म्तभा १५।१५ मभनेटभा सािनु ऩानीरे हात धनेु, घय फावहय मनथकदाॉ 
य सभूहभा जाॉदा भाक्सको प्रमोग गने, साथै बेरा, मभवटङग, तामरभ, सबा, सभायोह,  साभास्जक तथा धामभयक कामयहरु 
नगनय नगयाउन ुहनु सिै भहानबुािहरुभा सूचना भापय त जानकायी गयाउने मस विषभ ऩरयस्थथमतभा चाभे गाउॉऩामरका 
य कामायरमभा जनप्रमतमनमध, सेिाग्राही एिॊ कभयचायीहरु राई प्रिेशको क्रभभा भूरगेटभा सािनु ऩानीरे हात धनेु 
व्मिथथा गने,  भाक्सको प्रमोग गने य सो भहाभायीफाट फच्न फचाउनको रामग थिाथ्म सॊथथाका थिाथ्मकभॉ,  
नेऩार प्रहयी, येडक्रस, गाउॉऩामरका, सयकायी कामायरम, सॊचायका भाध्मभहरु, अथऩतार, विद्यारम आदद ऩरयचारन 
गयी सिै प्रकृमा अिरम्फन गने मनणयम गरयमो । विश्वव्माऩी रुऩभा गस्म्बय हुॉदै गएकोरे आगाभी ददनभा ऩनय सक्ने 
सॊकटराई साभना गनय मनम्न/तऩमसर कामयभा खयीद कामय अगाडी फढाउने साथै उक्त कोयोना बाईयसफाट फच्न 
अत्मािश्क थिाथ्मसॊग सम्फस्न्धत साभग्री खयीद गनय आगाभी छैंटौं गाउॉसबाफाट ऩयुक फजेट तथा कामयक्रभ 
सॊशोधन ऩायीत हनेु गयी गत आिको भौजदात यकभफाट खचय रेखेने गयी रु ४० राख विमनमोजन गने य 
तऩस्शरका साभाग्री तत्कार खयीद गयी वितयण गनय चाभे गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमराई स्जम्भा ददने मनणयम 
गरयमो । 

तऩमसर 

१. अत्मािश्मक औषधीजन्म फथतहुरु य उऩकयणहरु 

२. सस्जयकर पेस भाथक २०००० थान 

३. हेण्ड सेसनीटाइजय १०० एभ एर िेतर ८०० थान 

४. हेण्ड सेसनीटाइजय ५०० एभ एर िेतर ५०० थान  

५. PPE Kit ३० सेट 

६. Infrared Thermometer  २ थान  

७. वकटाण ुनासक औषधी Virex २ प्माक 

८. वकटाण ुनासक औषधी Sodyun Hydrocloride १० ग्मारन 

९. आधायबतू खाध्मान्न साभाग्री 
२. मभमत २०७६।७।५ गते याजधानी दैमनक सूचना प्रकास्शत बई म्माद मबत्र ऩेश हनु आएका िोरऩत्र भध्मे मसप्रदी 

टे्रमडङ्ग प्रा.मर. रे ऩेश गयेको िोरऩत्र थिीकृत बई मभमत २०७६।१२।०८ गते सम्ऩन्न गने गयी मभमत 
२०७६।११।२८ गते विविध कायण देखाउदै ३० ददन म्माद थप्न भाग बएकोभा हारको अिश्था राई 
भध्मनजय गदै म्माद सवकएको मभमतफाट रागू हनेु गयी १ भवहना म्माद थऩ गने मनणयम गरयमो । 

३. थथानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ फभोस्जभ मस चाभे गाउॉऩामरकाको वहउॉदे छैटौ गाउॉ सबा मभमत 207६-12-
15 गते गने मनणयम बएकोभा कोयोना भहाभायीको कायण चाभे गाउॉऩामरकाको वहउॉदे छैटौ गाउॉ सबा मभमत 
207६-12-२० गते साने मनणयम गरयमो । 

४. चाभे गाउॉऩामरकाफाट विमबन्न मभमतभा इ विमडङग गयी याविम दैमनकभा प्रकास्शत बई भूलमाॊकन समभमतफाट प्रभखु 
प्रशासकीम अमधकृत भापय त ऩेश हनु आएका मनम्न फोरऩत्र थिीकृत य अनभुोदन गने मनणयम गरयमो । 

थकुर फस खयीद    रु.  ४७,९५,०००।०० 
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ट्याक्टय खयीद    रु. २१,९०,०००।०० 

मसटीहर मनभायण    रु. २,७७,०३,३७२।२५ 

भनाथर ुभ्मू टािय य आऩतकारीन केन्र रु. ११,३७,१६७३।०३ 

पोहय भैरा व्मिथथाऩन    रु. ५२,५०,५३०।६० 

५. स्शऺा तथा भानि श्रोत विकास केन्ररे यािऩमत शैस्ऺक सधुाय कामयक्रभ ऩरयमोजना प्रथताि साियजमनक 
विद्यारमहरुराई ऩेश गने सम्फस्न्ध सचुना आव्हान गरयए फभोस्जभ मस चाभे गाउॉऩामरका मबत्रका श्री रोकवप्रम भा. 
वि. य श्री गौयीशॊकय आ. वि. िाट प्राप्त ऩरयमोजना सम्फन्धी प्रथतािहरुको प्राथमभकताको आधायभा तऩमसर फभोस्जभ 
मसपारयस गने मनणयम गरयमो। 

तऩमसर 

१. खेर भैदान मनभायण य खेर साभग्री व्मिथथाऩन रु. २५,००,०००। (रोकवप्रम भा.वि., चाभे) 

२. विद्यारमभा इन्टयनेट सवुिधाको विथताय य थभाटय फोडयको व्मिथथाऩन रु. ५,००,०००। (गौयीशॊकय आ.वि., मतभाङ) 

३. विद्यारमको ऩथुतकारम थथाऩना य सञ्चारन रु. ३,००,०००। (गौयीशॊकय आ.वि., मतभाङ) 

४. हरयत विद्यारम िाताियस्णम सधुाय एिॊ विद्यारम यॊगयोगन रु. ५,००,०००। (गौयीशॊकय आ.वि., मतभाङ) 

५. खेर भैदान भभयत सॊबाय तथा खेर साभग्रीको व्मिथथाऩन रु. ५,००,०००। (गौयीशॊकय आ.वि., मतभाङ) 

६. मस चाभे गाउॉऩामरकाभा कभयचायी सभामोजन ऐन अनसुाय याजश्व तथा आमथयक प्रशासन शाखाभा कुनैऩमन कभयचायी 
सभामोजन बै नआएको,  स्जलरा सभन्िम समभमतको कामायरमफाट आ.रे.ऩ. शाखाभा कामययत प्रशासन सेिा रेखा 
सभूहका आ.रे.ऩ. अमधकृत (छैटौं) सभामोजन ऐन अनसुाय सभामोजन बई आएकोभा मस गाउॉऩामरकाभा आन्तयीक 
रेखाऩयीऺण इकाईभा आ.रे.ऩ. सहामक ऩाॉचौ तहको दयिन्धी बएको तथा अन्म गाउॉऩामरकाहरुभा जथतै मस 
गाउॉऩामरकाभा ऩमन आ.रे.ऩ. इकाईभा अमधकृत थतयको कभयचायी आिश्मक नबएको, आन्तयीक श्रोत अत्मन्त न्मून 
यहेको मस गाउॉऩामरकाभा आ.रे.ऩ. इकाई य रेखा शाखाभा सभेत अमधकृतथतयको कभयचायी याख्दा गाउॉऩामरकाको 
व्ममबाय अनािश्मक रुऩभा ऩढ्ने बएकोरे रेखा य रेखा सफ्टिमय (सूत्र) सॊचारन सम्िन्धी ऻान बएको, आमथयक 
प्रशासन सम्िन्धी स्जम्भेिायी प्रदान गयी मभमत ०७६/०३/११ देस्ख  खाता सॊचारन गयी आमथयक प्रशासन सम्िन्धी 
काभकाज  गदै आउन ुबएका रेखा सभूहका कभयचायी श्री नभ नायामण भलरराई याजश्व तथा आमथयक प्रशासन 
शाखा तपय   अमधकृत छैटौं रेखा ऩदभा ऩदथथाऩना गने य आन्तयीक रेखा ऩयीऺण इकाइभा सहामकथतय ऩाचौं 
तहको कभयचायी भाग गने मनणयम गयीमो । साथै उक्त मनणयमराई थिीकृमत तथा अनभुोदनको रागी छैटौं गाउॉसबाभा 
ऩेश गने मनणयम गयीमो । 

७. विधामन समभमतफाट ऩेश बएका तऩस्शरका कामयमध उऩय दपािाय छरपर गयी ऩायीत गने मनणयम गयीमो । 
क- चाभे गाउॉऩामरकाको भभयत सॊबायकोष सॊचारन कामयविधी - 2076 

८. मस िषय विगतका िषयको तरुनाभा गाउॉऩामरका ऺेत्रभा बायी वहउॉऩात ऩयेको । भौसभ प्रमतकूलता तथा कभयचायी 
सरुिाका कायण चार ुआमथयक िषयका कामयक्रभ सभमभा नै सचुारु हनु नसकेकोरे फाॉकी अिमधभा सम्बि हनेु 
कामयक्रभ सॊचारन गनय य गत िषय िावषयक वहसाफको सारतभाभ गदाय गत िषयको भौज्दात स्जम्भेिायी सानुयऩने यकभ 
मवकन हनु नसकेको यकभराई विमनमोजनभा फाॉडपाॉड गयी चाभे गाउॉऩामरकाको विमनमोजन ऐन 207६ को 
अनसूुचीहरुभा केही सॊशोधन गनुयऩने बएकोरे तवऩशर फभोजीभको ऩूयक फजेट तथा कामयक्रभ सॊशोधन सम्फन्धी 
प्रथताि छैटौं गाउॉसबाभा ऩेश गने मनणयम गरयमो । 

तऩस्शर 
 



क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट याजस्व फाॉडपाॉड-
सॊघीम सयकाय   

-१-

याजस्व 
फाॉडपाॉड-प्रदेश 
सयकाय -२-

नेऩार सयकाय-
सभाननकयण 
अनदुान -३-

आन्तरयक स्रोत  
  -४-

१ २११११ ऩारयश्रनभक कभचचायी १३२५५ १०५०० २७५५
२ २१११२ ऩारयश्रनभक ऩदानधकायी/सवुवधा ३४०० ३४०० ०
३ २११२१ ऩोशाक ५४० ४५० ९०
४ २११३१ स्थानीम बत्ता ४००८ ३४०० ६०८
५ २११३२ भहॊगी बत्ता ८५६ ७२० १३६
६ २११३३ वपल्ड बत्ता १०० ० १००
७ २११३४ कभचचायी फैठक बत्ता ६०० ३०० ३०० ०
८ २११३५ कभचचायी प्रोत्साहन तथा ऩयुस्काय १०० ० १००
९ २११३९ अन्म बत्ता ३०० १२५ १७५
१० २११४१ ऩदानधकायी फैठक बत्ता १००० ० १०००
११ २११४२ ऩदानधकायी अन्म सवुवधा (सञ्चाय) १०० १०० ०
१२ २१२१३ मोगदानभा आधारयत फीभा कोष १२० १२० ०
१३ २१२१४ कभचचायी कल्माण कोष २०० २०० ०
१४ २२१११ ऩानी तथा नफजरुी १०० १०० ०
१५ २२११२ सॊचाय भहसरु ४०० ४०० ०
१६ २२२११ इन्धन (ऩदानधकायी) ५०० ५०० ०
१७ २२२१२ इन्धन (कामाचरम प्रमोजन) ८०० ५०० ३००
१८ २२२१३ सवायी साधन भभचत खचच १२०० १००० २००
१९ २२२१४ नफभा तथा नवीकयण खचच ३०० २२० ८०
२० २२२२१ भेशशनयी तथा औजाय भभचत सम्बाय तथा सञ्चारन खचच ५०० ५०० ०

चाम ेगाउँऩालिका
गाउँ कार्यऩालिकाको कार्ायिर्, मनाङ

संचित कोषबाट बबनियोजि हुि ेअिुमािको खिच शिषचकगत र श्रोतगत संिोचित बबबरण

आर्थयक वषय : २०७६/७७ ऩूरक तथा संशोधन बजेट
रकम रू. हजारमा



२१ २२३११ भसरन्द तथा कामाचरम साभाग्री १५०० १००० ५००
२२ २२३१४ इन्धन-अन्म प्रमोजन ३०० २६५ ३५ ०
२३ २२३१५ ऩत्रऩनत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन खचच १००० ५०० ५००
२४ २२३१९ अन्म कामाचरम सॊचारन खचच ३०० ० ३००
२५ २२४११ सेवा य ऩयाभशच खचच ५०० ० ५००
२६ २२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊचारन खचच ५०० ५०० ०
२७ २२४१३ कयाय सेवा शलु्क ४००० ४००० ०
२८ २२४१४ सयसपाई सेवा शलु्क १५० १५० ०
२९ २२५११ कभचचायी तानरभ खचच २०० २०० ०
३० २२५२९ ववववध कामचक्रभ खचच ३०० ३०० ०
३१ २२६११ अनगुभन, भूल्माॊकन खचच १५०० ७०० ८००
३२ २२६१२ भ्रभण खचच ८०० ८०० ०
३३ २२७११ ववववध खचच १२०० ७०० ५००
३४ २२७२१ सबा सञ्चारन खचच ८०० ८०० ०
३५ २५३१५ अन्म सहामता ३०० ३०० ०
३६ २७१११ साभाशजक सयुऺा २०० २०० ०
३७ २७२११ छात्रवशृत्त १०० ० १००
३८ २७२१२ उद्दाय, याहत तथा ऩनुचस्थाऩना खचच १०० १०० ०
३९ २८१४२ घय बाडा ५०० ५०० ०
४० २८१४३ सवायी साधन तथा भेशशनय औजाय बाडा ५०० ५०० ०
४१ २२५२२ कशजनसाया तार भहोत्सव ३०० ३०० ०
४२ २२५२२ कोयोना बइयस (COVID-19) सचेतना कामचक्रभ ५५ ५५ ०
४३ २२४१२ रेड साइन फोडच खरयद २०० २०० ०
४४ २२५२२ ववनबन्न कानून कामचववनध ननभाचण ३०० ३०० ०
४५ २८९११ बैऩयी आउने चार ुखचच ९५ ९५ ०

कूर जम्भा = ४४०७९ ३५००० ३३५ ० ८७४४



(ख) गाउँऩालिकाका गौरवका आर्ोजनाहरु

क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट नेऩार सयकाय-
सभाननकयण 
अनदुान -1-

प्रदेश सयकाय-
सभाननकयण 
अनदुान -2-

याजस्व 
फाॉडपाॉड-प्रदेश 
सयकाय -3-

आन्तरयक स्रोत  
 -4-

1 २५३११ रोकवप्रम भा.वव.आ वानसम ववद्यारम स ॊचारन कामचक्रभ ५५०० ५५००

2 ३११५८ चाभे गाउॉऩानरकास्तयीम पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन आमोजना १०००० १००००

3 ३१११२ आऩतकानरन केन्रसवहतको भनास्र ुभ्मू टावय ननभाचण मोजना ११९७० ११९७०
4 ३११३५ स्थानीम आवनधक मोजना तजुचभा कामचक्रभ १००० १००० 0

5 ३११३५
चाभे फसऩाकच  ननभाचण मोजनाको नफस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन 
(नडऩीऩाय) तमाय कामचक्रभ ९०० ९००

6 ३११३५
सॊघ य प्रदेश सयकायको सभन्वमभा भाफचर खानी उत्त्खन्न एवॊ 
प्रशोधनको सम्बाव्मता अध्ममन ० ०

7 ३११३५ स्थानीम ऩमचटन गरुुमोजना तमाय कामचक्रभ ९५० ९५०
8 ३११३५ स्थानीम ब-ूउऩमोग नक्शाङ्कन कामचक्रभ ४५० ४५०
9 ३१११२ चाभे नसटीहर ननभाचण १०००० १००००

जम्भा = ४०७७० ४०७७० ० ०

(ग) गाउँऩालिकास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु

क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट नेऩार सयकाय-
सभाननकयण 
अनदुान -1-

प्रदेश सयकाय-
सभाननकयण 
अनदुान -2-

याजस्व 
फाॉडपाॉड-प्रदेश 
सयकाय -3-

आन्तरयक स्रोतको 
जनसहबानगता     

-4-

1 २७२१२ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन तथा उद्धाय कोष ३०० ३००

रकम रू. हजारमा

रकम रू. हजारमा



2 २२५१२
जनप्रनतननधी एवॊ कभचचायीको ऺभता ववकास तानरभ कामचक्रभ

५०० 500 ० 0 0
3 २२५२२ कृवष ऺेत्र ववकास तथा ववस्ताय कामचक्रभ ५५४२ ३५६२ ० 1980
4 २२५२२ ऩश ुऺेत्र ववकास तथा ववस्ताय कामचक्रभ २२५० 1900 ० 350
5 २२५२२ गाउॉऩानरकास्तयीम सीऩभूरक तानरभ कामचक्रभ ७०० 700 ० 0 0
6 २२५२२ भटुुयोग सम्फन्धी ननशलु्क स्वास््म शशववय सञ्चारन ५०० 500 ० 0 0
7 २२५२२ गाउॉऩानरका अध्मऺ यननङ शशल्ड प्रनतमोनगता ३०० 0 ३००
8 ३११७१ सभऩयुक कोष ३००० ३०००
9 ३११७१ भभचत सम्बाय कोष १००० १०००

10 ३११३४
गाउॉऩानरकाको सूचना प्रववनधको रानग कम््मूटय सफ्टवेमय तथा 
सबचय खरयद कामचक्रभ १५०० १५००

11 ३११२२

वडा नॊ. १, २ य ३ को वडा कामाचरमभा नेटववकच ङ्ग य 
इन्टयनेट सेवा ववस्ताय ० 0

12 ३११२२ भेसीनयी औजाय तथा अन्म उऩकयण खरयद ५०० ५००

13 ३११२२
चाभे गाउॉऩानरकाको भखु्म भखु्म चोकभा नफजरुीको ऩोर राईट 
जडान ३०० ३००

14 ३११२२
गाउॉऩानरकाको अनत सॊवेदनशशर ऺेत्रभा सयुऺा ननकामको सहकामचभा 
नस.नस.क्माभया जडान ५०० ५००

15 ३११२२ ववऩद् उद्धाय साभग्री खरयद ३०० ३००
16 ३११२२ गाउॉऩानरका बवनभा ऩावय व्माकऩ जडान ५०० ० 500
17 ३११२२ गाउॉऩानरका बवनभा कम््मूटय नेटववकच ङ्ग राईन ववस्ताय ० ० 0

18 ३११५६ चाभे गा.ऩा.भा खानेऩानी व्मवस्थाऩनका रानग ऩाईऩ खयीद कामचक्रभ ५०० ५००
19 ३१११५ चाभे गाउॉऩानरकाको रानग पननचचय तथा वपक्चसच खचच ६२९.८३१ 629.831
20 ३११२१ आवानसम ववद्यारमराई स्कुर फस खरयद ५५०० 5500
21 ३११५९ एक वडा एक फार उद्यान केन्र ननभाचण मोजना ० 0 0
22 २५३११ गौयी शॊकय आ .वव.ददवा आवासीम कामचक्रभ ५०० ० ५००

23 ३११३५ स्थानीम एप.एभ.येनडमो सञ्चारनका रानग सम्बाव्मता अध्ममन १०० 100

24 ३११३५
स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन प्रनतकामच मोजना तमाय य प्रकाशन 
कामचक्रभ ५०० 500



25 ३११११
गौयी शॊकय आधायबतु वद्यारम होस्टर ननभाचण 
(स्था.ऩू.वव.सा.कामचक्रभभा नऩगु यकभ) ५०८.४८८ 0 ५०८.४८८

26 ३१११२ चाभे-नसॊगय तार ऩदभागच धभचशारा ननभाचण मोजना १५०० १५००
27 ३११३५ कशजनसाया तार भहोत्सव २०० 200

28 ३११३५
चाभे गा.ऩा. वडा नॊ. १ हाइ अल्टीच्मूट खेर भैदानभा  
अनसुन्धानात्भक खेरकुद आमोजना कामचक्रभ ४२० 420

29 ३११३५ चाभे गाउॉऩानरकाको सॊगठन तथा  व्मवस्थाऩन सबे मोजना १५० 150
30 ३११३५ चाभे गाउॉऩानरकाको सभग्र ऺेत्रको वतृ्त शचत्र ननभाचण ४५० ४५०
31 ३११५१ चाभे-नसॊगय तार ऩदभागच ननभाचण मोजना १५०० १५००
32 ३११५३ चाभे गाउॉऩानरका थऩ ववजरुी ऩोर राइट जडान ३१८ 318
33 ३११७१ नभस्ते गेट शस्थत चाभे फजाय प्रवेशद्वायभा थाङ्का आटच मोजना ३०० 300
34 ३११७१ फसऩाकच  (पाउण्डेसन तमायी) ननभाचण मोजना २७०२ २७०२

35 ३११२२
गाउॉऩानरकाको सूचना प्रववनधको रानग ववद्यनुतम नागयीक फडाऩत्र 
खरयद कामचक्रभ ५०० 500

36 ३११२२
गाउॉऩानरका अन्तगचतका कामाचरमहरुकारानग ववद्यनुतम हाजीयी खरयद 
कामचक्रभ ४२५ 425

37 ३११६० गाउॉऩानरका बवन ऩयीसय भाटो ऩन्छाउने य रयटेननङवार ननभाचण १९७८ 1978
38 ३११५३ भाडा खोरा रघ ुजरववद्यतु ननभाचण मोजना ५००० 5000
39 ३११५३ सडक ववचभा ऩयेको ववद्यतु ऩोर स्थानान्तयण मोजना ३०० 300
40 ३१२२१ खानेऩानी साभाग्री खयीद ५०० 500

41 ३११३५ नमाफजाय-नतच ुचङाल्दा खानेऩानी इन्टेक य  ऩाइऩराइन ववस्ताय मोजना ५०० ५००
42 ३११५१ नतभाङ गौयीशॊकय आ.वव.जाने फाटो ढरान मोजना १७०० 1700

43 २७२१२

ववश्वव्माऩी भहाभायी कोयोनाबाईयस (COVID-19) संक्रमण 
रोकथाम ननर्न्त्रण तथा उऩचार ऩूवय तर्ारी कार्यक्रम ४००० 4000

44 ३११३५
चाभे फजाय खानेऩानी ढर ननभाचण मोजनाको ववस्ततृ आमोजना 
प्रनतवेदन (नडऩीआय)तमायी कामचक्रभ १००० 275.169 २१२.५१२ 512.319

45 ३११५६ तातोऩानी कुण्डभा खानेऩानी य शचसोऩानी आऩूती सॊयचना ननभाचण १००० 1000
46 ३११५४ नदी ननमन्त्रण कामचकोरानग ग्माववनताय खयीद मोजना ५०० ५००



47 ३११२२ कम््मूटय उऩकयण-ल्माऩटऩ दयाज खयीद ५०० 500
48 ३११५६ नमाॉफजायभा नतनधाया ढुङ्गेधाया ननभाचण मोजना ५०० 500
49 ३१५११ बैऩयी आउने ऩूॉजीगत खचच ५०८४.९३५८ ० ० ५०८४.९३५८

जम्भा = ५६९५८.२५४८ २४३८०.००० ९१७३.००० ० २३४०५.२५४८

(घ) वडास्तरीर् आर्ोजनाहरु
वडा नं. १

क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट नेऩार सयकाय-
सभाननकयण 
अनदुान -1-

प्रदेश सयकाय-
सभाननकयण 
अनदुान -2-

याजस्व 
फाॉडपाॉड-प्रदेश 
सयकाय -3-

आन्तरयक स्रोतको 
जनसहबानगता     

-4-
1 ३११३५ राटाभयाङ जाने फाटो सबे मोजना ० ० ०
2 ३११५१ ऩावयहाउस जाने फैकशल्ऩक फाटो ननभाचण ५०० ४५० 50
3 ३११३५ चाचे जाने फाटो सबे मोजना १०० 100
4 २२२३१ स्माक्मूचको छ्योतेन भभचत सम्बाय मोजना २०० 180 20

जम्भा = ८०० ४५० २८० ० ७०

वडा नं. २
क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभाननकयण अनदुान
प्रदेश सयकाय-
सभाननकयण 

अनदुान

याजस्व फाॉडपाॉड-
प्रदेश सयकाय

आन्तरयक स्रोतको 
जनसहबानगता

1 ३११५८ थानचोक ढर ननकास मोजना ५०० 400 100
2 ३१११२ थानचोकभा अन्नफारी सॊकरन तथा बण्डायण केन्र ३०० 240 60

जम्भा = ८०० ० ६४० ० १६०

वडा नं. ३
क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभाननकयण अनदुान
प्रदेश सयकाय-
सभाननकयण 

अनदुान

याजस्व फाॉडपाॉड-
प्रदेश सयकाय

आन्तरयक स्रोतको 
जनसहबानगता

रकम रू. हजारमा

रकम रू. हजारमा

रकम रू. हजारमा



1 ३१११२ कोतो आभा सभूहको जग्गाभा सावचजननक शौचारम ननभाचण ० ० ०
2 ३११५८ नछनतऩयुको ढर ननकासा मोजना २०० १६० ४०

जम्भा = २०० ० १६० ० ४०

वडा नं. ४
क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभाननकयण अनदुान
प्रदेश सयकाय-
सभाननकयण 

अनदुान

याजस्व फाॉडपाॉड-
प्रदेश सयकाय

आन्तरयक स्रोतको 
जनसहबानगता

1 ३१११२ स्थानीम ऩमचटन सूचना केन्रको ऩूवाचधाय ननभाचण ० ० 0
2 ३११५१ चाभेको छाथाचङ्ग उद्योग ग्राभ ननभाचण स्थरको फाटो स्तयोन्नती ८०० ८०० ०

3 ३११५१ यणदर गलु्भदेशख शचमान घयसम्भ भोटयफाटो ननभाचण मोजना १००० १००० ०
जम्भा = १८०० ८०० १००० ० ०

वडा नं. ५
क्र.सॊ. खचच सॊकेत खचच शीषचक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभाननकयण अनदुान
प्रदेश सयकाय-
सभाननकयण 

अनदुान

याजस्व फाॉडपाॉड-
प्रदेश सयकाय

आन्तरयक स्रोतको 
जनसहबानगता

1 ३११३५ अन्नऩूणच-भनास्र ुभ्मू टावय ननभाचणको नडऩीआय गने ० ०
2 ३११३५ तातोऩानी ऩदभागच सवे मोजना २०० 200
3 ३१११२ ऩान्तङु् पाॉटभा अन्नफारी सॊकरन तथा बण्डायण केन्र ३०० 240 60
4 २२२३१ ऩयुानो चाभे गमु्वा ्राष्टय य यॊगयोगन ३०० 300 0
5 २२२३१ तरेख ुगमु्वा वामयीङ्ग ५० 40 10

जम्भा = ८५० ० ७८० ० ७०
सशतच अनदुान तपच को फजेट तोकीएको कामचक्रभभा भात्र खचच गनुच ऩने बएकोरे मथावत याखीएको

रकम रू. हजारमा

रकम रू. हजारमा


