
आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६

१० आर्थयक ववकास ५५२९ ५५२९ ४८९१

समपिुक कोर् ३५६५
कार्यपार्लकाको 
र्नणयर् बमोशजम ३५६५

कार्यपार्लकाको र्नणयर् 
बमोशजम

१७८२.५ कार्यपार्लकाको 
र्नणयर् बमोशजम

१७८२.५

ममयत सम्भाि कोर् ११०० ११००
कार्यपार्लकाको र्नणयर् 
बमोशजम

११००

१०१० कृवर् ० ०

१.१
वहउँदे फलफूलको व्र्वसावर्क वगैंर्ा स्थापना -(५० प्रर्तित पिल
मूल्र् तथा ढुवानी अनदुानमा ववरुवा ववतिण) वकवी ओखि हलवुाबेद

हेक्टि १० 200.00 ० ० ६ २०० ० ० ६ २०० ० ०

१.२
५० प्रर्तित पिल मूल्र् अनदुानमा ट्रार्यफोर्लर्ट तीनपाते सनु्तलाको
वीउ ववतिण ववतिण

के.जी. १० 10.00 ० ० १० १० १० १०

१.३
व्र्वसावर्क फलफूल वगैंर्ा स्थापना- सनु्तलाजात (५० प्रर्तित
पिल मूल्र् तथा ढुवानी अनदुानमा ववरुवा ववतिण)

हेक्टि ८ 150.00 ० ० ८ 150.00 ० ० ० ० ८ १५०

१.४
किेसाबािी फलफुल ववरुवा ववतिण ढुवानी अनदुानमा आपँ र्लशर्
अनाि

संख्र्ा १५०० 150.00 ० ० १५०० 150.00 ० ० ० ० १५०० १५०

१.५ अगवुा कृर्क तालीम संख्र्ा २ 70.00 ० ० २ 70.00 ० ० १ ३५ १ ३५
१.६ फलफुल बगैर्ामा समस्र्ा र्नदान कार्यक्रम पटक २ 75.00 ० ० २ 75.00 ० ० १ ७५

र्स आर्ोजनाको जम्मा 655.00 ० ० १५२८ ६५५ १० १० ८ ३१० १५०९ ३३५
२. तिकािी र्बकास आर्ोजना
२.१ उन्नत तिकािी वकट ववतिण ढुवानी सवहत संख्र्ा १५०० 150.00 ० ० १५०० १५० ५०० ५० ५०० ५० ५०० ५०

२.२
५० प्रर्तित अनदुानमा हाईविड तिकािीको वीउ ववतिण ढुवानी
सवहत

पटक १ 30.00 ० १ १ ३० ० ० १ ३०

२.३ तिकािी प्र्ाकेज प्रदियन संख्र्ा १३ 26.00 ० ० १३ २६ १३ २६ ० ०
२.४ र्सल्पोर्लन प्लाविक ५० प्रर्तित अनदुानमा ववतिण ढुवानी सवहत वटा ३० 120.00 ० ० ३० १२० ० ० ३० १२० ० ०

र्स आर्ोजनाको जम्मा 326.00 ० १ १५४४ ३२६ ५१३ ७६ ५३१ २०० ५०० ५०
३. खाद्यान्नबाली प्रबदयन आर्ोजना
३.१ उन्नत वीउ ववतिण धान मकै गहुँ के.जी. १००० 150.00 ० ० १००० १५० ४०० ६० ६०० ९० ० ०
३.२ बाली उत्पादन प्रदियन धान गहुँ संख्र्ा १० 30.00 ० ० १० ३० ५ १५ ० ० ५ १५

र्स आर्ोजनाको जम्मा 180.00 ० ० १०१० १८० ४०५ ७५ ६०० ९० १५
४. वीउ तथा खार्न आल ुउत्पादन आर्ोजना

४.१ ५० प्रर्तित पिल मलु्र् तथा ढुवानी अनदुानमा खार्न आल ुर्बतिण के.जी. ५००० 175.00 ० ० ५००० १७५ ५००० १७५ ० ०

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

प ुजँीगत खर्य अन्तगयतका कार्यक्रम/वक्रर्ाकलापहरुः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

४.२ स्थलगत घमु्ती तालीम पटक २ 50.00 ० ० २ ५० ० ० २ ५० ० ०
र्स आर्ोजनाको जम्मा 225.00 ० ० ५००२ २२५ ० ० ५००२ २२५ ० ०

५. बाली संिक्षण आर्ोजना
५.१ आकशस्मक बाली संिक्षण सेवा आवश्र्कता अनसुाि पटक ३ १५ ० ३ १५ ० ० ३ १५ ० ०
५.२ र्सटववन ववतिण ५0 प्रर्तित अनदुानमा सेट ५ ६० ० ० ५ ६० ० ० ५ ६० ० ०

र्स आर्ोजनाको जम्मा 75.00
६. नगि स्ति प्राववर्धक सेवा टेवा आर्ोजना
६.१ मागमा आधारित साझेदािी कार्यक्रम तोवकए बमोशजम पटक १ 455.00 ० ० १ ४५५ ० ० १ ४५५ ० ०
६.२ कार्यक्रम अनगुमन मलु्र्ाङकन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खर्य पटक १५ 104.00 ० ० १५ १०४ ५ ४० ५ ५० ५ १४
६.३ मोटि सार्यकलको लागी र्यन्धन तथा ममयत पटक 50.00 ० ० ५० १० २० २०

र्स आर्ोजनाको जम्मा 559.00 ० ० १६ ५५९ ५ ४० ६ ५०५ ५ १४
१. प्रधानमशन्ि कृवर् आधरु्नवककिण परिर्ोजना -३१२१६३

ब्लक तथा पकेट क्षेि भटमास/मकै काकीगाउँ साल्मा
१.१ मोटि सार्यकलका लागी पेट्रोल कार्ायलर् र्यन्धन र्लटि १०० 11.00 ० ० १०० ११ २० २ ४० ४ ४० ५
१.२ मोटि सार्यकलका लागी मोवील र्लटि २५ 15.00 ० ० २५ १५ ५ ३ १० ६ १० ६
१.३ परिर्ोजना तथा कार्यक्रम अर्भमशुखकिण नगिपार्लका स्तिमा पटक १ 50.00 ० ० १ ५० १ ५० ० ० ० ०

१.५
सामाशजक परिर्ालक सेवा ब्लक स्तिमा(मार्सक रु १०००० ि
र्ाडपवय खर्य वापत रु १०००० )

मवहना १३ 130.00 ० ५ ० ५ ५० ४ ४० ४ ४०

२.
साना व्र्वसावर्क उत्पादन केन्र पकेट ववकास कार्यक्रम संर्ालन
पिुानो

संख्र्ा १ 494.00

२.१ कार्यक्रम अर्भमशुखकिण पकेट स्तिमा पटक १ 30.00 ० ० १ ३० ० ० १ ३० ० ०

२.२
साना व्र्विार्ीक उत्पादन केन्र पकेट पजुीगत अनदुान -साना 
र्संर्ार्य  औजाि उपकिण पोिहाभेष् ट सामाग्री

पटक २ 150.00 ० २ १५० ० ० १ ७५ १ ७५

२.३
साना व्र्विावर्क उत्पादन केन्र पकेट ववकास कार्यक्रम र्ालु
अनदुान

पटक १ 160.00 १ १६० ० ० १ १६० ० ०

२.४ मकैको वीउ ववतिण छेडागाड 12 मा के जी ५० 71.00 ० ० ५० ७१ ० ० ० ० ५० ७१
२.५ अन्र् भत्ता -प्रोत्साहनमा आधारित कार्यक्रम उत्पादनका आधािमा पटक १ 50.00 ० ० ० ० १ ५० ० ०
२.६ कार्यक्रम अनगुमन मलु्र्ाङकन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खर्य पटक ४ 24.00 ० १ ० १ २ २ १५ १ ७
२.७ बाली कटानी पकेट स्तिमा संख्र्ा ३० 9.00 ० ३० ० ३० ९ ० ०

494.00

३. साना व्र्विावर्क उत्पादन केन्र पकेट ववकास कार्यक्रम संर्ालन नर्ाँ संख्र्ा १ ३०० २ ३०० ०

३.१ कार्यक्रम अर्भमशुखकिण पकेट स्तिमा पटक १ 30.00 ० ० १ ३० १ ३०



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

३.२
साना व्र्विावर्क उत्पादन केन्र पकेट ववकास कार्यक्रम र्ालु
अनदुान

पटक १ 100.00 ० ० १ १०० ० ० ० ० १ १००

३.३
साना व्र्विावर्क उत्पादन केन्र पकेट पजुीगत अनदुान -साना 
र्संर्ार्य  औजाि उपकिण

पटक २ 120.00 ० १ १२० ० ० १ ६० १ ६०

३.४ कार्यक्रम अनगुमन मलु्र्ाङकन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खर्य संख्र्ा ८ 50.00 ० ० ८ ५० २ १४ ३ १८ ३ १८

४.
व्र्विावर्क उत्पादन केन्र ब्लक कार्यक्रम संर्ालन भटमासमा 
साल्मा पिुानो

संख्र्ा १ 300.00 ०

४.१ कार्यक्रम अर्भमशुखकिण ब्लक स्तिमा पटक १ 20.00 ० ० १ २० १ २० ० ० ० ०
४.२ प्रर्तफलमा आधारित प्रोत्साहन  कृर्कहरु हे ५० 1000.00 ० ० ५० १००० ० ० ० ० ५० १०००
४.३ प्रोत्साहन मलुक भत्ता कमयर्ािी जना २ 50.00 ० ० २ ५० ० ० २ ५० ० ०
४.४ ववज्ञापन तथा सूर्ना प्रकािन पटक ३ 15.00 ० ० ३ १५ ३ १५ ० ० ० ०
४.५ सहभार्गतात्मक व्र्वसावर्क उत्पादन प्रदियन तथा स्थलगत तार्लम पटक २ 200.00 ० ० २ २०० ० ० २ २०० ० ०
४.६ ब्लक तथा पकेट कर्यक्रम छनौट बैठक संर्ालन पटक २ 40.00 ० ० २ ४० ० ० २ ४० ० ०
४.७ बाली कटानी ब्लक स्तिमा संख्र्ा ३० 9.00 ० ० ३० ९ ९ ३० ० ० ० ०

४.८
स्थलगत प्रर्ोगिाला सेवा माटो बाली संिक्षण सेवा ववउ 
आवश्र्कता अनसुाि

पटक ६ 150.00 ६ ० ६ १५० ० ० ० ० ६ १५०

४.९ व्र्वसावर्क कृवर् तथा र्सप ववकास तार्लम केन्र स्थापना संख्र्ा १ 700.00 १ १ ७०० ० ० १ ७०० ० ०
५. साना र्संर्ार्य र्नमायण तथा ममयत सम्भाि संख्र्ा ५ 500.00 ० १ ५०० ० ० ५ ५०० ०
५.१ कार्यक्रम अनगुमन मलु्र्ाङकन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खर्य पटक २० 110.00 ० ० २० ११० ५ ३५ १० ६८ ५ ७

र्स आर्ोजनाको जम्मा 2794.00
र्स आर्ोजनाको जम्मा ३४९४
बार्ल ववकास कार्यक्रम  ३१२११४

१. खाद्यान्न वाली उत्पादन आर्ोजना
पकेट क्षेि खाद्यन्न बाली :धान, गहुँ, मकै (कावकय गाउ झाप्रा दिेिा
साल्मा  सवुानाउली ि पजारु) सवै वडाहरु

१.१ खाद्यान्न बाली उत्पादन उन्नत प्रववर्ध सम्बशन्ध स्थलगत घमु्ती तालीम पटक 2 70 2 70 ० ० १ ३५ १ ३५

१.२ मकैको उन्नत वीउ प्रसािण वकट ववतिण ढुवानी सवहत संख्र्ा ७०० ४३ 2 ४३ ७०० ४३ १ 0
१.३ 50 प्रर्तितमा मकैको श्रोत वीउ ववतिण ढुवानी सवहत मे.टन. ०.२० २० ७०० २० ०.२ २० 0
१.४ धानको उन्नत वीउ प्रसािण वकट ववतिण ढुवानी सवहत संख्र्ा ५०० २५ ०.२० २५ १ २५ 0
१.५ भटमासको उन्नत वीउ प्रसािण वकट ववतिण ढुवानी सवहत संख्र्ा 1000 145 ५०० 145 ० ० १००० १४५ ०.० 0
१.६ 50 प्रर्तितमा गहुँको श्रोत वीउ ववतिण ढुवानी सवहत मे.टन. ०.३० ३५ 1000 ३५ १ 35
१.७ प्रर्तितमा बदामको उन्नत वीउ प्रसािण वकट ववतिण ढुवानी सवहत संख्र्ा ५०० ४५ ०.३० ४५ ० ० ५०० ४५



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

१८. ५० प्रर्तितमा अनदुानमा हाते कनय सेलि ववतिण संख्र्ा ३० ५० ५०० ५० ३० 50
११०. भटमासको वीउ उपर्ािका लार्ग िार्यजोवीएम वीतिण के जी ५० ७० ३० ७० ५० 70
१.१ आकशस्मक बाली संिक्षण सेवा -अवस्र्कता अनसुाि पटक २ ३० ५० ३० १ १५ १ 15

१.१
५० प्रर्तितमा अनदुानमा खाद्यान्न बाली वीउ सकुाउने िीपाल
ववतिण

संख्र्ा ५० ५० २ ५० ५० ५० 0

२.३ कार्यक्रम अनगुमन मलु्र्ाङकन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खर्य संख्र्ा १४ ६७ ५० ६७ २.० १२ ६ ३० ६ 25
र्स आर्ोजनाको जम्मा 650 14 650 12 363 195

र्स कार्यक्रमको जम्मा 650 650 12 363 195

पजुीगत खर्य अन्तगयतका कार्यक्रमहरु

१. सहकािी खेती साना र्संर्ार्य तथा मलवीउ कार्यक्रम -३१२१२०

१.१ प्लाविक पोखिी र्नमायण संख्र्ा ५ २०० ५ २०० १९५ 200
१.२ साना र्सर्ार्य र्नमायण तथा ममयत आवश्र्कता अनसुाि संख्र्ा २ ३०० २ ३०० २९८ 300

र्स आर्ोजनाको जम्मा ५०० ५०० ५००

र्ाल ुखर्य अन्तगयतका कार्यक्रमहरु

१.३ कार्यक्रम अनगुमन मलु्र्ाङकन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खर्य पटक ४ ३४ ४ ३४ २ १७ ३० 17
१.४ मोटि सार्यकलका लागी पेट्रोल कार्ायलर् र्यन्धन र्ल १०० १० १०० १० २० २ ४० ४ -९२ 4

र्स आर्ोजनाको जम्मा ४४ ४४ २ २१ २१

र्ाल ु तथा पशुजगत कार्यक्रमको जम्मा ५४४ ५४४ २ २१ ५२१

१. आल ुतिकािी तथा मसला बाली र्बकास कार्यक्रम ३१२१०८

पकेट क्षेि अदवुा, अलैर्ी :

१.१
५० प्रर्तित पिल मलु्र् तथा ढुवानी अनदुानमा अदवुा वीउ ववतिण
ववतिण

मे टन १.० ९०.० १.० ९०.० १.० ९०.०

१.३ वट.वप.एस. वीउबाट उत्पादन प्रदियन संख्र्ा १० ३०.० १० ३०.० १०.० ३०.०

१.४ ५० प्रर्तित मलु्र् अनदुानमा वप.वव.एस. आलकुो वीउ ववतिण
दाना∕सं
ख्र्ा

३००० २५.० ३००० २५.० ०.० ३०००.० २५.०

१.५ अलैर्ी नसयिी स्थापना संख्र्ा २ ३०.० २ ३०.० २.० ३०.०
१.६ आकस्मीक बाली संिक्षण सेवा आवश्र्कता अनसुाि संख्र्ा ३३.० ३३.० १.० १७.० १.० १६



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

र्स आर्ोजनाको जम्मा २०८.० २०८.०
२. माटो परिक्षण सधुाि सेवा कार्यक्रम ३१२११८

२.१ माटो परिक्षण शिवीि सर्ालन पटक १ ७९.० १ ७९.० १.० ७९
२.२ माटोको नमनुा संकलन संख्र्ा १५० १५.० १५० १५.० १५०.० १५

र्स आर्ोजनाको जम्मा ९४.० ९४.० ०.० ०.० ०.० ०.० ९४
दवैु आर्ोजनाको जम्मा ३०२.० ३०२.० ०.० ०.० ०.० ०.० ९४
पि ु सेवा ४२९२.० ४३४२.०
माईक्रोस्कोप खरिद गोटा १ ३० ० ० १ ३० १ ३० ० ० ० ० ०
वफज खरिद संख्र्ा १ ३० १ ३० १ ३०
मास ुपसल सधुाि सहर्ोग पटक १ २५ २५ 1.0 25
बर्डजो क्र्ास्टेर्ि मेर्सन खरिद सानो ठुलो गोटा 2.00 ४० २ ४० २ ४०
अण्डामा अत्मार्नभयि तथा आर्ात प्रर्तस्थापन कार्यक्रम ०
कुखिुा पालन समूह गठन २५ जनालार् जना २.५ २.५ २.५
स्थलगत कुखिुा पालन सम्बन्धी तार्लम पटक ५ ५ ५
५० प्रर्तित अनदुानमा कुखिुाको खोि र्नमायण गोटा १२५ १२५ १२५
र्डवल प्रपोजलको लार्ग र्ल्ला ववतिण गोटा १२५ १२५ १२५
र्ल्ला दाना ि वफडि ढुवानी पटक ४५ ४५ ४५
पि ुस्वास््र् कार्यक्रम ०
पिजीवी ववरुद्ध और्र्ध खवुाउने पटक २४ २ २४ १ १२ १ १२
कुखिुाको दाना बनाउन स्थलगत तार्लम पटक ५ ५ ५
नष्ल सधुाि कार्यक्रम गोटा ०
बोका ि थमुा ववतिण गोटा 6.00 १२० १२० ६ १२०
बरे् घाँस ि ववउ ववतिण २४ २४

बहवुवर्यर् घाँसको ववउ नेवपर्ि ि बेनाय ववतिण हेक्टि २५ १० २५ १० 25
पि ुआहाि सम्बशन्ध तीन ददने तार्लम पटक 1.00 ६० १ ६० 1 ६०
र्मनिल पाउडि ववतिण गोटा ७५ २ ७५ १ ४० १ ३५

HS, BQ  खोप कार्यक्रम पटक ४० १ ४० १ 40



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

आन्तरिक परिजीवी र्नर्न्िण कार्यक्रम पटक ४० २ ४० १ २० १ २०
वार्ि परिजीवी र्नर्न्िण कार्यक्रम पटक २० २ २० १ १० १ १०
स्थलगत गार् भैसी  पालन सम्बन्धी तार्लम पटक ७.५ ७.५ ७.५
भैसीको भकािो सधुाि -र्समेन्ट, वटन खरिद गोटा 75 ३७५ ३७५ ७५ 375
व्र्वसावर्क कुखिुा पालक कृर्कलार् सफा मासू 
उत्पादन सम्बशन्ध ३ ददने तार्लम

पटक
1.00 ८०

१
८०

१ 80

बाख्रा पालन ि अन्र् उध्दमीहरुका लार्ग ३ ददने तार्लम पटक 1.00 ६० १ ६० 1 ६०
िाँगा ववतिण गोटा १२० ३ १२० ३ १२०
ववपन्न वगयको लागी ७५ प्रर्तित अनदुानमा बाख्रा खरिद 
ववतिण

गोटा
2 ४००

२
४००

२ ४००

प्राकृर्तक प्रकोप तथा महामािी िोग ि आकस्मीक िोग 
उपर्ाि तथा समर् समर्मा वप वप आि िोगको िोकथाम

पटक
3 ९०

३
९०

१ ३० १ ३० १ ३०

सम्फूणय कार्यक्रमको सामान ढुवानी, और्र्ध, घाँसको 
ववउ,िाँगो, बोका आदद

पटक
3 १००

३
१००

१ ४० १ ३० १ ३०

िेववज िोग र्नर्न्िण शिववि पटक 1 ७५ ७५ १ ७५
िेववज सप्ताह मनाउने पटक 1 २५ २५ १ २५
मेर्डकल उपर्ाि पटक २४० २४० ६ ८० ६ ८० ६ ८०
मार्नि सशजयकल उपर्ाि सेवा पटक 1200 १०० १०० ४०० ३० ४०० ३० ४०० ४०
गार्नोक्लोशजकल उपर्ाि पटक 500 ३० ३० १५० १० १५० १० २०० १०
पि ुआहाि गोटा २०० २०० २००
बाखामा कृर्तम गभाधायन संख्र्ा 2.00 १०० १०० १०० २ १००
ढुवानी खर्य पटक १०० १०० १००
बाख्राको खोि सधुाि कार्यक्रम पटक 40 २०० ४० २०० ४० २००
बाखांपालन स्थलगत तार्लम पटक 4 २० ४ २० २ १० २ १०
बाख्रापालन समूह गठन पटक 2 ५ २ ५ २ ५
खसी मासपुसलमा सूधाि पटक 1 २५ १ २५ १ २५
पिसेुवा सन्र्ालन अनगुमन तथा भमण खर् पटक 15.00 १५० १५ २०० ५ ५० ५ ५० १० १००
पि ुववकास सेवा कार्यक्रम



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

बाख्रा ववकास कार्यक्रम
बाख्रा पालन समूह गठन ि परिर्ालन पटक 2.00 १० २ १० २ १०
नष्ल सधुाि कार्यक्रम पटक
उन्नत नष्लको बोका ववतिण 4.00 ८० ४ ८० ४ 80
आन्तरिक बार्ि परिजीवी र्नर्न्िण कार्यक्रम पटक 2.00 ४० २ ४० १ २० १ २०
तीनददने ब्र्वसावर्क बाख्रा पलन तार्लम पटक 2.00 ११० २ ११० २ ११०
बाख्राको खोि र्नमायण सधुाि संख्र्ा 40.0 २८० ४० २८० ४० २८०
बोका ढुवानी पटक 1.00 ७ १ ७ १ ७
पि ुआहािा ववकास सेवा कार्यक्रम
घाँसेबार्ल श्रोत व्र्वस्थापनको लार्ग उपर्कु्त क्षि छनोट 
गिी समूह गठन गने

संख्र्ा
1.00 ५

१
५

१ ५

घासको ववउ बेनाय सेटस खरिद ढुवानी तथा ववतिण 
पिपुालन समूहहरुमा

हेक्टि
5.00 १०८

५
१०८

५ १०८

 घाँसबाली श्रोत केन्रमा नसयिी र्नमायण ि बाि बन्देज गने पटक
1.00 ४०

१
४०

१ ४०

नसयिी स्थापना ( ब्र्ाड तथा टहिो र्नमायणको लार्ग 
सामाग्री खरिद)

पटक
1.00 ३०

१
३०

१ ३०

नसयिी ब्र्ाड सन्र्ालनको लार्ग सामाग्री खरिद (हजािी 
पार्प ि पलेर्थन व्र्ाग ि अन्र् सामाग्री)

पटक
1.00 ४०

१
४०

१ ४०

नसयिीका लार्ग घाँसको ववउ खरिद पटक 1.00 ४० १ ४० १ ४०
समूहमा बाह्र मवहना हरिर्ो घाँस उत्पादन सम्बन्धी 
तार्लम २० जनाला ३ ददन

पटक
1 ५०

१
५०

१ ५०

सामाग्री ढुवानी पटक 1.00 ७ १ ७ १ ७
सामदुावर्क वनमा घाँस खेर्त र्नशज र्भि पाखोमा भरु् 
घाँस खेत

हेक्टि
5.00 २०

५
२०

५ २०

हेर्डयङ्गबोडय लेखन पटक 1.00 २ १ २ १ २
पि ुस्वास््र् र्नर्मान कार्यक्रम



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

पि ुऔर्र्ध पसल, पिपंुछी फमाय,िार्िी, 
बधिालाकोअनगुमन तथा त्र्ांक व्र्वस्थापन गिी 
प्रर्तवेदन पेि गने

पटक
2.00 १५

२
१५

१ ७ १ ८

पि ुवा पंछी फमाय िार्िीको भेटेनिी र्नरिक्षण तथा 
अनगुमन गने

पटक
1.00 ७

१
७

१ ७

पि ुस्वास््र्र्कमी दताय, नववकिण तथा परिर्ालन ि 
अन्तिवक्रर्ा गने

पटक
1.00 ३०

१
३०

१ ३०

पि ुस्वास््र् घशुम्तकोर् व्र्वस्थापन तथा अनगुमन 
र्नरिक्षण

पटक
1.00 ८

१
८

१ ८

४२९२ ४३४२ ७१० २५९९ ११०९
१०२० उद्योग तथा वाशणज्र् जना ७४८ ७४८ ७४७.९
१०३० पर्यटन २११० २११० २११०

पवुी गेट र्नमायण काकीगाउँ गोटा ५०० ५०० ५००
पशिम गेट र्नमायण सरु्ाडा गोटा ५०० ५०० ५००
उत्ति गेट र्नमायण  बाटुलेर्ौि गोटा ३६० ३६० ३६०
दशक्षण गेट र्नमायण रिठेखोला गोटा ३५० ३५० ३५०
मानवीर् संस्काि सम्बन्धी डकुमेन्ट्री र्नमायण अनूदान गोटा ४०० ४०० ४००

२११० २११० २११०
१०३० सहकािी क्षेि व्र्वस्थापन तथा अनदुान गोटा १५७१ १५७१ १५७१

मार्लका डाँडा मवहला बर्त तथा ऋण सहकािी संस्थाको 
भवन र्नमायण

गोटा ३०० ३०० ३००

१८७१ १८७१ १८७१
१०४० ववशत्तर् क्षेि पटक १५० १५० १५०
२० सामाशजक ववकास ६३१९२ ६३१९२ ६२७३७

२०१० शिक्षा २०२७२ २०२७२ २०२७२
माववमा र्न्टिनेट सेवा १० वटा मा वव लार् २० हजािका 
दिले गोटा

२०० २००
२००

सिस्वती आधािभतू ववद्यालर्  औलमलु्ला काकीगाउँ गोटा १००० १००० १०००



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

सिस्वती आधािभतू ववद्यालर् काँडासाल्मा गोटा १००० १००० १०००
कार्लका मा वव सोडािी वफल्ड र्नमायण गोटा ७५० ७५० ७५०
जनववकास प्रा वव वफल्ड र्नमायण गोटा ३०० ३०० ३००
मिा प्रा वव थापागाउँ वफल्ड र्नमायण गोटा २५० २५० २५०
सरु्ोदर् प्रावव काफ्ला गोटा १००० १००० १०००
महादेव प्रावव िाँगा सवुानाउली गोटा १००० १००० १०००
बागेश्विी प्रावव पजारु गोटा १००० १००० १०००
र्न्रज्र्ोर्त आ वव मनघाट भवन ममयत तथा घेिाबाि गोटा १००० १००० १०००
शिव प्राथर्मक ववद्यालर् गोटा १००० १००० १०००
भानभुक्त आवव वटकार्ौि गोटा २०० २०० २००
अन् नपूणय आधािभतू ववद्यालर् नल्फु गोटा २०० २०० २००
ICT तार्लम २१ जनालाई जना १०५ १०५ १०५
ICT को माध्र्मबाट शिक्षण र्सकार् वक्रर्ाकलाप सन्र्ालन गनय 
कम्प्र्टुि ि सोलाि खरिद गनय प्रर्त र्काई रु ७० हजािका 
दिले पाँर् वटा ववद्यालर्लार्

गोटा
३५० ३५०

३५०

सोलाि खरिद (कम्प्र्टुि अनदुान पाएका ववद्यालर्) १० 
ववद्यालर्

गोटा
३०० ३००

३००
फर्नयर्ि खरिद १३ वटा प्रा वव लाई प्रर्त र्काई रु ५० 
हजािका दिले गोटा ६५० ६५० ६५०
सिस्ती प्रावव फशणयर्ि खरिद गोटा ५० ५० ५०
भैिी प्रा वव फशणयर्ि खरिद गोटा ५० ५० ५०
िामोदर् मा वव फशणयर्ि खरिद गोटा ५० ५० ५०
ममयत गोटा ०
सरु्यज्र्ोर्त प्रा वव पानीगैिा भवन ममयत गोटा ५० ५० ५०
ददपेन्र प्रा वव भवन ममयत गोटा ५० ५० ५०
ववद्याजोर्त प्रा वव ममयत गोटा ५० ५० ५०
भैिी प्रा वव छाना ममयत गोटा ५० ५० ५०
अमतृ प्रा वव गोटा ५० ५० ५०
जनववकास मा वव गोटा ५० ५० ५०



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

िौर्ालर् गोटा
लार्लगिुाँस प्रा वव िौर्ालर् ममयत गोटा १०० १०० १००
िंकिस्थान आ वव मझेिी िौर्ालर् ममयत गोटा १०० १०० १००
वविेन्र आवव िौर्ालर् ममयत गोटा १०० १०० १००
लक्ष्मी प्रा वव दिेिा गोटा १०० १०० १००
पिपुती आ वव गोटा १०० १०० १००
क्र्ाम्पस (जग्गा खरिद ि भवन) गोटा ३७०० ३७०० ३७००
पसु्तकालर् गोटा ५२० ५२० ५२०

ववज्ञान प्रर्ोगिाला रु ५० हजािका दिले ६ वटा ववद्यालर्लार् गोटा
३०० ३००

३००

नगि शिक्षा र्ोजना गोटा १०० १०० १००
अर्भमशुखकिण प्र अ वव व्र् स ि वडाध्र्क्ष गोटा १५० १५० १५०
छािबशृत्त -र्डप्लोमा M र्शन्जर्नर्रिङ+, कृर्ी वन शर्वकत्सा_ 
प्रर्त ववद्या १ जनालार् ४ लाखका दिले गोटा

१६०० १६००
१६००

दर्लत तथा अपांग छािबशृत्त २६ जनालार् ५ हजािका दिले गोटा १३० १३० १३०
e-class/MIDAS-सबै मा वव _ गोटा ३५७ ३५७ ३५७
प्रर्तभा पवहर्ान गोटा १०० १०० १००
नेिवहन अध्र्र्न पाठिाला गोटा ६० ६० ६०
िामोदर् मा वव नमूना ववद्यालर् र्नमायण गोटा १००० १००० १०००
बाल मा वव नमूना ववद्यालर् र्नमायण गोटा १००० १००० १०००

२०२७२ २०२७२ २०२७२
जनता प्रावव काँडाहाल्न र्पी र्नमायण गोटा १०० १०० १०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सीबाट हनुे
जनता आ वव वफल्ड गोटा ३०० ३०० ३०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सीबाट हनुे
मिा प्रावव फल्ड गोटा ६५ ६५ ६५ नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सीबाट हनुे

२०२० स्वास््र् ८१०४ ८१०४ ७६४९
पाठेघि खसेको मवहलालार् अप्रिेनको लागी प्रर्तव्र्क्ती 
रु ८ हजािका दिले

जना
२४० २४०

२४०

पलु्ला र्मड्का गाउँघि क्लीर्नक भवन र्नमायण गोटा ३०० ३०० ३००



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

गभय जाँर् ४ पटक गिाएवापत सम्बशन्धत टोल स्वरं्म 
सेवीका प्रोत्साहन स्वरुप रु 2 सर् ि गभयवती 
मवहलालार् खाजा रु 2 सर्

जना
२०० २००

२००

संस्थागत डेलीभिी भए वापत र्ातार्ात खर्य स्वरुप 
सतु्केिीलार् रु हजािका दिले ददने र्ो र्लदा र्भटामीन ए 
ि ४५ वटा आर्िण र्क्की अर्नवार्य खाएको हनुपुने

जना
५०० ५००

५००

गाउँघि क्लीर्नक सन्र्ालन सम्बन्धी अर्भमशुखकिण 
कार्यक्रम १७५

गाउँघि क्लीर्नक सन्र्ालन सम्बन्धी सामाग्री खरिद २००

खोप मवहना बैिाखलार् मनाउने १००

अनगुमन तथा मलु्र्ांकन २००

प्रिासन खर्य ५०

सामदुवर्क स्वास््र् प्रवधयक झाप्रा १३०

सामदुवर्क स्वास््र् प्रवधयक काकीगाउँ १३०

बर्थयङ सेन्टिमा काम गने अनमीलार्य प्रर्त केि २०० 
का दिले

जना
१०० १००

१००

प्रजनन स्वास््र् तथा सिुक्षीत माततृ्व सम्बन्धी एक ददने 
अर्भमशुखकिण तार्लम

पटक
२२० २००

२००

स्वास््र् र्ौकी काकीगाउँको भवन ममयत गोटा १५५ १५५ १५५
तोवकएका घातक िोगमा ददर्ने िाहत जना १०० १०० १००
सिसफार् सम्बशन्ध जनरे्तना मलुक कार्यक्रम सन्र्ालन पटक १५० १०० १००
कूपोवर्त बालबार्लकाहरुको लार्ग उपर्ािको लागी 
र्ातार्ात खर्य

जना
६० ६०

६०

पाठेघि स्के्रनीङ् क्र्ाम्म पटक ३०० ३०० ३००
मवहला स्वास््र् स्वरं्म सेववका प्रोत्साहन जना ३२४ ३२४ ३२४
सिुशक्षत माततृ्वको लागी आपतकालीन र्ातार्ात खर्य जना २०० २०० २००
खोप तथा गाउँघि क्लीर्नक भवन र्नमायण गोटा ४०० ४०० ४००
बर्थयङ् सेन्टि घेिाबाि काकीगाउँ गोटा ४०० ४०० ४००



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

सोलाि खरिद काकीगाउँ गोटा ११० ११० ११०
स्वास््र्र्ौकी सोलाि खरिद दिेिा गोटा २०० २०० २००
बर्थयङ् सेन्टि डेर्लभिी बेड दिेिा गोटा १०० १०० १००
कुरुवा घि र्नमायण दिेिा गोटा २५० २५० २५०
बर्थयङ् सेन्टि र्नमायण पजारु ख गोटा ५०० ५०० ५००
खोप तथा गाउँघि क्लीर्नक भवन र्नमायण वटकार्ौि गोटा ३०० ३०० ३००
स्वास््र्र्ौकी सोलाि खरिद पजारु गोटा ११० ११० ११०
खोप तथा गाउँघि शक्लर्नक भवन र्नमायण साल्मा गोटा ४०० ४०० ४००
डेलीभिी बेड सवुानाउली गोटा ५० ५० ५०
र्पी ममयत सवुानाउली गोटा ५० ५० ५०
और्धी खरिद पटक १००० १००० १०००
बर्थयङ् सेन्टि सन्र्ालन सामाग्री खरिद पटक ४०० ४०० ४००

८१०४

खोप तथा गाउँघि क्लीर्नक भवन र्नमायण ११ गोटा ३०० ३०० ३००
खोप तथा गाउँघि क्लीर्नक भवन र्नमायण १२ गोटा ३०० ३०० ३००

६०० ६०० ७६४९
२०३० खानेपानी तथा सिसफार् २५४४५ २५४४५ २५४४५

र्न्र ज्र्ोर्त मा वव खानेपानी र्नमायण गोटा ३०० ३०० ३००
खानेपानी ममयतको लार्ग पार्प खरिद र्म २०० २०० २००
शघमेने्न भवुाल्न रिप्का वर्ालबाँझ खानेपानी ममयत गोटा ३०० ३०० ३००
भावविा तोली कणायला आवटखेत खानेपानी ममयत गोटा २०० २०० २००
गाँडे पधँ्र्ािा पोख्रा खानेपानी ममयत गोटा १०० १०० १००
नाउला देशख र्ोिासैन गोटा ६०० ६०० ६००
र्ौि डाँडा गोटा ५०० ५०० ५००
गाउँधािा आि र्भ टी र्नमायण तथा लार्न ववस्ताि गोटा १००० १००० १०००
थालीखोला खानेपानी र्नमायण गोटा ५००० ५००० ५०००
बर्ालीखोला खानेपानी र्नमायण गोटा ५०० ५०० ५००
ओख्रनेी देशख अवगान डुउिा सम्म खानेपानी गोटा १००० १००० १०००



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

आिेटोल खानेपानी र्नमायण आर्ोजना गोटा ८०० ८०० ८००
आिे खोला ट्रस विज गोटा २०० २०० २००
भानभुक्त आधािभतू ववद्यालर् पैिाम वफल्ड र्नमायण गोटा २०० २०० २००
रुवा तल्लो टोल खानेपानी र्नमायण गोटा १००० १००० १०००
रिगामडी खानेपानी र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
लहुािगाउँ खानेपानी र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
भेडामडुी खानेपानी र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
महतािागाउँ खानेपानी र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
बाहनुगाउँ खानेपानी गोटा ५०० ५०० ५००
िार्तखाली खानेपानी र्नमायण गोटा १५०० १५०० १५००
दैलेशखटोल खानेपानी क्रमागत गोटा २५० २५० २५०
लाम्वानी खानेपानी क्रमागत गोटा ३०० ३०० ३००
मसािा तल्लोटोल खानेपानी र्नमायण गोटा ५०० ५०० ५००
फड्केटोल हुँदै बादीटोल खानेपानी र्ोजना गोटा ५०० ५०० ५००
जलजला खानेपानी ममयत गोटा २०० २०० २००
फम्ना ठाना खानेपानी ममयत गोटा ५०० ५०० ५००
माहातोली डुंग्रना हदैु िाता पहिा खा पा र्नमायण गोटा २००० २००० २०००
मनघाट खानेपानी र्नमायण गोटा १५०० १५०० १५००
र्ससेनी खानेपानी र्नमायण गोटा १००० १००० १०००
र्नकालखोली खानेपानी तल्लो आल गोटा ३०० ३०० ३००
तल्ल ुर्ौल्र्ान काँडासाल्म आल खानेपार्न र्नमायण गोटा २३०० २३०० २३००
हाँडे र्ल्र्ा खानेपानी ममयत गोटा २०० २०० २००
महातोली पिेुनी खोरिर्ा खानेपानी र्नमायण(कामीटोल) गोटा ८०० ८०० ८००
िाहदेउ बजािखानेपानी र्नमायण गोटा ३९५ ३९५ ३९५
डाँडा खानेपार्न ममयत गोटा २०० २०० २००

२५४४५ २५४४५ २५४४५
धैर्ा खानेपानी र्नमायण गोटा ५०० ५०० ५०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सी बाट व्र्र्भाि हनुे
वडावन पधेँिा महुानमा ट्याङ्की र्नमायण गोटा १५०० १५०० १५०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सी बाट व्र्र्भाि हनुे



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

वपपलडाँडा खानेपानी र्नमायण गोटा २५० २५० २५० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सी बाट व्र्र्भाि हनुे
मेलसैना खानेपानी ममयत साल्मा गोटा १०० १०० १०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि केन्रीर् लार्न र्बस्ताबाट िकमान्ति हनुे
गसुाडा खानेपानी ममयत साल्मा गोटा १०० १०० १०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि केन्रीर् लार्न र्बस्ताबाट िकमान्ति हनुे
िाशजकोट खा पा महुान ममयत पनुः र्नमायण गोटा १३० १३० १३० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि केन्रीर् लार्न र्बस्ताबाट िकमान्ति हनुे

२०४० संस्कृर्त प्रवद्धयन ४४७१ ४४७१ ४४७१
घोगी देवल संिक्षण तथा व्र्वस्थापन गोटा ५०० ५०० ५००
सरु्ाडा मार्लका मशन्दिको र्नमायण तथा व्र्वस्थापन गोटा ७०० ७०० ७००
मार्लका समल्थाना क्षेि व्र्वस्थापन गोटा ५०० ५०० ५००
नदार् मार्लका मशन्दि घेिावाि तथा प्रर्तक्षालर् गोटा १०० १०० १००
मस्टा मशन्दि र्नमायण मजेिी गोटा १५० १५० १५०
बाबीिो मशन्दि र्नमायण गोटा ५२१ ५२१ ५२१
नौलो देउदा मशन्दि र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
कैल ुबिाह देवता मशन्दि गोटा ५० ५० ५०
महादेव देउदा मशन्दि र्नमायण र्वुाँ गोटा ५० ५० ५०
कुलान मशन्दि र्नमायण दिेिा तल्लोगाउँ गोटा ५० ५० ५०
माई मशन्दि र्नमायण गोटा ५० ५० ५०
औला कावटर्ाँ मिा मशन्दि र्नमायण गोटा ५० ५० ५०
महादेव मशन्दि र्नमायण गोटा ५० ५० ५०
फुम्ना मिा मशन्दि र्नमायण गोटा १०० १०० १००
मिा मशन्दि र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
मिा मशन्दि र्नमायण गोटा ५० ५० ५०
वमाय मशन्दि र्नमायण थानवाडा गोटा ५० ५० ५०
मसानघाट व्र्वस्थान गोटा ५० ५० ५०
नािार्ण देउता मशन्दि र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
कैिास मशन्दि र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
मिो महंकाल मशन्दि र्नमायण गोटा १०० १०० १००
सोडािी मिो मशन्दि र्नमायण गोटा २०० २०० २००
जोगीदउ मशन्दि ममयत गोटा ५० ५० ५०



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

देउतीबज्रै् मशन्दि र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
कार्लका मशन्दि गोटा १५० १५० १५०
मजेिी प्रर्तक्षालर् र्नमायण गोटा २०० २०० २००

४४७१ ४४७१ ४४७१
कैलाि मशन्दि र्नमायण गोटा १५० १५० १५० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टन्जेन्सी िीर्यक बाट व्र्र्भाि हनुे

२०५० खेलकुद तथा मनोिञ्जन ३९०० ३९०० 3900
कार्लका आ वव वफल्ड र्नमायण भवन ममयत गोटा ५०० ५०० ५००
लक्ष्मी आ.वव.खेल मैदान र्नमायण गोटा ४०० ४०० ४००
जनववकास मा.वव. सवुानाउली खेल मैदान र्नमायणा गोटा ४०० ४०० ४००
महाजैसी वफल्ड र्नमायण गोटा १५० १५० १५०
िाम मा.वव. खलटाकुिा खेलमैदान र्नमायण गोटा २०० २०० २००
जनता आ वव वफल्ड र्नमायण गोटा १०० १०० १००
दगुाय प्रा वव भवन र्नमायण गोटा २५० २५० २५०
जनकल्र्ाण मा.वव.र्सरुगाि खेलमैदान र्नमायण गोटा २०० २०० २००
संग्रनैी गैिी नगिस्तरिर् खेलकुद मैदान र्नमायण गोटा ८०० ८०० ८००
िामोदर् मावव खेलकुद मैदान र्नमायण गोटा ८०० ८०० ८००
भगवती आ वव वपपलतिा खेलमैदान र्नमायण गोटा १०० १०० १००

३९०० ३९०० ३९००

िाष्ट्रपर्त िर्नङ शिल्ड व्र्वस्थापन तथा वफल्ड व्र्वस्थापन पटक २००० २००० २००० नगि कार्यपार्लकाको ०७४   को र्नणयर्ानसुाि अन्र् वगीकृत नभएका िीर्यकबाट 

िर्नङशिल्डमा सक्रीर् सहभार्गता तथा उत्प्रिेण पटक ७०० ७०० ७०० नगि कार्यपार्लकाको ०७४   को र्नणयर्ानसुाि अन्र् वगीकृत नभएका िीर्यकबाट 
सालघािी मेला भर्लवल प्रर्तर्ोर्गताको लार्ग पटक ३० ३० ३० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कार्यक्रम खर्यबाट व्र्र्भाि हनुे

२०६० लै र्गक समानता तथा सामाशजक समावेिीकिण पटक १००० १००० १०००
30 पूवायधाि ववकास ८०३६० ८०३६० १६२१० 64150

३०१० स्थानीर् सडक, पलु तथा झोलङु्गेपलु गोटा ५५१५० ५५१५० १००० 54150
गा वव स, र्ोिदलुा सडक स्ति उन्नती गोटा ५०० ५०० 500
थापाभवुाँ खोला खामालेख वडा कार्ायलर् सम्म सडक र्नमायणगोटा ३००० ३००० 3000
र्ोिदलुा र्ट्टान कवटङ्ग गोटा १००० १००० 1000



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

खाि सोडािी जाल्म हदैु खामालेख वडाकार्ायलर् सडक क्रमागत गोटा ५५०० ५५०० 5500
भल्मा खनेटा गोिेटोबाटो र्नमायण गोटा १०० १०० 100
खाले पीपलता गोिेटोबाटो र्नमायण गोटा १०० १०० 100
ओखल्र्ा ढुङग्गा लक्ष्मी मावव हदैु अन्दिकोट पीपलतिा 
सडक क्रमागत

गोटा
२००० २०००

२०००

मनघाट वपपलतिा सडक गोटा १००० १००० 1000
कोलकावटर्ा र्सद्धडाडा सडक गोटा १००० १००० 1000
रं्खेला गोगनपानी सडक र्नमायण लेवा गोटा १५०० १५०० 1500
वडा कार्ायलर् भवन र्नमायण गोटा ८०० ८०० 800
अफगाना पलु्ला सडक गोटा ४००० ४००० 4000
थलह र्ल्लोपोले पजारु सडक स्तिोन् नर्त तथा ट्रर्ाक 
खोल्ने कार्य पवहलो खण्ड

गोटा
५००० ५०००

5000

थलह र्ल्लोपोले पजारु टीकार्ौि सडक ट्रर्ाक खोल्ने 
कार्य दोस्रो खण्ड

गोटा
७५०० ७५००

7500

खिार्ा नाउली काफ्ला गोटा १००० १००० 1000
फुम्नठाना सडक गोटा १५०० १५०० 1500
शिवालर्बाट पीपलडाँडा घो बा र्नमायण गोटा १५० १५० 150
नािार्शण मा वव वडा केन्र पोखिा,साल्म, 
आल,जोवि,र्ससेनी,मनघाट मोटिबाटो र्नमायण

गोटा
४५०० ४५००

4500

मनघाट जनकल्र्ाण मा वव पालेबाट सडक र्नमायण गोटा २००० २००० 2000
र्लताय मछार्ना सडक ट्रर्ाक खोल्ने गोटा २००० २००० 2000
पिुानागाउँ वडा कार्ायलर् ट्याक खलु्ने कार्य गोटा १५०० १५०० 1500
खल्टाकुिा सडक गोटा १००० १००० 1000
िीठेखोला खािा सडक स्तिोन् नती गोटा २००० २००० २००० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४ साउन २४ गतेको र्नणयर्अनसुाि
खािा थलह सडक स्तिोन् नती गोटा ४००० ४००० ४००० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४ साउन २४ गतेको र्नणयर्अनसुाि
मध्र् पहाडी िाजमागय देशख ई प्र का वडावन सम्म सडक 
र्नमायण

गोटा
५०० ५००

५००

खािा सामदुार्ीक भवन र्नमायण गोटा १००० १००० १०००



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

पजारु सामदुावर्क अध्र्र्न केन्र गोटा १००० १००० १०००
५५१५० ५५१५० १००० 54150

खािा थलह सडक ममयत तथा पवहिो सफार्य गोटा १०८० १०८० १०८० ०७४ साल    गतेको र्नणयर्ानसुाि ममयत सम्भाि कोर्को बाँकी ५ लाख ि अन्र् वगीकृत नभएका िीर्यकबाट ५ लाख  ८० हहाजि ल्र्ाएको
र्लताय मछानाय सडक गोटा १००० १००० १००० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सीबाट हनुे
खिार्ा नाउली काफ्ला सडक गोटा १५०० १५०० १५०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सीबाट हनुे
प.प.लोकमागय सरु्ाडा दिेिा खण्डको मो बा ममयत गोटा ४०० ४०० ४०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे
म.प.लोकमागय अन्तगयत लेवाको िार्त पहिी मोड नशजक 
मो बा ममयत

गोटा ५० ५० ५० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे

सवुानाउली िसेतका मो बा ममयत गोटा २३० २३० २३० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे
थदह बाटुले मो बा ममयत गोटा ३५० ३५० ३५० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे
ढंुर्गल झप्रा मछार्यना कृर्ी सडकको तल्लो खण्ड ममयत गोटा २५० २५० २५० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे
सरु्ाडा देखी २ नं वडा कार्ायलर् सम्मको मो बा ममयत गोटा १०० १०० १०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे

३०२० र्संर्ाई ९७०० ९७०० 9700
साजबगि र्सर्ार् अर्ोजना र्नमायण गोटा ५०० ५०० ५००
घडेिी र्सर्ार् पोखिी ममयत गोटा ३०० ३०० ३००
बर्डमलु र्सर्ार् गोटा ५०० ५०० ५००
सानीखेत र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००
टाटाजेवा र्सर्ाई गोटा १००० १००० १०००
रं्शखला र्सर्ाई गोटा २५० २५० २५०
मनघाट र्सर्ाई गोटा २५० २५० २५०
पाल्ताखोला र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००
सानी नाउली देशख मार्थ सवुाडा सम्म र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००
पहुँजाखोला र्सर्ाई गोटा ८०० ८०० ८००
दलुाखोला र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००
कुडीगाउँ खेत र्सर्ार् गोटा ५०० ५०० ५००
आपँर्ौि र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००
कोर्ते नाउली र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००
कालीमाटी र्सर्ाई गोटा ६०० ६०० ६००



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

स्र्ाला र्सर्ाई गोटा ६०० ६०० ६००
शर्उिेनी खेत पार्प र्सर्ाई गोटा ४०० ४०० ४००
खािा र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००
बगाह र्सर्ाई गोटा ५०० ५०० ५००

९७०० ९७०० ९७००
कार्लमावट सर्ार् गोटा ४०० ४०० ४०० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कन्टेन्जेन्सीबाट व्र्र्भाि  हनुे
तल्लो पालेपाट र्सर्य ममयत गोटा १४० १४० १४० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे
सोडािी र्सर्ार्य ममयत गोटा १५० १५० १५० नगि कार्यपार्लकाको र्मर्त ०७४।५।१३ को र्नणयर्ानसुाि कशन्रर् लार्न ववस्तािबाट सकमान्ति  हनुे

३०४०
उजाय , लघ ुतथा साना जलववद्यतु (वैकशल्पक उजाय 
समेत)

 
१५२९५ १५२९५

५२९५ 10000

हाँडेबाट लघ ुजलववद्यतु र्नमायण गोटा ५०० ५०० ५००
घटे्टखोला लघजुलववद्यतु ममयत गोटा ५०० ५०० ५००
अन्दिकोट वप.को.जलववद्यतु गोटा २००० २००० २०००
नाउलीखोला लघ ुजलवद्यतु गोटा १२०० १२०० १२००
छालाखोला लघजुल ववद्यतु गोटा ५४५ ५४५ ५४५
औलँाकाटीर्ाँ जलववद्यतु लार्न ववस्ताि गोटा ५५० ५५० ५५०
केन्रीर् ववद्यतु लार्न ववस्ताि गोटा १०००० १०००० 0 १००००

१५२९५ १५२९५ ५२९५

३०५० सञ्चाि २१६ २१६ २१६

४० वाताविण तथा ववपद व्र्वस्थापन ८२२९ ८२२९ ३९७२ ४२५७
४०१० वन तथा भ-ुसंिक्षण गोटा ८९१ ८९१ ८९१
४०२० जलाधाि संिक्षण गोटा ४४४ ४४४ ४४४
४०३० वाताविण संिक्षण, जलवार् ुपरिवतयन गोटा ८९१ ८९१ ८९१
४०४० फोहिमैला तथा ढल व्र्वस्थापन गोटा १३३७ १३३७ १३३७
४०५० जलउत्पन्न प्रकोप र्नर्न्िण गोटा ३६६५ ३६६५

साजेखेत तािजाली तटबन्धन गोटा १५० १५० १५०
र्सपायर्ौि तािजाली गोटा १५० १५० १५०



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

डेडकुला खार्तमािे पवहिो र्नर्न्िण गोटा ६०० ६०० ६००
र्हुाँ बाहनुगाउँ (अलैर्ीबािी) पवहिो र्नर्न्िण गोटा ३०० 300 ३००
ढंुर्गल नदद र्नर्न्िण गोटा १००० १००० १०००
थलहबजाि नदद र्नर्न्िण गोटा १००० १००० १०००
पीपलडा कुनाखेत तटबन्धन गोटा १६५ १६५ १६५
अमिसैना तटबन्ध गोटा ३०० ३०० ३००

३६६५ ३६६५ २९७२ ४२५७
४०६० ववपद व्र्वस्थापन १००० १००० १००० ०
५० संस्थागत ववकास , सेवा प्रवाह ि सिुासन ७२१७ ७२१७ ४०९७ १५६० १५६०

५०१० सामान्र् सेवा जना १३३७ १३३७ 445.68367 445.684 445.6837
५०२० सिुक्षा व्र्वस्थापन जना २२२८ २२२८ 1114.21 1114.2095
५०३० सूर्ना प्रववर्ध गोटा १५०० १५०० १५०० ०

प्रत्रे्क वडा कार्ायलर्मा र्न्टिनेट जडान तथा वडा नगि 
सूर्ना केन्र

गोटा ३५२ ३५२ ३५२

१८५२ १८५२ १८५२
५०४० पशञ्जकिण व्र्वस्थापन गोटा ११५९ ११५९ ११५९



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

५०५० स्थानीर् त्र्ाङ्क संकलन ि अर्भलेख व्र्वस्थापन पटक ४९१ ४९१ ४९१
५०६० सिुासन प्रवद्धयन पटक १५० १५० १५०

७२१७ ७२१७ ४०९७ 1559.89
१६४५२७ १६४५२७

कन्टेन्जेन्सी ७१९८.७४ ७१९८.७४ ४३१९ 2159.62 719.8741
भवन र्नमायण/खरिद 15000 15000 15000
फर्नयर्ि 2800.00 2800.00 2800.00
एम्बलेुन्स खरिद 1000.00 1000.00 1000.00
गाडी खरिद 5000.00 5000.00 तोवकए बमोशजम हनुे गिी

मेशिनिी औजाि 5503.00 5503.00 5503.00
पूशँजगत अनसुन्धान तथा पिामिय 1500.00 1500.00 1500.00

38001.74 ######
202528.74

कमयर्ािी पारिश्रर्मक तथा सवुवधा 11467.90 11467.90 3822.63 3822.63 3822.63
कार्ायलर् सञ्चालन सम्बन्धी खर्य 3350.00 3350.00 1675.00 1340 335
ममयत सम्भाि खर्य 790.00 790.00 474.00 237 79
कार्यक्रम खर्य 3800.00 3800.00 2280.00 1520.00
स्थानीर् भत्ता 3800.00 3800.00 1266.67 1266.67 1266.67
महँगी भत्ता 350.00 350.00 116.67 116.67 116.67
अन्र् भत्ता 6391.00 6391.00 3834.60 1278.2 1278.2
पोिाक 465.00 465.00 465.00
पानी तथा ववजलुी 562.00 562.00 224.80 281 56.2
संर्ाि महसलु 1168.00 1168.00 584.00 350.4 233.6
घि भाडा 1284.00 1284.00 436.56 423.72 423.72
अन्र् भाडा 620.00 620.00 310.00 248 62
र्न्धन 920.00 920.00 368.00 368 184
ववमा 167.00 167.00 167.00

र्ाल ुखर्य अन्तगयतका कार्यक्रम



आ.व.
बजेट संकेत/उपसंकेतः
कार्यक्रम शिर्यक/आर्ोजनाको नामः
कार्ायन्वर्न हनुे स्थानः

परिमाण लागत परिमाण खर्य परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

अनसूुर्ी-७

रु. हजािमा

आर्ोजनाको कुल लागतः ऋणः प्रदेि सिकािः
र्ाल ुआ.व.मा ववर्नर्ोशजतः जनसहभार्गताः अन्ति स्थानीर् तहः

श्रोत
आर्ोजना पिुा हनुे र्मर्तः आन्तरिक श्रोतः नेपाल सिकािः

कैवफर्
त

वावर्यक प्रथम र्ौमार्सक दोश्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक
सम्पूणय कार्य मध्रे् गत 

आ.व.सम्मको
आ.व.२०७४/७५ को लक्ष्र्

वावर्यक ववकास कार्यक्रम स्वीकृर्तको फािाम
आर्ोजना िरुु हनुे र्मर्तः

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप र्कार्

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको

पिामिय तथा अन्र् सेवा िलु्क 4250.00 4250.00 4250.00

अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन ि भ्रमण खर्य 5300.00 5300.00 2120 2650 530
िाहतकोर् 500.00 500.00 200 250 50
ववववध खर्य 2502.00 2502.00 1000.8 1251 250.2
नगि सभा खर्य 623.96 १ 623.96 623.96 623.96

48310.86 0.00
जम्मा क+ख पूशजगत तथा र्ाल ुखर्य कार्यक्रमको जम्मा 250839.60

अन्र् वगीकृत नभएका 18925.06 18925.06

269764.66

िसतय अनदुान 136212.00 #######
405976.66

ववर्ार्गत िाखा स्थापना तथा सेवा प्रवाह कार्य सरु्ारु हनुे क्रम जािी िहेकोले प्रिासनीक तथा कार्यक्रमको लार्ग िकम ववर्नर्ोजन गनय तथा थप 
कानूनी व्र्वस्था भए बमोशजम अन्र् िीर्यक तथा उपिीर्यक आर्ोजना आददमा िकम ववर्नर्ोजन गने प्रर्ोजनका लार्ग ।

प्राप्त कार्यक्रमहरु सभाबाट स्वीकतय भए बमोशजम व्र्र् हनुे


