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अनसूुची-१
. हजारमा

आ.व.२०७५/
७६ को यथाथर्

आ.व. 
२०७६/७७ 
को संशोिधत 
अनमुान

आ.व.२०७७/७८ को अनमुान

४२५४३७.६०

राजःवः ८८४५१.६०

आन्तिरक राजःव ६५००.००

राजःव बाँडफाँडबाट ूा  रकम ७३५४६.६०

गत वषर्को नगद मौज्दात ८४०५.००

अन्तर सरकारी िव ीय तथा सशतर् हःतान्तरण ३३६९८६.००

नेपाल सरकारबाट ूा २७२२००.००

ूदेश सरकारबाट ूा ६४७८६.००

अन्तर ःथानीय तहबाट ूा ०.००

जनसहभािगताः

नगद सहभािगता ०.००

ौम तथा वःतगुत सहायता ०.००

४२५४३७.६०

चाल ुखचर् ७०१५५.६०

पूिँजगत खचर् ३५५२८२.००

०.००

खदु ऋण लगानी

ऋण लगानी (-)

ऋण लगानीको सावाँ िफतार् ूा ी (+)

खदु शेयर लगानी

शेयर लगानी (-)

शेयर िबबीबाट लगानी िफतार् ूा ी (+)

खदु ऋण ूा ी

ऋणको साँवा भकु्तानी (-)

ऋण ूा ी (+)

०

ःथानीय सरकार

आय व्ययको िववरण
आ.व.२०७७/७८

शीषर्क

हेलम्ब ुगाउँपािलका

अिन्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-)

आयः

व्ययः

बजेट बचत (+)/न्यून (-)

िव ीय व्यवःथा
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अनसूुची-२
. हजारमा

आ.व.२०७५/७६ 
को यथाथर्

आ.व.२०७६/७७ को 
संशोिधत अनमुान

आ.व.२०७७/७८ को 
लआय

९६२८८ ८८४५२

आन्तिरक राजःवः ६२०० ६५००.००

1 एकीकृत सम्प ी कर ५००० २०००.००

2 घरबहाल कर १०००.००

3 दःतरु (ःथानीय तहबाट हनु ेिसफािरस लगायतमा) १०००.००

4 व्यवसाय कर ५००.००

5 भिूमकर (मालपोत) १०००.००

6 जग्गा रिज ेशन शलु्क ७००

7 अन्य १०००.००

8 दह र बह र कर ५००

राजःव बाँडफाँडः ७२४०० ७३५४६.६०

1 राजःव बाँडफाँड ूाि  ( +) ७२४०० ७३५४६.६०

2 राजःव बाँडफाँड हःतान्तरण (-)

अन्य आयः १७६८८ ८४०५.००

1 गत वषर्को जग्गा रिज ेशन शलु्क मौज्दात ७००

२ सवारी साधन कर मौज्दात १६९८८

३ गत वषर्को नगद मौज्दात ८४०५.००

२५७०१० ३३६९८६.००

नेपाल सरकारबाट ूा  अनदुानः २२३५०० २७२२००.००

1 िव ीय समानीकरण अनदुान १०९१०० ११०४००.००

2 सशतर् अनदुान ११४४०० १५३१००.००

3 समपूरक अनदुान ० ०.००

4 िवशेष अनदुान ० ७५००.००

५ पवर्तारोहण तथा संरिक्षत वन १२००.००

ूदेश सरकारबाट ूा  अनदुानः ३३५१० ६४७८६.००

1 िव ीय समानीकरण अनदुान ९८५७ ९९९४.००

2 सशतर् अनदुान १४३४ २००२५.००

3 समपूरक अनदुान 0 ५३२६.००

4 िवशेष अनदुान 0 ५०००.००

५ सवारी साधन कर बाडफाड २२२१९ २४४४१.००

अन्य ःथानीय तहबाट ूा  अनदुानः ० ०.००

1 सशतर् अनदुान 0 ०.००

2 समपूरक अनदुान 0 ०.००

3 िवशेष अनदुान 0 ०.००

० ०.००

1 नगद सहभािगता 0 0

2 ौम तथा वःतगुत सहायता 0 0

ःथानीय सरकार

हेलम्ब ुगाउँपािलका

जनसहभािगताः

अन्तर सरकारी िव ीय हःतान्तरणः

राजःव तथा अनदुान ूाि को अनमुान
आ.व.२०७७/७८

शीषर्क

राजःवः
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० ७०१५५.६०

१ पािरौिमक कमर्चारी २३०००.००

२ पािरौिमक पदािधकारी ०.००

३ पोशाक ५५०.००

४ औषिध उपचार खचर् ३००.००

५ ःथानीय भ ा १३५०.००

६ महगी भ ा १२७२.००

७ कमर्चारी ूोत्साहन भ ा २२००.००

८ अन्य भ ा २५००.००

९ पदािधकारी बैठक भ ा २५००.००

१० पदािधकारी अन्य सिुवधा ५५३८.००

११ कमर्चारी कल्याण कोष १५००.००

१२ पानी िबजलुी १००.००

१३ संचार महशलु १०००.००

१४ इन्धन (पदािधकारी) १०००.००

१५ इन्धन (कायार्लय ूयोजन) १०००.००

१६ सवारी साधन ममर्त खचर् १०००.००

१७ िबमा तथा नवीकरण खचर् ५००.००

१८ मेिशनरी तथा औजार ममर्त सम्भार तथा संचालन खचर् ५००.००

१९ मसलन्द तथा कायार्लय साममी २०००.००

२० पःुतक तथा साममी खचर् १५०.००

२१ पऽपिऽका छपाइ तथा सूचना ूकाशन खचर् १०००.००

२२ अन्या कायार्लय संचालन खचर् १०००.००

२३ सेवा तथा परामशर् खचर् १२५०.००

२४ सूचना ूणाली तथा सफ्टवयर संचालन खचर् २५००.००

२५ करार सेवा शलु्क ५००.००

२६ कमर्चारी तािलम खचर् ०.००

२७ कायर्बम खचर् २०००.००

२८ अनगुमन मलु्यांकन खचर् ३००.००

२९ ॅमण खचर् १५००.००

३० िविवध खचर् २३८५.६०

३१ सभा संचालन खचर् ६००.००

३२ उ ार राहत तथा पनुःथार्पना खचर् १०००.००

ःथानीय सरकार
हेलम्ब ुगाउँपािलका

व्यय अनमुान
आ.व.२०७७/७८

अनसूुची ३
 . हजारमा

शीषर्क
आ.व.२०७6/७7 को 

अनमुान
आ.व.२०७७/७८ 

को अनमुान
ब.सं.

चाल ुखचर्
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३३ औषिध खिरद खचर् ०.००

३४ अन्य सामािजक सहायता ७५०.००

३५ घर भाडा २०००.००

३६ अन्य भाडा २५००.००

३७ अन्य िफतार् ७५०.००

३८ कमर्चारी आवास सिुवधा २१६०.००

०.०० ३५५२८२.००

१ हेलम्ब ुगाउँपािलका सडक MTMP ५००

२ चार वटा झोलुंगे पलुको लािग म्यािच  फण्ड २०१८

३ मेिशनरी औजार १०००

४ लिक्षत वगर् (मिहला बालबािलका जे  नागिरक अपांग आिदवासी जनजाित दिलत) १०००

५ ूसिुत भ ा, सतु्केरी आमा पोिषलो खाना ६००

६ एम्बलेुन्स खिरद १०००

७ एम्बलेुन्स सेवा ३००

८ िशक्षा, कृिष तथा पयर्टन के्षऽमा अनसुन्धान तथा अध्ययन १५००

९
ECD कक्षाका िशक्षक तथा िशिक्षका र मा िव का लेखापालह को लािग खाजा 
भ ा बापत

३०००

१० िव ाथीर् तथा िशक्षकह को लािग िदवा खाजा कायर्बम २०००

११ िदघर्रोगीह को लािग औषिध खिरद २०००

१२ गाउँपािलका िभऽका िशक्षक तथा सबै कमर्चारी ःवाःथ्य सरुक्षा कोष १०००

१३ अन्य सावर्जिनक िनमार्ण ५५५०

१४ िशक्षक तथा कमर्चारी अःथायी अवकास कोष १०००

१५ न्याियक सिमित १०००

१६ पिब्लक हेल्थ सपोटर् ूोगाम २०००

१७ सरुक्षातफर्  खचर् २००

१८
गाउँपािलका िभऽ िवधालयमा नपगु िशक्षक (सम्भोटा र संःकृत सिहत) 
व्यवःथापन

५०००

१९ िव ालय कायार्लय सहयोगीह लाइ थप खाजा भ ा र पोशाक १०००

२० िवधालय ूअ भ ा ५००

२१ खेलकुद िवकास कायर्बम तथा खेलमैदान िनमार्ण १०००

२२ जेहेन्दार िवधाथीर् छाऽविृत कायर्बम १०००

२३ मिहला ःवाःथ्य ःवयं सेवकह को खाजा तथा यातायात खचर् ९००

२४ ूसिुत घरदैलो कायर्बम भ ा २००

२५ ःवाःथ्य चौकी व्यवःथापन खचर् २७०

२६ िवपद व्यवःथापन कोष १५००

२७ कोरोना संबमण रोकथाम िनयन्ऽण र उपचार कोष ३०००

२८ हेलम्ब ुमटे शेल िनमार्ण ४०००

२९ ªofªnf cflg cf:ofª s[lif ;8s १०००

३० िव ालय ममर्त सम्भार कोष ६९०

३१ पयर्टन ूवदर्न तथा ूचारूसार कायर्बम ५००

३२ होमःटे ूवदर्न कायर्बम १०००

पूँिजगत खचर्
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३३ आिथर्क सहायता कोष ५००

३४ िव ालयमा अनलाइन अिडयो िभजवुल कक्षा संचालन १५००

३५ एकल प ु ष भ ा ३०००

३६ रासायिनक मल अनदुान १२००

३७ कृिष िवकास कायर्बम २०००

३८ पश ुसेवा िवकास कायर्बम १५००

३९ वडा कायार्लयह  तथा िव ालयह मा अिप्टकल फाइबर िवःतार ५००

४० राजःव बाँडफाँडबाट आउन बाँकी संघको ३२०७९

४१ राजःव बाँडफाँडबाट आउन बाँकी ूदेशको ५८२६

४२ आन्तिरक आम्दानी उठ्न बाँकी ३९३८

४३ वडा नं ५ को वडा कायार्लय भवन िनमार्णको भकु्तानी िदन बाँकी ६०२६.३१

४४ वडा नं ६ को वडा कायार्लय भवन िनमार्णको भकु्तानी िदन बाँकी ६३२३.१२

४५ हेलम्ब ुमोडल िव ालय १४६०.५७

४६ मेलम्ची भ्याली क्याम्पस ५००

४७ जनूितिनिध, कमर्चारी तथा िशक्षक कोरोना िबमा ३००

४८
कोिभड १९ कृिष पशपुालन पयर्टन  व्यवसायको सहिुलयत दरको ऋण  
सपोटर् कायर्बम १०००

४९ वडा पवुार्धार कायर्बम ३५००

५० १ नं वडालाइ वडा ःतरीय िवकास िनमार्ण ७२३०

५१ २ नं वडालाइ वडाःतरीय िवकास िनमार्ण ७३८०

५२ ३ नं वडालाइ वडाःतरीय िवकास िनमार्ण ७१३०

५३ ४ नं वडालाइ वडाःतरीय िवकास िनमार्ण ७१००

५४ ५ नं वडालाइ वडाःतरीय िवकास िनमार्ण ७०३०

५५ ६ नं वडालाइ वडाःतरीय िवकास िनमार्ण ७६३०

५६ ७ नं वडालाइ वडाःतरीय िवकास िनमार्ण ७५६०

५७ संघ सशतर् कायर्बम १४७९९०

५८ ूदेश सशतर् कायर्बम २००२५

५९ नेिदङ गु िरन्पोछे खानेपानी योजना (ूदेश िवशेष) ५०००

६० हेलम्ब ुमटे शेल िनमार्ण (संघ िवशेष) ७५००

६१ सु ङ बोल्दे गोल्फुभ याङ सडक (ूदेश समपरुक) ५३२६
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अनसूुची-४
. हजारमा

आ.व.२०७६/७७ 
को संशोिधत अनमुान

आ.व 
२०७७/७८ को 

अनमुान

खदु ऋण लगानी
 ऋण लगानी (-)
ऋण लगानीको सावाँ िफतार् ूा ी (+)

खदु शेयर लगानी
 शेयर लगानी (-)
शेयर िबबीबाट लगानी िफतार् ूा ी (+)

खदु ऋण ूा ी
 ऋणको साँवा भकु्तानी (-)
 ऋण ूा ी (+)

ःथानीय सरकार

िव ीय व्यवःथा अनमुान
आ.व.२०७७/७८

शीषर्क

िव ीय व्यवःथाः

हेलम्ब ुगाउँपािलका
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अनसूुची-५
. हजारमा

१० आिथर्क िवकास २६१५०
१०१० कृिष 9850

१०२० पश ुपिन्छ िवकास 3100

१०३० पयर्टन 13200

२० सामािजक िवकास १८९०२५
२०१० िशक्षा तथा सिहत्य 120115

२०२० ःवाःथ्य 39898

२०३० खानेपानी तथा सरसफाइ 8140

२०४० संःकृित ूव र्न 200

२०५० खेलकुद तथा मनोर न 3000

२०६० रोजगार कायर्बम 8100
२०७० क्षमता अिभविृ , तािलम तथा उ म कायर्बम 2800
२०८० मिहला,बालबािलका, जे  नागिरक, अपांग, आिदवासी जनजाती दिलत 2272
२०९० आिथर्क िवप  4500
३० पूवार्धार िवकास ६०५०४
३०१० ठुलो मोटरबाटो, कृिष सडक 29026

३०२० गोरेटो बाटो, पयर्टन मागर् 2990

३०३० गमु्बा िनमार्ण, सामदुायीक भवन तथा पाहनुाघर 19920

३०४० िसंचाई 1400

३०५० उजार्, लघ ुतथा साना जलिव तु (वैकिल्पक उजार् समेत) 1150

३०६० पक्की पलु तथा झोलु ेपलु 6018

४० वातावरण तथा िवपद व्यवःथापन २५००
४०१० वन, भ ुसंरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन 2000

४०२० जलाधार क्षेऽ संरक्षण 500

५० संःथागत िवकास, सेवा ूवाह र सशुासन १४७२५९
५०१० सामान्य सेवा तथा अन्य चाल ुखचर् 70155.6

५०२० अन्य पिुजगत 77103

कायर्के्षऽगत व्यय अनमुान
आ.व.२०७७/७८

ःथानीय सरकार
हेलम्ब ुगाउँपािलका

संकेत नं. शीषर्क
आ.व.२०७७/७८ को 

अनमुान



अनसूुची-६
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 सािबक वडा १,२,३,४,५ मा कागती िब वा खिरद वडा नं २ ५०

२ सािवक वडा ६,७,८ र ९ बखर िब वा खिरद वडा नं २ ५०

3 िच यान के द्र थापना वडा नं २ ४००

४ थिरटोल थोपा िसचाइ कायर्क्रम वडा नं ३ १५०

5 रासायिनक मल अनदुान १२००

६ कृिष िवकास कायर्बम २०००

7 कृिष िवकास रणनीित अनगुमन तथा सम वय कायर्क्रम (सशतर्) ४००

८ प्रधानम त्री कृिष आधिुनिककरण पिरयोजना (सशतर्) ३९००

9 राि ट्रय फलफूल िवकास कायर्क्रम (सशतर्) २००

१०
थानीय तहमा िमिन/िडिजटल मोबाइल माटो याब थापना तथा पिरक्षण कायर् संचालनको लािग सशतर् 
अनदुान (प्र सशतर्) ५००

11
थानीय तह/सरकारी/समहू/नीिज क्षेत्रको सहकायर्मा तरकारी तथा फलफूल संकलन के द्र िबक्री कक्ष 
सिहतको हाटबजार िनमार्ण (प ्सशतर्) १०००

जम्मा ९८५०
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 पश ुसेवा िवकास कायर्बम १५००

२ पश ुसेवा िवभाग (सशतर्) १००

3 हले ब ुगा.पा. िस धपुा चोकमा दगु्ध िच यान के द्र (प्र सशतर्) १५००

जम्मा ३१००
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ तगाङमाने मारकपाकर् तगाङमािनडाँडा, वडा नं ५ २००
२ हेलम्ब ुमटे शेल िनमार्ण ४०००
३ पयर्टन ूवदर्न तथा ूचारूसार कायर्बम ५००
४ होमःटे ूवदर्न कायर्बम १०००
५ हेलम्ब ुमटे शेल िनमार्ण (संघ िवशेष अनदुान) ७५००

जम्मा १३२००
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ ी जयवागे री मा.िव. गेट िनमार्ण वडा नं ३ १००
२ ी इिसङ आ.िव. नयाँ भवन तारबार िनमार्ण वडा नं ३ २००
३ ी पा चोक मा.िव. भा छाघर िनमर्ण वडा नं ३ २००

हेलम्ब ुगाउँपािलका
ःथानीय सरकार

वािषर्क िवकास कायर्बम
आ.व.२०७७/७८

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०१०_िशक्षा तथा सिहत्य________________

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः _10३0 पयर्टन

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः _१०२० kz'________________________

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः _१०१०_ कृिष________________________
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४ ी भ याङ आ.िव. तारजाली वाल िनमार्ण िसिरशेभ याङ, वडा नं ५ २००
५ ी उलेर्नी आ.िव. तारजाली वाल िनमार्ण उलेर्नीनालङु, वडा नं ५ २००
६ dx]Gb| cf=lj= dxfsfnsf] ljBfno 3]/faf/ . वडा नं ७ १५०
७ dxfsfn]Zj/L cf lj ;'/l;ª ljBfno 3]/faf/ वडा नं ७ १५०
८ ECD कक्षाका िशक्षक तथा िशिक्षका र मा िव का लेखापालह को लािग खाजा भ ा बापत ३०००
९ िव ाथीर् तथा िशक्षकह को लािग िदवा खाजा कायर्बम २०००
१० गाउँपािलका िभऽका िशक्षक तथा सबै कमर्चारी ःवाःथ्य सरुक्षा कोष १०००
११ िशक्षक तथा कमर्चारी अःथायी अवकास कोष १०००
१२ गाउँपािलका िभऽ िवधालयमा नपगु िशक्षक (सम्भोटा र संःकृत सिहत) व्यवःथापन ५०००
१३ िव ालय कायार्लय सहयोगीह लाइ थप खाजा भ ा र पोशाक १०००
१४ िवधालय ूअ भ ा ५००
१५ जेहेन्दार िवधाथीर् छाऽवृित कायर्बम १०००
१६ िव ालय ममर्त सम्भार कोष ६९०
१७ िव ालयमा अनलाइन अिडयो िभजवुल कक्षा संचालन १५००
१८ मेलम्ची भ्याली क्याम्पस ५००
१९ सबैको लािग िशक्षा आधारभतु तह (सशतर्) ६०२००
२० माध्यिमक तह (सशतर्) १४७००
२१ िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम िजल्ला ःतर (सशतर्) २५२००

२२
माध्यिमक तहमा शनु्य दरबन्दी भएका सा. िव लयमा अंमजेी/गिणत/िव ान िशक्षकका लािग 
िशक्षण सहयोग अनदुान (ू सशतर्)

१४०४

२३ ूारिम्भक बालिवकास कक्षाका लािग समदुाय पिरचालन कायर्बम (ू सशतर्) २२१
जम्मा १२०११५

. हजारमा
ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 सामदुाियक िक्लिनक यव थापन र संचालन योमथली, वडा नं ५ १००

2 ूसिुत भ ा, सतु्केरी आमा पोिषलो खाना ६००

3 एम्बलेुन्स खिरद १०००

4 एम्बलेुन्स सेवा ३००

5 िदघर्रोगीह को लािग औषिध खिरद २०००

6 पिब्लक हेल्थ सपोटर् ूोगाम २०००

7 मिहला ःवाःथ्य ःवयं सेवकह को खाजा तथा यातायात खचर् ९००

8 ूसिुत घरदैलो कायर्बम भ ा २००

9 ःवाःथ्य चौकी व्यवःथापन खचर् २७०

10 कोरोना संबमण रोकथाम िनयन्ऽण र उपचार कोष ३०००

11 जनूितिनिध, कमर्चारी तथा िशक्षक कोरोना िबमा ३००

12 ःवाःथ्य क्षेऽ सधुार कायर्बम (सशतर्) १०००

13 ूाथिमक ःवाःथ्य सेवा (सशतर्) १९५००

14 क्षयरोग िनयन्ऽण (सशतर्) १००

15 पिरवार कल्याण कायर्बम (सशतर्) १४००

16 एकीकृत बाल ःवाःथ्य एवं पोषण कायर्बम (सशतर्) ७००

17 महामारी रोग िनयन्ऽण कायर्बम (सशतर्) १००

18 अःपताल िनमार्ण सधुार तथा व्यवःथापन सूचना ूणाली (सशतर्) १००

19 रा य ःवाःथ्य िशक्षा सूचना तथा संचार केन्ि (सशतर्) १००

20 उपचरात्मक सेवा कायर्बम (सशतर्) ३६००

21 निसर्ङ तथा सामािजक सरुक्षा सेवा कायर्बम (सशतर्) ७००

22 मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेिवकाह का लािग संचार खचर् (ू सशतर्) ११३

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०२०_ःवाःथ्य
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23
न्यनुतम सेवा मापदण्ड सधुारका लािग ःवाःथ्य संःथा (ू.ःवा.के/हे.पोलाइ सशतर् अनदुान) (ू 
सशतर्) २५०

24 एक िव ालय एक नसर् कायर्बम संचालन िनरन्तरता तथा िवःतार (ू सशतर्) १५६५

जम्मा ३९८९८
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ पसुा ढोङदी खानेपानी यव थापन वडा नं १ १००

२ गोछािलङ य मनेुसा खानेपानी िनमार्ण वडा नं १ ३००

३ खानेपानी तथा िसंचाइर् वडा नं ३ ७००

४ दसुार्घ्याङ िचयान पाटी तथा खानेपानी िनमार्ण वडा नं ४ १५०

५ िसपाइटोल खानेपानी वडा नं ४ २००

६ िव.क.टोल खानेपानी वडा नं ४ २००

७ झकेुपानी खानेपानी योजना िचत्रेगो दने, वडा नं ५ १००

८ बसुाना खानेपानी योजना छाँजोगाङ, वडा नं ५ १००

९ याङगे्रन खानेपानी िनमार्ण ( याङगे्रन) wlg6f]]n,r]=nfO=8f=, j8f g+ ^ २००

१० खकर् डाँडा यानपाटीमा खानेपानी िनमार्ण खकर् डाँडा j8f g+ ^ २००

११ खत्रीटोल खानेपानी ममर्त uf]xf/], j8f g+ ^ २००

१२ िचसापानी खो सा महुान गरी सपुारीटार खानेपानी ;'kf/L6f/ , j8f g+ ^ २००

१३ ब्रेकापसाङ खानेपानी िनमार्ण वडा नं ७ १३०

१४ िपपलडाँडा खानेपानी स प न गनेर् वडा नं ७ १३०

१५ त लो मझवुा खानेपानी ममर्त वडा नं ७ १३०

१६ थालाटोल िमगाङ खानेपानी िनमार्ण (सामदुाियक भवनको लािग) वडा नं ७ १००

१७ नेिदङ गु िर पोछे खानेपानी योजना (प्रदशे िवशेष अनदुान) ५०००

जम्मा ८१४०
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ सोनाम होसार प्रचार प्रसार कायर्क्रम वडा नं २ ५०
२ तीज िवशेष कायर्क्रम मिहलाह का लािग वडा नं २ ५०
३ बो बो सं कृित संरक्षण वडा नं ५ १००
जम्मा २००

. हजारमा
ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 िकउल बगर खेल मैदान िनमार्ण तथा ममर्त वडा नं २ १५०

२ गणेशे बगर खेल मैदान िनमार्ण तथा ममर्त वडा नं २ १५०

३  िचलाउनेघारी खेल मैदान िनमार्ण वडा नं ४ २००

४ हले ब ुटे्रल रिनङ क्लब मरा ची वडा नं ४ १००

५ बो द ेखेलकुद मैदान िनमार्ण बो द,े वडा नं ५ ३००

६ छाँजोगाङ सव दय मा.िव. खेलकुद मैदान सेटी िनमार्ण छाँजोगाङ, वडा नं ५ २००

७ वडा नं ६ खेलमैदान वडा नं ६ ३००

८ हले ब ुउस ुक्वान तािलम के द्र िनमार्ण वडा नं ६ ५००

९ खेलकुद िवकास कायर्क्रम तथा खेलमैदान िनमार्ण १०००

१० राि ट्रय खेलकुद पिरषद ्सशतर् (रा ट्रपित रिनङ्ग िस ड प्रितयोिगता) १००

जम्मा 3,000         
. हजारमासंकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०६०_रोजगार  कायर्बम 

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०५०_खेलकुद िवकास तफर्

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०४०_धमर् संःकृित ूवदर्न

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०३०_खानपेानी  तथा सरसफाइ___________
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ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ टासीथाङ नाकोते मोटरबाटो सोिलङ (सशतर्) वडा नं १ ४००

२ पारगाङ ये मोटरबाटो सोिलङ र ग्यािवन वाल (सशतर्) वडा नं १ ३३०

३ गणेशे बगर ढोडेनी िभरखकर्  मोटरबाटो सोिलङ (सशतर्) वडा नं २ ३३०

४ यािमरे बसार्ङ मोटरबाटो सोिलङ (सशतर्) वडा नं २ २००

५ िछमी यामगेर मोटरबाटो सोिलङ (सशतर्) वडा नं २ २००

६ नौतले वा यचौकी दवेीथान जाने बाटो सोिलङ (सशतर्) वडा नं ३ ७३०

७ ढंुगे्रबजार ग्या थमु िगजेचौर सडक ग्राभेल (सशतर्) वडा नं ४ ४००

८ टारब ती सामािजक सधुार भवन (सशतर्) वडा नं ४ ५०

९ उकेर् न संङ छोिलङ डे डुव िलङ गु बा मरा ची (सशतर्) वडा नं ४ २३०

१० मरा ची िसरानटोल चौतारी तथा िवशौना िनमार्ण (सशतर्) वडा नं ४ ५०
११ िगचेचौर तगाङ योमथली िचत्रेगो दने गो फु सडक (सशतर्) तगाङ योमथली िचत्रे, वडा नं ५ २५०
१२ िचत्रेगा दने आलडाँडा क लेरी सडक सोिलङ (सशतर्) क लेरी, वडा नं ५ २००
१३ बो द ेला चो सडक सोिलङ (सशतर्) बो द,े वडा नं ५ २५०
१४ आरन िनमार्ण कायर्क्रम (सशतर्) तगाङमािनडाँडा, वडा नं ५ ३०

१५ लामाटोलदिेख नारायण मा.िव.स म मोटरबाटो सोिलङ (सशतर्) वडा नं ६ ४००

१६ चौतारी मोड सोिलङ (सशतर्) वडा नं ६ ३३०

१७ भ याङ िपपलडाँडा कृिष सडक तरोनि त (सशतर्) वडा नं ७ २००

१८ पोखरेडाँडा िपपलडाडा बंगारे कृिष सडक तरो नित  (सशतर्) वडा नं ७ ३३०

१९ पाितङ ब्रेकापसाङ गोलभ याङ सडक तरो नित (सशतर्) वडा नं ७ २००

२० रोजगार प्रवदर्न कायर्क्रम १८००

२१ प्रधानम त्री रोजगार कायर्क्रम (सशतर्) वडाको योजनाह  बाहके ११९०

जम्मा 8,100         
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ कृिष समहू क्षमता विृ  तािलमा वडा नं ५ १००
२ िस न ुसंरक्षण र प्रशोधन तािलमा वडा नं ५ १००

३ लघ ुउद्यम िवकास कायर्क्रम (सशतर्) २६००

जम्मा 2,800         
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ लिक्षत वगर् (मिहला बालबािलका जे  नागिरक अपांग आिदवासी जनजाित दिलत) १०००

२ मिहला बालबािलका तथा जे  नागिरक म त्रालय (सशतर्) ३००

३ बाल िववाह अ यका लािग समदुाय पिरचालन कायर्क्रम (प्र सशतर्) ३००

४ अपांगता भएका यिक्तह का लािग समदुामा आधािरत पनु थार्पना सहयोग कायर्क्रम  (प्र सशतर्) ३००

५ बाल मैत्री थानीह तह घोषणा प्रो साहन कायर्क्रम (प्र सशतर्) ३००

६ बाबआुमा िविहन बालबािलका संरक्षण कायर्क्रम (प्र सशतर्) ७२

जम्मा 2,272         

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .
संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०९० आिथर्क िवप  

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०७० क्षमता अिभवृि , तािलम तथा उ म कायर्बम

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः २०८० मिहला,बालबािलका, जे  नागिरक, अपांग, आिदवासी जनजाती
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१
गिरब घर पिरवार पिहचान तथा पिरचयपऽ िवतरण कायर्बम (गिरब लिक्षत िवशेष कायर्बम) 
सशतर् २०००

२ थानीय तहको सम वयमा खरको छानो भएका घरह को खरको छानोमकु्त गनेर् कायर्क्रम (प्र सशतर्) २५००

जम्मा 4,500         
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ ह द ेठुलढुङ्गा तातुर्ङ िरबमार् घो टेघ्याङ आलामाराङ मोटरबाटो तरउ नती वडा नं १ ६००

२ ित ब ुदोिरङ खचुर्ङ नाकोते मेल चीघ्याङ मोटरबाटो तरउ नती वडा नं १ ४००

३ ित ब ुककनी घाङघलु टािसथाङ ताकेर् घ्याङ मोटरबाटो सोिलङ वडा नं १ ४००

४ आलामाराङ सकर् थली घङ्ग्यगुाङ मोटरबाटो तरउ नती वडा नं १ ८००

५ ित ब ुसेने य बालामा मोटरबाटो तरउ नती वडा नं १ ४००

६ दोजमु िचरी मोटरबाटो िनमार्ण वडा नं १ ४००

७ िकउल बगर गु  िर पोछे, नोबुर्िलङ मोटरबाटो किटङ वडा नं २ ५००

८ रातोपलु िभरखकर्  ढोडेनी गणेशे बगर मोटरबाटो सोिलङ वडा नं २ ५००

९ गो मेडाडा िस पानी मोटरबाटो किटङ वडा नं २ १५०

१० कोलामा िगजे हािससा दोङिदङ ङाकुर्  मोटरबाटो किटङ वडा नं २ १५०

११ वडा नं २ अ तरगत रहकेा सबै सडकह  सफा गनर् वडा नं २ ५००

१२ भडार िसम चरेुटार मो.बा. ममर्त वडा नं २ १००

१३ बछुुपा रगचे चेन काि के मोटरबाटो वडा नं ३ ३००

१४ साकीर्टोल िमजारटोल मोटरबाटो वडा नं ३ ३००

१५ वडा नं. ३ अ तगर्तका मोटरबाटोह  िनमार्ण तथा ममर्त वडा नं ३ ७००

१६ ढुङ्गे्रबजार िगजेडाँडा मोटरबाटो वडा नं ४ ११५०

१७ ताम्राङ मरा ची थापाटोल कुिभ डे मोटरबाटो वडा नं ४ ३००

१८ टार हरीडाँडा  मोटरबाटो वडा नं ४ २००

१९ ग्या थमु गु बा पाइन टोल िचहानडाँडा मोटरबाटो वडा नं ४ २००

२० सेरा पाखा गाउँ मोटरबाटो वडा नं ४ २००

२१ छाँजोगाङ तगाङ नालङु ब्राङण सडक उलेर्नी नालङु ब्राङण, वडा नं ५ ३००

२२ खरबजेु फापार्जाङ वडा कायार्लय छाँजोगाङ सडक सोिलङ खरबजेु छाँजोगाङ, वडा नं ५ २००

२३ का लङुखोला खरबजेु योमथली िचत्रेगो दने सडक सोिलङ खरबजेु योमथली, वडा नं ५ १५०

२४ सरुापखोला क्यािसङचे दोगाङ लाभागाङ सडक सोिलङ लाभागाङ, वडा नं ५ १००

२५ पाटलेखाकर्  सडक पातलेखकर् , वडा नं ५ १००

२६ िड लो तना सा थालागाङ सडक सोिलङ िनमार्ण भराती थालागाङ, वडा नं ५ २५०

२७ भ याङ आ.िव. फापार्जाङ सडक सोिलङ िसिरशे भ याङ, वडा नं ५ २००

२८ u"?ª6f]n df]6/af6f] lgdf{0f वडा नं ६ २००

२९ d]g/f]8af6 u}/Lyf]s ;fd"bflos ejg hfg] df]6/ af6f] dd{t गैरीथोक, वडा नं ६ २००

३० Rofg8f8f nfefxf]k ;8s dd{t वडा नं ६ २००

३१ sf]n vf]N;f 8L df]6/af6f] lgdf{0f वडा नं ६ ३००

३२ Orf]s 9fk;'ª df]6/ af6f] ढापसङु, वडा नं ६ ४००

३३ rgf}6]–a+uf/]–kfltª–s'6'd;fª ;8s :t/f]GgtL वडा नं ७ १३००

३४ sfe|]Hof]tL6f]n s[lif ;8s :t/f]GgtL . वडा नं ७ १५०

३५ nfdf]9'ªuf tNnf] de'mjf s[lif ;8s -zfvf_ . वडा नं ७ ४००

३६ ªofªnf cflg cf:ofª s[lif ;8s १०००

३७ सु ङ बो द ेगो फुभ याङ सडक (प्रदशे समपरुक अनदुान) ५३२६

३८ गोहोरी खोला काकीर्टोल दगंालटोल सडक हले ब ु७ (प्र सशतर्) ३५००

३९ यालथङु सु ङ लामागाउँ सडक हले ब ु(प्र सशतर्) ३५००

४० ग्यालथङु गैरीिबसे सडक हले ब ु३ (सशतर्) ३०००

जम्मा 29,026        
. हजारमासंकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ३०२०_गोरेटो बाटो तथा पयर्टन मागर्

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ३०१०_ गाउँपािलका िभऽको ठुलो मोटरबाटो, कृिष सडक 
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ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ िमलारेपा गोरेटो बाटो वडा नं १ २००

२ मेल चीघ्याङ गाउँटोलिभत्र गोरेटोबाटोमा ढुङ्गा िब याउने कायर् स प न गनर् वडा नं १ २००

३ नाकोते गाउँ पछुारदिेख गु बास म गोरेटोबाटो िनमार्ण वडा नं १ २००

४ खटोगाङ गोरेटो बाटो िनमार्ण वडा नं २ १५०

५ थालोगाउ िसडी िनमार्ण वडा नं २ १५०

६ मसानेपाटी मसानघाट गोरेटोबाटो वडा नं ३ २००

७ छुलङुगाङ िसढी बाटो िनमार्ण वडा नं ३ ४००

८ तोङदी पाखा वगराखेत गोरेटो बाटो वडा नं ४ १००

९ dfg]6f]n uf]/]6f] af6f] मानेटोल, वडा नं ६ २००

१० Anfªh] em/gf uf]/]6f] af6f] lgdf{0f वडा नं ६ २००

११ nfdf6f]n u'Daf' b]vL uf];fOs'08 dfu{ ;Dd uf]/]6f] af6f] lgdf{0f लामाटोल, वडा नं ६ २००

१२ dfªu]guf]7–kfv]8fF8f uf]/]6f]af6f] वडा नं ७ २००

१३ dflyNnf] kfltª s'6'd;fª ko{6g uf]/]6f]af6f], वडा नं ७ ४००

१४ lkkn8fF8f blnt6f]n l;l9 lgdf0f{, वडा नं ७ ७०

१५ Anfª\r] em/gf l;l9 lgdf0f{, वडा नं ७ ५०

१६ lkKn] sf]6ufpF l3ld/]6f]n uf]/]6f]af6f] वडा नं ७ ७०

जम्मा 2,990         
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 िरवमार् डो बो छोसाको लािग शौचालय र वाल िनमार्ण वडा नं १ १५०

२ तातुर्ङ गु बा वडा नं १ ५००

3 सकर् थली डो ब ुछोसा स प न गनुर्पनेर् वडा नं १ २००

४ िनमा डो ब ुडो ब ुछोसा िनमार्ण वडा नं १ ३००

5 फु बछेु भा साघर िनमार्ण स प न वडा नं १ २००

६ डोङिदङ डो ब ुछोसा ला र शौचालय र वाल िनमार्ण वडा नं १ १५०

7 ित ब ुछोतेर्न डो ब ुिनमार्ण स प न र शौचालय िनमार्ण वडा नं १ ३००

८ घ्याङघलु भा साघर िनमार्ण स प न गनर् वडा नं १ २००

9 खचुर्ङ पाहुनाघर िनमार्ण वडा नं १ २००

१० युंग चे पाहुनाघर िनमार्ण वडा नं २ २००

11 यमगेर पाहुनाघर िनमार्ण वडा नं २ २००

१२ आमायाङ्ग्री गु बा ममर्त वडा नं २ १००

13 गु ङय डा कायछेुछोक गु बा ममर्त वडा नं २ १००

१४ उकेर् न योिलङ डडाङ गु बा ममर्त वडा नं २ १००

15 ो मो ढोडेनी गु बा िनमार्ण वडा नं २ १००

१६ सेितदवेी मि दर ममर्त वडा नं २ १००

17 मिणक ठे री मि दर ममर्त वडा नं २ १००

१८ राधाकृ ण मि दर गाउँको ममर्त वडा नं २ १००

19 िशव मि दर ढाड िनमार्ण वडा नं २ १००

२० िभरखकर्  सां कृितक अ ययन के द्र िनमार्ण वडा नं २ २००

21 पसासा पाहुनाघर िनमार्ण वडा नं २ २००

२२ पेमा योिलङ गु बा भा साघर िनमार्ण वडा नं २ २००

23 दिुदङ हािससा भा साघर िनमार्ण वडा नं २ १००

२४ िछिम गु बा भा साघर िनमार्ण वडा नं २ १००

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ३०३०_गमु्बा िनमार्ण, सामदुायीक भवन तथा पाहनुाघर
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25 ङाकुर्  पाहुनाघर िनमार्ण वडा नं २ २००

२६ चरेुटार सेवा सिमित भवन िनमार्ण वडा नं २ १००

27 दिलत त लोटोल आमा समहु भवन िनमार्ण वडा नं २ १००

२८ सेमार्थाङ उद्यमी समहु (हले ब ुसाँ कृितक के द्र) उद्यम सामग्री खिरद वडा नं २ १००

29 दमे िसङ ो मो मिृत शािलक िनमार्ण वडा नं २ ५०

३० गणेशे योतेर्न ममर्त वडा नं २ १००

31 िमजारटोल सामदुाियक भवन वडा नं ३ २००

३२ भजेुल नृाथटोल सामदुाियक भवन वडा नं ३ २५०

33 िशव मि दर िनमार्ण (सािवक पा चोक २) वडा नं ३ ४००

३४ नेवार सामदुाियक भवन शौचालय िनमार्ण वडा नं ३ १५०

35 नेपाली सामदुाियक भवन वडा नं ३ १५०

३६ सािवक वडा ५ र ६ को गु बा तरउ नती वडा नं ३ ४००

37 सािवक वडा ५ र ६ को मसानेपाटी िनमार्ण वडा नं ३ २००

३८ सािवक वडा ७ को गु बा िनमार्ण वडा नं ३ ४००

39 इिसङ सािवक ८ को गु बाको शौचालय िनमार्ण वडा नं ३ २५०

४० का ये ढो ब ुछोसा िनमार्ण वडा नं ३ ४००

41 पजुारीथोक चचर् ममर्त वडा नं ३ १००

४२ उकेर् न संङ छोिलङ डे डुव िलङ गु बा मरा ची वडा नं ४ ७७०

43 याङतेर शेडुव साङछेन िलङ गु बा वडा नं ४ ४००

४४ टारब ती सधुार समहू समािजक भवन िनमार्ण वडा नं ४ २५०

45 ग्या थमु बजार िशव मि दर िनमार्ण वडा नं ४ २००

४६ टार मि दर िनमार्ण वडा नं ४ १००

47 िवशौना िशव मि दर िनमार्ण वडा नं ४ १००

४८ गैटार िशव मि दर िनमार्ण वडा नं ४ १००

49 लामा खेत िशव मि दर िनमार्ण वडा नं ४ २००

५० चौधमरेु िशव मि दर िनमार्ण वडा नं ४ १००

51 िचलाउनेघारी सामदुाियक भवन िनमार्ण वडा नं ४ ३००

५२ िगजेडाँडा िचहान िनमार्ण वडा नं ४ १५०

53 शेरा सामदुाियक भवन ट्रस िनमार्ण वडा नं ४ १५०

५४ मरा ची िसरानटोल चौतारी िनमार्ण वडा नं ४ ५०

55 छाँजेगाङ सामदुाियक भवन िनमार्ण छाँजोगाङ, वडा नं ५ २००

५६ तगाङ सामदुाियक भवन िनमार्ण तगाङमािनडाँडा, वडा नं ५ २००

57 िचत्रेगो दने सामदुाियक भवन िचते्रगो दने, वडा नं ५ २००

५८ भराती सामदुाियक भवन भराती, वडा नं ५ १००

59 दोगाङ सामदुाियक भवन दोगाङ, वडा नं ५ २००

६० क्यािसङचे सामदुाियक भवन क्यािसङचे, वडा नं ५ १००

61 भ याङ सामदुियक भवन िसिरसेभ याङ, वडा नं ५ २००

६२ उकेर् न थोक्छोिलङ गु बा ढलान योमथली, वडा नं ५ ४००

63 लाभाटोल माने िनमार्ण लाभागाङ, वडा नं ५ २००

६४ िसलामडाँडा दसुार् िनमार्ण तमलाङगाङ, वडा नं ५ २००

65 लाभाटोल दसुार् िनमार्ण लाभाटोल, वडा नं ५ २००

६६ बो बो छा खाङ िनमार्ण वडा नं ५ २००

67 खरबजेु डुनािमस चचर् खरबजेु, वडा नं ५ २००

६८ r]jfª 8f]Daf] :o';f cw'/f] ;DkGg वडा नं ६ ३००

69 £ofªF8f8f u'Daf lgdf{0f वडा नं ६ ५००

७० kfs]8f8f Eo" 6fj/ d}bfg lgdf{0f वडा नं ६ ३००

71 dflyNnf] ;f]gf/6f]n kfx'gf3/ lgdf{0f वडा नं ६ ३००

७२ k|fkr]t 8f]Daf] :o";f cw'/f] ;DkGg प्रापचेत, वडा नं ६ ३००

73 gofFj:tL s[i0f dlGb/ नयाव ती, वडा नं ६ २००

७४ wgL6f]n nfO6f]n 8f8fyf]s kfx'gf3/ lgdf{0f वडा नं ६ ५००
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75 lrlgvs{ 8f]Daf] :o";f cw'/f] ;DkGg ug{ िचिनखकर् , वडा नं ६ ३००

७६ Ho]i7 gfu/Ls lbjf ;]jf s]Gb| ejg ;DkGg ug]{ प्र.िन. वडा नं ६ २००

77 nfO6f]n a'4 d'lt{ agfpg] cw'/f] ;DkGg वडा नं ६ २००

७८ 3f]K6]£ofª d]ªuª dfg] 8\'d lgdf{0f वडा नं ६ ३००

79 sfd|fª6f]n u'Daf lgdf{0f वडा नं ७ ४००

८० dFxfsfn ;d'x ejg ;DkGg ug]{ वडा नं ७ ४००

81 dflyNnf] de'mjf ;d'x ejg ;DkGg ug,]{ वडा नं ७ ३००

८२ tNnf] kfltª ;fd'bflos ejg, वडा नं ७ ४००

83 tNnf] de'mjf ;fd'bflos ejg, वडा नं ७ ३५०

८४ a+uf/] ;fd'bflos ejg, वडा नं ७ ३५०

85 dflyNnf] kfltª l/;fª u'Daf वडा नं ७ ३५०

८६ blnt cf/g ejg, lkkn8fF8fdf, वडा नं ७ १००

87 yfnf6f]n b';f{ lgdf0f{ -;'l;{ª_ वडा नं ७ १५०

८८ कातङु टोल दसुार् िनमार्ण वडा नं ७ १००

89 dflyNnf] kfltª b';f{ lgdf0f वडा नं ७ १५०

९० kf]v/]8fF8f dfg] lgdf0f{, वडा नं ७ १५०

91 dxfsfnL lgGb]Zj/L dlGb/df rf}/ lgdf0f वडा नं ७ १००

जम्मा 19920
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 िहिस महुान हुद ैचमुार िकउल िचत्रेखेत िसचाइ कुलो वडा नं २ १००

२ खकर्  साना िसचाइ िनमार्ण वडा नं २ २००

3 याङमाराङ ढुङाने िड िसचाइ कुलो ममर्त वडा नं २ १००

४ उगङ िसचाइ कुलो िनमार्ण वडा नं ४ १००

5 चौधमरेु िस ले फाँट िसचाइ कुलो िनमार्ण वडा नं ४ १००

६ कोले गैटार समरेु िसचाइ वडा नं ४ १००

7 शेरा िपपल बोटदिेख शेरा िडलस म आर िसिस िनमार्ण िसचाइ कुलो वडा नं ४ २००

८ तारङलेची सानो िसचाइ योजना सु ङ ग्या थमु खोला, वडा नं ५ १००

9 यािमदोङ सानो िसँचाइर् योजना यािमदोङ खोला, वडा नं ५ १००

१० फोङकेन तारजाली तथा िसँचाइर् ममर्त िसिरसे खोला, वडा नं ५ १००

11 यिुम तम्राङ िसँचाइर् ममर्त योजना िसिरसे खोला, वडा नं ५ १००

१२ a+uf/] v]t l;rfO{ वडा नं ७ १००

जम्मा १४००
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ शेरावशी िवद्यतु मेन लाइन िव तार वडा नं ३ २५०

२ चेत्रेगो दने पातलेखकर्  नमनुडाँडा िवद्यिुतकरण वडा नं ५ १००

३ राि ट्रय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजार् कायर्क्रम (सशतर्) ८००

जम्मा ११५०
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .
संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ३०६०_पक्की पलु सव तथा झोलङुगे पलु ममतर्

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ३०५०_उजार्, लघ ुतथा साना जलिव तु (वैकिल्पक उजार् समेत)

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ३०४०_िसचाइ
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१ झोलुंगे पलु क्षेऽगत कायर्बम 4000
२ चार वटा झोलुंगे पलुको लािग म्यािच  फण्ड 2018

जम्मा 6,018         
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ तारजाली तथा ट्रस खिरद वडा नं २ ५००

२ िवपद व्यवःथापन कोष १५००

जम्मा 2,000         
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

१ ककनी पोखरी ममर्त वडा नं १ ३००
२ महादवे पोखरी संरक्षण िचत्रेगो दने, वडा नं ५ २००

जम्मा 500           
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 पािरौिमक कमर्चारी २३०००.००

२ पोशाक ५५०.००

3 औषिध उपचार खचर् ३००.००

४ ःथानीय भ ा १३५०.००

5 महगी भ ा १२७२.००

६ कमर्चारी ूोत्साहन भ ा २२००.००

7 अन्य भ ा २५००.००

८ पदािधकारी बैठक भ ा २५००.००

9 पदािधकारी अन्य सिुवधा ५५३८.००

१० कमर्चारी कल्याण कोष १५००.००

11 पानी िबजलुी १००.००

१२ संचार महशलु १०००.००

13 इन्धन (पदािधकारी) १०००.००

१४ इन्धन (कायार्लय ूयोजन) १०००.००

15 सवारी साधन ममर्त खचर् १०००.००

१६ िबमा तथा नवीकरण खचर् ५००.००

17 मेिशनरी तथा औजार ममर्त सम्भार तथा संचालन खचर् ५००.००

१८ मसलन्द तथा कायार्लय साममी २०००.००

19 पःुतक तथा साममी खचर् १५०.००

२० पऽपिऽका छपाइ तथा सूचना ूकाशन खचर् १०००.००

21 अन्य कायार्लय संचालन खचर् १०००.००

२२ सेवा तथा परामशर् खचर् १२५०.००

23 सूचना ूणाली तथा सफ्टवयर संचालन खचर् २५००.००

२४ करार सेवा शलु्क ५००.००

25 कमर्चारी तािलम खचर् ०.००

२६ कायर्बम खचर् २०००.००

27 अनगुमन मलु्यांकन खचर् ३००.००

२८ ॅमण खचर् १५००.००

29 िविवध खचर् २३८५.६०

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ५०१०_चालु

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ४०२०_जलाधार क्षेऽ संरक्षण

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ४०१०_वन, भ ुसंरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन
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३० सभा संचालन खचर् ६००.००

31 उ ार राहत तथा पनुःथार्पना खचर् १०००.००

३२ औषिध खिरद खचर् ०.००

33 अन्य सामािजक सहायता ७५०.००

३४ घर भाडा २०००.००

35 अन्य भाडा २५००.००

३६ अन्य िफतार् ७५०.००

37 कमर्चारी आवास सिुवधा २१६०.००

hDdf ७०१५५.६०
. हजारमा

ब.सं. कायर्बम/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हनुे ःथान लआय िविनयोजन .

1 हेलम्ब ुगाउँपािलका सडक MTMP ५००.००

2 मेिशनरी औजार १०००.००

3 िशक्षा, कृिष तथा पयर्टन क्षेऽमा अनसुन्धान तथा अध्ययन १५००.००

4 अन्य सावर्जिनक िनमार्ण ५५५०.००

5 न्याियक सिमित १०००.००

6 सरुक्षातफर्  खचर् २००.००

7 आिथर्क सहायता कोष ५००.००

8 एकल पु ष भ ा ३०००.००

9 वडा कायार्लयह  तथा िव ालयह मा अिप्टकल फाइबर िवःतार ५००.००

10 राजःव बाँडफाँडबाट आउन बाँकी संघको ३२०७९.००

11 राजःव बाँडफाँडबाट आउन बाँकी ूदेशको ५८२६.००

12 आन्तिरक आम्दानी उठ्न बाँकी ३९३८.००

13 वडा नं ५ को वडा कायार्लय भवन िनमार्णको भकु्तानी िदन बाँकी ६०२६.३१

14 वडा नं ६ को वडा कायार्लय भवन िनमार्णको भकु्तानी िदन बाँकी ९१८.१२

15 हेलम्ब ुमोडल िव ालय ६८६५.५७

16 कोिभड १९ कृिष पशपुालन पयर्टन  व्यवसायको सहिुलयत दरको ऋण  सपोटर् कायर्बम १०००.००

17 वडा पवुार्धार कायर्बम ३५००.००

18 राि य पिरचयपऽ तथा प ीकरण िवभाग (सशतर्) ३२००.००

जम्मा ७७१०३

संकेत नं./िवषयगत िशषर्कः ५०२०_अन्य पजुीगत खचर्
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