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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) १०० ० ० १००

१ रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) 22522 1 पटक ० ० १०० १००

आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग तलब भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद
अ�रगतका िश�क/कम�चारीह� समेत)

३२६९० ० ० ३२६९०

२ आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग तलब भ�ा अनुदान
(िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारीह� समेत)

21111 4 मिहना १६३४५ ८१७२.५ ८१७२.५ ३२६९०

मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क लािग तलब भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका
िश�क/कम�चारी,�ािविधक धारका �िश�क समेत)

५१८० ० ० ५१८०

३ मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क लािग तलब भ�ा अनुदान
(िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारी,�ािविधक धारका �िश�क समेत)

21111 4 पटक २५९० १२९५ १२९५ ५१८०

पोषण काय��म (युनीसेफ) १०० ० ० १००

४ पोषण काय��म (युनीसेफ);सामािजक कु�ती िव�द् सचेतना अिभमुखीकरण तािलम 22522 5 सं�ा ० ६० ४० १००

आधारभूत तथा आक��क सेवाको सुिन�ततका लािग औषधीको आपूित� र उपयोग, स��� काय��मह�को अनुगमन तथा
मू�ाङकन (अनुगमन मु�ा�न तथा काय��म काया��यन �मण खच�) १०० ० ० १००

५
आधारभूत तथा आक��क सेवाको सुिन�ततका लािग औषधीको आपूित� र उपयोग, स���
काय��मह�को अनुगमन तथा मू�ाङकन (अनुगमन मु�ा�न तथा काय��म काया��यन �मण
खच�)

22611 2 पटक ५० ० ५० १००

�ूनतम सेवा मापद� काया��यनका लािग आव�क औजार उपकरण तथा �ा� समा�ी ख�रद, मम�त तथा �व�थापन १०० ० ० १००

६ �ूनतम सेवा मापद� काया��यनका लािग आव�क औजार उपकरण तथा �ा� समा�ी
ख�रद, मम�त तथा �व�थापन

22522 1 पटक १०० ० ० १००

िवरामीको लािग ओ.िप.िड.िटकट (काव�न कपी सिहतको ) छपाई १०० ० ० १००

७ िवरामीको लािग ओ.िप.िड.िटकट (काव�न कपी सिहतको ) छपाई 22315 1 पटक १०० ० ० १००

औषिध लगायतका सामा�ीको ढुवानी तथा �र�ािकङ र िवतरण समेत १०० ० ० १००

८ औषिध लगायतका सामा�ीको ढुवानी तथा �र�ािकङ र िवतरण समेत 22522 2 पटक ५० ० ५० १००

महीला �ा� �यं सेिवका काय��म (अध� वािष�क सिम�ा र िदवस मनाउने) १२ ० ० १२
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई
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९ महीला �ा� �यं सेिवका काय��म (अध� वािष�क सिम�ा र िदवस मनाउने) 22522 1 सं�ा ० १२ ० १२

तलव ३५१ ० ० ३५१

१० रोजगार संयोजकको तलब 21111 13 मिहना १३५ १०८ १०८ ३५१

रोजगार संयोजकह�को लािग �थानीय भ�ा ११७ ० ० ११७

११ रोजगार संयोजकह�को लािग �थानीय भ�ा 21131 12 मिहना ३९ ३९ ३९ ११७

अ�थायी तथा करार कम�चारीका लािग पोशाक १० ० ० १०

१२ रोजगार संयोजकको लािग पोशाक 21121 1 मिहना ० ० १० १०

काया�लय संचालन तथा मसल� खच� ५० ० ० ५०

१३ रोजगार सेवा के�को काया�लय संचालन तथा मसल� खच� 22311 4 पटक १२.५ १२.५ २५ ५०

�ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान २३०२ ० ० २३०२

१४ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान 22522 4 पटक ११५.१ ५७.५५ ५७.५५ २३०.२

१५ पा�र�िमक िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान 21111 12 मिहना ६९०.६ ६९०.६ ६९०.६ २०७१.८

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान १४१३९ ० ० १४१३९

१६ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान अ�ग�त सीता मािव अ◌ावािसय ४ कोठे भवन िनमा�ण,
खापू�नाथ-४

31111 3 भवन ३४१३ ३४१३ ३४१३ १०२३९

१७ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान अ�ग�त िव�ालयको भाैितक िनमा�ण 31112 3 सं�ा १३०० १३०० १३०० ३९००

साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान ५६६ ० ० ५६६

१८ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान 22522 4 पटक २८३ १४१.५ १४१.५ ५६६

तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान ५२६५ ० ० ५२६५

१९ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान 22522 12 मिहना १७५५ १७५५ १७५५ ५२६५

िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान ५८४ ० ० ५८४

२० िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान 22522 4 पटक ३३ १६.५ १६.५ ६६

२१ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन ( लेखाप�र�ण खच�) अनुदान 22522 4 पटक ९५ ४७.५ ४७.५ १९०
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई
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२२ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन क��ुटर ख�रद �ित िवदालय �. 50000.00 (भानुभ�, शंकर,
, कैलाश , वागे�री अ◌ा.िव. र ��ा मा.िव. लाइ) अनुदान

22522 5 पटक ० १०० १५० २५०

२३ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन क��ुटर ख�रद (मा�ारा मा.िव. लाइ) अनुदान 22522 4 पटक ० ३९ ३९ ७८

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र
िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

९०१ ० ० ९०१

२४ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय,
वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

22522 4 सं�ा ० ४५०.५ ४५०.५ ९०१

िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान १२०१ ० ० १२०१

२५ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन मािलका मा.िव.
लाली लाइअनुदान

22522 1 सं�ा ० ३०० ० ३००

२६ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन मा�ारा मा.िव.
खप�लगाउ लाइअनुदान

22522 1 सं�ा ० ० ५०० ५००

२७ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन िसता मा.िव.
िछ�ा लाइ अनुदान

22522 1 सं�ा ० २५० ० २५०

२८ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन ��ा मा.िव.
रायालाइ अनुदान

22522 1 सं�ा १५१ ० ० १५१

�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान ५२७ ० ० ५२७

२९ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन
अनुदान

22522 4 पटक ११२.८५ ५६.४२५ ५६.४२५ २२५.७

३० �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन
अनुदान

22522 4 पटक १५०.६५ ७५.३२५ ७५.३२५ ३०१.३

साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) ८६९ ० ० ८६९

३१ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) 22522 4 पटक ४३४.५ २१७.२५ २१७.२५ ८६९

�ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान ३६७ ० ० ३६७

३२ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान 21111 4 पटक १८३.५ ९१.७५ ९१.७५ ३६७
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान २२५४ ० ० २२५४

३३ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान अ�रगत िसता मा.िव. भवन िनमा�ण 31111 1 सं�ा ० ७५४ ० ७५४

३४ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान िव�ालयको भाैितक संरचना मम�त 31159 3 पटक ५०० ५०० ५०० १५००

साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान ९० ० ० ९०

३५ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान 22522 4 पटक ४५ २२.५ २२.५ ९०

तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान ८३९ ० ० ८३९

३६ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान 22522 4 मिहना ४१९.५ २०९.७५ २०९.७५ ८३९

िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान ९३ ० ० ९३

३७ गाउँपालीका िभ� रहेका िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान 22522 4 पटक ४६.५ २३.२५ २३.२५ ९३

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र
िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

१४४ ० ० १४४

३८ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय,
वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

22522 3 पटक ४८ ४८ ४८ १४४

िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान १९१ ० ० १९१

३९ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन ��ा. मा.िव.
रायालाइ नुदान

22522 1 सं�ा ४९ ० ० ४९

४० िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन भानुभ�
अ◌ा.िव. गाे�का लाइ नुदान

22522 1 सं�ा ५० ० ० ५०

४१ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन शंकर अ◌ा.िव.
थाली लाइ नुदान

22522 1 सं�ा ९२ ० ० ९२

�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान ८४ ० ० ८४

४२ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन
अनुदान

22522 4 पटक ४२ २१ २१ ८४

साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) १३८ ० ० १३८
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

४३ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) 22522 3 पटक ४६ ४६ ४६ १३८

�ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान ६५२ ० ० ६५२

४४ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान 22522 4 पटक ३२६ १६३ १६३ ६५२

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान ४००७ ० ० ४००७

४५ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान अ�रग�त सीता मािव िव�ालय भाैितक संरचना िनमा�ण 31111 1 सं�ा ० ४००७ ० ४००७

साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान १६० ० ० १६०

४६ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान 22522 4 पटक ८० ४० ४० १६०

तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान १४९२ ० ० १४९२

४७ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान 22522 4 मिहना ७४६ ३७३ ३७३ १४९२

िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान १६६ ० ० १६६

४८ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान 22522 4 पटक ८३ ४१.५ ४१.५ १६६

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र
िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

२५५ ० ० २५५

४९ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय,
वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

22522 3 पटक ८५ ८५ ८५ २५५

िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान ३४० ० ० ३४०

५० िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन कैलाश अ◌ा.िव.
िपउसलाइ अनुदान

22522 1 सं�ा ७०.५ ० ० ७०.५

५१ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन बागे�री
अ◌ा.िव. ता�ालाइ अनुदान

22522 1 सं�ा ७०.५ ० ० ७०.५

५२ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन शंकर अ◌ा.िव.
िपउसलाइ अनुदान

22522 1 सं�ा ५८ ० ० ५८

५३ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन इ�र�ाला
अ◌ा.िव. लेखलाइ अनुदान

22522 1 सं�ा ७०.५ ० ० ७०.५
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

५४ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन िह�ा नाैधारा
अ◌ा.िव. दुपा� लाइ अनुदान अनुदान

22522 1 सं�ा ७०.५ ० ० ७०.५

�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान १४९ ० ० १४९

५५ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी (बुक कर�नर) एवम् क�ा ८ को परी�ा
�व�थापन अनुदान

22522 4 पटक ७४.५ ३७.२५ ३७.२५ १४९

साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) २७९ ० ० २७९

५६ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) 22522 4 पटक ५७.३५ २८.६७५ २८.६७५ ११४.७

५७ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (िसता मा.िव. लाइ आवासीय) 22522 4 पटक ८२.१५ ४१.०७५ ४१.०७५ १६४.३

िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) ९०१ ० ० ९०१

५८ िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
िकिमथाङ िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० २६२.९ २६२.९

५९ िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
माइखोला िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० २२५.३४३ २२५.३४३

६० िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
िप�ारी खोला िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० २२५.३४३ २२५.३४३

६१ िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
कालोमूल लेखमाजा िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० १८७.४१४ १८७.४१४

खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) २४२२ ० ० २४२२

६२ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) जाइम�ा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० २०६.५६४ २०६.५६४

६३ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) बा�टा खापा िनमा�ण योजना

31158 1 सं�ा ० ० २६८.५३३ २६८.५३३

६४ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) खाती गु�ा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० २३२.३८५ २३२.३८५
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

६५ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) पानलोटी सुनाखाडा खापा िनमा�ण योजना

31158 1 सं�ा ० ० २०६.५६४ २०६.५६४

६६ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) बा�न खक�  खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० २३२.३८५ २३२.३८५

६७ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) लेख खापा िनमा�ण योजना

31158 1 सं�ा ० ० ९४.५२८ ९४.५२८

६८ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) मा�ारा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा १७०.२११ ० ० १७०.२११

६९ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) जाकोट खापा िनमा�ण योजना

31158 1 सं�ा १८३.४५४ ० ० १८३.४५४

७० खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) ता�ा खापा िनमा�ण योजना

31158 1 सं�ा १०३.९४६ ० ० १०३.९४६

७१ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) फो�ाङ खापा िनमा�ण योजना

31158 1 सं�ा १३६.६१७ ० ० १३६.६१७

७२ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) नायकबाडा खापा िनमा�ण योजना

31158 1 सं�ा १८४.१८९ ० ० १८४.१८९

७३ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) मिसना खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ४१.५०७ ० ० ४१.५०७

७४ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) कुती िह�ा लाक�  खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा १०६.६५३ ० ० १०६.६५३

७५ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७)बै�ाडी दुपा� खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा १११.१११ ० ० १११.१११

७६ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) बाघधारा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा १४३.३५३ ० ० १४३.३५३

सुधा�रएको पानी घ� तथा सुधा�रएको चु�ो सहयोग (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) ४१८ ० ० ४१८
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

७७ सुधा�रएको पानी घ� तथा सुधा�रएको चु�ो सहयोग (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७)

22522 2 पटक ० ० ४१८ ४१८

जीिवकोपाज�न स��� पूवा�धार सहयोग (Polyhouse, Collection center, Rustichouse, Coldstore, etc.) (�ािमण जल�ोत
�व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)

१३९ ० ० १३९

७८ जीिवकोपाज�न स��� पूवा�धार सहयोग (Polyhouse, Collection center, Rustichouse,
Coldstore, etc.) (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)

31112 4 पटक ० ३१.५५ ३१.५५ ६३.१

७९ जीिवकोपाज�न स��� पूवा�धार सहयोग (कृषकह�लाइ साेलार डायर ख�रद तथा िवतरण सहयाेग)
(�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)

31122 4 पटक ० ३७.९५ ३७.९५ ७५.९

सं�थागत शौचालय िनमा�ण तथा सुधार (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) १९३ ० ० १९३

८० सं�थागत शौचालय िनमा�ण तथा सुधार (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) 22522 2 सं�ा ९६.५ ० ९६.५ १९३

अ� सरसफाइ तथा ��ता संरचना (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) ५० ० ० ५०

८१ अ� सरसफाइ तथा ��ता संरचना (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) 22522 2 पटक २५ ० २५ ५०

�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना संचालनको लािग गाउँपािलकाको लािग काया�लय खच� १०० ० ० १००

८२ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना संचालनको लािग गाउँपािलकाको लािग काया�लय खच� 22522 4 पटक २५ २५ ५० १००

�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना संचालनको लािग गाउँपािलका प�रयोजना सहयोग ईकाईका (RMSU) कम�चारीह�को
सिम�ा, बैठक, �मण तथा काया�लय संचालन खच� २०० ० ० २००

८३ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना संचालनको लािग गाउँपािलका प�रयोजना सहयोग
ईकाईका (RMSU) कम�चारीह�को सिम�ा, बैठक, �मण तथा काया�लय संचालन खच�

22522 4 पटक ५० ५० १०० २००

�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी स��� तािलम, गो�ी तथा अवोकन
�मण आिद समेत ५० ० ० ५०

८४ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स��� Home garden management training

22522 20 पटक १२.५ २५ १२.५ ५०

गाउँपािलका जल�ोत अिधकृत प�रचालन खच� १०० ० ० १००

८५ गाउँपािलका जल�ोत अिधकृत प�रचालन खच� 21111 4 पटक २५ २५ ५० १००

प�रयोजनाको काय��म संचालनको लािग सहयोगी सं�था / ��� प�रचालन ७०० ० ० ७००



8/1/2019 SuTRA :: सशत� अनुदान

https://sutra.gov.np/new/awpb_report_local/report_sub_activity_igcgrant_bd.asp?ty=3 9/21

�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

८६ प�रयोजनाको काय��म संचालनको लािग सहयोगी सं�था / ��� प�रचालन 22522 4 पटक १७५ ३५० १७५ ७००

�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका तथा नगरपािलका �रमा ग�रने �मता िवकास / अनुगमन तथा
मु�ांकन ि�याकलापह� ज�ै तािलम, गो�ी, अवलोकन �मण, आिद ५० ० ० ५०

८७ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका Total sanitation 22522 1 पटक ० ० ५० ५०

चरणव� �णाली अ�ग�तका तािलम तथा गो�ीह� ६० ० ० ६०

८८ खानेपानी याेजना स��� उसलाइ चरणव� �णाली अ�ग�तका तािलम तथा गो�ीह� 22522 4 पटक १५ ३० १५ ६०

िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) ६२४१ ० ० ६२४१

८९ िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
िकिमथाङ िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० १८२०.३ १८२०.३

९० िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
माइखोला िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० १५६०.२५७ १५६०.२५७

९१ िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
िप�ारी खोला िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० १५६०.२५७ १५६०.२५७

९२ िसंचाईं तथा ब�उपयोगी आयोजनाह� (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)
कालोमूल लेखमाजा िसचाइ योजना

31155 1 पटक ० ० १३००.१८६ १३००.१८६

खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) १६७६८ ० ० १६७६८

९३ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) जाइम�ा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० १४३०.२३६ ० १४३०.२३६

९४ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) बा�टा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० १८५९.३०७ १८५९.३०७

९५ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७)खाती गु�ा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० १६०९.०१५ १६०९.०१५

९६ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) पानलोटी सुनाखाडा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० १४३०.२३६ १४३०.२३६
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई
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चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

९७ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) बा�न खक�  खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० १६०९.०१५ १६०९.०१५

९८ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७)लेख खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ० ० ६५४.५०६ ६५४.५०६

९९ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) मा�ारा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ११७८.५३ ० ० ११७८.५३

१०० खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) जाकोट खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा १२७०.२२४ ० ० १२७०.२२४

१०१ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) ता�ा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ७१९.७१४ ० ० ७१९.७१४

१०२ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) फो�ाङ खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ९४५.९२९ ० ० ९४५.९२९

१०३ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) नायकबाडा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा १२७५.३११ ० ० १२७५.३११

१०४ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) मिसना खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा २८६.०६४ ० ० २८६.०६४

१०५ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) कुतीिह�ा लाक�  खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ७३८.४६१ ० ० ७३८.४६१

१०६ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७)बै�ाडी दुपा� लाक�  खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ७६९.३२४ ० ० ७६९.३२४

१०७ खानेपानी संरचना िनमा�ण, सुधार, तथा �रो�ित (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७) बाघधारा खापा िनमा�ण योजना

31156 1 सं�ा ९९२.१२८ ० ० ९९२.१२८

सुधा�रएको पानी घ� तथा सुधा�रएको चु�ो सहयोग (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) २१०२ ० ० २१०२

१०८ सुधा�रएको पानी घ� तथा सुधा�रएको चु�ो सहयोग (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना
२०७६/७७)

22522 2 पटक १०५१ ० १०५१ २१०२
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गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई
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जीिवकोपाज�न स��� पूवा�धार सहयोग (Polyhouse, Collection center, Rustichouse, Coldstore, etc.) (�ािमण जल�ोत
�व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)

९६१ ० ० ९६१

१०९ जीिवकोपाज�न स��� पूवा�धार सहयोग (Polyhouse, Collection center, Rustichouse,
Coldstore, etc.) (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)

31112 4 पटक ० २१८.४५ २१८.४५ ४३६.९

११० जीिवकोपाज�न स��� पूवा�धार सहयोग (कृषकह�लाइ साेलार डायर ख�रद तथा िवतरण सहयाेग)
(�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७)

31122 4 पटक ० २६२.०५ २६२.०५ ५२४.१

लघु उधम �वध�न पँुजीगत सहयोग (�ािमण जल�ोत ��थापन प�रयोजना) १२०० ० ० १२००

१११ लघु उधम �वध�न पँुजीगत सहयोग (�ािमण जल�ोत ��थापन प�रयोजना) 22522 1 पटक ० ० १२०० १२००

सं�थागत शौचालय िनमा�ण तथा सुधार (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) १३३४ ० ० १३३४

११२ सं�थागत शौचालय िनमा�ण तथा सुधार (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) 31158 2 सं�ा ६६७ ० ६६७ १३३४

अ� सरसफाइ तथा ��ता संरचना (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) ३५० ० ० ३५०

११३ अ� सरसफाइ तथा ��ता संरचना (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना २०७६/७७) 22522 2 पटक १७५ ० १७५ ३५०

व�उदे��य योजनाह�, लघु जल िबद्युत समेत (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना) १८६०० ० ० १८६००

११४ व�उदे��य योजनाह�, लघु जल िबद्युत समेत (�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना) याङ्चु
खोला लघु जलिवद्युत िनमा�ण योजना

31153 2 पटक ० ० १८६०० १८६००

�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी स��� तािलम, गो�ी तथा अवोकन
�मण आिद समेत २०५० ० ० २०५०

११५ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त Account, loan and office management training

22522 1 पटक ० २०० ० २००

११६ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स��� Cooperative management training

22522 1 पटक ० १०० ० १००

११७ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स��� TOT on Cooperatives

22522 1 पटक ० १०० ० १००

११८ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त Exposure visit to cooperatives members

22522 1 पटक ० ३०० ० ३००
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

११९ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त Seabuckthron management, processing and management training

22522 1 पटक २०० ० ० २००

१२० �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त Off seasonal vegetable production training

22522 2 पटक ० २०० ० २००

१२१ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त LRP mobilization

22522 2 पटक ५० ५० ० १००

१२२ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त Leader farmer development/training

22522 1 पटक ० २०० ० २००

१२३ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त Commercial vegetable production training

22522 1 पटक ० ३०० ० ३००

१२४ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना अ�ग�तको जीिवकोपाज�न, आयआज�न तथा सहकारी
स���त Home garden management training

22522 20 पटक ८७.५ १७५ ८७.५ ३५०

गाउँपािलका जल�ोत अिधकृत प�रचालन खच� ७०० ० ० ७००

१२५ गाउँपािलका जल�ोत अिधकृत प�रचालन खच� 21111 4 पटक ३५० १७५ १७५ ७००

प�रयोजनाको काय��म संचालनको लािग सहयोगी सं�था / ��� प�रचालन ४१०० ० ० ४१००

१२६ प�रयोजनाको काय��म संचालनको लािग सहयोगी सं�था / ��� प�रचालन 22522 4 पटक २०५० १०२५ १०२५ ४१००

�ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका तथा नगरपािलका �रमा ग�रने �मता िवकास / अनुगमन तथा
मु�ांकन ि�याकलापह� ज�ै तािलम, गो�ी, अवलोकन �मण, आिद १८५० ० ० १८५०

१२७ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका तथा नगरपािलका �रमा ग�रने
�मता िवकास / अनुगमन तथा मु�ांकन ि�याकलापह� Capacity building to RM

22522 2 पटक १०० १०० ० २००

१२८ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका तथा नगरपािलका �रमा ग�रने
�मता िवकास / अनुगमन तथा मु�ांकन ि�याकलापह� RM level planning

22522 3 पटक ५० ० १०० १५०

१२९ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका तथा नगरपािलका �रमा ग�रने
�मता िवकास / अनुगमन तथा मु�ांकन ि�याकलापह� First aid kit for FCHV

22522 1 पटक ० १५० ० १५०
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

१३० �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका तथा नगरपािलका �रमा ग�रने
�मता िवकास / अनुगमन तथा मु�ांकन ि�याकलापह� Filter for schools

22522 1 पटक ० ० २०० २००

१३१ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका Total sanitation Program 22522 1 पटक ० ० २५० २५०

१३२ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका Scheme sustainability workshop
RM level

22522 1 पटक ० ० २०० २००

१३३ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका Basic O&M, Sanitation, hygiene
training to female tap group

22522 2 पटक ० १०० १०० २००

१३४ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका Monitoring cost 22522 3 पटक १०० १०० १०० ३००

१३५ �ािमण जल�ोत �व�थापन प�रयोजना स��� गाउँपािलका Ucs management training 22522 1 पटक ० २०० ० २००

चरणव� �णाली अ�ग�तका तािलम तथा गो�ीह� ६९० ० ० ६९०

१३६ खानेपानी याेजना स��� उसलाइ चरणव� �णाली अ�ग�तका तािलम तथा गो�ीह� 22522 4 पटक ८५ १७० ८५ ३४०

१३७ िसंचाइ ब�उपयाेगी याेजना स��� उसलाइ चरणव� �णाली अ�ग�तका तािलम तथा गो�ीह� 22522 4 पटक ५० १०० ५० २००

१३८ लघु जलिवदुत याेजना स��� उसलाइ चरणव� �णाली अ�ग�तका तािलम तथा गो�ीह� 22522 4 पटक ३७.५ ३७.५ ७५ १५०

िविभ� सचेतना अिभयान, सश�ीकरण तािलम गो�ी ज�ै: IEC materials, Media mobilization, GESI sensitization training,
Women in decision making, Day celebrations, आिद समेत १४५० ० ० १४५०

१३९ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त IEC materials ख�रद ढुवानी र
िवतरण

22522 1 पटक ० २०० ० २००

१४० िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त FM radio Media
Mobilization

22522 1 पटक ० ० १०० १००

१४१ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त Training/Workshop
MHM/Chaupadi

22522 2 पटक ० १०० १०० २००

१४२ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त HRBA/GESI training to RM
members

22522 2 पटक ० ५० ५० १००

१४३ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त BCC trainig for RM level 22522 1 पटक ० ० १०० १००

१४४ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त TOT on Dhami/Jhakri 22522 1 पटक ० १०० ० १००
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

१४५ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त Consultation
workshop/training on RM policy for DHM

22522 2 पटक ० ५० ५० १००

१४६ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त Ucs female members
workshop

22522 1 पटक ० १५० ० १५०

१४७ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त Workshop on women as
decision maker

22522 1 पटक ० ० २०० २००

१४८ िविभ� सचेतना अिभयान, सश��करण तािलम तथा गो�ी अ�ग�त National days celebration 22522 2 पटक ० १०० १०० २००

�ािविधक तािलमह� ज�ै: VMW, LRP, आिद समेत २०० ० ० २००

१४९ �ािविधक तािलमह� (मम�त संभार काय��ता तािलम) ज�ै: VMW, LRP, आिद समेत 22522 1 पटक ० ० २०० २००

CCA / DRR स��� �मता िवकास तथा सचेतना ि�याकलाप २०४ ० ० २०४

१५० CCA / DRR स��� �मता िवकास तथा सचेतना ि�याकलाप 22522 1 पटक ० ० २०४ २०४

बोकचेगौडा, या�ुखोला ट�स (आर.ए.िड.सी.) झो.पु, खापु�नाथ गाउँपािलका, ��ा ५००० ० ० ५०००

१५१ या�ुखोला ट�स (आर.ए.िड.सी.) झो.पु, खापु�नाथ गाउँपािलका, ��ा 31151 1 सं�ा १००० ० ० १०००

१५२ छारेपुल मम�त (आर.ए.िड.सी.) झो.पु, खापु�नाथ गाउँपािलका, ��ा 31151 1 सं�ा ० १२०० ० १२००

१५३ न� खाेला झाे.पु. िनमा�ण समपुरक (आर.ए.िड.सी.) झो.पु, खापु�नाथ गाउँपािलका, ��ा 31151 1 सं�ा ० १४०० ० १४००

१५४ काराङ खाेला झाे.पु. िनमा�ण समपुरक (आर.ए.िड.सी.) झो.पु, खापु�नाथ गाउँपािलका, ��ा 31151 1 सं�ा ० १४०० ० १४००

�थानीय तहका �ा� चौकी,�ा �ा के र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव महगी भ�ा �थानीय भ�ा पोषाक लगायत
अ� �शासनीक खच� समेत १२७३९ ० ० १२७३९

१५५ �थानीय तहका �ा� चौकी,�ा �ा के र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव महगी
भ�ा �थानीय भ�ा पोषाक लगायत अ� �शासनीक खच� समेत

21111 4 पटक ६३६९.५ ३१८४.७५ ३१८४.७५ १२७३९

िप.िब.सी. तथा �यरोगका िवरामी तथा �यरोग भएका सबै बालबािलकामा स�क� का सबै घरप�रवारका सद�ह�मा स�क�
प�र�ण, एवं jिवरामीका घरप�रवारमा पाँच वष� मुिनका �यरोगको कुनै िच� ल�णा नभएका बालबािलकालाइ िट.िब. िप.टी
काय��म

४ ० ० ४
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आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई
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१५६
िप.िब.सी. तथा �यरोगका िवरामी तथा �यरोग भएका सबै बालबािलकामा स�क� का सबै
घरप�रवारका सद�ह�मा स�क�  प�र�ण, एवं jिवरामीका घरप�रवारमा पाँच वष� मुिनका
�यरोगको कुनै िच� ल�णा नभएका बालबािलकालाइ िट.िब. िप.टी काय��म

22522 1 पटक ० ० ४ ४

उपचार के�ह�मा आक��क अव�थामा औसिध एवं �ाब सामा�ी ढुवानी, काय��मका लािग आव�क �ेशनरी तथा फम�
फरमेट फोटोकपी, िबरामीको ���गत िववरण ई-िट.िब रिज�रमा अ�ाविधक, समुदाय प�रचालन ग�र �यरोग िवरामी
िनदानका लािग �ेषण तथा उपचार, िव� �

३० ० ० ३०

१५७
उपचार के�ह�मा आक��क अव�थामा औसिध एवं �ाब सामा�ी ढुवानी, काय��मका लािग
आव�क �ेशनरी तथा फम� फरमेट फोटोकपी, िबरामीको ���गत िववरण ई-िट.िब रिज�रमा
अ�ाविधक, समुदाय प�रचालन ग�र �यरोग िवरामी िनदानका लािग �ेषण तथा उपचार, िव� �

22522 1 सं�ा ० ० ३० ३०

�ा� सं�थाबाट टाढा रहेका ब�ी तथा �ा� सेवामा प�च कम भएका, कारागार, गु�ा, �ुल, बृधा�म,उ�ोग भएको �े�,
शहरी घनाब�ी, लगायत अ� �यरोगका जो�खमयु� जनसं�ामा माइ�ो�ोिपक �ा� लगायतका अ� सकृय �यरोग
खोजपडताल काय��म

५० ० ० ५०

१५८
�ा� सं�थाबाट टाढा रहेका ब�ी तथा �ा� सेवामा प�च कम भएका, कारागार, गु�ा, �ुल,
बृधा�म,उ�ोग भएको �े�, शहरी घनाब�ी, लगायत अ� �यरोगका जो�खमयु� जनसं�ामा
माइ�ो�ोिपक �ा� लगायतका अ� सकृय �यरोग खोजपडताल काय��म

22522 1 पटक ० ० ५० ५०

काय��मको िनयिमत अनुगमन तथा मु�ांकन ग�र काय��मको गुण�रीयता सुिन��चत गन�, �थलगत अनुिश�ण ग�र
�ा�किम�ह�को �मता अिभवृ��द, �यरोगका िबरामीको उपचारको नितजको कोहट� िव�ेषण तथा काय��मको चौमािसक
सिम�ा

८० ० ० ८०

१५९
काय��मको िनयिमत अनुगमन तथा मु�ांकन ग�र काय��मको गुण�रीयता सुिन��चत गन�,
�थलगत अनुिश�ण ग�र �ा�किम�ह�को �मता अिभवृ��द, �यरोगका िबरामीको उपचारको
नितजको कोहट� िव�ेषण तथा काय��मको चौमािसक सिम�ा

22522 1 पटक ० ० ८० ८०

प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��मका लािग औजार/उपकरण ख�रद २७ ० ० २७

१६० प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��मका लािग औजार/उपकरण ख�रद 22522 1 पटक २७ ० ० २७

मातृ तथा नविशशु काय��मका लािग ��� करार ५३२ ० ० ५३२

१६१ मातृ तथा नविशशु काय��मका लािग ��� करार 22413 2 सं�ा २६६ २६६ ० ५३२

प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म ११८३ ० ० ११८३
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१६२ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��मको �े� ि�� छपाइ र िकट ख�रद 22522 1 पटक ८० ० ० ८०

१६३ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त पािलकाको कुनै एक दिलत ब�ीमा �जनन
�ा� र प�रवार िनयोजन स��� जनचेतना काय��म

22522 1 पटक ० ६० ० ६०

१६४ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त ब�ाकरण िशिवर अगावै FCHV सँग
छलफल काय��म

22522 1 पटक ० ३५ ० ३५

१६५ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त पूण� सँ�थागत सु�ेरी वडा बनाउने योजना
िनमा�ण

22522 1 पटक ८० ० ० ८०

१६६ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त अ�टेिटक िफ�ुला र पाठेघरको ��िनङ
�ा� स�ालन

22522 1 पटक ० १०० ० १००

१६७ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��मस��ी रेिडयो काय��म 22522 1 पटक ५१ ० ० ५१

१६८ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त FCHV पोशाक भ�ा 22522 36 जना ० ० २७० २७०

१६९ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त FCHV लाइ िदघ�कालीन सेवाको लािग
स�ानजनक िबदाइ

22522 2 जना ० ० ४० ४०

१७० प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त िव�ालय िश�ा काय��म 22522 4 सं�ा ० ० ४० ४०

१७१ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त िव�ालयमा शेनेटरी �ाड िवतरण 22522 5 सं�ा ० ० ४० ४०

१७२ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त IUCD, Implant, Ring presury, VIA Test
��िनक

22522 2 पटक ० ६६ ६६ १३२

१७३ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म अ�ग�त गाँउघर ��िनक यातायात खच� 22522 12 सं�ा १५ १५ १५ ४५

१७४ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��मको समी�ा, अनुगमन, मू�ांकन र �ितवेदन 22522 3 पटक ० ५० २५ ७५

१७५ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म ब�ाकरण घु�ी िशिवर काय��म 22522 1 पटक ० ० १३५ १३५

मातृ तथा नविशशु काय��म ४३० ० ० ४३०

१७६ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त SBA ONsite Coaching / MNH Update Program 22522 1 पटक ० ६० ० ६०

१७७ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त बिथ�ङ से�रको लािग �ेचर ख�रद काय��म 22511 1 पटक ५० ० ० ५०

१७८ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त बिथ�ङ से�रको लािग अ◌ाव�क सामा�ी ख�रद 22522 1 पटक ११० ० ० ११०
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१७९ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त SBA द� �सुतीकम� तािलम 22522 2 पटक ० ६० ६० १२०

१८० मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त अ�� ासाउ� काय��म 22522 2 पटक ४५ ० ४५ ९०

मातृ तथा नविशशु काय��म अनुगमन तथा सुप�रवे�ण १० ० ० १०

१८१ मातृ तथा नविशशु काय��म अनुगमन तथा सुप�रवे�ण 22611 1 पटक ० ० १० १०

मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा, ANC, �ानो झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate
र िनशु� गभ�पतन काय��म ८९५ ० ० ८९५

१८२ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त �ेषण काय��म 22522 20 सं�ा २० ४० ४० १००

१८३ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त गभ�पतन काय��म 22522 5 सं�ा ४ ८ ८ २०

१८४ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त अ◌ामा सुर�ा काय��म 22522 120 सं�ा २८८ १९२ ९६ ५७६

१८५ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�तल �ानाे झाेला ख�रद, ढुवानी र िवतरण काय��म 22522 1 पटक ८०.५ ० ० ८०.५

१८६ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�तल िभटािमन के, �ा�ेसाइट स�ेट, �ा��एम गु�ाेनेट
ख�रद, ढुवानी र िवतरण काय��म

22522 1 पटक १०० ० ० १००

१८७ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त अनुगमन , मू�ांकन र �रपोिट�ङ 22611 2 सं�ा ० ९.२५ ९.२५ १८.५

पोषण काय��म (नेपाल सरकार) ३०६ ० ० ३०६

१८८ पोषण काय��म (नेपाल सरकार) सब�तम िपठो तथा खा�व�ु तयारी तािलम 22522 5 सं�ा ० १६०.८४ ० १६०.८४

१८९ पोषण काय��म (नेपाल सरकार) गभ�वती मिहलाको लािग सुरि�त मातृ� र पोषण स���
अिभमुखीकरण

22522 5 सं�ा ० ११३.३४ ० ११३.३४

१९० पोषण काय��म (नेपाल सरकार) बािलकास सहजकता�का लािग पोषण स��ी एक िदने
अिभमुखीकरण काय��म

22522 1 पटक ० ० ३१.८२ ३१.८२

दानुरा �वेला खोप अिभयान ४६ ० ० ४६

१९१ दादुरा �वेला खोप अिभयान 22522 1 पटक ४६ ० ० ४६

रोटा खोप सु�वात १५ ० ० १५

१९२ रोटा खोप सु�वात 22522 1 पटक १५ ० ० १५

िनयिमत तथा पुण� खोप िदगोपना र खोप ढुवानी ३०२ ० ० ३०२
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१९३ िनयिमत तथा पुण� खोप िदगोपना स��� काय��म 22522 1 पटक ० ३५ ० ३५

१९४ िनयिमत खोप तथा अ� सामा�ी ढुवानी 22522 12 पटक ३५ ३५ ३५ १०५

१९५ िभटािमन ए �ा�ुल र जुकाको अ◌ाैषिध िवतरण काय��म अ�ग�त FCHV प�रचालन खच� 22522 2 पटक ८१ ० ८१ १६२

खोप के� िनमाण� ३७४ ० ० ३७४

१९६ खोप के� िनमाण� ( खापू�नाथ-४,लेख गाँउमा खोप के�को भवन िनमा�ण) 31159 1 सं�ा ३७४ ० ० ३७४

रेिबज, सप�दंश आिदको जनचेतनास��� �चार �सार तथा िदवस मनाउने पशु पं�ी आदीबाट �ने ई�ुए�जा, बड� �ु, ए यम आर
िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस आदी िविभ� स�वारोग स��� रोकथाम र सचेतना काय��म २० ० ० २०

१९७
रेिबज, सप�दंश आिदको जनचेतनास��� �चार �सार तथा िदवस मनाउने पशु पं�ी आदीबाट �ने
ई�ुए�जा, बड� �ु, ए यम आर िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस आदी िविभ� स�वारोग स���
रोकथाम र सचेतना काय��म

22522 1 पटक २० ० ० २०

नसन� रोग स��� काय��म (अिभमु�खकरण, नसन� रोग तथा मानिसक �ा�स��� सचेतना काय��म(Hypertension,
Diabetes, COPD, Cancer days ) ) ७० ० ० ७०

१९८ नसन� रोग स��� काय��म (अिभमु�खकरण, नसन� रोग तथा मानिसक �ा�स��� सचेतना
काय��म(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days ) )

22522 1 पटक ० ० ७० ७०

मानिसक �ा� स��ी मह�पूण� िदवस मनाउने (आ�ह�ा रोकथाम िदवस, मानिसक �ा� िदवस, अ�ाईमर
िदवस)मानिसक �ा� सम�ाबाट �भािवत ���का प�रवारका सद�ह� (�ाहारकता�ह� ) का लागी �मता अिभि�धी
काय��म

१९ ० ० १९

१९९
मानिसक �ा� स��ी मह�पूण� िदवस मनाउने (आ�ह�ा रोकथाम िदवस, मानिसक �ा�
िदवस, अ�ाईमर िदवस)मानिसक �ा� सम�ाबाट �भािवत ���का प�रवारका सद�ह�
(�ाहारकता�ह� ) का लागी �मता अिभि�धी काय��म

22522 1 पटक १९ ० ० १९

महामारी तथा �कोपज� रोगह�को अब�थामा RRT/ CRRT प�रचालन गन�, चौमािशक �र�ु तथा अिभमुखीकरण गन� ६० ० ० ६०

२०० महामारी तथा �कोपज� रोगह�को अब�थामा RRT/ CRRT प�रचालन गन�, चौमािशक �र�ु तथा
अिभमुखीकरण गन�

22522 2 पटक ३० ० ३० ६०

िव� कु�रोग िदवस तथा अपांगता िदवसको उपल�मा काय��म १५ ० ० १५

२०१ िव� कु�रोग िदवस तथा अपांगता िदवसको उपल�मा काय��म 22522 2 पटक ० ७.५ ७.५ १५
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

�थानीय तहका �ा� सं�थाह�को मािसक, चौमािसक सिम�ा, सूचना संकलन, गुण�र सुधार साथै िवधुितय �ितवेदनका लािग
इ�रनेट सेवा समशुल भु�ानी समेत १२१ ० ० १२१

२०२ �थानीय तहका �ा� सं�थाह�को मािसक, चौमािसक सिम�ा, सूचना संकलन, गुण�र सुधार
साथै िवधुितय �ितवेदनका लािग इ�रनेट सेवा समशुल भु�ानी समेत

22522 4 पटक ३०.२५ ३०.२५ ६०.५ १२१

िब�ालय �ा� िश�ा, आमा समूह तथा �थानीय तहमा �ा�का लािग सामािजक �वहार प�रवत�न �व�द�न अिभयान १२५ ० ० १२५

२०३ िब�ालय �ा� िश�ा, आमा समूह तथा �थानीय तहमा �ा�का लािग सामािजक �वहार
प�रवत�न �व�द�न अिभयान

22522 5 सं�ा ० ० १२५ १२५

�ा� सं�थाका स�ूण� कम�चारीका लािग सं�मण रोकथाम तथा �ा� सं�थाज� फोहोरमैला �व�थापन स��ी Wholesite
Orientation ७०० ० ० ७००

२०४ �ा� सं�थाका स�ूण� कम�चारीका लािग सं�मण रोकथाम तथा �ा� सं�थाज� फोहोरमैला
�व�थापन स��ी Wholesite Orientation

22522 3 पटक २०० २०० २०० ६००

२०५ �ा� सं�थाका स�ूण� कम�चारीका लािग सं�मण रोकथाम तथा �ा� सं�थाज� फोहोरमैला
�व�थापन स��ी Wholesite Orientation

22522 1 पटक १०० ० ० १००

औषिधको समुिचत �योग �वध�नको लािग साथी समुह िश�ा काय�कम ( peer group discussion) तथा आधारभूत �ा� सेवा
स��� �रीय उपचार प��ित अिभमु�खकरण तथा सिम�ा काय��म १२५ ० ० १२५

२०६ औषिधको समुिचत �योग �वध�नको लािग साथी समुह िश�ा काय�कम ( peer group discussion)
तथा आधारभूत �ा� सेवा स��� �रीय उपचार प��ित अिभमु�खकरण तथा सिम�ा काय��म

22522 5 पटक ० १२५ ० १२५

आधारभूत तथा आक��क सेवा �ा� चौकी/�ा. �ा. के./ �ाथिमक अ�तालको �ूनतम सेवा मापद� अनुगमन स���
अिभमु�खकरण काय��म १०० ० ० १००

२०७ आधारभूत तथा आक��क सेवा �ा� चौकी/�ा. �ा. के./ �ाथिमक अ�तालको �ूनतम सेवा
मापद� अनुगमन स��� अिभमु�खकरण काय��म

22522 1 पटक ० १०० ० १००

आधारभूत तथा आक��क सेवाको लािग औषिध ख�रद ( पूवा�नुमान, प�रमाण िनधा�रण तथा �ेिशिफकेसन तयार गन� काय�को
समेत खच� ) ६५० ० ० ६५०

२०८ आधारभूत तथा आक��क सेवाको लािग औषिध ख�रद ( पूवा�नुमान, प�रमाण िनधा�रण तथा
�ेिशिफकेसन तयार गन� काय�को समेत खच� )

27213 1 पटक ६५० ० ० ६५०

आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख �ा� स��� म. �ा. �यंसेिवकाह� तथा �ा� िश�कह�को लागी अिभमु�खकरण ८० ० ० ८०



8/1/2019 SuTRA :: सशत� अनुदान

https://sutra.gov.np/new/awpb_report_local/report_sub_activity_igcgrant_bd.asp?ty=3 20/21

�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

२०९ आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख �ा� स��� म. �ा. �यंसेिवकाह� तथा �ा�
िश�कह�को लागी अिभमु�खकरण

22522 1 पटक ० ८० ० ८०

नवीकरणीय ऊजा� �िबिधह� ( लघु तथा साना जलिबधुत, सौय� ऊजा�, वायो�ास, वायोमास, ऊजा�को उ�ादनमुलक प�र�योग)
माफ� त ऊजा� उ�ादन र प�र�योग २१०० ० ० २१००

२१० न�ा गाँउमा िवद्युत पोल िव�ार 31153 1 पटक ० ७५० ० ७५०

२११ याङचु गाँउमा िवद्युत पोल िव�ार 31153 1 पटक ० ६०० ० ६००

२१२ िछ�ा गाँउमा पोल सान� 31153 1 पटक ० १५० ० १५०

२१३ लाली गाँउमा िवद्युत �व�थापन 31153 1 पटक ० १०० ० १००

२१४ ब�ी नभएको वडा काया�लयमा सोलार जडान 31153 1 पटक ० ५०० ० ५००

सहकारी िसचाई, साना िसचाई मम�त स�ार तथा िनमा�ण ५०० ० ० ५००

२१५ याङचु िजउला िसचाइ मम�त 31155 1 सं�ा ० १०० ० १००

२१६ िपउस िसचाइ िनमा�ण 31155 1 सं�ा ० १५० ० १५०

२१७ जालेिवसाैना िसचाइ िनमा�ण 31155 1 सं�ा ० २५० ० २५०

माटो प�र�ण गरी माटो सुधारको लािग साम�ी/ �िविध िवतरण/ ह�ा�रण २०० ० ० २००

२१८ माटो प�र�ण गरी माटो सुधारको लािग साम�ी/ �िविध िवतरण/ ह�ा�रण 22522 1 पटक ० २०० ० २००

भकारो सुधार काय��म ३०० ० ० ३००

२१९ भकारो सुधार काय��मभ 22522 1 सं�ा ३०० ० ० ३००

िविभ� खोपह� लगाए वापत �ा��नेटरलाई पा�र�िमक १२५ ० ० १२५

२२० िविभ� खोपह� लगाए वापत �ा��नेटरलाई पा�र�िमक 22522 5 सं�ा २५ ५० ५० १२५

पशु �ा�थ �व�थापनको लािग ओषिध िवतरण १४५ ० ० १४५

२२१ पशु �ा�थ �व�थापनको लािग ओषिध िवतरण 22522 1 पटक ० १४५ ० १४५

वड� �ु रोग लगायत अ�रोगह�को िनय�णको लािग वैठक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा �देश तथा संघमा �रपोिट�� गन� ७५ ० ० ७५

२२२ वड� �ु रोग लगायत अ�रोगह�को िनय�णको लािग वैठक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा
�देश तथा संघमा �रपोिट�� गन�

22522 1 पटक ० ० ७५ ७५
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�. हजारमा

खापु�नाथ गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, ��ा

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल� इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

पशुप�छी तथा म� उपचार सेवा ६० ० ० ६०

२२३ पशुप�छी तथा म� उपचार सेवा 22522 1 पटक ० ६० ० ६०

तरल नाईट� ोजन ढुवानी भ�ारण तथा िवतरण तथा �व�थापन २४० ० ० २४०

२२४ तरल नाईट� ोजन ढुवानी भ�ारण तथा िवतरण तथा �व�थापन 22522 1 पटक ० २४० ० २४०

गाउँ/नगरपािलकामा जलवायु प�रवत�न अनुकुलन स��� छनौट भई आएका योजना/ि�याकलापह� संचालन १२००० ० ० १२०००

२२५ कुममुडा �ावीन वाल तथा वृ�ारोपण काय��म 31157 2 पटक ० ७०० ७०० १४००

२२६ िप�ाराखाेला िफ� िनमा�ण तथा �ािवन वाल िनमा�ण 31157 2 पटक ० ५०० ५०० १०००

२२७ बामदेव पिहराे िनय�ण 31157 2 पटक ० ४२० ४२० ८४०

२२८ खक�  खोला ढल िनमा�ण 31157 2 पटक ० ३६५ ३६५ ७३०

२२९ राया मजालखाेला पिहराे िनय�ण 31157 2 पटक ० ७१० ७१० १४२०

२३० काराङग खाेला दे�ख काराङग गाउस�काे बाटाे िनमा�ण 31157 2 पटक ० ३३२.५ ३३२.५ ६६५

२३१ जीउला पिहराे िनय�ण 31157 2 सं�ा ० ४१५ ४१५ ८३०

२३२ तलीिभ�ा नदी िनय�ण 31154 2 सं�ा ० ५४२ ५४२ १०८४

२३३ म�ा म��र �ािवन वाल िनमा�ण 31157 2 सं�ा ० ४२० ४२० ८४०

२३४ न�ना खाेला तटब� िनमा�ण 31154 2 सं�ा ० २३८ २३८ ४७६

२३५ गाे�का पिहराे िनय�ण 31157 2 सं�ा ० ५४२ ५४२ १०८४

२३६ लाली �ुल र �ा� �ाउ� �ािवन वाल िनमा�ण 31157 2 सं�ा ० ४५० ४५० ९००

२३७ त�ाे िपउस माेहरीवाडा पिहराे िनय�ण 31157 2 सं�ा ० २०८ २०८ ४१६

२३८ ठानाकाेट पिहराे िनय�ण 31157 2 पटक ० १५७.५ १५७.५ ३१५

कुल ज�ा ५६६९५.६७६ ५०४८७.५६६ ७३९१६.७५८ १८११००


