
सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ नीसतगत, प्रशािसनक तथा व्यवस्थापन खर्च भौसतक पवूाचधार सवकाि जलस्रोत तथा सिंर्ाई

२ लघ ुतथा िाना जलसवद्यतु योजनाबाट सवद्यतु उत्पादन भौसतक पवूाचधार सवकाि जलस्रोत तथा सिंर्ाई

३ िधुाररएको र्लु्हो (बायोमाि) प्रसवसध जडान भौसतक पवूाचधार सवकाि जलस्रोत तथा सिंर्ाई

४ िौयच उजाच प्रसवसध जडान भौसतक पवूाचधार सवकाि जलस्रोत तथा सिंर्ाई

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. भौसतक पवूाचधार सवकाि जलस्रोत तथा सिंर्ाई

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ कृषक दताच व्यवस्थापन कायचिम आसथचक सवकाि कृसष

२ कृसष तथा पशपंुक्षी िम्बन्धी तथयांक अद्यावसधक कायचिम आसथचक सवकाि कृसष

३

बाख्राको िाना व्याविासयक कृसष उत्पादन केन्र (पकेट) सवकाि कायचिम 

िोर्ालन आसथचक सवकाि कृसष

४ रैथाने बाली प्रवर्द्चन कायचिम (बाली सवकाि कायचिम) आसथचक सवकाि कृसष

५

रासरिय र स्थासनय महत्वका खाद्य तथा पोषण िरुक्षामा टेवा पयुाचउने बाली वस्तकुो 

िाना व्याविासयक कृसष उत्पादन केन्र (पकेट) सवकाि कायचिम िञ्र्ालन आसथचक सवकाि कृसष

६ लागत िाझदेारीमा भडेा िंरक्षण कायचिम आसथचक सवकाि कृसष

७ जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. आसथचक सवकाि कृसष

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१

असत गररब पररवारहरूको लासग कम्तीमा १० जनाको लासग हुने गरी िाझा िसुवधा 

केन्रको स्थापना आसथचक सवकाि उद्योग

िशतच अनदुानको सववरण (उद्योग तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

सवसनयोसजत रू.

५०००००

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

३०००००

१०००००

१५०००००

१००००००

२४०००००

१००००००

६३०००००

खापूचनाथ गााँउपासलका

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (उजाच तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारआन्तररक ऋण-नगद ऋण

सवसनयोसजत रू.

सवसनयोसजत रू.

१०००००

४०००००

१०००००

३०००००

९०००००

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (कृसष तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान



२

प्रसतस्पधाचमा छनोट भएका व्यविाय सवकाि िेवा प्रदायक िाँस्थाहरूमािच त 

उद्यमीको स्तरोन्नसत (आश्यकता पसहर्ानका आधारमा पनुताचजगी र एडभान्ि िीप 

सवकाि तासलम कायचिम आसथचक सवकाि उद्योग ६०००००

३

प्रसतस्पधाचमा छनोट भएका व्यविाय सवकाि िेवा प्रदायक िाँस्थाहरूमािच त लघ ु

उद्यम सवकाि मोडेलमा नयााँ लघ ुउद्यमी सिजचना गने आसथचक सवकाि उद्योग २३६००००

४

िम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रसतस्पधाच वसृर्द् गनचको लासग कम्तीमा ५ 

जनाको िमहूमा प्रसवसध हस्तान्तरण आसथचक सवकाि उद्योग १४००००

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. आसथचक सवकाि उद्योग ३६०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ तोसकएका सवद्याचथीको सदवा खाजाका लासग सवद्यालयलाइ अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा ५३३९०००

२ आधारभतू तहका स्वीकृत दरबन्दीका सशक्षक, राहत अनदुान सशक्षकका लासग 

तलब भत्ता अनदुान ( सवशेष सशक्षा पररषद अन्तगचतका सशक्षक/कमचर्ारीहरू िमेत)

िामासजक सवकाि सशक्षा ३७२०००००

३ प्रसत सवद्याथी लागतका आधारमा सशक्षण सिकाइ िामाग्री एव ंकक्षा ८ को पररक्षा 

व्यवस्थापन अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा १४७३०००

४ प्रारसम्भक बाल सवकाि िहजकताचहरूको पाररश्रसमक तथा सवद्यालय कमचर्ारी 

व्यवस्थापन अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा २५३५०००

५ माध्यसमक तहका स्वीकृत दरबन्दीका सशक्षक, राहत अनदुान सशक्षकका लासग 

तलब भत्ता अनदुान ( सवशेष सशक्षा पररषद अन्तगचतका सशक्षक/कमचर्ारी, 

प्रासवसधक धारका प्रसशक्षक िमेत)

िामासजक सवकाि सशक्षा ६९०००००

६ सवद्यालय भौसतक पवूाचधार सनमाचण अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा १३७९२०००

७ सवद्यालय िञ्र्ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा ७४५०००

८ सवद्यालयमा शैसक्षक गणुस्तर िदुृढीकरण एव ंकायचिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन 

अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा १४१६०००

९ शैंसक्षक पहुाँर् िसुनसितता, अनौपर्ाररक तथा वकैसल्पक सशक्षा कायचिम ( 

परम्परागत सवद्यालय, वकैसल्पक सवद्यालय, िाक्षरता र सनरन्तर सशक्षाका कायचिम 

िमेत)

िामासजक सवकाि सशक्षा ७५००००

१० िामदुासयक सवद्यालयका छात्राहरूलाई सनशलु्क िेनेटरी प्याड व्यवस्थापन िामासजक सवकाि सशक्षा ४६९०००

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (सशक्षा तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

सवसनयोसजत रू.



११ िावचसजनक सवद्यालयका सवद्याचथीहरूका लासग सनशलु्क पाठ्य पसु्तक अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा ८०१०००

१२ िावचसजनक सवद्यालयमा अध्ययनरत सवद्याचथीहरूका लासग छात्रवसृत्त ( आवािीय 

तथा गैरआवािीय) अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा ८८००००

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िामासजक सवकाि सशक्षा ७२३०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ तोसकएका सवद्याचथीको सदवा खाजाका लासग सवद्यालयलाइ अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा १२५१००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

२ तोसकएका सवद्याचथीको सदवा खाजाका लासग सवद्यालयलाइ अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा ८८४००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

३ प्रसत सवद्याथी लागतका आधारमा सशक्षण सिकाइ िामाग्री एव ंकक्षा ८ को पररक्षा 

व्यवस्थापन अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा २४४००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

िशतच अनदुानको सववरण (सशक्षा तिच को)

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः SSDP:शोधभनाच हुने ऋण र अनदुान

सवसनयोसजत रू.



४ प्रसत सवद्याथी लागतका आधारमा सशक्षण सिकाइ िामाग्री एव ंकक्षा ८ को पररक्षा 

व्यवस्थापन अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा ३४५००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

५ प्रारसम्भक बाल सवकाि िहजकताचहरूको पाररश्रसमक तथा सवद्यालय कमचर्ारी 

व्यवस्थापन अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा ४२०००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

६ प्रारसम्भक बाल सवकाि िहजकताचहरूको पाररश्रसमक तथा सवद्यालय कमचर्ारी 

व्यवस्थापन अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा ५९४००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

७ सवद्यालय भौसतक पवूाचधार सनमाचण अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा ३२३१००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

८ सवद्यालय भौसतक पवूाचधार सनमाचण अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा २२८३००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

९ सवद्यालय िञ्र्ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा १७५००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

१० सवद्यालय िञ्र्ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा १२३००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

११ सवद्यालयमा शैसक्षक गणुस्तर िदुृढीकरण एव ंकायचिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन 

अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा २३४००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

१२ सवद्यालयमा शैसक्षक गणुस्तर िदुृढीकरण एव ंकायचिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन 

अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा ३३२००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

१३ शैंसक्षक पहुाँर् िसुनसितता, अनौपर्ाररक तथा वकैसल्पक सशक्षा कायचिम ( 

परम्परागत सवद्यालय, वकैसल्पक सवद्यालय, िाक्षरता र सनरन्तर सशक्षाका कायचिम 

िमेत)

िामासजक सवकाि सशक्षा १२४००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

१४ शैंसक्षक पहुाँर् िसुनसितता, अनौपर्ाररक तथा वकैसल्पक सशक्षा कायचिम ( 

परम्परागत सवद्यालय, वकैसल्पक सवद्यालय, िाक्षरता र सनरन्तर सशक्षाका कायचिम 

िमेत)

िामासजक सवकाि सशक्षा १७६००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

१५ िामदुासयक सवद्यालयका छात्राहरूलाई सनशलु्क िेनेटरी प्याड व्यवस्थापन िामासजक सवकाि सशक्षा ११०००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

१६ िामदुासयक सवद्यालयका छात्राहरूलाई सनशलु्क िेनेटरी प्याड व्यवस्थापन िामासजक सवकाि सशक्षा ७८००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

१७ िावचसजनक सवद्यालयका सवद्याचथीहरूका लासग सनशलु्क पाठ्य पसु्तक अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा १३३००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

१८ िावचसजनक सवद्यालयका सवद्याचथीहरूका लासग सनशलु्क पाठ्य पसु्तक अनदुान िामासजक सवकाि सशक्षा १८८००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

१९ िावचसजनक सवद्यालयमा अध्ययनरत सवद्याचथीहरूका लासग छात्रवसृत्त ( आवािीय 

तथा गैरआवािीय) अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा १९८००० SSDP शोधभनाच हुने ऋण

२० िावचसजनक सवद्यालयमा अध्ययनरत सवद्याचथीहरूका लासग छात्रवसृत्त ( आवािीय 

तथा गैरआवािीय) अनदुान

िामासजक सवकाि सशक्षा १७७००० SSDP शोधभनाच हुने अनदुान

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िामासजक सवकाि सशक्षा ११३००००० ८३६०००००



सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१

आधारभतू तथा आकसस्मक िेवाको लासग औषसध र स्वास्थय िरुक्षा िामाग्री ( 

PPE बाहके ) खररद तथा औषसध लगायतका िामाग्रीको ढुवानी तथा 

ररप्यासकङ्ग र सवतरण िमेत िामासजक सवकाि स्वास्थय ११९००००

२

आधारभतू तथा आकसस्मक िेवाको िसुनसितताका लासग  औषसधको आपसूतच  र 

उपयोग, िम्बन्धी कायचिमहरूको अनगुमन तथा मलू्यांकन ( अनगुमन मलू्यांकन 

तथा कायचिम कायाचन्वयन भ्रमण खर्च ) िामासजक सवकाि स्वास्थय ६००००

३

आसथचक सस्थसत कमजोर रहकेा पनुःउपर्ारमा रहकेा पी.सब.िी. सबरामीहरुलाई 

उपर्ार अवसधभर पोषण खर्च तथा िम्पकच  परीक्षण िामासजक सवकाि स्वास्थय ६०००

४

उपर्ार केन्रहरुमा आकसस्मक अवस्थामा औिसध एव ंल्याब िामाग्री ढुवानी~ 

कायचिमका लासग आवश्यक स्टेशनरी~ ट्याली िीट लगायतका िमच िरमेट 

िोटोकपी~ कायचिमको सनयसमत अनगुमन तथा मलु्यांकन~स्थलगत अनसुशक्षण~ 

क्षयरोगका सबरामीको र्ौमासिक कोहटच सवशे्लषण र ई-सट.सब रज िामासजक सवकाि स्वास्थय ९४०००

५

करारः अहबे~ अनमी (खोप िेवा कायचिम िंर्ालनको लासग उच्र् 

सहमाली~पहाडी सजल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपासलका~ िंस्थागत 

सललसनक) ९० जना िामासजक सवकाि स्वास्थय २६००००

६

कोसभड १९ लगायत सवसभन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम~ सनयन्त्रण तथा 

सनगरानीका लासग िरोकारवाला िाँगको अन्तरसिया तथा RRT~ स्वास्थयकमी 

पररर्ालन िामासजक सवकाि स्वास्थय २५०००

७

पशपंुक्षी आदीबाट हुने ईन्िुएन्जा~ बडच फ्लु~ AMR~ सिसििकोसिि~ 

टलिोप्लाज्मोसिि आसद सवसभन्न िरुवारोग िम्बसन्ध रोकथाम तथा सनयन्त्रणका 

लासग िर्तेना कायचिम िामासजक सवकाि स्वास्थय २००००

८

पासलका स्तरमा स्वास्थय िंस्थाहरुको मासिक िरू्ना िंकलन~ भरेरसिकेशन एव ं

गणुस्तर िधुार िाथै र्ौमासिक एव ंबासषचक िसमक्षा िामासजक सवकाि स्वास्थय १०००००

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (स्वास्थय तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

सवसनयोसजत रू.

खापूचनाथ गााँउपासलका



९

पासलकास्तरमा खोप र िरििाई प्रवर्धन कायचिमको िसमक्षा~ िकू्ष्मयोजना 

अध्यावसधक र पासलका खोप िमन्वय िसमसतको असभमसुखकरण िमेत पासलका 

स्तरमा २ सदन~ वडा खोप िमन्वय िसमसतको स्वास्थय िंस्था~ वडा ितरमा 

असभमसुखकरण १ सदन तथा पणूच खोप िसुनितताको लागी घरधरुी िभके्षण िामासजक सवकाि स्वास्थय १३००००

१० पोषण कायचिम िामासजक सवकाि स्वास्थय ४७००००

११

बाह्य खोप केन्र बाट गणुस्तररय खोप िेवा प्रदान गनच खोप केन्रमा ब्यवस्थापनको 

लासग िसनचर्र ब्यवस्था~ िम्बसन्धत वडा खोप िमन्वय िसमसत मािच त तयारी एव ं

खररद िामासजक सवकाि स्वास्थय ४००००

१२

सबद्यालय स्वास्थय सशक्षा~ आमा िमहू तथा स्थानीय तहमा स्वास्थयका लासग 

िामासजक व्यवहार पररवतचन प्रवध्दचन असभयान िामासजक सवकाि स्वास्थय १०००००

१३ मात ृतथा नवसशश ुकायचिम िामासजक सवकाि स्वास्थय १००५०००

१४

मात ृतथा नवसशश ुकायचिम अन्तगचत आमा िरुक्षा~ गभचवती उत्पे्ररणा िेवा~ 

न्यानो झोला र सनशलु्क गभचपतन कायचिम िामासजक सवकाि स्वास्थय ८९५०००

१५

रासरिय मसहला स्वास्थय स्वयंिेसवका कायचिम (पोशाक प्रोत्िाहन~ यातायात 

खर्च~ वासषचक िसमक्षा गोष्ठी र सदवि मनाउने खर्च िमेत) िामासजक सवकाि स्वास्थय ५०००००

१६

सवसभन्न िरुवारोग~ निने रोग~ जनुोसटक~ मानसिक स्वास्थय िम्बसन्ध 

अन्तरसिया कायचिम तथा सदविहरु (Hypertension~ Diabetes~ COPD~ 

Cancer Days~ आत्महत्या रोकथाम सदवि~ मानसिक स्वास्थय सदवि~ 

अल्जाईमर सदवि~ रेसबज सदवि~ सवश्व औलो सदवि) मनाउने िामासजक सवकाि स्वास्थय ५५०००

१७ सवरामीको लासग ओ.सप.सड.सटकट (कावचन कपी िसहतको ) छपाई िामासजक सवकाि स्वास्थय ८००००

१८

स्थानीय तह सभत्रका स्वास्थयकमीहरु~म.स्वा.स्वय.िे. का लासग आधारभतू तथा 

आकसस्मक िेवा अन्तगचत आाँखा~ नाक~ कान~ घाटी तथा मखु स्वास्थय 

िम्वसन्ध प्राथसमक उपर्ार बारे असभमसुखकरण / तासलम िामासजक सवकाि स्वास्थय ७००००

१९

स्थानीय तहका स्वास्थय र्ौकी~ प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायचरत 

कमचर्ारीहरुको तलव~ महगी भत्ता~ स्थानीय भत्ता~ पोषाक लगायत प्रशािसनक 

खर्च िमेत िामासजक सवकाि स्वास्थय १५८०००००

२०

िमदुायमा आधाररत नवजात सशश ुतथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन 

(IMNCI) कायचिम िसमक्षा तथा स्वास्थय िंस्थाहरुमा onsite coaching िामासजक सवकाि स्वास्थय १०००००

२१

स्वास्थय र्ौकीको न्यनुतम िेवा मापदण्ड कायचन्वयन~ िसुरढीकरण तथा िसमक्षा 

(स्वास्थय र्ौकीको न्यनुतम िेवा मापदण्ड कायचिमको िसमक्षा ) िामासजक सवकाि स्वास्थय २०००००

२२ स्वास्थय िंस्था नभएका वडाहरूमा आधारभतू स्वास्थय िेवा केन्रहरुको िंर्ालन खर्चिामासजक सवकाि स्वास्थय ५०००००



२३ जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िामासजक सवकाि स्वास्थय २१७०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१

१) िमाजमा रहकेा कुरीसत~ कुप्रथा~ लैङ्सगक सहिंा~ मानव वरे्सवखन तथा 

ओिारपिार सवरुद्ध िर्तेनामलूक कायचिम तथा असभयान िंर्ालन 2) मसहला 

सवकाि कायचिमद्धारा प्रवचसदत मसहला िहकारी िंस्थाहरुको िदुृढीकरण एव ं

स्थानीय तहको मसहला उद्यमी िंजाल स्थापनाको लासग िहजीकरण

िामासजक सवकाि लैंसगक िमानता तथा 

िामासजक 

िमावशेीकरण

१०००००

२

मसहला~ बालबासलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको कायच के्षत्र (मसहला~ 

बालबासलका~ अपांगता भएका व्यसि~ जषे्ठ नागररक तथा यौसनक तथा लैंसगक 

अल्पिंख्यक) का तथयांक िंकलन तथा अद्यावसधक गरर मसहला~ बालबासलका 

तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा पठाउनका लासग िामासजक सवकाि

लैंसगक िमानता तथा 

िामासजक 

िमावशेीकरण १०००००

३ स्थानीय तहको लैसगक सहिंा सनवारण कोषमा रकम िामासजक सवकाि

लैंसगक िमानता तथा 

िामासजक 

िमावशेीकरण १०००००

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िामासजक सवकाि

लैंसगक िमानता तथा 

िामासजक 

िमावशेीकरण ३०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ रारिपसत रसनङ्ग सिल्ड प्रसतयोसगता (स्थानीय तहस्तरीय) िामासजक सवकाि यवुा तथा खलेकुद १०००००

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िामासजक सवकाि यवुा तथा खलेकुद १०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

सवसनयोसजत रू.

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (यवुा तथा खलेकुद तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (लैंसगक िमानता तथा िामासजक िमावशेीकरण तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

सवसनयोसजत रू.

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (िामासजक िरुक्षा तथा िंरक्षण तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

सवसनयोसजत रू.



१ रोजगार िंयोजकको तलब िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

४६८०००

२ रोजगार िंयोजकको पोशाक भत्ता िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

१००००

३ रोजगार िंयोजकको स्थानीय भत्ता िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

११५०००

४ सवपन्न श्रसमकको ज्याला (दसैनक रु. 517 * िंख्या 100 * सदन 100) िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

७०००

५

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू.

िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

६०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ प्रासवसधक िहायकको तलब िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

३६७०००

२ प्रासवसधक िहायकको पोशाक िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

१००००

३ प्रासवसधक िहायकको स्थानीय भत्ता िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

९२०००

४ रोजगार िेवा केन्रको िञ्र्ालन खर्च िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

६४०००

५ रोजगार िेवा केन्रको िदुृढीकरण िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

१९७०००

६ सवपन्न श्रसमकको ज्याला (दसैनक रु. 517 * िंख्या 100 * सदन 100) िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

५१७००००

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू.

िामासजक सवकाि िामासजक िरुक्षा तथा 

िामासजक िंरक्षण

५९००००० ६५०००००

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (िामासजक िरुक्षा तथा िंरक्षण तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः IDA शोधभनाच हुने ऋण

सवसनयोसजत रू.

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (RVWRMP तिच को)



सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१

MUS - Business Development Plan अनिुारका जीसवकोपाजचन 

सियाकलापमा पवूाचधार िहयोग िशुािन प्रशािकीय िशुािन १८४०००

२

खानेपानी िंरर्ना सनमाचण~ िधुार~ तथा स्तरोन्नसत (ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन 

पररयोजना २०७७/७८) िशुािन प्रशािकीय िशुािन १०३६१०००

३

ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना िंर्ालनको लासग गाउाँपासलकाको लासग 

कायाचलय खर्च िशुािन प्रशािकीय िशुािन १५००००

४

सिंर्ाई ंतथा बहुउपयोगी आयोजनाहरु (ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना 

२०७७/७८) िशुािन प्रशािकीय िशुािन १३१०५०००

५ जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िशुािन प्रशािकीय िशुािन २३८०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ CCA / DRR िम्बसन्ध क्षमता सवकाि तथा िर्तेना सियाकलाप िशुािन प्रशािकीय िशुािन १३४०००

२

MUS - Business Development Plan अनिुारका जीसवकोपाजचन 

सियाकलापमा पवूाचधार िहयोग िशुािन प्रशािकीय िशुािन २१६०००

३

खानेपानी िंरर्ना सनमाचण~ िधुार~ तथा स्तरोन्नसत (ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन 

पररयोजना २०७७/७८) िशुािन प्रशािकीय िशुािन ११५००००

४

ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना अन्तगचतको जीसवकोपाजचन~ आयआजचन 

तथा िहकारी िम्बसन्ध तासलम~ गोष्ठी तथा अवोकन भ्रमण आसद िमेत िशुािन प्रशािकीय िशुािन ४०००००

५

ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना िंर्ालनको लासग गाउाँपासलका 

पररयोजना िहयोग ईकाईका (RMSU) कमचर्ारीहरुको िसमक्षा~ बैठक~ भ्रमण 

तथा कायाचलय िंर्ालन खर्च िशुािन प्रशािकीय िशुािन १०००००

६ गाउाँपासलका जलस्रोत असधकृत पररर्ालन खर्च िशुािन प्रशािकीय िशुािन ९०००००

७ र्रणवद्ध प्रणाली अन्तगचतका तासलम तथा गोष्ठीहरु िशुािन प्रशािकीय िशुािन ३०००००

८ पररयोजनाको कायचिम िंर्ालनको लासग िहयोगी िंस्था / व्यसि पररर्ालन िशुािन प्रशािकीय िशुािन २४०००००

९ लघ ुउधम प्रवधचन पुाँजीगत िहयोग (ग्रासमण जलस्रोत व्यस्थापन पररयोजना) िशुािन प्रशािकीय िशुािन ४०००००

सवसनयोसजत रू.

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (RVWRMP तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः सिनल्याण्ड िंयिु कोष िोझ ैभिूानी वदैसेशक अनदुान

सवसनयोसजत रू.



१०

सवसभन्न िर्तेना असभयान~ िशिीकरण तासलम गोष्ठी जस्तै: IEC materials~ 

Media mobilization~ GESI sensitization training~ Women in 

decision making~ Day celebrations~ आसद िमेत िशुािन प्रशािकीय िशुािन ११०००००

११

िंस्थागत शौर्ालय सनमाचण तथा िधुार~ सवद्यालय WASH पुाँजीगत सनमाचण तथा 

िधुार िमेत (ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना २०७७/७८) िशुािन प्रशािकीय िशुािन १०००

१२

सिंर्ाई ंतथा बहुउपयोगी आयोजनाहरु (ग्रासमण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना 

२०७७/७८) िशुािन प्रशािकीय िशुािन ९९९०००

१३ जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िशुािन प्रशािकीय िशुािन ८१००००० ३१९०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१

मासथल्लो िनुखाडा झो.प.ु~ खपुचनाथ-१~ बेउले खोला झो.प.ु~ खपुचनाथ-१~ 

यान्र्खुोला िि (आर.ए.सड.िी.) झो.प~ु खापुचनाथ गाउाँपासलका~ हुम्ला िशुािन प्रशािकीय िशुािन २८०००००

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िशुािन प्रशािकीय िशुािन २८०००००

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (झोलङ्ुगे पलू के्षत्रगत कायचिम तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः नेपाल िरकारःनेपाल िरकार-नगद अनदुान

सवसनयोसजत रू.



सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१

जलवाय ुउत्थानसशल सवकाि िम्वन्धी तोसकएका सियाकलापहरु िञ्र्ालन गने 

(नेपाल जलवाय ुपररवतचन िहयोग कायचिम २) वन तथा वातावरण िंरक्षण वन १८७०००००

जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. वन तथा वातावरण िंरक्षण वन १८७०००००

सि.नं. अनदुान प्राप्त सियाकलाप के्षत्र उपके्षत्र कैसियत

१ (१) आयोजना िम्बन्धी असभमसुखकरण कायचिम िञ्र्ालन (२) दताच सिसवर 

िञ्र्ालन िम्बन्धी असभमसुखकरण/कायचशाला/तासलम कायचिम िञ्र्ालन (३) 

गनुािो िनुवुाइ िम्बन्धी असभमसुखकरण कायचिम िञ्र्ालन । िहभागीहरु: हरेक 

वडाका प्रसतसनधी~ स्थानीय CSO~ स्थानीय सनकायका अन्य क

िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था १४५०००

२ अन्य सवसवध खर्च-Mobilization of CSOs~ Civic Groups~ NGOs for 

increased social accountability

िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ११०००

३ अन्य सवसवध खर्च-Periodic meeting costs of LGPCC िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था २२०००

४ इन्टरनेट िेवा शलु्क िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था १२००००

५ एम. आइच. एि. अपरेटर र सिल्ड िहायक पाररश्रसमक~ र्ाडपवच खतच तथा पोशाक 

खर्च

िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ११७१०००

६ एम. आइच. एि. अपरेटर र सिल्ड िहायक दसेनक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खर्च िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था १५६०००

७ एम. आइच. एि. अपरेटर र सिल्ड िहायकको लासग िञ्र्ार खर्च िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ७०००

८ घटना दताच तथा िामासजक िरुक्षा दताच सशसवर िञ्र्ालन िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था २१००००

९ मेसशनरी आजार तथा िसनचर्र ममचत िम्भार (िेवा केन्र िञ्र्ालानाथच) िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ४२०००

१० मिलन्द िामान खररद (िेवा केन्र िञ्र्ालानाथच) िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ९००००

११ व्यसिगत घटना दताचका दताच सकताब सडजीटाइचजशेनका लासग परामशच िेवा िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ८०००

१२ िञ्र्ार िामाग्री प्रिारण तथा छपाइच (िञ्र्ार र पाँहुर् असभयान िञ्र्ालान) िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ७८०००

१३ स्थानीय तहका कमचर्ारी र जनप्रसतसनसधहरुको लासग अनगुमन तथा मलु्याकन खर्च िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था ४००००

सवसनयोसजत रू.

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (NIDCD तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः IDAशोधभनाच हुने ऋण-वदैसेशक ऋण

सवसनयोसजत रू.

खापूचनाथ गााँउपासलका

गााँउ कायचपासलकाको कायाचलय, हुम्ला

िशतच अनदुानको सववरण (NCCSP2 तिच को)

आ.व.२०७७।०७८ बजटेको स्रोतः बेलायत िरकारःशोधभनाच अनदुान-वदैसेशक अनदुान



१४ जम्मा सवसनयोसजत बजटे रकम रू. िशुािन शासन्त तथा िवु्यवस्था २१०००००


