
योजना / काययक्रम
चाल ुआ व 

२०७४/०७५ को 
बजेट रु हजारमा

आगामी आ व 
२०७५/०७६ को 

अनमुानति बजेट रु हजारमा

आगामी आ व 
२०७६/०७७ को 

अनमुातनि बजेट रु हजारमा

चाल ुिर्य ०

४ १

नपेाल सरकारवाट स्ववकृि दरवन्दी अनसुार र थप क.अ,का.श र सबारर 
चालक, IT officer को २५ प्रतिशि पाररश्रतमकको िलव िथा सातबक 

वथातनय िहमा काययरि वथायी कमयचाररहरुको एक माहहनाको िलव कमयचारर 
कल्याण कोश समेि 7061

१४२८८ 15716.8

५ २
पदातिकारीहरुको मातसक सहुविा ३८ जनाको- (तमति २०७५/०१/२० 

गिेको ३ नं प्रदेशको राजपत्र अनसुारको  सहुविा) 2346 7266 7992.6

६ ३ कमयचारी पोशाक भत्ता ४४० 484

७ ४ महंगी भत्ता 938.86 1056 1161.6

८ ५
बजेट तनमायणमा खहटन े२ अतिकृिविर र  सहायकविर ३ कमयचारीका 

लातग १ महहना बराबरको प्रोत्साहान भत्ता 0 १३२.५ 145.75

९ ६ पदातिकाररको कमयचाररको वैठक भत्ता 3955 5001 5501.1

१० ७
साहवक वथातनय िहका कमयचाररहरुको योगदानमा आिाररि कल्याण कोष 

(२.५ प्रतिशि) 0 60 66

११ ८ पानी िथा तबजलुी 150 498 547.8

९ संचार महसलु (टेतलर्ोन इन्टरनटे सेवा लगायि) 1000 ७०० 770

१२ १० इन्िन िथा अन्य इन्िन 3300 1800 1980

१३ ११ ममयि (सबारी सािन कम्प्यटुर हप्रन्टर लगायि) 918 700 770

१४ १२ कायायलय संचालन सम्पबन्िी खचय (वटेसनरी छपाइ लगायि) 2200 2100 2310

नपेाल सरकार/३ नं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेतनसिय अनदुान र आन्िररक आय मध्ये आ व २०७५/०७६ मा कायायलय संचालन िथा संवथागि हवकास र 
सशुासन िर्य  हवतनयोस्जि बजेट



१५ १३ पार्श्य स्चत्रको चाल ुआ व २०७४/०७५ को स्जम्पबारी साररएको 500 300 330

१६ १४ गाउँ पार्श्य स्चत्र पररमाजयन 0 200 220
१७ १५ सेवा करार, तबशषेज्ञ सेवा र अन्य सेवा लगायि (परामशय सेवा) 1790 २४३५ 2678.5
१८ १६ बाहषयक प्रगति पवुिक प्रकाशन 600 200 220

१७ चौमातसक समीक्षा काययक्रम 300 १५० 165
१९ १८ नागररक वडा पत्र प्रकाशन 100 70 77
२० १९ क्षमिा तबकास (कमयचारी िथा पदातिकारी) 300 300 330
२१ २० सावयजातनक सनुवुाई 50 100 110

२१ सशुासन प्रवर्द्यन जनचेिना िातलम १०० ० 0

२२ सरुक्षा व्यववथा २५० ० 0
२२ २३ पस्िकरण व्यववथापन 300 150 165
२३ २४ योजना हकिाब 150 100 110
२४ २५ सामास्जक िथा श्रोि नक्सा तनमायण 200 220

२५
२६

चाल ुआ व मा सूचना प्रहवति र आगामी आ वमा  हि वाई र्ाई जोन साि 
वडांमा १६० 350

385

२७ अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र भ्रमण खचय, सरुवा भ्रमण खचय समेि 1992 २००० 2200

२८ नपेाल सरकार आतथयक संकेि िथा वगीकरण अनसुारको कामका लातग 
हवहवि खचय 1500 २६००

2860

२९ सरसर्ाइ (खानपेानी व्यववथा, सािारण ममयिसमेि) ३०० २०० 220
२६ ३० तबपद व्यववथापन कोष 760 ८५० 935

३१ सबारी सािन भाडा २०७२ २४०० 2640

३२ गाउँपातलकाको Master Plan (आवतिक/रणनीतिक) योजना 0 १००० 1100

३३ घरभाडा (कायायलय िथा वटोर प्रयोजन) 700 ८०० 880



३४ ३ नं वडामा कर संकलन िथा सेवा प्रवाहको एकीकृि घमु्पिी सेवा काययक्रम 0 १२० 132

३५ ७ वटै स्वास््य ससं्थाहरूमा का.स.करारमा लिन 395 ४०१ 441.1

३६ स्वास््य चाैैकी खकुोटमा ल्यावसवेा सचंािन गनन ल्या.अ.करारमा लिन 130
१५६

171.6

३७ अस्थायी स्वास्थय चाैैकी धापचाैैकीमा का.स.करारमा लिने 0 २४ 26.4

३८
अस्थायी स्वास््य चाैैकी धापचाैैकी र खननयाखकन  मा फनननचर िगायतका 
सामाग्री खररद 0 ५० 55

३९ वर्थनङ सने्टरहरूमा करार अनलम ननयकु्ती 0 ५२६ 578.6

४० वर्थनङ सने्टरमा कायनरत स्वास्थकमीहरूको रात्रीकािीन भत्ता 0 १६२ 178.2

४१ चािु तफन को जम्मा 34317.86 ४९८८६ 54874.05
पूजँीगि िर्य ०

४२ गाउँपातलका िथा वडां काययहरुको लागी र्तनयचर खररद १००० 200 220

४३ सवारी सािन १ थान मोटरसाईकल खररद कायायलय  प्रयोजन 2888 275 302.5

४४
मेतसन औजार ए.तस ,जेनरेेटर ,ईन्भटर,  हिज ,हटतभ कम्प्यटुर, ल्यापटप 

खररद 1200
९५० 1045

पूजँीगि िर्य  जम्पमा ५०८८ १४२५ 1567.5

कुल जम्पमा ३९४०६ ५१३११ 56441.55
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