गोलन्जजोर गाउँ पासलकाको आ.व. २०७६/७७ को लासग यि गाउँ पासलकावाट गररने वार्षयक
योजना तथा काययक्रम।

वार्षयक वजेट
सि.न.
1

रु हजारमा

योजना तथा काययक्रम
सनिः शुल्क औषधी खररद तथा र्वतरण काययक्रम

300

खोरे त रे र्वज लगायत माहामारी

300

रोगको खोप खररद, ढु वानी पाररश्रसमक खर्य

2
3

खोर िुधार अनुदान बाख्रा/गाई

1500

4

व्याडे बोका तथा पाठा पाठी र्वतरण 100 प्रसतशत अनुदान

2000

5

महामारी िूर्ना प्रिारण

6

जी.पी. एक गाउँ एक पोखरी सनमायण काययक्रम िबै वडामा (एकमुष्ट)

1000

7

वी.पी. करे शावारी काययक्रम िबै वडामा (एकमुष्ट)

1000

8

वडा नं ३ को टकी कुखुरापालन अनुदान (जनजाती काययक्रम)

9

40

100

वडा नं ५ को िोलाभन्ज्याङ्ग भ ुमेथान चर्स्यानडाँडा िाईकल जोन

सनमायणलाई

आगामी आथीक वषयमा पसन क्रमागत बहुबषीय योजनाको रुपमा

मानी सनरन्जतरता

2500

ददन र्वसनयोचजत रकम
गोलन्जजोर भ्यू टावर सनमायणको काम िम्पन्न भएपसि त्यि क्षेत्रलाई पययटर्कय
र्वकाि हवको

1500

रुपमा र्वकाि गनय गोलन्जजोर भ्यू टावर पयायवरणीय र्वकाि

खानेपानी तथा र्पकसनक

स्पोटय सनमायण तथा र्वकािको लासग यि आथीक वषयमा

बहुबर्षयय योजना मानी र्वसनयोचजत रकम
10
गाउँ पासलका रहेका िुनकोशी गढसतर बेल्टमा तरकारी खेती कृषी पकेट क्षेत्रको

7500

र्वकाि तथा र्वधुत र्वस्तारको िमेत सलफ्ट सिं र्ाई योजनालाई यि गाउँ पासलकाको
बहुबषीय क्रमागत योजना

रुपमा कायायन्जवयन गने वडा नं ७, १५०० वडा नं

६, १५०० वडा नं ३, १५०० वडा नं २, १५०० वडा नं १, १५०० बजेट रु
हजारमा वजेट र्वसनयोजन गररयो
11
12 स्वास््य तर्य मर्हला स्वास््य स्यंविेर्वकाहरुको प्रोत्िाहन भत्ता

630

13 र्र्ल्ड व्यवस्थापन तथा मर्हला स्वास््य स्वयमिेर्वका व्यवस्थापन खर्य

125

14 औषसध खररद

500

15 र्वध्यालयका र्कशोरीहरुलाई िेनट
े री प्याड र्वतरण

150

16 स्वास््य तर्यको र्सनयर्र व्यवस्थापन

400

अनाथ वालवासलका आसथयक िहयोग काययक्रम शैलचशखर नगद अनुदान रु १२५

200

17 तथा बेिाहारा िहयोग काययक्रम रु ७५
18 जेष्ठ नागररक िम्मान, दौरा िुरुवाल तथा गुन्जयू र्ोली र्वतरण (1-७ वडा)

1500

वार्षयक वजेट
सि.न.

रु हजारमा

योजना तथा काययक्रम

19 अपाङ्ग पररर्य पत्र र्वतरण घुचम्त चशर्वर काययक्रम

100

20 अपाङ्ग िामाग्री खररद तथा

500

र्वतरण

21 र्कशोरर मर्हलाहरुको क्षमता असभवृर्ि तथा वालर्ववाह न्जयूसनकरण काययक्रम
मर्हलाहरुलाई नमुना व्यविाय िं र्ालन अनुदान काययक्रम (व्यचि तथा िमुह

200
1000

22 एकमुष्ठ)
23 मर्हला िहकारीहरुलाई िहकारी लेखापालन िम्बचन्जध तासलम

200

24 वडा नं

100

३ को मर्हला िमूह भवन ग्वालटार

25 वडा नं ३ को मर्हला िमूह भवन भदौरे

100

26 वडा नं

100

३ को मर्हला िमूह भवन थल डाँडा

27 वडा नं ३ को दसलत िेवा िं घ काययक्रम

50

28 वडा नं ४ को भर्वष्य सनमायता युवा कल्व खेल मैदान

150

29 नँया गाउँ मचन्जदर घेरावेरा

200

30 वडा नं ४ को महादे व प्रा.र्व. मूलडाँडा घेरावेरा

900

31 वडा नं ४ को िवै वचस्तहरुमा खानेपानी पाईप तथा ईन्जटे क (एकमुष्ट)

1230

32 वडा नं ३ को मासथल्लो भ ुवनेश्वरी खानेपानी योजना

2000

33 वडा नं ३ को कुशेश्वरी मचन्जदर पुनसनयमायण

200

34 वडा नं ३ को ररठ्ठाबोटे

150

जनजागरण िमाजिेवी युवा क्लव

35 वडा नं ३ को चशव मचन्जदर िान्ने सनमायण

200

36 वडा नं ३ मा रहेको स्वास््य र्ौकी घेरावेरा

300

37 वडा नं ३ को जरुवा खेल मैदान िं रक्षण

200

38 वडा नं ३ मा रहेको

200

वावुराम वराल पाकय र्र्ल्ड सनमायण

39 वडा नं ३ को िुन्जतले खोला दे चख वचन्जदजोर खोला िडक ममयत

500

40 वडा नं ६ को चशव मचन्जदर सनमायण (िे त्पा)

100

41 वडा नं ५ को रतनर् ुरा महादे व मचन्जदर सनमायण

200

42 वडा नं २ को भन्ज्याङ्गमा अवचस्थत कमलामाई मचन्जदर सनमायण

100

43 वडा नं २ को कलं चखश्वरी महादे व धारापानी मचन्जदर सनमायण

200

44 वडा नं २ को थाक्ले खेलमैदान स्तरन्नोती

500

वडा नं ४ को ल्यान्जरङ्ग सभमशेनमचन्जदर सिसड सनमायण तथा र्पकसनक स्पोटय योजना

1500

45
46 वावुराम बराल पाकय स्तरन्नोती

500

47 िुरेशर्न्जर कोईराला(वचशष्ठ) पुस्तकालय

500

48 आजात स्मृती पोखरी िं रक्षण

500

गाउँ पासलकामा िामुदार्यक र्वध्यालयहरुको लासग गाउँ पासलका स्तररय

उपाध्यक्ष

500

49 कप गाउँ पासलका स्तररय भसलवल तथा र्ुटवल प्रसतयोसगता
50 िामुदायर्क र्वध्यालयका उत्कृष्ठ चशक्षक तथा र्वध्याथी िम्मान काययक्रम

300

वार्षयक वजेट
सि.न.

रु हजारमा

योजना तथा काययक्रम
गाउँ पासलकामा रहेका िामुदार्यक र्वध्यालयहरुको लासग गाउँ पासलका स्तररय

300

51 बादर्ववाद, बिृ त्व कला हाचजरी जवार् काययक्रम
52

बालर्वकाि केन्जरका िहयोसग काययकताय प्रोत्िाहन अनुदान

1326

कक्षा १० मा अध्ययनरत कमजोर िात्रा तथा लचक्षत वगयका र्वद्याथीलाई परीक्षा

140

53 तयारी एवं असतररि कक्षा िञ्चालनका लासग प्रसत र्वद्याथी अनुदान
54 िबै माध्यसमक र्वद्यालयहरुमा र्विुतीय हाजीरीको व्यवस्थापन र अनुगमन

360

55 चशक्षकहरुको पेशागत क्षमता असभवृर्ि तासलम

330

56 सनरन्जतर र्वद्याथी मूल्याङ्कन िम्बन्जधी असभमुखीकरण तासलम

200

त्यङक हेने कमयर्ारीलाई EMIS र PMT भने िम्वन्जधी १ ददने असभमुचखकरण

120

आधारभूत र माध्यसमक र्वद्यालयहरुमा वाल क्ल्वको गठन र क्षमता असभवृर्ि

76

57
58 तासलम
59 प्रअ िर्हतको िमीक्षा बैठक व्यवस्थापन

120

60 त्रैमासिक तथा वार्षयक परीक्षा िञ्चालन व्यवस्थापन

1000

61 र्वद्यालय िहयोगीका लासग थप पारीश्रमीक अनुदान

767

62 र्वद्यालय िहायकका लासग थप पाररश्रसमक अनुदान

250

राम्रा सिकाई अभ्याि भएका र्वद्यालयहरुको चशक्षण सिकाइ अनुभव आदान प्रदान

150

63
64 त्याङ्क व्यवस्थापन

50

65 चशक्षक कमयर्ारीका डकुमण्ट सडचजटाइजेशन

110

66 शैचक्षक क्यालेण्डर सनमायण

80

67 िञ्चार

25

68 प्रार्वसधक चशक्षाको व्यवस्थापनका लासग अनुदान जन्योसत मा र्व

खुकोट

1000

69 र्वद्यालय बि खररद जन्योसत मार्व खुकोट

3600

70 जन्योसत मार्व खुकोट चशक्षक

व्यवस्थापन अनुदान

1500

71 कौचशका मार्व

ग्वालटार र्वर्वध व्यवस्थापन अनुदान

1500

72 कौचशका मार्व

ग्वालटार प्रार्वसधक चशक्षा व्यवस्थापन अनुदान

1000

73 जनता मार्व खसनयाखकय माध्यसमक चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

468

74 वत्िला मार्व ददङददङ र्कराँते माध्यसमक चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

936

75 शारदा मार्व बेखटाँडी माध्यसमक चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

936

76 आ.र्व. दे उरालीटार

367

77 बाल मार्व शुसलभन्ज्याङ माध्यसमक चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

1404

78 मङ्गला मार्व घोचक्िला माध्यसमक चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

936

79 श्री मार्व नयाँखकय माध्यसमक चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

468

वार्षयक वजेट
सि.न.

योजना तथा काययक्रम

80 श्री मा.र्व. नंयाखकय प्रार्वसधक चशक्षा अनुदान

रु हजारमा
1000

81 कामदा मार्व डुँडभन्ज्याङ माध्यसमक चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

468

82 पञ्चवती आर्व सतनघरे डाँडा चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

734

83 आधारभूत र्वद्यालय धारापानी चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

367

84 सििेश्वरी प्रार्व धनिार चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

346

85 पुष्प आर्व बाराहा चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

367

86 बाल आर्व ढु ङ्ग्ग्रे चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

367

87 बाल लहरी प्रार्व भन्ज्याङ चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

346

कुशेश्वरी प्रार्व सिम्लेवेिी बालर्वकाि िहयोगी काययकताय व्यवस्थापन अनुदान

104

88
89 कासलका प्रार्व नारायणडाँडा चशक्षक व्यवस्थापन अनुदान

346

90 र्कटनी भन्ज्याङ्ग वालर्वकाि िहयोगी काययकताय थप अनुदान

104

91 र्वर्वध व्यवस्थापन

500

वडा नं ५ को भचिराम िडक गत आ व मा यि गाउँ पासलकाबाट िमपुरक

9400

92 योजनामा िु ट्याईएको रकमबाट नपुग रकम र्वसनयोजन
यि गाउँ पासलका ६ वडा नं दे उरालीटार
93 सिं र्ाई योजनालाई नपुग िमपुरक

३ नं वडाको ररठ्ठावोटे मुकी वेचश सलफ्ट

2600

रकम

94 कमयर्ारी चशप र्वकाि तासलम गोर्ष्ठ िं र्ालन खर्य

550

95 कर िं कलन असभयान घुचम्त चशर्वर

350

ु ाई काययक्रम
96 िावयजसनक िुनव

200

97 नागररक वडा पत्र प्रकाशन वडा तथा गाउँ पासलका

80

98 र्ौमाचशक िसमक्षा

300

99 गाउँ पासलका पाश्वय चर्त्र अध्याबसधक

220

100 बाषीक प्रगती

पुस्तक प्रकाशन

200

101 वडा नं ३ को वडा कायायलयको कोठा थप

300

102 र्सनयर्र र्र्क्र्िय िामान खररद

500

103 िवारी िाधन खररद
104 मेचशन औजार कम्प्युटर तथा र्प्रन्जटर खररद

3000
600

105 गा.पा. भवन डी.पी.आर.

1200

106 र्वपद् व्यवस्थापन

1000

र्ोहोर मैला वोक्ने गाडी खररद तथा िवारी र्ालक र िहयोगी िर्हत र्ोहोर

3000

107 मैला व्यवस्थापन
108 वडा नं १ को वडास्तररय र्वपद व्यवस्थापन

100

109 वडा नं ४ को घोल्डरे िडक तारजाली

125

110 वडा नं ३ को एक घर एक प्लार्ष्टक पोखरी

500

वार्षयक वजेट
सि.न.

योजना तथा काययक्रम

रु हजारमा

111 वडा नं ३ को िरिर्ाई काययक्रम

300

112 वडा नं ३ को िडक ट्रयाक िरिर्ाई तथा ममयत

600

113 वडा नं ३ को नमुना हररयाली, र्वद्युत तथा पाईप खररद

500

114 वडा नं ७ को पुरानो विपाकयमा िावयजसनक शौर्ालय सनमायण

900

115 वडा नं ७ को पोखरी िरिर्ाई र्ुलवारी पाकय सनमायण योजना राताटार

600

वडा नं ७ मा गठन भएको वडास्तरीय खानेपानी तथा स्वच्िता िमनव्य िसमसत

300

116 मार्यत िरिर्ाई काययक्रम
117

वडा नं १ को च्याकुटार गाउँ रानागाउँ भालुभन्ज्याङ्ग िडक ट्रयाक

800

118 वडा नं १ को डुडभन्ज्याङ्ग डाडागाउँ भार्वन्जथान जुकेपानी िडक ट्रयाक

1000

119 वडा नं १ को दे र्वथान महाभारत िडक ट्रयाक

1000

120 वडा नं १ को िाझे पहरो सिं र्ाई पाईप खररद

100

121 वडा नं को बरे सिं र्ाई पाईप खररद

125

122 वडा नं १ को पाण्डव सिं र्ाई पाईप खररद

100

123 वडा नं को ररठ्ठावोटे सिं र्ाई पाईप खररद तथा ममयत

100

124 वडा नं १ को िानो कुलो सिं र्ाई ममयत

250

125 वडा नं को कोप्र्े सिं र्ाई पाइप खररद

100

126 वडा नं को घ्यामपाटार सिं र्ाई पाइप खररद

300

127 वडा नं १ को रिुवा सिं र्ाई पाइप खररद

100

128 वडा नं १ आपटार सिं र्ाई पाईप खररद

50

129 वडा नं १ सिकारी डांडा पाईप खररद

50

130 वडा नं १ मुल खोला अखौले सिं र्ाई पाईप खररद
131 गोलन्जजोर गाउँ पासलका वडा नं १ पाईप खरीद

100
1000

132 वडा नं १ को घ्यामपाटार िाकीटोल िडक ट्रयाक

300

133 वडा नं १ को कालीआप र्ाँर्ल िडक ट्रयाक तथा ममयत

800

वडा नं १ राधाकृष्ण र्वराट स्वरुप आयुवेद

उद्योग प्रा.ली कच्र्ा पदाथय औषसध

25

134 खररद
135

वडा नं १ सिम्ले वारी खेत सिं र्ाई ममयत

136 वडा नं १ को ढाडे सिं र्ाई पाईप खररद

150
50

137 वडा नं १ को आड िोला बँदेले प्रा.र्व. कटु ञ्जे िम्म िडक ममयत

200

138 वडा नं १ को च्याकुटार वेचश हाट बजार िावयजासनक शौर्ालय

200

139 वडा नं ४ को धापर्ौकी ढु ङ्ग्ग्रे िडक ट्रयाक ओपन

900

140 वडा नं ४ को सिउरानी रानीखोला िडक ट्रयाक ओपन

800

141 वडा नं ४ को खपाङ्गी टोल िडक ट्रयाक ओपन

300

142 वडा नं ४ को तमौरे िडक ट्रयाक ओपन

400

143 वडा नं ४ को सतनमुरे र्ेदा िडक ट्रयाल ओपन

300

वार्षयक वजेट
सि.न.

योजना तथा काययक्रम

रु हजारमा

144 वडा नं ४ को खोकसलङ्ग कुसभन्जडे िडक ट्रयाक ओपन

300

145 वडा नं ४ को चझरुडांडा सिम्ले िडक ममयत

500

146 वडा नं ४ को बाहुनीपानी खोलाघारी िडक ट्रयाक ओपन

300

147 वडा नं ४ को वाजुरी वन र्वसमरे िडक ट्रयाक ओपन

300

148 वडा नं ४ को िम्पुणय बाटो ममयत (एकमुष्ठ)

500

149 वडा नं ४ को पुल डुंडेखोला र्डेलघारी म्याचर्ङ्ग र्न्जड

95

150 वडा नं ४ को वडा कायायलय र्सनयर्र

50

151 वडा नं ३ को विेरी सलफ्ट सिं र्ाई

900

152 वडा नं ३ को भदौरे धेरे िडक स्तरन्नोती

600

वडा नं ३ को कोलर्ौरी तल्लोकुलो रातमाटे ददङददङ िडक ट्रयाक तथा ममयत

400

153
154 वडा नं ३ को वेलवोटे रातमाटे ्यासमरे िडक
155 वडा नं ३ को थाङ्ग्ग्रे ट्याङ्की िं रक्षण

300
50

156 वडा नं ६ को करमवोट कचजयनी िडक ट्रयाक ओपन

500

157 वडा नं ६ को तल्लो वचन्जदजोर खोला िडक ट्रयाक ओपन

250

158 वडा नं ६ को गैडाखोला िे त्पा िडक ट्रयाक ओपन

400

159 वडा नं ६ को र्वराउटे कुलो ममयत

100

160 वडा नं ६ को हचस्पटल वाँध भ ुजेल टोल िडक ममयत

200

वडा नं ६ को सिराखोला रातडाँडा हायुटोल हुँदै ल्याङल्याङटार िम्म िडक

400

161 ट्रयाक तथा ममयत
162 वडा नं ६ को स्वारा खोला ल्याङ्ग्ल्याङटार सिँडी सनमायण

100

163 वडा नं ६ को िुनकोचश िहकारी भवन ममयत तथा सनमायण है वारवेचश

300

164 वडा नं ६ को ठु लीस्वारा िडक ट्रयाक ओपन

300

165 वडा नं ६ को र्कराते पधेरो िडक ट्रयाक ओपन

300

166 वडा नं ६ को कोकुम िडक ट्रयाक ओपन

300

167 वडा नं ६ को आधामारा रातडाँडा िडक ट्रयाक ओपन

300

168 वडा नं ६ को दाह्रे गौडा डाँडा िडक ट्रयाक ओपन

300

169 वडा नं ६ को नाकाजोली मश्रांङ्गी टोल र्कङररङ िडक ममयत

200

170 वडा नं ६ को चर्लाउने भन्ज्याङ्ग िडक ममयत

200

ु थुम्का सनगाले टोल िडक ममयत
171 वडा नं ६ को िै लङ्ग

200

172 वडा नं ६ को र्ौतारा दमाई डाँडा रानाटोल िडक ममयत

200

173 वडा नं ६ को सभमिेन स्थान चजसमरे पोखरी िडक ट्रयाक तथा ममयत िे त्पा

150

174 वडा नं ६ को दमै डाँडा िडक ममयत घोचक्िला

200

175 वडा नं ६ को कटहरे कुलो ममयत दाररमबोट

100

176 वडा नं ६ को काल्ले

दमािे कुलो ममयत घोचक्िला खोला

50

वार्षयक वजेट
सि.न.

योजना तथा काययक्रम

177 वडा नं ६ को दोभान कुलो ममयत घोचक्िला खोला

रु हजारमा
50

178 वडा नं ६ को गणेश मचन्जदर-दाररमबोट िडक घोचक्िला

200

179 वडा नं ६ को मगरवेचश माच्थल्लो आगने कुलो ममयत िुं गरु े

200

180 वडा नं ६ को डाँडागाउँ खानेपानी ममयत

200

181 वडा नं ६ को गणेश मचन्जदर आफ्रे ममयत

200

182 वडा नं ६ को तल्लोडाँडा गाउँ खा.पा. योजना

300

183 वडा नँ ६ को दे उरालीटार वारी कुलो ममयत

500

184 वडा नं ६ को है वारवेचश खोला िं रक्षण

100

185 वडा नं ६ को पिल टोल िडक ममयत

300

वडा नं ७ को सलफ्ट खानेपानी आयोजना ट्याङ्की सनमायण तथा र्वस्तार िार्वक

2000

186 १,२,३,४ को तल्लो वेल्ट वारुथानडाँडा
187 वडा नं ७ को सिसिम खोला दे चख तल्लोबारा खानेपानी िार्वक ६,७ र ८

800

188 वडा नं ७ को पन्जरमुरे पक्की कुलो सनमायण िार्वक ६ र ७

500

189 वडा नं ७ को हाईडाँडा आरुखोला खानेपानी पाईप खररद

150

190 वडा नं ७ को र्व.पी. िडक दे चख डुँडेस्वारा ट्रयाक ओपन

500

191 वडा नं ७ को मध्य पाहाडी लोकमागय दे चख लौकुन िडक स्तरन्नोती

250

192 वडा नं ७ को प्रा.र्व. ठु लीपोखरी िरस्वती मचन्जदर सनमायण

200

193 वडा नं ७ को राताटार काकी गाउँ ट्रयाक ओपन

100

वडा नं ५ को धुले डाँडा लोकभावनमा प्रा.र्व. हुँदै र्वजयिाप तल्लोटोल िम्म

700

194 जाने िडक सनमायण तथा ममयत
195 वडा नं ५ को लाकुरीबोट काउले खोला िडक स्तरन्नोती

400

196 वडा नं ५ को भदौरे डाँडा दे चख दसलत वचस्त जाने िडक ट्रयाक ओपन

300

197 वडा नं ५ को घट्टे खोला-वतािे -घोचक्िला सिं र्ाई कुलो ममयत

250

198 वडा नं ५ को थलडाँडा-राम्र्े -भ्यु टावर सिँसड सनमायण

700

199 वडा नं ५ को थलडाँडा स्कुल-वासनंया टोल-रै काखोला बाघमारे िडक ममयत

200

200 वडा नं ५ को भोटे खोला बाहुनडाँडा सिं र्ाई पाईप खररद तथा ममयत

300

वडा नं ५ को रतनर् ुरा माच्थलो र्व.क. टोल वडा काययलय खानेपानी ट्याकी

200

वडा नं ५ को रतनर् ुरा तल्लोटोल दे चख ठु ली पोखरी-सतनकन्जया िम्म िडक

200

201
202 स्तरन्नोती
वडा नं ५ को खसनयाखकय र्वष्णुमगरको घरदे चख खानीटोल िम्म िडक स्तरन्नोती

500

203
204 वडा नं ५ को गोगलबोटे सिं र्ाई कुलो ममयत

100

205 वडा नं ५ को र्पपलवोट-रातमाटे िडक ममयत

500

206 वडा नं ५ को दे वरबोटे -जलर्कसन पाईप खररद

50

वार्षयक वजेट
सि.न.

योजना तथा काययक्रम

207 वडा नं ५ को कर्कयनीखोला-र्ौतारी कुलो ममयत

रु हजारमा
100

208 वडा नं २ को र्वसतजोरका िवै वचस्तहरुमा खानेपानी र्वस्तार तथा ममयत
वडा नं २ को वाल मा.र्व. िुसलभन्ज्याङ्ग घेरावेरा तथा िोर्ह सबद्यालयको मचन्जदर

1300
1300

209 सनमायण िमेत
210 वडा नं २ को भन्ज्याङ्ग खानेपानी ट्याङ्की सनमायण

150

211 वडा नं २ को खसनयाखकय खोल्मा डाँडा र्कर्टनी िडक ममयत तथा ट्रयाक

600

212 वडा नं २ को वचत्तिे िडक ट्रयाक

600

213 वडा नं २ को जमलबोटे -धारापानी-कँ ु डुलेडीही िडक ट्रयाक

700

वडा नं २ को रुम्टी कृर्ष तथा पशुपालन र्मय अनुदान 100% (प्रबियनात्मक)

200

214
215 वडा नं २ को खहरे कृर्ष तथा पशुपालन र्मय 100% (प्रबियनात्मक)
वडा नं २ को प्रगसतचशल कृर्ष तथा वाख्रापालन

र्मय 100% (प्रबियनात्मक)

200
200

216
217 वडा नं २ को िम्पुणय कुलो ममयत (एकमुष्ट)

1800

218 वडा नं २ को थाक्ले र्ेदद सलफ्ट सिं र्ाई आयोजना (क्रमागत)

1200

219 गाउँ पासलका अध्यक्ष र्वशेष काययक्रम

10239

220 पाररश्रसमक कमयर्ारी

20000

221 पाररश्रसमक पदासधकारी

7266

222 कमयर्ारी पोिाक भत्ता

600

223 महं गी भत्ता
224 कमयर्ारी वैठक भत्ता

1200
150

225 पदासधकारी वैठक भत्ता

5500

226 कमयर्ारी कल्याण कोष

1000

227 पानी तथा र्वजुली

500

228 िं र्ार महिुल

1000

229 ईन्जधन (पदासधकारी)

1500

230 ईन्जधन (कायायलय प्रयोजन)

1500

231 िवारी िाधन ममयत खर्य

1000

232 सबमा तथा नसबकरण खर्य

350

233 मेचशनरी तथा औजार ममयत िम्भार तथा िं र्ालन खर्य

300

234 मिलन्जद तथा कायायलय िामाग्री
235 ईन्जधन-अन्जय प्रयोजन
236 पत्रपसत्रका, िपाई तथा िूर्ना प्रकाशन खर्य
237 िेवा र परामशय खर्य
238 करार िेवा शुल्क

1500
200
1500
500
6500

वार्षयक वजेट
सि.न.

योजना तथा काययक्रम

239 अनुगमन, मुल्याङ्कन खर्य

रु हजारमा
2000

240 िरुवा भ्रमण खर्य

300

241 र्वर्वध खर्य

3000

242 िभा िं र्ालन खर्य

250

243 घरभाडा (कायायलय तथा स्टोर प्रयोजन)

1200

244 िवारी तथा मेचशन औजार िाधन भाडा

2000

245 अन्जय भाडा

200

246 भैपरर आउने र्ालु खर्य

500

247 र्वर्वध असतसथ ित्कार खर्य

1000

248 िमपुरक कोष

1500
जम्मा
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