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जम्मा ३५०००००   

     

     

     

  वािावरण िथा लवपद् व्र्वस्थापन              (आदतररक स्रोत १२५६४०००, िंसघय राजस्व ३९७६०००)          

क्र.

ि ं

लशर्िक लवलनर्ोलजि 

बजेट 

लशर्िक  स्रोि  

१ सवपि ्व्यवस्थापन कोर् ७०००००० २२५२२ आदतररक  

२ सवपि ्व्यवस्थापनको लासग सवसवध िामाग्री खरीि २५००००० २२५२२ आदतररक  

३ फोिोरमैला व्यवस्थापन, डसम्पङ िाइट सनधाारण तथा व्यवस्थापन  १५००००० २२५२२ आदतररक  

४ सवपि ्दयसूनकरण, पवूातयारी, प्रचारप्रिार, िञ्चार तथा कायाक्रम 

िञ्चालन 

३००००० २२५२२ आदतररक  

५ वन वदयजदतु तथा भ-ुिंरक्षणको लासग कायाक्रम  ५००००० २२५२२ आदतररक  



६ मनिनु जदय सवपि ्बाट सवस्थासपतिरुको आवाि सनमााणको लासग 

१० प्रसतित अनिुान (६६ घरको प्रथम सकस्ता ५० िजारको १० 

प्रसतित तथा अस्थायी आवाि ५० िजारको १० प्रसतित बािकेक 

२९,७०,०००) िाथै पनुास्थापना लाभग्रािीको घडेरी अनिुान ३ 

लाखको लासग ( ७,२०,०००) र अदय लाभग्रािी कायम गन ेगरर  

१०,५०,०००  

४७४०००० २६४१३ आदतररक/ 

िंसघय 

राजस्व    

जम्मा १६५४००००     

     

     

     

     

नापी शाखा    

  

क्र.

ि. 

लवलनर्ोलजि बजेट लशर्िक लवलनर्ोलजि 

बजेट 

लशर्िक  स्रोि  

१ मेरो सकत्ता प्रणााली कायाक्रम  २००००० २२५२२ िंसघय 

राजस्व  
२ िरकारी तथा िावाजासनक जग्गाको सफल्ड रेखाङकन कायाक्रम  ३००००० २२५२२ 

३ जग्गा,जसमन,जनता र काननु कायाक्रम जनता िंग १००००० २२५२२ 

४ नापी िाखाको लासग आवश्यक िमान खररि १००००० २२३११ 

५ िवारी िाधन खररि,ममात तथा ईदधन  ५०००० २२५२२ 

६ िसैनक भ्रमण भत्ता तथा सफल्ड भत्ता  ५०००० २२६१२ 

७ नापी िाखाका लासग सफल्ड पोिाक खररि  २०००० २२३११ 

  जम्मा र्ािु खर्ि  ८२००००   

     

न्र्ालर्क िलमलि      

क्र.

ि 

              कार्िक्रमको नाम लवलनर्ोलजि 

बजेट 

लशर्िक  स्रोि  

१ मेलसमलाप केदर  व्यवस्थापन २००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  



२ दयासयक िसमसत,प्रिरी मलेसमलापकताािरु सबच अदतरसक्रया कायाक्रम २००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

३ दयासयक िसमसतको पचाा पम्लेट सवसवध िामग्री छपाई १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

४ मेलसमलाप िम्बसध ८ सिवसिय आधारभतु मेलसललाप तासलम ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

५ दयासयक िसमसतको बैठक,वडामा मेलसमलापकताा सबच मासिक बैठक ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

६ दयासयक िसमसतको इजलाि ििचालनमा खाजा १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

७ दयासयक िसमसतको अदतरपासलका स्तररय अदतरसक्रया कायाक्रम  ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

८ मेलसमलाप कताािरुलाई वडामा सववाि सनरुपण गरे  बापतको 

पाररश्रसमक खचा        

२००००० २२४१९ प्रििे 

राजस्व  

९ मेलसमलप कताािरुको लागी आवश्यक िामग्री पने,डाएरी,झोला 

सवतरण 

२००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

१० दयासयक िसमसतको िसचवालय र ििज कताा मलेसमलापकताा लागी 

ििचार खचा 

५०००० २२११२ प्रििे 

राजस्व  

११ इजलाि व्यवस्थापन १०००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

१२ मेलसमलाप केदर अनगुमन १००००० २२६११ प्रििे 

राजस्व  

१३ समसिल व्यवस्थापन ३ सिन ेतासलम ३००००० २२५१२ प्रििे 

राजस्व  

१४ कानसुन सकताब ५०००० २२३१३ प्रििे 

राजस्व  

१५ िसैनक भ्रमण भत्ता तथा  ढुवासन खचा ५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व  

  जम्मा र्ािु खर्ि  ३४५००००     

     

     

     

     

मलििा िथा बािबालिका शाखा    



क्र.

ि 

         कार्िक्रमको नाम  अनुमालनि बजेट लशर्िक  स्रोि  

१ जेष्ठ नागररक िम्मान कायाक्रम दयानो कपडा सबतण १०५०००० २२५२२ आदतररक  

२ बालसववाि अदत्यका लागी िचेतना मलुक कायाक्रम ३००००० २२५२२ आदतररक  

३ बालबासलकािरुको लागी लाग ुऔर्ध िम्बदधी िचतेना मलुक 

कायाक्रम ,कुलतमा फिेका बालबासलको लागी पनु:स्थापना कायाक्रम  

३००००० २२५२२ आदतररक  

४ सकिोरसकिोरीिरुको लागी कम्प्यटुर तासलम ३००००० २२५१२ आदतररक  

५ १६ सिने लैङसगक सििंा सवरुद्व असभयान कायाक्रम ,िोसडाङ बोडा ब्िर 

पम्पेल्ट 

२५०००० २२५२२ आदतररक  

६ बालक्लब छलफल तथा गोिी  २००००० २२५२२ आदतररक  

७ गा.पा स्तरको बाल सिवि कायाक्रम  १००००० २२५२२ आदतररक  

८ पररचय पर सवतरण बैठक व्यवस्थापन खचा २००००० २२५२२ आदतररक  

९ अदतरासचिय मसिला सिवि कायाक्रम ५०००० २२५२२ आदतररक  

१० अपाङ्गता िसमसत गठन १००००० २२५२२ आदतररक  

११ उपाध्यक्ष िँग बालबासलका कायाक्रम २००००० २२५२२ आदतररक  

१२ अनाथ तथा सवपदन बालबासलकाको लागी िसैक्षक ििायता  ३००००० २२५२२ आदतररक  

१३ आमा िमिु, कृर्क िमिु र मसिला िञ्जाललाई सवउपसुज तथा अदय 

कृसर् जदय िामान अनिुान निोिोराउने गरर  

१५०००००   आदतररक  

१४ मसिला रोजगार तथा प्रबद्वन कायाक्रम १०००००० २२५२२ आदतररक  

१५ लसक्षत वगा कायाक्रम २५००००० २२५२२ आदतररक  

१६ अनगुमन १००००० २२६११ आदतररक  

  जम्मा  र्ािु खर्ि  ८४५००००     

     

     

     

     

स्वास््र् शाखा    



क्र.

ि. 

कार्िक्रमको नाम  अनुमालनि  बजेट  लशर्िक  स्रोि  

१ आपतकासलन स्वास््य उपचार कोर् ५०००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२ एम्बलेुदि चालक तलब ९००००० २२४१३ आदतररक  

३ स्वास््य घसुम्त सिसवर कायाक्रम तथा जेष्ठ नागररक घर भेट कायाक्रम १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

४ गभावती मसिला सवमा कायाक्रम ३५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

५ गाउँघर सक्लसनक िंचालन तथा व्यवस्थापन १५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

६ िामिुासयक मसिला स्वायम िेसवकालाई क्षमता असभवसृि कायाक्रमिरु  १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

७ स्वास््य िंस्थामा ि ने मासिक बैठक खचा १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

८ स्वास््यकसमा तथा अदय कमाचारीिरुको मासिक बैठक तथा 

ररपोसटङका लासग यातायात खचा  

१००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

९ थप प्रिसुत गिृ सवस्तारका लासग खचा ९मासमाङ र फुसल्पङकरट्ट 

स्वास््य चौसकमा 

८००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१० िामिुासयक स्वास््य इकाई िरिफाई तथा िियोसग कमाचारी 

व्यवस्थापन  

४५५००० २२४१३ आदतररक  



११ बाल वसृद्ध अनगुमनलाई प्रभावकारी रुपमा अगासड बढाउनका लासग 

पोर्ण र िरफाई िामासग्र सवतरण कायाक्रम  

७५००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१२ स्वास््य िंस्थामा भैपरर आउने खचा व्यवस्थापन २५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१३ िव ैस्वास््य िंस्थामा ईदटरनटे व्यवस्थापन खचा १२०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१४ आमा िरूक्षा कायाक्रम िंचालन ९ध्य,ूअडडा र गेडागसुड० ४००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१५ करार कमाचारी तलव भत्ता खचा  ९स्वास््य िंस्थामा० ४५००००० २२४१३ आदतररक  

१६ िव ैस्वास््य िंस्थामा खानपेानी तथा सवजसुल वसत्त खचा ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१७ Zero Home Delivery कायाक्रम ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१८ मसिला स्वास््य स्वयम िेसवका माफा त आमा िमिुको बैठक 

िञ्चालन 

३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१९ और्धी  खरीि १०००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२० स्वास््य उपकरण खररि  १५००००० ३११२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   



२१ स्वास््य स्वयम िेसवका वसिगामन ७५०००   प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२२ बसथाङ िेदटरमा ितु्केरी गराउनलेाई प्रोत्िािा भत्ता २०००००   प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२३ बसथाङ िेदटरमा ब्षचच ऋयलमचतचयल २००००० ३११२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२४ सिवसिय कायाक्रम १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२५ पम्प्लेट, ब्ोिर, क्यालेदडर ब्षयानर १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२६ कोसभड अस्पताल व्यवस्थापन कमाचारीिरुको िेवा िसुवधा िसित १५००००० २२४१३ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२७  स्वास््य िाखा र कोसभड अस्पताल िंचालन खचा २००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२८ स्वास््य िामाग्री ढवानी तथा यातायात खचा  ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२९ स्वास््य प्रोफाईल सनमााण १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३० मसिला स्वास््य स्वयम िेसवका भत्ता ८६४००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 



आदतररक 

स्रोत   

३१ स्वास््य िंस्थािरुलाई कम्प्यटूर, सप्रदटर र फोटोकपी मेसिन खररि ३००००० ३११२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३२ िम्मान तथा परुस्कार कायाक्रम ५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३३ कमाचारी स्वागत तथा सविाई कायाक्रम ५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३४ मसिला स्वयंिेसवका, स्वास््यकमी अदतर स्वास््यिंस्था अबलोकन 

भ्रमणको खचा 

५००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

  जम्मा २१३३९०००     

       

कृलर् िथा पशु िेवा  शाखा    

कृलर् शाखा िर्ि     

क्र.

ि 

कायाक्रमको नाम अनमुासनत रकम लशर्िक  स्रोि  

१ सबसभन जातका तरकारीका सिउि ेतथा वरे् सबउिरु खररि ८००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२ फलफुल तथा  तररकारी बाली सिँचाईको लागी पाईप सबतरण ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

३ बानस्पतीक जसैवक सवर्ािी तथा फेरोमेन ियाप÷मोिोनी पािो िियोग 

तरकारी तथा फलफूल बालीमा लाग्ने सबसभदन सकिीमका सकरा तथा 

रोग सनयदरणको लासग   

५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

४ भोटेकोिी गाउँपासलकामा माटो उपचारका÷िधुार लासग घमु्ती सिवीर 

र कृसर् चनु सवतरण  

३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  



५ मौरी पवद्धन कायाक्रम २००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

६ कृसर् िम्बदधी तासलम ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

७ कृसर् औजारिरु खररि ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

८ कृसर् िेवा िाखाको लासग िसैनक भ्रमण, यातायात, िंचार तथा ढुवानी 

व्यवस्थापन खचा 

३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

९ आपतकालीन मिामारी रोग र कीरा सनयदरणको लासग आवश्यक 

िामाग्री खररि कायाक्रम 

५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१० प्राङगाररक खेसतको लासग सिपमलुक सवसध िसित कम्पोि मल र 

झोल मल बनाउन ेतासलम 

५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

११ एक घर एक टनले कायाक्रम २५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१२ िाँते ओखरको सवरुवा सवतरण कायाक्रम ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१३ कृसर् तथा पि ुिाखाबाट कृर्किरु जनप्रसतसनसध िसित कमाचारी 

भ्रमण कायाक्रम 

३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१४ फापरको सवउ खररि कायाक्रम ३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१५ अल्लो सिस्नो प्रवाद्धन कायाक्रम ३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१६ नगि ेबाली, अिवुा, बेिार,अलैची र असििो खेसत ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१७ सवद्यालयिंग कृसर् कायाक्रम  ३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१८ कृर्कलाई परुस्कार र प्रोत्िािन कायाक्रम २००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१९ िाना सकिान तथा आलु प्रवाद्धन कायाक्रम १०००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२० सचया, कफी खेसतको तथा अदय खसेतको लासग अध््यन  ३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२१ रेदवो िाउट माछा प्रवाद्धन कायाक्रम  ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२२ निारी प्रवाद्धन कायाक्रम २००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  



२३ तलव भत्ता  ५००००० २२४१३ आदतररक 

स्रोत  

२४ अनगुमन खचा ५०००० २२६११ आदतररक 

स्रोत  

  कुि जम्मा खर्ि  र्ाि_ु १२०५००००     

       

        

   

पशु िेवा शाखा   

क्र.

ि 

कार्िक्रमको नाम अनुमालनि रकम लशर्िक  स्रोि  

१ उपचार िेवा कायाक्रम ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२ रोग सनरोधक खोप लगाउन े ३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

३ यवुा लसक्षत बािा प्रवाद्धन कायाक्रम खोर िधुार १०००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

४ पि ुिेवा िाखाको लासग आवश्यक िामाग्री खररि तथा ल्याब 

व्यवस्थापन 

५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

५ पि ुिेवा नस्ल िधुार तथा  बोका ÷बािा सवतरण कायाक्रम १०००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

६ बि वरे् घाँिको सवरुवा सवतरण ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

७ चौरी िंरक्षरण कायाक्रम १५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

८ तलव भत्ता  ५००००० २२४१३ आदतररक 

स्रोत  

९ अनगुमन खचा ५०००० २२६११ आदतररक 

स्रोत  

१० िसैनक भ्रमण भत्ता ५०००० २२६१२ आदतररक 

स्रोत  

११ चौरी बािा कुखरुा गाईभैिी सवमा कायाक्रम ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१२ यातायात, ढुवानी तथा िंचार खचा  ५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  



१३ कुखरुा कालीज प्रवाद्धन कायाक्रम १०००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१४ रेसवज रोग कायाक्रम तथा व्यवस्थापन २००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१५ उदनत जातको याक खररि  २००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१६ पाडापाडी सवतरण कायाक्रम ६००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१७ आपतकालीन आार्धी तथा िामाग्री खररि कायाक्रम ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

  कुि जम्मा खर्ि र्ािु   ८९५००००     

     

उध्र्ोग िर्ि     

लि.

न. 

कार्िक्रमको नाम  वजेट रु  लशर्िक  स्रोि  

१ खासन तथा उध्योग  २००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

     

पर्िटन िर्ि     

लि.

न. 

कार्िक्रमको नाम  वजेट रु  लशर्िक  स्रोि  

१ पयाटन प्रवधान कायाक्रम  १०००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२ पयाटन प्रवधान अदय िावाजसनक सनमााण (धासमाक, िांस्कृसतक , 

ऐसतिासिक, पयाटकीय, प्राकृसतक आसि)  

९०००००० ३११५९  

 जम्मा  १०००००००   

 चाल ु १००००००   

 पसुजगत  ९००००००   

     

ििकारी िर्ि     

लि.

न. 

कार्िक्रमको नाम  वजेट रु  लशर्िक  स्रोि  



१ कायाक्रम खचा  ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

     

िामालजक लवकाि के्षत्र  

लशक्षा शाखा    

लि.

न. 

कार्िक्रमको नाम  वजेट रु  लशर्िक  स्रोि  

१ मा सव तथा आ सव  गाउँपासलका सिक्षक अनिुान १५ जना  ७२६०००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

२ मा सव तथा आ सव  गाउँपासलका सिक्षक पोिाक भत्ता १५ जना १५०००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

३ गाउँपासलका ििुारे, ि.का. सिक्षक अनिुान १८ जना ३५१०००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

४ गाउँपासलका ििुारे, ि.का. सिक्षक पोिाक भत्ता 18 जना  १८०००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

५ वा.सव.के.,कमाचारी थप तलव भत्ता  ५००५००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

६ िामिुासयक सवद्यालय िञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनिुान १९००००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

७ िंघीय सिवा खाजा कायाक्रम थप 50 प्रसतित अनिुान २२००००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

८ िंघीय प्र अ  भत्तामा थप ित प्रसतित भत्ता  १००००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

९ गाउँ सिक्षा िसमसत बैठक खचा १२०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१० प्र अ वैठक खचा १५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

११ सवद्यालय िैसक्षक िधुार, सनरीक्षण तथा अनगुमन , िसमक्षा वैठक र 

प्रसतवेिन 

१५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१२ िाखाको व्यवस्थापन भौसतक िामाग्री तथा िञ्चालन खचा  २५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१३ यातायात , ढुवानी , तथा भ्रमण खचा  १७५००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१४  नमनुा सवद्यालय अनिुान  ३००००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  



१५ मा सव इदटरनटे इदिटलेिन  १६०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१६ प्रत्येक प्रा सव मा एक सप्रदटर र एक कम्प्यटूर कायाक्रम  १०००००० ३११२२ आदतररक 

स्रोत  

१७ कक्षा १-८ स्थानीय पाठ्यक्रम सनमााण ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१८ िैसक्षक योजना सनमााण, छपाइ तथा प्रकािन २५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

१९ सनरदतर मलू्यांकन तासलम तथा गोष्ठी िञ्चालन १००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२० िामासजक परीक्षण िम्वदधी असभमसुखकरण कायाक्रम ५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२१ सवद्यालय िधुार योजना  िम्वदधी असभमसुखकरण कायाक्रम ५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२२ सव.व्य.ि तथा सि.अ.िं. का ििस्यिरुलाई  असभमसुखकरण  ५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२३ IEMIS /SAS  िम्वदधी तासलम िञ्चालन  १५०००० २२५१२ आदतररक 

स्रोत  

२४ प्रश्नपर सनमााण तथा सवर्यगत तासलम िञ्चालन तथा व्यवस्थापन  १००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२५ कक्षा ३,५ र आधारभतू ति उत्तीणा वासर्ाक पररक्षा िंचालन, 

व्यवस्थापन तथा अनगुमन र मलू्याङ्कन  

२५०००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२६  सिक्षा सिवि/ िैसक्षक सिवि कायाक्रम/ असतररक्त सक्रयाकलाप 

िञ्चालन (पासलकास्तरीय )  

२००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२७ िैसक्षक क्यालेदडर सनमााण, िैसक्षक वलेुसटन प्रकािन  र सिक्षक तथा 

सवद्याथी डायरी व्यवस्थापन  

२००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२८ कक्षा 3,5, 8 मा सवद्याथी स्तर मापन पररक्षण   ३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

२९ िैसक्षक भ्रमण तथा अवलोकन कायाक्रम  ५००००० २२६११ आदतररक 

स्रोत  

३० स्काउट गठन, तासलम तथा िञ्चालन  ६००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

३१ सवद्यालय वगैचा कायाक्रम  १५०००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

३२ राचिपसत रसनङ सिल्ड प्रसतयोसगता िञ्चालन तथा व्यवस्थापन  ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  



३३ खेलकुि प्रसिक्षण तथा सवकाि कायाक्रम  ५००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

३४ सवद्यालय खेल सिक्षक अनिुान ( पासलका भरीमा १ जना )  ५००००० २५३११ आदतररक 

स्रोत  

३५ माउदटेन िेल रेि कायाक्रम  ८००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

३६ खेलकुि िामाग्री सवतरण कायाक्रम  ३००००० २२५२२ आदतररक 

स्रोत  

जम्मा  २८६६००००     

 चालु खचा  २७६६००००   

 पुँसजगत खचा  १०००००   

     

स्वास््र् शाखा    

क्र.

ि. 

कार्िक्रमको नाम  अनुमालनि  बजेट  लशर्िक  स्रोि  

१ आपतकासलन स्वास््य उपचार कोर् ५०००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२ एम्बलेुदि चालक तलब ९००००० २२४१३ आदतररक  

३ स्वास््य घसुम्त सिसवर कायाक्रम तथा जेष्ठ नागररक घर भेट कायाक्रम १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

४ गभावती मसिला सवमा कायाक्रम ३५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

५ गाउँघर सक्लसनक िंचालन तथा व्यवस्थापन १५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

६ िामिुासयक मसिला स्वायम िेसवकालाई क्षमता असभवसृि कायाक्रमिरु  १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   



७ स्वास््य िंस्थामा ि ने मासिक बैठक खचा १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

८ स्वास््यकसमा तथा अदय कमाचारीिरुको मासिक बैठक तथा 

ररपोसटङका लासग यातायात खचा  

१००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

९ थप प्रिसुत गिृ सवस्तारका लासग खचा ९मासमाङ र फुसल्पङकरट्ट 

स्वास््य चौसकमा 

८००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१० िामिुासयक स्वास््य इकाई िरिफाई तथा िियोसग कमाचारी 

व्यवस्थापन  

४५५००० २२४१३ आदतररक  

११ बाल वसृद्ध अनगुमनलाई प्रभावकारी रुपमा अगासड बढाउनका लासग 

पोर्ण र िरफाई िामासग्र सवतरण कायाक्रम  

७५००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१२ स्वास््य िंस्थामा भैपरर आउने खचा व्यवस्थापन २५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१३ िव ैस्वास््य िंस्थामा ईदटरनटे व्यवस्थापन खचा १२०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१४ आमा िरूक्षा कायाक्रम िंचालन ९ध्य,ूअडडा र गेडागसुड० ४००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१५ करार कमाचारी तलव भत्ता खचा  ९स्वास््य िंस्थामा० ४५००००० २२४१३ आदतररक  

१६ िव ैस्वास््य िंस्थामा खानपेानी तथा सवजसुल वसत्त खचा ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१७ Zero Home Delivery कायाक्रम ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   



१८ मसिला स्वास््य स्वयम िेसवका माफा त आमा िमिुको बैठक 

िञ्चालन 

३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

१९ और्धी  खरीि १०००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२० स्वास््य उपकरण खररि  १५००००० ३११२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२१ स्वास््य स्वयम िेसवका वसिगामन ७५०००   प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२२ बसथाङ िेदटरमा ितु्केरी गराउनलेाई प्रोत्िािा भत्ता २०००००   प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२३ बसथाङ िेदटरमा ब्षचच ऋयलमचतचयल २००००० ३११२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२४ सिवसिय कायाक्रम १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२५ पम्प्लेट, ब्ोिर, क्यालेदडर ब्षयानर १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२६ कोसभड अस्पताल व्यवस्थापन कमाचारीिरुको िेवा िसुवधा िसित १५००००० २२४१३ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२७  स्वास््य िाखा र कोसभड अस्पताल िंचालन खचा २००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 



आदतररक 

स्रोत   

२८ स्वास््य िामाग्री ढवानी तथा यातायात खचा  ३००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

२९ स्वास््य प्रोफाईल सनमााण १००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३० मसिला स्वास््य स्वयम िेसवका भत्ता ८६४००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३१ स्वास््य िंस्थािरुलाई कम्प्यटूर, सप्रदटर र फोटोकपी मेसिन खररि ३००००० ३११२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३२ िम्मान तथा परुस्कार कायाक्रम ५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३३ कमाचारी स्वागत तथा सविाई कायाक्रम ५०००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

३४ मसिला स्वयंिेसवका, स्वास््यकमी अदतर स्वास््यिंस्था अबलोकन 

भ्रमणको खचा 

५००००० २२५२२ प्रििे 

राजस्व/ 

आदतररक 

स्रोत   

  जम्मा २१३३९०००     

  चाल ुखचा  १९३३९००००     

  पसुजगत खचा  २००००००     

 


