
जम्मा

१ करार स्वयंसेवक शिक्षक तलब भत्ता पवव खर्व र पोसाक समेत ४३,९५

२ पाररश्रशमक कमवर्ारी १,७५,११

३ बाल शवकास सहजकताव थप तलब भत्ता पवव खर्व समेत ७,०२

४ शवद्यालय कमवर्ारी थप तलब भत्ता पवव खर्व समेत ५,७२

५ शवद्यालय कमवर्ारी लेखापाल थप तलब भत्ता पवव खर्व समेत १,८२

६ पोिाक ७,००

७ नगर प्रहरीलाई रािन वापतको रकम ३,००

८ महंगी भत्ता १८,००

९ शिल्ड भत्ता ६,००

१० कमवर्ारीको बैठक भत्ता ६,००

११ उतृ्कष्ट शवद्यालय प्र.अ. शिक्षक कमवर्ारी पुरस्कार १,००

१२ कमवर्ारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार २,००

१३ सभाको शनर्वय वमोशजम पदाशिकारीलाई पुरस्कार खर्व तथा प्रमार् पत्र छपाई खर्व २,५०

१४ स्वास्थ्यकमीहरुलाई पुरस्कार १,००

१५ अन्य भत्ता ६,००

१६ प्र.अ. भत्ता (मा शव माशसक २००० आ.शव र मदरसा १००० प्रशत मशहना ) ४,३८

१७ अपाङ्गता समन्वय सशमशतको बैठक भत्ता माशसक र्ौमाशसक आवस्यक परे जुन सुकै वेला ६०

१८ कायवपाशलका बैठक भत्ता ४,८०

१९ न्यशयक सशमशतको बैठक भत्ता २,००

२० वडा सशमशतको बैठक भत्ता (प्रशत वडा ३६ हजारका दरले प्रशत वर्व) १२,९६

२१ शिक्षा सशमशत परीक्षा सशमशत बैठक भत्ता २,००

२२ पदाशिकारीअन्य सुशबिा ७२,००

२३ कमवर्ारीको योगदानमा आिाररत शनवृतभरर् तथा उपदान कोर् खर्व १२,००

२४ कमवर्ारीको योगदानमा आिाररत बीमा कोर् खर्व १,९२

२५ कमवर्ारी कल्यार् कोर् १०,००

२६ पानी तथा शबजुली १२,००

२७ इन्टरनेट महसुल ८,४०

२८ कायावलय तथा कमवर्ारीहरुको संर्ार सुशबिा वापत खर्व ४८

२९ इन्धन (पदाशिकारी) ३,६०

३० इन्धन (कायावलय प्रयोजन) १७,००

३१ सवारी सािन ममवत खर्व ८,४०

३२ शबमा तथा नवीकरर् खर्व ५,००

३३ मेशिनरी तथा औजार ममवत सम्भार तथा सञ्चालन खर्व ६,००

३४ शनशमवत साववजशनक सम्पशत्तको ममवत सम्भार खर्व ३०,००

३५ अन्य सम्पशत्तहरूको संर्ालन तथा सम्भार खर्व १०,००

३६ प्रिानमंत्री रोजगार कायवक्रम अन्तगवत शवशभन्न  सामग्री खररद ५,००

३७ प्रिानमंत्री रोजगार कायवक्रम अन्तगवत सुरक्षा सामग्री, हाते औजार तथा अन्य सामग्री खररद ५,००

३८ मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री २०,००

३९ पुस्तक तथा सामग्री खर्व ३,००

४० इन्धन - अन्य प्रयोजन २,००

४१ पत्रपशत्रका, छपाई तथा सूर्ना प्रकािन खर्व १५,००

४२ रेशडयो तथा टेलीशभजनवाट प्रसारर् हुने सूर्ना तथा संदेि ५,००

४३ अन्य कायावलय संर्ालन खर्व ५,००

४४ ABC नेपालको समन्वयमा डकुमेन्ट्न्टि  शनमावर् १,००

४५ बाशर्वक खरीद योजना शनमावर् ५,००

४६ वशकल परामिव खर्व १,५०

पान्ट्िनन्दन गाउँपाशलका

गाउँ कायवपाशलकाको कायावलय, नवलपरासी

कायावलयको कोड : ८०५४७५०२३००

Budget appropriation in accordance with program / project

रु. हजारमा

शस.नं.
कायवक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको नाम

शवशनयोजन

८०५४७५०२१०१ पान्ट्िनन्दन गाउँपाशलका



४७ सेवा र परामिव खर्व ५,००

४८ सेवा र परामिव खर्व ५,००

४९ सेवाग्राही सनु्तशष्ट सवेक्षर् २,५०

५० सूर्ना प्रर्ाली तथा सफ्टवेयर संर्ालन खर्व १०,००

५१ करार सेवा िुल्क ७८,००

५२ मा शव सामुदाशयक शवद्यालयमा अ.न.मी./ अ.हे.ब. भनाव तलब भत्ता ६,३०

५३ लोहरौली प्राथशमक स्वास्थ्य केन्द्रका शर्शकत्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकमीको पाररश्रशमक २५,००

५४ कायावलयकालागी सरसिाई सम्बन्धी खर्व ३,००

५५ अन्य सेवा िुल्क(देि शबदेिको स ंघ संस्थाको सदस्यता िुल्क ) १,००

५६ कमवर्ारी ताशलम खर्व क्षमता शबकास योजना कायवन्वयनकालागी ५,००

५७ ;शसप शबकास तथा जनरे्तना ताशलम तथा गोष्ठी सम्बन्ट्न्ध खर्व २,००

५८ अगरबशत्त बनाउने ताशलम ५,००

५९ अशभमुन्ट्खकरर् ताशलम ५,००

६० उपभोक्ता सशमशतलाई क्षमता अशभबृन्ट्ि ताशलम तथा कायवक्रम ४,००

६१ एकीकृत िैशक्षक व्यवस्थापन सुर्ना प्रर्ाली ताशलम २,००

६२ एन ई जी आर पी ताशलम ( अन्य शवकास साझेदार शनकाय संग थप सहयोग) ५०

६३ कुखुरापालन सम्बन्ट्न्ध अशभमुन्ट्खकरर् ताशलम ५,००

६४ कुिन तथा डोरमेट बनाउने ताशलम ४,००

६५ शकिोरीहरुको लाशग जीवन उपयोगी ताशलम ५०

६६ गरीव शबपन्न तथा दशलत मशहलाहरुलाई बाख्रा पालन ताशलम ३,५०

६७ घुम्ती तालीम (िान, गंहु सम्बन्ट्न्ध) ४,००

६८ घरेलु सेनेटरी प्याड बनाउने २,००

६९ च्याउ सम्बन्ट्न्ध तालीम १,२०

७० रु्रे पोते मलम बनाउने ताशलम ५,००

७१ शनवेदन लेखन ताशलम २,००

७२ पत्रकाररता ताशलम २,००

७३ प्राथशमक उपर्ार ताशलम ५ शदने २,००

७४ ब्याकहोल लोडर सञ्चालन ताशलम ५,००

७५ बाल अशिकार  ताशलम ५,००

७६ बाल शवकास शिक्षक ताशलम १,५०

७७

मशहला समुह सशमशत तथा सहकारी संस्थाका पदाशिकारीहरुका लाशग लेखापालन लेखा ब्यवस्थापन 

ताशलम ४०

७८ मशहला सिन्ट्क्तकरर् ताशलम ४,००

७९ मशहला संस्था सशमशतका सदस्यलाई नेतृत्व तथा संस्थागत शवकास ताशलम २,००

८० मशहला शहंसा शवरुि जनरे्तना ताशलम ५,००

८१ मौरी पालन सम्बन्ट्न्ध अशभमुन्ट्खकरर् ताशलम ५,००

८२ युवा नेतृत्व शबकास ताशलम ३,००

८३ युवा लशक्षत ब्याबसाशयक पिुपालन ताशलम २,५०

८४ युवा स्वरोजगार ताशलम ५,००

८५ युवाहरुलाई उद्घोर्र्  एवं नेतृत्व शबकास ताशलम ५,००

८६ युवाहरुलाई लागु पदाथव दुब्यवसन नु्यशनकरर् सम्बन्ट्न्ध अशभयान एवंम ताशलम ५,००

८७ लैशङ्गक शहंसा नु्यशनकरर् तथा अशभयान एवम ताशलम ५,००

८८ संस्थागत क्षमता शबकास ताशलम ५,००

८९ सामुदाशयक मेल शमलापकताव लाई न्यायमा पहुर् ताशलम ३,००

९०

सामाशजक रुपान्तरर् दशलत युवा मन्च छोटशक सुनररको लाशग आयमुलक तथा शसपमुलक 

मशहलाहरको लाशग ब्यशट पालवर ताशलम २,००

९१ शसप शवकास ताशलम (मशहला बाल बाशलका िाखा) २,००

९२ शसलाई बुनाई ताशलम ४,००

९३ ५०  प्रशतित अनुदानमा प्लान्ट्िक सशहत च्याउको बीउ शबतरर् २,५०

९४ ५० प्रशतित अनुदानमा गंहुको बीउ शवतरर् २०,००

९५ ५० प्रशतित अनुदानमा माछाका भुरा शबतरर् २,००

९६ ७५ प्रशतित अनुदानमा उन्नत जात िानको बीउ शवतरर् ९,००

९७ ७५ प्रशतित अनुदानमा हररयो मल ढैर्ाको बीउ शवतरर् ५०

९८ पिु स्वास्थ्यको लाशग घुम्ती शिशबर ३,००

९९ ७० प्रशतित अनुदानमा ग्यास र रु्लो सेट शबतरर् २५,००



१०० अध्यक्षकप खेलकुद प्रशतयोशगता २,००

१०१ अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको लाशग घुन्ट्म्त शिशवर सन्चालन २,००

१०२ आमा समुह  म.स्वा.स्वयंसेशवका शबर् अन्तरशक्रया कायवक्रम १,००

१०३ आमा समुह स्वा.स्वयंसेशवकाहरुलाई गा पा बाट माशसक अनुदान रकम (१५००का दरले) ९,३६

१०४ एक घर एक झुल शवतरर्  कायवक्रम सबै वडामा गा पा बाट ३०,००

१०५ एकल मशहला सम्मान कायवक्रम १,००

१०६ कक्षा ८ को परीक्षा संर्ालन तथा व्यवस्थापन ४,००

१०७ कमरुल ओलुम अहले सुन्नतमा कायावलय सहयोशग लोहरौशल ४

१०८ कमरुल ओलुम अहले सुन्नतमा कायावलय सहयोशग लोहरौशल ६८

१०९ कुन्ट्ि ,यज्ञ  र शबशभन्न कायवक्रमको लागी गेरमा २,००

११० कायावलयमा भएको शडशजटल बाेेडवको आकार बृन्ट्ि गने कायव ५,००

१११ गररब तथा जेहेन्दार छात्रबृशत ५,००

११२ गा पा स्तररय स्थाशनय वाल संरक्षर् सशमशत गठन ३०

११३ गाइभैसी तथा बाख्राहरुमा परजीवी शनयन्त्रर् कायवक्रम २,५०

११४ गाइभैसीमा लागे्न भ्यागुते तथा र्रर्रे रोग शबरुिको खोप कायवक्रम ३,००

११५ गाँउ शिक्षा योजना ५,००

११६ गाँउपाशलका अध्यक्ष िैशक्षक सुिार कायवक्रम १५,००

११७ गाउँपाशलका स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद ४,००

११८ गाउँपाशलकाको शबसृ्तत बृत्त शर्त्र शनमावर् तथा प्रिारर् ५,००

११९ जनता मा.शब.लोहरौली भवन ब्यवस्थापन ४,००

१२० जय सन्तोर्ी दशलत तथा मशहला कृर्क समुह कुश्मामा सामाशग्र खरीदको लाशग अनुदान ३०

१२१

जे्यष्ठ नागररकको शनिः िुल्क मोशतशवन्दु अपरेिनको लाशग डा. शवनोद शनता कणे्डल आखा अस्पालसंग 

सहकायव सम्झौता िोि भनाव हुने रकम ५,००

१२२ जलवायु पररवतवन सम्बन्धी सरे्तना मुलक कायवक्रम २,००

१२३ जैशवक शवशविता बसु्तन्ट्स्थशत शबवरर् तयार गने ५,००

१२४ जेष्ठ नागररकको स्वास्थ्य प्रविवनका लाशग रसायन और्शि शवतरर् कायवक्रम ५,००

१२५ जाशमया इमाम अहमद रजा मदरसा र्मनटोलामा अनुदानमा मौलाना ब्यवस्थापन ७२

१२६ शजल्लाको पत्रकाररता शबकास २,५०

१२७ डकुमेन्टि ी शनमावर् (नेपाली र भोजपुरीमा ) ५,००

१२८ शदवशसय कायवक्रम १,३०

१२९ नेपाल स्काउट स्थाशनय स्तरमा सञ्चालन गने ५०

१३० शनिुल्क आयुवेद शिशवर २,००

१३१ प्रगतीशिल बाख्रा पालन समुहलाइ बाख्रा शबतरर् ५,००

१३२ प्रशतभावान युवा तथा शविाथीसंग युवा सन्जाल १,००

१३३ प्रभाव मूल्यांकन ४,५०

१३४ प्रहरी सामुदाशयक मेलशमलाप कताव एवम पत्रकार जनतामा पहँुर् कायवक्रम ३,००

१३५ पाशलका स्तरीय बौन्ट्िक प्रशतयोशगता संर्ालन २,५०

१३६ बशथवग सेन्टरमा प्रसुशत हुनेलाई सरसिाई शकट शवतरर् कायवक्रम २,००

१३७ बाल शववाह बहु शववाह जनरे्तना कायवक्रम २,००

१३८ बालशबवाह शनयन्त्रर् बारे सामाशजक सरे्तना कायवक्रम ५,००
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