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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

���गत घटना दता�का दता� िकताब िडजीटा◌� इजेशनका लािग परामश� सेवा ८ ० ० ८

१ ���गत घटना दता�का दता� िकताब िडजीटा◌� इजेशनका
लािग परामश� सेवा

22411 2 N/A ४ ४ ० ८

रोजगार संयोजकको तलव ४४८ ० ० ४४८

२ रोजगार संयोजकको तलव 21111 2 N/A २२४ २२४ ० ४४८

��ीगत घटना दता� तथा सामािजक सुर�ा �व�थापन सूचना �णाली स�ालानाथ� वडा
काया�लयह�को लािग डे�टप क�युटर, ि��र, ��ानर तथा 4G Wireless Dongol
ख�रद

९४५ ० ० ९४५

३

��ीगत घटना दता� तथा सामािजक सुर�ा �व�थापन
सूचना �णाली स�ालानाथ� वडा काया�लयह�को लािग
डे�टप क�युटर, ि��र, ��ानर तथा 4G Wireless
Dongol ख�रद

31134 3 N/A ३१५ ३१५ ३१५ ९४५

अ� िविवध खच�-Periodic meeting costs of LGPCC १७ ० ० १७

४ अ� िविवध खच�-Periodic meeting costs of LGPCC 22522 2 N/A ८.५ ८.५ ० १७

मिहला, बालबािलका तथा �े� नाग�रक म�ालयको काय� �े� (मिहला, बालबािलका,
अपांगता भएका ���, जे� नाग�रक तथा यौिनक तथा ल��िगक अ�सं�क) का त�ांक
संकलन तथा अ�ाविधक ग�र मिहला, बालबािलका तथा �े� नाग�रक म�ालयमा
पठाउनका लािग

१०० ० ० १००

५

मिहला, बालबािलका तथा �े� नाग�रक म�ालयको काय�
�े� (मिहला, बालबािलका, अपांगता भएका ���, जे�
नाग�रक तथा यौिनक तथा ल��िगक अ�सं�क) का
त�ांक संकलन तथा अ�ाविधक ग�र मिहला,
बालबािलका तथा �े� नाग�रक म�ालयमा पठाउनका
लािग

22522 2 N/A ५० ० ५० १००

एिककृत �ार��क बाल िवकास १०० ० ० १००

६ एिककृत �ार��क बाल िवकास 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

रोजगार संयोजकको पोसाक १० ० ० १०

७ रोजगार संयोजकको पोसाक 21121 1 N/A ० ० १० १०

�थानीय तहका कम�चारी र जन�ितिनिधह�को लािग अनुगमन तथा मु�ाकन खच� ७२ ० ० ७२

८ �थानीय तहका कम�चारी र जन�ितिनिधह�को लािग
अनुगमन तथा मु�ाकन खच�

22611 3 N/A २४ २४ २४ ७२

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

११७ ० ० ११७

९
शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क
िश�ा काय��म (पर�रागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

22522 3 N/A ३९ ३९ ३९ ११७

(१) आयोजना स��ी अिभमु�खकरण काय��म स�ालन (२) दता� िसिवर स�ालन
स��ी अिभमु�खकरण/काय�शाला/तािलम काय��म स�ालन (३) गुनासो सुनुवाइ
स��ी अिभमु�खकरण काय��म स�ालन । सहभागीह�: हरेक वडाका �ितिनधी,
�थानीय CSO, �थानीय िनकायका अ� क

२४५ ० ० २४५
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

१०

(१) आयोजना स��ी अिभमु�खकरण काय��म स�ालन
(२) दता� िसिवर स�ालन स��ी अिभमु�खकरण/
काय�शाला/तािलम काय��म स�ालन (३) गुनासो सुनुवाइ
स��ी अिभमु�खकरण काय��म स�ालन । सहभागीह�:
हरेक वडाका �ितिनधी, �थानीय CSO, �थानीय िनकायका
अ� क

22522 2 N/A १२२.५ १२२.५ ० २४५

स�ा� उ�ादनको उ�ादक� र बजार �ित�धा� बृ�� गन�का लािग क��मा ५ जनाको
समुहमा �िबिध ह�ा�रण १४० ० ० १४०

११
स�ा� उ�ादनको उ�ादक� र बजार �ित�धा� बृ��
गन�का लािग क��मा ५ जनाको समुहमा �िबिध
ह�ा�रण

22522 2 N/A ७० ७० ० १४०

नीितगत,�शासिनक तथा �ब�थापन खच� १०० ० ० १००

१२ नीितगत,�शासिनक तथा �ब�थापन खच� 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

िव�ालय सुझाव पेिटका र लैि�क स�क�  िव�दु १०० ० ० १००

१३ िव�ालय सुझाव पेिटका र लैि�क स�क�  िव�दु 22522 2 N/A ५० ० ५० १००

साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

७०५ ० ० ७०५

१४ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग
छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय)

22522 3 N/A २३५ २३५ २३५ ७०५

एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक पा�र�िमक, चाडपव� खत� तथा पोशाक खच� ७३२ ० ० ७३२

१५ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक पा�र�िमक,
चाडपव� खत� तथा पोशाक खच�

21111 3 N/A २४४ २४४ २४४ ७३२

आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग तलब भ�ा
अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारीह� समेत)

४६९०० ० ० ४६९००

१६
आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�कका लािग तलब भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा
प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारीह� समेत)

22522 2 N/A २३४५० २३४५० ० ४६९००

घटना दता� तथा सामािजक सुर�ा दता� िसिवर स�ालन ५२२ ० ० ५२२

१७ घटना दता� तथा सामािजक सुर�ा दता� िसिवर स�ालन 22522 3 N/A १७४ १७४ १७४ ५२२

�ार��क क�ा पढाई काय��म र बालमै�ी िव�ालय १०० ० ० १००

१८ �ार��क क�ा पढाई काय��म र बालमै�ी िव�ालय 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

समुदायमा आधा�रत नवजात िशशु तथा बाल रोगको एकीकृत �व�थापन (IMNCI)
काय��म सिम�ा तथा �ा� सं�थाह�मा onsite coaching

१०० ० ० १००

१९
समुदायमा आधा�रत नवजात िशशु तथा बाल रोगको
एकीकृत �व�थापन (IMNCI) काय��म सिम�ा तथा
�ा� सं�थाह�मा onsite coaching

22522 2 N/A ५० ० ५० १००

नयाँ ब�उ�े�ीय नस�री �थापना २०० ० ० २००

२० नयाँ ब�उ�े�ीय नस�री �थापना 22522 2 N/A १०० १०० ० २००
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

िविभ� स�वारोग, नसन� रोग, जुनोिटक, मानिसक �ा� स��� अ�रि�या काय��म
तथा िदवसह� (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आ�ह�ा रोकथाम
िदवस, मानिसक �ा� िदवस, अ�ाईमर िदवस, रेिबज िदवस, िव� औलो िदवस)
मनाउने

१३० ० ० १३०

२१

िविभ� स�वारोग, नसन� रोग, जुनोिटक, मानिसक �ा�
स��� अ�रि�या काय��म तथा िदवसह�
(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days,
आ�ह�ा रोकथाम िदवस, मानिसक �ा� िदवस,
अ�ाईमर िदवस, रेिबज िदवस, िव� औलो िदवस)
मनाउने

22522 2 N/A ६५ ६५ ० १३०

साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

४७२ ० ० ४७२

२२ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग
छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय)

22522 2 N/A २३६ २३६ ० ४७२

पािलका�रमा खोप र सरसफाई �व�्धन काय��मको सिम�ा, सू�योजना अ�ाविधक
र पािलका खोप सम�य सिमितको अिभमु�खकरण समेत पािलका �रमा २ िदन, वडा
खोप सम�य सिमितको �ा� सं�था, वडा सतरमा अिभमु�खकरण १ िदन तथा पूण�
खोप सुिन�तताको लागी घरधुरी सर

१४७ ० ० १४७

२३

पािलका�रमा खोप र सरसफाई �व�्धन काय��मको
सिम�ा, सू�योजना अ�ाविधक र पािलका खोप सम�य
सिमितको अिभमु�खकरण समेत पािलका �रमा २ िदन,
वडा खोप सम�य सिमितको �ा� सं�था, वडा सतरमा
अिभमु�खकरण १ िदन तथा पूण� खोप सुिन�तताको लागी
घरधुरी सर

22522 3 N/A ४९ ४९ ४९ १४७

साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

२७९९ ० ० २७९९

२४ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग
छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय)

22522 3 N/A ९३३ ९३३ ९३३ २७९९

अ� िविवध खच�-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social
accountability २५ ० ० २५

२५ अ� िविवध खच�-Mobilization of CSOs, Civic Groups,
NGOs for increased social accountability

22522 2 N/A १२.५ १२.५ ० २५

स�ार सामा�ी �सारण तथा छपा◌� इ (स�ार र पँ�च अिभयान स�ालान) १०० ० ० १००

२६ स�ार सामा�ी �सारण तथा छपा◌� इ (स�ार र पँ�च
अिभयान स�ालान)

22315 2 N/A ५० ५० ० १००

�ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन
अनुदान ३६०४ ० ० ३६०४

२७ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा
िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान

21111 2 N/A १८०२ १८०२ ० ३६०४

बा� खोप के� बाट गुण��रय खोप सेवा �दान गन� खोप के�मा �व�थापनको लािग
फिन�चर �व�था, स���त वडा खोप सम�य सिमित माफ� त तयारी एवं ख�रद, ३०००
खोप के�मा �ित खोप के� � १०००० दरले, क��मा टेवल १, कुस� १ र सानो बे� १ र
हात

४० ० ० ४०
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

२८

बा� खोप के� बाट गुण��रय खोप सेवा �दान गन� खोप
के�मा �व�थापनको लािग फिन�चर �व�था, स���त
वडा खोप सम�य सिमित माफ� त तयारी एवं ख�रद, ३०००
खोप के�मा �ित खोप के� � १०००० दरले, क��मा
टेवल १, कुस� १ र सानो बे� १ र हात

31123 2 N/A २० २० ० ४०

१) समाजमा रहेका कुरीित, कु�था, लैि�क िहंसा, मानव वेचिवखन तथा ओसारपसार
िव�� सचेतनामूलक काय��म तथा अिभयान संचालन 2) मिहला िवकास काय��म�ारा
�व�िदत मिहला सहकारी सं�थाह�को सु�ढीकरण एवं �थानीय तहको मिहला उ�मी
संजाल �थापनाको लािग सहजीक

१०० ० ० १००

२९

१) समाजमा रहेका कुरीित, कु�था, लैि�क िहंसा, मानव
वेचिवखन तथा ओसारपसार िव�� सचेतनामूलक
काय��म तथा अिभयान संचालन 2) मिहला िवकास
काय��म�ारा �व�िदत मिहला सहकारी सं�थाह�को
सु�ढीकरण एवं �थानीय तहको मिहला उ�मी संजाल
�थापनाको लािग सहजीक

22522 2 N/A ५० ५० ० १००

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

५०० ० ० ५००

३०
शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क
िश�ा काय��म (पर�रागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

22522 2 N/A २५० २५० ० ५००

�थानीय तह िभ�का �ा�कम�ह�,म.�ा.�य.से. का लािग आधारभूत तथा आक��क
सेवा अ�ग�त आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख �ा� स��� �ाथिमक उपचार बारे
अिभमु�खकरण / तािलम

८० ० ० ८०

३१

�थानीय तह िभ�का �ा�कम�ह�,म.�ा.�य.से. का
लािग आधारभूत तथा आक��क सेवा अ�ग�त आँखा,
नाक, कान, घाटी तथा मुख �ा� स��� �ाथिमक
उपचार बारे अिभमु�खकरण / तािलम

22522 2 N/A ४० ४० ० ८०

मसल� सामान ख�रद (सेवा के� स�ालानाथ�) ६० ० ० ६०

३२ मसल� सामान ख�रद (सेवा के� स�ालानाथ�) 22311 3 N/A २० २० २० ६०

रा�ोट गुण�रीय िश�ा काय��म १२००० ० ० १२०००

३३ रा�ोट गुण�रीय िश�ा काय��म 22522 3 N/A ४००० ४००० ४००० १२०००

आिथ�क ��थित कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका पी.िब.सी. िबरामीह�लाई उपचार
अविधभर पोषण खच� तथा स�क�  परी�ण ११ ० ० ११

३४
आिथ�क ��थित कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका
पी.िब.सी. िबरामीह�लाई उपचार अविधभर पोषण खच�
तथा स�क�  परी�ण

22522 2 N/A ५.५ ० ५.५ ११

िवरामीको लािग ओ.िप.िड.िटकट (काव�न कपी सिहतको ) छपाई ८० ० ० ८०

३५ िवरामीको लािग ओ.िप.िड.िटकट (काव�न कपी सिहतको )
छपाई

22522 2 N/A ४० ४० ० ८०

रोजगार संयोजकको �थानीय भ�ा १४२ ० ० १४२

३६ रोजगार संयोजकको �थानीय भ�ा 21131 2 N/A ७१ ७१ ० १४२
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

�ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन
अनुदान ५९७ ० ० ५९७

३७ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा
िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान

21111 3 N/A १९९ १९९ १९९ ५९७

शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

८३ ० ० ८३

३८
शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क
िश�ा काय��म (पर�रागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

22522 2 N/A ४१.५ ० ४१.५ ८३

लघु तथा साना जलिबद्युत आयोजना बाट िबद्युत उ�ादन ४०० ० ० ४००

३९ लघु तथा साना जलिबद्युत आयोजना बाट िबद्युत
उ�ादन

22522 2 N/A २०० २०० ० ४००

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान ३५९९ ० ० ३५९९

४० िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान 31159 1 N/A ० ३५९९ ० ३५९९

�ा� चौकीको �ुनतम सेवा मापद� काय��यन, सुि�ढीकरण तथा सिम�ा (�ा�
चौकीको �ुनतम सेवा मापद� काय��मको सिम�ा ) २०० ० ० २००

४१
�ा� चौकीको �ुनतम सेवा मापद� काय��यन,
सुि�ढीकरण तथा सिम�ा (�ा� चौकीको �ुनतम सेवा
मापद� काय��मको सिम�ा )

22522 2 N/A १०० ० १०० २००

सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन ३०७ ० ० ३०७

४२ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी
�ाड �व�थापन

22522 2 N/A १५३.५ १५३.५ ० ३०७

�ित�धा�मा छनौट भएका �वसाय िवकास सेवा �दायक सं�थाह� माफ� त उ�मीको
�रो�ित (आव�कता पिहचानका आधारमा पुनता�जगी र एडभा� सीप िवकास तािलम
काय��म)

४८० ० ० ४८०

४३

�ित�धा�मा छनौट भएका �वसाय िवकास सेवा �दायक
सं�थाह� माफ� त उ�मीको �रो�ित (आव�कता
पिहचानका आधारमा पुनता�जगी र एडभा� सीप िवकास
तािलम काय��म)

22522 2 N/A २४० २४० ० ४८०

कृषक दता� �व�थापन काय��म ३०० ० ० ३००

४४ कृषक दता� �व�थापन काय��म 22522 2 N/A १५० १५० ० ३००

िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन
अनुदान ३४८ ० ० ३४८

४५ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान

22522 3 N/A ११६ ११६ ११६ ३४८

उपचार के�ह�मा आक��क अव�थामा औसिध एवं �ाब सामा�ी ढुवानी, काय��मका
लािग आव�क �ेशनरी, �ाली सीट लगायतका फम� फरमेट फोटोकपी, काय��मको
िनयिमत अनुगमन तथा मु�ांकन,�थलगत अनुिश�ण, �यरोगका िबरामीको चौमािसक
कोहट� िव�ेषण र ई-िट.िब रज

८९ ० ० ८९
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

४६

उपचार के�ह�मा आक��क अव�थामा औसिध एवं
�ाब सामा�ी ढुवानी, काय��मका लािग आव�क
�ेशनरी, �ाली सीट लगायतका फम� फरमेट फोटोकपी,
काय��मको िनयिमत अनुगमन तथा मु�ांकन,�थलगत
अनुिश�ण, �यरोगका िबरामीको चौमािसक कोहट�
िव�ेषण र ई-िट.िब रज

22522 2 N/A ४४.५ ४४.५ ० ८९

िब�ालय �ा� िश�ा, आमा समूह तथा �थानीय तहमा �ा�का लािग सामािजक
�वहार प�रवत�न �व�द�न अिभयान १०० ० ० १००

४७
िब�ालय �ा� िश�ा, आमा समूह तथा �थानीय तहमा
�ा�का लािग सामािजक �वहार प�रवत�न �व�द�न
अिभयान

22522 2 N/A ५० ५० ० १००

दता� िसिवर स�ालानाथ� सेवा �दायक छनौटको लािग िव�ापन/सूचना �काशन खच� २५ ० ० २५

४८ दता� िसिवर स�ालानाथ� सेवा �दायक छनौटको लािग
िव�ापन/सूचना �काशन खच�

22315 2 N/A १२.५ १२.५ ० २५

मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा, गभ�वती उ�ेरणा सेवा, �ानो झोला र
िनशु� गभ�पतन काय��म १८११ ० ० १८११

४९ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा, गभ�वती
उ�ेरणा सेवा, �ानो झोला र िनशु� गभ�पतन काय��म

22522 2 N/A ९०५.५ ९०५.५ ० १८११

पािलका �रमा �ा� सं�थाह�को मािसक सूचना संकलन, भे�रिफकेशन एवं गुण�र
सुधार साथै चौमािसक एवं बािष�क सिम�ा १०० ० ० १००

५०
पािलका �रमा �ा� सं�थाह�को मािसक सूचना
संकलन, भे�रिफकेशन एवं गुण�र सुधार साथै चौमािसक
एवं बािष�क सिम�ा

22522 2 N/A ५० ५० ० १००

मातृ तथा नविशशु काय��म १०८९ ० ० १०८९

५१ मातृ तथा नविशशु काय��म 22522 3 N/A ३६३ ३६३ ३६३ १०८९

सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन १८५१ ० ० १८५१

५२ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी
�ाड �व�थापन

22522 3 N/A ६१७ ६१७ ६१७ १८५१

�ािविधक सहायकको पोसाक १० ० ० १०

५३ �ािविधक सहायकको पोसाक 21121 1 N/A ० ० १० १०

कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज� रोगह�को रोकथाम, िनय�ण तथा िनगरानीका
लािग सरोकारवाला सँगको अ�रि�या तथा RRT, �ा�कम� प�रचालन ५० ० ० ५०

५४
कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज� रोगह�को
रोकथाम, िनय�ण तथा िनगरानीका लािग सरोकारवाला
सँगको अ�रि�या तथा RRT, �ा�कम� प�रचालन

22522 2 N/A २५ २५ ० ५०

पशुपं�ी आदीबाट �ने ई�ुए�जा, बड� �ु, AMR, िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस
आिद िविभ� स�वारोग स��� रोकथाम तथा िनय�णका लािग सचेतना काय��म २० ० ० २०

५५
पशुपं�ी आदीबाट �ने ई�ुए�जा, बड� �ु, AMR,
िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस आिद िविभ� स�वारोग
स��� रोकथाम तथा िनय�णका लािग सचेतना काय��म

22522 1 N/A २० ० ० २०
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

आधारभूत तथा आक��क सेवाको सुिन�ततका लािग औषधीको आपूित� र उपयोग,
स��� काय��मह�को अनुगमन तथा मू�ाङकन (अनुगमन मु�ा�न तथा काय��म
काया��यन �मण खच�)

७५ ० ० ७५

५६

आधारभूत तथा आक��क सेवाको सुिन�ततका लािग
औषधीको आपूित� र उपयोग, स��� काय��मह�को
अनुगमन तथा मू�ाङकन (अनुगमन मु�ा�न तथा
काय��म काया��यन �मण खच�)

22522 3 N/A २५ २५ २५ ७५

कृिष तथा पशुप�छी स��� त�ांक अ�ाविधक काय��म १०० ० ० १००

५७ कृिष तथा पशुप�छी स��� त�ांक अ�ाविधक काय��म 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क लािग तलब भ�ा
अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारी,�ािविधक धारका �िश�क
समेत)

१४७०० ० ० १४७००

५८

मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�क लािग तलब भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा
प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारी,�ािविधक धारका
�िश�क समेत)

21111 3 N/A ४९०० ४९०० ४९०० १४७००

तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान २६०३ ० ० २६०३

५९ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई
अनुदान

22522 2 N/A १३०१.५ १३०१.५ ० २६०३

�ािविधक सहायकको �थानीय भ�ा ११४ ० ० ११४

६० �ािविधक सहायकको �थानीय भ�ा 21131 3 N/A ३८ ३८ ३८ ११४

�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा
�व�थापन अनुदान ३०९ ० ० ३०९

६१ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी
एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान

22522 3 N/A १०३ १०३ १०३ ३०९

�ा� सं�था नभएका वडाह�मा आधारभूत �ा� सेवा के�ह�को संचालन खच� ३००० ० ० ३०००

६२ �ा� सं�था नभएका वडाह�मा आधारभूत �ा� सेवा
के�ह�को संचालन खच�

22522 3 N/A १००० १००० १००० ३०००

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान १५३५१ ० ० १५३५१

६३ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान 31159 1 N/A १५३५१ ० ० १५३५१

बायो�ास जडान २०० ० ० २००

६४ बायो�ास जडान 22522 2 N/A १०० १०० ० २००

तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान १११०६ ० ० १११०६

६५ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई
अनुदान

22522 3 N/A ३७०२ ३७०२ ३७०२ १११०६

घ�े खोला घ�ेचौर झो.पु. रा�ोट-१, ग�ाखोला, छे�डी झो.पु, रा�ोट नगरपािलका,
कािलकोट २००० ० ० २०००

६६ घ�े खोला घ�ेचौर झो.पु. रा�ोट-१, ग�ाखोला, छे�डी
झो.पु, रा�ोट नगरपािलका, कािलकोट

31151 2 N/A १००० १००० ० २०००

एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक देिनक �मण भ�ा तथा यातायत खच� १०२ ० ० १०२
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

६७ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक देिनक �मण
भ�ा तथा यातायत खच�

21133 3 N/A ३४ ३४ ३४ १०२

बा�ाको साना �वसाियक कृिष उ�ादन के� (पकेट) िवकास काय��म संचालन १५०० ० ० १५००

६८ बा�ाको साना �वसाियक कृिष उ�ादन के� (पकेट)
िवकास काय��म संचालन

22522 3 N/A ५०० ५०० ५०० १५००

रोजगार सेवा के�को सु�ढीकरण १७५ ० ० १७५

६९ रोजगार सेवा के�को सु�ढीकरण 22522 2 N/A ८७.५ ८७.५ ० १७५

िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन
अनुदान २४६ ० ० २४६

७० िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान

22522 3 N/A ८२ ८२ ८२ २४६

साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान ४११ ० ० ४११

७१ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु�
पा�पु�क अनुदान

22522 3 N/A १३७ १३७ १३७ ४११

�ािविधक सहायकको तलव ३६७ ० ० ३६७

७२ �ािविधक सहायकको तलव 21111 2 N/A १८३.५ १८३.५ ० ३६७

�ित�धा�मा छनौट भएका �वसाय िवकास सेवा �दायक सं�थाह� माफ� त लघु उ�म
िवकास मोडेलमा नयाँ लघु उ�मी िसज�ना गन� २३८० ० ० २३८०

७३
�ित�धा�मा छनौट भएका �वसाय िवकास सेवा �दायक
सं�थाह� माफ� त लघु उ�म िवकास मोडेलमा नयाँ लघु
उ�मी िसज�ना गन�

22522 4 N/A ५९५ ११९० ५९५ २३८०

राि�� य मिहला �ा� �यंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�ाहन, यातायात खच�, वािष�क
सिम�ा गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत)

५०० ० ० ५००

७४
राि�� य मिहला �ा� �यंसेिवका काय��म (पोशाक
�ो�ाहन, यातायात खच�, वािष�क सिम�ा गो�ी र िदवस
मनाउने खच� समेत)

22522 2 N/A २५० २५० ० ५००

�ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन
अनुदान ८४५ ० ० ८४५

७५ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा
िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान

21111 2 N/A ४२२.५ ४२२.५ ० ८४५

िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान २५८ ० ० २५८

७६ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान 22522 3 N/A ८६ ८६ ८६ २५८

तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान १८३९ ० ० १८३९

७७ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई
अनुदान

22522 3 N/A ६१३ ६१३ ६१३ १८३९

आधारभूत तथा आक��क सेवाको लािग औषिध र �ा� सुर�ा साम�ी (PPE बाहेक)
ख�रद तथा औषिध लगायतका साम�ीको ढुवानी तथा �र�ािकंग र िवतरण समेत १६६५ ० ० १६६५
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

७८

आधारभूत तथा आक��क सेवाको लािग औषिध र �ा�
सुर�ा साम�ी (PPE बाहेक) ख�रद तथा औषिध
लगायतका साम�ीको ढुवानी तथा �र�ािकंग र िवतरण
समेत

22522 3 N/A ५५५ ५५५ ५५५ १६६५

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान २५४३ ० ० २५४३

७९ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान 31159 1 N/A २५४३ ० ० २५४३

राि�� य र �थानीय मह�का खा� तथा पोषण सुर�ाममा टेवा पुया�उने वाली व�को साना
�वसाियक कृिष उ�ादन के� (पकेट) िवकास काय��म संचालन २४०० ० ० २४००

८०
राि�� य र �थानीय मह�का खा� तथा पोषण सुर�ाममा
टेवा पुया�उने वाली व�को साना �वसाियक कृिष
उ�ादन के� (पकेट) िवकास काय��म संचालन

22522 3 N/A ८०० ८०० ८०० २४००

िवप� �िमकको �ाला (दैिनक �. 517 * सं�ा 100 * िदन 100) ५१७० ० ० ५१७०

८१ गौतुकोट दे�ख अ�े खला स� गोरेटो वाटो िनमा�ण वडा
नं. ४ (�धानम�ी रोजगार काय��म तफ� )

31159 2 N/A २५० २५० ० ५००

८२ ब�ाला मोड दे�ख ओखलढु�ा िव�ालय स�को सडक
मम�त वडा नं. ६ (�धानम�ी रोजगार तफ�  ) ।

31151 2 N/A २५० २५० ० ५००

८३ उसा आ.िव गाउँखेत भवन िनमा�ण वडा नं. ९ (�धानम�ी
रोजगार तफ�  ) ।

31159 2 N/A २५० २५० ० ५००

८४ घ�ेखोला दे�ख नयाँसेरा स�को िसंचाई कुलो मम�त वडा
नं. १ (�धानम�ी रोजगार तफ�  ) ।

31155 2 N/A २५० २५० ० ५००

८५ ता�ा,बगानेखोला,बयलपाटा,पु�ेगाउँ कुलो मम�त वडा नं.
७ (�धानम�ी रोजगार तफ�  ) ।

31155 2 N/A २५० ० २५० ५००

८६ लडेखोला दे�ख आधारभुत �ा� काया�लयस�को सडक
मम�त वडा नं. ३ (�धानम�ी रोजगार तफ�  ) ।

31151 2 N/A २५० ० २५० ५००

८७ खुनी पिहरो रोकथाम वडा नं. ८ (�धानम�ी रोजगार तफ�  )
।

22522 2 N/A २५० ० २५० ५००

८८ औलटाकुरा गौजनी बन पखा�ल तथा घेरवार वडा नं. २
(�धानम�ी रोजगार तफ�  ) ।

22522 2 N/A २५० ० २५० ५००

८९ चारमुले बाल िवकास के� वडा नं. ५ (�धानम�ी रोजगार
तफ�  ) ।

31159 2 N/A ३३५ ३३५ ० ६७०

९० धवलपुरा म��र िनमा�ण िवमल टोल वडा नं ५ (�धानम�ी
रोजगार तफ�  ) ।।

31159 2 N/A २५० २५० ० ५००

�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा
�व�थापन अनुदान १३२० ० ० १३२०

९१ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी
एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान

22522 2 N/A ६६० ६६० ० १३२०

�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा
�व�थापन अनुदान २१९ ० ० २१९

९२ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी
एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान

22522 3 N/A ७३ ७३ ७३ २१९

रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) १०० ० ० १००
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

९३ रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

मेिशनरी आजार तथा फिन�चर मम�त स�ार (सेवा के� स�ालानाथ�) ४२ ० ० ४२

९४ मेिशनरी आजार तथा फिन�चर मम�त स�ार (सेवा के�
स�ालानाथ�)

22221 3 N/A १४ १४ १४ ४२

िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान ११०२ ० ० ११०२

९५ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान 22522 2 N/A ५५१ ० ५५१ ११०२

�थानीय तहका �ा� चौकी, �ा.�ा.के. र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को
तलव, महगी भ�ा, �थानीय भ�ा, पोषाक लगायत �शासिनक खच� समेत १२८०० ० ० १२८००

९६
�थानीय तहका �ा� चौकी, �ा.�ा.के. र
अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव, महगी
भ�ा, �थानीय भ�ा, पोषाक लगायत �शासिनक खच� समेत

21111 2 N/A ६४०० ६४०० ० १२८००

आयुव�द  औषधालयको चालु तथा काय��म बजेट ३४०० ० ० ३४००

९७ सवारी ई�न खच� । 22314 3 N/A १६ १६ १६ ४८

९८ करार सेवा तलव भ�ा पोषाक । 21111 2 N/A १३४.२ १३४.२ ० २६८.४

९९ दैिनक �मण भ�ा । 21133 2 N/A ५० ० ५० १००

१०० काया�लय ई�न । 22212 2 N/A ५ ५ ० १०

१०१ कम�चारी तलव भ�ा पोषाक । 21111 3 N/A ३६४ ३६४ ३६४ १०९२

१०२ �नपाई आमालाई दु�वध�क औषिध िवतरण । 22522 2 N/A ५० ० ५० १००

१०३ औषिध ढुवानी 22522 2 N/A ४० ० ४० ८०

१०४ फिन�चर तथा मेशीनरी औजार ख�रद । 31123 2 N/A ४० ० ४० ८०

१०५ अ�राि�� य योग िदवस । 22522 2 N/A ५ ५ ० १०

१०६ धनव�री जय�ी । 22522 2 N/A ५ ५ ० १०

१०७ िव�ालय �रीय आयुव�द �ा� िश�ा । 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

१०८ राि�� य योग िदवस । 22522 2 N/A ५ ५ ० १०

१०९ औषधालयको लािग अित आव�क औषिध ख�रद । 27213 3 N/A १८० १८० १८० ५४०

११० �थानीय जडीबुटी प�रचया�क नगर��रय काय��म । 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

१११ नसन� रोग �व�थापन तथा आयुव�द गाउँघर ��िनक
संचालन ।

22522 3 N/A १६० १६० १६० ४८०

११२ १ वष� िभ�का िशशुलाई िभटािमन िवतरण । 22522 2 N/A २५ ० २५ ५०

११३ जे� नाग�रकलाई श�ीवध�क औषिध िवतरण । 22522 2 N/A ५९.८ ० ५९.८ ११९.६

११४ पानी िवजुली जडान । 22111 2 N/A १० १० ० २०

११५ प�कम� काय��म संचालन । 22522 2 N/A ५० ० ५० १००

११६ अिफस संचार खच� । 22112 3 N/A ४ ४ ४ १२

११७ सवारी मम�त । 22213 2 N/A १० ० १० २०

११८ अिफस संचालन खच� । 22522 2 N/A २५ २५ ० ५०

पोषण काय��म ४१३ ० ० ४१३

११९ पोषण काय��म 22522 2 N/A २०६.५ २०६.५ ० ४१३
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�. हजारमा

रा�ोट नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, कािलकोट

 
सशत� अनुदान बाँडफाँट

 
आ.व. : २०७७/७८     बजेटको �ोत/तह : नेपाल सरकार   

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क ल�इकाई

िविनयोजन �.
कैिफयत�थम

चौमािसक
दो�ो

चौमािसक
ते�ो

चौमािसक ज�ा

साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान २४८३ ० ० २४८३

१२० साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु�
पा�पु�क अनुदान

22522 2 N/A १२४१.५ १२४१.५ ० २४८३

सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन ४३४ ० ० ४३४

१२१ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी
�ाड �व�थापन

22522 2 N/A २१७ ० २१७ ४३४

बृहत शैि�क योजना १०० ० ० १००

१२२ बृहत शैि�क योजना 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

सुरि�त िव�ालय तथा िव�ालय शा���े� १०० ० ० १००

१२३ सुरि�त िव�ालय तथा िव�ालय शा���े� 22522 2 N/A ५० ५० ० १००

िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान १८३ ० ० १८३

१२४ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान 22522 3 N/A ६१ ६१ ६१ १८३

साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान ५८२ ० ० ५८२

१२५ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु�
पा�पु�क अनुदान

22522 3 N/A १९४ १९४ १९४ ५८२

िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन
अनुदान १४८४ ० ० १४८४

१२६ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान

22522 2 N/A ७४२ ७४२ ० १४८४

सौय� उजा� �िबिध जडान ३०० ० ० ३००

१२७ सौय� उजा� �िबिध जडान 22522 3 N/A १०० १०० १०० ३००

सुधा�रएको चुलो (बायोमास) �िबिध जडान २०० ० ० २००

१२८ सुधा�रएको चुलो (बायोमास) �िबिध जडान 22522 2 N/A १०० १०० ० २००

एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायको लािग स�ार खच� ५ ० ० ५

१२९ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायको लािग स�ार
खच�

22112 2 N/A २.५ २.५ ० ५

रोजगार सेवा के�को सँचालन खच� ६४ ० ० ६४

१३० रोजगार सेवा के�को सँचालन खच� 22522 2 N/A ३२ ० ३२ ६४

रा�ोट व�उ�ेशीय जल उपयोग प�रयोजना २५००० ० ० २५०००

१३१ रा�ोट व�उ�ेशीय जल उपयोग प�रयोजना 31155 2 N/A १२५०० १२५०० ० २५०००

कुल ज�ा ९७८६८ ८१७२६.२ २४१०५.८ २०३७००


