क्र स

वििरण

१
१.१

सामान्य प्रशासन

अनम
ु ानीत बजेट

स्थाननय सेिा तथा जनशक्तत विकास

- स्थानिय तहका कािि
ु निमार्ण संशोधि कायाणन्वयि र नियमि

- ववषयगत शाखाका लागग फनिणचर खररद

रु ४,००,०००।–

- ववषयगत शाखाका लागग कम्प्यट
ु र ल्यापटप स्कुटर तथा अन्य उपकरर्

खररद

- कमणचारी पदागधकारी क्षमता ववकास ताललम
- स्थानिय शासि सम्पबन्धमा अलिमख
ु ीकरर्

- ववलिन्ि उत्सव समारोह तथा ददवस मिाउिे

- सुरक्षागार्णको व्यवस्था

- कमणचारी तथा पदागधकारी अवलोकि भ्रमर्
२

३

-

रु २,५०,०००/रु ५,८५,०००/रु १०,००,०००/-

सावणजनिक सम्पपनतको अलिलेखीकरर् ,समन्वय ( एलािी पती जग्गा
तथा अन्य सम्पपती )

रु १,५०,०००/-

न्यानयक सममनत व्यिस्थापन

-

मध्यस्तता व्यवस्थापि
मध्यस्थकताणलाई पि
ण ाजगी ताललम
ु त

-

न्यानयक सलमनत बैठक व्यवस्थापि खचण

रु ५,००,०००/-

सच
ु ना प्रविधि व्यिस्थापन

-

इन्टरिेट सेवाको स्तर वदृ द व्यवस्थापि
सुचिा प्रववगध सम्पबन्धी निवाणगचत पदागधकारीलाई ताललम

- सुचिा तथा संचार प्रववगधको व्यवस्थापि

५

रु ५,००,००० /-

सािवजननक खररद र सम्पनत व्यिस्थापन

-

४

रु १५,००,०००।–

रु ७,००,००० /-

बजार अनग
ु मन गण
ु स्तर नापतौल खध्य सुरक्षा र उपभोतता हित संरक्षण

-

बजार अिग
ु मि
उपिोक्ता दहत सम्पबन्धी िीनत कािि
ु निमाणर्
खाद्य पदाणथको गुर्स्तर नियन्रर्
खािेपािीको गुर्स्तर नियन्रर्

रु २,००,०००/रु १,००,०००।रु १,००,००० /रु ३,००,००० /-

कैफियत

६

राजस्ि तथा आधथवक प्रशासन
६.१ राजस्ि शाखा

-

राजस्व सम्पबन्धी िीनत कािि
ु तजम
ुण ा कायाणन्वयि र नियमि
कर दाता लशक्षा र कर दाता वववरर् अध्यावगधक गिे काम
राजश्व सध
ु ार कायणयोजिा तयारी तथा कायाणन्वयि
आन्तररक नियन्रर् प्रर्ाली सम्पबन्धी कायणववगध

रु १,००,०००/रु १,७५,००० /रु १,००,००० /रु १,००,०००/-

६.२
-

आधथवक शाखा - कृवि पशुपक्ष
ं ी र सिकारी

६.२.१ कृवि

कृवष उत्पादि सम्पबन्धी स्थानिय कािि
ु िीनत नियम योजिा निमाणर्

- कृवष बजार निमाणर् वा हाटबजारको पव
ु ाणधार निमाणर्

- कृवषजन्य प्रकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्रर्
- लशत िण्र्ारको निमाणर्को पव
ण यारी
ु त
६.२.२ पशुपक्ष
ं ी

- पशुपक्ष
ं ी सम्पबन्धी स्थानिय िीनत तथा कािि
ु को निमाणर्

रु १,००,०००/-

रु ७,००,००० /रु ३,५०,०००/जग्गा खोजी गिे

- पशुपक्ष
ं ी सम्पबन्धी प्राकृनतक प्रकोप तथा कहामारी रोगको नियन्रर् कोषको
व्यवस्थापि

- पशब
ु धशाला र लसत िन्र्ारको व्यबस्थापि र नियमि

रु १,००,०००/रु १,००,००० /-

६.३ पि
ु ाविार विकास शाखा

-

रु ७५,००० /-

६.३.१ सडक तथा यातायात व्यिस्था
पव
ु ाणधार ववकासका बस्ती स्तरबाट माग िएका योजिाहरु
सर्क पल
ु पल
ु ेसा गुरु योजिा निमाणर्

६.३.२ भिन तथा भिन संहिता ननमावण
- िवि संदहता सम्पबन्धी प्रलशक्षर्

पव
ु ाणधार ववकास सलमनत बाट

६.३.३ जग्गा नापी नतसा घर जग्गा िनीपज
ु ाव भु-उपयोग तथा बस्ती विकास
- जग्गाको लगत कम्प्यट
ु रमा हाल्िे काम

रु १,५०,०००/-

६.३.४ बक्स्त विकास –

- शहरी तथा बस्स्त ववकास सम्पबन्धी िीनत कािि
ु तथा मापदण्र्को निमाणर् र
कायाणन्वयि

- आधारिुत आवासका योजिा तजम
ुण ा र कायाणन्वयि

- गाउपाललकामा व्यवस्स्थत बसोबास व्यवस्थापि कायणक्रमको तजम
ुण ा र

रु ३,५०,००० /-

कायाणन्वयि

- संघीय तथा प्रदे श कािि
ु बमोस्जम स्थानिय तहमा सुकुम्पबासी पदहचाि र
अलिलेख व्यवस्थापि
- स्थानिय स्तरमा
व्यवस्थापि

सुकुम्पबासी सम्पबन्धी स्जववकोपाजणि र बसोबासको

रु १,००,००० /रु ५०,००० /-

६.३.५ जल विित
ु उजाव सडक बत्ती मसन्चाई

रु ५०,००० /-

- लसन्चाई र जल उत्पन्ि

रु २,१०,०००/-

- ववधत
ु उजाण सर्क बत्ती

६.३.६

िातािरण

व्यिस्थापन

पयाविरण

एिं जलािार

क्षेत्र

संरक्षण

तथ िोिोरमैला

-

- वक्ष
ृ ारोपर् हररयाली तथा हररत क्षेरको प्रवणद्धि

- जलवायु पररवणति तथा अिक
ु ु लि योजिा निमाणर् बारे ताललम

बबषयगत सलमनतबाट

- जलवायु पररवणति सम्पबन्धी अिक
ु ु लि योजिा निमाणर्

६.३.७ विपद् व्यिस्थापन
- वारुर्यन्र एम्पबल
ु ेन्स

रु ३,५०,०००/-

- ववपद व्यवस्थापि सम्पबन्धी प्रलशक्षर्

रु १,५०,०००/-

- सलमनतले छिौट गरे का योजिाहरु

६.३.८ सािवजननक नीजी तथा साझेदारी



जवाफदे हीताको औजारको प्रयोग

-सावणजनिक पररक्षर्

- सामास्जक पररक्षर्

सलमनतले पेश गरे को

- आवगधक योजिा निमणर्

योजिाबाट छिौट

रु ७,००,००० ।रु १,५०,००० /रु १५,००,००० /७

सिकारी

- उद्धोग तथा उद्धमलसलता ववकास –

७.१ लधु घरे लु तथा सािा उध्दयोगको दताण र खारे जी

७.२ व्यावसायीक फामण पसल दताणको अिम
ु ती िववकरर् खारे जी र नियमि
७.३ लसप ववकास सम्पबन्धी तालीम

सहकारीका लागग एकमष्ु ठ
रु ५,००,००० /-

- बि तथा खनिज

- ढुङगा गगटी वालुवाको प्रारस्म्पिक वातावरर्ी ववश्लेषर्
७.४ रोगजार प्रबध्दव न तथा गररबी न्यनु नकरण

- गररबी निवारर्का लागग स्थनिय िीनत कािि
ु नियम र रर्िीनत निमाणर्

रु १,००,००० /-

पररचयपर ववतरर्

रु १,७५,००० /-

- गररब घर पररवारको पदहचािका लागग सिेक्षर् र सच
ु िा व्यबस्थापि र
-स्वदे श तथा ववदे शमा रहे का श्रलमकहरुको तथ्यङ्क संकलि र सच
ु िा
व्यवस्थापि

रु १,४०,००० /-

- बेरवजगार यव
ु ाहरुलाइ स्वरोजगार र रोजगार मुलक ताललम

रु १,००,००० ।८

सामास्जक ववकास शाखा

८.१ अधारिुत तथा माध्यलमक वद्धालय
८.२ खेलकुद तथा अनतररक्त क्रक्रयाकलाप
८.२.१

गाउ

प्रनतयोगीता

पाललका

स्तररय

लशक्षा शाखाबाट
अन्तरवर्ा

रनिङ

लसल्र्

फुटबल

रु ३,५०,०००/-

८.२.२ गाउपाललका स्तररय खुला कववता गोष्ठी
८.२.३ वर्ा स्तरीय हास्जरी जवाफ प्रनतयोगगता

८.२.५गाउपाललका स्तररय खल
ु ा लोकगीत प्रनतयवगीता

८.२.६ क्रकशोरीहरुको शसस्क्तकरर्ाको लागग खुला लमस ग्रामथाि प्रनतयोगगता
८.२.७गाउ पाललका स्तररय खेलकुद रं गशालाको निमाणर्

८.३ अिारभुत स्िस्थ तथा सरसिाइ

ग्रमथाि गाउपललकामा आयव
ु ेद शाखाको व्यवस्थापिकव लागग माग गिे
- अयव
ु ेद औषागध खररद

रु५०,०००/रु५०,०००/रु५०,०००/१,५०,०००/रु १,००,०००/-

- सुनतण मददरा र लागु पदाथणजन्य बस्तुको प्रयोग नियन्रर्का लागग
चेतिामुलक कायणक्रम

- अपत काललि स्वास्थ तथा महामारी नियन्रर्को लागग कोषको
व्यवस्था

- सातै वर्ामा योग लसववर संचालि
८.४ खानेपानी योजना संकलन

-ग्रमथाि गा. पा. का सातै वटा वर्ामा खािेपािी योजिा संचालि गिण माग

रु ५०००००/रु ७५०००/-

रु१५००००/-

रु २१००००/-

गिे

८.५. लैंधगक समानता र सामाक्जक सुरक्षा ( महिला बालबामलका तथा

सलमनतले पेश गिे

समाजकल्याण इकाइ )

- मदहला ववकास तफण

-व्यवसायीकतामुलक कायणक्रम
- लैंगगक दहंशा निवारर् तफण

- मािव वेचववलि ववरुध्दको कायणक्रम
- बाल अगधकार प्रवव्दिण
- अपाङ्गता तफण

रु ७,४०.०००/रु ८,५०,०००/रु ८,१०,०००/-

-जेष्ठ िागररक तफण

रु१,४०,०००/-

- अिग
ु मि

रु २,०५,०००/-

-ददवलसय कायणक्रम

रु ३,१५,०००/-

- ववववध ( प्रगनत प्रनतवेदि संचार र इन्धि )

रु २,५०,०००/रु५०,०००/रु३,००,०००/रु १,४४,०००/-

११.३.६ बालबामलका

- बालबाललकाको क्षेरमा सहकायण गिे संस्थासंग समन्वय गरे र बालबाललकाका

क्षेरमा १० प्रनतसत रकम छुट्याउिे, पब
ु ाणधार ६० प्रनतशत र क्षमता ववकास
४० प्रनतशत

- बालमैरी गा.पा निमाणर्का लागग रर्निनतक कायणयोजिा निमाणर्
- बालबाललका बबद्धालय, समुदाय र स्थानिय सरकारको अचार संदहता
निमाणर्

- बालबाललकाको लागग योजिा निमाणर्

- अपतकाललि बाल उव्दार कोष स्थापिा र व्यवस्थापि
११.३.७ यि
ु ा मसप उद्िमशीलता तथा नेतत्ृ ि विकास
११.३.८ जेष्ठ नागररक

पुँज
ु ीगतको १० प्रनतशत
रकमबाट हाल्िे

- जेष्ठिागररक सम्पमाि

- ७५ बषण िन्दा मागथका जेष्ठ िागररकलाई घरदै लोमा प्राथलमक स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य बाट

११.३.९ अपाङग र एकल महिला

- दृस्ष्ट ववदहि तथा पर्
ु ण अशक्तता िएका व्यस्क्तलाई सहयोग सम्पमाि
-एकल मदहलाका लागग स्वरोजगार मल
ु क ताललम

रु १,५०,०००/सलमनतबाट

११.३.१० संस्कृनत संम्पदा लमलतकला र पयवटन

रु १२,४०,०००/१२

योजना अनग
ु मन तथा तथ्याङ्क शाखा

१२.१ योजना तजम
ुव ा कायवयोजना तयारी उपभोतता सममनत पररचालन

- ववकास निमाणर्मा स्थानिय जिसहिागगता अलिबद्
ृ गधका लागग िीनत
निमाणर्

- उपिेक्ता सलमनतको क्षामता ववकास ताललम

रु १,००,०००/-

१२.२ योजना अनग
ु मन
१२.३ तथ्यङ्क शाखा

- सच
ु िा तथा अलिलेख केन्रको स्थापिा र संचालि

गाउ गाललकाको

पाश्वणगचरको सफ्टवेयर जर्ाि व्यस्क्त्तगत घटिा दताणसंग आबध्द हुिे गरी
- गाउ पाललकाको बावषकण योजिा निमाणर् र छपाई

रु ३,००,०००/रु १५,००,०००/रु १,००,०००/-

