इलाम नगरपाललका
इलाम
नगर सभामा पाररत लमलतिः २०७६\०३\१०
प्रमाणीकरण लमलतिः २०७६\०३\१९
इलाम नगरपाललकाको विलनयोजन ऐन, २०७६
प्रस्तािनािः
इलाम नगरपाललकाको आलथिक िर्ि २०७६\७७ का सेिा र कायिहरुको लालग सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गनि अलिकार
दिन र सो रकम विलनयोजन गनि बाञ्छनीय भएकोले , नेपालको सं वििानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोञ्चजम इलाम
नगरपाललका, नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सं ञ्चिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “इलाम नगरपाललका, विलनयोजन ऐन, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आलथिक िर्ि ०७६\७७ को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलिकारिः

(१) आलथिक िर्ि ०७७\७८ का लनलमत्त

इलाम नगर कायिपाललका को कायािलय, मातहतका लनकायहरु ,िडा कायािलय, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका लनलमत्त
ूँ ीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ८६ करोड ८२ लाख
अनुसूर्ी १ मा उञ्चललञ्चखत र्ालु खर्ि, पूज
२२ हजार मा नबढाई लनदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि ञ्चस्िकृत गररएको छ ।
३. विलनयोजनिः (१) यस ऐनद्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गने अलिकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि ०७६\७७ का लनलमत्त इलाम
नगर कायिपाललका को कायािलय, मातहतका लनकायहरु ,िडा कायािलय, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन
गररएको छ ।
(२) यस ऐनले विलनयोजन गरे को रकम खर्ि गिाि यसै साथ सं लग्न अनुसूर्ी १ मा उलले ख भए अनुसार गररएको छ ।
(३) उपिफा (१) र

(२) मा जुनसुकै कुरा लेञ्चखएको भए तापलन नगर कायिपाललकाको कायािलय, मातहतका लनकायहरु ,िडा

कायािलय, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरे को रकममध्ये कुनै बर्त हुने र कुनैमा अपुग हुने िे ञ्चखन
आएमा नगर कायिपाललकाले बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्ने प्रस्ताि गररएको छ । यसरी रकम सािाि
एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको ७ प्रलतशत सम्म प्रमुख प्रशासवकय अलिकृतले सो भन्िा बढी १५ प्रलतशत सम्म
नगर प्रमुखले र सो भन्िा बढी नगर कायिपाललकाले २५ प्रलतशतमा नबढने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको
एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकमान्तर गरर रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकने प्रस्ताि गररएको छ ।
ूँ ीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थापन तफि विलनयोञ्चजत रकम साूँिा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि
पूज
ूँ ीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको
नसवकने प्रस्ताि गररएको छ । तर र्ालु तफिको रकम पूज
स्रोतमा रकम सानि सवकने व्यिस्था गररएको छ ।
(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले ञ्चखएका भए तापलन एक ञ्चशर्िकबाट सो ञ्चशर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रलतशत
भन्िा बढने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परे मा नगर सभाको स्िीकृलत ललन पनेछ ।
ूँ ीगत कायिक्रम स्िीकृत
(४) यस िफाको अन्यत्र जुनसुकै व्यिस्था भए पलन र्ालु खर्िमा विलनयोञ्चजत रकम खर्ि नहुने भएमा पूज
गरी खर्ि गनि बािा पने छै न ।
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४. थप अनुिानिः यस वििे यकमा प्रस्ताि गरीए बाहेक नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार, िातृ लनकाय, जनसहभालगता िा
स्रोतबाट थप कायिक्रम सं र्ालन गने गरी सं ञ्चर्त कोर्मा रकम प्राप्त हुन आएमा सो रकम समेत यसै ऐनबाट

कुनै

पलन

विलनयोजन भएको

मालन सं ञ्चर्त कोर्मा जम्मा गरी सं ञ्चर्तकोर् बाट खर्ि गनि िािा पने छै न ।
५. अलिकार प्रत्यायोजनिः र्ालु खर्ि तफिको सम्बञ्चन्ित स्िीकृत बावर्िक बजेटको तोवकएको खर्ि शीर्िकमा विलनयोञ्चजत रकममा
बढी नहुने गरी कतै िर तोवकएको भए सो िर अनुसार र नतोवकएको भए बजेट सीमाको ख्याल गरी िर स्िीकृत गरी खर्ि ले ख्ने
अलिकार इलाम नगर कायिपाललका िा नगर कायिपाललकाको कायािलयको अलिकार प्राप्त अलिकारी तथा ले खा उत्तरिायी अलिकारीलाई
प्रत्यायोजन गररएको छ ।
६. खर्ि अनुमोिन तथा सं सोिनिः (१) आ.ि. ०७६\७७ का लालग स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रममा िेत्रगत मात्र विलनयोजन भई
योजनागत \ कायिक्रमजत विभाजन हुन बाूँकी रहेका बजेट तथा कायिक्रमहरुको कायािन्ियन गनि नगर प्रमुखको लनणिय तथा
कायिपाललकाको कायािलयका ले खाउत्तरिायी अलिकारी बाट गररएका विलनयोजनहरु समेत यसै ऐन बमोञ्चजम भएको मालनने छ ।
(२) आ.ि. ०७५\७६ स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रम कायािन्ियनका सन्िभिमा कूल विलनयोजनमा फरक नपने गरी ञ्चशर्िकगत
विलनयोञ्चजत रकममा फरक हुन गएका ञ्चशर्िक र लमलान गररने ञ्चशर्िकको वििरण सवहत तयार गररएको सं सोिन अनुसूर्ी

२ मा

सं लग्न राखी ञ्चस्िकृलत गररएकोछ ।
(३) साििजलनक खर्िको मापिण्ड, कायि विलि र लमतव्यवयता सम्बन्िी लनिे ञ्चशका कायिपाललका बाट ञ्चस्िकृत गरर लागु गररनेछ ।
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14,000,000.0





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

नगर कायिपाललकाको कायािलय सर्ालन

तथा प्रशासलनक खर्ि

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



35,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

समानीकरण

1,700,000.0

35,000,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

सहभालगता

7,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

उपभोक्त लागत

1,700,000.0

7,000,000.0

35,000,000.0

पाररश्रलमक पिालिकारी

14,000,000.0

s
मुख्य कायिक्रम

1,700,000.0

२११११

2
पाररश्रलमक कमिर्ारी

२१११२

1

२११२१

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

७
महं गी भत्ता

5
200,000.0



3,500,000.0



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



350,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

बाट प्राप्त

सं िीय सरकार, समपूरक

बाूँडफाड

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

अनुिान /

प्रिे श सरकार शसति

राजस्ि

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

समानीकरण

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

सहभालगता

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

उपभोक्त लागत

3,500,000.0

350,000.0

स्थालनय भत्ता

100,000.0

६

350,000.0

२११२३

और्िीउपर्ार खर्ि

200,000.0

५

२११३१

4
मुख्य कायिक्रम

3,500,000.0

२११२२

खाध्यान्न

२११३२

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

११

6
50,000.0







1,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

सहभालगता

600,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

उपभोक्त लागत

500,000.0

400,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

50,000.0

50,000.0

50,000.0

िैिेञ्चशक भत्ता

1,000,000.0

कमिर्ारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार

500,000.0

कमिर्ारी बैठक भत्ता

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

50,000.0

२११३३

10

२११३४

९
वफलड भत्ता

२११३५

८

२११३६

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

१५

7
400,000.0







1,500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



2,500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

समानीकरण

50,000.0

1,500,000.0

सहभालगता

1,500,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

50,000.0

1,000,000.0

400,000.0

पिालिकारी अन्य भत्ता

1,500,000.0

पिालिकारी अन्य सुलबिा

2,500,000.0

पिालिकारी बैठक भत्ता

400,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

50,000.0

२११३९

14

२११४१

13
अन्य भत्ता

२११४२

12

२११४९

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

१८

१९
कमिर्ारीको योगिानमा आिारीत

बीमा कोर् खर्ि

कमिर्ारी cjsf; कोर्

8
100,000.0







500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



2,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

समानीकरण

7,500,000.0

500,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

सहभालगता

1,500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

उपभोक्त लागत

5,000,000.0

खर्ि

100,000.0

लनिृलतभरण तथा उपिान कोर्

2,500,000.0

कमिर्ारीको योगिानमा आिारीत

500,000.0

कोर् खर्ि

2,000,000.0

कमिर्ारीको सामाञ्चजक सुरिा

100,000.0

२१२११

मुख्य कायिक्रम

7,500,000.0

२१२१२

१७

२१२१३

१६

२१२१४

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

9
800,000.0







1,300,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,350,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

सहभालगता

1,000,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

3,500,000.0

800,000.0

इन्िन कायािलय प्रयोजन

3,500,000.0

२३

300,000.0

इन्िन पिालिकारी

350,000.0

२२

1,300,000.0

२२११२

सं र्ार महसुल

1,350,000.0

२१

800,000.0

२२१११

पानी तथा लबजुली

२२२११

मुख्य कायिक्रम

3,500,000.0

२०

२२२१२

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

२७
मेञ्चशनरी तथा औजार सं र्ालन

तथा ममित खर्ि

लनलमित साििजलनक सम्पत्तीको

सं भार खर्ि

10






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

बाूँडफाड

1,800,000.0

1,800,000.0

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,400,000.0

1,400,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

200,000.0

200,000.0

लबमा तथा नविकरण खर्ि

1,800,000.0

२५

500,000.0

२२२१३
सिारी सािन ममित खर्ि

1,400,000.0

२४

२२२१४

मुख्य कायिक्रम

200,000.0

२२२२१

२६

२२२३१

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

11




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



6,500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

150,000.0

6,500,000.0

6,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

200,000.0

100,000.0

150,000.0

इन्िन अन्य प्रयोजन

50,000.0

३०
िडा कायािलय सं र्ालन समेत

50,000.0

पुस्तक तथा सामाग्री खर्ि

मसलन्ि तथा कायािलय सामाग्री

150,000.0

२२३११

२९

२२३१३

मुख्य कायिक्रम

200,000.0

२८

२२३१४

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

३४

२२४१२

सेिा र परामशि खर्ि

सुर्ना प्रणाली र सफ्टिेर

व्यिस्थापन तथा सं र्ालन खर्ि

12






2,500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

राजस्ि

800,000.0

2,000,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

समानीकरण

2,500,000.0

50,000.0

500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

सहभालगता

400,000.0

400,000.0

2,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

उपभोक्त लागत

2,500,000.0

३३
प्रकाशन खर्ि

50,000.0

अन्य कायािलय संर्ालन खर्ि

पत्रपत्रीका छपाइ तथा सूर्ना

800,000.0

२२३१५

३२

२२३१९

मुख्य कायिक्रम

2,500,000.0

३१

२२४११

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

13




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



29,600,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

2,500,000.0

17,800,000.0

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

1,000,000.0

11,800,000.0

कमिर्ारी ताललम खर्ि

1,000,000.0

३७

1,000,000.0

अन्य सेिा शुलक

29,600,000.0

३६

2,500,000.0

२२४१३

करार सेिा शुलक

२२४१९

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

३५

२२५११

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

40

41

२२५१२

कायिक्रम खर्ि

विविि कायिक्रम खर्ि

अनुगमन मूलयांकन खर्ि

14






1,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



3,300,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

राजस्ि

400,000.0

1,000,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

150,000.0

2,000,000.0

100,000.0

400,000.0

1,300,000.0

50,000.0

1,000,000.0

ताललम तथा गोष्ठी सम्बन्िी खर्ि

3,300,000.0

सीप विकास तथा जनर्ेतना

400,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

150,000.0

२२५२२

३९

२२५२९

३८

२२६११

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

43

44

२२६१३

15
1,500,000.0





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



2,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

उपभोक्त लागत

1,500,000.0

500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

3,000,000.0

500,000.0

2,000,000.0

विविि खर्ि

1,000,000.0

मण्डलको भ्रमण खर्ि

1,000,000.0

विञ्चशष्ट व्यत्ती तथा प्रलतलनिी

2,000,000.0

भ्रमण खर्ि

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

3,000,000.0

२२६१२

42

२२७११

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

47

48
अन्य सं स्था सहायता

16






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



2,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

उपभोक्त लागत

1,600,000.0

2,000,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

राजस्ि

700,000.0

1,600,000.0

2,000,000.0

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

700,000.0

सहायता

500,000.0

िालमिक तथा सांस्कृलतक सं स्था

1,600,000.0

आन्तररक ऋणको व्याज

700,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

२२७२१
gu/सभा सिालन खर्ि

२४२११

46

२५३१४

45

२५३१५

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

52

17






60,000,000.0

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



200,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

हुने रकम

1,000,000.0

60,000,000.0

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

समानीकरण

200,000.0

200,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

500,000.0

500,000.0

200,000.0

अन्य सामञ्चजक सहायता

60,000,000.0

और्िी खररि खर्ि

200,000.0

अन्य सामाञ्चजक सुरिा

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

200,000.0

२७१११

51

२७११२

50
सामाञ्चजक सुरिा

२७२१३

49

२७२१९

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

55

56
अन्य भाडा

न्यावयक वफताि

18






500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

राजस्ि

150,000.0

500,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

100,000.0

50,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

उपभोक्त लागत

100,000.0

50,000.0

आजार भाडा

100,000.0

सिारी सािन तथा मेञ्चशनरी

50,000.0

िरभाडा

150,000.0

२८१४२

मुख्य कायिक्रम

100,000.0

२८१४३

54

२८१४९

53

२८२१२

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

59

60

19
300,000.0



50,000.0



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



755,000

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

राजस्ि

207005000.00

300,000.0

समानीकरण

60,000,000.0

50,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

110,400,000.0

755,000

36605000.00

जम्मा

300,000.0

मुख्य प्रशासकीय भिन फलनिलसङ्ग

50,000.0

भैपरी आउने र्ालु खर्ि

755,000

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

207005000.00

२८२१९

58
अन्य वफताि

२८९११

57

31123

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

31131

62
विउ, िेसीमा हुने िान ,मकै,

पशुपालन गोठ तथा भकारो

सुिार साझेिारी कायिक्रम
पशु पन्छछं प्रसार कायिक्रम

1

20

िडा स्तरीय कायिक्रम

िडा नं१ .

आलथिक लबकास

कृवर् प्रसार कायिक्रम

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

250,000.0

250,000.0

गहुूँ को विउ खररि तथा वितरण

250,000.0

1

250,000.0

लेक मा हुने जयिे ि आलुको
समानीकरण

250,000.0

61
मुख्य कायिक्रम

250,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

65

66
बालबाललका सं ग सम्बन्िीत

कायिक्रम

जेष्ठ नागररक सं ग सम्बन्िीत

कायिक्रम
1

1

21






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

63

सामाञ्चजक विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

250,000.0

250,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

250,000.0

250,000.0

250,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

50,000.0

1

समानीकरण

50,000.0

साझेिारी कायिक्रम

50,000.0

बोयर बोका खररि तथा वितरण
1

50,000.0

खररि

250,000.0

31122
ए आई कन्टे नर तथा रे फ्ररीजेटर

50,000.0

64
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

31131

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512
मवहला लसप विकास तथा आय

आय आजिन कायिक्रम

िललत विकास कायिक्रम
1

70
1

22






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

68

69
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

60,000.0

60,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

80,000.0

80,000.0

60,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

100,000.0

1

समानीकरण

80,000.0

कायिक्रम

100,000.0

युिा तथा खेलकुि विकास
1

80,000.0

अपाङ्ग लसप विकास कायिक्रम

80,000.0

67

100,000.0

22512

मुख्य कायिक्रम

80,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

31171

73

74
सरस्िती बाल विकास केन्र

सुिार

जनता आिारभ ुत विध्यालय

शैञ्चिक गुणस्तर सुिार कायिक्रम
1

1

स्िस््य प्रिध्ििन कायिक्रम

23






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

ञ्चशिा विकास कायिक्रम

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

80,000.0

80,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

100,000.0

100,000.0

80,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

50,000.0

1

समानीकरण

100,000.0

72

50,000.0

नेपालटार मामा स्टे ज लनमािण.वि.
1

100,000.0

कायिक्रम

100,000.0

आदििासी\ जनजालत विकास

50,000.0

22512

71
मुख्य कायिक्रम

100,000.0

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

1

78
ममति सम्भार
1

24




पूिाििार विकास

40,000.0

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



170,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



40,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

170,000.0

पररिार वकलनीक सुिार

40,000.0

1

170,000.0

खोप केन्र सुिार

40,000.0

75

40,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

77
1

31171

76
ु स्िास््य सं स्था सुिार
साूँखेजङ्ग

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

81

82
लत्रबेणी पोखरी डाूँडा शेपािगाूँउ

जोड्ने सड्क स्तरोन्ती

गाूँउ हुिै गुरुङ्ग गाउ जोड्ने

सडक स्तरोन्ती
1

नेपालटार सुबेिी गाूँउ, तामाङ्ग

1

25




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

1

समानीकरण

1,000,000.0

जोड्ने सड्क स्तरोन्ती

500,000.0

स्तरf]न्नलत

500,000.0

लत्रबेणी मालुङ्ग
ि गाूँउ गुम्बा डाूँडा
1

1,000,000.0

80
खोलाखकि जोड्ने सडक

500,000.0

नसिरी गोलाई लेकबारी

500,000.0

31171

79
मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

85
1

िडा कायािलय ममित सुिार
1

26




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

1

समानीकरण

300,000.0

जोड्ने सड्क स्तरोन्ती

500,000.0

र्छ्याङपुर मगर गाूँउ विष्ट गाूँउ
1

500,000.0

31171
गाूँउ जोड्ने सड्क स्तरोन्ती

300,000.0

84
लमल गोलाइ वपपल डाूँडा राहुल

500,000.0

31171

83
मुख्य कायिक्रम

300,000.0

31159

86
गैरीिास साकेला मञ्चन्िर लनमािण

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

कृवर् लबकास कायिक्रम

88
िडा नं .1 को जम्मा

89
2

27


करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

िडा नं२ .

आलथिक लबकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



200,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

7,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

200,000.0

200,000.0

1

7,000,000.0

नेपालटार

500,000.0

प्रहरी सुरिाविट लनमािण

7,000,000.0

87
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

91
आदििासी\ जनजालत विकास

कायिक्रम

मवहला विकास कायिक्रम
2

28




हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

सामाञ्चजक विकास

लञ्चित समुिाय विकास कायिक्रम

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

90,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

100,000.0

90,000.0

92

100,000.0

2

90,000.0

90
मुख्य कायिक्रम

100,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

2

जेष्ठ नागररक कायिक्रम
2

29






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



80,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

50,000.0

80,000.0

राजस्ि

60,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

50,000.0

60,000.0

बाल बाललका विकास कायिक्रम

50,000.0

2

80,000.0

अपाङ्ग लसप विकास कायिक्रम

50,000.0

93

60,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

96

22512

95
2

22512

94
िललत समुिाय विकास कायिक्रम

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

98
2

खोप केन्र लनमािण
2

30




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

पूिाििार विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



70,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

70,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

2

500,000.0

युिा तथा खेलकुि कायिक्रम

70,000.0

97

500,000.0

22512

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

99
ममित सम्भार

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

103

104
र्ाप गैरी िे शी िगर मोटरबाटो

स्तर उन्नती र सोललङ

गडतोलाको िर हूिै भालुखोप

रुलुक मोटरबाटो स्तर उन्नलत र

सोललङ्ग
2

2

िारी भञ्याङ्ग मञ्चन्िर र्ोक विष्णु

2

31




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण



विस्तार लनमािण

500,000.0

लनमािण

1,000,000.0

लसद्धे विक्री लसरान खानेपानी
2

1,000,000.0

102
टोल खानेपानी योजना विस्तार र

500,000.0

ञ्चिलसङ डाडाूँ बजार र भारापाली

1,000,000.0

31156

100
मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31156

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

106

107
मञ्चन्िर र्ोक सडक स्तरोन्नती र

सोललङ

िडा नं२ को जम्मा .

ढु ङ्गाना सीम मेगेन्र ञ्चर्याबारी

2

िडा नं३ .

32
500,000.0





हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

6,000,000.0

500,000.0

500,000.0

2

500,000.0

उन्नलत सोललङ्ग

6,000,000.0

र्ाप गैरी ञ्चर्सापानी सडक स्तर

500,000.0

105
मुख्य कायिक्रम

6,000,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

31131

108

109
िाख्रा पालन साझेिारी कायिक्रम,

साविक १, २, ३, ४ र ५

सं कलन केन्र लनमािण साविक
3

सामाञ्चजक विकास

33
500,000.0





हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

जम्मा

आलथिक लबकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

सब्जी खेती िीउ वितरण तथा

500,000.0

3

500,000.0

६,७,८,९

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

112

113

युिा तथा मानिअलिकार

सशञ्चक्तकरण कायिक्रम

िालिाललका सशञ्चक्तकरण

कायिक्रम

34


करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको
सहभालगता

80,000.0

80,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

60,000.0

60,000.0

80,000.0

खर्ि संकेत नं .

बाूँडफाड



3

अनुिान /



3

राजस्ि

50,000.0

3

समानीकरण

50,000.0

सशञ्चक्तकरण कायिक्रम

50,000.0

आदििासी जनजाती
3

60,000.0

कायिक्रम

50,000.0

111

मवहला सशञ्चक्तकरण

50,000.0

22512

110
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31159

31159
स्िगीकमागि ejg लनमािण

पेम्िा
छललङ्ग गुम्बा लनमािण

116
3

117
3

35




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

50,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

50,000.0

50,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

60,000.0

3

समानीकरण

50,000.0

लनमािण

60,000.0

र्ञ्चण्डथान लनमािण र ञ्चशिमञ्चन्िर
3

50,000.0

सशञ्चक्तकरण कायिक्रम

50,000.0

115
जेष्ठ नागररक र अपाङ्ग

60,000.0

22512

114
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171
िािखोर जौिारी फुस्रे िडा

कायािलय ररङरोड स्तरोन्ती

किनजंिा कृवर् सड्क स्तरोन्ती

119
3

120
3

36




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

पूिाििार विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

50,000.0

50,000.0

3

1,000,000.0

कायिक्रम

500,000.0

िललत िगि उत्थान तथा विकास

1,000,000.0

118
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

जलकेनी सडक :t/f]GgtL
3

ठू लो पुिाखोला लसंर्ाई योजना
3

37




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

122

500,000.0

3

500,000.0

स्तरोन्ती

500,000.0

ढाूँडिारी मैना डाूँडा सडक

500,000.0

31171

121
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

124
3

31171

123
फुस्रे लिरे न र्ौतारा जोड्ने सडक

31155

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31156

126
ञ्चर्सेनी िे उराली तेसे खानेपानी

आयोजना
3

िडा नं४ .

38
500,000.0





हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

6,000,000.0

500,000.0

िडा नं .3 को जम्मा
3

6,000,000.0

ममित सं भार

500,000.0

125

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

6,000,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

127

कवफ खेलत प्रिध्ििन तथा पशु

नस्ल सुिार कायिक्रम
4

सामाञ्चजक विकास

लञ्चित िगि कायिक्रम

39

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा

आलथिक लबकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

131
4

जनजालत विकास कायिक्रम
4

बाल बाललका विकास कायिक्रम
4

40






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



130,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

70,000.0

130,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

100,000.0

70,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

50,000.0

100,000.0

129

130,000.0

4

50,000.0

आय मुलक कायिक्रम

70,000.0

मवहला तथा अपाङ्ग लसप तथा

100,000.0

22512

128
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

130
िललत विकास कायिक्रम

22512

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31123

22512

134
जेष्ठ नागररक कायिक्रम

विद्यालय रं गरोगन तथा फलनिर्र

व्यिस्थापन

133
4

4

पूिाििार विकास

41

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु







हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

50,000.0

100,000.0

100,000.0

4

समानीकरण

500,000.0

कायिक्रम

50,000.0

विकास

500,000.0

युिा तथा खेलकुि

50,000.0

132
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

137

138
िलेटार सानीटार मोटर बाटो

स्त्तरोन्नती

ञ्चशि मञ्चन्िर िािली गाूँउ मोटर

बाटो स्त्तरोन्नती
4

4

42




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

4

समानीकरण

500,000.0

बाटो स्तरोन्नती

1,000,000.0

स्तरोन्नती

500,000.0

पुिाखोला बजार जस्िीरे मोटर
4

500,000.0

लसमाना सम्म मोटर बाटो

500,000.0

136
लनभािारी, सन्िकपुर गा .पा.

1,000,000.0

नास्पाती गोलाई, ओडारे

500,000.0

31171

135
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

140

141
िललत बस्ती गुरुकूल मोटर

विलभन्न योजना तथा कायिक्रम

ममित सं भार

मेर्ी राजमागि छात्रािास

4

बाटो स्त्तरोन्नती

4

सुशासन तथा संस्थागत

43




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

4

500,000.0

मेलडाूँडा मलाते बाटो स्तरोन्नती

500,000.0

139

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

4

िडा नं .4 को जम्मा

िडा नं५ .

44
200,000.0





हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

100,000.0

200,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

5,800,000.0

100,000.0

मेसीनरी औजार खररि

5,800,000.0

4

200,000.0

142

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

5,800,000.0

31123

143
फलनिर्र खररि

31122

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

कृवर् प्रसार कायिक्रम

144

5

सामाञ्चजक विकास

लञ्चित िगि कायिक्रम

45

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा

आलथिक लबकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

148

जेष्ठ नागररक कायिक्रम

आिीिासी जनजालत विकास

कायिक्रम

147

5

5

46






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

125,000.0

125,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

75,000.0

75,000.0

125,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

50,000.0

5

समानीकरण

100,000.0

कायिक्रम

50,000.0

बालबाललका विकास
5

75,000.0

आजिन कायिक्रम

100,000.0

146

मवहला लसप तथा आय

50,000.0

22512

145
मुख्य कायिक्रम

100,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31156

22512

151

युिा तथा खेलकुि

कायिक्रम

खानेपानी पाइप खरीि
5

152

5

पूिाििार विकास

47




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

50,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

50,000.0

50,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



5

समानीकरण

500,000.0

कायिक्रम

50,000.0

अपाङ्गता लसप विकास
5

50,000.0

विकास कायिक्रम

500,000.0

150

िललत िगि उत्थान तथा

50,000.0

22512

149
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

155

156

सडक लनमािण, सालबक

मञ्चन्िरडाूँडा कृवर् मागि सडक

स्तरोन्नती,

ञ्चर्से ञ्चशिाकोटी गाूँउ िनमाने

5

बरबोटे

5
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

1,000,000.0

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

5

समानीकरण

500,000.0

सालबक बरबोटे २

500,000.0

मेहेलबोटे भोले नी सडक,
5

1,000,000.0

सालबक बरबोटे १

500,000.0

154

आम्बोटे तोरीबारी खानेपानी,

500,000.0

31156

153
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

159

माइखोला जोड्ने सडक

ममित सं भार

दिपक ढुं गानाको िर हुूँिै

5

लनमािण, साविक बरबोटे ९

160

5
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

माइपोखरी जाने पुरानो बाटो

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



5

राजस्ि

500,000.0

स्तरोन्नती,
500,000.0

साविक बरबोटे ७
समानीकरण

500,000.0

लमलडाूँडामाइखोला बाटो
5

500,000.0

( िमाईडाूँ – स्कुल,

500,000.0

बरबोटे )

500,000.0

158

ममित बोलडङ

500,000.0

31171

157
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31159

31171

163

164

कायािलय भिन ममित तथा

रं ग रोगन

लबब्लयाूँटे खेल मैिान तार

िेराबारा
5

5
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



100,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

100,000.0

100,000.0

राजस्ि

300,000.0

100,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

300,000.0

300,000.0

5

300,000.0

मेसीनरी औजार खररि
100,000.0

5

100,000.0

161

300,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

300,000.0

31123

162

फलनिर्र खररि

31122

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

कृवर् प्रसार कायिक्रम
आलथिक लबकास

165

6

51

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



6,800,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

500,000.0

6,800,000.0

िडा नं६ .

500,000.0

िडा नं .5 को जम्मा
6,800,000.0

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

167

168

मवहला लसप विकास तथा

आय आजिन कायिक्रम

आदिबासी जनजाती विकास

कायिक्रम
6

6
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

सामाञ्चजक विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

50,000.0

50,000.0

50,000.0

6

100,000.0

कायिक्रम

50,000.0

लसमान्तकृत समुिाय विकास

100,000.0

166
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

171

172

अपाङ्गता सीप विकास

आय आजिन कायिक्रम

बालबाललका विकास

कायिक्रम
/
6

6
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

100,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

50,000.0

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

50,000.0

6

50,000.0

युिा तथा खेलकुि कायिक्रम
50,000.0

6

50,000.0

170

िललत आय आजिन कायिक्रम

100,000.0

169

50,000.0

22512

मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

174

175
लसङ्गवफ्रङ्ग अस्पताल हुिै िोस

सम्मको सडक स्तरोन्नती

मेर्ी राजमागि सम्मको बाटो
6

कृवर् सामाग्री सस्थान छे उबाट

6

54


पूिाििार विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

1,000,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

1,000,000.0

स्तरोउन्नती

6

500,000.0

ज्येष्ठ नागररक कायिक्रम
50,000.0

173

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31159

31159

178

179
िरछे उ बाट ढल ब्यिस्थापन

श्रलमक मागि स्तर उन्नती तथा

नाली िारा छे उ नाली लनमािण

कारागार छे उ तथा नन्िलालको

6

तथा नाली लनमािण

6

55




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

6

500,000.0

लसमाना सम्म नाली लनमािण

500,000.0

पंर्कन्या मागि नाली लनमािण
6

500,000.0

आइ लभ एम मुनी बाट लोकसेिा

500,000.0

176
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31159

177
मागि सम्म र कृर्ी मागिबाट िाडि

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31123

31171

181
सं रर्ना ब्यिस्थापना तथा ममित

सुिार

फलनिर्र खररि
6

182
6

56

सुशासन तथा संस्थागत





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

स्तरोन्नती

समानीकरण

200,000.0

वप.छे उ वि मागि जोडने सडक

500,000.0

6

200,000.0

विवप मागि र होम स्टे गेट .

500,000.0

ञ्चर्यािारीको बरवपपल छे उबाट

500,000.0

180
मुख्य कायिक्रम

200,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31122

मेञ्चशनरी औजार खररि

िडा नं७ .

आलथिक लबकास

57

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



200,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

5,900,000.0

200,000.0

6

5,900,000.0

183

200,000.0

िडा नं .6 को जम्मा

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

5,900,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

31131

185
कृवर् प्रसार कायिक्रम

मुलक,प्रविलि हस्तान्तरण तथा
सामाञ्चजक विकास

विलभन्न सीप मुलक,आय

7

पूिाििार विकास
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

7

500,000.0

184

500,000.0

अलभमुञ्चखकरण कायिक्रम

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

188

189
ओंपीिारा िे खी ठाडो बाटो हुूँिै

ञ्चशखर नगर जाने पैिल मागि

ठाडो बाटो,सुनगाभा हुूँिै

सोलजरबोडिसम्मको

लनमािण
नाली
7

राम शाहको िरबाट ञ्चजसस जाने

7

59




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

7

समानीकरण

500,000.0

राजमागि जोड्ने पैिल मागि

500,000.0

कुलिारा शकरी िे िी बाट मेर्ी
7

500,000.0

ञ्चर्याबारी जाने बाटो स्तर उन्नती

500,000.0

187
ताराकुटीको ठाडो बाटो हुूँिै

500,000.0

31171

186
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

202

203
बाला गुरु टोल

प्रिानको

खोलसा जाने
िर र झ्याप्पी

पूणल
ि ाल िारा बाट भोटे डाूँडा

हुूँिै भ्यूटािर जाने बाटो
नारायण

7

पैिल मागि

7

60


खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

उपभोक्त लागत

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /



बाटो

राजस्ि

500,000.0

7

समानीकरण

500,000.0

मालापथ सोलजरबोड हुूँिै सडक

500,000.0

कायािलय जाने ठाडो नालीसवहत
7

500,000.0

र्ोक नाली लनमािण कायि

500,000.0

201
ताराकुटी फुलगाछछ हुूँिै थेिे

500,000.0

31171

200
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

िडा नं .7 को जम्मा

िडा नं८ .

आलथिक लबकास
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500,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

6,000,000.

0

7

6,000,000.

ममित सम्भार

500,000.0

204

0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

6,000,000.

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

31131

२०६
कृवर् प्रसार कायिक्रम

लञ्चित बगि

सामाञ्चजक विकास

8
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

150,000.0

500,000.0

आजिन
8

150,000.0

20५

500,000.0

मवहला सीप विकास तथा आय

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

150,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

२०९

२१०
आदििासी जनजाती विकास

कायिक्रम

अपाङ्ग लसप विकास तथा आय

आजिन कायिक्रम

63






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

50,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

80,000.0

50,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

50,000.0

कायिक्रम

80,000.0

िललत िगि उत्थान तथा विकास

50,000.0

कायिक्रम

50,000.0

२०८
िालिाललका िमता विकास

80,000.0

22512

२०७
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31156

22512

२१२
कायिक्रम

पूिाििार विकास

२१३
खानेपानी मुहान ममित
8

64




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

70,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

600,000.0

70,000.0

युिा तथा खेलकुि विकास

600,000.0

जेष्ठ नागररक कायिक्रम

50,000.0

२११

70,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

600,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

२१६

२१७
विकास हुिै मलामी टहरो

रत्न समालि स्थल लतलकेनी मोटर

सडक स्तरोन्नती

जनकलया आसृजना बाल .लब.

8

स्तरोन्नती

8

65




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

8

समानीकरण

500,000.0

खुलाल गाउ सडक स्तरोन्नती

500,000.0

कटु िाल िारा टक गोलाइ मासे
8

500,000.0

सोलार बती जडान

500,000.0

31153

२१४

500,000.0

२१५
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31112

31171

२२१
ममित सं भार कोर्

समुिावयक भिन लनमािण

बौद्धपाकि

२२०
8

8
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

8

समानीकरण

500,000.0

माईखोला सडक स्तरोन्नती

500,000.0

कोलटार सुकुम्बासी बस्ती सोती
8

500,000.0

ररङ्गरोड स्तरोन्नती

500,000.0

२१९
र्ौहान पाटी आनन्ि टोल

500,000.0

31171

२१८
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

कृवर् प्रसार कायिक्रम

२२२
9
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा

िडा नं९ .

आलथिक लबकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

राजस्ि

6,100,000.

लागत सहभालगता १ करोड
समेत
प्रिे श सरकार

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

6,100,000.

0

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

िडा नं .8 को जम्मा

6,100,000.

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

२२३

२२४
आजिन

िालिाललका िमता विकास

कायिक्रम

68
150,000.0





हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

जम्मा

सामाञ्चजक विकास

9

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

50,000.0

150,000.0

मवहला सीप विकास तथा आय

50,000.0

लञ्चित बगि

150,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

२२७
अपाङ्ग लसप विकास तथा आय

आजिन कायिक्रम

२२८
जेष्ठ नागररक कायिक्रम

69






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

80,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

50,000.0

80,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

50,000.0

कायिक्रम

50,000.0

आदििासी जनजाती विकास

50,000.0

२२६
कायिक्रम

80,000.0

िललत िगि उत्थान तथा विकास

50,000.0

22512

२२५
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

२३०

२३१
राजमागिसम्म सडक

u|fj]n,नाली लनमािण र राजमागि

पोखरी स्कुलबाट साजिोटे जाने

सडकसम्म नाली तथा ग्रािेल
9

झने गोरे टो बाटो स्तरोन्नती,

गोलाखकि

9

70




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

पूिाििार विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



70,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,000,000.0

70,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

1,000,000.0

भगिती df=lj= b]lv d]rL

500,000.0

कायिक्रम

70,000.0

युिा तथा खेलकुि विकास

1,000,000.0

२२९
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

२३४

२३५

31171

ममित सम्भार कायिक्रम

महमाई

शौर्ालय र ,टं कीटे िा

पखािल,लनमािण
तथा ममित

भन्ज्याङ
9

9
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आमा खानेपानी .वि .





खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

9

समानीकरण

500,000.0

स्तरोन्नती, गोलिस्ती

500,000.0

गोलिस्ती

500,000.0

साविकका गोरे टो बाटाहरु
9

500,000.0

गोरे टो बाटो स्तरोन्नती,

500,000.0

फुलगाछछबाट िे उरालीसम्मको

500,000.0

31171

२३२
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

२३३

31156

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31154

31156

२३७

२३८
टं की लनमािण, मुहान सं रिण र

जोरिारा भलिाढी व्यिस्थापन र

पञर्कन्या मञ्चन्िर सं रिण,
लसं हिावहनी मञ्चन्िरमा खानेपानी

9

ढल नाली, लसं हनगर

9

72

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

लनमािण ममित, गोलाखकि

500,000.0

9

समानीकरण

500,000.0

खानेपानी तथा शौर्ालय

500,000.0

गोलाखकि
मा .मा .वि.

500,000.0

भगिती

500,000.0

२३६
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31156

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

२४०
कायिक्रम सहकारी सं स्थाहरु

माफित

िडा नं .9 को जम्मा

अगािलनक तरकारी खेती विस्तार

10

73

िडा नं१० .

आलथिक लबकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

6,500,000.0

गोलिस्ती सेरा

समानीकरण

350,000.0

9

6,500,000.0

गोरे टो बाटो स्तरोन्नती,

350,000.0

खोलसीसम्म भल लनयन्त्रण र

500,000.0

लािरको फेिबाट राजमागि

6,500,000.0

२३९
मुख्य कायिक्रम

350,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

31131

२४३

२४४
सुिार कायिक्रम .आई.ए)

नाइट्रोजन तथा उन्नत

वकसानका लालग अनुिान

कायिक्रम

उन्नत पशुपालनका लालग नश्ल

10

(लमसन

ब्रीड खररि तथा वितरण
उन्नत सांढे पालक (गोरु)

10

74




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

50,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

50,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

40,000.0

10

समानीकरण

10,000.0

सहयोग कायिक्रम

50,000.0

विकास कायिक्रम

40,000.0

व्यिसावयक बाख्रा फमिहरुलाई
10

10,000.0

२४२
कृर्कका लालग मौरीको आहारा

50,000.0

व्यिसावयक मौरी पालक

40,000.0

31131

२४१
मुख्य कायिक्रम

10,000.0

31131

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

२४६

२४७
आदिबासी जनजाती विकास

कायिक्रम

िललत िगि उत्थान, विकास

कायिक्रम
10

10

75




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

सामाञ्चजक विकास
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



100,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

50,000.0

100,000.0

100,000.0

10

50,000.0

आय आजिन कायिक्रम

50,000.0

मवहलाहरुका लालग सीप तथा

50,000.0

२४५
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

२५०
बालबाललकाहरुका लालग शैञ्चिक

गुणस्तर सुिार कायिक्रम

ज्येष्ठ नागररक कायिक्रम
10

२५१
10

76






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

100,000.0

100,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

50,000.0

50,000.0

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

150,000.0

10

समानीकरण

50,000.0

आजिन कायिक्रम

150,000.0

अपाङ्गता सीप विकास तथा आय
10

50,000.0

युिा तथा खेलकुि कायिक्रम

50,000.0

22512

२४८

150,000.0

२४९
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

22522

२५३

२५४
िडा स्तरीय मेललमलाप केन्र

व्यिस्थापन

विलभन्न टोलमा स्िास््य ञ्चशविर

सं र्ालन कायिक्रम
10

पूिाििार विकास

77




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

50,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

50,000.0

50,000.0

10

50,000.0

10

50,000.0

पयिटन प्रबद्धिन कायिक्रम

50,000.0

२५२
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

२५७

२५८
साविक िडा न२ राई गाउूँ

बाट g]पालटार जोड्ने बाटो

लसस्ने बाट साविक िडा न. ७

जोड्ने बाटो लनमािण
10

.
10

78




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

10

समानीकरण

500,000.0

जाने बाटो स्तरउन्नलत

500,000.0

तेसे गाउूँ बाट िडा कायािलय

1,000,000.0

10

500,000.0

जाने बाटो स्तरउन्नलत

500,000.0

२५६
मञ्चन्िर र्ौक बाट सुबेिी गाउूँ

500,000.0

31171

२५५
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31112

31171

२६२
ममित सम्भार कायिहरु

पूणि स्मारक df=lj= cw'/f]

ejg lgdf{)f

२६१
10

10

79


खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

उपभोक्त लागत

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /



साविक) गोिक ८ र ९ समेत(
राजस्ि

500,000.0

10

समानीकरण

500,000.0

जौबारी खानेपानी ट्ांकी लनमािण

500,000.0

तथा पाइप लाइन लबस्तार
10

500,000.0

बेंसी जाने बाटो स्तरउन्नलत

500,000.0

२६०
सोञ्चक्तम गोलाई बाट भण्डारी

500,000.0

31171

२५९
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31156

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31135

31122

२६४

२६५
िडा कायािलय मेञ्चशनरी ओजार

खररि

योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन

तयार गनि
10

10

80




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा

सुशासन तथा संस्थागत
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

100,000.0

500,000.0

500,000.0

10

समानीकरण

100,000.0

मैिान तथा िशिक बेन्र् लनमािण

100,000.0

,को िेरािारा.वि.

100,000.0

नन्ि माखेल

100,000.0

२६३
मुख्य कायिक्रम

100,000.0

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31123

फलनिर्र खरीि

िडा नं११ .

आलथिक लबकास

81

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



100,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

7,000,000.0

100,000.0

10

7,000,000.0

२६६

100,000.0

िडा नं .10 को जम्मा

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

7,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

31131

२६९
कृवर् विकास कायिक्रम

लञ्चित समुिाय कायिक्रम

मवहला सीप विकास तथा आय

आजिन

सामाञ्चजक विकास

२६८
11

11
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

100,000.0

500,000.0

11

100,000.0

२६७

500,000.0

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

22512

२७२

२७३
आदििासी जनजाती विकास

कायिक्रम

अपाङ्ग लसप विकास तथा आय

आजिन कायिक्रम
11

11

83






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

50,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

50,000.0

50,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

150,000.0

11

समानीकरण

50,000.0

कायिक्रम

150,000.0

िललत िगि उत्थान तथा विकास
11

50,000.0

कायिक्रम

50,000.0

२७१
िालिाललका िमता विकास

150,000.0

22512

२७०
मुख्य कायिक्रम

50,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

22512

२७५
युिा तथा खेलकुि विकास

कायिक्रम

ञ्चशिा सुिार कायिक्रम
11

२७६
11

पूिाििार विकास

84




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

50,000.0

50,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

50,000.0

11

500,000.0

जेष्ठ नागररक कायिक्रम

50,000.0

२७४

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

२७९
लबलमरे डुम्रब
े ेसी कुिापानी सडक

स्तरोन्नती

बालकन्या विद्यालय खेलमैिान
11

२८०
11

85




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

11

समानीकरण

500,000.0

स्तरोन्नती

500,000.0

जुके याङ्गनाम कोप्र्े सडक
11

500,000.0

स्तरोन्नती

500,000.0

२७८
फत्तेमान गोलाइ काञ्चत्तके सडक

500,000.0

31171

२७७
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31156

31171

२८४
बनादिन तापा सडक स्तरोन्नती

लनमािण तथा र्ेपे खानेपानी ममित
वहवटिारा खानेपानी ट्ाङकी

२८३
11

11

86




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

11

समानीकरण

500,000.0

स्तरोन्नती

500,000.0

खरायोडाूँडा मालबासे सडक
11

500,000.0

ममित सम्भार

500,000.0

31171

२८१

500,000.0

२८२
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

२८५
उन्नत जातको बोयर विउ बोका

खरीि १

आलथिक लबकास

12
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



6,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

250,000.0

6,000,000.0

िडा नं१२ .

250,000.0

िडा नं .11 को जम्मा

6,000,000.0

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

250,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31131

31131

२८८
बेमौसलम तरकारी खेती विकास

कायिक्रम

मौरी पालन कायिक्रम
12

२८९
12

88




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



72,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

60,000.0

72,000.0

राजस्ि

50,000.0

60,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

68,000.0

50,000.0

12

68,000.0

बाख्रा पाठा खरीि १2

72,000.0

12

60,000.0

२८६

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

68,000.0

31131

२८७
सुगरु पाठा खरीि १८

31131

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

२९१
आिीिासी जनजालत विकास

२९२
िललत
विकास कायिक्रम
12

कायिक्रम

12
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

सामाञ्चजक विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



180,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

150,000.0

180,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

60,000.0

150,000.0

आजिन कायिक्रम

180,000.0

12

60,000.0

मवहला सीप विकास तथा आय

150,000.0

31131

२९०
मुख्य कायिक्रम

60,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31123

31122

२९५

२९६
खरीि तथा जडान साङ्गरुम्िा

अमर ज्योलत आ वि मा फलनिर्र

खरीि तथा ममित

विद्यालयका लालग प्रोजेक्टर

12

मा वि र) रत्न लञ्चमम आ वि(

12
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हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

60,000.0

60,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

50,000.0

50,000.0

60,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

100,000.0

12

समानीकरण

100,000.0

२९४

100,000.0

खेलकुि लबकास कायिक्रम
12

100,000.0

कायिक्रम

50,000.0

बाल बाललका प्रलतभा विकास

100,000.0

22512

२९३
मुख्य कायिक्रम

100,000.0

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31123

२९९
१२

िे उराली आ वि मा फलनिर्र तथा

ममित
12

पूिाििार विकास
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



100,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

100,000.0

100,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

100,000.0

100,000.0

स्िा्य संस्था ममित सुिार

100,000.0

१२

100,000.0

२९७

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

100,000.0

31171

२९८
विद्यालय ममित सुिार

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31171

31171

३०२

३०३
हकिगोलाई पािाखोला सडक

स्तरोन्नलत, नसिरी

लामागाउ सडक स्तरोन्नलत,

लामागाउ
12

ललम्बुनी कुिा बर डाडा

12
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

12

समानीकरण

500,000.0

सडक स्तरोन्नलत, नुञ्चन्िम

500,000.0

ललम्बुनी कुिा रलमते सटके
12

500,000.0

स्तरोन्नलत, वपप्ली भन्ज्याङ

500,000.0

३०१
कटु िाल गाूँउ अमरज्योती सडक

500,000.0

31171

३००
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31156

31156

३०६

३०७
भण्डारी गोलाई vf=kf= of]hgf

tyf ^]+sL lgdf{)f

युलनसेफ vf=kf=of]hgf lgdf{)f

dd{t &'nf] ufp
12

12
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

400,000.0

400,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

12

समानीकरण

500,000.0

ममित सम्भार

500,000.0

लबलभन्न सडक तथा खानेपानी
12

400,000.0

मसार,ललञ्सुिा

500,000.0

३०५
ललं क्सुिा मसार खालनमािण.यो.पा.,

500,000.0

31171

३०४
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

नगर स्तरीय कायिक्रम

आलथिक लबकास

94
5,900,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

75,000,000.0

5,900,000.0

75,000,000.0

िडागतको जम्मा

5,900,000.0

िडा नं .12 को जम्मा

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

75,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

३१०

311
पुष्प प्रिशिनी

गाइ पालन अनुिान साझेिारी

कायिक्रम 10० िटा

95




1,000,000.0

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



2,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

2,500,000.0

500,000.0

पुनस्थापना तथा संर्ालन

2,500,000.0

अरनीको िरबार सं ग्राहालय

2,000,000.0

मुलति शाललक लनमािण खरीि

500,000.0

31159

मुख्य कायिक्रम

2,500,000.0

31171

३०९

22522

३०८

31131

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

315
विलभन्न सं िसं स्थासूँग सहकायि

लनिािञ्चर्त मवहला जनप्रलतलनलि

सीप विकास कायिक्रम

96






1,500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

कायिक्रम

1,000,000.0

व्यिसायीक सीप विकास

1,500,000.0

कायिक्रम

1,000,000.0

उपप्रमुख मवहला सीप विकास

1,000,000.0

22512

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

314

22512

313

22522

312

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

319
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600,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

राजस्ि

500,000.0

500,000.0

600,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

500,000.0

सहकारी प्रबद्धिन कायिक्रम

600,000.0

कृवर् प्रसार कायिक्रम

500,000.0

पशु लबकास कायिक्रम

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22522

318

22522

317
उद्योग िाञ्चणज्य सं िसूँग सहकायि

22522

316

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

321
ु खेल मैिान
साखेजङ्ग
1

98

पूिाििार विकास

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



12,600,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

उपभोक्त लागत

1,000,000.0

1,500,000.0

4500000.00

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

500,000.0

जम्मा

5600000.00

उध्यम विकास कोर्

500,000.0

सहरर गररिी न्यूलनकरण तथा

12,600,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31511

320

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

325
सुम्िेक खेल मैिान
2

99




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

700,000.0

1,500,000.0

राजस्ि

800,000.0

700,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

1,000,000.0

800,000.0

1

1,000,000.0

र्तुरेमोड कावकि गाउ सडक

1,500,000.0

1

700,000.0

लत्रिेणी बेलतलन ढकालखोप सडक

800,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31171

324
1

31171

323
बन्र्रे झुत्रे सडक

31171

322

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

327

328

31112
सामुिायीक भिन लनमािण

सुम्िेक बजार व्यिस्थापन तथा

साबिजलनक शौर्ालय लनमािण
2

2

100
1,500,000.0





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

1,000,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

2

1,500,000.0

विनायक सडक सुम्िेक खण्ड

1,000,000.0

रामजानकी मञ्चन्िर छागे लसवद्ध

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31171

326

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

332
बािखोर र्ैते सडक सोललङ्ग

ह्युमपाइप

स्िास््य र्ौवक भिन लनमािण
3

4

101




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

2,500,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

2,500,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

2,000,000.0

3

500,000.0

कायािलय सम्म

390,000.0

लमलगोलाइ विणापानी सडक िडा
3

1,610,000.0

ु ार गाउ सडक
सुनि

2,500,000.0

अविगोलाइ िडा कायािलय

500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

2,000,000.0

331

31171

330

31171

329

31112

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

335

336
नरम खोला लभत्ते सडक

स्तरोन्नती

काफ्ले गाउ सेराङ्गे सडक

स्तरोन्ती
4

4

102




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

800,000.0

800,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

800,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

1,000,000.0

4

समानीकरण

500,000.0

राजमागि जाने सडक

1,000,000.0

अमर माबाट मेर्ी .वि.
4

500,000.0

सडक

500,000.0

िारापानी िे िकोटा प्रा .वि .

1,000,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

334

31171

333

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

339

340
जस्िीरे कोठछ डाडा सडक

स्तरोन्नती

लबब्लयाटे रुलुक सडक स्तरोन्नती
4

5
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

4

समानीकरण

1,000,000.0

स्तरोन्नती

500,000.0

ड्राइभर र्ौक लसरुडाडा सडक
4

1,000,000.0

िारापानी सडक

500,000.0

ु ार गाउ
अप्यारे खोलसी सुनि

500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31171

338

31171

337

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

343

344
बौवद्धक अपाङ्गता विद्यालय

भौलतक सुिार

रामजानकी सुम्िेक सडक

बरबोटे खण्ड
5

5
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

1,000,000.0

5

500,000.0

बरबोटे कभडिहल लनमािण
5

1,000,000.0

स्तरोन्नती

1,000,000.0

र् ुरे िाटी पुिाखोला सडक

500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31112

342

31171

341

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

347

348
मेर्ी राजमागि िोर् सडक

स्तरोन्नती

र् ुरे िाटी वपपलबोटे सडक

स्तरोन्नती
6

6
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

1,000,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

800,000.0

6

500,000.0

सेतीिे िी मागि सडक स्तरोन्नती
6

800,000.0

दृपािे िी सडक स्तरोन्नती

1,000,000.0

विवप मागि द्धौपिा बस्नेतको िर

500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

800,000.0

31171

346

31171

345

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

351

352
िडा कायािलय ममित
6

सेतीिे िी सौन्ियीकरण
6
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



2,500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

1,000,000.0

6

समानीकरण

800,000.0

लनमािण

1,000,000.0

नारायणस्थान मञ्चन्िर पररर्र पाकि
6

800,000.0

स्तरोन्नती तथा कालोपत्रे

500,000.0

ञ्चर्याबारर भालुढुगा सडक

1,000,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

800,000.0

31159

350

31171

349

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

355

356
गणतन्त्र र्ौकमा (र्ौकबजार)

LED सुर्ना प्रशारण स्थापना

ञ्चर्याबारर लभ डाडामा पाकि

लनमािण
7

7
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

1,500,000.0

7

समानीकरण

1,500,000.0

राजमागि सडक स्तरोन्नती

1,500,000.0

लग्रन भ्यालल विद्यालय मेर्ी
7

1,500,000.0

सडक लनमािण

500,000.0

मेर्ी राजमागि शंकरीिे िी मञ्चन्िर

1,500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

1,500,000.0

31171

354

31122

353

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

359

360
माइस्थान मञ्चन्िर ममित

अस्पताल खोलसी तरकारी बजार

लनमािण
7

7
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खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



2,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

1,000,000.0

1,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

7

समानीकरण

1,000,000.0

लनमािण

500,000.0

साकेला थानमा यलम्िर पाकि
7

1,000,000.0

रे ललङ्गग लनमािण

1,000,000.0

िडा नं ७ मा नाली सवहत .

500,000.0

31159

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31159

358

31171

357

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

363
अस्पताल खोलसी लनयन्त्रण तथा

पाकि लनमािण
7

109




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

500,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

1,000,000.0

500,000.0

7

1,000,000.0

ञ्चर्यािारी पोखरी ममित

1,000,000.0

7

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31159

362
जोरिारा पाकि लनमािण

31171

361

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

365

366

31171
उर्ा र्ौकबाट वपपलबोट हुिै

मेर्ी राजमागि सडक स्तरोन्नती

बज्रिे िी सडक स्तरोन्नती
7

8

110




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

राजस्ि

1,000,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

1,500,000.0

मागि

1,000,000.0

7

1,500,000.0

िे उलाको िर पिमबहािुर िे िान

1,000,000.0

झ्याउवकरी खोलसी सुलनल

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,500,000.0

31171

364

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

368

369

31171
लतलकेनी िेनीनगर सडक

स्तरोन्नती

ठु टे िर माइखोला सडक

स्तरोन्नती
8

111




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



2,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

राजस्ि

1,000,000.0

2,000,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

1,000,000.0

1,000,000.0

8

2,000,000.0

8

1,000,000.0

स्िास््य र्ौवक भिन लनमािण

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31112

367

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

372

373
एठनिारा खिासगाउ सडक

स्तरोन्नती

कालेिमाइ पाकि लनमािण
8

9

112




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

8

500,000.0

बौद्धपाकि खेलमैिान लनमािण
8

500,000.0

स्तरोन्नती

500,000.0

लतलकेनी बौद्ध पाकि मसार सडक

500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

371

31171

370

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

376

377
मैनाली गोलाई िे ञ्चख खारखोला

सडक नाली स्तरोन्नती

sfkm\n]

कायािलय हुिै खड्गी गाूँउ जाने

बाटो स्तरोन्नती
9

िे ञ्चख परीिार लनयोजन

9

113




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

1,000,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

800,000.0

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

9

800,000.0

स्तरोन्नती

500,000.0

sfkm\n] िे ञ्चख लसं हबावहनी सडक
9

1,000,000.0

रत्नबम प्रलतमास्थल ममित सं भार

800,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

375

31171

374

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

380

381
िे खी राते बगर जाने सड्क

सहरी स्िास््य कायािलय िे ञ्चख

िटीटार जाने सडक स्तरोन्ती
साविक िडा नं ५ भञ्ज्याङ्ग .

9

स्तरोन्ती

9

114




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

1,000,000.0

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

800,000.0

9

समानीकरण

500,000.0

सडक स्तरोन्नती

800,000.0

साविक िडा नं ५ को ररङ्गरोड .
9

500,000.0

बसपाकि जानेबाटो

1,000,000.0

लसं हिावहनी मञ्चन्िरिे ञ्चख नया

800,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171

379

31171

378

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

384

385
राहसल िाल अनाथालय भिन

लनमािण

माइ भगिती बृद्धाश्रम kfs{

ममित विस्तार
10

115




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

1,000,000.0

500,000.0

राजस्ि

500,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

500,000.0

9

500,000.0

9

500,000.0

कोलडाूँडा भञ्ज्याङ्ग सडक

1,000,000.0

9

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31171
िटीटार खेलमैिान स्तरोन्ती

31171

383

31111

382

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

388

389
जौिारी िे ञ्चख नारायण प्रा .वि.

हुिै जोगमाइ सडकस्तरोन्नती
10

सौयि सडक बत्ती जडान
10

10

116






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

500,000.0

1,000,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

1,500,000.0

1,000,000.0

गोिक झरना सं रिण प्रिििन

1,000,000.0

10

1,500,000.0

पुिाििार विकास

500,000.0

मूती डाूँडा पयिटवकय िेत्र

1,000,000.0

31159

मुख्य कायिक्रम

1,500,000.0

22522

387

31153

386

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

393
राकसे हुिै िडा कायािलय जोड्ने

सडक

खानेपानी योजना सिालन लनमािण
11

11

117




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

1,000,000.0

500,000.0

500,000.0

11

समानीकरण

2,500,000.0

साविक लसवद्धथुम्का ७ को

1,000,000.0

31171
लनन्िाखु जोड्ने सडक स्तरोन्नती
11

2,500,000.0

31171

391
निलम डाडा लसरकोट सडक

1,000,000.0

390
मुख्य कायिक्रम

2,500,000.0

31171

392

31156

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

396

397
साङ्गरुम्बा इन्टे क िे उराली

ञ्चर्यािारी सडक स्तरोन्नती

सटके िोकानटोल सडक
12

12

118




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

अनुिान /

1,000,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,000,000.0

1,000,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

1,000,000.0

11

1,000,000.0

सडक स्तरोन्नती

1,000,000.0

राते बगर िे ञ्चख लनन्िाखु जाने
11

1,000,000.0

सोयाक खेल मैिान स्तरोन्नती

1,000,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31171

395

31171

394

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

400

401
नेम्बाङ्ग गाूँउ कटु िाल गाूँउ

खानेपानी

साङ्गरुम्बा खेल मैिान स्तरोन्नती
12

12

119




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बाूँडफाड

500,000.0

500,000.0

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

500,000.0

12

समानीकरण

500,000.0

माखानेपानी व्यिस्था .वि.

500,000.0

िोकान टोल िडा कायािलय
12

500,000.0

सडक स्तरोन्नती

500,000.0

ओफरा खििन खड्का गोलाई

500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31156

399

31156

398

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

404
लबलभन्न सडक ममित सडक बोडि

120


खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



7,500,000.0

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



17,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

हुने रकम

10,000,000.0

17,000,000.0

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

7,000,000.0

3,000,000.0

7

7,500,000.0

7,500,000.0

फनपाकि लनमािण

17,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

10,000,000.0

31153

403
सौयि सडक बञ्चत्त

31159

402

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

407
भिन लनमािण

खानेपानी सं र्ालन
7

121
15,000,000.0





जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



50,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

हुने रकम

20,000,000.0

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

18,500,000.0

11,500,000.0

50,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

3,000,000.0

3,000,000.0

नगर कायि पाललकाको कायािलय
7

15,000,000.0

लसटी माटि भिन लनमािण

15,000,000.0

31112

मुख्य कायिक्रम

3,000,000.0

406

31112

405

31156

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

410

3

र प्रिे श सरकार सशति अनुिान

तफिका योजना संर्ालन

पुिाििार समपुरक कोर्

122
47,568,000.0





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक
26,840,000.0

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

20,728,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

6900000.00

500000.00

सं िीय सरकार समपूरक अनुिान

6400000.00

नेपाल सरकार विशेर् अनुिान,

2,500,000.0

खानेपानी वफटीङ्गस खुरे खरीि

47,568,000.0

31122

मुख्य कायिक्रम

6900000.00

409

31511

408

31511

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

जम्मा

सामाञ्चजक लबकास

123

सं िीय सरकार, समपूरक
26,840,000.0

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र
7,000,000.0

242968000.00

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )
20,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

आन्तररक ऋण

हुने रकम

17,000,000.0

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

बाट प्राप्त

अनुिान

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान
20,728,000.0

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

समानीकरण

18,500,000.0

10000000.00

10000000.00

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

11,500,000.0

6,000,000.0

Stf nfut ;xeflutf

73390000.00

sfo{qmddf pkef]

42010000.00

ljleGg of]hgf tyf

10000000.00

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

242968000.00

411

31171

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

22522

414

415
स्ियमसेिीका प्रोहत्सान भत्ता

५०% विमा खर्ि समेत

स्थानीय पायक्रम विकास

कायिक्रम

124






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

अनुिान /

1,500,000.0

1,500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

2,000,000.0

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

2,000,000.0

सुत्केरी सुवििा

500,000.0

413

1,500,000.0

सं र्ालन व्यिस्थापन

1,500,000.0

जेष्ठ नागररक लमलन केन्र

2,000,000.0

22512

412
मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

419
िललतलाई कुखुरा /बंगरु /

विमामा सहयोग

125






1,200,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



300,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

500,000.0

1,200,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

1,000,000.0

1,000,000.0

300,000.0

िालिाललका सम्बञ्चन्ि कायिक्रम

500,000.0

कायिक्रम

1,200,000.0

ञ्चशिा िेत्र विशेर् सुिार

300,000.0

416

500,000.0

22522

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

22522

418
सम्मान पुरस्कार

22512

417

31131

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

423
नगर खेलकुि विकास प्रलतष्ठान

126




3,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



200,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

उपभोक्त लागत

1500000

1,500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

100,000.0

100,000.0

3,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

600,000.0

600,000.0

22512

राजस्ि



सलमलत
समानीकरण

900,000.0

नगरस्तरीय िललत समन्िय

200,000.0

किा ८ को पररिा व्यिस्थापन

900,000.0

422
प्रलतभा विकास कायिक्रम

600,000.0

22522

421
मुख्य कायिक्रम

900,000.0

25315

420

25315

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

426

427
नगर आदििासी जनजालत

समन्िय सलमती

127






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



600,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

अनुिान /

800,000.0

600,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

राजस्ि

1,000,000.0

800,000.0

600,000.0

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

600,000.0

1,000,000.0

प्रलतष्ठान

600,000.0

नगर सावहत्य कला सलगत

800,000.0

नगर पयिटन प्रबिद्धन सलमलत

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

600,000.0

25315
नगर मवहला समन्िय सलमलत

25315

425

25315

424

25315

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

430

431
माइस्थान िेत्र विकास सलमलत

नारायणस्थान िेत्र विकास

सलमलत

128






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

अनुिान /

200,000.0

500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

200,000.0

200,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

200,000.0

200,000.0

सलमलत

200,000.0

लसं हिावहनी िालमिक िेत्र विकास

200,000.0

नगर युिा विकास सलमलत

200,000.0

25315

मुख्य कायिक्रम

200,000.0

22529

429

22529

428

22529

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

434

435
कालललमन्िर (र्ौहान बन्िु)

अनुिान

िडास्तरीय तथा अन्तर नगर

स्तरीय फुटबल प्रलतयोलगता

129






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



150,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

अनुिान /

125,000.0

150,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

60,000.0

125,000.0

150,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

1,000,000.0

60,000.0

सलमलत

1,000,000.0

गुम्िा डाूँडा िालमिक िेत्र विकास

125,000.0

सेती िे वि िेत्र विकास सलमलत

60,000.0

22529

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

22529

433

22529

432

25315

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

438

439
समपुरक कोर् करूणा फाण्डेशन

(कायिक्रम सं र्ालन)

समपुरक कोर् विलभन्न सं ि सं स्था

सं ग सहकायि

130






700,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

अनुिान /

6,000,000.0

700,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

3,000,000.0

विविि खेलकुि सहयोग

3,000,000.0

सूतीजन्य प्रायोजन बाहेक(

700,000.0

मािक)पिाथि तथा

1,500,000.0

पुरस्कार

500,000.0

माइभ्याली गोलडकप प्रथम

6,000,000.0

25315

मुख्य कायिक्रम

1,500,000.0

25315

437

22522

436

25315

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

441

जम्मा

सुसाशन तथा संस्थातग लबकास

131
28335000।00

500,000.0



500,000.0



हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

राजस्ि

4,500,000.0

500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

100,000.0

1000000।00

500,000.0

कोर्

22735000।00

नगर ञ्चशिा सम्बञ्चन्ि खर्ि तथा

500,000.0

मवहला बालबाललका विशेर् कोर्

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

28335000।00

28911

440

28911

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

444

445
प्राविलिक उपकरण खररि

132




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

900,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

500,000.0

900,000.0

३ िटा मोटर साइकल खरीि

500,000.0

यन्त्र उपकरण सेिा विकास

1,500,000.0

लसष्टम

1,000,000.0

गौतम बुद्ध सभागृह साउण्ड

900,000.0

31122

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

31122

443

31121

442

31122

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

449
व्यिस्थापन

िर लनमािण मजिुर ताललम

133
1,200,000.0







500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



600,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

600,000.0

500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

उपभोक्त लागत

600,000.0

मेललमलाप केन्र संर्ालन

600,000.0

व्यिस्थापन कायिक्रम

1,200,000.0

न्यायीक सलमलत सिालन

600,000.0

सुर्ना प्रविलि संर्ार जडान ममित

1,200,000.0

31134

मुख्य कायिक्रम

600,000.0

448

22522

447

22522

446

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

453

134




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



800,000.0

1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

500,000.0

1,000,000.0

500,000.0

500,000.0

800,000.0

िर नक्साको प्रणाली सुिार

500,000.0

अिलोकन भ्रमण

800,000.0

सन्िकपुर गाउपाललका अनुिान

1,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

500,000.0

22522

452

26332

451
भलगनी सम्बन्ि

22612

450

31134

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

456

135




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

5,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

समानीकरण

2,000,000.0

500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

2,248,000.0

92,000.0

310,000.0

2,350,000.0

2,000,000.0

ऋण को सािाूँ वफताि

500,000.0

पुञ्चजगत अनुसन्िान तथा परामशि

5,000,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

2,000,000.0

31511

455
मानि सं सािन विकास कोर्

31135

454

33147

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

457

31511

जम्मा

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन

136
22900000।00

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा

लागत सहभागीतामा अिारीत

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



५,800,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

बाट प्राप्त

सं िीय सरकार, समपूरक

बाूँडफाड

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

अनुिान /

प्रिे श सरकार शसति

राजस्ि

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

समानीकरण

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

उपभोक्त लागत

4,348,000.0

92,000.0

1,810,000.0

५,800,000.0

४०%)

16650000।00

विकास कायिक्रम (६०% -

५८,00,000.0

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

22900000।00

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

460

461
पुरस्कार सवहत

िातािरण प्रिद्धिन कोर्

137




खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

अनुिान /

500,000.0

500,000.0

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

1,500,000.0

500,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

1,000,000.0

1,500,000.0

िातािरण तथा सरसफाई र

1,000,000.0

बृिारोपण tyf सं रिण

500,000.0

सं रिण
/

500,000.0

पानीको मुहान सं रिणपवहरो

1,500,000.0

31171

मुख्य कायिक्रम

1,000,000.0

31157

459

31157

458

31511

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

464
बारूणयन्त्र तथा नगर प्रहरी

सं र्ालन तथा व्यिस्थापन

138




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,000,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

राजस्ि

5,500,000.0

४,500,000.0

1,000,000.0

1000000।00

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

1,500,000.0

1,500,000.0

1,000,000.0

फोहरमैला व्यिस्थापन कायिक्रम

5,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,500,000.0

31511

463
विपि व्यिस्थापन कोर्

31157

462

28911

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

139

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र
11,500,000.0

319303000।00

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )
20,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

हुने रकम

17,000,000.0

100,000.0

सं िीय सरकार, समपूरक
26,840,000.0

बाट प्राप्त

अनुिान

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान
20,728,000.0

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

18,500,000.0



1000000।00

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

16,848,000.0

12500000।00

6000000।00

86,700,000.0

7,592,000.0

6500000।00

नगर स्तरीयको जम्मा

93495000।00

जम्मा

12500000।00

विपत व्यिस्थापन खर्ि

1000000।00

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

319303000।00

465

28911

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

कायिक्रम

कृवर् सम्िञ्चन्ि

रावष्ट्रय ग्रामीण तथा निीकरणीय

उजाि कायिक्रम

जम्मा

140

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,358,000.0

1,358,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

राजस्ि

1,358,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

1,358,000.0

1,358,000.0

शसति
कायिक्रम

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,358,000.0

466

31159

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

470
सुिारको लालग सामग्रीप्रविलि

भकारो सुिार कायिक्रम

भ्रमण

लस ए स आई ए म वप

कायिक्रम अनुगमन लनररिण एिं

300,000.0

141






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



500,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाट प्राप्त

200,000.0

500,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

200,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

97,000.0

हस्तान्तरण /वितरण
राजस्ि

300,000.0

/

समानीकरण

97,000.0

माटो पररिण गरी माटो

500,000.0

ममित सम्भार तथा लनमािण

200,000.0

सहकारी लसर्ाई, साना लसर्ाई

300,000.0

31155

मुख्य कायिक्रम

97,000.0

469

22522

468

22522

467

22611

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

472
1

कायािलय मसलन्ि सामान,

विविि(

मोटरसाइकलको लालग पेरोल),

कायािलय मसलन्ि सामान,

विविि(

142

8,000.0





कायािलय व्यिस्थापन

49,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

कायािलय व्यिस्थापन

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

राजस्ि

8,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

49,000.0

8,000.0

22711

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

49,000.0

मोटरसाइकलको लालग पेरोल),

22311

1

22212,22311,2271

471

22212,22311,2271

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

473

22522
प्रिशिन, खाद्यान्न बाली विजिृवद्ध,

आलुरतरकारी प्याकेज प्रिशिन,

उन्नत बीउ वकट वितरण, बीउ

ढु िानी अनुिान,माटो पररिण,

क्रपकट सभे , स्थलगत ताललम,

कायिक्रम तजुम
ि ा गोष्ठी,सलमिा
आकञ्चस्मक बाली सं रिण,

गोष्ठी

143

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

कृवर् विकास कायिक्रम

अिेरीखापोक थपेनी उपआयोजना

प्रोफाइल तयारी,मागमा आिाररत

कायिक्रम, युिा लञ्चित

कायिक्रम, तरकारी प्लावष्टक िर

लनमािण, खाद्यान्न बाली उत्पािन
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



124,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

समानीकरण

124,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

124,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

474

22522
प्रिशिन, खाद्यान्न बाली विजिृवद्ध,

आलुरतरकारी प्याकेज प्रिशिन,

उन्नत बीउ वकट वितरण, बीउ

ढु िानी अनुिान, माटो पररिण,

क्रपकट सभे , स्थलगत ताललम,

कायिक्रम तजुम
ि ा गोष्ठी,सलमिा
आकञ्चस्मक बाली सं रिण,

गोष्ठी०

144

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

कृवर् विकास कायिक्रम

अिेरीखापोक थपेनी उपआयोजना

प्रोफाइल तयारी,मागमा आिाररत

कायिक्रम, युिा लञ्चित

कायिक्रम, तरकारी प्लावष्टक िर

लनमािण, खाद्यान्न बालीउत्पािन

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



520,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

समानीकरण

520,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

520,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

सिालन अिेरी खापोक थपेनी )

लसं र्ाई उप आयोजना(

व्यिस्थापन कृर्क पाठशाला

सिालन अिेरी खापोक थपेनी )

लसं र्ाई उप आयोजना(

जम्मा

पशु सम्िञ्चन्ि कायिक्रम

145

38,000.0



231,000.0



एवककृत बाली तथा जल

2,067,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

जम्मा

एवककृत बाली तथा जल

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

231,000.0

राजस्ि

2,067,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

38,000.0

38,000.0

व्यिस्थापन कृर्क पाठशाला

231,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

2,067,000.0

476

22512

475

22512

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

479
पशु स्िास्थ व्यिस्थापनको

लालग और्लि वितरण

अन्यरोगहरुको लनयन्त्रणको

लालग िैठक तथा नमुना सं कलन

गरी पठाउने तथा
प्रिे श तथा

सं िमा ररपोवटिङ्ग गने

146

145,000.0





िडि फ्लु रोग लगायत

75,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



125,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

125,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

145,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

75,000.0

भ्याञ्चक्सनेटरलाई पाररश्रलमक

125,000.0

विलभन्न खोपहरु लगाए िापत

145,000.0

22411

मुख्य कायिक्रम

75,000.0

478

22522

477

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

सेिा

तरल नाईट्रोजन ढु िानी भण्डारण

तथा वितरण तथा व्यिस्थापन

जम्मा

खेलकुि लबकास कायिक्रम

147

60,000.0



240,000.0



645,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

240,000.0

राजस्ि

645,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

60,000.0

60,000.0

पशुपन्छछ तथा मत्स्य उपर्ार

240,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

645,000.0

481

22522

480

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

483
जम्मा

साििजलनक ञ्चशिा सिलीकरण

148



100,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



100,000.0

युिा लबकास कायिक्रम

35,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

100,000.0

राजस्ि

100,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

35,000.0

(स्थानीय तहस्तरीय)

100,000.0

राष्ट्रपलत रलनङ्ग लसलड प्रलतयोलगता

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

35,000.0

22522

482

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

486

487
युिा प्रलतभा पवहर्ान र प्रोत्साहन

नमुना युिा संसि अभ्यास

युिा पररर्ालन

149
125,000.0



100,000.0





500,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



40,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाूँडफाड

500,000.0

अनुिान /

40,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

125,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

100,000.0

500,000.0

युिा क्लि एक उद्यम

40,000.0

एक स्थानीय तह एक िडा एक

125,000.0

22522

मुख्य कायिक्रम

100,000.0

22522

485

22522

484

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

488

21111,21132
अनुिान ञ्चशिकका लालग

तलब भत्ता

अनुिान विशेर् ञ्चशिा पररर्ि )

अन्तरगतका

(कमिर्ारीहरु समेत/ञ्चशिक

150

आिारभूत तहका स्िीकृत

िरिन्िीका ञ्चशिक, राहत

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



800,000.0

ञ्चशिा सम्िञ्चन्ि कायिक्रम

132,452,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

राजस्ि

800,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

समानीकरण

132,452,000.0

800,000.0

जम्मा

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

132,452,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

490
अनुिान ञ्चशिक

अनुिान
लालग तलब

भत्ता अनुिान

(विशेर् ञ्चशिा पररर्ि

अन्तरगतका

प्रारञ्चम्भक बाल विकास

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा

विद्यालय कमिर्ारी व्यबस्थापन

151





िारका प्रञ्चशिक समेत(

36,661,000.0

ञ्चशिककमिर्ारी/,प्राविलिक

7,767,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

माध्यलमक तहका स्िीकृत

िरिन्िीका ञ्चशिक, राहत

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

राजस्ि

36,661,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

7,767,000.0

36,661,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

7,767,000.0

21111,21132

489

25311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

493
प्रारञ्चम्भक बाल विकास

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा

विद्यालय कमिर्ारी व्यबस्थापन

अनुिान

विद्यालय भौलतक पुिाििार लनमािण

अनुिान

152

2,201,000.0





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,238,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

1,238,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

10,258,000.0

अनुिान

राजस्ि

2,201,000.0

विद्यालय कमिर्ारी व्यबस्थापन
समानीकरण

10,258,000.0

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा

1,238,000.0

प्रारञ्चम्भक बाल विकास

2,201,000.0

25311

मुख्य कायिक्रम

10,258,000.0

492

25311

491

25311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

497
साििजलनक विद्यालयका

विद्याथीहरुका लालग लनशुलक

पायपुस्तक अनुिान

साििजलनक विद्यालयका

विद्याथीहरुका लालग लनशुलक

पायपुस्तक अनुिान

153
2,479,000.0



395,000.0





1,635,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



2,907,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाूँडफाड

1,635,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

2,907,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

2,479,000.0

अनुिान

समानीकरण

395,000.0

विद्यालय भौलतक पुिाििार लनमािण

1,635,000.0

अनुिान

2,907,000.0

विद्यालय भौलतक पुिाििार लनमािण

2,479,000.0

25311

मुख्य कायिक्रम

395,000.0

496

25311

495

25311

494

25311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

25311

500

501
विद्यालय सिालन तथा

व्यिस्थापन अनुिान

विद्यालय सिालन तथा

व्यिस्थापन अनुिान

435,000.0

154






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



702,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाट प्राप्त

2,730,000.0

702,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

2,730,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

773,000.0

व्यिस्थापन अनुिान
राजस्ि

435,000.0

विद्यालय सिालन तथा

702,000.0

पायपुस्तक अनुिान
समानीकरण

773,000.0

499
विद्याथीहरुका लालग लनशुलक

2,730,000.0

25311
साििजलनक विद्यालयका

435,000.0

25311

498
मुख्य कायिक्रम

773,000.0

25311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

25311

503
ञ्चशिा कायिक्रम परं परागत)

विद्यालय, िैकञ्चलपक विद्यालय,

सािरता र लनरन्तर ञ्चशिाका

ञ्चशिा कायिक्रम परं परागत)

विद्यालय, िैकञ्चलपक विद्यालय,

सािरता र लनरन्तर ञ्चशिाका

कायिक्रम समेत(

155



अनौपर्ाररक तथा िैकञ्चलपक



शैञ्चिक पहुूँर् सुलनञ्चितता,

868,000.0

कायिक्रम समेत(

138,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

शैञ्चिक पहुूँर् सुलनञ्चितता,

अनौपर्ाररक तथा िैकञ्चलपक
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

868,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

138,000.0

868,000.0

502
मुख्य कायिक्रम

138,000.0

25311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

25311

505

506
विद्यालयमा शैञ्चिक गुणस्तर

सुदृढीकरण

सुदृढीकरण
एिम्

कायिसम्पािनमा आिाररत

प्रोत्साहन अनुिान

एिम्

कायिसम्पािनमा आिाररत

प्रोत्साहन अनुिान

156

3,650,000.0





विद्यालयमा शैञ्चिक गुणस्तर

582,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

शैञ्चिक पहुूँर् सुलनञ्चितता,

अनौपर्ाररक तथा िैकञ्चलपक

कायिक्रम समेत(
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



246,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

246,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

3,650,000.0

सािरता र लनरन्तर ञ्चशिाका
समानीकरण

582,000.0

विद्यालय, िैकञ्चलपक विद्यालय,

246,000.0

ञ्चशिा कायिक्रम परं परागत)

3,650,000.0

25311

504
मुख्य कायिक्रम

582,000.0

25311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

509
प्रलत विद्याथी लागतका आिारमा

ञ्चशिण लसकाइ सामग्री एिम्

किा ८ को

प्रलत विद्याथी
परीिा

व्यिस्थापन अनुिान

आिारमा ञ्चशिण लसकाइ सामग्री

एिम् किा ८ को परीिा

व्यिस्थापन अनुिान

157



लागतका



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,034,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

1,034,000.0

खर्ि संकेत नं .

बाूँडफाड

3,435,000.0

प्रोत्साहन अनुिान
अनुिान /

548,000.0

कायिसम्पािनमा आिाररत
राजस्ि

3,435,000.0

एिम्

समानीकरण

548,000.0

सुदृढीकरण

1,034,000.0

विद्यालयमा शैञ्चिक गुणस्तर

3,435,000.0

25311

507
मुख्य कायिक्रम

548,000.0

25311

508

25311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

512
अध्ययनरत विद्याथीहरुका लालग

छात्रबृञ्चत्त आिासीय तथा)

गैरआिासीय(

अध्ययनरत विद्याथीहरुका लालग

छात्रबृञ्चत्त आिासीय तथा)

गैरआिासीय(

158





साििजलनक विद्यालयमा

3,111,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लागतका

साििजलनक विद्यालयमा

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



973,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

973,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

529,000.0

व्यिस्थापन अनुिान
राजस्ि

3,111,000.0

एिम् किा ८ को परीिा
समानीकरण

529,000.0

आिारमा ञ्चशिण लसकाइ सामग्री

973,000.0

प्रलत विद्याथी

3,111,000.0

25311

मुख्य कायिक्रम

529,000.0

511

27211

510

27211

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

514

नयाूँ योजना, इलाम

नगरपाललका (२ िटा)

159



864,000.0

218,611,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

जम्मा

साििजलनक विद्यालयमा

लसर्ाई सम्िञ्चन्ि कायिक्रम
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

864,000.0

अनुिान /

218,611,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



जम्मा

राजस्ि

1,156,000.0

गैरआिासीय(

समानीकरण

1,156,000.0

छात्रबृञ्चत्त आिासीय तथा)

864,000.0

अध्ययनरत विद्याथीहरुका लालग

218,611,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

1,156,000.0

27211

513

31155

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

नयाूँ योजना, इलाम

नगरपाललका (२ िटा)

स्िास््य सम्िञ्चन्ि कायिक्रम

160

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



1,500,000.0

2,656,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

राजस्ि

1,500,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

2,656,000.0

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

2,656,000.0

515

जम्मा

31155

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

प्रा स्िा के र अस्पतालहरुमा

कायिरत
कमिर्ारीहरुको तलि

महगी भत्ता स्थानीय भत्ता

पोर्ाक लगायत अन्य प्रशासनीक

517
विश्व ियरोग दििस मनाउने

161
22,293,000.0





खर्ि समेत

10,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

स्थानीय तहका स्िास््य र्ौकी,

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

राजस्ि

22,293,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

10,000.0

22,293,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

10,000.0

21111,21121,21132

516

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522
सिालन

519

अन्य
खर्िफमि फरमेट )

फोटोकपी,ममति सम्भार, लयाि

तथा आिश्यक सामाग्री खररि (

एिं ियरोगका लबरामीको

शहरी िनाबस्ती,
लगायत

ियरोगका जोञ्चखमयुक्त

जनसं ख्यामा माइक्रोस्कोवपक

क्याम्प सिालन

162

बृिाश्रम,उद्योग भएको िेत्र,



कारागार, गुम्बा, स्कुल,



रञ्चजस्टरमा अध्यािलिक

40,000.0

व्यञ्चक्तगत वििरण ईवट लब.

48,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

उपर्ार केन्रहरुमा आकञ्चस्मक

अिस्थामा औसलि, लयाब

सामाग्री ढु िानी, स्थानीय तह
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

40,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

48,000.0

40,000.0

518
मुख्य कायिक्रम

48,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522
ियरोगका लबरामी उपर्ार

521
िायरामा लयाउन ञ्चशिक,

समाजसेिी

नया

अध्यािलिक
मसे.स्ि.स्िा.

ियरोग कायिक्रममा
भएका

स्िास््य कमीहरुलाई
लबर्यमा उपर्ार केन्रका

गने उपर्ार केन्र

स्तर कोहटि विश्लेर्ण कायिक्रम
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कायिक्रमको प्रगलत एिं र् ुनौती र



उपर्ारको कोहटि नलतजा,



उपर्ाररत ियरोगका लबरामीको

8,000.0

परीर्ालन

78,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

लनिान नभएका

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

8,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

78,000.0

समुिायमा

8,000.0

520
मुख्य कायिक्रम

78,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22419

523

524
पररिार योजन तथा प्रजनन

स्िास््य कायिक्रमका लालग

औजारउपकरण खररि/

लालग व्यञ्चक्त करार
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27,000.0





मातृ तथा निञ्चशशु कायिक्रमका

266,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

आमा समुहका सिस्य तथा

मवहला स्ियम सेविकाहरू सं ग

गोवष्ठ
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



60,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

60,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

27,000.0

न्युलनकरणका लालग र्ौमालसक
समानीकरण

266,000.0

सं क्रलमत हरूलाइ हुने भेिभाि

60,000.0

ियरोग तथा एर् भी.आइ.

27,000.0

22522

522
मुख्य कायिक्रम

266,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22611

527
मातृ तथा निञ्चशशु कायिक्रम

अनुगमन तथा सुपररिेिण
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642,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



640,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाूँडफाड

642,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

640,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

10,000.0

मातृ तथा निञ्चशशु कायिक्रम
समानीकरण

10,000.0

526
स्िास््य कायिक्रम

642,000.0

पररिार योजन तथा प्रजनन

640,000.0

22522

525
मुख्य कायिक्रम

10,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

पोर्ण कायिक्रम नेपाल )

(सरकार

िाb'रा रुिेला खोप अलभयान
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करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

कायिक्रम
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,735,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

बाट प्राप्त

287,000.0

मातृ तथा निञ्चशशु कायिक्रम

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

उपभोक्त लागत

1,735,000.0

खर्ि संकेत नं .

बाूँडफाड

287,000.0

1,735,000.0

Gluconate र लनशुलक गभिपतन
अनुिान /



530
Magnesium Sulphate, Calcium
राजस्ि

174,000.0

529
न्यानो झोला, Vitamin K

287,000.0

22522
अन्तगित आमा सुरिा, ANC,
समानीकरण

174,000.0

22522

528
मुख्य कायिक्रम

174,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

532
लनयलमत तथा पुणि खोप दिगोपना

533
र खोप ढु िानी

खोप केन्र लनमाणि
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511,000.0



760,000.0



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



45,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

45,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

511,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

760,000.0

45,000.0

रोटा खोप सुरुिात

511,000.0

22511

531
मुख्य कायिक्रम

760,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

535
ईन्फुएन्जा, बडि फ्लु, ए यम

आर लसवष्टसकोलसस,

टक्सोप्लाज्मोलसस आिी विलभन्न

अलभमुञ्चखकरण), नसने रोग तथा

मानलसक स्िास््यसम्बञ्चन्ि

सर्ेतना कायिक्रम

)Hypertension, Diabetes,
COPD, Cancer days)
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नसने रोग सम्बञ्चन्ि कायिक्रम



कायिक्रम



सम्बञ्चन्ि रोकथाम र सर्ेतना

20,000.0

सरुिारोग

70,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

रे लबज, सपििंश आदिको

जनर्ेतनासम्बञ्चन्ि प्रर्ार प्रसार

तथा दििस मनाउने पशु पंिी

आिीबाट हुने
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

20,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

70,000.0

20,000.0

534
मुख्य कायिक्रम

70,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522
स्िास््य दििस, अलजाईमर

दििसमानलसक स्िास््य (

समस्याबाट प्रभावित ब्यञ्चक्तका

पररिारका

सिस्यहरु ( स्याहारकतािहरु)

का लागी िमता अलभलब्रिी

कायिक्रम

169

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

मानलसक स्िास््य सम्बन्िी

महत्िपूणि दििस मनाउने

आत्महत्या रोकथाम दििस),

मानलसक
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



19,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाूँडफाड

प्रिे श सरकार शसति

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

19,000.0

536
मुख्य कायिक्रम

19,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522
रोगहरुको अबस्थामा RRT/

538
CRRT पररर्ालन गने,

र्ौमाञ्चशक ररभ्यु तथा

िेत्रको छनौट गरी लबर्ादि

छकिने रे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ )

(समेत, विश्व औलो लनयन्त्रण

दििस
मनाउने तथा औलो

लनयन्त्रणका लालग बहुलनकाय

अन्तरवक्रया

170

माहामारी हुने औलो ग्रसीत



अनुगमन एिम् मूलयाङ्कन, औलो



औलो लनयन्त्रण कायिक्रमको

60,000.0

अलभमुखीकरण गने

15,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

महामारी तथा प्रकोपजन्य
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

60,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

15,000.0

60,000.0

537
मुख्य कायिक्रम

15,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

540

541
विश्व कुष्ठरोग दििस तथा

अपांगता दििसको उपलमयमा

कायिक्रम

लनयलमत उपर्ार पुरा गने

लबरालमलाइ यातायात खर्ि

171

8,000.0





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,198,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

1,198,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

5,000.0

पाललकाहरू(
राजस्ि

8,000.0

सिालन १५ ञ्चजललाका १५६)
समानीकरण

5,000.0

और्िी सेिन )MDA) कायिक्रम

1,198,000.0

हाञ्चत्तपाईले रोग लबरूध्िको आम

8,000.0

22522

539
मुख्य कायिक्रम

5,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

543
इन्टरनेट सेिा समशुल भ ुक्तानी

समूह तथा स्थानीय तहमा

स्िास््यका लालग सामाञ्चजक

व्यिहार पररितिन प्रिध्ििन

अलभयान

लबद्यालय स्िास््य ञ्चशिा, आमा

172

सं स्थाहरुको मालसक, र्ौमालसक

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

समेत
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

बाट प्राप्त

193,000.0

स्थानीय तहका स्िास््य

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

193,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /



वििुलतय प्रलतिेिनका लालग
राजस्ि

125,000.0

गुणस्तर सुिार साथै
समानीकरण

125,000.0

सलमिा, सूर्ना सं कलन,

193,000.0

542
मुख्य कायिक्रम

125,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

25522

544

545
आिारभूत स्िास््य सेिा

कायिक्रमको लालग आिश्यक

और्लि खररि

ञ्चशिा कायिकम )Peer group

discussion) तथा आिारभूत

स्िास््य सेिा सम्िञ्चन्ि स्तरीय

उपर्ार पवद्धलत अलभमुञ्चखकरण

तथा सलमिा कायिक्रम

173




प्रिििनको लालग साथी समुह

1,500,000.0

और्लिको समुञ्चर्त प्रयोग

125,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

राजस्ि

1,500,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

125,000.0

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

मुख्य कायिक्रम

125,000.0

27213

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22611
स्िास््य र्ौकी /.के .स्िा .प्रा/

547
प्राथलमक अस्पतालको न्यूनतम

सेिा मापिण्ड अनुगमन सम्िञ्चन्ि

अलभमुञ्चखकरण कायिक्रम

सम्िञ्चन्ि कायिक्रमहरुको

अनुगमन तथा मूलयाङकन

अनुगमन) मुलयाङ्कन तथा

कायिक्रम कायािन्ियन

भ्रमण खर्ि(

174



और्िीको आपूलति र उपयोग,



सेिाको सुलनिततका लालग

100,000.0

आिारभूत तथा आकञ्चस्मक

100,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा

आिारभूत तथा आकञ्चस्मक सेिा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

अनुिान /

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

100,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

100,000.0

100,000.0

546
मुख्य कायिक्रम

100,000.0

22611

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

549

550
विरामीको लालग

ओकाििन कपी) वटकट.लड.वप.

सवहतको छपाई (

और्लि लगायतका सामाग्रीको

ढु िानी तथा ररप्यावकङ र वितरण

समेत

175

100,000.0





करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

न्यूनतम सेिा मापिण्ड
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



200,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

200,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

100,000.0

व्यिस्थापन
राजस्ि

100,000.0

समाग्री खररि, ममित तथा
समानीकरण

100,000.0

औजार उपकरण तथा स्िास््य

200,000.0

कायािन्ियनका लालग आिश्यक

100,000.0

22522

548
मुख्य कायिक्रम

100,000.0

22315

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

552

553
शहरी स्िास््य केन्र /

सामुिावयक स्िास््य इकाइ

स्थापना तथा संर्ालन खर्ि

महीला स्िास््य स्ियं सेविका

कायिक्रम अिि िावर्िक सलमिा र)

दििस मनाउने(

जम्मा

176

1,500,000.0



12,000.0



33,134,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

स्िास््य सेिा

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाूँडफाड

50,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

अनुिान /

1,500,000.0

खर्ि संकेत नं .

राजस्ि

12,000.0

तथा स्पेञ्चशवफकेसन तयार गनि
समानीकरण

33,134,000.0

ु ान, पररमाण लनिािरण
पूिािनम

50,000.0

कायिक्रमको लालग और्लिको

1,500,000.0

22522
आिारभूत

12,000.0

22522

551
मुख्य कायिक्रम

33,134,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

आयुिेि सेिा कायिक्रम

भत्ता लगायतको बावर्िक खर्ृि

जम्मा

177

2,135,000.0



700,000.0



2,835,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

जम्मा

आयुिेि सेिा सम्िञ्चन्ि कायिक्रम

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

700,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

2,835,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

2,135,000.0

2,135,000.0

आयुिेि तथा बैकलपीक

700,000.0

554
मुख्य कायिक्रम

2,835,000.0

22522

555
ञ्चर्वकत्साका कमिर्ारीको तलि

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22419

557

558
तलब तथा सुलबिा मनोसमाञ्चजक

परामशि कताि

तलब तथा सुलबिा विञ्चत्तय

सािरता सहजकताि क्रायिक्रम

178
259,000.0



259,000.0



करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

रोजगार प्रिििन कायिक्रम

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



1,143,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

1,143,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

259,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

259,000.0

स्रोत केन्र कमिर्ारी

1,143,000.0

तलब तथा सुलबिा आप्रिासी

259,000.0

22419

556
मुख्य कायिक्रम

259,000.0

22419

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

31122

562
अप्रिासी स्रोत केन्र समन्िय

सलमलतको िैठक

आप्रिासी स्रोत केन्रको लालग

मेशनरी तथा औजार

179

30,000.0




करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



50,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाट प्राप्त

10,000.0

50,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

30,000.0

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु



िैठक
अनुिान /

315,000.0

561
सलमलतको
समन्िय

राजस्ि

10,000.0

पाललका पररयोजना
समानीकरण

315,000.0

560
तथा अनुगमन सलमलतको िैठक

30,000.0

25522
ञ्चजलला पररयोजना समन्िय

10,000.0

21134

559
मुख्य कायिक्रम

315,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22311

565

566
मनोसमाञ्चजक परामशिको लालग

फलनर्िर तथा वफक्सर्सि

आप्रिासी स्रोत केन्रको

कायािलय संर्ालन खर्ि

180





15,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



207,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाट प्राप्त



12,000.0

15,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

207,000.0

15,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

896,000.0

फलनर्िर तथा वफक्सर्सि
राजस्ि

12,000.0

आप्रिासी स्रोत केन्रको लालग

207,000.0

31122

मेशनरी तथा औजार
समानीकरण

896,000.0

564
वित्त सािरता कायिक्रमको लालग

12,000.0

31123

563
मुख्य कायिक्रम

896,000.0

31123

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

569

570
रोजगार सेिा केन्र सं योजक

सं ग अलभमुखीकरण कायिक्रम

मनोसमाञ्चजक परामशि

सं र्ालन खर्ि

181
32,000.0



178,000.0





100,000.0

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



281,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाूँडफाड

100,000.0

अनुिान /

281,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

32,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

178,000.0

100,000.0

ररटनी स्ियंम सेिक पररर्ालन

281,000.0

567

32,000.0

25522

568
सेिा प्रिायक खररि

22522

मुख्य कायिक्रम

178,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22512

573

574
सुरञ्चित बैिेलसक रोजगार

सम्बञ्चन्ि अलभमुखीकरण

प्रहरी अलभमुखीकरण कायिक्रम

14,000.0

182






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

बैिेञ्चशक रोजगारीमा जान र्ाहने
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



77,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाट प्राप्त

3,000.0

77,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

3,000.0

77,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

45,000.0

अलभमुखीकरण कायिक्रम
राजस्ि

14,000.0

सम्भावित कामिारहरुलाई गहन
समानीकरण

45,000.0

22311

सं र्ालन खर्ि

3,000.0

572
विञ्चत्तय सािरता क्रायिक्रम

14,000.0

22522

571
मुख्य कायिक्रम

45,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

22522

578

577
अन्तरावष्ट्रय अप्रिासी दििस

सूर्ना साम्रगी उत्पािन तथा

प्रकाशन

30,000.0

183






करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



45,000.0

हुने रकम

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

बाट प्राप्त

36,000.0

45,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

बाूँडफाड

36,000.0

45,000.0

खर्ि संकेत नं .

अनुिान /

20,000.0

तथा अलभमुखीकरण कायिक्रम
राजस्ि

30,000.0

पत्रकारहरु सं ग अन्तरवक्रया

36,000.0

22522
अन्तरवक्रया कायिक्रम
समानीकरण

20,000.0

576
स्थानीय जनप्रलतलनिी सं ग

30,000.0

22522

575
मुख्य कायिक्रम

20,000.0

22522

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

580
विलभन्न सिालहरुमा
रे लडयो

ञ्चजगंल प्रशारण

सम्बञ्चन्ित सरोकारिालाहरुिाट

पररयोजना अनुगमन तथा

मुलयाकंन

जम्मा

प्रिानमञ्चन्त्र स्िरोजगार कायिक्रम

184

40,000.0



20,000.0



4,117,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

20,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

4,117,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

40,000.0

40,000.0

सुरञ्चित बैिेलसक रोजगारका

20,000.0

22522

579
मुख्य कायिक्रम

4,117,000.0

22611

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

583
अस्थायी तथा करार कमिर्ारीका

लालग पोशाक

कायािलय सं र्ालन तथा मसलन्ि

खर्ि

जम्मा

185

10,000.0



50,000.0



477,000.0

417,000.0

हुने रकम

करुणा फाउण्डेसन

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

अनुिान

सं िीय सरकार, समपूरक

बाट प्राप्त

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

प्रिे श सरकार शसति

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

417,000.0

अनुिान /

10,000.0

सहभालगता

१ नंप्रिे श सरकार .

उपभोक्त लागत

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

राजस्ि

50,000.0

खर्ि संकेत नं .

समानीकरण

477,000.0

417,000.0

तलि

10,000.0

२११११

581

50,000.0

21121

582
मुख्य कायिक्रम

477,000.0

22311

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

पुञ्चजगतको जम्मा

186

266,914,000.0

114,000.0

खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

जम्मा



सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र
11,500,000.0

661217000.00

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )
20,000,000.0

करुणा फाउण्डेसन

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

हुने रकम

17,000,000.0

100,000.0

सं िीय सरकार, समपूरक
26,840,000.0

बाट प्राप्त

अनुिान

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान
20,728,000.0

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

बाूँडफाड

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

अनुिान /

प्रिे श सरकार शसति

114,000.0

राजस्ि

18,500,000.0

266,914,000.0

१ नंप्रिे श सरकार .

सहभालगता

सं ञ्चिय सरकार

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

समानीकरण

266,914,000.0

खर्ि संकेत नं .

उपभोक्त लागत

16,848,000.0

7,592,000.0

161,700,000.0

शशतिको जम्मा

93495000.00

हेरालु पाररश्रलमक

114,000.0

झोलुं गे पुल लनयलमत ममित सं भार

266,914,000.0

585
मुख्य कायिक्रम

661217000.00

21111

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

कुल जम्मा

१ नंप्रिे श सरकार .
16848000.00

187

सडक बोडि नेपाल प्रलतभा विकास र
1,15,00,000.0

86,82,22,000.0

लनजी साझेिारी (लसटीमाटि )
2,00,00,000.0

करुणा फाउण्डेसन

आन्तररक ऋण

शुलक

सामाञ्चजक सरिा भत्ता र परीिा

हुने रकम

1,70,00,000.0

60100000.00

सं िीय सरकार, समपूरक
2,68,40,000.0

बाट प्राप्त

अनुिान

सं ञ्चिय सरकार, विशेर् अनुिान

सहभालगता

2,07,28,000.0

उपभोक्त लागत

प्रिे श सरकार शसति

जम्मा
खर्िका श्रोतहरु

प्रवक्रया

र्ौमालसक

वित्तीय व्यिस्था

आ ७७\०७६ .ि.को बजेट कायिक्रम र खर्िका ञ्चशर्िकहरु

ूँ ीगत खर्ि
पूज

र्ालु खर्ि

बाूँडफाड

1,85,00,000.0

अनुिान /

शसति र झो पु हेरालु पाररश्रलमक

राजस्ि

सं िीय सरकारको लबर्ायगत

सं ञ्चिय सरकार
11,04,00,000.0

समानीकरण

26,69,14,000.0

समेत
प्रिे श सरकार

लागत सहभालगता १ करोड

सं ञ्चिय सरकार र उपभोत्ताको

बेरुजु फछ्र्यौट बाट प्राप्त

आन्तररक श्रोतगतको / अ लया /मालपोत रञ्चजष्ट्रेसन /

7,592,000.0

161700000.00

130100000.00

ञ्चशर्िकगत बजेट विलनयोजन

कायिक्रम संर्ालन स्थल

मुख्य कायिक्रम

86,82,22,000.0

खर्ि संकेत नं .

क्र.सं .

अनुसूर्ी १

ए]न को िफा ३ को उपिफा २ सं ग सम्िञ्चन्ित
कायि

योजना

शशति

अनुसूर्ी २
ऐनको िफा ६को उपिफा (२) सं ग सम्बन्िीत
बजेट नं.

बजेट खर्ि ञ्चशर्िक

आ.ि. ०७५\७६

तलब कमिर्ारी नगर कायिपाललका कमिर्ारी र पिालिकारी
कायािलय संर्ालन खर्ि नगरकायिपाललकाको कायािलय
भाडा नगर कायिपाललका तथा अन्तगित
नगर कायिपाललकाको कायािलयका प्रमुख \ उप प्रमुख को सललाहकार तथा सहायकहरुको करार सेिा तफि
नगरपाललकाको कायािलय सामान्य विविि खर्ि
भ्रमण खर्ि िैिेञ्चशक तथा सरुिा समेत
६१ ०.३२.०६.
६१ १ .३२.०६.

विलभन्न सं ि सं स्थाहरूसं ग सहकायि
इलाम हाम्रो गौरि २०० िर्ि समापन कायिक्रम तथा स्माररका प्रकाशन
जम्मा

188

को विलनयोजन

जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्ि

आ ७६\०७५ .ि .को सं सोलित विलनयोजन

५२०५००००

३१४४८९५०

४६७०००००

२००००००

२१४२००१

२५०००००

१००००००

१०१४७१२

११५००००

२५०००००

३६१४३०१

४५०००००

१२०००००

१५०२६६४
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