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िजराभवानी गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, पसा�
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१ चालु २,६४,८८०.०० ९०,७६४.४९ ९१,७२०.९० ८२,३९४.६०

८०२२२५०४१०१ - िजराभवानी गाउँपािलका
१ अनुगमन, मू�ांकन खच� N/A १,५०० १,५०० ० ० २२६११

२
अ� काया�लय संचालन
खच�

सं�ा १,००० २०० ४०० ४०० २२३१९

३ अ� भ�ा N/A ३०० ३०० ० ० २११३९
४ अ� भाडा N/A ५०० ० ५०० ० २८१४९
५ अ� सेवा शु� N/A ५०० ० ५०० ० २२४१९

६
आ��रक िनय�ण
�णाली

N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२

७ इ�न - अ� �योजन N/A १,००० ० ० १,००० २२३१४
८ इ�न (काया�लय �योजन) N/A २,५०० ५०० २,००० ० २२२१२
९ इ�न (पदािधकारी) N/A २०० ० २०० ० २२२११

१०
एक वटा िव�ालयमा
�� खानेपानी योजना
िनमा�ण र संचालन

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

११
ओ.िव.सी उ�ानको लागी
कुिस� टेबल तथा भाडा
कुडा ख�रद तथा िवतरण

सं�ा २०० ० २०० ० २२५२२

१२ औषधीउपचार खच� N/A ३०० ३०० ० ० २११२३
१३ कम�चारी तािलम खच� N/A ५०० ० ० ५०० २२५११
१४ कम�चारी पय�टन �मण सं�ा ५०० ० ५०० ० २२६१९
१५ कम�चारीको बैठक भ�ा N/A ६०० ० ० ६०० २११३४

१६
कम�चारीको सामािजक
सुर�ा कोष खच�

N/A १,००० ० १,००० ० २१२११

१७
�मागत िन:शु� लोक
सेवा आयोग तयारी क�ा
सं�ालन काय��म

जना ५०० ५०० ० ० २२५२२

१८ करार सेवा शु� N/A १२,००० ४,००० ४,००० ४,००० २२४१३

१९
कृषकह�को लािग �े
टया�की िवतरण
काय��म

सं�ा ५०० ० ० ५०० २२५२२

२०
कृषकह�को लागी
बेमाैसमी तरकारी खेती
तािलम

समूह ५०० ० ५०० ० २२५२२

२१
कृिष सहकारी दता�
काय��म

जना ५०० ० ५०० ० २२५२२

२२ काय��म खच� N/A ५०० ५०० ० ० २२५२२
२३ खेलकुद समूह ५०० ० ० ५०० २२५२९
२४ घरभाडा सं�ा १,५०० ० ० १,५०० २८१४२

२५
घरेलु िहँसा सं��ी
जनचेतना मुलक काय��म

सं�ा ५०० ० ० ५०० २२५२२

२६

चकुदार
(कोतवाल)ह�लाई
�ो�ाहन भ�ा तथा साम�ी
िवतरण

सं�ा ५०० ० ० ५०० २११३९

२७
छाता तथा टच� ख�रद तथा
िवतरण

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

२८
िजराभवानी गा.पा.४ टोल
ठुलो कोढौलीको लागी
कुिस� टेबल ख�रद

सं�ा २५० ० २५० ० २२५२२
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प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

२९

िजराभवानी गा.पा.४ टोल
ठुलो कोढौलीको लागी
भाडा कुडा ख�रद तथा
िवतरण

सं�ा २०० ० ० २०० २२५२२

३०
िजराभवानी गा.पा.४ टोल
भवानीपुरटोलको लागी
कुिस� टेबल ख�रद

सं�ा १०० १०० ० ० २२५२२

३१
िजराभवानी गा.पा.को वृत
िच� िनमा�ण

N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२

३२

िजराभवानी गा.पा.मा
रहेको सहजानपुर टोल र
काठमा�ौ टोल र
पकडीटोल र हरैया
टोलको लागी खेलकुद
समा�ी ख�रद तथा िवतरण

सं�ा २५० ० ० २५० २२५२२

३३
िजराभवानी गा.पा.मा
�ा� िशिवर सं�ालन

समूह ५०० ५०० ० ० २२५२२

३४
िजराभावनी गा.पा.वडा नं.१
,२ मा सोलार मम�त

पटक ५०० ० ५०० ० २२५२२

३५
ठुलो कोढौलीको लागी
कलको मुडा ख�रद तथा
िवतरण

सं�ा ५० ५० ० ० २२५२२

३६

ठुलो कोढौलीमा रहेको
िकत�नी मं�लीह�को
लागी हरमुिनया तबला
तथा अ� समा�ी ख�रद
तथा िवतरण

सं�ा १०० १०० ० ० २२५२२

३७
तरकारीह�को िमनी िकट
िवतरण

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

३८
िन: शु� सुर�ा िनकाय
तयारी क�ा सं�ालन
काय��म

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

३९

िनर�र OBC उ�ान
काय��मको लागी जेनरेटर
तथा कुिस� टेबल र
भाडाकुडा ख�रद

सं�ा २०० ० २०० ० २२५२२

४०
िनिम�त साव�जिनक
स�ि�को मम�त स�ार
खच�

N/A १,००० ० ५०० ५०० २२२३१

४१
पकिडटोलमा रहेका
मिहलाह�लाइ पैड बाजा
ख�रद

सं�ा ८० ० ० ८० २२५२२

४२
प�पि�का, छपाई तथा
सूचना �काशन खच�

N/A १,५०० ५०० ० १,००० २२३१५

४३ पदािधकारी बैठक भ�ा सं�ा २,००० १,००० ० १,००० २११४१
४४ पदािधकारी सेवा सुिवधा N/A ९,००० ५,००० २,००० २,००० २१११२
४५ पुरानो धरौटी िफता� N/A २,८०० ० १,८०० १,००० २८२१९

४६
�ािविधक अ�यनको
लािग शैि�क छा�बृित

जना १,०५० ० १,०५० ० २७२११

४७
���� तथा िसकिम�
तािलम

जना ५०० ० ५०० ० २२५२२

४८ पु�क तथा साम�ी खच� सं�ा ५०० ० ५०० ० २२३१३
४९ पानी तथा िबजुली N/A ५०० ० ५०० ० २२१११
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५० पा�र�िमक कम�चारी पटक ६,००० २,००० २,००० २,००० २११११

५१
पोखराह�को लागी
अ��जन मोटर ख�रद
तथा िवतरण

सं�ा १,००० ० १,००० ० २२५२२

५२ पोशाक N/A २०० ० ० २०० २११२१

५३
फलफुलह�को वोट
िव�वा िवतरण

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

५४
ब��े�ीय पोषण
काय��मको लािग
गाउँपािलकाबाट थप

जना ७०० ७०० ० ० २२४११

५५
बाली उपचार िशिवर
सं�ालन

समूह ५०० ५०० ० ० २२५२२

५६
बाँसको मुडा बनाउने
तािलम

सं�ा ५०० ५०० ० ० २२५२२

५७ िबमा तथा नवीकरण खच� N/A ७०० २०० ० ५०० २२२१४
५८ �मण खच� N/A ८०० ० ८०० ० २२६१२

५९
भवानीपुर िकत�नी
मं�लीको लागी साउ�
सिभ�स ख�रद तथा िवतरण

सं�ा ५० ० ० ५० २२५२२

६०
भाषा सं�ृित र चाडपव�
खच�

N/A ६०० ० ० ६०० २२५२२

६१
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत इ�न ख�रद

िलटर २०० २०० ० ० २२२१२

६२

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत काया�लयको
जे.िस.वी िटपर लगायतको
मम�त खच�

पटक ३३० ३३० ० ० २२२१३

६३

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत काया�लयको
लािग आव�क
समा�ीह� छपाइ सं��ी
खच�

छपाई ५०० ५०० ० ० २२५२२

६४

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत काया�लयको
लािग इले���� समा�ी
ख�रद खच�

सं�ा ९८ ९८ ० ० २२२२१

६५
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत काया�लयको
लागी मसल� ख�रद खच�

पटक १३५ ० ० १३५ २२३११

६६

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत िकत�नी
मं�लीको लागी समा�ी
ख�रद

सं�ा १५० १५० ० ० २२५२२

६७
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत गाँउसभा
सं�ालन बैग ख�रद खच�

सं�ा १६० ० ० १६० २२७२१

६८

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत ठुलो कोढौलीमा
टे� र फिन�चरका
समानह� ख�रद

सं�ा १०० १०० ० ० २२५२२

६९

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत �धानम�ी
रोजगार काय��मको लागी

जना २८७.८० ० ० २८७.८० २२७११
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बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
आव�क समा�ी ख�रद
खच�

७०
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत �ुिटशयन
तािलम

सं�ा ५०० ५०० ० ० २२५२२

७१
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत भाडाकुडा ख�रद
गरी िवतरण

सं�ा २०० ० २०० ० २२५२२

७२
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत मसल� खच�

सं�ा ४०० ४०० ० ० २२३११

७३

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत महादेवप�ीमा
जेनेरेटर र साउ� िस�म
ख�रद तथा िवतरण

सं�ा ३०० ३०० ० ० २२५२२

७४
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत मोटरसाइकल
मम�त तािलम

जना ५०० ५०० ० ० २२५२२

७५

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.१
ग��रया धा�डटोलको
लागी जेनरेटर ख�रद

सं�ा १०० १०० ० ० २२५२२

७६

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.१
लिलतपुर टोलमा कुिस�
टेबल ख�रद

सं�ा ५० ५० ० ० २२५२२

७७

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.२
सेढवामा िचिनया िदिदको
टोलमा भाडा कुडा तथा
कुिस� टेबल ख�रद

सं�ा ७५ ० ७५ ० २२५२२

७८

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.५ हरैया
टोलमा रहेको �ीराम
जा�ी युवा �ोट
क�लाइ खेलकुद समा�ी
िवतरण

सं�ा ४५० ४५० ० ० २२५२२

७९

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत िविभ�
पाट�ह�को िवलह�
भु�ानी खच�

पटक ५०० ० ० ५०० २२७११

८०
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत िविवध खच�
भु�ानी

पटक ९६ ० ० ९६ २२७११

८१

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत सवारी साधनको
लागी इ��जन आयल
लगायत समा�ी ख�रद
खच�

N/A २०० २०० ० ० २२२१३

८२
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत हाउस वया�र�
तािलम

सं�ा ५०० ५०० ० ० २२५२२

८३ मैनबित बनाउने तािलम सं�ा ५०० ५०० ० ० २२५२२
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िजराभवानी गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, पसा�

वािष�क काय��म �ीकृित फारम
आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

८४
मेिशनरी तथा औजार
मम�त स�ार तथा स�ालन
खच�

N/A १,००० १,००० ० ० २२२२१

८५
मसल� तथा काया�लय
सामा�ी

सं�ा ३,००० १,००० १,००० १,००० २२३११

८६ महंगी भ�ा N/A ६०० ६०० ० ० २११३२

८७
मिहला �यमंसेिवकालाई
�ो�ाहन भ�ा

जना १,५०० ५०० ५०० ५०० २११३१

८८
मिहला
�ंयमसेिवकाह�लाइ
झोला ,छाता र टच� िवतरण

सं�ा १०० ० १०० ० २२५२२

८९
मिहला िहँसा सं��ी
जनचेतना मुलक काय��म

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

९०
मिहलाह�को लािग िविभ�
�कार अचार बनाउने
तािलम

सं�ा ५०० ० ० ५०० २२५२२

९१

मिहलाह�को लागी
मिहनवारी तथा पाठेघर
सं��ी जनचेतना मुलक
काय��म

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

९२
मिहलाह�को लागी
सेनेटरी �ाड बनाउने
तािलम

समूह ५०० ० ० ५०० २२५२२

९३
माटो प�र�ण िशिवर तथा
माटो शु��दकरणको लागी
समा�ी िवतरण

N/A १,००० ० ० १,००० २२५२२

९४
मानव सेवा आ�म
वीरगंजलाइ अनुदान

जना ५०० ० ० ५०० २५३१५

९५
वृ�ारोपण तथा िव�वा
संभार काय��म

N/A १,००० ० ० १,००० २२५२२

९६
वडा नं.२ को लागी
खेलकुद समा�ी ख�रद
तथा िवतरण

सं�ा ५० ५० ० ० २२५२२

९७
वडा नं.२ को लागी
भाडाकुडा तथा अ�
समा�ी ख�रद तथा िवतरण

सं�ा २०० ० ० २०० २२५२२

९८
वडा नं.२ मा रहेको िकत�नी
मं�लीको लागी समा�ी
ख�रद

सं�ा ५० ० ० ५० २२५२२

९९
वडा नं.२ सेढवा टोलको
लागी जेनरेटर सेट ख�रद

सं�ा १५० ० ० १५० २२५२२

१००
वडा नं.२ सेढवामा कुिस�
टेबल तथा भाडाकुडा
ख�रद

सं�ा ७५ ० ० ७५ २२५२२

१०१
वडा नं.४ टोल कोढौलीको
लागी साउ� सिभस�
ख�रद

सं�ा २०० ० २०० ० २२५२२

१०२ वृत िच� �सारण N/A १०० १०० ० ० २२५२२

१०३

िव�ालय सहयोगी बाल
िवकास सहजकता�को
गाँउपािलकाबाट तलब
भ�ा अनुदान

सं�ा ५,००० १,५०० ३,५०० ० २५३११
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िजराभवानी गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, पसा�

वािष�क काय��म �ीकृित फारम
आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

१०४
िव�ालयह�को लािग
मा� सेिनटाईजर ख�रद
तथा िवतरण

सं�ा ५०० ५०० ० ० २२५२२

१०५
िव�ालयह�को लागी
िबिभ� समा�ीह� ख�रद

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

१०६ िवपद् �व�थापन कोष N/A २,००० २,००० ० ० २२५२९
१०७ िविवध खच� N/A ३,००० १,००० ० २,००० २२७११

१०८
�ी ने.रा.आ.िव.कटकुइया
बस�पुर सं�ालन तथा
�व�थापन अनुदान

सं�ा ५०० ० ० ५०० २५३११

१०९
�ी ने.रा.मा.िव.सेढवा िवता�
सं�ालन तथा �व�थापन

सं�ा १,००० ० ० १,००० २५३११

११०
�ी िबतो महतो जनता
मा.िव.सं�ालन तथा
�व�थापन अनुदान

सं�ा १,००० ० ० १,००० २५३११

१११
संघ र �देशलाई अनुदान
िफता�

पटक २०,९०४.१९ २०,९०४.१९ ० ० २८२१९

११२
सूचना �णाली तथा
स�वेयर संचालन खच�

N/A २०० २०० ० ० २२४१२

११३ संचार महसुल N/A ८०० ० ० ८०० २२११२

११४
सडक बित ख�रद तथा
जडान

सं�ा २,००० १,००० ० १,००० २२५२२

११५
सेढवाको अधुरो
समुदाियक भवनमा
अ�ुिनयम पािटसने गन�

पटक ५०० ० ५०० ० २२२३१

११६ �थानीय भ�ा N/A ५०० ० ५०० ० २११३१

११७
सुपर नेिपयर घासको सेट
िवतरण

सं�ा ५०० ० ५०० ० २२५२२

११८ सभा स�ालन खच� N/A ८०० ० ० ८०० २२७२१

११९
सर�ित आधारभुत
िव�ालय सं�ालन तथा
�व�थापन अनुदान

सं�ा ३०० ० ० ३०० २५३११

१२० सेवा र परामश� खच� N/A ४,५०० ० २,००० २,५०० २२४११

१२१
सवारी साधन तथा मेिशनर
औजार भाडा

N/A ५०० ० ० ५०० २८१४३

१२२ सवारी साधन मम�त खच� N/A २,००० ० २,००० ० २२२१३

१२३
�ा� स��ी िशिवर
संचालन

समूह १,००० ० ० १,००० २२५२२

१२४ �ा� सं�थालाई सहयोग सं�ा १३९ ० १३९ ० २२५२२

१२५
साढीमा फ� र िपको
लगाउने तािलम

सं�ा ५०० ० ० ५०० २२५२२

१२६
साव�जिनक उपयोिगताको
सेवा खच�

N/A ५०० ० ० ५०० २२११३

१२७ साव�िजनक सुनुवाइ समूह ५०० ० ० ५०० २२११३

१२८
सोलार मम�त वडा नं.३,४र
५

पटक ५०० ० ० ५०० २२५२९

१२९
हरैया टोलमा रहेको
मिहलाह�को लागी भाडा
कुडा ख�रद

सं�ा ५० ० ५० ० २२५२२

८०२२२५०४१०२ - िजराभवानी गाउँपािलका - समपुरक कोष

१३०
स�ुरक कोष �ािच�
फ�

N/A १३,२५० ० १३,२५० ० २८९११
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वािष�क काय��म �ीकृित फारम
आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
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बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
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२२३

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

सं�ा २०२ ६०.६० ६०.६० ८०.८० २६४१२

२२४

िवभागले उपल�ध गराएको
तािलम खाका बमोिजम
घटना दता� तथा सामािजक
सुर�ा स��मा
नपा/गापा, वडा
काया�लयका
कम�चारीह�को लािग
तािलम तथा
जन�ितिनिधह�लाई
अिभमु�खकरण काय��म
स�ालन

सं�ा १५० ० १५० ० २२५२२

२२५

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

सं�ा ११५ ० ११५ ० २२५२२

२२६

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

सं�ा ६५३ ० ६५३ ० २२५२२

२२७

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

सं�ा ४७ ० ० ४७ २२५२२

२२८
स�ार सामा�ी �सारण
तथा छपा◌� इ (स�ार र
पँ�च अिभयान स�ालान)

सं�ा १२० ४० ४० ४० २२३१५

२२९

�थलगत अनुिश�ण ग�र
�ा�किम�ह�को �मता
अिभवृ��द एवं
त�ांङकको गुण�र
सुिनि�त, �यरोगका
काय��मको अध� बािष�क
सिम�ा तथा उपचार
नितजाको कोहट� िव�ेषण

सं�ा ५० ० ५० ० २२५२२

२३०

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

सं�ा ४० १२ १२ १६ २२६११
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२३१

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

सं�ा १५,००० ६,००० ४,५०० ४,५०० २११११

२३२
�थानीय तहका �ा�
चौकीह� �शासिनक खच�

सं�ा २,५०० ७५० ७५० १,००० २२३११

२३३

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

सं�ा १४० ० ० १४० २२५२२

२३४

सवैका लािग िश�ा-िशसु
िवकास काय��म
अ�रगत तोिकएका वाल
िवकास के�,आधारभुत
िश�ा,अनौपचा�रक
िश�ा,नीित तथा सुरि�त
िव�ालयका काय��म
काया��यन

सं�ा १,७०० ५१० ५१० ६८० २२५२२

२३५

�ा� सं�थामा
आक��क अव�थामा
औसिध एवं �ाब सामा�ी
ढुवानी, रेकिड�ङ तथा
�रपोिट�ङका लािग फम�
फरमेट छपाइ तथा
फोटोकपी, ई-िट.िब
रिज�रअ�ाविधक, िव�
�यरोग िदवस स��ी
काय��म

सं�ा २२ ० २२ ० २२५२२

२३६

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

सं�ा ५८ ५८ ० ० २२५२२

२३७

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

सं�ा ७९८ ७९८ ० ० २२५२२

२३८

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

सं�ा २,२१० ० ० २,२१० २६४१२

२३९

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

सं�ा १६१ ० ० १६१ २६४१२

२४०

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

सं�ा ३७ ० ३७ ० २७२११

२४१

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

सं�ा १,०११ ० १,०११ ० २७२११
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तथा गैरआवासीय)

२४२
िसिबआईएमएनिसआई
Onsite कोिचं� र समता
तथा प�ँच काय��म

N/A २०० २०० ० ० २२५२२

१ पंूजीगत १,६२,००३ ५७,२५३ ३८,१०० ६६,६५०
८०२२२५०४१०१ - िजराभवानी गाउँपािलका

१
अशोक गौरोको घरदेखी
मुना महतोको घर स�
नाला िनमा�ण

सं�ा ५०० ० ० ५०० ३११५१

२
आद�श िवधुत उपभो�ा
सिमित सेढवा पसा�लाइ
अनुदान

सं�ा ५०० ० ० ५०० ३११५३

३
ओ�रया खोला निद
िनय�ण

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५४

४
�मागत िकत�िनया पोखरी
�व�थापन

भवन २५३ २५३ ० ० ३११७१

५

�मागत जगितया चौक
पकडीटोला, महादेवप�ी ,
िजराभवानी सेढवा ,
सहजानपुर सानो कोढौली
सढी भलुवाही खोला स�
(सडक ढलान काय�)

सं�ा १३,७०० १३,७०० ० ० ३११५१

६

�मागत िजराभवानी
गा.पा.वडा नं.३ टोल
परसवा ट� ा�फ� मर निजक
समुदाियक भवनमा
क�ाउ�वाल िनमा�ण

सं�ा १,४०० १,४०० ० ० ३११५९

७
�मागत नवकाटोला
छटीघाटको िसढी बनाउने

सं�ा ५०० ० ५०० ० ३११५९

८
�मागत परसवा मुसहर
टोल भुइयाबाबाको
�थानमा मं��र िनमा�ण

सं�ा १०० १०० ० ० ३११५९

९

�मागत सर�ती
अधारभुत िव�ालयदेखी
सानो कोढौली जाने
बाटोमा माटोपुरी �ेबल

िक.िम. ५०० ० ५०० ० ३११५१

१०
काठमा�ौ टोलमा रहेको
अधुरो हनुमान मं��र
िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५९

११
काठमा�ौ टोलमा
समुदाियक भवन िनमा�ण

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५९

१२

कोढौली गाँउको उ�र
सडकमा रहेको
�मपाइपमा मम�त तथा
तटब�

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५४

१३

कोढौलीमा रहेको
ने.रा.�ा.िव. िव�ालयको
पखा�ल िनय�णको लागी
बाउ�� ीवाल िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५९

१४
कोढौलीमा रहेको िशव
मं��रमा क�ाउ�वाल
िनमा�ण

पटक ३०० ३०० ० ० ३११५९

१५
िजतपुरको िव�ालयमा
चिप� िनमा�ण

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५९
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१६
िजतपुरमा बनिवगाहा
खेतिनर रहेको �खमा
चौतारा िनमा�ण

पटक २०० २०० ० ० ३११५९

१७

िजराभवानी गा.पा. वडा
नं.१ देखी ५ स�को लागी
चापाकल ख�रद तथा
िवतरण

सं�ा २,५०० ० २,५०० ० ३११५६

१८

िजराभवानी गा.पा.१ टोल
जगितया चौकमा रहेको
मं��रमा बाउ�� ीवाल
िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

१९
िजराभवानी गा.पा.१ टोल
िपपरा भवानीपुरमा सडक
ढलान

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५१

२०

िजराभवानी गा.पा.१ टोल
बेलवाटाडीमा िव�म
सरको घरदेखी सडक
ढलान

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५१

२१

िजराभवानी गा.पा.१ टोल
महादेवप�ीमा रहेको
अधुरो सतसंग आ�म
िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

२२
िजराभवानी गा.पा.१ मा
रहेको चमरीटोलमा अधुरो
सडक ढलान

पटक ३०० ३०० ० ० ३११५१

२३

िजराभवानी गा.पा.१ मा
रहेको धमवा सरेहमा
रहेको कु�ोमा बाधँ
िनमा�ण गरी िसचाँइ
�व�थापन

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५५

२४
िजराभवानी गा.पा.१ मा
रहेको बिथ�� से�रको
लागी ए�ुले� ख�रद

सं�ा १,१०० १,१०० ० ० ३११२१

२५

िजराभवानी गा.पा.२ टोल
सेढवमा रहेको �हरी
काया�लयको अधुरो पखा�ल
तथा गेट िनमा�ण तथा
आव�क साम�ी
�व�थापन

पटक २०० २०० ० ० ३११५१

२६
िजराभवानी गा.पा.२ टोल
सेढवामा अिवलासको
घरदेखी पुव� सडक ढलान

पटक १,००० ० ० १,००० ३११५१

२७
िजराभवानी गा.पा.२ मा
रहेको समुदाियक भवनमा
शौचालय िनमा�ण

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५९

२८

िजराभवानी गा.पा.३
िजतपुर देखी परसवा जाने
रोडमा बाढीले बगाएको
निदको छेउमा सडक
मम�त र निद िनय�ण

पटक १,५०० ० ० १,५०० ३११५४

२९
िजराभवानी गा.पा.३
िजतपुरको नाला िनमा�ण

पटक १,००० ० ० १,००० ३११५१



अनुसूची ७

�. हजारमा

िजराभवानी गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, पसा�

वािष�क काय��म �ीकृित फारम
आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

३०

िजराभवानी गा.पा.३
िजतपुरको अधुरो
समुदाियक भवनमा चिप�
िनमा�ण

पटक १,००० ० ० १,००० ३११५९

३१
िजराभवानी गा.पा.३
िजतपुरमा रहेको अधुरो
बरात भवन िनमा�ण

पटक २,००० ० ० २,००० ३११५९

३२
िजराभवानी गा.पा.३
िजतपुरमा समुदाियक
भवन िनमा�ण

पटक १,५०० ० ० १,५०० ३११५९

३३
िजराभवानी गा.पा.३ टोल
िजतपुरमा गोल घर िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

३४
िजराभवानी गा.पा.३ टोल
िजतपुरमा रहेको बरात
भवनमा माटोपुन�

पटक २०० ० २०० ० ३११५९

३५

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
नौकाटोलामा रहेको
समुदाियक भवनमा
माटोपुन�

पटक २०० २०० ० ० ३११५९

३६

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवा ट� ा�फम�र िनर
रहेको अधुरो समुदाियक
भवनमा प�तर गन�

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

३७

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवा ट� ा�फम�र िनर
समुदाियक भवनमा झयाल
ढोका तथा र� रोगन

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५९

३८
िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवाको लागी चापाकल
ख�रद तथा िवतरण

सं�ा ५०० ० ५०० ० ३११५६

३९

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवामा अजय महतो
धानुकको घरदेखी भोला
िमँयाको घर स� माटोपुरी
�ेबल

पटक २०० ० ० २०० ३११५१

४०

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवामा खेल मैदान देखी
पि�म असमसान घाट िनर
छट घाटको वाल िनमा�ण

पटक २०० २०० ० ० ३११५९

४१
िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवामा भुइया बाबाको
�थान िनमा�ण

पटक २०० ० २०० ० ३११५९

४२

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवामा भोला िमँयाको
घरदेखी दि�ण स�
प�ी नाला िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५१

४३

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
परसवामा रहेको मु��म
समुदाियकह�को लागी
खटोला िनमा�ण

सं�ा १०० ० १०० ० ३११५९

४४

िजराभवानी गा.पा.३ टोल
सहजानपुरको दि�ण
भरदुिलया सडकमा
माटोपुरी �ेबल

पटक १,००० १,००० ० ० ३११५१



अनुसूची ७

�. हजारमा

िजराभवानी गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, पसा�

वािष�क काय��म �ीकृित फारम
आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

४५

िजराभवानी गा.पा.४ केशव
महरा रामको घरदेखी
दि�ण बाझन ठाकुरको
घर स� प�ी नाला
िनमा�ण

पटक २०० ० ० २०० ३११५१

४६

िजराभवानी गा.पा.४ को
भवानीपुरमा उ�र
बरगजको �ख मुिन
चौतारा िनमा�ण

पटक १०० १०० ० ० ३११५९

४७

िजराभवानी गा.पा.४ टोल
ठुलो कोढौलीमा रहेको
िनमको चौक देखी पि�म
ठगही माझीको घर स�
RCC सडक ढलान

पटक ३०० ० ३०० ० ३११५१

४८

िजराभवानी गा.पा.४ टोल
भवानीपुरमा रहेको
कािलमाइको मं��र
िनमा�ण

पटक १०० ० ० १०० ३११५९

४९

िजराभवानी गा.पा.४
भवानीपुरमा �मोद
मं�लको घरदेखी पि�म
हेमराजको घर स� RCC
सडक ढलान

पटक ७०० ० ० ७०० ३११५१

५०
िजराभवानी गा.पा.४ मा
रहेको बलुवा टारीमा
माटोपुरी �ेबल

सं�ा ५० ० ५० ० ३११५९

५१

िजराभवानी गा.पा.५ टोल
हरैया देखी सहजानपुर
स� बाटोमा माटोपुरी
�ेबल

पटक १,००० ० ० १,००० ३११५१

५२

िजराभवानी गा.पा.५ हरैया
पहाडीटोलामा रहेको
पुलमा माटोपुरी बो�र
जाली गन�

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५१

५३
िजराभवानी गा.पा.वडा नं.१
देखी ५ स� मा खानेपानी
पाइप जडान गन�

पटक ३०० ३०० ० ० ३११५६

५४
ठुलो कोढौलीको अधुरो
समुदाियक भवन िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

५५
ठुलो कोढौलीमा ह�र�
हजराको घर िनर माटोपुरी
�ेबल

पटक १०० ० १०० ० ३११५१

५६
दिलतटोल परसवामा
अधुरो प�ी RCC सडक
ढलान

पटक ३०० ० ० ३०० ३११५१

५७
दिलतटोलमा �� �थान
देखी पि�म नाला िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५१

५८
ने.रा.आ.िव.कटकुइया
बस�पुर अधुरो २ कोठे
िव�ालय भवन िनमा�ण

सं�ा २,००० ० ० २,००० ३११११

५९
ने.रा.आ.िव.शंकरसरैया
अधुरो २ कोठे िव�ालय
भवन िनमा�ण

सं�ा २,००० ० ० २,००० ३११११



अनुसूची ७

�. हजारमा

िजराभवानी गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, पसा�

वािष�क काय��म �ीकृित फारम
आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

६०
ने.रा.�ा.िव.शंकरसरैयामा
शौचालय िनमा�ण

पटक १,००० ० ० १,००० ३११५९

६१
ने.रा.�ा.िव.सुपौली अधुरो
२ कोठे िव�ालय भवन
िनमा�ण

पटक २,००० ० ० २,००० ३११६१

६२
ने.रा.�ा.िव.सुपौलीमा
क�ाकोठा तथा बरा�ा
मम�त तथा चिप� िनमा�ण

पटक १५० ० १५० ० ३११५९

६३
पकडीटोलको दास टोलमा
अधुरो RCC सडक ढलान

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५१

६४
पकडीटोलमा पासपतको
घरदेखी मेनरोड स�
RCC सडक ढलान

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५१

६५
पकडीटोलमा रहेको ��
�थानमा ि�ल िनमा�ण

पटक १०० १०० ० ० ३११५९

६६ पँूजीगत परामश� खच� N/A १,००० ० ० १,००० ३११३५

६७
परसवामा रहेको अधुरो
�ेिडयम िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५९

६८ फिन�चर तथा िफ�स� सं�ा २,००० ५०० ५०० १,००० ३११२३

६९
बस�पुर देखी हरैया जाने
बाटोमा इिमित� पुल मम�त

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५१

७०

भवानीपुरको दि�णमा
रहेको बलुवाहा िफ�मा
गोल पो� िनमा�ण र िफ�
मम�त

पटक १०० १०० ० ० ३११५९

७१
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत ओ�रया खोलामा
निद िनय�ण

सं�ा १,००० १,००० ० ० ३११५४

७२

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत धु�प रामको
घरदेखी बुधन रामको घर
स� प�ी RCC ढलान

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५१

७३

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत परसवा ��
�थानदेखी मुसहरप�ी स�
RCC सडक ढलान

िक.िम. ५०० ५०० ० ० ३११५१

७४

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत भवानीपुर राजे�
मं�लको घरदेखी पि�म
च�देव महतोको घर स�
दुवै ितर प�ी नाला
िनमा�ण

सं�ा ७०० ७०० ० ० ३११५१

७५

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.२
बस�पुरमा अधुरो
समुदाियक भवन तथा
गाँउको पुव�प�ी �खमा
चौतारा िनमा�ण

सं�ा ८०० ८०० ० ० ३११५९

७६
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.३ िजतपुर
गाँउमा नाला िनमा�ण

सं�ा १,००० १,००० ० ० ३११५१

७७
म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.३
नौकाटोला देखी िजतपुर

सं�ा १,२०० १,२०० ० ० ३११५१
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आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
�दै परसवा जाने सडकमा
माटोपुरी �ेबल

७८

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.३ परसवा
�� �थान देखी महे�र
गौरोको घर स� RCC
सडक ढलान

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५१

७९

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत वडा नं.५ सानो
कोढौली मं��रको पखा�ल
िनमा�ण

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५९

८०

म.ले.प.फा.नं.२२१
�मािणत सुपौली
बडगोमाइ अधुरो मं��र
िनमा�ण

सं�ा १०० १०० ० ० ३११५९

८१ मम�त सं�ार N/A २,००० ० २,००० ० ३११५१

८२
मेिशनरी तथा औजार
ख�रद खच�

सं�ा २,००० ५०० ५०० १,००० ३११२२

८३
महादेवप�ीमा मं��र
�व�थापन

पटक १५० ० ० १५० ३११५९

८४

महादेवप�ीमा रहेको
ने.रा.िन.मा.िव. कटकुइया
बस�पुरको िव�ालयको
लागी ज�ा ख�रद

सं�ा १,५०० ० ० १,५०० ३१४११

८५
लाटोमाइ मं��र
�व�थापन

पटक १,००० ० १,००० ० ३११५९

८६
लाटोमाइ मं��रको उ�र
प�ीमा गोल घर िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

८७
वडा नं. १ वेलवाटाडीमा
RCC सडक ढलान

सं�ा ५०० ० ० ५०० ३११५१

८८
वडा नं.१ काया�लयमा
शौचालय िनमा�ण

पटक ८०० ८०० ० ० ३११५९

८९
वडा नं.१ लाटोगेडा निद
िनय�ण

पटक १०० ० ० १०० ३११५९

९०

वडा नं.२ बस�पुर टोलमा
रामच� राउतको घरदेखी
उ�र तफ�  अधुरो नाला
िनमा�ण

पटक ७०० ० ० ७०० ३११५१

९१
वडा नं.२ मा रहेको
सेढवाको संमसानघाट
िनमा�ण

पटक १,००० ० ० १,००० ३११५९

९२
वडा नं.२ सुकट साहको
घर िनर कलभ�ट िनमा�ण

पटक २५० ० ० २५० ३११५१

९३

वडा नं.२ सेढवा बेचन
रामको घरदेखी उ�र �दै
पुव� स� RCC सडक
ढलान

पटक ३५० ० ३५० ० ३११५१

९४

वडा नं.२ सेढवा सुम�को
घरदेखी उ�र तफ�  अधुरो
नाला िनमा�ण तथा RCC
सडक ढलान

पटक ८०० ० ८०० ० ३११५१

९५
वडा नं.३ मल�वा टोलमा
अजु�न दासको घरदेखी
पि�म एक साइड नाला

सं�ा ३०० ० ३०० ० ३११५१
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बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,४४,४०० नेपाल सरकार : २,४४,४००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
तथा रोड ढलान

९६
वडा नं.३ मा रामराज
महतोको घर िनर नाला
तथा सडक ढलान

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५१

९७

वडा नं.३ सहजानपुर
गाँउको दि�ण �लाकी
सडक देखी पुव� हरदुिलया
सडकमा कुिष सडक
िनमा�ण

सं�ा ५०० ० ५०० ० ३११५१

९८
वडा नं.५ शंकरसरैयामा
वरात रा�े घर िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५९

९९
शंकरसरैयामा सडक
ढलान

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५१

१००
�ी ने.रा.िन.मा.कटकुइया
बस�पुरको गेट िनमा�ण

सं�ा १०० ० १०० ० ३११५९

१०१
शा��टोलमा समुदाियक
भवन िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

१०२
सखुविनया गाउँको
छ�ीघाट िनर रहेको
�खमा चौतारा िनमा�ण

पटक २०० ० ० २०० ३११५९

१०३
सखुविनया पुलको व�रपरी
सडक मम�त

सं�ा १०० १०० ० ० ३११५९

१०४
सखुविनया �ुलको पुव�
समुदाियक भवन िनमा�ण
गन�को लागी माटोपुन�

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

१०५
सेढवा �ा� चौकीको
लािग ज�ा ख�रद

सं�ा १,५०० ० ० १,५०० ३१४११

१०६
सुपौली अधुरो समुदाियक
भवन िनमा�ण

पटक ८०० ० ० ८०० ३११५९

१०७
सुपौली वडा काया�लय
देखी उ�र �हरी चौकीको
कुना स� माटोपुरी �ेबल

पटक १०० १०० ० ० ३११५१

१०८
सुपौली �ा� चौकीको
अगाडी माटोपुरी �ेबल

पटक ५० ५० ० ० ३११५१

१०९
सर�ती अधारभुत
िव�ालयमा झयाल ढोका
तथा सौचालय मम�त

पटक ३०० ० ३०० ० ३११५९

११० सवारी साधन N/A ६०० ६०० ० ० ३११२१

१११
�ा� सं�थाह� मम�त
स�ार तथा र�रोगन

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

११२
सहजानपुरमा समुदाियक
भवन िनमा�ण

पटक १,५०० ० ० १,५०० ३११५९

११३
सानो कोढौलीको मं��र
िनर निदमा कलभ�ट
िनमा�ण

पटक १,५०० ० ० १,५०० ३११५१

११४
हरैया गाँउको दि�ण
रहेको िनमको �खमा
चौतारा िनमा�ण

पटक २०० २०० ० ० ३११५९

११५
हरैया छटीघाटमा िसढी
िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५९

११६
हरैयामा रहेको �हरी
चौकीमा भा�ा घर िनमा�ण

पटक १५० ० ० १५० ३११५९

८०२२२५०४२०१ - िजराभवानी गाउँपािलकावडा नं.१
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आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
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बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

११७
अधुरो ितनटोलीयामा
मं��र िनमा�ण

सं�ा २०० ० २०० ० ३११५९

११८

ग�रीया रामजा�ी
मं��रमा रहेको गा◌� इ
गोठमा कक� ट पाता र
मं��र अगाडीको वाल र�
रोगन

सं�ा १०० ० ० १०० ३११५९

११९
िजराभवानी गा.पा.को र
ठोरी गा.पा.को िसमाना
निजक टावर घर िनमा�ण

सं�ा ३०० ० ३०० ० ३११५९

१२०

धा�ड टोल ग�रीयामा
राम रतन कोइरीको
घरदेखी उ�र तफ�  जाने
बाटोमा माटोपुरी �ेबल

सं�ा ४५० ० ४५० ० ३११५१

१२१
निगनाको घरदेखी उ�र
तफ�  जाने बाटोमा RCC
सडक ढलान

सं�ा ४०० ४०० ० ० ३११५१

१२२
बलुवा गढीमा◌� इ मं��रमा
बाउ�� ीवाल िनमा�ण

सं�ा ५०० ० ० ५०० ३११५९

१२३
बलुवा गैयासुिदनको घर
अगाडी रहेको मह��दमा
नयाँ शौचालय िनमा�ण

सं�ा ३०० ० ३०० ० ३११५९

१२४

बलुवा टोलमा बाटोको
पि�म तफ�  रहेको
इदगांहमा क�ाउ�वाल
िनमा�ण

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५९

१२५
भगनको घरदेखी पि�म
तफ�  जाने बाटोमा माटोपुरी
�ेबल

सं�ा ३०० ३०० ० ० ३११५१

१२६
भवानीपुर �ुलमा रहेको
शौचालय देखी उ�र तफ�
बस�पुर स� माटोपुन�

सं�ा ५० ० ० ५० ३११५१

१२७

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत बेलवाटारी पेट� ोल
प� निजक छटीघाट देखी
पुव� तफ�  जाने बाटोमा
माटोपुरी �ेवल

सं�ा ३०० ३०० ० ० ३११५१

१२८
मंगनी िमँया तेलीको
घरदेखी जहीर मा�रको
घर स� नाला िनमा�ण

सं�ा ४०० ४०० ० ० ३११५१

१२९
महादेवप�ी मा रहेको
ईनार मम�त

सं�ा १०० १०० ० ० ३११५९

१३०
महादेवप�ीमा रहेको छटी
घाटमा िसढी ढलान तथा
र� रोगन

सं�ा ५०० ० ० ५०० ३११५९

१३१
वडा काया�लयमा शौचालय
िनमा�ण

सं�ा २०० ० ० २०० ३११५९

१३२

वडा नं. १ बलुवामा रहेको
म�नी िमयाँ र ब��
िमयाँको घर अगाडी
म��द िनमा�ण

सं�ा १५० ० १५० ० ३११५९

१३३
वडा नं.१ का िबिभ�
बाटोह� मम�त

सं�ा १०० ० ० १०० ३११५१
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बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,२६,८८३.०० ऋण : ० �देश सरकार : ११,६३९
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०
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१३४
शा�� नगर अधुरो मं��र
िनमाण�

सं�ा ५०० ० ५०० ० ३११५९

१३५
सुरेशको घरदेखी पि�म
तफ�  जाने बाटोमा अधुरो
नाला िनमा�ण

सं�ा ३०० ३०० ० ० ३११५९

१३६

�लाकी बाटो देखी उ�र
तफ�  जाने भवानीपुर
बाटोमा R.C.C सडक
ढलान

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५१

१३७
�लाकी बाटो देखी दि�ण
तफ�  रहेको नेटुवा ब�ीको
बाटोमा माटोपुरी �ेबल

सं�ा २०० २०० ० ० ३११५१

८०२२२५०४२०२ - िजराभवानी गाउँपािलकावडा नं.२

१३८
इलाका �हरी काया�लयको
�ित�ालय िनमा�ण

पटक १०० १०० ० ० ३११३२

१३९
तपसी गुरोको घरदेखी
दि�ण �ेबल

पटक १०० १०० ० ० ३११५१

१४०
धिनराम चौधरीको घरदेखी
दि�ण नाला मम�त

पटक १०० ० १०० ० ३११५१

१४१
बस�पुरको िफ�मा
माटोपुन�

पटक १०० ० १०० ० ३११५१

१४२
भगन दासको घरदेखी
उ�र �दै पि�म स�
�ेबल गन�

पटक १०० ० १०० ० ३११५१

१४३
भरीको घरदेखी पुव� नाला
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पटक ३०० ० ० ३०० ३११५९

१४४

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत िबरे� चौधरीको
घरदेखी उ�र नाला
िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५१

१४५

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत ल�ुमण भैयाको
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िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५१

१४६

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत वडा नं.२
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पटक ५०० ५०० ० ० ३११५१

१४७
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उ�र �ेबल

पटक १०० ० ० १०० ३११५१

१४८
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पि�म �ेबल

पटक १०० १०० ० ० ३११५१

१४९
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पटक ३०० ३०० ० ० ३११५१

१५०
वडा नं.२ मा अधुरो
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पटक ५०० ५०० ० ० ३११५९

१५१
वडा नं.२ वडा काया�लय
देखी उ�र नाला मम�त

पटक ५० ० ० ५० ३११५१

१५२
�ाम सु�र दहैतको
घरदेखी पुव� RCC सडक
ढलान

पटक २०० २०० ० ० ३११५१
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१५३
�ी ने.रा.मा.िव.सेढवा
िवता�को अधुरो पोखरीमा
माटो पुन�

गोटा ४०० ० ४०० ० ३११५१

१५४
सेढवा थाना देखी दि�ण
�दै पुव� स� �ेबल गन�

पटक १०० ० १०० ० ३११५१

१५५
सेढवा बजारको ज�ा
घरमा ढलान गन�

पटक १०० ० ० १०० ३११५९

१५६
स�सान घाटमा अधुरो
पोखरीमा माटो पुन�

पटक १०० ० १०० ० ३११५९

८०२२२५०४२०३ - िजराभवानी गाउँपािलकावडा नं.३

१५७
िजतपुर सुरे� महतोको
घरदेखी पुव� नाला िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

१५८
िजतपुरमा छटीघाटको
िसढी िनमा�ण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५९

१५९
िजतपुरमा िफर�ी खाँ
घरदे�ख उ�र तफ�  नाला
िनमा�ण

पटक ३०० ० ० ३०० ३११५९

१६०
दिलत टोल मायादेवीको
घरदे�ख दि�ण प�ी
ढलान

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५१

१६१
नौकाटोलाको समुदाियक
भवनको बाउ�� ीवाल
िनमा�ण

पटक ५०० ५०० ० ० ३११५९

१६२
परसवा महे�र गौरोको
घरदेखी अधुरो नाला
िनमा�ण र प�ी ढलान

पटक ५०० ० ० ५०० ३११५९

१६३
परसवाको रामजानकी
म��र रंगरोगन

पटक ५० ५० ० ० ३११५९

१६४
बो�र� पाईप सेट ख�रद
तथा िवतरण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५५

१६५
म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत वडा नं.३
िजतपुरमा माटोपुरी �ेवल

पटक ३०० ३०० ० ० ३११५१

१६६
म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत सहजानपुर
टोलमा नाला िनमा�ण

पटक १,१०० १,१०० ० ० ३११५१

१६७
वडा नं. ३ का लािग
चापाकल सेट ख�रद तथा
िवतरण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५६

१६८
िशवबालक खाँ को
घरदेखी उ�र माटोपुरी
�ेबल

पटक ३०० ० ३०० ० ३११५१

१६९
शौचालय िनमा�ण गन�को
लागी �र� चप� र ब�
इ�ा िवतरण

पटक ५०० ० ५०० ० ३११५८

१७०
सहजानपुरमा क�ट�
िनमा�ण

पटक ४०० ० ० ४०० ३११५९

१७१
सहजानपुरमा रामच�
गुरोको घरदेखी उ�र
प�ी ढलान

पटक ८०० ० ० ८०० ३११५१

१७२
ह�रबालक �साद था�को
घरदेखी अधुरो प�ी
नाला िनमा�ण नौकाटोलमा

पटक २५० ० ० २५० ३११५९
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१७३
अधुरो बडगो मा◌� इ मं��र
िनमा�ण

सं�ा १०० १०० ० ० ३११५९

१७४
'कोढौली टाडीको अधुरो
िशव मं��र िनमा�ण

सं�ा ५०० ० ० ५०० ३११५९

१७५

ठुलो कोढौली टोलको
टारीको िशव मं��रमा
पुजारी तथा आगनुक श�
िनवास घर तथा गेट िनमा�ण

सं�ा ३५० ० ३५० ० ३११५९

१७६

भवानीपुर टोलमा शं�ु
महतोको घरदेखी नथु
महराको घर स� नाला
िनमा�ण

सं�ा ५०० ० ५०० ० ३११५९

१७७
म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत अधुरो बडगोमाई
म��र िनमा�ण

सं�ा १०० १०० ० ० ३११५९

१७८
म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत कुस� टेबल
ख�रद

सं�ा १०० १०० ० ० ३११२३

१७९

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत ठुलो कोढौिलमा
हाडीको अधुरो म��र
िनमा�ण

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५९

१८०

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत भवािनपुर
मल�वा बाबािनर
म�वाको �खमा प�ी
चौतारा िनमा�ण

सं�ा १०० १०० ० ० ३११५९

१८१

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणत सुपौली अिमका
रामको घरदे�ख पि�म
िवद्युत ट� ा�फरस�
RCC सडक ढलान

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५१

१८२

म.ले.प.फा.नं. २२१
�मािणतसुपौली खलवा
टोला साहेब मा�रको
घरदे�ख दि�ण रामच�
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प�ी नाला िनमा�ण

सं�ा १५० १५० ० ० ३११५९

१८३
वडा नं.४ को िबिभ� टोल
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िवतरण

सं�ा १,५०० ० १,५०० ० ३११५६

१८४
वडा नं.४ मा बो�र�
पा◌� इप सेट ख�रद तथा
िवतरण

सं�ा ५०० ५०० ० ० ३११५५

१८५
सुपौली टोलको खलवा
टोला अधुरो नाला िनमा�ण

सं�ा २०० २०० ० ० ३११५९

१८६

सुपौली टोलमा बृजलाल
पं��जयारको घरदेखी राम
�वेशको घर स� RCC
सडक ढलान तथा नाला
िनमा�ण

सं�ा ५०० ० ५०० ० ३११५९
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