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माईजोगमाई गाउँपािलका
चालु य अनुमान
आ.व.२०७९/०८०

अनुसुची ३

 हजारमा
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शीषक
आ.व.०७७/०७८ 

को अनुमान
आ.व.०७८/०७९ 

को अनुमान
आ.व.०७९/०८० 

को अनुमान
ोत  

आ रक 
ोत

अ र 
सरकारी 
िवि य 

ह ा रण

देश सरकार
थािनय 

तह
ऋण

जनसहभा
िगता

अनुसुची ३

 हजारमा

२२२३१
िनिमत सावजिनक स ितको 
ममत खच

२५०.००० २५०.०००

२२२९१
थर स ित बाहेकको संचालन 

तथा स ार
०.००० ०.०००

२२३११ मसल  तथा कायालय सामा ी ४८१२.७६० ४८१२.७६०
२२३१३ पु क तथा सामा ी खच ५०.००० ५०.०००
२२३१४ ई न अ  योजन १००.००० १००.०००

२२३१५
प पि का छपाई तथा सुचना 

काशन खच
१८००.००० १८००.०००

२२३१९ अ  कायालय स ालन खच ८००.००० ८००.०००
२२४११ सेवा र परामश ५००.००० ५००.०००

२२४१२
सुचना णाली तथा सफटवेयर 
संचालन खच

९५०.००० ९५०.०००

२२४१३ करार सेवा शु ७५००.००० ७५००.००० ०.०००
२२४१४ सरसफाई सेवा शु ५००.००० ५००.०००
२२४१९ अ  सेवा शु १००.००० १००.०००
२२५११ कमचारी तािलम खच ६००.००० ६००.०००

२२५१२
सीप िवकास र जनचेतना तािलम 
तथा गोि  खच

२०००.००० २०००.०००

२२५२९ िविवध काय म खच ५००.००० ५००.००० ०.०००
२२६११ अनुगमन तथा मु ांकन खच ५००.००० ५००.०००
२२६१२ मण खच ३८००.००० ३८००.०००
२२७११ िविवध ४०००.००० ४०००.०००
२२७२१ सभा स ालन खच ५००.००० ५००.०००
२७२११ छा वृि  / िविश   स ान २००.००० २००.०००

२७२१२
उ ार तथा राहत पुन थापना खच 
कोष

०.००० ०.०००

२७२१३ औषधी ख रद खच ०.००० ०.०००

२७२१९
अ  सामािजक सहायता (िवप  
लाइ आिथक सहायता)

६००.००० ६००.०००

२८१४२ घरभाडा १०००.००० १०००.०००
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शीषक
आ.व.०७७/०७८ 

को अनुमान
आ.व.०७८/०७९ 

को अनुमान
आ.व.०७९/०८० 

को अनुमान
ोत  

आ रक 
ोत

अ र 
सरकारी 
िवि य 

ह ा रण

देश सरकार
थािनय 

तह
ऋण

जनसहभा
िगता

अनुसुची ३

 हजारमा

२८१४३ सवारी साधन तथा मेिसन भाडा १२००.००० १२००.०००
२८१४९ अ  भाडा २००.००० २००.०००
२८९११ भैपरी आउने चालू खच ०.००० ०.०००

खेलकुद सहायता ५००.००० ५००.०००
अितिथ स ार ५००.००० ५००.०००
सावजिनक िनमाणको ममत स ार २०००.००० २०००.०००
ज ा चालु खच ७७३१८.७६० ९२५६.००० ६८०६२.७६०

अ  पंुिजगत 

३१११५ फिनचर तथा िफ स २५००.०००

३११२१
सवारी साधन (िजप, िटपर / 
टयाकटर, मोटरसाइकल 

ाकोहोलोडर)
५०००.०००

३११२२ मेिशनरी तथा औजार ३०००.०००
२२२१२ ठूलो मेिसन संचालन ई न खच ५०००.०००

२२२१३
 ाहोलोडर ए ाभेटर िटपर 
लगायत अ  सवा रसाधन ममत 
खच

२५००.०००

१८०००.०००
९५३१८.७६० ९२५६.०००कुल ज ा



आ.व. २०७६/०७७ 

को यथाथ

आ.व. २०७७/०७८ को 

संशो धत अनुमान

आ.व. २०७९/०८० 

को अनुमान

व ीय यव थाः ० ० ०

खुद ऋण लगानी ० ० ०

 ऋण लगानी (-) ०

ऋण लगानीको सावाँ फता ा ती (+ ०

खुद शेयर लगानी ० ० ०

 शेयर लगानी (-) ०

शेयर ब बाट लगानी फता ा ती ( ०  

खुद ऋण ा ती ० ० ०

 ऋणको साँवा भु तानी (-) ०

 ऋण ा ती (+) ०

        

अनुसूची : ४

. हजारमा

शीषक

व ीय यव था अनुमान
आ.व. २०७९/८०



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानी
य तह

१ आिथक िवकास १०५००.००० ७.२४९

३५००.०००

१ हाते ट्या टर  ख रद तथा िवतरण ३७०.०००

२ जलवाय ुअनकुुलन कृिष णाली िवकास ५०.०००

३ िचया तथा कफ  खेती व न  ३००.०००

४

उ कृ  कृषक ो साहन काय म (कृषक समहु कृषक 
वा कृिष फम)

३६०.०००

६

जंगली जनावारबाट कृिष णालीमा हने ित 
यिूनकरणको लािग सरोकारवाला कृषकह  संग 

अ तरकृया तथा गो ी काय म
५०.०००

७ अलौची खेित व न काय म ५०.०००

८ जैिवक तथा वान पितक िवषाधी िव तार काय म ३००.०००

९ ाङ्गारीक मल िव तार तथा व न काय म २३०.०००

कैिफयतऋण
जन 

सहभािगता
सकेंत 

न.ं

शीषक

आ.व.२०७७ / 
०७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/७९ 
ससंोिधत अनुमान

ोत

आ त र
क ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

कृिष

आ.व.२०७९ / 
०८० को  अनुमान

माईजोगमाई गाउँपािलका

काय े गत यय अनुमान

आ.व.२०७९/०८०

अनसुचूी-५

. हजारमा
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नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानी
य तह कैिफयतऋण

जन 
सहभािगता

सकेंत 
न.ं

शीषक

आ.व.२०७७ / 
०७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/७९ 
ससंोिधत अनुमान

ोत

आ त र
क ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

आ.व.२०७९ / 
०८० को  अनुमान

अनसुचूी-५

. हजारमा

१०

यवुा लि त काय म (बैदेिशक रोजगार बाट 
फिकएका र वादशेमा नै यवसाय गन यवुाह )

३००.०००

११ कृिष स बि ध तािलम १५०.०००

१२ आकि मक वाली संर ण काय म ३००.०००

१३ बेमौसिम तरकारी खेती १९०.०००

१४ निव तम िविधमा आधारीत साना कृिष काय म ३००.०००

१५ बागवािन िबकास काय म ३००.०००

१५ साना िसचाई कसलो ममत तथा स भार काय म २५०.०००  

पशु ३०००.००० ३०००.०००

१ गोठ सुधार काय म १०००.०००
२ यापकटर ख रद तथा िवतरण ५००.०००

३ पशपंुछीको लािग औषधी ख रद तथा िवतरण ३००.०००
४ पश ुपालन स बि ध तािलम ३००.०००

५

साना उ ोग तथा डेरी संचालकह लाई आिथक 
सहयोग

५००.०००

11



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानी
य तह कैिफयतऋण

जन 
सहभािगता

सकेंत 
न.ं

शीषक

आ.व.२०७७ / 
०७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/७९ 
ससंोिधत अनुमान

ोत

आ त र
क ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

आ.व.२०७९ / 
०८० को  अनुमान

अनसुचूी-५

. हजारमा

६ कृितम गभधानको लािग आव यक सामा ी ख रद ३००.०००

७ रेिवज खोप काय म ५०.०००

८ पश ु वा य कम ह  संग अ तर् या काय म ५०.०००

उ ोग तथा वािण य ०.००० १०००.०००

१ घरेलु ताथ साना उ ोग वधन ५००.०००

२ उ मिशलता र  िसप िवकास तािलम ५००.०००

पयटन २०००.०००

१ रेड पा डा र यल बरको मूित सरं ण ५००.०००

२ महादवे थान मि दर संर ण तथा वधन ५००.०००

३ थु केरानी पयटन वधन ५००.०००

४ काली ओडार संर ण ३००.०००

५ उ रे पोखरी संर ण िड.िप.आर. २००.०००

सहकारी ०.००० १०००.०००

 

१ अ तर सहकारी खोजमलूक अनसु धान/अवलोकन २००.०००

२ सहकारी लेखापालन पनुताजिक ४ िदने तािलम ३००.०००

गाउँपािलका तरीय

गाउँपािलका तरीय

12



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानी
य तह कैिफयतऋण

जन 
सहभािगता

सकेंत 
न.ं

शीषक

आ.व.२०७७ / 
०७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/७९ 
ससंोिधत अनुमान

ोत

आ त र
क ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

आ.व.२०७९ / 
०८० को  अनुमान

अनसुचूी-५

. हजारमा

३ सहकारी िश ा तािलम वडागत पमा ४००.०००

४ सहकारी सं थाह को अनगुमन ५०.०००

५ सहकारी दता खारेजी ५०.०००

िव ीय े ०.०००

१

सामािजक िवकास २३४००.००० १६.१५५

िश ा ४०००.०००

१ IEMIS तथा COMPUTER तािलम १५०.०००

२ वा.िव.के अ यास पिु तका यव थापन २००.०००

३ गहृकाय डायरी िवतरण २००.०००

४ अिभभावक सचेतना काय म ३००.०००

५ क ा ८ को परी ा यव थापन ३००.०००

६ करार िश क छनौट परी ा ३००.०००

७ .अ बैठक भ ा तथा खाजा यव थापन २००.०००

८ िव ालय अनगुमन तथा मू याङ्कन १००.०००

९ ाथिमक तह तरीय िच कला ितयोिगता १००.०००

१० िन.मा तह तरीय िनब ध लेखन ितयोिगता ५०.०००

११ मा. तह तरीय वादिववाद ितयोिगता ५०.०००

13



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानी
य तह कैिफयतऋण

जन 
सहभािगता

सकेंत 
न.ं

शीषक

आ.व.२०७७ / 
०७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/७९ 
ससंोिधत अनुमान

ोत

आ त र
क ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

आ.व.२०७९ / 
०८० को  अनुमान

अनसुचूी-५

. हजारमा

१२ शिै क याले डर ५०.०००

१३ िव ालय ममत अनदुान ३००.०००

१४ शिै क त याङ्क स ब धी यास िनमाण ५०.०००

१५ माईजोगमाई िश ा दपण काशन २००.०००

१६ बालिववाह यनूीकरण सचेतना १००.०००

१७ थानीय पाठ्य म िनमाण स ब धी अ ति या १००.०००

१८ िव ालयको भौितक यव थापन ३००.०००

१९

िव ालय िनयिमतताका लािग िव ाथ  तथा िश क 
ो साहन ३००.०००

२० यािनटरी याड िड पोजल मिेसन जडान १००.०००

२१ रा पित रिनङ िश ड ितयोिगता स चालन २००.०००

२२ िव ालय क ा कोठा, फिनचर र सौचालय ममत ३५०.०००

वा य ४५००.०००

१ कुल हे थ ो ाम। ५०.०००

२
ािमण अ ासाउ ड काय म यव थापन/ आव यक वा य 

सामा ी १००.०००

गाउँपािलका तरीय
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नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानी
य तह कैिफयतऋण

जन 
सहभािगता

सकेंत 
न.ं

शीषक

आ.व.२०७७ / 
०७८ को यथाथ
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आ.व.२०७९ / 
०८० को  अनुमान

अनसुचूी-५

. हजारमा

३

वा यका काय म भाबका र बनाउनका लािग सदंेशमलुक 
सचुना तथा वा य स बि ध आव यक 
फम,फमट, यानर,ओ.िप.िड. िटकट र काय म स वि ध रिज टर 
छपाइ । २००.०००

४

नसन रोग,स वा रोग तथा सनुौलो हजार िदन,सरुि त गभपतन 
स ब धी काय म सचंालन तथा पच,प लेट र ले सह  
यव थापन ।

२००.०००

५
वा य स वि ध काय मलाइ भाबका र बनाउन अनगुमन खच

८०.०००

६ औषिध ख रद १३००.०००

७ औषिध ढुवानी, र यािकङ्ग,काटुन डो र ख रद १५०.०००

८
मानिसक रोग स बि ध रोगथाम,उपचार र पनु थापना काय म

१००.०००

९

जेनेरल वा य िसिबर १/१ िदनको लािग 
याङ्ग,जोगमाइ,ना सािलङ्ग,सोयाङ्ग र नयाँबजार लगायतका 

२ ठाउँमा संचालन ग रने । ४००.०००
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१०

सचुना तथा संचार काय मको लािग ि कन,हातेमाइक
 तथा ोजे टर ख रद तथा िबिभ न ठाउँमा जनचेतनामलुक 
िभिडयो दसिन र माइिकङ्ग २७०.०००

११
वा यकम  तथा मिहला वा य वायं सेिवकाह लाइ 

अ याव यक र र े समे ट तािलम । १५०.०००

१२ वा य सं थाह लाइ फिनचर लगायतको सामा ी ख रद ४००.०००

१३ सिजकल सामान तथा अ याव यक औषधी ख रद ४००.०००

१४

खोप ि लिनक, गाउँघर ि लिनक,िप.एन.िस. िभिजट तथा घर दु र 
सव णको लािग  कमचा रह  र बखामा मिहला वा य 
वयंसेिवकाह लाइ रेनकोट िबतरण ४००.०००

१५
१२ मिहनालाइ अि सजन िसिल डर ख रद तथा अि सजन यास 
भन १००.०००

१६

गाउँपािलका तरीय सं थागत डेिलभरी गराएवापत  ो साहान 
व प गभवती मिहलालाई  ३००० र निसङ ो साहन ५०० 

का दरले २ जनालाई दान गन । २००.०००

खानेपानी तथा सरसफाइ २५००.०००

१ िदगो फोहोर मैला यव थापन काय म तुि लङ ३००.०००

गाउँपािलका तरीय
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२ भेिडचोक खानेपानी योजना ममत २००.०००

३ खानपेानी महुान सरं ण र ममत ३००.०००

४
सोयाङ खोला ािमण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, 
माईजोगमाई ४, नामसािलङ २००.०००

५ नयाँबजार ढल सरसफाई २००.०००

६ खानपेानी पाईप ख रद १०००.०००

७ लोकेधारा खानेपानी ममत ३००.०००

सं कृित तथा पयटन ५२००.०००

१ साङछोिलङ गु बा िनमाण ८००.०००

२ नयाँबजार दगूा मि दर पवूाधार िवकास ५००.०००

३ िच े गु बा िनमाण ५००.०००

४ याङ गु बा िनमाण ५००.०००

५ गु ङ गु बा लि सबोटे ४००.०००

६ कािलकादवेी मि दर िनमाण सोयाङ १००.०००

७ माईवेनी िशवालय मि दर ममत ७००.०००

८ राम मि दर ममत सोयाङ ३००.०००

९ िसंहदेिव दिेवथान ममत सोयाङ ३००.०००

गाउँपािलका तरीय
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अनसुचूी-५

. हजारमा

१० होमखोला मि दर माईजोगमाई १ २००.०००

११ गाउँपािलका िभ का िशलालेख संर ण २००.०००

१२ बालागु  मि दर संर ण २००.०००

१३ कािलकादवेी मि दर शि िपठ तारेिभर २००.०००

१४ िकराँत राई यायो खा भवन सोयाङ ३००.०००

खेलकुद २०००.०००

१ अ य  कप फूटबल ितयोगीता १०००.०००

२ वडा तरीयर फूटबल छनौट ५००.०००

३ पािलका तरीय खेलकुद  िश ण ५००.०००

लै िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण ०.००० ५२००.०००

१ मिहला सशि करण तथा िसप िवकास तािलम र आयआजन १०००.०००

२

आिदवासी जनजातीह को सशि करण तथा  िसप िवकास र 
आयआजन काय म १०००.०००

३  दिलतह को आयआजन तथा मता िवकास काय म ४००.०००

४ अपाङ्ग वाबल बन समहू िसप िवकास र आयआजन ३००.०००

५ बालमै ी थानीय शासन काय म िनर तरता ५००.०००

गाउँपािलका तरीय
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अनसुचूी-५
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६ जे  नाग रक स मान काय म ४००.०००

७ िपछिडएका तथा लोपो मुख वगह को िशप िबकाश काय म ३००.०००

८ अपाङगता रोकथाम तथा पनुसथापना काय म १०००.०००

९ यवुा सशि करण तथा िसप िवकास काय म ३००.०००

पूवाधार िवकास ३६३००.००० २५.०६०

थानीय सडक, ३३३००.०००

१ टारी शु बारे गरेडे सोयाङ सडक तरो नती ७००.०००

२ मेिसन डाँडा मलािम टहरो िनमाण ३००.०००

३ प चमी लुक सडक सतरो नित ३०००.०००

४ नयाँबजार गु बा डाँडा सरिसङे अँधेरी मझवुा  सडक तरो नित २५००.०००

५

सावजिनक सौचालय काजी िभर वडा कायालय सिन रे सडक 
तरो नती २५००.०००

६ पाटी गैरी जोर कटेरी खो मे सडक तरो नती ८००.०००

७ जीवन गोलाई मलुमझुवा याङ १८००.०००

८ िभमवन भञ याङ कािलखोला सडक तरो नती ९५०.०००

९ प चमी यािमर डाँडाँ ३ न बर जीरो सडक तरो नती २०००.०००

१० िसंहदेवी ेमेजुङ्ग हाइ ो सडक ममत र तरो नती ९००.०००

गाउँपािलका तरीय
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११

आ बोटे ेमेजुङ्ग माङचोक घुमाउने हाि टार इनपा सडक 
तरो नती वडा न बर १, ३ र ४ ४५००.०००

१२
असल गोलाई माईथु क  या बो चोक सोयाङ सडक तरो नती

५००.०००

१३ जनता आ.िव. याङ ममत र घेराबारा ३००.०००

१४ शारदा आ.िव. घुमाउने ममत ३००.०००

१५ जोर खक मलुमझवुा सडक तरो नती १०००.०००

१६ गु ी ब ढ्याङ् े चारवरिपपल सडक तरो नती १०००.०००

१७ नयाँबजार गु ङ गाउँ लि सबोटे मलु सडक ९००.०००

१८ चारवरिपपल दउेराली ओखरबोटे सडक तरो नती ३००.०००

१९ थु केरानी खानेपानी सरं ण ५००.०००

२० नयँबजार दिेख मलु घाट जान ेबाट २००.०००

२१ सोयाङ वा य चौक  ममत २००.०००

२२
सोयाङ ७ न बर   भ राई गोलाई साङपाङगे हदँ ैयोगे  गोलाई

४००.०००

२३ मे मा िलसे सडक तरो नती ८००.०००

२४ पािलका िभ का िव ालय ममत १०००.०००

२५ चमेरे गुफा िसँढी िनमाण र संर ण ५००.०००

२६ नयाँबजार इलाका हरी कायालय ममत ३००.०००
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२७ खोिपखोला पैरेनी हदँ ै याङ जोड्ने ४००.०००

२८ माझगाउँ िहमदलगाउँ टौवा गोलाई सडक तरो नती ३००.०००

२९ मेहले डाँडाँ तारिसंह गाउँ मानेडाँडा सडक तरो नती ८००.०००

३० िशवालय म दीर ममत २ न बर ४००.०००

३१ गणेश गोलाई घैयाबारी खो सा ८००.०००

३२ नयाँबजार मेिसनडाँडाँ मानेडाँडा ५००.०००

३३

चु चे ढुङ्गा पछुारव ती चारवरिपपल जोड्ने  ३ र ५ न बर वडा 
संयु ३००.०००

३४ पु य गोलाई राि य आ िव उल ुगोलाई कृ ण गोलाई ४५०.०००

३५   ५००.०००

३६ मिृत वालिवकास संर ण याङ २००.०००

अ तर पािलका साझेदारी काय म ५००.०००

पुल तथा झुलङुगे पुल ममत १०००.०००

भवन तथा सहरी िवकास १०००.०००

१ वडा कायालय घेराबारा १०००.०००

स चार १०००.०००
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१ गाउँपािलकामा IP फोन जडान ५००.०००

३ पािलकामा सभर थापना जडान ५००.०००

वन, वातावरण तथा िवपद यव थापन ३७००.००० २.५५४

वन तथा भु-सरं ण १३००.०००

१ वन तथा भ-ुसंर ण र भ-ू य िनय ण १०००.०००

२ खानपेानी महुान सरं ण तथा वृ रोपण ३००.०००

वातावरण सरं ण तथा जलवायु प रवतन ४००.०००

१ वातावरण सरं ण तथा जलवाय ुप रवतन सचेतना काय म २००.०००

२ कृि म पोखरी िनमाण २००.०००

फोहोर मैला तथा ढल यव थापन ५००.०००

१ फोहोर मैला तथा ढल यव थापन ५००.०००

िवपद यव थापन १५००.०००

१ महामारी ज य रोग रोकथाम तथा यव थापन १०००.०००

२ िवपद रोकथाम तथा िनय ण ५००.०००

सं थागत िवकास, सेवा वाह र सशुासन ०.००० ३७००.००० २.५५४

सामा य सेवा ३७००.०००

१
जन ितिनिध तथा कमचारीह लाई बजेट तजमुा तथा अ य
िसपमलुक तािलम सचंालन ५००.०००

22



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानी
य तह कैिफयतऋण

जन 
सहभािगता

सकेंत 
न.ं

शीषक

आ.व.२०७७ / 
०७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/७९ 
ससंोिधत अनुमान

ोत

आ त र
क ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

आ.व.२०७९ / 
०८० को  अनुमान

अनसुचूी-५

. हजारमा

२ सावजिनक सनुवुाई २००.०००

३ याियक सिमित यव थापन र संचालन ५००.०००

४ नाग रक स तिु  सव ण १००.०००

५ याियक तथा मेलिमलाप सिमित मता िवकास तािलम १०००.०००

६ कर संकलनको लािग  इपेमे ट अ तगत ईसेवा, ख ती जडान ५००.०००

७ योजना शाखालाई योजना स ट्वेयर जडान ५००.०००

८ िडिजटल वडाप ४००.०००

अ य पूिजगत खच ०.००० १३८५०.००० ९.५६

१ पूँिजगत सेवा परामश ३५००.०००

२ जनता िवमा काय म २०००.०००

३ िव.क.वा.िश.का. ५५००.०००

४ नयाँ शासनीक भवनमा िव िुतकरण र िविध जडान ९५०.०००

५ नयाँ शासनीक भवनमा कोठा यव थापन ९५०.०००

६ वडा कायालय तथा पािलकामा इ भटर जडान ९५०.०००

अ य  विगकृत नभएको ०.००० २५०००.००० १७.२५९

१ समपरुक योजना २५०००.०००

वडाको िसिलङ्ग बजेट २८४००.००० १९.६१

ज मा ०.००० १४४८५०.००० १९.६१
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नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह

४७००.०००

सडक २५००.०००

१
कािजमान गोलाईबाट तामाङ गाउँ जोड्ने बाटो 
तरो नित

३००.०००

२
िदयाली गाउँ बाट सहकारी भवन हदै हाटे जोड्ने सडक 
तरो नती

३००.०००

३ लालपाटीबाट शंखाबुङ सडक तरो नित २००.०००

४ लालपाटीबाट जोगमाई मलामी टहरो सडक तरो नती २००.०००

५ शंखाबुङ आ िब बाट पटार सडक समत ४००.०००

६
िचसापानी शेपागाउँबाट शंखाबुङ जोड्ने सडक 
तरो नती

२००.०००

७
खोपी खक  भ राई गाउँ हदै जोरखक जोड्ने सडक 
तरो नती

२००.०००

८ ितनसौर मलखुोला िपङ डाडाँ सडक तरो ती ५५०.०००

९ महन डाडाँ चेमजोङ गाउँ सडक तरो नती १५०.०००

खानेपानी तफ ९५०.०००

१ अमले खानेपानी आयोजना मलमुझुवा १००.०००

२ छरछरे चामेटार खानेपानी आयोजना ममत १००.०००

३ छरछरे  खानेपानी आयोजना ममत १००.०००

४ गु ङ डाडा खानेपानी आयोजना २००.०००

५ भ ाराई गाउँ खानेपानी शंखाबङु १००.०००

कैिफयत

माईजोगमाई गाउँपािलका

वडा तरीय काय े गत यय अनुमान

आ.व.२०७९/०८०

अनसुचूी-५

. हजारमा
स

कंे
त 

नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

वडा न बरः१ को योजना



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

६ ट्याङ्क  गैरी खानेपानी १००.०००

७ उ रे खोला थरीगाउँ  खानेपानी  महुान संर ण १५०.०००

८  खरखरे खानेपानी योजना ममत १००.०००

भवन तफ १००.०००

१ ेमेजुङ गाउँघर ि लिनक भवन ममत १००.००००

िसचाई तफ ३००.००००

१ लामीखोला िहलेखोला िसचाई आयोजना ममत २००.००००

२ होमखोला काि के कुलो ममत १००.००००

सामािजक सेवा तफ ३५०.००००

१ युवाह लाई नेतृ व िबकास तािलम ५०.००००

२ अपाङ्गता भएका यि लाई स मान काय म १००.००००

३ राज  प रचालन काय म ८०.००००

४ मिहलाह को मता अिभबिृ  काय म १२०.००००

शैि क तफ ३००.००००
१ शंखाबुङ आ िब ममत सधुार १००.००००

२ सर वित आिब मलमुझवुा यव थापन / शौि क सधुार १००.००००

३ शारदा आिब लि सबोटे यव थापन / शौि क सधुार १००.००००

खेलकुद तफ १००.००००

१ जोरखक ितनकुने खेलमैदान ममत १००.००००

मि दर १००.००००

१ अि बका देवी मि दर र िसङदेवी मंिदर संर ण शंखाबङु १००.००००

४७००.०००

सडक  तफ ३३००.०००

१ योती आिव िभ े तारे डिडली सडक ममत ४००.०००

वडा न बरः२ को योजना



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

२ नेचाली लोसे िलसे सडक तर उ नित ४००.०००

३
कमल गोलाई ब नेत गाउँ पािट डाँडा बोझो िसम नौलेनी 
डाँडा तर उ नित

४००.०००

४
िपपल बोट भोटे साघ ुला चा गाउँ खड्का गाउँ िछपिछपे 
सडक तर उ नित

४००.०००

५
शिन चरे चापे गाउँ ख ड क, कामी खो सी शाि त 
डाँडा सडक तर उ नित ख ड ख

४००.०००

६
शिन चरे ला चा गाँउ ख ड क, थामी गाउँ भोटे डाँडा 
सडक तर उ नित

४००.०००

७
सरिसङ महादेव थान ख ड क,महादेव थान आले 
भ याङ्ग सडक तर उ नित ख ड ख

३५०.०००

८ िछपछीपे कठेत गाँउ सडक तर उ नित १५०.०००

९ िभर कुना थामी गाउँ गौसलेु हदै थु के सडक तर उ नित १००.०००

१०
नाके डाँडा िटन घर गाँउ ख ड क, काक  टोल ढोका 
खोला सडक ममत ख ड ख

२००.०००

११ डेरा नराजे डाँडा दिलत बि त हदै काितके सडक िनमाण १००.०००

खानेपानी तफ ३००.०००

१ गौ र िसम चोक कठेत गाँउ खा.पा ममत १५०.०००

२ गौ र खो सी मेल डाँडा खा.पा ममत ५०.०००

३ काक  खो सी व लो शिन चरे बजार खा.पा ममत ५०.०००

४ िठङ्गे खो सी ला चे गाउँ खा.पा ममत ५०.०००

वा य तफ १००.०००

१ जोगमाई वा य चौक  सधुार तथा कोठा ममत १००.०००

२ िश ा तफ ३००.०००

१ स काली आवी क ा कोठा तथा फिनचर ममत १००.०००



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

२ शारदा आवी क ा कोठा तथा फिनचर ममत ५०.०००

३ योित आवी क ा कोठा तथा फिनचर ममत ५०.०००

४ िसह ंदेिव आवी क ा कोठा तथा फिनचर ममत ५०.०००

५ महादेव आवी क ा कोठा तथा फिनचर ममत ५०.०००

मठ मि दर तफ ३५०.०००

१ नागदह मि दर िसिड िनमाण ३००.०००

२ दगुा मि दर ममत ५०.०००

पुलपुलेसा १५०.०००

१ जोगमाई सिे टिमटर गौरी गाँउ जोड्ने ढलान फड्के साघु १५०.०००

िसचाई तफ १५०.०००

१
क चन जङ्गा बजरु खोला त लो शिन चरे िसचाई 
योजना

१५०.०००

सामुदाियक वन  तफ ५०.०००

१ महादेव कागे सामदुाियक वन वृ ारोपण काय म ५०.०००

४५००.०००

सडक तफ १४००.०००

१ िस नेघाट माङचोक िपपल डाँडा दहाल गाउँ अिधकारी गाउँ हँद ै
लो चन डाँडाँ माङचोक दहाल गाउँ हदँ ैिहराङ डाँडाँ

६००.०००

२ चार वरिपपल ओखरवोटे  + सजंले गाउँ िनरौला गाउँ ल सी गोलाई 
+च लेटार शु वारे सडक

४००.०००

३ का ावोटे ढाँडे रटाम गुि  - रटाम िसहदवेी  सडक िनमाण ४००.०००

४ खानेपानी तफ ११५०.०००

५ ओखरवोटे रो का गाउँ घले गाउँ ढकाल गाउँ  खा पा यो ममत १००.०००

६ मा चोक खोला खा पा यो ममत िव तार २००.०००

७ मा चोक खोला िनरौला गाउँ खा पा यो ममत ५०.०००

८ भुजले गाउँ  खा पा यो ममत १५०.०००

वडा न बरः३ को योजना



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

९ पुनहाङ गाउँ खा पा यो ममत ५०.०००

१० शु वारे खानेपानी तथा सरसफाई  योजना २००.०००

११ सगुुरे महुान खानेपानी योजना ममत १५०.०००

नसरी खा पा यो ममत २००.०००

१ ल जले गाउँ खा पा यो ोत सरं ण ५०.०००

मठमि दर/ िवधालय १९५०.०००

१ सव र िशवालय मि दर ममत २००.०००

२ च लेटार मि दर ममत तथा घेरा वारा २००.०००

३ भोलनी - गुराँसे भुमेथान िनमाण / ममत २००.०००

४ हा ेडाँडँ मि दर सरं ण २००.०००

५ शु वारे माने ममत ५०.०००

६ व ढ्याङ् े सकेला थान िनमाण १००.०००

७ ल जेल गाउँ  देिव थान िनमाण ५०.०००

८ गाईखरेु दिेव थान िनमाण १००.०००

९ िस  देवी मि दर ममत लाली खक ५०.०००

१० वडा कायालय ममत  तथा ला टर ८००.०००

४५००.०००

सडक तफ ३२००.०००

१
िसमल गोलाई गड्डी हँदै वडा कायालय जोड्ने सडक 
ममत तथा िव तार

४००.०००

२
हा ीटार िस ले जाँगरे इ न पा जोड्न ेसडक ममत तथा 
िव तार

४००.०००

३
न पित चोक पाँचघरे हँदै िस ने झो प ुजोड्ने सडक 
ममत तथा िव तार

४००.०००

४
रामबेनी पानी ट्याङ्क  काजीमान गोलाई हँदै नपेाल 
योित जोड्ने सडक ममत तथा िव तार

४००.०००

वडा न बरः४ को योजना



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

५
ट सार गोलाई ४ न.ं वडा कायालय दाहाल चोक सडक 
ख ड ममत तथा िव तार ४००.०००

६ थापा गाउँ इटाँभ ा रामीटार सडक ममत तथा िव तार ४००.०००

७ देउराली घमुाउने असले सडक ममत तथा िव तार ४००.०००

८
देउसाली गोलाई गाउँघर ि लिनक सर वती कुल 
गैरीगाउँ हँदै असले सडक ममत तथा िव तार

४००.०००

खानेपानी तफ १०००.०००

१ पैरेनी खानेपानी योजना १००.०००

२ दोकाने धारा खानपेानी योजना १००.०००

३ कोईराले दोभान खानेपानी योजना १००.०००

४ ढाँडे चाँचले तु कु चोक खानेपानी योजना १००.०००

५ अमाङटार खानेपानी योजना १००.०००

६ िचलाउने डाँडा मौवाबोटे देवीथान खानपेानी योजना १४०.०००

७ पोचे चौकेडाँडा खानपेानी योजना १००.०००

८ घलेधारा खानेपानी ट्याङ्क  िनमाण १००.०००

९ चमैते धारा खानेपानी ट्याङ्क  िनमाण १००.०००

१० बेसीगँाउँ खागे खानेपानी ट्याङ्क  िनमाण ६०.०००

िसचंाई तफ ३००.०००

१ घोगेधारा कुलो ममत योजना १००.०००

२ कटुसे कुलो िसचाँई योजना १००.०००

३ नेपाल योित मा िव को खेलमैदानको नाली यव थापन १००.०००

४९००.०००

सडक तफ ३०००.०००

१ तेज ुपि डत गोलाई  जा पा मि दर हदँै ठोट्ने खोला स म मोटर बाटो ममत ५००.०००

वडा न बर ५ को योजना



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

२
मानेडाँडा आसवीर गोलाई जगत गाउँ बु  गोलाई 

अ वर गोलाई सवुेदी गाउँ सडक ममत
४००.०००

३ माझगाउँ िहमदल गाउँ पौवा गोलाई ३००.०००

४
बममाया गोलाई सोयाङ खोला ब नेत गाउँ िव म 

िघिमरेको घर छेउ जोड्न ेसडक
४५०.०००

५
ितनकुन ेथापा डाँडा झा  गाउँ सोयाङ खोला सडक 

ममत
५५०.०००

६
मेलडाँडा  गु ङगाउँ थु के हदँै पसेु नामसािलङ जोड्न े

सडक ममत
४००.०००

७
याल ढुङ्गा नेपाल गाउँ भ याङ आिसस चौतारा 

साठी मरेु बा ले डाँडा सडक तरो नती
४००.०००

खानेपानी  तफ ११००.०००

१ कालीखोला महुान गरी पाखा गाउँ गैरँी गाउँ खानेपानी पाईप ख रद र अ य २००.०००

२ पछुारे गाउँ खानेपानी योजना १५०.०००

३ मोरङ्गे खानपेानी योजना १५०.०००

४ भोटेटार(पािनपोखरी) कुवा ममत ५०.०००

५ ढाँड खो सी खानेपानी ममत ५०.०००

६ दाँतेखोला खानेपानी आयोजना ममत १००.०००

७ गते देवीथान खानपेानी ममत ५०.०००

८ झा  गाँउ खानपेानी ममत  १००.०००

९ नेउपान ेगाउँ खानेपानी महुान सरं ण तथा ट्याङ्क  िनमाण ५०.०००

१० मिन कुमार राईको घर छेउको पािन ट्याङ्क  िनमाण ५०.०००

११ सोयाङ खोला कुल डाँडा खानेपानी आयोजना ममत १५०.०००

िसचंई तफ ३००.०००

१ कमेरे खो सी आले धारा साङपाङ्गे िसँचाई कुलो ममत १००.०००

२ भ राई खो सा हदै ँिह दल गाउँ  िसँचाई योजना २००.०००

भवन तफ ५००.०००



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

१ िशवालय मि दर वाल िनमाण २००.०००

२ सामदुाियक भवन( सािवक -२) िसिलङ ५०.०००

३ सर वित मा.िव फिनचर यव थापन १००.०००

जनता आ.िव. िसिड िनमाण ५०.०००

४ राि य आ.िव. िसिड िनमाण १००.०००

५१००.०००

सडक तफ ४०००.०००

१   प चमी रातो माटे इङ्ला सडक ४००.०००

२    फरस ुगोलाई ४ नं  कृषी सडक गुरास घर ७००.०००

३    चौकटी बारी पडारी गोलाई सडक ४००.०००

४   टी कलङ्गसीङ्ग सडक ५००.०००

५
   प चमी दु के सेपीनी गु बाडाडा वडा ६ न.ं 
जोरखरका सडक ६००.०००

६   िमिसन गोलाई इ ला सडक २००.०००

७   जोर खरक लामढुङ्गे सडक २००.०००

८   खपरे आपडाडाँ सडक २००.०००

९   कुल डाडाँ सडक ३००.०००

१०   ओखरे टार देिख ग छेडी जुरे जोड्ने सडक ५००.०००

िसचंाई तफ ३५०.०००

१  पाखोला खरे िस धाप िसचाई कुलो २५०.०००

२    झाक  खोला िसचाई १००.०००

खानेपानी तफ ५००.०००

१  िस ने बडारे १००.०००

२   अलचेै देवी थान १००.०००

३    डाडा चोक १००.०००

४ बु  चोक थेवे खानेपानी १००.०००

वडा न बर ६ को योजना



नेपाल 
सरकार

देश 
सरकार

थानीय 
तह कैिफयत

स
कंे

त 
नं.

शीषक
आ.व.२०७७ / 
७८ को यथाथ

आ.व.२०७८/०७९ को 
सशंोिधत अनुमान

ोत

आ त रक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण

ऋण
जन 

सहभािगता
आ.व.२०७९/०८० 

को अनुमान

५  पाखोला िच मल गौ र खानपेािन ममत स भार योजना १००.०००

भवन तफ २५०.०००

१    धपुीडाडाँ आधारभतु ा िव िव ालय १५०.०००

२   ज ता आ िव िव ालय १००.०००
ज मा 28400.000



दो ो वष ते ो वष

इकाई प रमाण
ती 

इकाई दर
ज मा ज मा ज मा

१

के बाट छनौट भएका नमनुा 
िव ालय~िवशेष िव ालयको मागत भवन 
िनमाण तथा क ा ११ तो नित भएका 

ािविधक धार िव ालयको याव 
यव थापन अनदुान

6500.000

२

रोजगार सेवा के को सु िढकरण (क यूटर~ 
फिनचर िफ चस~ यामरा~ अ य िव ुतीय 
उपकरण) जना

300.000

३ मलेखोला िसंचाइ योजना 2014.000

४
सुकखोला (िनर लागाउँ~ क बरगाउँ~ 
रसाइलीगाउँ~ तामागाउँ) िसंचाइ योजना िश क

2332.000

५ भतेुखोला चावाखोला िसंचाइ योजना िश क 3975.000

६ सोयाखोला २ नं कुलो िसंचाइ योजना 2478.000

७ मलुखोला िस ने सोमबारे िसंचाइ योजना पटक 1441.000

८ सोयाखोला २ नं कुलो िसंचाइ योजना 3716.000

९
ढंुगेखोला भ डारी हदँै थापागाउँ िसंचाइ 
योजना सं या

1109.000

१० मलुखोला चौिबसे आमबोटे िसंचाइ योजना 679.000

११

ठोट्ने खोला~ सोमबारे रैकर~ झो।प~ु 
काजीिभर व खोला झो.प.ु~ चामटुार पाहा 
खोला वडा नं.६~ सोयाङ्ग खोला वडा नं. ३ 
र ५~ भ मे वजे ढाडेखोला 
झो.प.ुमाईजोगमाई गाउँपािलका~ इलाम पटक

2400.000

१२
Inj.Oxytocin भ डारणका लागी ILR 
Refrigerator खरीद

400.000

१३

नवीकरणीय ऊजा विध जडान 
(वायो याँस/िव ुतीय चलुो/सुधा रएको 
चलुो/सौय ऊजा) पटक

800.000

१४

के बाट छनौट भएका नमनुा 
िव ालय~िवशेष िव ालयको मागत भवन 
िनमाण तथा क ा ११ तो नित भएका 

ािविधक धार िव ालयको याव 
यव थापन अनदुान

1200.000

बजेट उपशीषक : 80101318 माईजोगमाई गाउँपािलका अ तगत कायालय सं या :

कायालय कोड : ( .हजारमा)

.स.

िववरण आगामी ३ वषह को अनुमान चालु आ.ब. को
गत 

आ.व.
को 

यथाथ 
खच

पिहलो वष

िविनयोजन
६ 

मिहना
को खच

म ालय : 801 थानीय तह कायालय कोड : 801010307

नेपाल सरकारअथ म ालय

26332 सशत अनुदान (चालु ) N/A

आिथक वष : २०७९/८० िज ला : इलाम



दो ो वष ते ो वष

इकाई प रमाण
ती 

इकाई दर
ज मा ज मा ज मा

बजेट उपशीषक : 80101318 माईजोगमाई गाउँपािलका अ तगत कायालय सं या :

कायालय कोड : ( .हजारमा)

.स.

िववरण आगामी ३ वषह को अनुमान चालु आ.ब. को
गत 

आ.व.
को 

यथाथ 
खच

पिहलो वष

िविनयोजन
६ 

मिहना
को खच

म ालय : 801 थानीय तह कायालय कोड : 801010307

नेपाल सरकारअथ म ालय

26332 सशत अनुदान (चालु ) N/A

आिथक वष : २०७९/८० िज ला : इलाम

१५ मलेखोला िसंचाइ योजना जना 1342.000

१६
घलेखोला भाङबारी नौलेडाँडा कलिसंह 
िसंचाइ योजना जना

1553.000

१७ भतेुखोला चावाखोला िसंचाइ योजना 5911.000

१८
ढंुगेखोला भ डारी हदँै थापागाउँ िसंचाइ 
योजना जना

739.000

१९ मलुखोला िस ने सोमबारे िसंचाइ योजना जना 960.000

२०

सुरि त नाग रक आवास काय म :- देश न.ं 
१ को ईलाम िज ला े  न.ं १ अ तगत 
माईजोगमाई गाउँपािलका- 1052 वटा 
( मागत)

5100.000

२१
जोगमाई महुान क याम प चक या खा.पा.आ.

वटा
5000.000

२२
बाङगे कैजाले हदँै खमारे बेसँी िसंचाइ योजना

386.000

२३ सोयाङ खोला १ नं कुलो िसंचाइ योजना मिहना 1860.000

२४
बाङगे कैजाले हदँै खमारे बेसँी िसंचाइ योजना

579.000

२५

के बाट छनौट भएका नमनुा 
िव ालय~िवशेष िव ालयको मागत भवन 
िनमाण तथा क ा ११ तो नित भएका 

ािविधक धार िव ालयको याव 
यव थापन अनदुान वटा

2400.000

२६
माईजोगमाईबहृत खानेपानी 
आयोजना~माईजोगमाई न.पा. (इलाम)

4000.000

२७
सुकखोला (िनर लागाउँ~ क बरगाउँ~ 
रसाइलीगाउँ~ तामागाउँ) िसंचाइ योजना पटक

1554.000

२८
माइजोगमाइ नयाँ सोयांग खोला बेशी डाँडा 
जागरे खापा~ इलाम

200.000

२९
घलेखोला भाङबारी नौलेडाँडा कलिसंह 
िसंचाइ योजना जना

2329.000

३० सोयाङ खोला १ नं कुलो िसंचाइ योजना जना 2790.000

३१ मलुखोला चौिबसे आमबोटे िसंचाइ योजना 453.000
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66500.000

१ पोषण काय म सं या 372.000

२

िव ालयमा शैि क गुण तर सु ढीकरण 
एवम ्कायस पादनमा आधा रत ो साहन 
अनदुान जना

942.000

३

डग ुलगायतका िकटज य रोगह को 
िनय णका लािग लामखु ेको वास थान 
खोजी गरी लाभा न  गन अिभयान संचालन 
गन तथा सरोकारवालाह संग अिभमिुखकरण 
गन र िकटज य रोग िनय ण काय मको 
डाटा भे रिफकेशन जना

50.000

४

पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा 
सरसफाइ~ कृिष~ पशसेुवा~ मिहला तथा 
बालबािलका~ िश ा र शासक य व ध) 

े का काय मह  स चानल) जना

150.000

५

ित िव ाथ  लागतका आधारमा िसकाइ 
साम ी तथा िडिजटल िसकाइ समा ी 
यव थाका लािग िव ालयलाइ अनदुान जना

375.000

६

कोिभड १९ िव  खोप अिभयान तथा बु टर 
खोप समेत संचालन यव थापन खच 
(पािलका त रय योजना र पािलका तथा 
वा य स था त रय सुप रवे ण)

198.000

७
एम. आइ. एस. अपरेटर र िफ ड सहायको 
लािग स चार खच जना

7.000

८

कोिभड-१९ बाट पगेुको शैि क ितको 
प रपरुण तथा अ य िवपदको समयमा िसकाइ 
िनर तरताका लािग काय म

94.000

९
कृिष~ पशपु छी तथा म य त याकं 
अ याविधक काय म पटक

100.000
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१०

सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग छा बिृ  (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) पटक

146.000

११ रोजगार संयोजकको पोसाक जना 10.000

१२

आधारमतु तह क ा (६-८) मा 
अं ेजी~गिणत र िव ान िवषयमा िश ण 
सहयोग अनदुान जना

84.000

१३

िव ालयमा शैि क गुण तर सु ढीकरण 
एवम ्कायस पादनमा आधा रत ो साहन 
अनदुान

5290.000

१४ कृि म गभाधान िमसन काय म पटक 300.000

१५
एम. आइ. एस. अपरेटर र िफ ड सहायक 
देिनक मण भ ा/यातायात खच/ई धन

120.000

१६
सामदुाियक िव ालयका छा ाह लाई 
िनशु क यािनटरी याड यव थापन पटक

140.000

१७
सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग 
िनशु क पाठ्यपु तक अनदुान पटक

177.000

१८
पशपु छी रोगको अ वेषण तथा नमनुा 
सङ्कलन तथा ेषण पटक

10.000

१९ मात ृतथा नविशश ुकाय म सं चालन पटक 1288.000

२०
िव ालय स चालन तथा यव थापन अनदुान

पटक
1231.000

२१

CBIMNCI काय म (काय म सिम ा~ 
थलगत अनिुश ण~ समता तथा पहच 

काय म) जना
500.000

२२

आधारमतु तह क ा (६-८) मा 
अं ेजी~गिणत र िव ान िवषयमा िश ण 
सहयोग अनदुान जना

470.000

२३
आँखा~ नाक~ कान~ घांटी तथा मखु 
वा य स वि ध अिभमखुीकरण

100.000

२४
मेिशनरी आजार तथा फिनचर ममत स भार 
(सेवा के  स चालानाथ) पटक

84.000
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२५

िव ालयमा शैि क गुण तर सु ढीकरण 
एवम ्कायस पादनमा आधा रत ो साहन 
अनदुान

1918.000

२६
रा पित रिनङ्ग िस ड ितयोिगता ( थानीय 
तह तरीय) पटक

100.000

२७

कोिभड-१९ बाट पगेुको शैि क ितको 
प रपरुण तथा अ य िवपदको समयमा िसकाइ 
िनर तरताका लािग काय म पटक

260.000

२८
मसल द सामान ख रद (सेवा के  
स चालानाथ) सं या

180.000

२९

कोिभड-१९ बाट पगेुको शैि क ितको 
प रपरुण तथा अ य िवपदको समयमा िसकाइ 
िनर तरताका लािग काय म सं या

46.000

३०

पािलका तरमा वा य सं थाह को मािसक 
बैठक~ वा य काय मह को डाटा 
भे रिफकेशन एवं गुण तर सुधार साथै 
अधबािषक एवं बािषक सिम ा सं या

155.000

३१
प रवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा जनन ्
वा य काय म

240.000

३२

ारि भक बाल िवकास सहजकताह को 
पा र िमक तथा िव ालय कमचारी 
यब थापन अनदुान िनर तर

1120.000

३३ इिपडेिमयोलोिजकल रपोिटङ्ग िनर तर 20.000

३४

िनयिमत खोप सु ढीकरण~ पणू खोप 
सुिन तता र दीगोपनाको लािग सु मयोजना 
अ ाविधक २ िदन र सरसफाई ब ्धन 
याकेज पनुताजगी तािलम १ िदन गरी ३ िदन 

एवं पणूखोप न.पा.~ गा.पा. सुिनि तताको 
लािग थािनय तह~ वडा~ खोप सम वय 
सिमती तथा नविनवािचत जन ितिन

170.000
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३५
आधारभतू तथा आकि मक वा य सेवाको 
लािग औषिध ख रद मिहना

1190.000

३६
तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका लािग 
िव ालयलाई अनदुान मिहना

2474.000

३७
िव ालय स चालन तथा यव थापन अनदुान

219.000

३८

आधारमतु तह क ा (६-८) मा 
अं ेजी~गिणत र िव ान िवषयमा िश ण 
सहयोग अनदुान पटक

171.000

३९
आ.व. 2078/79 मा थापना भएको िकवी 
पकेट िवकास काय मको िनर  तरता पटक

600.000

४० रोजगार सेवा के को सँचालन खच पटक 265.000

४१

आधारभतू तहका वीकृत दरव दीका 
िश क~ राहत अनदुान िश कका लािग 
तलब भ ा अनदुान (िवशेष िश ा प रषद 
अ तरगतका िश क/कमचारीह  समेत) पटक

77300.000

४२

िवभागले उपल ध गराउने िविध/प ित 
अनसुार वडा तरबाट घटना दता स ाह 
अिभयान स चालन पटक

90.000

४३ िकसान सूचीकरण काय म पटक 300.000

४४ जनन ् णता वा य सेवा पटक 100.000

४५ एक पािलका एक भेटे रनरी डा टर पटक 450.000

४६ गनुासो सुनवुाइ काय म पटक 200.000

४७

मा यिमक तह क ा (९-१०) मा 
अं ेजी~गिणत र िव ान िवषयमा िश ण 
सहयोग अनदुान पटक

2664.000

४८

शैि क पहचँ सुिनि तता~ अनौपचा रक 
तथा वैकि पक िश ा काय म (पर परागत 
िव ालय~ वैकि पक िव ालय~ सा रता र 
िनर तर िश ाका काय म समेत) पटक

102.000
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४९

शैि क पहचँ सुिनि तता~ अनौपचा रक 
तथा वैकि पक िश ा काय म (पर परागत 
िव ालय~ वैकि पक िव ालय~ सा रता र 
िनर तर िश ाका काय म समेत) सं या

208.000

५०

रोजगार सहायकको पोशाक भ ा पटक/सं
या

10.000

५१
सुितज य पदाथ सेवनको यूिनकरण स ब धी 
सचेतना काय म पटक

25.000

५२

कोिभड १९ लगायत िविभ न महामारीज य 
रोगह को रोकथाम~ िनय ण तथा 
िनगरानीका लािग सरोकारवाला सँगको 
अ तरि या तथा RRT~ वा यकम  
प रचालन पटक

25.000

५३

वा य चौक  (आधारभतु वा य सेवा 
के ) को युनतम सेवा मापद ड काय म ( 
अिभमखुीकरण~ सिम ा~ फलो अप ~ 
अनगुमन तथा सु िधकरण समेत ) पटक

110.000

५४

राि य मिहला वा य वयंसेिवका 
काय म (पोशाक ो साहन~ यातायात 
खच~ वािषक सिम ा गो ी र िदवस मनाउने 
खच समेत) पटक

2100.000

५५
स थागत मता िवकास~परी ा स चालन 
एवम ्िव ाथ  मु याङ्कन जना

384.000

५६ रोजगारी सजृना (आई.िड.ए.ì 2351.000

५७

िव  औलो िदवस मनाउने~ िकटज य रोग 
िनय ण काय मको अनगुमन एवम ्
मू याङ्कन तथा िकटज य रोग िनय णका 
लािग बहिनकाय अ तरि या गन तथा 
Active Case Detection (औलो र 
कालाजार) पटक

30.000

५८

सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग छा बिृ  (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) पटक

330.000
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५९ ािविधक सहायकको थानीय भ ा जना 39.000

६०

कोिभड १९ को याि सनको िडिजटाइजेशन 
तथा यू आर कोड मािणकरण 80.000

६१

आकि मक अव थामा औसिध एवं याब 
सामा ी ढुवानी~ रेकिडङ तथा रपोिटङका 
लािग फम फरमेट छपाइ~ ई-िट.िब 
रिज टरअ याविधक~ िव  यरोग िदवस 
स ब धी काय म~ थलगत अनिुश ण तथा 
सुप रवे ण~ यरोगका काय मको अध 
बािषक सिम ा तथा कोहट िवश् पटक

87.000

६२
पोपण िवशेष ( वा य) े का काय म 
स चालन

150.000

६३
िव ालय स चालन तथा यव थापन अनदुान

सं या
446.000

६४
सामदुाियक िव ालयका छा ाह लाई 
िनशु क यािनटरी याड यव थापन पटक

386.000

६५

ारि भक बाल िवकास सहजकताह को 
पा र िमक तथा िव ालय कमचारी 
यब थापन अनदुान पटक

6269.000

६६

ग रबी िनवारणका लािग लघ ुउ म िवकास 
काय म संचालन िनदिशका~ २०७७ 
बमोिजम लघ ुउ म िवकास मोडेलमा नयाँ 
लघ ुउ मी िसजना गन पटक

2380.000

६७

पशपुं ी आदीबाट हने ई फुए जा~ बड लु~ 
AMR~ िसि सक िसस~ ट सो ला मोिसस 
आिद िविभ न स वारोग स बि ध रोकथाम 
तथा िनय णका लािग सचेतना काय म

20.000

६८ रोजगार संयोजकको थानीय भ ा िनर तर 48.000

६९ रोजगार सहायको थानीय भ ा 39.000
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७०

यरोगका जोिखम समहु तथा वा थ 
सेवाको पहच कम भएका समदुायमा सकृय 

यरोग खोजपडताल काय म। घरप रवारका 
सद यह को स पक प र ण~ एवं पाँच वष 
मिुनका बालबािलमा यरोग रोकथाम 
स ब धी टी.िप.टी. काय म

वटा

113.000

७१

ित िव ाथ  लागतका आधारमा िसकाइ 
साम ी तथा िडिजटल िसकाइ समा ी 
यव थाका लािग िव ालयलाइ अनदुान वटा

136.000

७२

मा यिमक तह क ा (९-१०) मा 
अं ेजी~गिणत र िव ान िवषयमा िश ण 
सहयोग अनदुान पटक

474.000

७३
सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग 
िनशु क पाठ्यपु तक अनदुान

995.000

७४
एम. आइ. एस. अपरेटर र िफ ड सहायक 
पा र िमक~ चाडपव खत तथा पोशाक खच वटा

630.000

७५
सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग 
िनशु क पाठ्यपु तक अनदुान वटा

360.000

७६
सामदुाियक िव ालयका छा ाह लाई 
िनशु क यािनटरी याड यव थापन

69.000

७७

ारि भक बाल िवकास सहजकताह को 
पा र िमक तथा िव ालय कमचारी 
यब थापन अनदुान पटक

2281.000

७८ खायन आलु उ पादन काय म 1520.000

७९ रोजगार संयोजकको तलव 494.000

८०
स चार सामा ी सारण तथा छपाइ (स चार 
र पँहच अिभयान स चालान)

150.000

८१

ग रबी िनवारणका लािग लघ ुउ म िवकास 
काय म संचालन िनदिशका~ २०७७ 
बमोिजम उ मीको तरो नती (आव यकता 
पिहचानका आधारमा पनुताजगी र एडभा स 
सीप िवकास तािलम काय म)

480.000
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८२

सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग छा बिृ  (आवासीय 
तथा गैरआवासीय)

92.000

८३
स थागत मता िवकास~परी ा स चालन 
एवम ्िव ाथ  मु याङ्कन

139.000

८४

शैि क पहचँ सुिनि तता~ अनौपचा रक 
तथा वैकि पक िश ा काय म (पर परागत 
िव ालय~ वैकि पक िव ालय~ सा रता र 
िनर तर िश ाका काय म समेत)

572.000

८५
वा य सूचना साथै आइ एम यू सु ढीकरण 

काय म
65.000

८६ ािविधक सहायकको पोसाक 10.000

८७

अ य िविवध खच - आयोजना~ सामािजक 
सुर ा तथा घटना दता स ब धी िविभ न 
बठकको िचयापान लगायतको खच

39.000

८८ कृिष नातक करार 480.000

८९

िव ालय वा य िश ा/आमा समहू तथा 
मिहला वा य वयं सेिवकाह का लािग 
सामािजक यवहार प रवतन काय म

75.000

९०

थानीय तहका वा य चौक ~ ा. वा.के. र 
अ पतालह मा कायरत कमचारीह को 
तलव~ महगी भ ा~ थानीय भ ा~ पोषाक 
लगायत शासिनक खच समेत

22000.000

९१
स थागत मता िवकास~परी ा स चालन 
एवम ्िव ाथ  मु याङ्कन

68.000

९२
तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका लािग 
िव ालयलाई अनदुान

896.000

९३
आ.व. 207९/८० मा नयाँ िकवी पकेट 
िवकास काय म स  चालन

1200.000

९४

मात ृतथा नविशश ुकाय म अ तगत आमा 
सुर ा~ गभवती~ र संचार~ उ ेरणा सेवा~ 
यानो झोला र िनशु क गभपतन काय म 732.000
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९५
कृिष तथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक 

ािविधकह को तलव भ ा
1100.000

९६ रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार) 8748.000

९७

ित िव ाथ  लागतका आधारमा िसकाइ 
साम ी तथा िडिजटल िसकाइ समा ी 
यव थाका लािग िव ालयलाइ अनदुान

67.000

९८ ािविधक सहायकको तलव 393.000

९९

पश ुसेवा िवभाग र ादेिशक िनकायमा 
पशपु छी त यांक तथा पश ुसेवाका 
काय मको गित रपोिटङ

20.000

१०० रोजगार सहायकको तलब 393.000

१०१
तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका लािग 
िव ालयलाई अनदुान

440.000

१०२

स भा य उ पादनको उ पादक व र बजार 
ित पधा बिृ  गनका लािग कि तमा ५ 

जनाको समहुमा िबिध ह ता तरण
140.000

१०३

मा यिमक तह क ा (९-१०) मा 
अं ेजी~गिणत र िव ान िवषयमा िश ण 
सहयोग अनदुान

965.000

१०४

मा यिमक तहका वीकृत दरव दीका 
िश क~ राहत अनदुान िश क लािग तलब 
भ ा अनदुान (िवशेष िश ा प रषद 
अ तरगतका िश क/कमचारी~ ािविधक 
धारका िश क समेत)

17500.000

१०५

पािलकाह मा वीकृत िनदिशका अनसुार 
गिठत rapid response team तथा risk 
communication and community 
engagement team लाई अिभमिुखकरण~ 
महामारी/जन वा यमा असर पन 
घटनाह को यब थापनका लािग कि तमा 
बषमा दईु पटक स ब धीत सरोकारवालाह  
समेतको सहभािग

75.000

182000.000कुल ज मा
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१ दशे शशत 2000.000

250500.000

दो ो 
वष

ते ो वष

इकाई
प रमा

ण

ती 
इकाई 

दर
ज मा ज मा ज मा

1 11.4.22 अ य सावजिनक िनमाण 8300 10000 10000 0 0 0

1

11.4.22.6095 ईलाम नपा ब दवेी 
हा ीटार चार बरपीपल शु बारे िच े 
नयाँबजार वडा न ं ३ ४ र १ रोड 
माईजोगमाई( मागत आयोजना) पटक

१००००.००० 0 0

नयाँबजार थु के जौवार  तुि लङ 
मे मा पयटक य सडक ३५००.०००

१३५००.००० 0 0

दो ो 
वष

ते ो वष

इकाई
प रमा

ण

ती 
इकाई 

दर
ज मा ज मा ज मा

1

11.4.22.6953 नामसािलङ् 
खानपेानी िश ा वा य तथा 
सरसफाई आयोजना माईजोगमाई-४ पटक

२००००.०००

िविनयोजन

६ 
मिहना
को 
खच

ज मा शशत तफ

26337 िवशेष अनुदान (पुँजीगत )

( .हजारमा)

.स.

िववरण आगामी ३ वषह को अनुमान चालु आ.ब. को
गत 

आ.व.
को 

यथाथ 
खच

पिहलो वष

कुल ज मा

26334 समपुरक अनुदान

.स.

िववरण आगामी ३ वषह को अनुमान चालु आ.ब. को
गत 

आ.व.
को 

यथाथ 
खच

पिहलो वष

िविनयोजन

६ 
मिहना
को 
खच
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२००००.०००
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