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यशोधरा गाउँपालिकाको विलियोजि P]g 

 

यशोधरा गाउँपालिका, कपपिवस्तु को आर्थिक बर्ि २०७९/८० को सेवा र कायिहरुको िार्ग स्थानीय 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खिि गने र पवननयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृत लमनत : २०७९/०३/३१ 

 

प्रस्तावना : यशोधरा गाउँपालिका, कपपिवस्तु २०७९/८० को सेवा र कायिहरुको िार्ग सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खिि गने अर्धकार दिन र सो रकम पवननयोजन गनि वाचछनीय भएकोिे, 

 

नेपािको संपवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्जम यशोधरा गाउँपालिका, कपपिवस्तुको 
गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 
 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “यशोधरा गाउँपालिका, कपपिवस्तुको 
पवननयोजन ऐन, ” रहेको छ । 
 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
 

२. आर्थिक वर्ि २०७९/८० को ननममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकार : (१)आर्थिक 
वर्ि २०७९/८०को ननलमत्त गाउँ कायिपालिका, वडा सलमनत, पवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका 
ननलमत्त अनुसूिी १ मा उञ्लिखखत िािू खिि, पूँञ्जगत खिि र बबपत्तय व्यवस्थाको रकम समेत 
गरी जम्मा रकम ७१,४९,३६,९०२.६६ (अक्षेरुपी रुपैयाँ एकहत्तर करोड उनन्िास िाख छपत्तस हजार 
नौ सय िइु पैसा छैसठ्ठी मात्र | ) मा नबढाई ननदििष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चित कोर्बाट खिि 
गनि सककनेछ । 
 

३ . ववननयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्धकार दिइएको रकम आर्थिक 
वर्ि २०७९/८०को ननलमत्त यशोधरा गाउँपालिका, कपपिवस्तुको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमनत र 
पवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको ननलमत्त पवननयोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन कायिपालिका, वडा सलमनत र पवर्यगत 
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शाखािे गने सेवा र कायिहरुको ननलमत्त पवननयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा 
अपुग हुने िेखखन आएमा गाउँ कायिपालिकािे बित हुन ेशीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम 
सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा 
नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 
रकम सानि तथा ननकासा र खिि जनाउन सककनेछ । पूँञ्जगत खिि र पवत्तीय व्यवस्थातफि  
पवननयोञ्जत रकम साँवा भुक्तानी खिि र व्याज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िािू खिि 
शीर्िकतफि  सानि र बबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भुक्तानी खिितफि  बबननयोञ्जत रकम ब्याज 
भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सककने छैन । तर िािु तथा पूँञ्जगत खिि र पवत्तीय 
व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सककनेछ । 
(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको १० प्रनतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढीशीर्िकहरुमा रकम 
सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृनत लिनु पनेछ । 
अनुसूर्ि १ 
रु. हजारमा 

शीर्िक 
आ.व. २०७७/७८ को 

यथाथि 
आ.व. २०७८/७९ को 
संशोर्धत अनुमान 

आ.व. २०७९/८० को 
अनुमान 

आय ४६,९१,४७ ४७,६५,२२ ६०,२६,२६ 

राजस्व  ९,२७,९८ १०,४६,६३ १३,९२,५३ 

आन्तररक श्रोत ९०,७२ १,३०,५० २,६३,५५ 

११३१३ एकीकृत सम्पती 
कर   १०,०० १०,०० 

११३१४ 
भुलमकर/मािपोत १०,८५ १५,०० १५,०० 

११३२१ घरवहाि कर ५ ५,०० ५,०० 

११३२२ वहाि पवटौरी 
कर   ५० ५० 

११४५१ सवारी साधन 
कर (साना सवारी)   १,०० १,०० 

११४७९ अन्य 
मनोरचजन कर   १,०० १,०० 

११६९१ अन्य कर   ० १३,०५ 

१४१५९ अन्य स्रोतबाट 
प्राप्त रोयलटी   ३०,०० १,९१,०० 
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१४१९१ पयिटन शुलक   १,०० १,०० 

१४२१९ अन्य सेवा 
शुलक तथा बबक्री   ० १५,०० 

१४२२३ लशक्षा क्षेत्रको 
आम्िानी ४,४०     

१४२४१ पाककि ङ्ग शुलक   ५,०० ५,०० 

१४२४३ लसफाररश िस्तुर   १५,०० ० 

१४२४९ अन्य िस्तुर   १,०० ० 

१४२५३ व्यावसाय 
रञ्जष्रेशन िस्तुर ३०,९८ ५,०० ५,०० 

१४२६३ जिस्रोत 
सम्बन्धी अन्य िस्तुर    ४०,०० ० 

१४२६५ अन्य क्षते्रको 
आय   १,०० ० 

१४६११ व्यवसाय कर २,८६     

राजस्व बाँडफाँडबाट 
प्राप्त रकम ८,३७,२५ ९,१६,१३ ११,२८,९८ 

११३१५ घरजग्गा 
रञ्जष्टेशन िस्तुर   ० ३०,५५ 

११४११ बाँडफाँड भई 
प्राप्त हुने मूलय 
अलभबदृ्र्ध कर ७,७७,५० ४,१९,९२ १०,१७,३७ 

११४२१ बाँडफाँड भइि 
प्राप्त हुने अन्त:शुलक   ४,१९,९२ ० 

११४५६ बाँडफाटँबाट 
प्राप्त हुने सवारी साधन 
कर ५९,७५ ७६,२९ ८१,०६ 

अन्य आय ४१,५६ ० १,०० 

१४५२९ अन्य राजस्व ४१,३९ ० १,०० 

१५१११ बेरूज ू १७     

अन्तर सरकारी पवत्तीय 
हस्तान्तरण ३७,६३,४८ ३७,१८,५९ ४६,३३,७३ 

संघीय सरकार ३३,६९,५६ ३३,०२,०६ ४२,६८,०० 
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१३३११ समाननकरण 
अनुिान १२,३८,०० १२,९२,०० १३,६५,०० 

१३३१२ शसति अनुिान  

िािु २०,३५,५६ १८,३९,०६ १७,९४,०० 

१३३१३ शसति अनुिान  

पँुजीगत   १,७१,०० ८,५९,०० 

१३३१५ पवरे्श अनुिान 
पँुजीगत   ० ७०,०० 

१३३१६ समपुरक 
अनुिान िािु ९६,००     

१३३१७ समपुरक 
अनुिान पँुजीगत   ० १,८०,०० 

प्रिेश सरकार ३,९३,९२ ४,१६,५३ ३,६५,७३ 

१३३११ समाननकरण 
अनुिान ५४,७७ ६१,०९ ७५,७३ 

१३३१२ शसति अनुिान  

िािु १,४८,५०     

१३३१३ शसति अनुिान  

पँुजीगत   ८५,४४ ८०,०० 

१३३१४ पवरे्श अनुिान 
िािु ६०,०० १,२०,०० ६०,०० 

१३३१६ समपुरक 
अनुिान िािु १,३०,६५     

१३३१७ समपुरक 
अनुिान पँुजीगत   १,५०,०० १,५०,०० 

बैिेलशक       

जनसहभार्गता       

पवत्तीय व्यवस्था 
(प्राञ्प्त)       

 

व्यय ५०,७५,८१ ६२,९१,५८ ७१,४९,३६ 

िािु ३५,०४,८५ ४७,१५,७३ ४४,६१,३३ 

२११११ पाररश्रलमक 
कमििारी ३,६४,४७ १०,१२,५६ १३,१२,४८ 
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२१११२ पाररश्रलमक 
पिार्धकारी ० ९,०० १,००,०० 

२११२१ पोशाक ८,२० १०,०० २०,९० 

२११२३ और्धीउपिार 
खिि ८६ १२,०० ५,०० 

२११३१ स्थानीय भत्ता ० ० १,२६ 

२११३२ महंगी भत्ता ७,२९ १२,०० १२,०० 

२११३३ कफलड भत्ता ० ० २,२५ 

२११३४ कमििारीको 
बैठक भत्ता १,९९ ६,५० २,०० 

२११३५ कमििारी 
प्रोत्साहन तथा पुरस्कार १९,९९ ३८,४८ ४०,०० 

२११३९ अन्य भत्ता ४,३३ ७,०० १७,७२ 

२११४१ पिार्धकारी 
बैठक भत्ता १९,९५ २५,०० ३५,४८ 

२११४२ पिार्धकारीअन्य 
सुबबधा ८७,५५ १,४७,०० ० 

२१२१४ कमििारी 
कलयाण कोर् ६,०० ४,०० २०,०० 

२२१११ पानी तथा 
बबजुिी ३,३२ ६,०० १३,२२ 

२२११२ संिार महसुि ४,८० १२,०० १३,६५ 

२२२११ इन्धन 
(पिार्धकारी) १८,७३ १०,०० १६,०० 

२२२१२ इन्धन 
(कायाििय प्रयोजन) १०,८६ २०,०० २९,५० 

२२२१३ सवारी साधन 
ममित खिि ८,७४ १०,०० १५,०० 

२२२१४ बबमा तथा 
नवीकरण खिि ४,४८ ६,०० ६,०० 

२२२२१ मलेशनरी तथा 
औजार ममित सम्भार 
तथा सचिािन खिि ७,३० १०,०० २३,६० 
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२२२३१ ननलमित 
साविजननक सम्पपत्तको 
ममित सम्भार खिि १,८१ ३२,२० ५,०० 

२२२९१ अन्य 
सम्पपत्तहरूको संिािन 
तथा सम्भार खिि १,७८ ४,०० ४,०० 

२२३११ मसिन्ि तथा 
कायाििय सामाग्री २०,०० २८,०० ४३,७० 

२२३१४ इन्धन - अन्य 
प्रयोजन २ ३,५० ५,०० 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई 
तथा सूिना प्रकाशन 
खिि २१,२३ २१,५० ३४,०० 

२२३१९ अन्य कायाििय 
संिािन खिि ० ८,५० १६,६५ 

२२४११ सेवा र परामशि 
खिि २२,३६ ३०,०० ३०,०० 

२२४१२ सूिना प्रणािी 
तथा सफ्टवेयर संिािन 
खिि २,४९ ३,०० १०,०० 

२२४१३ करार सेवा 
शुलक ३६,९४ ८२,०० ६०,०० 

२२४१९ अन्य सेवा 
शुलक ४ २,०० २,०० 

२२५११ कमििारी तालिम 
खिि १,४८ ७,०० १८,३० 

२२५१२ सीप पवकास 
तथा जनिेतना तालिम 
तथा गोष्ठी सम्बन्धी 
खिि ९८ १,०० १०,२५ 

२२५२२ कायिक्रम खिि २७,२९,४७ २७,८९,४३ २०,२४,७४ 

२२५२९ पवपवध कायिक्रम 
खिि ६,१३ १,४२,९८ ४४,२० 

२२६११ अनुगमन, 

मूलयांकन खिि १७,५० ३२,०० ३२,५८ 
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२२६१२ भ्रमण खिि ४,७६ ६,०० १७,१० 

२२६१९ अन्य भ्रमण 
खिि ० २,०० ० 

२२७११ पवपवध खिि २४,६८ ४०,३६ ५८,७३ 

२२७२१ सभा सचिािन 
खिि १३,४५ २०,०० ३०,०० 

२५३११ शकै्षक्षक 
संस्थाहरूिाई सहायता ४,४२ ५,५१ २,७०,८७ 

२५३१४ धालमिक तथा 
सांस्कृनतक संस्था 
सहायता १,०० २,०० ० 

२५३१५ अन्य सस्था 
सहायता ० ५० ० 

२६४१३ अन्य संस्थािाई 
सःशति िािु अनुिान ० ० ६,२५ 

२७१११ सामाञ्जक 
सुरक्षा ० १,०० ० 

२७२१२ उद्िार, राहत 
तथा पुनस्थािपना खिि ० ६५,२० ० 

२७२१३ और्धीखररि 
खिि ० ० १५,९० 

२७२१९ अन्य सामाञ्जक 
सहायता १,८० ३,०० ० 

२८१४२ घरभाडा ५,७८ १०,०० १४,०० 

२८१४३ सवारी साधन 
तथा मेलशनर औजार 
भाडा ७,७० १४,०० १६,०० 

२८९११ भैपरी आउने 
िािु खिि ० १,५० ६,०० 

पंूजीगत १५,७०,९६ १५,७५,८५ २६,८८,०३ 

३११११ आवासीय भवन 
ननमािण/खररि ० ६६,०० ७,७४,०० 

३१११२ गैर आवासीय 
भवन ननमािण/खररि ३,६२,५४ १,९२,८० ३,०७,०० 
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३१११३ ननलमित भवनको 
संरिनात्मक सुधार खिि  ० ४५,७० ३,०० 

३११२१ सवारी साधन ६,५८ १९,७१ २३,०० 

३११२२ मलेशनरी तथा 
औजार १९,५६ १,१३,८१ १,६१,४८ 

३११२३ फननििर तथा 
कफक्िसि १३,७५ ५२,०४ ३३,०० 

३११३५ पँूजीगत परामशि 
खिि ० २९,९४ ० 

३११४१ सुरक्षा प्रणािी 
तथा उपकरण प्राञ्प्त 
खिि ० ५० ० 

३११५१ सडक तथा पूि 
ननमािण ९,१९,४५ ९,७९,८१ ८,५८,७५ 

३११५३ पवद्युत संरिना 
ननमािण ० ८,०० ० 

३११५५ लसिंाई संरिना 
ननमािण ७०,९२ १,५० ७५,०० 

३११५६ खानेपानी 
संरिना ननमािण ४,५३ ६,०० ० 

३११५८ सरसफाई 
संरिना ननमािण ४,७३ १,५० ० 

३११५९ अन्य 
साविजननक ननमािण १,५०,०५ ४८,०३ ४,३२,८० 

३११६१ ननलमित भवनको 
संरिनात्मक सुधार खिि ० ६,०० ० 

३११७१ पँूजीगत सुधार 
खिि साविजननक ननमािण ० ३,०० ० 

३११७२ पँूजीगत 
अनुसन्धान तथा 
परामशि १८,८२ ० २०,०० 

३१५११ भैपरी आउने 
पँूजीगत ० १,५० ० 

बजेट बित (+)/न्यून (३,८४,३४) (१५,२६,३५) (११,२३,१०) 
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गत वर्िको नगि 
मौज्िात   १५,२६,३५ ११,२३,१० 

   

     

आ.व. : २०७९/८० 

रु. हजारमा 

शीर्िक स्रोत 
ननकासा 
बबर्ि 

२०७९/८० 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्तररक 
श्रोत 

८०५४९५०२३०० यशोधरा गाउँपालिका, कपपिवस्त ु ७,१४,९३६.९० ४,२६,८०० ३६,५७३ २,५१,५६३.९० 

८०५४९५०२१०१ यशोधरा गाउँपालिका २,८३,१८३.४० ७५,४८७.५० १७,१३० १,९०,५६५.९० 

२११११ पाररश्रलमक कमििारी 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि २१,५०० ० ० २१,५०० 

२११११ पाररश्रलमक कमििारी आन्तररक श्रोत नगि ५,००० ० ० ५,००० 

२१११२ पाररश्रलमक पिार्धकारी 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १०,००० ० ० १०,००० 

२११२१ पोशाक 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,००० ० ० १,००० 

२११२३ और्धीउपिार खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि ५०० ० ० ५०० 

२११३२ महंगी भत्ता 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,२०० ० ० १,२०० 

२११३५ कमििारी प्रोत्साहन तथा 
पुरस्कार 

आन्तररक श्रोत नगि ४,००० ० ० ४,००० 

२११३९ अन्य भत्ता 
राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि ५०० ० ० ५०० 

२११४१ पिार्धकारी बैठक भत्ता 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि २,००० ० ० २,००० 

२१२१४ कमििारी कलयाण कोर् 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि २,००० ० ० २,००० 

२२१११ पानी तथा बबजुिी आन्तररक श्रोत नगि १,२०० ० ० १,२०० 

२२११२ संिार महसिु 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,२०० ० ० १,२०० 

२२२११ इन्धन (पिार्धकारी) 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,५०० ० ० १,५०० 

२२२१२ इन्धन (कायाििय प्रयोजन) 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि २,५०० ० ० २,५०० 

२२२१३ सवारी साधन ममित खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,५०० ० ० १,५०० 
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शीर्िक स्रोत 
ननकासा 
बबर्ि 

२०७९/८० 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्तररक 
श्रोत 

२२२१४ बबमा तथा नवीकरण खिि 
राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि ६०० ० ० ६०० 

२२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 
सम्भार तथा सचिािन खिि 

राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि २,००० ० ० २,००० 

२२२३१ ननलमित साविजननक सम्पपत्तको 
ममित सम्भार खिि 

राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि ५०० ० ० ५०० 

२२२९१ अन्य सम्पपत्तहरूको संिािन 
तथा सम्भार खिि 

राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि ४०० ० ० ४०० 

२२३११ मसिन्ि तथा कायाििय 
सामाग्री 

राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि १,९०१ ० ० १,९०१ 

२२३११ मसिन्ि तथा कायाििय 
सामाग्री 

राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,२९९ ० ० १,२९९ 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि ५०० ० ० ५०० 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूिना 
प्रकाशन खिि 

राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि ३,००० ० ० ३,००० 

२२३१९ अन्य कायाििय संिािन खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,००० ० ० १,००० 

२२४११ सेवा र परामशि खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि ३,००० ० ० ३,००० 

२२४१२ सूिना प्रणािी तथा 
सफ्टवेयर संिािन खिि 

राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,००० ० ० १,००० 

२२४१३ करार सेवा शुलक आन्तररक श्रोत नगि ६,००० ० ० ६,००० 

२२४१९ अन्य सेवा शुलक 
राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि २०० ० ० २०० 

२२५११ कमििारी तालिम खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,५०० ० ० १,५०० 

२२५२२ कायिक्रम खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि ५,६००.३० ० ० ५,६००.३० 

२२५२२ कायिक्रम खिि 
राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि २४० ० ० २४० 

२२५२२ कायिक्रम खिि समाननकरण अनुिान 
नगि 
अनुिान 

१४,००७.५० १४,००७.५० ० ० 

२२५२२ कायिक्रम खिि समाननकरण अनुिान 
नगि 
अनुिान 

१,६८० ० १,६८० ० 

२२५२२ कायिक्रम खिि आन्तररक श्रोत नगि ४६,७०५.६० ० ० ४६,७०५.६० 

२२५२९ पवपवध कायिक्रम खिि आन्तररक श्रोत नगि ४,००० ० ० ४,००० 
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शीर्िक स्रोत 
ननकासा 
बबर्ि 

२०७९/८० 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्तररक 
श्रोत 

२२६११ अनुगमन, मूलयांकन खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि २,००० ० ० २,००० 

२२६१२ भ्रमण खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,५०० ० ० १,५०० 

२२७११ पवपवध खिि 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि ४,००० ० ० ४,००० 

२२७२१ सभा सचिािन खिि आन्तररक श्रोत नगि ३,००० ० ० ३,००० 

२८१४२ घरभाडा राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय नगि १,४०० ० ० १,४०० 

२८१४३ सवारी साधन तथा मेलशनर 
औजार भाडा 

राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय नगि १,६०० ० ० १,६०० 

२८९११ भैपरी आउन ेिािु खिि 
राजस्व बाँडफाँड - प्रिेश 
सरकार 

नगि ५०० ० ० ५०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन 
ननमािण/खररि 

समाननकरण अनुिान 
नगि 
अनुिान 

५,००० ५,००० ० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन 
ननमािण/खररि 

राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि २०० ० ० २०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन 
ननमािण/खररि 

आन्तररक श्रोत नगि ८,९०० ० ० ८,९०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन 
ननमािण/खररि 

ञ्जलिा समन्वय सलमनत नगि ११,८०० ० ० ११,८०० 

३११२१ सवारी साधन आन्तररक श्रोत नगि ८०० ० ० ८०० 

३११२१ सवारी साधन 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,५०० ० ० १,५०० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,००० ० ० १,००० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार समाननकरण अनुिान 
नगि 
अनुिान 

१,८०० १,८०० ० ० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार आन्तररक श्रोत नगि ४,२५० ० ० ४,२५० 

३११२३ फननििर तथा कफक्िसि आन्तररक श्रोत नगि ८०० ० ० ८०० 

३११२३ फननििर तथा कफक्िसि समाननकरण अनुिान 
नगि 
अनुिान 

१,००० १,००० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूि ननमािण समाननकरण अनुिान 
नगि 
अनुिान 

३६,६८० ३६,६८० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूि ननमािण 
राजस्व बाँडफाँड - सघंीय 
सरकार 

नगि १,०२० ० ० १,०२० 

३११५१ सडक तथा पूि ननमािण आन्तररक श्रोत नगि ७५० ० ० ७५० 

३११५१ सडक तथा पूि ननमािण समपुरक अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

१५,००० ० १५,००० ० 
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शीर्िक स्रोत 
ननकासा 
बबर्ि 

२०७९/८० 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्तररक 
श्रोत 

३११५५ लसिंाई संरिना ननमािण समाननकरण अनुिान 
नगि 
अनुिान 

५,००० ५,००० ० ० 

३११५९ अन्य साविजननक ननमािण समाननकरण अनुिान 
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श्रोत 

२२११२ संिार महसिु शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

५ ५ ० ० 

२२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 
सम्भार तथा सचिािन खिि 

शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

६० ६० ० ० 

२२३११ मसिन्ि तथा कायाििय 
सामाग्री 

शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

१२० १२० ० ० 

२२३१९ अन्य कायाििय संिािन खिि शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

२६५ २६५ ० ० 

२२५११ कमििारी तालिम खिि शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

३३० ३३० ० ० 

२२५१२ सीप पवकास तथा जनिेतना 
तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खिि 

शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

१,०२५ १,०२५ ० ० 

२२५२२ कायिक्रम खिि शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

६१,२६६ ६१,२६६ ० ० 

२२६११ अनुगमन, मूलयांकन खिि शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

९८ ९८ ० ० 

२२६१२ भ्रमण खिि शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

६० ६० ० ० 

२२७११ पवपवध खिि शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

६८ ६८ ० ० 

२५३११ शैक्षक्षक संस्थाहरूिाई 
सहायता 

शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

२७,०८७ २७,०८७ ० ० 

२६४१३ अन्य संस्थािाई सःशति िािु 
अनुिान 

शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

६२५ ६२५ ० ० 

२७२१३ और्धीखररि खिि शसति अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

१,५९० १,५९० ० ० 

३११११ आवासीय भवन 
ननमािण/खररि 

शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

७७,४०० ७७,४०० ० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन 
ननमािण/खररि 

शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

३,००० ३,००० ० ० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

१,२०० १,२०० ० ० 

३११२३ फननििर तथा कफक्िसि शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

३०० ३०० ० ० 

३११५५ लसिंाई संरिना ननमािण शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

२,५०० २,५०० ० ० 

३११५९ अन्य साविजननक ननमािण शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

१,५०० १,५०० ० ० 



22 
 

शीर्िक स्रोत 
ननकासा 
बबर्ि 

२०७९/८० 

कुल बजेट 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

अन्तररक 
श्रोत 

८०५४९५०२५१२ सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (पवरे्श अनुिान) ७,००० ७,००० ० ० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार पवर्ेश अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

७,००० ७,००० ० ० 

८०५४९५०२५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम(समपुरक अनुिान) १८,००० १८,००० ० ० 

३११५१ सडक तथा पूि ननमािण समपुरक अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

१८,००० १८,००० ० ० 

८०५४९५०२५२१ प्रिेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (शसति अनिुान) १४,००० ० १४,००० ० 

२२५२२ कायिक्रम खिि पवर्ेश अनुिान िाि ु
नगि 
अनुिान 

६,००० ० ६,००० ० 

३१११२ गैर आवासीय भवन 
ननमािण/खररि 

शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

१,८०० ० १,८०० ० 

३११५१ सडक तथा पूि ननमािण शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

५,७०० ० ५,७०० ० 

३११५९ अन्य साविजननक ननमािण शसति अनुिान पुँजीगत 
नगि 
अनुिान 

५०० ० ५०० ० 

 


