
�स.न.ं खचर् संकेत न.ं
खचर् शीषर्क

अिन्तम बजेट
१ २ ३ ४
२ २११११ पा�रश्र�मक कमर्चार� 9000000
३ २१११२ पा�रश्र�मक पदा�धकार�(बैठक सु�वधा लगायत समपूणर्) 8000000
४ 21111 म�हला सवंमसे�वका हरुको तलब  भता १०३२०००
५ 21111 चौ�कदारहरुको तलब ८५००००
६ क�ा 11 र १२  उ.मा.�व.संचालन अनुदान १५०००००
७ २११२१ पोशाक 600000
८ २११३२ महंगी भ�ा 800000
९ २११३९ अन्य भ�ा 1000000
१० २१२१४ कमर्चार� कल्याण कोष 300000
११ २२१११ पानी तथा �बजुल� 1000000
१२ २२११२ संचार महसुल 1000000
१३ २२२१२ इन्धन ३५०००००
१४ २२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् १००००००
१५ २२२२१ मे�शनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्चालन खचर् 1000000
१६ २२२३१ �न�मर्त सावर्ज�नक सम्प��को ममर्त सम्भार खचर् ४५०००००
१७ २२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री ३००००००
१८ २२३१५ पत्रप�त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचर् ७०००००
१९ २२४११ सेवा र परामशर् खचर् १५०००००
२० �स�स�ट�भ जडान तथा ममर्त ५०००००
२१ २२४१२ सूचना प्रणाल� तथा सफ्टवेयर संचालन खचर् २०००००
२२ २२४१९ अन्य सेवा शुल्क करारको तलब ११००००००
२३ २२५२२ कायर्क्रम खचर् १००००००
२४ २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचर् १००००००
२५ २२७११ �व�वध खचर् 3500000
२६ २२७२१ सभा सञ्चालन खचर् 800000
२७ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थार्पना खचर् �बपत ब्यबस्थापन २००००००
२८ २८१४३ सवार� साधन तथा मे�शनर औजार भाडा १५०००००
२९ MBBS र engineering प्रवेश प�र�ा मा नाम �नकाल्ने �बध्य�थर्लाई अन     ५०००००
३० 22711 धा�मर्क छठपुजा,सवार�पूजा हातअ�तयार पुजा हो�ल �मलन ईद प १००००००
३१ 22611 देश दशर्न कायर्क्रम ५०००००
३२ 22522 वाडर्को प्रसाश�नक खचर् तथा ब्यबस्थापन 2000000
३३ 22522 न्या�यक स�म�तको व्यवस्थापन खचर् १००००००
३४ 22522 सामािजक �वकास ३००००००
३५ 22522 पुबर्धार �वकास २००००००
३६ 22522 आ�थर्क �वकास १५०००००
३७ 22522 सास्कृ�तक �वकास २००००००
३८ 22522 कृ�ष तथा पशु �वकास २००००००
३९ 31115 फ�नर्चर ८०००००
४० 31122 मे�शनर� औजार १००००००
४१ 22522 मोबाईल ख�रद ग�र �वतरण(गा.पा.सदस्यहरु तथा अन्य) ५०००००
४२ 22311 सडकबोडर् नेपालको दोहोरो प्राप्त �नकासा रकम �फतार् गनुर् पन� ७८३७४०
४३ गत आ.व.को भुक्ता�न �दन बां�क रकम ६५३२१७९
४४ गत आ.व.को योजना अल्या वडा न.ं3 र वडा न.ं5को ६७५८०००
४५ जम्मा 93655919
४६ म्या�चङ्ग फण्ड सवै �क�समको �नमार्ण �बकास कायर् १५००००००
४७ गाउप�लका,कायर्पा�लका,वाडर्हरुको योजनाहरु ९८००००००

जम्मा ११३००००००
२०६६५५९१९

समा�नकरण अनुदान संघ तफर् ९५५०००००
समा�नकरण अनुदान प्रदेश तफर् ६६२००००

राजस्व बांडफांड संघ तफर्   ६६२०१०००
राजस्व बांडफांड प्रदेश तफर्   ४००००००
गत आ.व.वचत भएको रकम २०८१९०२६

  आन्त�रक राजस्व अनुमा�नत १३५१५८९३
कुल जम्मा २०६६५५९१९

आ.ब. 079/080 को प्रस्तावीत कायर्क्रम

कुल जम्मा ब्यय तफर्
चाल ुआ.व.079/080को आम्दानी तफर्
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