तामाकोिी गाउँ पार्लका
आ.ब. ०७९।८० को व्र्र् अनुमान
फवर्र् क्षेरगत कार्यक्रम तथा बजेट
क. पिु फवकास कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१

बर्डयजो क्र्ास्ट्रे टर खरीद (ठु लो र सानो)

१८००००.०

२

बाइनाकुलर माईक्रोस्ट्कोप खरीद (२ गोटा)

१५००००.०

४

और्र्ि खरीद तथा पिु उपचार सेवा

५

रे फवज, खोरे त, रानीखेत आदद खोप खरीद

६

खोप कार्यक्रम सञ्चालन

७

आकशस्ट्मक रोग आउटव्रे क र्नर्न्त्रण

८

सहकारी माियत लागत साझेदारीमा व्र्वसाफर्क पिुपशन्त्िपालन कार्यक्रम

९

प्रर्त र्लटर दुिमा रु.२।-अनुदान

४०००००.०

१०

गाई/भैँ सी सुत्केरी स्ट्र्ाहार अनुदान= प्रर्त सुत्केरी १०००।०का दरले

५०००००.०

११

साझेदारीमा पिु फवकास कार्यक्रम हेिर माियत

१२

कृर्रम गभायिारण सेवा कार्यक्रम

१३

सम्पूणय कार्यक्रम अनुगमन

कैफिर्त

१००००००.०
३०००००.०
५००००.०
१०००००.०
७००००००.०

५००००००.०
९००००.०
१०००००.०

पिु फवकास कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

१५२२००००.०

ख. कृफर् फवकास कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ गाउँ पार्लका स्ट्तरीर् नमुना कृफर् िमय स्ट्थापना

500000.0

२ आलु शचप्स मेर्सन खररद तथा फवतरण बुकुनी/गुफ्ले

300000.0

३ प्लाफिक टनेल फवतरण

400000.0

४ रै थाने बीउ र्बजन तथा वाली अनुदान कार्यक्रम

350000.0

५ प्राङ्गाररक खेती प्रवियन

500000.0

६ फकफव पकेट क्षेर र्नरन्त्तरता

350000.0

७ केरा तथा रुखकटहर खेती फवस्ट्तार

350000.0

८ मौरी पालक कृर्कलाई घार फवतरण

300000.0

९ अनुगमन तथा मूलर्ांकन

100000.0

१० जैफवक मल प्रदियनी

50000.0

११ नसयरी स्ट्थापना लागत साझेदारीमा

350000.0

१२ कृफर् मेला प्रदियनी िौँडे

150000.0

१३ पार्लकास्ट्तरीर् टुफक सं घ कार्ायलर् व्र्वस्ट्थापन खचय
१४ कृफर् फवकास कार्यक्रम हेिर इन्त्टरनेिनल माियत
कृफर् फवकास कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

15000.0
5000000.0
8715000.0

कैफिर्त

ग. प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ हाते औजार खररद

300000.0

२ र्नमायण सामाग्री खररद

400000.0

३ तामाकोिी रोजगार कार्यक्रम

कैफिर्त

7000000.0

४ अनुगमन तथा मूलर्ांकन

100000.0

५ अर्भमूशखकरण कार्यक्रम

100000.0
प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

7900000.0

घ. शिक्षा फवकास कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ शिक्षक तलब भत्ता

६४०००००.०

२ बा.फव.के, सहजकताय ,लेखा सहार्क र फवद्यालर् सहर्ोगीहरुको तलव भत्ता

९००००००.०

३ बाल कक्षा व्र्वस्ट्थापन कार्यक्रम

३०००००.०

४ अर्तररक्त कार्यक्रम सं चालन

४५००००.०

५ सामुदाफर्क फवद्यालर्का शिक्षक/लेखा सहार्कहरुलाई आिारभूत कम्प्र्ुटर सीप तार्लम
६ कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सं चालन तथा व्र्वस्ट्थापन

७०००००.०
१००००००.०

७ शिक्षक िनौट परीक्षा सं चालन

५०००००.०

८ उत्कृि फवद्यालर्,शिक्षक र फवद्याथी सम्मान र पुरस्ट्कार

६०००००.०

९ फवर्र्गत शिक्षकहरुको क्षमता फवकास तार्लम

५०००००.०

१० शिक्षक महासं घ माियत िैशक्षक कृर्ाकलाप कार्यक्रम
११ कक्षा १-3 का फवद्याथीहरुलाई पोर्ाक फवतरण

५०००००.०
१००००००.०

१२ कक्षा कोठामा िर्नयचर व्र्वस्ट्थापन

७०००००.०

१३ िैशक्षक पारो तथा बुलेफटन प्रकािन

१०००००.०

१४ राष्ट्रपर्त रर्नङ शिलड तर्ारी र सं चालन

८०००००.०

१५ स्ट्र्ार्नटरी प्र्ाडको प्रर्ोग तथा व्र्वस्ट्थापन कार्यक्रम

१०००००.०

१६ प्र.अ बैठक सं चालन तथा व्र्वस्ट्थापन खचय

३०००००.०

१७ अनुगमन र सुपरीवेक्षण

२०००००.०

१८ स्ट्थानीर् स्ट्काउट कार्ायलर्लाई अनुदान

५०००००.०

१९ स्ट्थानीर् पाठ्यक्रममा आिाररत पाठ्यपुस्ट्तक लेखन
२० शिक्षक फवद्याथी तथा अर्भभावकसं ग अन्त्तरकृर्ा कार्यक्रम
२१ उच्च शिक्षामा पहुँच बृदिका लार्ग बचत सहर्ोग अर्भर्ान कार्यक्रम
२२ गाउँ शिक्षा र्ोजना र्नमायण

१००००००.०
३५००००.०
४८०००००.०
७०००००.०

२३ साफहत्र्, कला पररर्द् गठन तथा पररचालन
२४ अन्त्तर फवद्यालर् अध्र्र्न अवलोकन भ्रमण

५००००.०
१०००००.०

शिक्षा फवकास कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

३०६५००००.०

कैफिर्त

ङ. सूचना प्रफवर्ि कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ वाफर्यक क्र्ालेण्डर प्रकािन

100000.0

२ तामाकोिी आवाज प्रकािन

200000.0

३ फवद्यालर् तथा वडा तहमा सूचना प्रफवर्ि तार्लम

700000.0

४ इन्त्टरनेट तथा प्रफवर्ि व्र्वस्ट्थापन

500000.0
सूचना प्रफवर्ि कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

कैफिर्त

1500000.0

च. सहकारी फवकास कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ साझेदारीमा सहकारी व्र्वस्ट्थापन तथा लेखापालन तार्लम

250000.0

२ सहकारी व्र्वस्ट्थापन तथा समन्त्वर् सर्मर्त बैठक फवफवि खचय

100000.0

३ अन्त्तर सहकारी अवलोकन भ्रमण

100000.0

४ सहकारी अनुगमन

100000.0

५ र्भमेश्वर दाना उद्योगलाई व्र्वस्ट्थापन खचय

350000.0

सहकारी फवकास कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

कैफिर्त

900000.0

ि. न्त्र्ार् सम्पादन तथा न्त्र्ाफर्क र्नरुपण कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ हरे क वडामा २ ददवसीर् न्त्र्ार्मा पहुँच अर्भवृफि कार्यक्रम

350000.0

२ न्त्र्ाफर्क सर्मर्त बैठक तथा र्ातार्ात खचय

200000.0

३ कानूनी सललाह सम्बन्त्िी सेवा परामिय

100000.0

४ मेलर्मलापकतायलाई पुनतायजगी तार्लम

150000.0

मेलर्मलापकतायलाई मफहनाको ३ वटा सम्म फववाद र्मलापर गदाय खाजा खचय प्रर्त
५ र्मलापरको ९०० का दरले
६ मेलर्मलाप केन्त्रमा िर्नयचर तथा कार्ायलर् व्र्वस्ट्थापन
न्त्र्ाफर्क सर्मर्त र मेलर्मलापकताय सं र्ोजक बीच मार्सक सर्मक्षा बैठकको लार्ग र्ातार्ात
७ खचय
८ जनप्रर्तर्नर्िहरुका लार्ग न्त्र्ार् सम्पादन तथा न्त्र्ाफर्क र्नरुपण तार्लम
९ असहार् न्त्र्ार् सहर्ोग कार्यक्रम
१० फवद्याथीहरुलाई कानूनी साक्षरता तथा दुव्र्यसन फवरुिको सचेतना कार्यक्रम
न्त्र्ार् सम्पादन तथा न्त्र्ाफर्क र्नरुपण कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

100000.0
200000.0
100000.0
300000.0
50000.0
200000.0
1750000.0

कैफिर्त

ज.स्ट्वास्ट््र् सेवा कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

१ करारमा कार्यरत स्ट्वास्ट््र्कमीको तलव

बजेट रकम रु.

कैफिर्त

८९०००००.०

२ सुरशक्षत मातृत्व कार्यक्रम

९९००००.०

३ प्रर्ोगिाला सञ्चालन तथा व्र्वस्ट्थापन

१५०००००.०

४ नागररक उपचार सहर्ोग कार्यक्रम

८०००००.०

५ स्ट्वास्ट््र् वीमा सञ्चालन तथा व्र्वस्ट्थापन

१००००००.०

६ ग्रामीण अलरासाउण्ड कार्यक्रम

२०००००.०

७ ज्र्ेष्ठ नागररक तथा फवकलाङ्ग उपचार घुशम्त र्सफवर

७०००००.०

८ स्ट्वर्ंसेफवकाहरुको मार्सक सर्मक्षा वैठक

८४००००.०

९ पोर्ण कार्यक्रम लेखाजोखा

३०००००.०

१० फविेर्ज्ञ सेवा सफहतको स्ट्वास्ट््र् शिफवर

७०००००.०

११ र्निःिुलक फवतरणको लार्ग और्र्ि खरीद

३००००००.०

१२ स्ट्वास्ट््र्कमी तथा स्ट्वर्ंसेफवकाहरुको क्षमता अर्भबृदि तार्लम

७०००००.०

१३ स्ट्वास्ट््र् सं स्ट्थाहरुको सामाशजक लेखा परीक्षण

१०००००.०

१४ एम्वुलेन्त्स ममयत तथा व्र्वस्ट्थापन

३५००००.०

१५ स्ट्वास्ट््र् सम्वन्त्िी अर्भलेख तथा प्रर्तवेदन िाराम िपाई

१०००००.०

१६ वाफर्यक सर्मक्षा वैठक सञ्चालन

१५००००.०

१७ स्ट्वास्ट््र्कमीहरुको फिलड भत्ता

१९००००.०

१८ कार्ायलर् सञ्चालन तथा भैपरी आउने खचय

१५००००.०

१९ स्ट्वास्ट्थर्चौकीहरुमा सशजयकल सामाग्री तथा िर्नयचर खरीद

३०००००.०

२० मफहला स्ट्वास्ट््र् स्ट्वर्ंसेफवकाहरुको फवदाई प्रोत्साहन कार्यक्रम

२०००००.०

२१ मफहला स्ट्वास्ट््र् स्ट्वर्ंसेफवकाहरुको कार्ायलर् सञ्चालन खचय

१३०००.०

२२ रक्त सञ्चार केन्त्र (नेपाल रे डक्रम सोसाईटी)दोलखालाई सहर्ोग कार्यक्रम

५००००.०

२३ स्ट्वास्ट््र् फवमाको फप्रर्मर्म भूक्तानी सहर्ोग

५०००००.०
स्ट्वास्ट््र् सेवा कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

२१७३३०००.०

झ. सामाशजक सुरक्षा तथा घटना दताय र र्ोजना िाखाको कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ एम. आई. एस अपरे टर तथा फिलड सहार्कको ६ मफहनाको तलव

६०५०००.०

२ वडाबाट सामाशजक सुरक्षा फवतरण कार्यक्रम खचय

७०००००.०

३ र्ोजना सम्झौता तथा भूक्तानी प्रकृर्ा सम्वशन्त्ि अर्भमुखीकरण

२१००००.०

४ र्ोजना पुशस्ट्तका िपाई

१०००००.०

सामाशजक सुरक्षा तथा घटना दताय र र्ोजना िाखा तियको जम्मा बजेट रकम

१६१५०००.०

कैफिर्त

ञ. मफहला तथा वालवार्लका र लशक्षत वगय सम्वशन्त्ि कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ लैफङ्गक फहँसा फपर्डत सहर्ोग कार्यक्रम

१०००००.०

२ मफहला सञ्जाल माियत अन्त्तराफष्ट्रर् मफहला ददवस कार्यक्रम सञ्चालन

३५००००.०

३ लशक्षत वगयको लार्ग र्सपमुलक तथा अथोपाजयन कार्यक्रम सवै वडाबाट

१२०००००.०

४ बालमैरी पार्लका घोर्णाको तर्ारी सम्वशन्त्ि कार्यक्रम

३०००००.०

५ सिशक्तकरण तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम आददवासी जनजाती सवै वडामा

३५००००.०

६ जातीर् भेदभाव र िु वािु त फवरुि सचेतनामुलक कार्यक्रम सवै वडामा

३५००००.०

७ ग बगयका अपाङ्गहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता

कैफिर्त

२००००००.०

८ अपाङ्गहरुको लार्ग सहार्क सामाग्री फवतरण

३०००००.०

९ स्ट्थानीर् समन्त्वर् सर्मर्तको वैठक भत्ता

२०००००.०

१० सवै कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूलर्ाङ्कन

५००००.०

११ १६ ददने मफहला फहँसा फवरुिको कार्यक्रम

३५००००.०

१२ वाल फववाह फवरुिको सचेतना कार्यक्रम

१०००००.०

मफहला तथा वालवार्लका र लशक्षत वगय कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम
ट.

५६५००००.०

खानेपानी तथा सरसिाई स्ट्वच्िता अर्भर्ान कार्यक्रम

१

साझेदारीमा खानेपानी र्ोजना र्नमायण तथा ममयत कार्यक्रम

२००००००.०

२

एक घर एक िारा ममयत तथा फवस्ट्तार कार्यक्रम

५००००००.०

३

सरसिाई अर्भर्ान सञ्चालन कार्यक्रम

२०००००.०

खानेपानी तथा सरसिाई स्ट्वच्िता अर्भर्ान कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

७२०००००.०

ठ. पूवायिार फवकास कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१

व्र्ाक हो लोडर खरीद

२

वडागत पूवायिार फवकास कार्यक्रम

३

पार्लकास्ट्तरीर् पूवायिार फवकास कार्यक्रम

४

समपुरक कोर्

45000000.0

५

आगामी वर्य भ ुक्तानी ददनुपने र्ोजनाहरुको बजेट रकम

40000000.0

कैफिर्त

5000000.0
21000000.0
7000000.0

पूवायिार फवकास कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

118000000.0

सूचना तथा सञ्चार सम्वशन्त्ि कार्यक्रम
१

सञ्चार माध्र्म माियत साझेदारीमा प्रचार प्रसार कार्यक्रम

200000.0

२

परकार भ्रमण तथा अनुगमन सहर्ोग कार्यक्रम

100000.0

सूचना तथा सञ्चार सम्बन्त्िी कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

300000.0

ड. वन, वातावरण तथा फवपद व्र्वस्ट्थापन कार्यक्रम
क्र. सं .

कार्यक्रम शिर्यक

बजेट रकम रु.

१ वाँदर र्नर्न्त्रण तथा व्र्वस्ट्थापन कार्यक्रम

200000.0

२ सामुदाफर्क वनसं गको साझेदारीमा वनजन्त्र् आर्आजयन कार्यक्रम

350000.0

वन वातावरण तथा फवपद् व्र्स्ट्थापन कार्यक्रम तियको जम्मा बजेट रकम

550000.0

कैफिर्त

