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पटेवा सुगौली गाउँपािलका - ८०२२२५०८१०१

१ पा र िमक कमचारी
गा.पा
रीय

२११११ १३ मिहना ८०,०८,००० ८०,०८,०००

२
अिमन र उजुरी शासनको
पोशाक खच २११२१ २ सं ा २०,००० २०,०००

३ पोशाक गा.पा
रीय

२११२१ ५५ सं ा ५,५०,००० ५,५०,०००

४ औषधीउपचार खच
गा.पा
रीय

२११२३ २० पटक १,००,००० १,००,०००

५ अिमन र उजुरी शासनको
महंगी भ ा

२११३२ १२ मिहना ४८,००० ४८,०००

६ महंगी भ ा
गा.पा
रीय

२११३२ ६५० जना १३,००,००० १३,००,०००

७ कमचारीको बैठक भ ा
गा.पा
रीय २११३४ २५ पटक २,५०,००० २,५०,०००

८ कमचारी ो ाहन तथा
पुर ार

गा.पा
रीय

२११३५ ५ सं ा २,५०,००० २,५०,०००

९ अ  भ ा
गा.पा
रीय

२११३९ २५ पटक २,५०,००० २,५०,०००

१०
ाियक सिमितका

पदािधकारीह को बैठक भ ा
गा.पा
रीय २११४१ १० पटक १,५०,००० १,५०,०००

११ पदािधकारीअ  सुिबधा
गा.पा
रीय

२११४२ २४ मिहना १,५०,००,००० १,५०,००,०००

१२ पदािधकारी अ  भ ा
गा.पा
रीय २११४९ २० पटक २,००,००० २,००,०००

१३ कमचारी क ाण कोष गा.पा
रीय

२१२१४ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

१४ पानी तथा िबजुली
गा.पा
रीय

२२१११ १३ मिहना ५,००,००० ५,००,०००

१५ संचार महसुल
गा.पा
रीय २२११२ १३ मिहना ५,००,००० ५,००,०००

१६ सावजिनक उपयोिगताको सेवा
खच

गा.पा
रीय

२२११३ २ पटक १,००,००० १,००,०००

१७ इ न (पदािधकारी)
गा.पा
रीय २२२११ ४,००० िलटर ४,००,००० ४,००,०००

१८ इ न (कायालय योजन)
गा.पा
रीय

२२२१२ १२,००० िलटर १२,००,००० १२,००,०००

१९ सवारी साधन ममत खच
गा.पा
रीय

२२२१३ २०० पटक १०,००,००० १०,००,०००

२० िबमा तथा नवीकरण खच
गा.पा
रीय २२२१४ ३५ सं ा ३,५०,००० ३,५०,०००

२१ मेिशनरी तथा औजार ममत
स ार तथा स ालन खच

गा.पा
रीय

२२२२१ २० पटक ४,००,००० ४,००,०००

२२
खोप िनक ा र र रंग
रोगन सबै २२२३१ १ पटक १,५०,००० १,५०,०००

२३ िनिमत सावजिनक स ि को
ममत स ार खच

गा.पा
रीय

२२२३१ ५ पटक १,००,००० १,००,०००

२४
वडा नं २ का िव ालयह को
फिनचर ममत

२ २२२९१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

२५
वडा नं ४ का िव ालयह को
फिनचर ममत ४ २२२९१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

२६ ी ने.रा.मा.िव िनचुटा को
फिनचर ममत

५, िनचुटा २२२९१ १ पटक ५०,००० ५०,०००

२७
मसल  तथा कायालय
सामा ी

गा.पा
रीय

२२३११ ५ पटक १५,००,००० १५,००,०००

२८
ा  स ी ितवेदन तथा

फामट छपाई सवै २२३११ ३ गोटा ३,००,००० ३,००,०००
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२९ िहउदे वष घासको िवउ ख रद गा.पा
रीय

२२३१२ १५० के.जी. १,५०,००० १,५०,०००

३० पु क तथा साम ी खच
गा.पा
रीय २२३१३ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३१ इ न - अ  योजन गा.पा
रीय

२२३१४ १ पटक १,५०,००० १,५०,०००

३२
प पि का, छपाई तथा सूचना
काशन खच

गा.पा
रीय

२२३१५ १०० पटक १०,००,००० १०,००,०००

३३ अ  कायालय संचालन खच
गा.पा
रीय २२३१९ १० पटक २,००,००० २,००,०००

३४ .अ बैठक व थापन
(िचया,ना ा आदी)

सबै
िव ालय

२२३१९ १५ पटक १,५०,००० १,५०,०००

३५
कानुनी स ाहकारको
तलबभ ा

२२४११ १२ मिहना १,२०,००० १,२०,०००

३६ हरीलाई भ ा गा.पा
रीय

२२४११ २० सं ा १०,००० १०,०००

३७ मेलिमलाप कताह को भ ा
गा.पा
रीय

२२४११ १० पटक ४०,००० ४०,०००

३८ सेवा र परामश खच
गा.पा
रीय २२४११ ६ पटक १२,००,००० ५,७९,००० ६,२१,०००

३९ करार सेवा शु गा.पा
रीय

२२४१३ १० मिहना १०,००,००० १०,००,०००

४० चकुदारह को पा र िमक सबै २२४१३ १२ मिहना ३,८२,८०० ३,८२,८००

४१ मिहला ा  यम
सेिवकाह को मािसक भ ा

सबै २२४१३ ३६ सं ा ७,०२,००० ७,०२,०००

४२
वडा नं. ३ मा सामुदाियक
ा  ईकाइ संचालन तथा

कमचारी भना
३ २२४१३ १ गोटा ४,००,००० ४,००,०००

४३
सरसफाई कमचारीको
पा र िमक २, गादी २२४१३ १ जना १,००,००० १,००,०००

४४ सरसफाईसेवा शु गा.पा
रीय

२२४१४ १ पटक १,००,००० १,००,०००

४५ अ  सेवा शु
गा.पा
रीय

२२४१९ २३ सं ा ९२,००,००० ९२,००,०००

४६ अिमनको तलव भ ा २२४१९ १३ मिहना ३,४५,९३० ३,४५,९३०

४७ उजुरी शासनको तलब भ ा २२४१९ १३ मिहना ३,६६,६०० ३,६६,६००

४८ कमचारीह को लािग मता
िवकास तािलम

गा.पा
रीय

२२५११ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

४९ कृिष समुस प रचालन तािलम सवै २२५१२ ५ पटक १,२५,००० १,२५,०००

५०
कोरोना भाइरस कोिभड-१९
स ी चेतना मू  तािलम

गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

५१
गा.प. रीय कृषक गो ी
संचालन सबै २२५१२ १ पटक ५०,००० ५०,०००

५२ नेतृ  तथा सं थागत िवकास
तािलम

गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

५३
पारािलगल किमितको काय
मता िवकास तािलम

गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

५४
बाल िववाह, दाइजो था,
मिहला िहंसा िव  तािलम

गा.पा
रीय २२५१२ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

५५ बालअिधकार स ी तािलम गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक २,५०,००० २,५०,०००

५६
मानव अिधकार स ी
तािलम

गा.पा
रीय २२५१२ १ पटक २,००,००० २,००,०००

५७ लघु उधम िवकास तािलम गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

५८
लागु औषधी दु सनी
रोकथाम काय म

गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००
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५९ वन संर ंण स ी जनचेतना
मू  तािलम

गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक २,००,००० २,००,०००

६० िशकम  तािलम
गा.पा
रीय २२५१२ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

६१
सन तथा नसन रोग स ी
सरोकारवाला तथा म.स. य.
से. अिभमु खकरण

सबै २२५१२ १ पटक १,५०,००० १,५०,०००

६२ सामािजक िबकृित िव
सडक नाटक

गा.पा
रीय

२२५१२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

६३
प किट  तथा त ांक

संकलन
सबै २२५२१ २० गोटा १,००,००० १,००,०००

६४
चैते धान बीउ िबतरण (५०%)
अनुदानमा सबै २२५२१ ५६ कुई ल ४,५०,००० ४,५०,०००

६५ बोका ख रद (७५-८०%) बोयर
जात

गा.पा
रीय

२२५२१ ४ सं ा ४,००,००० ४,००,०००

६६
युवा रोजगार काय म
अ गत उ त जातको बंगुरको
पाठा पाठी िवतरण

गा.पा
रीय

२२५२१ ४० सं ा ४,००,००० ४,००,०००

६७
हाईि ड धान बीउ िबतरण
(५०%) अनुदानमा सबै २२५२१ ४ कुई ल २,००,००० २,००,०००

६८ Fish िमन िमनरल िम र
ख रद

गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक २,००,००० २,००,०००

६९
अित िवप ह लाई चाडपव
मनाउन लाता कपडा ख रद

३, वडा नं.३
भरी

२२५२२ १ सं ा २,००,००० २,००,०००

७० आखा िशिवर संचालन
गा.पा
रीय २२५२२ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

७१
इिपडेिमक तथा आक क
रोग िनय ण काय म

गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

७२
उ त तरकारी बीउ िकट
िवतरण सबै २२५२२ ३,००० गोटा ३,००,००० ३,००,०००

७३
उपभो ा सिमितका अ
सिचव र कोषा अ ह को
लािग तािलम

गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक २,००,००० २,००,०००

७४ यरोग मै ो ोपी कै सबै २२५२२ २ पटक १,२०,००० १,२०,०००

७५ काय म खच
गा.पा
रीय २२५२२ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

७६ खोप काय म-पशु गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

७७
गँ  बीउ िबतरण (५० ितशत
अनुदानमा) सबै २२५२२ १२५ कुई ल १०,००,००० १०,००,०००

७८ गा.पा रीय खेलकुद संचालन
खच

गा.पा
रीय

२२५२२ १० खेल २०,००,००० २०,००,०००

७९ ाउ खेती िवकास काय म सबै २२५२२ १ सं ा ५०,००० ५०,०००

८० जे  नागरीक स ान काय म गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक ६,५०,००० ६,५०,०००

८१

डेपुटी मेयर क  पसालाई
ाियक सिमितका तािलम

काम कत  र अिधकार
स मा

२२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

८२
था  सं ृ ितको जगेना हेतु
बृतिच  िनमाण

सबै २२५२२ १ सं ा ५,००,००० ५,००,०००

८३
ज को लािग उ त जातको

(मुरा) रा ो ख रद
गा.पा
रीय २२५२२ १ सं ा २,००,००० २,००,०००

८४ पूण सरसफाई स ी तािलम गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

८५ पशु औषधी ख रद
गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

८६ पािलकाको िगत िनमाण सबै, सबै २२५२२ १ सं ा ५,००,००० ५,००,०००

८७ पािलकाको बृतिच  िनमाण सबै २२५२२ १ सं ा ५,००,००० ५,००,०००
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पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान
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/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .
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आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

८८
बिथ  से रमा सुतकेरी ने
मिहलालाई पोषण यु  आहार
िवतरण

सबै २२५२२ १ पटक ३,५०,००० ३,५०,०००

८९
बष धान बीउ िबतरण (५०%)
अनुदानमा

सबै २२५२२ ५० कुई ल ४,००,००० ४,००,०००

९० ब े ीय पोषण काय म सबै २२५२२ १० पटक १०,००,००० १०,००,०००

९१
बाली संर ण काय म
(िबषादी ख रद)

सबै २२५२२ १,२०० सं ा ३,००,००० ३,००,०००

९२
बीउ िवजन आ िनभर
काय म (मुल िबउ )

सबै २२५२२ १ गोटा १,००,००० १,००,०००

९३ भकारो सुधार काय म गा.पा
रीय

२२५२२ ३० सं ा ४,५०,००० ४,५०,०००

९४
म. ा. यं.से र कमचारी तथा
जन ितिनिध िबच अ रि या
काय म

सवै २२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

९५
मेलिमलाप कताह को लािग
र े सर तािलम २२५२२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

९६
मिहला ा  यं
सेवीकाह को स ान जनक
िवदाई काय म

सवै २२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

९७ माछा पालन वसायको लािग
आव क औषधी ख रद

गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक २,५०,००० २,५०,०००

९८
माछा पालन वसायको लािग
चुना ख रद

गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक १,५०,००० १,५०,०००

९९ राि य धान िदवस सबै २२५२२ १ गोटा १,००,००० १,००,०००

१०० िव ाथ  भना अिभयान
सबै
िव ालय २२५२२ १ पटक १,५०,००० १,५०,०००

१०१ िवपद व थापन तािलम गा.पा
रीय

२२५२२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

१०२ िविभ  िदवसह  मनाउने खच
गा.पा
रीय

२२५२२ ३ पटक ३,००,००० ३,००,०००

१०३ सुचनाको हक स ी तािलम
गा.पा
रीय २२५२२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

१०४
ा  कम  र संचार कम

िवच ा  स ी
अ रि या काय म

सवै २२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

१०५
ि पालीका ब मुखी ा स
िनमाणको लािग माटो प र ण
गन

२ २२५२९ ५ पटक २,५०,००० २,५०,०००

१०६
िविभ  धम सं ृ ित वधन
तथा जागृण

गा.पा
रीय

२२५२९ ५ पटक ५,००,००० ५,००,०००

१०७ िविवध काय म खच
गा.पा
रीय २२५२९ १ पटक १,००,००० १,००,०००

१०८ अनुगमन, मू ांकन खच गा.पा
रीय

२२६११ ३० पटक ७,५०,००० ७,५०,०००

१०९ मण खच
गा.पा
रीय

२२६१२ २०० पटक १२,००,००० १२,००,०००

११०
िविश   तथा ितिनिध
म लको मण खच

गा.पा
रीय २२६१३ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

१११ िविवध खच
गा.पा
रीय

२२७११ २० पटक १०,००,००० १०,००,०००

११२
ा  चौकी सोनवषामा

खानेपानी धारा जडान/िनमाण १, सोनवषा २२७११ १ गोटा २८,००० २८,०००

११३ सभा स ालन खच गा.पा
रीय

२२७२१ २ पटक ९,००,००० ९,००,०००

११४
तीन वटै मा.िव ह  (रंङपुर,
सुगौली र िनचुटामा) १० + २
संचालन अनुदान

गा.पा
रीय २५३११ ३ िवधालय/स था ३६,००,००० ३६,००,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना
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काया यन
ने थान
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ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

११५
बालिबकास सहजकताह लाई
ित मिहना  २०००।- का
दरले अनुदान

सबै
िव ालय

२५३११ २८ सं ा ६,७२,००० ६,७२,०००

११६
मदाशा शुलेमािनया दा ल
उ ुमको िवद्युत वाय र  र
पंखा जडान

१, सोनवषा २५३११ १ िवधालय/स था ६०,००० ६०,०००

११७

िव ालयह मा सेिनटाइजर,
मा , सावुन, हे वास
लगायतका सामा ीह
उपल  गराउने

सबै
िव ालय

२५३११ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

११८ ी अ णोयदय कोिपला ा.िव
चािफको िश क अनुदान

२ २५३११ १३ मिहना ९७,५०० ९७,५००

११९
ी अ णोयदय कोिपला ा.िव
चािफमा िवद्युत वाय र  र
पंखा जडान

२, चािफ २५३११ १ िवधालय/स था ६०,००० ६०,०००

१२०
ी गादी माई आ.िव पि म
देकुली िवद्युत वाय र  र
पंखा जडान

३, पि म
देकुली

२५३११ १ िवधालय/स था ६०,००० ६०,०००

१२१
ी गादीमाई आ.िव पि म
देकुली िश कको तलब
अनुदान

३ २५३११ १३ मिहना १,९५,००० १,९५,०००

१२२
ी जनता आधारभूत िव.
पथरैयाको शौचालय ममत ४, पथरैया २५३११ १ िवधालय/स था १,५०,००० १,५०,०००

१२३
ी जयदुग दिलत आ.िव
मोरटोल िश कको तलब
अनुदान

५ २५३११ १३ मिहना ९७,५०० ९७,५००

१२४
ी जयदुग दिलत आ.िव
मोरटोलको िवद्युत वाय र  र
पंखा जडान

५, मोरटोल २५३११ १ िवधालय/स था ६०,००० ६०,०००

१२५
ी ने.रा.आ.िव उ र सुगौली
िवद्युत वाय र  र पंखा जडान

४, उ र
सुगौली

२५३११ १ िवधालय/स था ६०,००० ६०,०००

१२६
ी ने.रा.आ.िव थरघटी
चाफीको िश क अनुदान २ २५३११ १३ मिहना १,९५,००० १,९५,०००

१२७ ी ने.रा.आ.िव पटेवा िवद्युत
वाय र  र पंखा जडान

४, पटेवा २५३११ १ िवधालय/स था १,००,००० १,००,०००

१२८
ी ने.रा.आ.िव फरादवा
खानेपानी घारा जडान र मोटर
जडान

४, फरादवा २५३११ १ िवधालय/स था ५०,००० ५०,०००

१२९
ी ने.रा.आ.िव फरादवा
िश कको तलव भ ा ४ २५३११ १३ मिहना ९७,५०० ९७,५००

१३० ी ने.रा.आ.िव बेलवा िवद्युत
जडान

२, बेलवा २५३११ १ िवधालय/स था ६०,००० ६०,०००

१३१
ी ने.रा.आ.िव बेलवामा
िश कको तलब अनुदान

२ २५३११ १३ मिहना ३,९०,००० ३,९०,०००

१३२
ी ने.रा.आ.िव रामपुर
िश कको तलब भ ा ३ २५३११ १३ मिहना ९७,५०० ९७,५००

१३३
ी ने.रा.आ.िव रामभौरी
भाठामा िवद्युत वाय र  र
पंखा जडान

१, रामभौरी
भाठा २५३११ १ िवधालय/स था १,००,००० १,००,०००

१३४
ी ने.रा.आ.िव रामभौरी
भाठामा िश क अनुदान

१ २५३११ १३ मिहना ९७,५०० ९७,५००

१३५
ी ने.रा.आ.िव ल मीपुरको
िवद्युत वाय र  धाराको ेट
फम िनमाण तथा मोटर जडान

२,
ल मीपुर

२५३११ १ िवधालय/स था ९४,५०० ९४,५००

१३६
ी ने.रा.आ.िव ल मीपुरमा
िश क तलब अनुदान २ २५३११ १३ मिहना १,९५,००० १,९५,०००

१३७ ी ने.रा.आ.िव िव ाम टोल
िवद्युत वाय र  र पंखा जडान

२, िव ाम
टोल

२५३११ १ िवधालय/स था ६०,००० ६०,०००

१३८
ी ने.रा.आ.िव िव ाम टोलमा
िश कको तलब अनुदान २ २५३११ १३ मिहना ९७,५०० ९७,५००
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पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८
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काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

१३९ ी ने.रा.आ.िव. पूव देकुली
िश कको तलब अनुदान

३, पूव
देकुली

२५३११ १३ मिहना ३,५१,००० ३,५१,०००

१४०
ी ने.रा.मा.िव िनचुटा
िश कको तलव अनुदान ५ २५३११ १३ मिहना ९७,५०० ९७,५००

१४१ ी ने.रा.मा.िव रंगपुरमा
िश कको तलब अनुदान

२ २५३११ १३ मिहना १,९५,००० १,९५,०००

१४२
ी ने.रा.मा.िव सुगौली दा.प
मा.िव िश कको तलव
अनुदान

४ २५३११ १३ मिहना १,९५,००० १,९५,०००

१४३
ी वनदेवी आ.िव भतौडा
िश कको तलव अनुदान

४ २५३११ १३ मिहना १,९५,००० १,९५,०००

१४४
धािमक तथा सां ृ ितक सं था
सहायता

गा.पा
रीय २५३१४ १० पटक १,००,००० १,००,०००

१४५

गादी ा.चौकीबाट
सु े रीलाई िनः शु  घर
पुयाउनेको लािग िवद्युत
उपभो ा सिमित गादी लाई
अनुदान

२, गादी २५३१५ १०० सं ा २,००,००० २,००,०००

१४६
बजयब ी एफ.एम.मा
िब ापनको लािग

,
िबजयब ी २५३१५ १ सं ा ३,००,००० ३,००,०००

१४७
सामुिहक तथा साियक
तरकारी खेती गन युवालाई
अनुदान

सबै २५३१५ १ सं ा १०,००,००० १०,००,०००

१४८

पारालाइिसस, मुटुरोग, मृगौला
रोग, ानकृयाज, ेनहेमरेज,
ा र। रिकसोिनजम,

अलजाइमर ज ा घाटक
रोगीह लाई औषधी उपचार
खच

सबै २७११२ ५० सं ा ५,००,००० ५,००,०००

१४९
छा  छा ाह लाई पुर ार
तथा ो ाहन

सबै
िव ालय

२७२११ २० सं ा १,००,००० १,००,०००

१५०
ािविधक िश ाको लािग ४
जना िव ाथ लाई छा वृ ी
अनुदान

गा.पा
रीय

२७२११ ४ सं ा ८,२०,००० ८,२०,०००

१५१
िवपद व थापन कोष
(कोिभड १९ रोकथाम तथा
िनय ण समेत)

सबै २७२१२ १ सं ा ६०,००,००० ६०,००,०००

१५२ औषधी ख रद सवै २७२१३ १ गोटा १५,००,००० १५,००,०००

१५३ अ  सामािजक सहायता
गा.पा
रीय २७२१९ १ पटक १,००,००० १,००,०००

१५४ घरभाडा सबै २८१४२ १२ मिहना १०,८०,००० १०,८०,०००

१५५
सवारी साधन तथा मेिशनर
औजार भाडा

गा.पा
रीय २८१४३ २० पटक २,००,००० २,००,०००

१५६ भैपरी आउने चालु खच सबै २८९११ १ सं ा ४,००,००० ४,००,०००

१५७ इ ुमे  ख रद ३११२२ १ सं ा ५०,००० ५०,०००

१५८ झारपात गोडने मेिशन ख रद सबै ३११२२ १० गोटा ३,००,००० ३,००,०००

१५९ िप.एच तथा अ जन िमटर
ख रद

गा.पा
रीय

३११२२ १ पटक २,००,००० २,००,०००

१६० फुट े मेिशन ख रद सबै, सबै ३११२२ ५ गोटा १,२५,००० १,२५,०००

१६१ मेिशनरी तथा औजार
गा.पा
रीय

३११२२ १२ गोटा ६,००,००० ६,००,०००

१६२ ेयर टंकी ख रद
गा.पा
रीय ३११२२ १०० गोटा ६,००,००० ६,००,०००

१६३ ा  चौकी सोनवषाको
लािग ि ज ख रद

१, सोनवषा ३११२२ १ गोटा ५०,००० ५०,०००

१६४ फिनचर तथा िफ स
गा.पा
रीय

३११२३ १ पटक ४,५०,००० ४,५०,०००

१६५
क ुटर स वेयर िनमाण
तथा खरीद खच

गा.पा
रीय ३११३४ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

१६६
कमल दासको घर दे ख डोमा
पंिजयारको घर स  अधुरो
सडक ढलना

४, फरादवा ३११५१ २० िम. २,००,००० २,००,०००

१६७
केशर बहादुर आलेको घर
दे ख किपल पुलामीको घर
स  सडक ढलान

२, चाफी ३११५१ १०० िम. १०,००,००० १०,००,०००

१६८
कायपािलकाबाट छनौट
भएका सडक बोडबाट
ीकृित ा  योजना

३११५१ १ सं ा २०,००,००० २०,००,०००

१६९
गौरी राउतको घर दे ख पुव
सडक ढलान

५, िनचुटा ३११५१ १० िम. १,००,००० १,००,०००

१७०
चाफी िभ ी पुरानो बाटोमा
कलभट िनमाण २, चाफी ३११५१ १ गोटा ३,००,००० ३,००,०००

१७१
जादोलाल दुसादको घर दे ख
पुव माटोपुरी ेभल गन

५, िनचुटा ३११५१ २ िक.िम. २,००,००० २,००,०००

१७२
झेगड मु खयाको घर दे ख मेन
बाटो स  माटो पु र ेभल ५, देउ रया ३११५१ १ िक.िम. ५,००,००० ५,००,०००

१७३
टा फरमर दे ख सुभान
िमयाको घर स  सडक
ढलान

५, िनचुटा ३११५१ २० िम. २,००,००० २,००,०००

१७४
ठुलो सुगौली दे ख बांधको
िफ मा जाने बाटोमा कलभट
िनमाण

४, दि ण
सुगौली

३११५१ १ गोटा ८,००,००० ८,००,०००

१७५ थरघटी भ दुको घरबाट उ र
सदक ढलान

२ ३११५१ ५० िम. ५,००,००० ५,००,०००

१७६
दल बहादुर रानाको घर दे ख
च े री म र स  बाटो
ेभल

२, चाफी ३११५१ १ िक.िम. ३,००,००० ३,००,०००

१७७
धमब ीको अधुरो सडक
ढलान २, धमब ी ३११५१ १ पटक ८,००,००० ८,००,०००

१७८
पुरे  दासको घर दे ख
च का दासको घरस  सदक
ढलान

४, दि ण
सुगौली

३११५१ ३० िम. ३,००,००० ३,००,०००

१७९ िपपलको ख दे ख र पुर
जोडने सडक माटोपुरी ेभल

२, गादी ३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

१८०

फरहदवा गाउमा स नारायण
कुम को घर दे ख हेमन
ठाकुरको घर स  माटो पुरी
ेभल

४,
फरहदवा

३११५१ १ िक.िम. ५,००,००० ५,००,०००

१८१
भागवित चौधरीको घर
अगाडीको बाटो ढलान

५, देउ रया ३११५१ ७० िम. ७,००,००० ७,००,०००

१८२
मोित राउतको घर दे ख ुप
ठाकुरको घर स  अधुरो
ढलान

५, देउ रया ३११५१ २० िम. २,००,००० २,००,०००

१८३
मोहन दासको घर दे ख नाला
स  पानीको िनकास िनमाण ४, फरादवा ३११५१ १ पटक ५०,००० ५०,०००

१८४ मोहन पटवारीको घर दे ख पुव
सडक ढलान

५, िनचुटा ३११५१ ३० िम. ३,००,००० ३,००,०००

१८५
मोहन सहनीको घर दे ख
पि म सडक ढलान ५, िनचुटा ३११५१ २० िम. २,००,००० २,००,०००

१८६
राज िकशोर चौधरीको घर
दे ख िचरान िमल स  नाला र
सडक ढलान

५, देउ रया ३११५१ ३०० िम. ३०,००,००० ३०,००,०००

१८७ राजु भैयाको घर दे ख पुव
अधुरो सडक ढलान

२,
बैजनाथपुर

३११५१ ५० िम. ५,००,००० ५,००,०००

१८८
राधा चौधरीको घर दे ख अधुरो
ढलान

५, देउ रया ३११५१ २० िम. २,००,००० २,००,०००

१८९ रामपुर गाउको अधुरो ढलान ३, रामपुर ३११५१ १०० िम. १०,००,००० १०,००,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

१९०
रामि त साह गोढको घर दे ख
मेन बाटो स  अधुरो नाला र
ढलान

५, देउ रया ३११५१ २० िम. २,००,००० २,००,०००

१९१
रामराज दासको घर दे ख गाया
राउतको घर स  बाटो ढलान

२, बेलवा ३११५१ १ पटक १०,००,००० १०,००,०००

१९२
रगा दासको घर दे ख ेम
दासको घर स  सडक ढलान

४, उ र
सुगौली ३११५१ ४० िम. ४,००,००० ४,००,०००

१९३
लालदेवको घरदे ख िवजय
पटवारीको घर स  अधुरो
सडक र नाला ढलान

४, उ र
सुगौली

३११५१ ५० िम. ५,००,००० ५,००,०००

१९४
िशव दासको शेलर दे ख
चोकट दासको घर स  माटो
ेभल

४, उ र
सुगौली

३११५१ १ िक.िम. १,००,००० १,००,०००

१९५
संजय दासको घर दे ख ऋिष
ओझैयाको घरस  बाटो
ढलान

४, दि ण
सुगौली ३११५१ ३० िम. ३,००,००० ३,००,०००

१९६
सु ा टोल मिठयामा क ट
िनमाण (गत सालको भु ानी
चेक नसाटेको)

२,
सु ाटोल ३११५१ १ गोटा २,६७,६५७ २,६७,६५७

१९७
सुय पुलामीको घर दे ख
अगाडी जाने कृिष सडकमा
माटोपुरी ेभल

२, चािफ ३११५१ १ पटक २,००,००० २,००,०००

१९८
सानो देकुिलमा महे
ओझैयाको घर दे ख मुल बाटो
स  सडक ढलान

३, सानो
देकुिल ३११५१ १२० िम. १२,००,००० १२,००,०००

१९९
सोहन दासको घर दे ख दि ण
अधुरो सडक ढलान

२,
बैजनउथपुर ३११५१ ५० िम. ५,००,००० ५,००,०००

२००
दय चौधरीको घर दे ख
राजदेव महतोको घर स
बाटो ढलान

५, िनचुटा ३११५१ ४०० िम. २०,००,००० ५,१८,००० १४,८२,०००

२०१
िहरामनको घर दे ख िबहारीको
घरस  र िहरामनको घर दे ख
पोखरी स  माटो पुरी ेभल

३, धमपुर ३११५१ २ िक.िम. २,००,००० २,००,०००

२०२ कृिष पोल तार िब ार सबै ३११५३ ५ सं ा २५,००,००० २५,००,०००

२०३
वाड १ को लािग कृिषको लािग
पोलतार (गत सालको भु ानी
बाकी चेक नसाटेको)

१ ३११५३ १ सं ा ६,६२,७७९ ६,६२,७७९

२०४ गादी निद िनय ण २, गा.पा
रीय

३११५४ १ सं ा २०,००,००० २०,००,०००

२०५ भलुवाही निद िनय ण ४ ३११५४ १ सं ा ५०,००,००० ५०,००,०००

२०६ बो र  जडान / पाईप िवतरण सबै ३११५५ २० गोटा ८,००,००० ८,००,०००

२०७ सौय िसचाई योजना सबै ३११५५ ५ गोटा ७५,००,००० ७५,००,०००

२०८ खानेपानी धारा ख रद सबै ३११५६ २५० सं ा २५,००,००० २४,२९,००० ७१,०००

२०९ दुगा म रिनरको ईनार ममत
िनचुटा

५, िनचुटा ३११५६ १ गोटा १,००,००० १,००,०००

२१०
धानम ी रोजगार
काय ममा वृ ारोपण तथा
संर ण काय

गा.पा
रीय ३११५७ २ पटक १०,००,००० १०,००,०००

२११
अित िवप  ३५ घरधुरीह लाई
सामा  शौचालय सेट िवतरण ४, हरजोता ३११५८ १ पटक २,००,००० २,००,०००

२१२
ढेबर हजराको घर दे ख भगन
माझीको घर स  नाला
िनमाण

५, देउ रया ३११५८ ४० िम. २,००,००० २,००,०००

२१३
िबधालयह मा कोिभड
ुिनकरण तथा सरसफाइका

लािग टचलेस ेशन िनमाण

गा.पा
रीय

३११५८ १ सं ा ५,१९,०६२ ५,१९,०६२

२१४ लालबाबु चौधरीको पोखरी
दे ख चौक स  नाला िनमाण

५, देउ रया ३११५८ ६० िम. ३,००,००० ३,००,०००
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/ि याकलापको नाम
काया यन
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२१५
िसके  महराको घर दे ख
दो रक महराको घरस
अधुरो नाला िनमाण

४, दि ण
सुगौली

३११५८ ६० िम. ३,००,००० ३,००,०००

२१६
अधुरो भुइया बाबाको म र
िनमाण

४, दि ण
सुगौली

३११५९ १ गोटा १,००,००० १,००,०००

२१७
अधुरो भवन िनमाण र पुर
हरी चौकी २, गादी ३११५९ १ सं ा ५,००,००० ५,००,०००

२१८ अधुरो िशव मंिदर िनमाण
बै रया

१, बै रया ३११५९ १ सं ा ३,००,००० ३,००,०००

२१९ अ  सावजिनक िनमाण गा.पा ३११५९ ४ कोठा २,००,००० २,००,०००

२२० गढीमाई म र िनमाण
मुजविनया

१,
मुजविनया

३११५९ १ सं ा ३,००,००० ३,००,०००

२२१
गाउँ कायिलकाको
िनणयानुसार संचालन ग रने
योजना

गा.पा
रीय ३११५९ २ पटक ६०,२९,०८० ३१,२९,०८० २९,००,०००

२२२ छिठ घाट िनमाण ३, धमपुर ३११५९ १ सं ा ४,००,००० ४,००,०००

२२३
छिठघाट ममत , र रोगन र
सरसफाई वडा

३, वडा नं.३
भरी

३११५९ १ गोटा ४,००,००० ४,००,०००

२२४ छठी घाट िसढी िनमाण ४, भतौडा ३११५९ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

२२५
दु े रनाथ महादेव भाथामा
खानेपानी तथा शौचालय
िनमाण र धमशाला ममत

१ ३११५९ १ सं ा १०,००,००० १०,००,०००

२२६
दुगा माई म रको अधुरो
म र िनमाण

२, बेलवा ३११५९ २ गोटा २,००,००० १,००,००० १,००,०००

२२७
धनराज बाबाको मिठयामा
म र ममत ४ ३११५९ १ सं ा ५,००,००० ५,००,०००

२२८
पथरैया छिठघाटमा ील
रेिल

४, पथरैया ३११५९ १ गोटा ७,००,००० ७,००,०००

२२९
भूइया बाबाको अधुरो म र
िनमाण ५, देउ रया ३११५९ १ गोटा १,००,००० १,००,०००

२३० भगवितमाईको अधुरो म र
िनमाण

२, बेलवा ३११५९ १ गोटा ३,००,००० ३,००,०००

२३१
भुमरी माई धािमक थल
सौ यकरण

२ ३११५९ १ गोटा ५,००,००० ५,००,०००

२३२
भाथा गाउमा मिहला अधुरो
भवन िनमाण १, भाथा ३११५९ १ गोटा ३,००,००० ३,००,०००

२३३ ममत स ार कोष सबै ३११५९ १ सं ा ३०,००,००० ३०,००,०००

२३४ महे पुर गाउमा करैनीको
बोट मुिन चौतारा िगमाण

३, महे पुर ३११५९ १ सं ा १,००,००० १,००,०००

२३५
महे पुर वडा कायालयको पुव
गढीमाई म र िनमाण

३, महे पुर ३११५९ १ गोटा ३,००,००० ३,००,०००

२३६ रामपुर गाउमा म र िनमाण ३, रामपुर ३११५९ ५,००,००० सं ा ५,००,००० ५,००,०००

२३७
ी गादीमाई आ.िव पि म
देकुली छाना - ककत पाता
ममत

३, पि म
देकुली ३११५९ १ िवधालय/स था २,००,००० २,००,०००

२३८
ी जयदुग दिलत आ.िव
मोरटोलको िव ालय भवन
ममत

५, मोरटोल ३११५९ १ िवधालय/स था ३,००,००० ३,००,०००

२३९
ी ने.रा.आ.िव उ र सुगौली
शौचालय ममत

४, उ र
सुगौली ३११५९ १ िवधालय/स था १,५०,००० १,५०,०००

२४० ी ने.रा.आ.िव कंचनपुर बै रया
अधुरो भवन िनमाण

३, बै रया ३११५९ १ िवधालय/स था ४,००,००० ४,००,०००

२४१
ी ने.रा.आ.िव पटेवा को भवन
ममत

४, पटेवा ३११५९ १ िवधालय/स था ४,००,००० ४,००,०००

२४२
ी ने.रा.आ.िव बेलवा छाना
ममत २, बेलवा ३११५९ १ िवधालय/स था ३,००,००० ३,००,०००

२४३ ी ने.रा.आ.िव मिनहावा
शौचालय ममत

५,
मिनहारवा

३११५९ १ िवधालय/स था २,००,००० २,००,०००
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/ि याकलापको नाम
काया यन
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नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

२४४ ी ने.रा.आ.िव रामपुरको भवन
ममत

३, रामपुर ३११५९ १ िवधालय/स था २,००,००० २,००,०००

२४५
ी ने.रा.मा.िव िनचुटाको गेट
िनमाण ५, िनचुटा ३११५९ १ पटक २,००,००० २,००,०००

२४६
ी ने.रा.मा.िव सुगौली दा.प
िव ालय भवन तथा
क ाउ वाल ममत

४, दि ण
सुगौली

३११५९ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

२४७ समपुरक कोष सबै ३११५९ १ सं ा १,१०,००,००० १,१०,००,०००

२४८
ा  चौकी , वडा कायालय

तथा था  सेवा सदन को
र गरो न

२ ३११५९ ३ सं ा १५,००,००० १५,००,०००

२४९
ा  चौकी निजकको अधुरो

म र िनमाण (गत आ.व.को
भु ानी बाकी चेक नसाटेको)

२ ३११५९ १ गोटा ४,५०,५०२ ४,५०,५०२

२५० सातो माईको अधुरो म र
िनमाण

५, िनचुटा ३११५९ १ गोटा १,००,००० १,००,०००

२५१
सानो सुगौलीको िशव म रमा
मुत  थापना

४, सानो
सुगौली

३११५९ १ सं ा २,००,००० २,००,०००

२५२ सानो सुगौलीमा म र थापना
४, सानो
सुगौली ३११५९ १ गोटा ५,००,००० ५,००,०००

२५३
सोनवषा ा. चौकी वडा नं. १
अधुरो भवन िनमाण तथा माटो
पुन

१, सोनवषा ३११५९ १ गोटा ३,००,००० ३,००,०००

२५४ पािलका िभ का सोलार ममत सबै ३११७१ १०० गोटा २०,००,००० २०,००,०००

२५५
ि पालीका ब मुखी ा स
िनमाणको लािग DPR ार
गन

२ ३११७२ ९ पटक ४,५०,००० ४,५०,०००

२५६ ी ने.रा.मा.िव रंगपुरको ज ा
ख रद

२ ३१४११ १ पटक १५,००,००० १५,००,०००

२५७

ि पालीका ब मुखी ा स
पसाको दताको लािग धरौटी,
संकाय दता, िवषय दता तथा
अ  खच

२ ३१४४१ २ पटक १३,००,००० १३,००,०००

२५८ भैपरी आउने पँूजीगत देश
(matching fund)

३१५११ १ सं ा २०,००,००० २०,००,०००

पटेवा सुगौली गाउँपािलकावडा नं.१ - ८०२२२५०८२०१

२५९
मदाशा शुलेमािनया दा ल
उ ुमको िश क अनुदान

१, सोनवषा
गिदयानी २५३११ १० सं ा ५०,००० ५०,०००

२६०
ईशु िमयाको घर दे ख
जगरनाथ हजराको घर स
सडकमा माटो पुरी ेभल

१, सोनवषा ३११५१ १ पटक ५०,००० ५०,०००

२६१

क नपुर बै रया जमुिदन
िमयाको घर दे ख मिजद
िमयाको घर स  हयूमपाइप
जडान र माटो पुरी ेभल

१,
क नपुर
बै रया

३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२६२
गिदयानी आरमानको घर दे ख
श  माझीको घर स  माटो
पुरी ेभल

१, गिदयानी ३११५१ १ पटक ५०,००० ५०,०००

२६३
गिदयानी टोलको मूल सडक
देि ख पूव िभखन माझीको
घरस  माटो पुरी ेभल

१, गिदयानी ३११५१ १ पटक ५०,००० ५०,०००

२६४
गदीयानी टोल तेजा मूलको घर
दे ख रामजानकी मठ स
सडक ढलान

१, गिदयानी ३११५१ २ पटक १०,००,००० १०,००,०००

२६५
जायदा खातुनको घर दे ख
क नपुर बै रया ु ल स
बाटो ममत

१, गिदयानी ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

२६६
पुलामीको घर दे ख खानेपानी
टंकी स  सडकमा
हयूमपाइप र भेल

१, रामभौरी ३११५१ १ पटक २,००,००० २,००,०००
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२६७
बै रया मिनया देवीको घर दे ख
रामधारी मु खयाको घर स
सडक ढलान

१, बै रया ३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२६८
भुखल महराको घर दे ख
मलली टारीको फुटबल खे ने
िफ  स  सडक ढलान

१, गिदयानी ३११५१ १ पटक ८,००,००० ८,००,०००

२६९
मदाशा शुलेमािनया दा ल
उ ुमको क ाउ  िभ
माटो पुन

१, सोनवषा
गिदयानी ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

२७०
मुल बाटो दे ख ल मी
महतोको घर स  हयूमपाईप
जडान र माटो पुरी ेभल

१, भाथा ३११५१ १ पटक २,००,००० २,००,०००

२७१

मूलबाटो जोड बालकृ
अिधकारीको घर दै मुल
सडक स  हयूमपाइप जडान
र माटोपुरी ेभल

१, भाथा ३११५१ १ पटक २,५०,००० २,५०,०००

२७२
वडा भरीको सडक तथा
कुलोको लािग हयूमपाइप
ख रद

१, सबै ३११५१ १० गोटा १,००,००० १,००,०००

२७३
ी ने. रा. आ. िव भाथाको
क ाउ  िभ  माटो पुन

१, भाथा ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

२७४ अधुरो ईदगाह ढलान
१,
क नपुर ३११५९ १ सं ा २,५०,००० २,५०,०००

२७५
भतौडा रे जपो को अधुरो
शौचालय मािथ ज ापता
जडान

१, मलाली
टोल ३११५९ १ पटक ५०,००० ५०,०००

२७६
सोनवषा क थानको अधुरो
क ाउ  बाल िनमाण

१, सोनवषा ३११५९ १ पटक ३,५०,००० ३,५०,०००

२७७
सोनवषा ा  चौकी
अगाडीको अधुरो म र
िनमाण

१, सोनवषा ३११५९ १ सं ा ३,००,००० ३,००,०००

पटेवा सुगौली गाउँपािलकावडा नं.२ - ८०२२२५०८२०२

२७८
बंकुल गाउँ िभ  अधुरो सडक
ढलान

२, बंकुल ३११५१ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

२७९
मकवानी गाउँ िभ को अधुरो
सडक ढलान २, मकवानी ३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२८०
सु बा टोल चौकबाट उ र तफ
सडक ढलान

२, सु ा
टोल

३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२८१
सु बा टोल चौकबाट दि ण
तफ सडक ढलान

२, सु ा
टोल ३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२८२ सु बा टोलको पि म तफ
िसचाइ नाला िनमाण

२, सु ा
टोल

३११५१ ४० िम. २,००,००० २,००,०००

२८३
होम पाइप ख रद वडा नं. २को
लािग

२ ३११५५ ६ गोटा ३,००,००० ३,००,०००

२८४
चािफ गाउको चौर ममत तथा
वृ ारोपण २, चािफ ३११५७ १ पटक १,५०,००० १,५०,०००

२८५ चािफ जंगल िसमानामा
तारवार गन

२, चािफ ३११५७ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२८६
चािफको अधुरो मिहला भवन
िनमाण २, चािफ ३११५९ १ भवन ३,००,००० ३,००,०००

२८७
था  सेवा सदनको वा र ,
झयाल, ढोका, रंगरोगन तथा
पखाल सटर कोठा िनमाण

२, बेलवा ३११५९ २ पटक १५,००,००० १५,००,०००

२८८ बंकुल गाउ चोकको धारामा
ान गृह िनमाण

२, बंकुल ३११५९ १ पटक ५०,००० ५०,०००

२८९
वडा भरी िसमे को वे
ख रद तथा जडान

२ ३११५९ १० गोटा २,००,००० २,००,०००
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३, पूव
देकुली

३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२९१
धमपुरमा अधुरो नाला िनमाण
िकशोरी माझीको घर दे ख
पकडीको ख स

३, धमपुर ३११५१ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

२९२
धमपुरमा गणेश महतोको घर
दे ख दि ण कमलेश महतोको
घर स  सडक ढलान

३, धमपुर ३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२९३
पूव देकुली चौक दे ख उ र
महे पुर स  माटोपुरी ेभल

३, पूव
देकुली

३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२९४
राजकुमारको घर दे ख उ र
ह र महतोको घर स  नाला
िनमाण पुव देकुली

३, पूव
देकुली

३११५१ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

२९५ रामपुरको मुल सडक ढलान ३, रामपुर ३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२९६
रामपुरको मूल सडकको पूव
ल नदेव चौधरीको घर तफ
जाने बाटोमा ढलान

३, रामपुर ३११५१ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

२९७
सोनवषा था  टोलमा अधुरो
सडक ढलान ३, सोनवषा ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

२९८ सोनवषामा नाला िनमाण ३, सोनवषा ३११५१ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

२९९
पि म देकुलीमा अधुरो छठी
घाट िनमाण

३, पि म
देकुली ३११५९ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

३०० पि म देकुलीमा अधुरो दिलत
भवन िनमाण

३, पि म
देकुली

३११५९ १ सं ा ५,००,००० ५,००,०००

३०१
रामपुरमा अधुरो छठी घाट
िनमाण ३, रामपुर ३११५९ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००
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३०२
आकवा देखी सुगौली जाने
अधुरो सडक िनमाण ४, आकवा ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३०३
इ.प. कायालय दे ख दि ण
हरजोता गाउँ स  माटो पुरी
ेभल

४, हरजोता ३११५१ १ पटक २,००,००० २,००,०००

३०४
जगत पंिजयारको घर दे ख
सोहन महराको घर स  बाटो
ढलान र नाला िनमाण

४, दि ण
सुगौली

३११५१ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

३०५
तारा देवीको घर दे ख राजु
रामको घर स  अधुरो सडक
ढलान

४, आकवा ३११५१ १ पटक २,००,००० २,००,०००

३०६
पथरैया इ.  कायालय निजक
कुलोमा क ट िनमाण

४, पथरैया ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३०७
पथरैया म ी ूको घर दे ख
पूव मूल बाटो ममत ४, पथरैया ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३०८

बासदेव राउतको घर दे ख
पि म जठयानी पुल स
सडकको पूव िनर नाला
िनमाण

४, पथरैया ३११५१ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

३०९ मझरीया टोल दे ख उ र जाने
बाटोमा माटो पुरी ेभल

४, मझरीया ३११५१ १ पटक २,५०,००० २,५०,०००

३१०
मनोज पंिजयारको घर दे ख
बासुदेव चौधरीको घर दै नदी
समम अधुरो नाला िनमाण

४, आकवा ३११५१ १ पटक २,००,००० २,००,०००

३११
रामराज महतोको घर दे ख
देवज  महतोको गोवास स
सडक ेभल

४, पटेवा ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३१२
लालदेव महतोको खेत िनर,
मदन ितवारीको खेत िनर
क ट िनमाण

४, भतौडा ३११५१ १ पटक २,००,००० २,००,०००
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३१३
वडा कायालय दे ख ेम
दासको सेलर स  माटो पुरी
ेभल

४, दि ण
सुगौली

३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३१४
िशवचन राउतको घर दे ख
रोवन गुरोको घर स  नाला र
सडक ढलान

४, पटेवा ३११५१ १ पटक ४,००,००० ४,००,०००

३१५
ु ल दे ख पि म फुलवारीमा

क ट िनमाण
४, दि ण
सुगौली

३११५१ १ सं ा १,००,००० १,००,०००

३१६
सुगौली दा.प.मा मे र
राउतको खेत निजक क ट
िनमाण

४, दि ण
सुगौली

३११५१ १ सं ा १,००,००० १,००,०००

३१७
सुगौली मुल बाटोमा भोली
महतोको खेत िनर क ट
िनमाण

४, दि ण
सुगौली

३११५१ १ सं ा १,००,००० १,००,०००

३१८ हरजोता दे ख दि ण मूल
बाटोमा क ट िनमाण

४, हरजोता ३११५१ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३१९
अधुरो सामुदाियक भवन
िनमाण

४, फरादवा ३११५९ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

३२०

इनर गौरोको घर दे ख
िपपराहवा िट.डी र सतन
खाको गोठ दे ख हनुमान
म र स  बती पोल तार
जडान

४, उ र
सुगौली ३११५९ १ पटक २,००,००० २,००,०००

३२१ चमार टोलमा रहेको पुरानो
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४, आकवा ३११५९ १ पटक ५०,००० ५०,०००

३२२ पटेवामा िशव म र िनमाण ४, पटेवा ३११५९ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

३२३
पथरैया पि म टोलमा हम
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४, पथरैया ३११५९ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३२४
भतौडामा अधुरो धमशाला
िनमाण ४, भतौडा ३११५९ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

३२५
सुरे  महतोको पोखरी दे ख
दि ण तफ पुल िनर इटाको
पखाल

४, पटेवा ३११५९ १ पटक २,००,००० २,००,०००

३२६ ु लमा अधुरो पला र ममत
काय

४, उ र
सुगौली

३११६१ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००

पटेवा सुगौली गाउँपािलकावडा नं.५ - ८०२२२५०८२०५
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दरव ीका िश क, राहत
अनुदान िश क लािग तलब

सबै २११११ ३ सं ा ३६,६०,००० ३६,६०,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

३३७
थानीय तहका ा  चौकी,
ा. ा.के. र अ तालह मा
कायरत कमचारीह को तलव

सबै २११११ ४ पटक १,२५,००,००० १,२५,००,०००

३३८

आधारभूत तहका ीकृत
दरव ीका िश क, राहत
अनुदान िश कका लािग
पोशाक

२११२१ ९७ सं ा ९,७०,००० ९,७०,०००

३३९
एम. आई. एस. अपरेटर र
िफ  सहायकको पोशाक
खच

२११२१ २ सं ा २०,००० २०,०००

३४० ािविधक सहायकको पोसाक २११२१ १ पटक १०,००० १०,०००

३४१
मा िमक तहका ीकृत
दरव ीका िश क, राहत
अनुदान िश क लािग पोशाक

सबै २११२१ १० सं ा १,००,००० १,००,०००

३४२ रोजगार संयोजकको पोसाक २११२१ १ पटक १०,००० १०,०००

३४३

थानीय तहका ा  चौकी,
ा. ा.के. र अ तालह मा
कायरत कमचारीह को
पोषाक भ ा

सबै २११२१ ३० सं ा ३,००,००० ३,००,०००

३४४

आधारभूत तहका ीकृत
दरव ीका िश क, राहत
अनुदान िश कका लािग
महंगी भ ा

२११३२ ९७ सं ा २३,२८,००० २३,२८,०००

३४५

मा िमक तहका ीकृत
दरव ीका िश क, राहत
अनुदान िश क लािग महंगी
भ ा

सबै २११३२ ३ सं ा २,४०,००० २,४०,०००

३४६

थानीय तहका ा  चौकी,
ा. ा.के. र अ तालह मा
कायरत कमचारीह को महगी
भ ा

सबै २११३२ १२ मिहना ७,२०,००० ७,२०,०००

३४७

थानीय तहका ा  चौकी,
ा. ा.के. र अ तालह मा
कायरत कमचारीह को अ
भ ा

सबै २११३९ ८ मिहना ८,००,००० ८,००,०००

३४८ इ रनेट सेवा शु २२११२ १२ मिहना १,२०,००० १,२०,०००

३४९
एम. आ◌इ. एस. अपरेटर र
िफ  सहायको लािग स ार
खच

२२११२ २ सं ा ५,००० ५,०००

३५०

ग रब पिहचान तथा प रचयप
िवतरण काय म महशुल
(गणक/सुपरीवे क इ रनेट
खच)

२२११२ २ सं ा ५०,००० ५०,०००

३५१
मेिशनरी आजार तथा फिनचर
ममत स ार (सेवा के
स ालानाथ)

२२२२१ १ पटक ४२,००० ४२,०००

३५२

योगशालामा यरोग सं मण
िनय ण
(भे लेसन,ए ह  ान,
फिनचर,अटो ेभ, ममत-
स ार तथा प रवतन) स ी
ि याकलाप

सबै २२२९१ १ पटक ५,००० ५,०००

३५३

उपचार के ह मा
आक क अव थामा औसिध
एवं ाब सामा ी ढुवानी,
काय मका लािग आव क
ेशनरी, ाली सीट

लगायतका फम फरमेट
फोटोकपी, काय मको
िनयिमत अनुगमन तथा
मु ांकन, थलगत अनुिश ण,
यरोगका िबरामीको

सबै २२३११ २ पटक १,३८,००० १,३८,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

चौमािसक कोहट िव ेषण र
ई-िट.िब रज

३५४ मसल  सामान ख रद (सेवा
के  स ालानाथ)

२२३११ १ पटक ६०,००० ६०,०००

३५५
रोजगार सेवा के को सँचालन
खच

२२३११ १ पटक ६४,००० ६४,०००

३५६
िवरामीको लािग
ओ.िप.िड.िटकट (कावन कपी
सिहतको ) छपाई

सबै २२३११ १ पटक ६०,००० ६०,०००

३५७
थानीय तहका ा  चौकी,
ा. ा.के. र अ तालह मा
शासिनक खच

सबै २२३११ ७ पटक १४,००,००० १४,००,०००

३५८ ग रब पिहचान तथा प रचयप
िवतरण काय म चार सार

२२३१५ १० पटक १,००,००० १,००,०००

३५९
दता िसिवर स ालानाथ सेवा
दायक छनौटको लािग
िव ापन/सूचना काशन खच

२२३१५ २ पटक २५,००० २५,०००

३६०
स ार सामा ी सारण तथा
छपा◌इ (स ार र पँ च
अिभयान स ालान)

२२३१५ ६ पटक ७८,००० ७८,०००

३६१
रोजगार सेवा के को
सु ढीकरण २२३१९ ४ पटक १,८९,००० १,८९,०००

३६२
गत घटना दताका दता

िकताब िडजीटा◌इजेशनका
लािग परामश सेवा

२२४११ १ पटक २,८७,००० २,८७,०००

३६३ िब ालय ा  िश ा तथा
िव ालय नस प रचालन

सबै २२४१३ १ सं ा १८,००० १८,०००

३६४
िवप  िमकको ाला
(दैिनक . 517 * सं ा 100
* िदन 100)

२२४१३ १०० िदन ५१,७०,००० ५१,७०,०००

३६५
िवप  िमकको ाला
(दैिनक . 517 * सं ा 100
* िदन 100)

२२४१३ १ पटक २२,००० २२,०००

३६६
एम. आ◌इ. एस. अपरेटर र
िफ  सहायक पा र िमक,
चाडपव खत तथा पोशाक खच

२२४१९ ३ पटक ७,२०,००० ७,२०,०००

३६७

ग रब पिहचान तथा प रचयप
िवतरण काय म पा र िमक
(गणक/सुपरीवे क/गुनासो
सुनुवाई अिधकारी/अित र
काय ो ाहन भ ा))

२२४१९ ३ पटक ९,००,००० ९,००,०००

३६८ ािविधक सहायकको तलव २२४१९ ४ पटक ३,६७,००० ३,६७,०००

३६९ रोजगार संयोजकको तलव २२४१९ ३ पटक ४,६८,००० ४,६८,०००

३७०
सामािजक प रचालक
(पशुसेवा ा.) २२४१९ ४ पटक ३,२०,००० ३,२०,०००

३७१

पािलका रमा खोप र
सरसफाई व ् धन
काय मको सिम ा,
सू योजना अ ाविधक र
पािलका खोप सम य
सिमितको अिभमु खकरण
समेत पािलका रमा २ िदन,
वडा खोप सम य सिमितको
ा  सं था, वडा सतरमा

अिभमु खकरण १ िदन तथा
पूण खोप सुिन तताको लागी
घरधुरी सर

सबै २२५१२ १ पटक १,१९,००० १,१९,०००

३७२

थानीय तह िभ का
ा कम ह ,म. ा. य.से.

का लािग आधारभूत तथा
आक क सेवा अ गत
आँखा, नाक, कान, घाटी तथा

सबै २२५१२ १ पटक १,००,००० १,००,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

मुख ा  स  ाथिमक
उपचार बारे अिभमु खकरण /
तािलम

३७३

(१) आयोजना स ी
अिभमु खकरण काय म
स ालन (२) दता िसिवर
स ालन स ी
अिभमु खकरण/कायशाला
/तािलम काय म स ालन (३)
गुनासो सुनुवाइ स ी
अिभमु खकरण काय म
स ालन । सहभागीह : हरेक
वडाका ितिनधी, थानीय
CSO, थानीय िनकायका अ
क

२२५२२ २ पटक १,४५,००० १,४५,०००

३७४

१) समाजमा रहेका कुरीित,
कु था, लैि क िहंसा, मानव
वेचिवखन तथा ओसारपसार
िव  सचेतनामूलक काय म
तथा अिभयान संचालन 2)
मिहला िवकास काय म ारा
विदत मिहला सहकारी
सं थाह को सु ढीकरण एवं
थानीय तहको मिहला उ मी
संजाल थापनाको लािग
सहजीक

सबै २२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३७५
Artificial Insemination
स ी काय म २२५२२ १ पटक १,१०,००० १,१०,०००

३७६

आिथक थित कमजोर रहेका
पुनः उपचारमा रहेका
पी.िब.सी. िबरामीह लाई
उपचार अविधभर पोषण खच
तथा स क परी ण

सबै २२५२२ १८ सं ा ९,००० ९,०००

३७७
उ  जो खममा रहेका
समुदायमा िवरामी
खोजपड्ताल काय म

सबै २२५२२ १० पटक ५०,००० ५०,०००

३७८
कृषक दता व थापन
काय म

२२५२२ ३ पटक ३,००,००० ३,००,०००

३७९

कु रोगको िवरामी, प रवार
तथा िछमेकीको स क
प र ण तथा LPEP सेवाको
िनर रता

सबै २२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३८०

यरोगका जो खमयु
जनसं ामा (दूगम व ी,
िपछिडएको वग बसोवास
थल, काय म ा
सं थाबाट टाढा रहेका ब ी
तथा ा  सेवामा प च कम
भएका, कारागार, गु ा, ु ल,
बृधा म,ॵ ोिगक े )सकृय
यरोग खोजपडताल काय म

सबै २२५२२ २ पटक ३०,००० ३०,०००

३८१ कृिष तथा पशुप छी स
त ांक अ ाविधक काय म

२२५२२ २ पटक १,००,००० १,००,०००

३८२

कोिभड १९ लगायत िविभ
महामारीज  रोगह को
रोकथाम, िनय ण तथा
िनगरानीका लािग
सरोकारवाला सँगको
अ रि या तथा RRT,
ा कम  प रचालन

सबै २२५२२ १ पटक २५,००० २५,०००

३८३ घटना दता तथा सामािजक
सुर ा दता िसिवर स ालन

२२५२२ २ पटक ८,९८,००० ८,९८,०००

३८४
नीितगत, शासिनक तथा
ब थापन खच २२५२२ २ पटक १,००,००० १,००,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

३८५

ित धामा छनौट भएका
वसाय िवकास सेवा दायक

सं थाह  माफत उ मीको
रो ित (आव कता

पिहचानका आधारमा
पुनताजगी र एडभा  सीप
िवकास तािलम काय म)

२२५२२ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००

३८६

ित धामा छनौट भएका
वसाय िवकास सेवा दायक

सं थाह  माफत लघु उ म
िवकास मोडेलमा नयाँ लघु
उ मी िसजना गन

२२५२२ ४ पटक २२,६०,००० २२,६०,०००

३८७

पशुपं ी आदीबाट ने
ई ु ए जा, बड ु, AMR,
िसि सक िसस,
ट ो ा ोिसस आिद
िविभ  स वारोग स
रोकथाम तथा िनय णका
लािग सचेतना काय म

सबै २२५२२ १ पटक २०,००० २०,०००

३८८

पािलका रमा ा
सं थाह को मािसक सूचना
संकलन, भे रिफकेशन एवं
गुण र सुधार साथै चौमािसक
एवं बािषक सिम ा

सबै २२५२२ ४ पटक १,००,००० १,००,०००

३८९ पोषण काय म सबै २२५२२ १ पटक ४,४१,००० ४,४१,०००

३९०

फलफूल दशक अ रगत
थानीय तहमा आँप िब वा
रोपण अिभयान काय म
(५०% अनुदान)

सबै २२५२२ १० समूह १०,००,००० १०,००,०००

३९१
बा ाको साना वसाियक
कृिष उ ादन के  (पकेट)
िवकास काय म संचालन

सबै २२५२२ १५ समूह १५,००,००० १५,००,०००

३९२ बायो ास जडान २२५२२ १ पटक २,००,००० २,००,०००

३९३

िब ालय ा  िश ा, आमा
समूह तथा थानीय तहमा
ा का लािग सामािजक
वहार प रवतन व दन

अिभयान

सबै २२५२२ ५ पटक १,००,००० १,००,०००

३९४
मले रया, डगु, कालाजार,
ब टाइफस आिद िकटज

रोगको डाटा भे रिफकेशन
सबै २२५२२ १ पटक १०,००० १०,०००

३९५

मिहला, बालबािलका तथा
े  नाग रक म ालयको

काय े  (मिहला,
बालबािलका, अपांगता भएका

, जे  नाग रक तथा
यौिनक तथा लिगक
अ सं क) का त ांक
संकलन तथा अ ाविधक ग र
मिहला, बालबािलका तथा
े  नाग रक म ालयमा

पठाउनका लािग

सबै २२५२२ १० पटक १,००,००० १,००,०००

३९६ मातृ तथा नविशशु काय म सबै २२५२२ ४ पटक १२,३९,००० १२,३९,०००

३९७

मातृ तथा नविशशु काय म
अ गत आमा सुर ा, गभवती
उ ेरणा सेवा, ानो झोला र
िनशु  गभपतन काय म

सबै २२५२२ ४ पटक १३,६१,००० १३,६१,०००

३९८
रा पित रिन  िस
ितयोिगता ( थानीय
तह रीय)

२२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

३९९
राि य मिहला ा
यंसेिवका काय म (पोशाक
ो ाहन, यातायात खच,

सबै २२५२२ १ पटक ५,००,००० ५,००,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

वािषक सिम ा गो ी र िदवस
मनाउने खच समेत)

४००

राि य र थानीय मह का
खा  तथा पोषण सुर ाममा
टेवा पुयाउने वाली व को
साना वसाियक कृिष
उ ादन के  (पकेट) िवकास
काय म संचालन

सबै २२५२२ २० सं ा २०,००,००० २०,००,०००

४०१
लागत साझेदारीमा लाकी
माग दु  उ ादन काय म

सबै २२५२२ २१७ सं ा २१,७०,००० २१,७०,०००

४०२
िवधालयमा कु रोगबारे
जनचेतना तथा प र ण
काय म

सबै २२५२२ १ पटक ३०,००० ३०,०००

४०३

ि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

सबै २२५२२ १ पटक १,१५,००० १,१५,०००

४०४
िव  कु रोग िदवस तथा
अपांगता िदवसको उपल मा
काय म

सबै २२५२२ १ पटक २०,००० २०,०००

४०५

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)

सबै २२५२२ १२ पटक १९,००,००० १९,००,०००

४०६
थानीय तहको लैिगक िहंसा
िनवारण कोषमा रकम सबै २२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

४०७ सुधा रएको चुलो (बायोमास)
िबिध जडान

२२५२२ १ पटक २,००,००० २,००,०००

४०८

समुदायमा आधा रत नवजात
िशशु तथा बाल रोगको
एकीकृत व थापन
(IMNCI) काय म सिम ा
तथा ा  सं थाह मा
onsite coaching

सबै २२५२२ १ पटक १,००,००० १,००,०००

४०९

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

२२५२२ ५ समूह १,४०,००० १,४०,०००

४१०

ा  चौकीको ुनतम सेवा
मापद  काय यन,
सुि ढीकरण तथा सिम ा
( ा  चौकीको ुनतम
सेवा मापद  काय मको
सिम ा )

सबै २२५२२ ७ पटक ३,५०,००० ३,५०,०००

४११
ा  सं था नभएका

वडाह मा आधारभूत ा
सेवा के ह को संचालन खच

सबै २२५२२ १० मिहना ५,००,००० ५,००,०००

४१२
सामुदाियक िव ालयका
छा ाह लाई िनशु
ािनटरी ाड व थापन

सबै २२५२२ १२ पटक ९,२१,००० ९,२१,०००

४१३ सौय उजा िबिध जडान २२५२२ १ पटक ३,००,००० ३,००,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

४१४

ग रब पिहचान तथा प रचयप
िवतरण काय म िविवध
(गणक/सुपरीवे क यातायात
खच र िविवध)

२२५२९ २ पटक ३,२५,००० ३,२५,०००

४१५

आधारभूत तथा आक क
सेवाको सुिन ततका लािग
औषधीको आपूित र उपयोग,
स  काय मह को
अनुगमन तथा मू ाङकन
(अनुगमन मु ा न तथा
काय म काया यन मण
खच)

सबै २२६११ ३० सं ा ४५,००० ४५,०००

४१६

औलो तथा कालाजार
माहामारी ने े को छनौट
गरी िबषािद छकने (रे ो ीभ
ेइङ समेत), िकटज  रोग

िनय ण काय मको
अनुगमन एवम् मू ा न तथा
िकटज  रोग िनय णका
लािग ब िनकाय अ रि या
गन

सबै २२६११ ६ पटक ३०,००० ३०,०००

४१७
थानीय तहका कमचारी र
जन ितिनिधह को लािग
अनुगमन तथा मु ाकन खच

२२६११ ५ पटक ४०,००० ४०,०००

४१८
एम. आ◌इ. एस. अपरेटर र
िफ  सहायक देिनक मण
भ ा तथा यातायत खच

२२६१२ १२ मिहना १,०२,००० १,०२,०००

४१९
ग रब पिहचान तथा प रचयप
िवतरण काय म मण तथा
अनुगमन

२२६१२ ४ पटक १,७५,००० १,७५,०००

४२०

अ  िविवध खच-
Mobilization of CSOs,
Civic Groups, NGOs for
increased social
accountability

२२७११ १ पटक ११,००० ११,०००

४२१ अ  िविवध खच-Periodic
meeting costs of LGPCC

२२७११ ४ पटक २२,००० २२,०००

४२२
थानीय तहका ा  चौकी,
ा. ा.के. र अ तालह मा
िववध खच

सबै २२७११ १ पटक २,८०,००० २,८०,०००

४२३
तोिकएका िव ाथ को िदवा
खाजाका लािग िव ालयलाई
अनुदान

सबै २५३११ ९ पटक १,२९,२४,००० १,२९,२४,०००

४२४

ित िव ाथ  लागतका
आधारमा िश ण िसकाइ
साम ी एवम् क ा ८ को
परी ा व थापन अनुदान

सबै २५३११ ९ पटक १५,५४,००० १५,५४,०००

४२५

ार क बाल िवकास
सहजकताह को पा र िमक
तथा िव ालय कमचारी
ब थापन अनुदान

सबै २५३११ १२ पटक ५८,८१,००० ५८,८१,०००

४२६
िव ालय भौितक पुवाधार
िनमाण अनुदान

सबै २५३११ २ पटक ३७,९१,००० ३७,९१,०००

४२७
िव ालय भौितक पुवाधार
िनमाण अनुदान सबै २५३११ १ सं ा ५,०९,००० ५,०९,०००

४२८ िव ालय स ालन तथा
व थापन अनुदान

सबै २५३११ ११ पटक १०,१४,००० १०,१४,०००

४२९

िव ालयमा शैि क गुण र
सु ढीकरण एवम्
कायस ादनमा आधा रत
ो ाहन अनुदान

सबै २५३११ १२ पटक २०,५३,००० २०,५३,०००



अनुसूची ६
पटेवा सुगौली गाउँपािलका

गाउँ कायपािलकाको कायालय, पसा

ि याकलाप गत य अनुमान

आ.व. : २०७७/७८

िस.नं.
काय म/आयोजना

/ि याकलापको नाम
काया यन
ने थान

खच
शीषक

ल इकाई िविनयोजन .

ोत

आ रक
ोत

अ र सरकारी िव ीय ह ा रण
ऋणजनसहभािगताबैदेिशक

नेपाल सरकार देश सरकार
थानीय
तह

४३०
सावजिनक िव ालयका
िव ाथ ह का लािग िनशु
पा पु क अनुदान

सबै २५३११ १२ पटक २५,२७,००० २५,२७,०००

४३१

सावजिनक िव ालयमा
अ यनरत िव ाथ ह का
लािग छा बृि  (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

सबै २७२११ ३,८१६ . १५,२६,००० १५,२६,०००

४३२

आधारभूत तथा आक क
सेवाको लािग औषिध र ा
सुर ा साम ी (PPE बाहेक)
ख रद तथा औषिध लगायतका
साम ीको ढुवानी तथा
र ािकंग र िवतरण समेत

सबै २७२१३ १ पटक १२,४५,००० १२,४५,०००

४३३
ग रब पिहचान तथा प रचयप
िवतरण काय म ा ेट
ख रद

३११२२ ५ गोटा २,५०,००० २,५०,०००

४३४

ीगत घटना दता तथा
सामािजक सुर ा व थापन
सूचना णाली स ालानाथ
वडा कायालयह को लािग
डे टप क युटर, ि र,
ानर तथा 4G Wireless

Dongol ख रद

३११२२ १ पटक ५,२५,००० ५,२५,०००

४३५

बा  खोप के  बाट
गुण रय खोप सेवा दान
गन खोप के मा
व थापनको लािग फिनचर
व था, स त वडा खोप

सम य सिमित माफत तयारी
एवं ख रद, ३००० खोप के मा
ित खोप के   १००००
दरले, क मा टेवल १, कुस
१ र सानो बे  १ र हात

सबै ३११२३ ८ गोटा ४०,००० ४०,०००

४३६

रामपुर सोनवषा गाही खोला
झो.पु., प्.सु. ३, सुहापुरघाट
गंगोल खोला प.सु.५, उ र
सुगाली, गािद खोला, मोर टोल
झो.पु, पटेवा सुगौली
गाउँपािलका, पसा

सबै ३११५१ १ पटक १६,००,००० १६,००,०००

४३७

अित िवप  प रवारको लािग
सामुिहक आवाश भवन
िनमाण गाउँपािलका रीय
गाउँपािलका - गा.पा रीय

सबै ३११५९ ७ जना ३५,००,००० ३५,००,०००
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