
 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका – ८०२१५५०२१०१ 

१ पाररश्रलमक कमयचारी  अन्र् २११११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ० ० २५००० २५०००  

२ पोशाक  अन्र् २११२१ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

५० जना ० ० ५०० ५००  

३ महंगी भत्ता  अन्र् २११३२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

५० जना ० ० १२०० १२००  

४ फफल्ड भत्ता  अन्र् २११३३ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १०० ० ० १००  

५ कमयचारीको बैठक भत्ता  अन्र् २११३४ राजस्व बाँडफाँड - १ N/A ३५० ० ० ३५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

६ 
कमयचारी प्रोत्साहन तथा 
पुरस्कार 

 अन्र् २११३५ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १०० ० ० १००  

७ अन्र् भत्ता  अन्र् २११३९ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ३०० ० ० ३००  

८ पदाधिकारीअन्र् सुबबिा  अन्र् २११४२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A २०० ० ० २००  

९ कमयचारी कल्र्ाण कोष  अन्र् २१२१४ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १००० ० ० १०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१० पानी तथा बबजुिी  अन्र् २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ११०० ० ० ११००  

११ संचार महसुि  अन्र् २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १२०० ० ० १२००  

१२ इन्िन (पदाधिकारी)  अन्र् २२२११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

१३ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)  अन्र् २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १००० ० ० १०००  

१४ सवारी सािन ममयत खचय  अन्र् २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 

१ N/A १००० ० ० १०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

बाँडफाँड - नगद 

१५ बबमा तथा नवीकरण खचय  अन्र् २२२१४ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A २०० ० ० २००  

१६ 
मेलशनरी तथा औजार ममयत 
सम्भार तथा सञ्चािन खचय 

 अन्र् २२२२१ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १००० ० ० १०००  

१७ मसिन्द तथा कार्ायिर् सामाग्री  अन्र् २२३११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ४००० ० ० ४०००  

१८ पुस्तक तथा सामग्री खचय  अन्र् २२३१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

१९ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन  अन्र् २२३१४ राजस्व बाँडफाँड - १ N/A १७५ ० ० १७५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

२० 
पत्रपबत्रका, िपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचय 

 अन्र् २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १००० ० ० १०००  

२१ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय  अन्र् २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ३५०० ० ० ३५००  

२२ सेवा र परामशय खचय  अन्र् २२४११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A २५०० ० ० २५००  

२३ 
सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेर्र 
संचािन खचय 

 अन्र् २२४१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १५०० ० ० १५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२४ करार सेवा शुल्क  अन्र् २२४१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ६२०० ० ० ६२००  

२५ सरसफाईसेवा शुल्क  अन्र् २२४१४ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

२६ अन्र् सेवा शुल्क  अन्र् २२४१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १००० ० ० १०००  

२७ कमयचारी तालिम खचय  अन्र् २२५११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

२८ 
सीप ववकास तथा जनचेतना 
तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्िी 

 अन्र् २२५१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 

१ N/A ५०० ० ० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

खचय बाँडफाँड - नगद 

२९ कार्यक्रम खचय  अन्र् २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

३० ववववि कार्यक्रम खचय  अन्र् २२५२९ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १५०० ० ० १५००  

३१ अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय  अन्र् २२६११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ७०० ० ० ७००  

३२ भ्रमण खचय  अन्र् २२६१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १५०० ० ० १५००  

३३ अन्र् भ्रमण खचय  अन्र् २२६१९ राजस्व बाँडफाँड - १ N/A १००० ० ० १०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

३४ ववववि खचय  अन्र् २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A २३७५ ० ० २३७५  

३५ अन्र् सस्था सहार्ता  अन्र् २५३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

३६ घरभाडा  अन्र् २८१४२ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १००० ० ० १०००  

३७ 
सवारी सािन तथा मेलशनर 
औजार भाडा 

 अन्र् २८१४३ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १००० ० ० १०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३८ अन्र् भाडा  अन्र् २८१४९ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

३९ भैपरी आउने चािु खचय  अन्र् २८९११ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A ९०० ० ० ९००  

४० 
कम्प्रु्टर सफ्टवेर्र छनमायण 
तथा खरीद खचय 

 अन्र् ३११३४ 

राजस्व बाँडफाँड - 
संघीर् सरकार - राजस्व 
बाँडफाँड - नगद 

१ N/A १५०० ० ० १५००  

गत बषयको भुक्तानी बाँकी – ८०२१५५०२१०२ 

४१ कमयचारी कल्र्ाण कोष  अन्र् २१२१४ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

४२ 
फकशोरीहरुको िाधग सनेटरी 
प्र्ाड बनाउने तालिम ददने 

 अन्र् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५० ५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

४३ 
परम परागत बाजा खररद तथा 
बबतरण कार्य वडा नं. ७ 

 अन्र् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १२५ १२५  

४४ 

बाि बबबाह तथा बािश्रम 
सम्बन्िी टोि बस्तीमा 
जनचेतना कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५० ५०  

४५ 

महुवा बबद्र्ािर्मा 
बबध्र्ाथीहरुिाई झोिा बबतरण 
गने कार्य 

 अन्र् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५० ५०  

४६ 

बबद्र्ािर् बादहर रहेका बाि 
बालिकाहरुको तथर्ांक बबबरण 
संकिन बापतको कार्यक्रम 

 अन्र् २२७११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४२ ४२  

४७ 
ववलभन्न लससयकहरुमा भुक्तानी 
हुन ्बाँफक 

 अन्र् २२७११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५४.६५ ५४.६५  

४८ ववववि खचय  अन्र् २२७११ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ६८.८९६ ६८.८९६  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

आन्तररक श्रोत - नगद 

४९ ववववि खचय  अन्र् २२७११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३९.०४ ३९.०४  

५० 
बारदहको अिुरो महन्थ मन्न्दर 
छनमायण कार्य वडा नं.१ 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

५१ 
४ नं. वडा कार्ायिर्का भवनको 
रङरोगन तथा धग्रि कार्य उ.स 

 अन्र् ३१११३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १०० १००  

५२ 

इटहरी बबद्र्ािर् देखख कुपही 
लसमा सम्मको बाटोमा माटो 
ग्राभेि उ स छिन्नमस्ता ७ 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १८२.४५ १८२.४५  

५३ 

इनर र्ादवको घर देखख इदगह 
सम्म को सडकमा आर.सी.सी. 
ढिान उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

५४ कोचाबखाररको बि कुमार  अन्र् ३११५१ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० १५० १५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सदाको घर देखख उतर डोमराही 
सम्मको बाटोमा माटो गरैभेि 
उ.स. 

आन्तररक श्रोत - नगद 

५५ 
गोबबन्द्पुरको मन्स्जद सडकमा 
आर .सी.सी. ढिान उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

५६ 

घुरन चौिरर घर देखख भोगीिाि 
मण्डि घर सम्म आर.सी.सी. 
ढिान उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

५७ 

चौिरी इनार देखखपन्चचम थान 
पोखरी हँुदै इटहरी मा.बब सम्म 
बाटोमा माटो तथा ह्रु्म पाइप 
जाडान कार्यक्रम उ.स 
छिन्नमस्ता १ 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १३०० १३००  

५८ छिन्नमस्ता भगवती मन्न्दरको  अन्र् ३११५१ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० १५०० १५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

प्रांगणमा हैबिज पुि छनमायण आन्तररक श्रोत - नगद 

५९ 

ददना भद्री थान देखख बच्चु 
पोखरी सम्म माटो ग्राभेि उ स 
छिन्नमस्ता ७ 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

६० 

ददहाबर थान देखख धगदराही 
पोखरी सम्म माटो तथा ग्रेभेि 
होमपाइप समेत जडान उ.स. 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५० १५०  

६१ 
नहर देखख मरैर्ा हँुदै बिुवाहा 
सम्म उ स छिन्नमस्ता ७ 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

६२ 
प्रर्ाग िाि घर देखख ददहाबर 
स्थान सम्म rcc ढिान उ.स. 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३७४.३ ३७४.३  

६३ 

बरदहको नर्ाँ टोिको घुरन 
साहको घरदेखख महन्थ रा.प्रा.बब 
सम्म माटो ग्राभेि उ स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छिन्नमस्ता १ 

६४ 

बबरपुरको जोधगन्दर लमश्रको िर 
हुदै सन्न्जब झाको घर हुदै 
भािुवाही नदद सम्म माटो तथा 
गैभेि उ.स. 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

६५ 
बबरपुरको दलित टोिमा अिुरो 
बाटोमा pcccc ढिान कार्य उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २५० २५०  

६६ 

भूप नारार्ण सह घर देखख देव 
नारार्ण साफीको घर सम्म 
पोखरीको चारै छतर माटो तथा 
गरैभेि उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

६७ 

मंगि साह पोखरी देखख 
मछनर्ार पोखरी सम्मको बाटोमा 
RCC ढिान कार्य उ स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ६०० ६००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छिन्नमस्ता ६ 

६८ 

मैनरोड कृवष सडक देखख रबब 
मुखखर्ा घर सम्म उ स 
छिन्नमस्ता ७ 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

६९ 
मैनी गािी बाँि छनर कल्भटय 
छनमायण उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

७० 

मसुदी महतको घर देखख भाग 
नारार्ण साफी को घर हुदै 
राजेचवर मेहताको घर सम्म 
सडक छनमायण उ.स. 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

७१ 

राजेचवर र्ादवको घर देखख बदद्र 
मण्डि घर सम्म आर सी सी 
ढिान कार्य उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

७२ राम अबतार घर देखख कवपिदेव  अन्र् ३११५१ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

घर हुदै मैन रोड सम्म माटो 
ग्रेभेि उ.स. 

आन्तररक श्रोत - नगद 

७३ 

राम जानकी मन्न्दर देखख 
नरलसहं थान सम्म बाटोमा 
माटो गरैभेि होम पाइप जडान 
कार्य उ.स. 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

७४ 

रामखेिावन र्ादवको घर देखख 
न्जबि र्ादव घर सम्म RCC 

ढिान उ स छिन्नमस्ता ३ 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

७५ 

रामपुरामा जन्राम्दन बाट 
बनेको बाटोमा माटो ग्रेभेि 
होमपाइप जडान उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

७६ 
लििाई ठाकुर घर देखख कृपानंद 
झा घर सम्म को बाटोमा 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

आर.सी.सी. ढिान उ.स 

७७ 
ववलभन्न सडकमा माटो तथा 
गरैभेि पुने कार्य उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

७८ 
ववलभन्न सडकहरमा माटो 
ग्राभेि उ स छिन्नमस्ता ३ 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

७९ 

लशबकांत लमश्रको घर देखख 
िोखरम पुि चौक र फुिेचवर 
घर देखख मूि सडक सम्म 
बाटोमा आर.सी.सी.ढिान उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

८० 

सत्रे्न्द्र मण्डि को घर देखख 
राम मन्न्दर सम्मको बाटो मा 
आर.सी.सी. ढिान उ.स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ११०० ११००  

८१ 
सेबबिाि र्ादव घर देखख 
बबन्देचवर र्ादव घर सम्म उ स 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छिन्नमस्ता ७ 

८२ 
७ वटै वडाहरुमा सोिार बवत्त 
जडान कार्यक्रम 

 अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४००० ४०००  

८३ 

अनुदानमा कृषकहरुिाई स्र्ािो 
टुवेि तथा मोटर बबतरण गने 
कार्य 

 अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १९७.०७२ १९७.०७२  

८४ 
कृवष सम्बन्िी लसचाईको िाधग 
तार पोि जडान वडा नं. ४ 

 अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

८५ 

कृवषको िाधग आ.ब.२०७४ 
/२०७५ मा खररद गरेको 
बबजुिीको पोि र तार जडान 
कार्य वडा नं. ७ 

 अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

८६ 
प्रत्रे्क बबजुिी पोि अन्तगयत 
एि.इ.डी.बल्ब तार न्स्वच उ.स 

 अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २५० २५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

८७ 

बरदहको जनता रा प्रा बब थान 
देखख पोखरी सम्म तथा अन्र् 
स्थानमा वविुतीर् पोिमा तार 
जडान उ स छिन्नमस्ता १ 

 अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १०० १००  

८८ 
श्री रा.प्रा .वव. रामपुरमा 
वविुछतकरण कार्य वडा नं. २ 

 अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

८९ 
खानेपानीको पाइप ववस्तार तथा 
ममयत सम्भार कार्य उ.स 

 अन्र् ३११५६ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

९० 
अिुरो राम जानकी मन्न्दर 
छनमायण उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

९१ 
अिुरो सामुदाछर्क भवन 
छनमायण उ.स. 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

९२ अिुरो सोलसर्ा महराज बाबा  अन्र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

मन्न्दर छनमायण उ.स आन्तररक श्रोत - नगद 

९३ 
अिुरो हनुमान मन्न्दर छनमायण 
उ.स. 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

९४ 

कुपही टोिको बाटोमा 
मा.बब.कुपही देखख बेचन खंग 
घर सम्म र ट्रान्सफमयर देखख 
झो.पु.सम्मको बाटो ममयत 
सम्भार 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १०० १००  

९५ 
कमिा थानको अिुरो मन्न्दर 
छनमायण कार्य उ.स. 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १०० १००  

९६ 

कोचाबखारी मुन्स्िमहरुको 
कबिस्तान मा बौन्दरी वाि 
छनमायण उ स छिन्नमस्ता ६ 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १०० १००  

९७ गुिाब झाको घर देखख ििन  अन्र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ४०० ४००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

ठाकुर को घर सम्म माटो र 
आर.लस.लस.ढिान वडा नं.२ 

आन्तररक श्रोत - नगद 

९८ 

न्जतन पन्ण्डतको फुिबारी देखख 
देविाि घर हुदै मैन रोड सम्म 
पन्क्क नािा छनमायण उ.स. 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

९९ डधग्रन मन्न्दर छनमायण उ.स.  अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

१०० 

थान पाेेखरी देखी दक्षिण डडि 
हुदै सावयजछनक जग्गाकाेे 
वाटाेेमा कुिाेे पेनी छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १०० १००  

१०१ 
ददना भाद्री बाबा मन्न्दर छनमायण 
उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

१०२ ददह्बार थान छनमायण उ.स  अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१०३ 

ददह्बार थान मोहनपुर देखख 
मुतनी नदद सम्म माटो पुने 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १३१७.७२१ १३१७.७२१  

१०४ 

ददहाबर स्थान छनर सामुदाछर्क 
भवनका िात ढिान प्िास्टर 
तथा झ्र्ाि ढोका उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ११०० ११००  

१०५ 

बरदहको थान पोखरीको डडिमा 
खेि मैदान छनमायण उ स 
छिन्नमस्ता १ 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

१०६ 
बरदहको दलित टोिको अिुरो 
सडकमा पी.लस.लस.ढिान 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५० १५०  

१०७ 

बारदह साना नहर देखख चकिा 
बाँि सम्म नहर छनमायण तथा 
ममयत वडा नं. १ 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५० ५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१०८ 

मेन रोड सुनर सुछतहारको घर 
देखख भुटाई सुछतहरको घर सम्म 
सडकमा आर.लस.लस.ढिान वडा 
नं.२ 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३५० ३५०  

१०९ 
महराज सोलसर्ा मन्न्दर छनमायण 
उ.स. 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

११० 
मोहन्पुरको बबिािर्मा माटो 
पुने कम 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

१११ 
रा.प्रा.बब.िोखरम मा शौचािर् 
छनमायण उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

११२ 
राम जानकी मन्न्दरको 
बाउणड्ररर वाि छनमायण उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५९ १५९  

११३ 
राम नारार्ण र्ादवकाेे घरदेखी 
ववजर् र्ादवकाेे घर सम्म 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

आर.लस.लस.ढिान 

११४ 
रामपुरको उतरपट्टी ददहाबर 
थान मन्न्दर छनमायण उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

११५ 

रामपुरको ववलभन्न साबयजछनक 
पोखररहरुको ममयत सम्भार वडा 
नं.२ 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २४९.९९२ २४९.९९२  

११६ 

िािेचवर नाथ महादेव मन्न्दरमा 
माटो पुने तथा बौन्द्री वाि 
छनमायण उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

११७ 

िोखरम चौक देखख भाटोतर हंुदै 
िािापट्टी दोरा िार सम्म माटो 
,ग्राभेि र कल्भटय छनमायण 
उपभोक्ता सलमछत वडा नं.५ 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

११८ वरदहकाेे नर्ाँटाेेिकाेे  अन्र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० २०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

जागेश्रवर रार्काेे घरदेखी पुवय 
ठुिाेे काेेशी नहर हुदै 
कुनाेैिी राेेड सम्म 
माटाेे,ग्राभेि 

आन्तररक श्रोत - नगद 

११९ 

ववरपुरकाेे जगददश झाकाेे घर 
देखी खटर महताेेकाेे घर 
सम्म माटाेे ग्राभेि 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २५० २५०  

१२० 

ववरपुरकाेे वाेैकाइ दासकाेे 
घर देखी जवाहर महताेेकाेे 
घर हुदै हरर मािी घर सम्म 
माटाेे, ग्राभेि 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५० १५०  

१२१ 

ववरपुरको मोरंगनी मन्न्दरमा 
टार्ल्स जडान र रंग रोदन 
कार्य उ स छिन्नमस्ता १ 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५० १५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१२२ 

साना नहरका अन्तमा पलशचम 
तफय  लसचाइका िागी नहरी 
कुिाेै पेनी छनमाणय 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५० ५०  

१२३ 

सीताराम सह घर देखी केबिाही 
पोखरी सम्म पक्की नािा 
छनमायण उ.स 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

गाउँपालिकास्तरीर् र्ाेेजना – ८०२१५५०२१०४ 

१२४ कमयचारी कल्र्ाण कोष  अन्र् २१२१४ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ५०० ० ० ५००  

१२५ ववववि कार्यक्रम  अन्र् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ६०० ० ६००  

१२६ 
१ नं अिुरो वडा कार्ायिर्को 
भवन छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १८०० १८००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१२७ 
२ नं वडा कार्ायिर्को भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २००० २०००  

१२८ 
३ नं वडा कार्ायिर् भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २००० २०००  

१२९ 
४ नं वडा कार्ायिर्को भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५३० १५३०  

१३० 
५ वडा कार्ायिर्को भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० २००० ० २०००  

१३१ 
६ नं वडा कार्ायिर्को भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१३२ 
७ नं वडा कार्ायिर् भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २००० २०००  

१३३ 
इिाका प्रहरी कार्ायिर्,सखडामा 
भान्सा घर छनमायण 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१३४ 
गाउँपालिकाको प्रशासछनक भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५००० ५०००  

१३५ 

छिन्नमस्ता गा.पा वाडय नं ७ 
हाटी न्स्थत अिुरो नरलसहं बाबा 
मन्न्दर छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१३६ 

बरदहको सानो टोिको नहरमा 
रामजानकी मन्न्दर छनमायण 
कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५० १५०  

१३७ 
मनसुखखमा सामुदाछर्क भवन 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

१३८ 
वडा नं २ घोरदह पुि नन्जक 
कबब आश्रम भवन छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २००० २०००  

१३९ 
सखडाको अिुरो रामजानकी 
मन्न्दर छनमायण ,बाउन्ड्रीवाि रंग 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १६०० १६००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

रोदन तथा शौचािर् छनमायण 
कार्य 

१४० 
सखडाको नरलसहं बाबा थानको 
मन्न्दर छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१४१ 
हाटी टोिमा हनुमान मन्न्दर 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

१४२ 

िािापट्टीको दीहबार स्थानमा 
सामुदाछर्क भवन ममयत,धग्रि 
रंग रोदन तथा बबिुछतकरण 

 अन्र् ३१११३ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३७० ३७०  

१४३ 

गढी इनार देखख मरैर्ा पोखरीको 
दक्षिण तफय को डडिहँुदै कुपहीको 
कमिा माई थान सम्म माटो 
ग्राभेि कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

१४४ गोववन्दपुरको बेचन झाको घर  अन्र् ३११५१ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ७०० ७००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

देखख प्रमोद झा को घर सम्म 
RCC ढिान कार्य 

आन्तररक श्रोत - नगद 

१४५ 

घोरदह नदीको झोिुंगे पुि 
रामपुर देखख कुपही हँुदै 
खुदीबखारी सौि बाबा मन्न्दर 
सम्म माटो ग्राभेि ,होम पाईप 
तथा कल्भटय छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १९०० १९००  

१४६ 

चना साहको घर देखख मरही 
पोखरी हँुदै सखडाको कृवष रोड 
सम्म माटो ग्राभेि कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५०० १५००  

१४७ 

छिन्नमस्ता गा.पा बरदहको 
गोबबन्द रार्को घर देखख उत्तर 
मास्टर पुि सम्म RCC ढिान 
कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ८०० ८००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१४८ 

छिन्नमस्ता गा.पा वाडय नं २ 
महुवा न्स्थत रा.प्रा.बब महुवा 
देखख दक्षिण भारत लसमाना 
सम्मको बाटोमा माटो ग्राभेि 
तथा होम पाईप जडान कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

१४९ 

छिन्नमस्ता गा.पा. वाडय नं ६ 
कोचाबखारी वपपराही पोखरी 
देखख दक्षिण सखडा िािपट्टी 
लसमा सम्मको बाटोमा माटो 
ग्राभेि तथा कल्भटय समेत 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१५० 

छिन्नमस्ता गाउँ पालिका वाडय 
नं २ मा पने गाउँपालिकाको 
लसमा देखख पूवय मुतनी नदी 
घोरदह नदी हँुदै िारी नदी 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ९००० ९०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सम्म माटो ग्राभेि कल्भटय र 
होम पाईप जडान कार्य 

१५१ 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका वाडय नं 
२ को िारी नदी पूवय बर गािी 
हँुदै मरखार्ी नदी हँुदै बेचन झा 
को घर सम्म माटो ग्राभेि 
,कल्भटय र होम पाईप जडान 
कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ९००० ९०००  

१५२ 

जर्िाि मण्डिको घर देखख 
िर्ानी मण्डिको घर सम्म 
RCC ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ६०० ६००  

१५३ 

पत्रकार कृष्ण मण्डिको घर 
पन्चचम नहर देखख पूवय नचारी 
मण्डिको घर हँुदै दक्षिण 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सूर्यनारार्ण मण्डिको बारी हँुदै 
पूवय छिन्नमस्ता सडक सम्म 
माटो ग्राभिे तथा कल्भटय समते 
छनमायण कार्य 

१५४ 

बरदहको चौिरी इनार देखख 
सखडा रोड सम्म माटो पुने 
काम तथा होमपाईप जडान 
कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ६०० ६००  

१५५ 

बरही कटहा डगर बबद्र्ानन्द 
शमायको श लमि देखख दक्षिण 
राम कबबर मन्न्दर सम्म माटो 
ग्राभेि तथा होम पाईप जडान 
कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ८०० ८००  

१५६ बाि गोबबन्द मण्डिको घर  अन्र् ३११५१ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० १२०० १२००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

देखख खत्वे टोि हँुदै तोलिर्ा 
पोखरी हँुदै हररजन टोि हँुदै 
मेन रोड सम्म ढिान कार्य 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१५७ 
महुवाको कृवष रोड देखख ददहबार 
थानसम्म RCC ढिान 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ९०० ९००  

१५८ 

राम्पूराको सुरैत मण्डिको घर 
देखख पूवय कामत सम्म माटो 
ग्राभेि कार्य 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

१५९ 

िोखरमको बजरंगबिी थान 
देखख पन्चचम पोखरीको होम 
पाईप हँुदै कोचाबखारीको संतोषी 
मन्न्दर सम्म माटो ग्राभेि तथा 
कल्भटय छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५०० १५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१६० 

िोखरमको रामफि महतोको 
घरको देखख इन्द ुमहतोको बाँस 
सम्म माटो ग्राभेि कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १५० १५०  

१६१ 

ववसन मण्डिको घर देखख 
िनराज घर हँुदै बबनर् 
मण्डिको घर सम्म पन्चचम 
रोडमा लमल्ने गरी माटो ग्राभेि 
कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

१६२ 

सखडा गोववन्दपुर सडक देखख 
पूवय छतर रहेको नहर देखख राम 
कुमार मण्डिको घर हँुदै 
खोजेन्द्र मण्डिको खेत सम्म 
RCC ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१६३ हाटीको मेनरोड देखख राम  अन्र् ३११५१ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नारार्ण मण्डि को घर हँुदै 
लसफैत शमायको बाँस सम्म 
RCC ढिान कार्य 

आन्तररक श्रोत - नगद 

१६४ मोहनपुरमा बबिुछतकरण कार्य  अन्र् ३११५३ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१६५ सोिार बत्ती जडान कार्य  अन्र् ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ९०० ९००  

१६६ 

सखडा बजारको िेउमा 
साबयजछनक शौचािर् छनमायण 
कार्य 

 अन्र् ३११५८ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१६७ 

गाउँपालिका बोररगं सेट (स्र्ािो 
टुवेि ) खररद तथा २५ % 
अनुदानमा ववतरण कार्य ७ वटै 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ३००० ० ३०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

वडा 

१६८ 
गोववन्दपुर मदरसामा शौचािर् 
छनमायण कार्य वडा न.३ 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ४०० ० ४००  

१६९ 

बरहीको स्वास्थर् चौकीमा 
तल्िा थप तथा बाउन्ड्रीवाि 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१७० 

महन्थ बाबा स्थानमा िाना 
तथा बाउन्ड्रीवाि र न्जनोिारको 
िाधग 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

१७१ 

राम्पुरा टोिको उत्तरपट्टीको 
अिुरो ददहबार थान छनमायण 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

१७२ िािु दासको घर देखख नािा  अन्र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ४०० ४००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छनमायण कार्य आन्तररक श्रोत - नगद 

१७३ 

िोखरम भोिा दासको पसि 
नन्जकमा प्रवेश द्वार छनमायण 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१७४ 

िोखरमको लशबु कामैतको घर 
देखख गोसाई सुछतहारको घर 
सम्म अिुरो नािा छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

१७५ 
वडा नं १ को थान पोखरीको 
घेरावेरा तथा विृारोपन कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

१७६ 
वडा नं ३ को पुरनी पोखरीमा 
घाट छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

१७७ 
श्री रान्ष्ट्रर् प्राथलमक बबद्र्ािर् 
,राम्पुरा जग्गामा तारबार जािी 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ९०० ९००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

घेराबार जडान कार्य 

१७८ 
सखडा मदरसामा भवन छनमायण 
कार्य वडा न.३ 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

१७९ 

हाटी टोिको रामजानकी 
मन्न्दरमा बाउन्ड्री वाि छनमायण 
,सामुदाछर्क भवन तथा अिुरो 
भवन छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११६१ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १४०० १४००  

१८० भैपरी आउने पुँजीगत  अन्र् ३१५११ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० १५०० ० १५००  

प्रदेश समाछनकरण – ८०२१५५०२१०५ 

१८१ 
प्रदेश समानीकरणका 
कार्यक्रमहरु 

 अन्र् ३११५९ 

प्रदेश नंबर २ - 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ संख्र्ा ० ० ७१५७ ७१५७  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

प्रदेश समपुरक अनुदान पुँजीगत कार्यक्रम – ८०२१५५०२१०८ 

१८२ माटाेे पुने कार्य  अन्र् ३११५९ 

प्रदेश नंबर २ - समपुरक 
अनुदान पुँजीगत - नगद 
अनुदान 

३ N/A ० १००० २००० ३०००  

प्रदेश राजस्व वाडफाट चािुगत कार्यक्रम – ८०२१५५०२१०९ 

१८३ माटो,ग्राभेि र कल्भटय छनमायण  अन्र् ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 
सरकार - राजस्व बाँडफाँड 
- नगद 

४ N/A ० १८४० १८४० ३६८०  

गत ववगतका ववलभन्न रोतका रकमहरु – ८०२१५५०२११० 

१८४ 
सरकारी छनकार्, सलमछत, बोडय – 

पुन्जगत सःशतय अनुदान 

 अन्र् २६४२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ८४५२.१०९ ८४५२.१०९  

छिन्नमस्ता गाउँपालिकावडा नं.१ – ८०२१५५०२२०१ 



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१८५ 

वातावरण प्रदषूण कम गनय 
मदहिाहरुिाई २५ % 
आनुदानमा ग्र्ास लसलिन्डर 
तथा चुिो खररद गरी, ववतरण 
तथा जडान कार्य 

 अन्र् २२२२१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १००० ० १०००  

१८६ 
बािवववाह बबरुद्ि सडक नाटक 
प्रदशयन कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७५ ७५  

१८७ 

वडास्तररर् फक्रकेट प्रछतर्ोधगता 
सञ्चािन तथा बाि 
क्िबहरुिाई खेिकुद समान 
ववतरण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

१८८ 

सुनौिौ हजार ददनका 
मदहिाहरुिाई मेवा ववरुवा 
ववतरण कार्य 

१ अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ७५ ७५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

१८९ र्ोग लशववर संचािन कार्यक्रम  अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ७५ ० ७५  

१९० 
वैदेलशक रोजगार सम्बन्िी 
जनचेतनामूिक कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ७५ ० ७५  

१९१ 

वरहीको थान पोखरीमा 
अवन्स्थत अिुरो डडहबार मन्न्दर 
छनमायण कार्य 

१ अन्र् ३११११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३००  

१९२ 

वरहीको चन्द्रनारार्ण र्ादवको 
घर देखख लशवजी र्ादवको घर 
सम्म आर.सी.सी ढिान 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ४०० ० ४००  

१९३ 
वरहीको बबहारी रार् को घर 
देखख मास्टर पुि सम्म 

 अन्र् ३११५१ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ३०० ० ३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

आर.सी.सी. ढिान नगद अनुदान 

१९४ 

वरहीको वीरेन्द्र कणयको घर 
देखख फेकुराम गहबर सम्म 
आर.सी.सी ढिान 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३८५० ० ३८५०  

१९५ 

ववरपुरको मुन्क्त दासको घर 
देखख रामनारार्ण महतोको घर 
सम्म आर.सी.सी. ढिान 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ४०० ० ४००  

१९६ 

ववरपुरको मोती र्ादवको बाँस 
देखख आिारभूत ववद्र्ािर् 
सम्म आर.सी.सी ढिान 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १००० ० १०००  

१९७ 

ववरपुरको रामेशवर साहको घर 
देखख िखीचन्द्र साहको खेत 
सम्म पी.सी.सी ढिान 

 अन्र् ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३००  

१९८ पूणय सरसफाई कार्यकमय  अन्र् ३११५६ नेपाि सरकार - १ N/A ० ७५ ० ७५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सञ्चािन समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१९९ 

श्री रा.प्रा .वव. वरही 
ववद्र्ािर्मा खानेपानी टंकी 
छनमायण 

 अन्र् ३११५६ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  

२०० 
रािा कृष्ण मन्न्दर छनमायण 
कार्य 

१ अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

२०१ 

वडा न.१ अन्तगयत ववलभन्न 
सडकमा ह्रु्म पाइप जडान 
तथा सडक ममयत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १०० १००  

२०२ 
वरहीको थान पोखरीको डडिमा 
भगवती मन्न्दर छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५० ० १५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२०३ 

वरहीको थान पोखरीमा माटो 
खनी डडिमा खेि मैदान 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ४०० ० ४००  

२०४ 
वरहीको दलित टोिमा पी.सी.सी 
ढिान 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

२०५ 

ववरपुरको लमश्रा पोखरीको 
उतरपट्टीको डडिमा अिुरो 
िक्ष्मी नारार्ण मन्न्दर छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ४७५ ० ४७५  

२०६ 
ववरपुरको राम जानकी मन्न्दर 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २५० ० २५०  

छिन्नमस्ता गाउँपालिकावडा नं.२ – ८०२१५५०२२०२ 

२०७ 
फकसानहरुिाई उन्नत तरकारी 
खेतीको िागी ववशेषग्र् वाट 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ पटक ० ० १०० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

तालिम (महुवा) नगद अनुदान 

२०८ 

गदठत बािक्िबका 
वािबालिकाहरु िाई खेिकुद 
सामग्री ववतरण कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२०९ 

महुवामा पुरनी पोखरी देखख 
घोरदह नदी सम्म 
वी.पी.रा.प्रा.वव.देखख बुडडर्ा गािी 
सम्म कृवष सडकमा 
ववद्रु्तीकरण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

२१० 
मदहिा दहसंा, बाि वववाह र 
िुवािुत सम्बन्िी सडक नाटक 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२११ 
मोहनपुरको प्रत्रे्क पोिमा बती 
जडान 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० १०० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

२१२ मोहनपुरमा पशु लशववर  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२१३ 

श्री रा.प्रा.वव.रामपुरा,मोहनपुर 
वविािर्मा वविुछतकरण,पँखा 
तथा स्तरउन्नती कार्य (रमपुरा) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१० N/A ० ० २०० २००  

२१४ 
महुवाको ववजुिी पोिमा बती 
जडान कार्य 

२ अन्र् ३११५३ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

२० N/A ० ० १०० १००  

२१५ 

अजर् मण्डिको घर देखख 
घोरिदाई मण्डिको घर सम्म 
आर.सी.सी. ढिान कार्य रामपरु 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ११०० ११००  

२१६ अिुरो डडहबार थानको छनमायण  अन्र् ३११५९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० ३०० ३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

२१७ 

दशन साफीको घर देखख महावीर 
मण्डिको घर सम्म माटो र 
आर.सी.सी.ढिान कार्य महुवा 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२१८ 

पता पोखरी देखख न्र्ाेैर बोडर 
सम्म माटो ग्राभेि तथा ह्रु्म 
पाइप जडान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२१९ 

भुवनेचवर साहको घर देखख 
बैजनाथ लमश्रको घर सम्म 
माटो र आर.सी.सी. ढिान 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२२० 

महुवामा सत्र्नारार्ण ठाकुरको 
घर देखख ििन ठाकुरको घर 
सम्म माटो र आर.सी.सी. 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

ढिान कार्य 

२२१ 

मोहनपुर िाि बबहारी राउतको 
घर देखख सूर्यनारार्ण साहको 
घर सम्म आर.सी.सी. ढिान 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२२२ 

मोहनपुर ववद्र्ािर् देखख 
ववन्देचवर र्ादवको घर सम्म 
माटो तथा आर.सी.सी. ढिान 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२२३ 

मोहनपुरको पीपिको रुख देखख 
दसो राउतको घर सम्म 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२२४ 

मोहनपुरको बोकाई मण्डिको 
घर देखख रामदेव मण्डिको घर 
हँुदै महािाि मण्डिको घर 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सम्म आर.सी.सी. ढिान 

२२५ 

मोहनपुरको रामचन्द्र मण्डिको 
घर देखख सछतश मण्डिको घर 
सम्म आर.सी.सी.ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२२६ 

मोहनपुरको ववलभन्न सडकमा 
माटो पुने कार्य ( लशवु साफीको 
घर देखख ववद्र्ािर् सम्म, देव 
नारार्ण र्ादवको घर देखख 
ददनेश झाको घर सम्म र 
दशरथ र्ादवको घर देखख ददनेश 

झाको घर सम्म) 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२२७ 

मोहनपुरको सुलसिा झाको घर 
देखख पुिफकत र्ादवको घर हँुदै 
पोखरीको पन्चचम डडि हँुदै देव 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नारार्ण र्ादवको घर सम्म 
आर.सी.सी. ढिान 

२२८ 

राजकुमार मािाकारको घर देखख 
िक्ष्मी र्ादवको घर सम्म माटो 
तथा आर.सी.सी.ढिान कार्य 
मोहनपुर 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२२९ 

राम नारार्ण र्ादवको घर देखख 
दशरथ र्ादवको घर सम्म माटो 
आर.सी.सी. ढिान 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२३० 
रामपुरा मुसहरी टोिको अिुरो 
ददनाभद्री थान छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२३१ 
रामपुरामा ढिाई साफीको घर 
देखख मोजाई साफीको घर हँुदै 

 अन्र् ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० १००० १०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

भुटाई सुछतहारको घर सम्म 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

नगद अनुदान 

२३२ 

रामपुरामा रामचन्द्र सदाको घर 
देखख लशवनारार्ण सदाको घर 
हँुदै धचत्र सदाको घर सम्म 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२३३ 
ववलभन्न सडकमा माटो पुने 
तथा ग्राभेि कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

२३४ 

श्री रा.प्रा.वव.रामपुरा, मोहनपुर 
ववद्र्ािर्को ववद्र्ाथी, लशिक, 

अववभावक तथा 
वव.व्र्.स.हरुिाई शैक्षिक भ्रमण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २५० २५०  

२३५ हररनारार्ण साहको घर देखख  अन्र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

बिाई राउतको घर सम्म माटो 
र आर सी.सी. ढिान कार्य 

आन्तररक श्रोत - नगद 

छिन्नमस्ता गाउँपालिकावडा नं.३ – ८०२१५५०२२०३ 

२३६ सडक बती जडान कार्य  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२३७ 

सामुदाछर्क प्रहरी साझेदारी 
कर्यक्रम अन्तगयत मदहिा दहसंा 
तथा िागुऔषि, सम्बन्िी 
अलभमूखी कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५० ५०  

२३८ 

सामुदाछर्क ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाधग झोिा 
खररद तथा ववतरण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२३९ सावयजछनक सुनवाई, सूचना तथा  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० १५० १५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

संचार व्र्वस्थापन समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

२४० 
लसचंाइको िाधग महुवामा 
ववद्रु्तीकरण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२४१ 
लसचाईको िागी गोववन्दपुरमा 
ववद्रु्तीकरण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२४२ 
लसचंाईको िागी सखडामा 
ववद्रु्तीकरण 

३ अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२४३ अिुरो समुदाछर्क भवन छनमायण  अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १२५ १२५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२४४ 

असोक शमाय घर देखख जोखन 
रामको सम्मको बाटोमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

२४५ 

खेिान्न्द झा घर देखख बेचन 
ठाकुरको घर सम्म र फफकर 
पन्ण्डत घर देखख राजेन्द्र खंग 
सम्मको बाटोमा आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

३ अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ९०० ९००  

२४६ 

झामेिी साहको घर देखख बेचन 
र्ादवको घर सम्म बाटोमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ६०० ६००  

२४७ 

भुपेन्द्र र्ादवको घर देखख 
स्वास्थर् चौकी सम्मको बाटोमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ७०० ७००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२४८ 
मदरसा नन्जकको पोखरीमा घाट 
छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

२४९ 

मेनरोड देखख रामेचवर साहको 
घर सम्म बाटोमा आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२५० 

मुबारक लमर्ाँको घर देखख 
मदरसा सम्मको बाटोमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ६०० ६००  

२५१ 

राजकान्त सुछतहारको घर देखख 
जीवि र्ादवको घर सम्म 
बाटोमा आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ८०० ८००  

२५२ 
राम झाको घर देखख कुस्मान्नद 
झाको घर सम्म वा कुस्मान्न 

 अन्र् ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० ६०० ६००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

झा को घर देखख रघुनाथ 
सुछतहारको घर सम्मको 
आर.सी.सी.ढिान कार्य 

नगद अनुदान 

२५३ 

रामजानकी मन्न्दर देखख सातो 
मण्डिको घर हँुदै भोगीिाि 
मण्डिको घर सम्मको बाटोमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ९०० ९००  

२५४ 

चर्ाम मुखखर्ाको घर देखख 
विदेव मुखखर्ाको घर सम्मको 
बाटोमा आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ६०० ६००  

२५५ 

सखडाको ववलभन्न सडकमा माटो 
र ग्राभेि (१.भुपेन्द्र र्ादवको घर 
देखख चर्ाम र्ादवको घर सम्म 
२.कामेचवर पन्ण्डतको पसि 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

देखख रामेस्वर चौिरीको पसि 
सम्म ३.एन्सेि टावर देखख 
मनोज झाको घर सम्म 
४.दोबबर्ाही बस्तीको सडकमा 
५.मेन सडकमा ६.भोमराही देखख 
स्वस्थ चौकी सम्म ) 

२५६ 

सफफ रहमान लमर्ाँको घर देखख 
जुगती रामको घर सम्मको 
बाटोमा आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ८०० ८००  

२५७ 
सशस्त्र प्रहरी गोववन्दपुरको घर 
तथा िाना ममयत 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

२५८ 
सामुदाछर्क ववद्र्ािर्को 
पुस्तकािर् छनमायण 

३ अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ७२५ ७२५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२५९ 

साहूजी पोखरीको उतर पट्टी 
डडिमा वाि के्रदटगं छनमायण 
तथा माटो कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

२६० 

हनुमान मन्न्दर देखख मेनरोड 
सम्मको बाटोमा माटो ग्राभेि 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२६१ ह्रु्मपाइप खररद जडान  अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

छिन्नमस्ता गाउँपालिकावडा नं.४ – ८०२१५५०२२०४ 

२६२ 
फकशोरीहरुका िाधग चेतनामूिक 
तालिम सञ्चािन 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२६३ खेिकुद सांस्कृछतक र  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

महालशवरात्री मेिा महोत्सव 
कार्यक्रम 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

२६४ 
मदहिाहरुका िाधग शीपमूिक 
तालिम सञ्चािन 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२६५ 

वडा न.४ अन्तगयत ३ ववद्र्ािर् 
(मा.वव.िािापट्टी, भगवती 
रा.प्रा.वव. तथा बाबा डडहबार 
रा.प्रा.वव.का ववद्र्ाथीहरुिाई 
झोिा ववतरण कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२६६ 

वडा न.४ का वडाका कमयचारी र 
प्रछतछनधिहरुिाई कम्प्रु्टर 
सम्बन्िी तालिम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२६७ ओिी मन्सुरी घर देखख चौठी  अन्र् ३११५९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० १२०० १२००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

मुखखर्ा घर सम्मको सडकमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

२६८ 
कृवषको िाधग तार पोि तथा 
ट्रान्सफमयर संचािन 

४ अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२६९ 

गंगगाई मण्डिको घर देखख पूवय 
दक्षिण जगदीश शमायको घर हँुदै 
नंगडू राउतको पोखरी सम्मको 
बाटोमा माटो पुने कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२७० 

ग्राम देवतास्थान देखख दक्षिण 
सुलिस बाँि सम्मको बाटो 
फराफकिो तथा माटो ग्रेभेि 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२७१ घनचर्ाम राउतको घर देखख  अन्र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - १ N/A ० ० १००० १०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

चन्देशव्र साहको घर सम्मको 
सडकमा आर.सी.सी. ढिान 
कार्य 

आन्तररक श्रोत - नगद 

२७२ 

चन्देचवर साह घर देखख उतर 
सतदेव मुखखर्ा घर सम्म 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

४ अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२७३ 

छिन्नमस्ता गा.पा.वडा न .४ 
िािापटदट अन्तगयत मा.वव. 
िािापट्टीमा ममयत सम्भार 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

२७४ 

मंगि साहको पोखरी देखख 
दक्षिण फकस्मत मन्सुरीको घर 
हँुदै फकसुनदेव शमायको घर सम्म 
माटो ग्राभिे कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२७५ 

मंगि साहको पोखरी देखख 
मछनर्ार पोखरी सम्मको 
सडकमा आर.सी.सी. ढिान 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १२०० १२००  

२७६ 

मेनरोड ववद्र्ािािको घर देखख 
पन्चचम दक्षिण राजेन्द्र र्ादव 
घर सम्मको सडकमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

२७७ 

मैनी गािी बाँि छनरको सडकमा 
आर.सी.सी. ढिान तथा के्रदटगं 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२७८ 

वडा कार्ायिर्को माधथिो 
तल्िामा ग्रीि िगाउने र 
रङ्गरोगन कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२७९ 

वािगोववन्द मण्डिको घर देखख 
दक्षिण, पन्चचम जगदीश शमाय 
घरको सडकमा आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १००० १०००  

२८० 

ववशेचवर र्ादवको घर देखख 
चभच्चा पोखरी सम्मको 
सडकमा आर.सी.सी.ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १२०० १२००  

२८१ सडक ममयत सुिार कार्य  अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

छिन्नमस्ता गाउँपालिकावडा नं.५ – ८०२१५५०२२०५ 

२८२ 

फकसानहरुिाई औषिी िने पम्प 
खररद गरी ववतरण गने 
कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२८३ 

खेिकुद कार्यक्रम, खेिकुद 
सामग्री खररद, ववतरण तथा 
प्रछतर्ोधगता आर्ोजना 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२८४ 

गाई भैसी पािन गने 
फकसानहरुिाई कुटी काट्ने 
मेलसन खररद गरी ववतरण गने 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२८५ 
गाई, बाख्रा, कुखराहरुका िाधग 
भ्र्ाकलसनेशन कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

२८६ 

छिन्मस्ता ग.पा.वडा न ५ का 
फकसानहरुिाई लसचाइको िाधग 

बोररगं खररद तथा जडान कार्य 
५ अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२८७ 
तरकारी खेतीको िाधग तालिम 
,वीउ, ववतरण कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० १०० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

२८८ 
दलित बािवालिकाहरुिाई 
स्तरउन्नती कार्य 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

२८९ 
पूणय सरसफाई कार्यक्रम तथा 
सडक नाटक 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

२९० प्रत्रे्क पोिमा बती बाल्ने कार्य  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

२९१ 

पानी पटाउने पम्प सेट (मोटर ) 
२५% अनुदानमा खररद गरी 
ववतरण गने कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

२९२ ववपद व्र्वस्थापन  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० २५० २५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

२९३ 
स्वास्थर् चौकी िोखरमको 
स्तरउन्नती कार्य 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

२९४ 
अिुरो सोलसर्ा महाराज मन्न्दर 

छनमायण कार्य 
 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२९५ 

गंगा सुछतहारको घरदेखख उतर 
शम्भु खत्वेको घर हँुदै बैजनाथ 
दासको घर हँुदै सहदेव खत्वेको 
घर सम्म बाटोमा माटो ग्राभेि 
ह्रु्म पाइप खररद र जडान 
तथा गाउँ फकय  कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

२९६ 

िोटकैन सदाको घर देखख 
मालिक पोखरी घाटसम्म 
बाटोमा आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

२९७ 

ट्रान्सफमयर देखख हरर साहको 
घर हुदै चोतकैन खत्वेको 
घरसम्म बाटोमा आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १३०० १३००  

२९८ 

दलित समुदार् भवन देखख 
लमश्रीिाि पन्ण्डतको घरसम्म 
बाटो छनमायण आर.सी.सी. ढिान 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

२९९ 
ददनाभद्री मन्न्दरको अिुरो 
छनमायण कार्य पुरा गने 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३०० 

नन्दी साहको घरदेखख सहदेव 
खत्वेको घरसम्म बाटोमा माटो 
ग्राभेि कार्य 

५ अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३०१ 

प्रभू साहको घरदेखख पन्चचम 
बैिरुपको घर हँुदै बैरुसु खत्वेको 
घर सम्म बाटोमा माटो ग्राभेि 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० २०० २००  

३०२ 

बिदेव पन्ण्डतको घरदेखख 
पन्चचम िक्ष्मण खत्वेको घर हँुदै 
छनमायणािीन स्वास्थर् चाेैकी 
सम्म आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १२५० १२५०  

३०३ 
मुसहरी टोिमा सिहेश मन्न्दर 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३०४ 

महन्थ बाबाको थान देखख 
राजकुमार महतोको घर सम्म 
बाटोमा आर.सी.सी. ढिान 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

३०५ 

िोखारम चाेैक देखख भटोत्तर 
हँुदै िािपट्टी झोिुङ्ग ेपुि 
सम्म बाटोमा माटो ग्राभेि र 
ह्रु्मपाइप ठाउँ-ठाउँमा जडान 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ९०० ९००  

३०६ 
िोखारमको राम टोिमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३२१५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३०७ 

वािगोववन्द खत्वेको घर देखख 
पन्चचम रुदि खत्वेको घर 
सम्मको बाटोमा माटो ग्राभेि 

 अन्र् ३२१५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छिन्नमस्ता गाउँपालिकावडा नं.६ – ८०२१५५०२२०६ 

३०८ 
कृषकहरुिाई बोररगं ववतरण 
कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

३०९ कृवष बजार मेिा ६ अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५० ५०  

३१० 

दाइजो प्रथा, बाि वववाह 
उन्मूिन सम्बन्िी सडक नाटक 
कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३११ 
पशु लशववर सञ्चािन तथा 
भर्ान्क्सनेसन समेत 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

३१२ फिफुि ववरुवा ववतरण कार्य  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० १०० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

३१३ 
िैंधगक दहसंा ववरूद्ि 
जनजेतनामूिक कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३१४ 
वैदेलशक राजगार सम्बन्िी 
तालिम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३१५ 
शीपमूिक तालिम (लसिाई 
कटाई, साबुन बनाउने आदद ) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

३१६ 

अमदह पोखरीको पूवय र दक्षिण 
हरर नारार्ण मण्डिको खेत 
सम्मको सडकमा माटो ग्राभेि 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३५० ३५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

तथा ह्रु्म पाइप जडान कार्य 

३१७ 
कुपहीको कमिा मन्न्दरको ित 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३१८ 

कुपहीको बेचन खंगको घर देखख 
पन्चचम कबीर भवन सम्म माटो 
ग्राभेि तथा ह्रु्म पाइप जडान 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३१९ 

कोचाबखरी डडहबार थानको उत्तर 
डडिमा माटो ग्राभेि तथा ह्रु्म 
पाइप जडान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३२० 
कोचाबखरीको डडहबार थानको 
पोखरीको डडिमा पुि छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  

३२१ कोचाबखरीको पुरानो वडा नं.७  अन्र् ३११५९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० ८०० ८००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

को सखडा सडक देखख महेचवर 
साहको घर सम्म आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

३२२ 
कोचाबखारीको अिुरो ददनाराम 
भद्री मन्न्दर छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

३२३ 

कोचाबखारीको डोमरहीको पानी 
छनकासको िाधग नािा छनमायण 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३२४ 
खुददबखारीको भगवती मन्न्दरको 
ित ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २५० २५०  

३२५ 
खुददबखारीको सन्तोषी मन्न्दर 
देखख पन्चचम राम फकसुन 

 अन्र् ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० १३०० १३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

साहको घर सम्म आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

नगद अनुदान 

३२६ 
चतरी पोखरी जीणोिार र 
असमसान घाट छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ६०० ६००  

३२७ 

तेज नारार्ण घर देखख दक्षिण 
इनार(सुरेन्द्र साहको घर )सम्म 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ८०० ८००  

३२८ 

तेज नारार्ण घर देखख पूवय 
बुिाकी घर सम्म आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३२९ 
िमयराज बाबाको अिुरो मन्न्दर 
छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३३० 
शीति बाबाको अिुरो मन्न्दरको 
िात ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

३३१ 
दहरािािको घर देखख पन्चचम 
नहर सम्म बाटोमा मोटो ग्राभिे 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

छिन्नमस्ता गाउँपालिकावडा नं.७ – ८०२१५५०२२०७ 

३३२ खेिकुद  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २५ २५  

३३३ 
तार बल्ब खररद तथा जडान 
कार्य 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३३४ भोज भतेरको िाधग खाना  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० १५० १५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

पकाउने भाडा बतयन खररद समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

३३५ सरसफाई कार्यक्रम  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३३६ संस्कृछतक प्रबियन कार्यक्रम  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २५ २५  

३३७ लसिाई कटाई तालिम ७ अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३३८ अिुरो डगररन मन्न्दर छनमायण  अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३३९ 
अिुरो सामुदाछर्क भवन 
(मुसहरी टोिमा ) छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  

३४० 
अरववन्द घर पिाडडको नािा 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५० ५०  

३४१ इद्गाहामा बाउण्ड्री वाि छनमायण  अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  

३४२ 

उमेश र्ादव घर देखख सेबबिाि 
र्ादव घर सम्म आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३४३ 
खानेपानीको िाधग ट्रु्वेि तथा 
पाइप खररद र जडान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० ३०० ३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

३४४ 

गणेशी साहको घर देखख लशव 
नारार्ण मण्डिको खेत सम्म 
पन्क्क नािा छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३४५ 

ढिाई घर देखख प्रभु नारार्ण 
साहको घर सम्ममा आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  

३४६ 

ददनाभद्री थानको पन्चचमपट्टी 
मुसहरी सम्मको सडकमा माटो 
ग्राभेि कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  

३४७ 

वप्रतम र्ादवको घर देखख बदद्र 
र्ादवको घर सम्म सडकमा 
आर.सी.सी.ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ७०० ७००  

३४८ बाटो छनमायणको क्रममा भत्केको  अन्र् ३११५९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ४९० ० ४९०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छनमायण कार्य समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

३४९ 

बासुदेव र्ादवको घर देखख भोिा 
मुखखर्ाको घर सम्मको सडकमा 
आर.सी.सी. ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  

३५० 

बबष्णु रामको घर देखख मदशाय 
सम्मको सडकमा पी.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३५१ 

मंसुफ घर देखख बबना शमायको 
घर सम्म सडकमा आर.सी.सी. 
ढिान कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  

३५२ 

राम जानकी मन्न्दर देखख 
नरलसगं थान सम्म नािा 
छनमायण तथा आर.सी.सी. ढिान 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० १००० १०००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

कार्य 

३५३ 

रामु र्ादवको घर देखख अरववन्द 
र्ादवको घर सम्म ग्राभेि वा 
ववन्देचवर र्ादवको घर 
अगाडडको पोखरीमा वाउण्ड्री 
वाि छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३५४ 

ववलभन्न सडकको िाधग 
प्िान्स्टक पाइप खररद तथा 
जडान 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५० ५०  

३५५ 

ववलभन्न सडकको िाधग 
ह्रु्मपाईप खररद तथा जडान 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

३५६ ववलभन्न सडकमा ग्राभेि कार्य  अन्र् ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

३५७ 

चर्ाम सुन्दरको घर देखख 
केबिाही सम्म नािा छनमायण 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३५८ 
सन्त छनरंकारी भवनमा वउण्ड्री 
वाि छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३०० ३००  

३५९ 

सेबी र्ादवको घर देखख 
ववन्देचवर र्ादवको घर सम्म र 
ददलिप र्ादवको घर सम्म 
समेत सडकमा आर.सी.सी.ढिान 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  

३६० 
हरर नारार्ण साहको घर देखख 
ििन मण्डिको घर सम्मको 

७ अन्र् ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० ४९० ४९०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

आर.सी.सी. ढिान कार्य नगद अनुदान 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - लशिा – ८०२१५५०२३०१ 

३६१ 

१७ वटै सामुदाछर्क 
ववद्र्ािर्हरुमा ई-हान्जरी जडान 
कार्य 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३७४ ३७४  

३६२ 

१९ वटै बबध्र्ािर्हरुमा स्वास्थ 
पररिन्क िाधग वेट मेलसन 
,उजुरी पेदटका तथा अन्र् 
सामग्री खररद 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३६३ 

उत्कृस्ट लशिन ्लसकाई खाने 
पानी , सरसफाई भएका 
समुदाछर्क ववध्र्ािर्हरु लशक्ष्क 
बब.व्र्.स.तथा अलभभावक 
सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३६४ 
किा ८ को परीिा संचािन 
खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३६५ 
फकशोरी लशिा किा ५ वटा 
केन्द्र संचािन 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ७१८.१२५ ७१८.१२५  

३६६ 
गाउँपालिकास्तरीर् शैक्षिक 
प्रोफाइि छनमायण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

३६७ 
रान्ष्ट्रर्पछत रछनगं लशल्ड 
प्रछतर्ोधगता संचािन खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३६८ 
वािददवस कार्यक्रमको भुक्तानी 
बाँकी 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० १५० १५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

३६९ 

ववध्र्ािर्हरुको ई.एम.आई.एस. 
अिन्बिक तथा िेखा सम्बन्िी 
तालिम (११ वटै बबध्र्ािर्मा 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ११५.८७५ ११५.८७५  

३७० 
शैक्षिक शत्र २०७७ को शैक्षिक 
क्र्ािेण्डर छनमायण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३७१ 

लशिा ददवस तथा अन्तरान्ष्ट्रर् 

सािरता ददवस कार्यक्रमको 
भुक्तानी बाँकी 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३७२ 
श्री आिारभूत बबध्र्ािर् बरही 
ववरपुरमा भवन छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ८०० ० ८००  

३७३ श्री छिन्नमस्ता भुपेन्द्र संस्कृत  अन्र् ३११५९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० १९०० १९००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

मा.वव.िाई किा ११ संचािन 
गनय अिुरो भवन छनमायण, बल्क 
ममयत सम्भार, फछनयचर वाउण्ड्री 
वाि छनमायण तथा रङ्गराेेगन 

कार्य 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

३७४ 

श्री जनता मा.वव. कुपहीको चार 
कोठे आिुरो भवन पुरा गने 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ८०० ० ८००  

३७५ 
श्री जनता रा.प्रा.बब.खुदीबखारी 
स्तराेेन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ७२ ० ७२  

३७६ 
श्री जनता रा.प्रा.वव. मोहनपुर 
स्तराेेन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३७७ 
श्री जनता रा.प्रा.वव.कोचाबखारी 
स्तरउन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ४७२ ० ४७२  

३७८ 
श्री जनता रा.प्रा.वव.बरही बबरपुर 
स्तरउन्नानती कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३५ ० ३५  

३७९ 
श्री दलित रा.प्रा.वव.मुसहरी टोि 
िोखरम स्तरउन्नती कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  

३८० 
श्री बी.पी.रा.प्रा.वव., महुवा 
स्तराेेउन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २७२ ० २७२  

३८१ 
श्री महन्थ रा.प्रा.वव.वरही ववरपुर 
स्तराेेन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ३५ ० ३५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

३८२ 
श्री माँ भगवती रा.प्रा.वव. 
िािापट्टी स्तराेेन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ७२ ० ७२  

३८३ 

श्री मा.वव. िािापट्टीकाेे दइु 
तल्िे भवनमा तल्िा थप तथा 
फछनयचर खररद कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १००० ० १०००  

३८४ 
श्री रा.प्रा.बब. हाट्टी स्तरउन्नती 
कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २७२ ० २७२  

३८५ 
श्री रा.प्रा.वव. भटाेेत्तर 
स्तराेेन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

३८६ श्री रा.प्रा.वव. वरही ववरपुर-४  अन्र् ३११५९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ४७४ ० ४७४  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

स्तराेेन्नछत कार्य समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

३८७ 
श्री रा.प्रा.वव.गोववन्दपुर 
स्तराेेन्नछत कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २७२ ० २७२  

३८८ 
श्री रा.प्रा.वव.रामपुरा मंच 
छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १२२ ० १२२  

३८९ 
श्री रा.प्रा.वव.रामपुरामा वाउण्ड्री 
वाि छनमायण कार्य 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

३९० 
श्री रा.प्रा.वव.िोखरम स्तरउन्नती 
कार्यक्रम 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १९४ ० १९४  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - स्वास्थर् – ८०२१५५०२३०२ 

३९१ 
मदहिा स्वंसेबबकहरुको िाधग 
प्रोत्साहन भत्ता 

 अन्र् २११३३ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ६४८ ० ६४८  

३९२ 
अियबावषयक सलमिा २०७६ 
/२०७७ 

 अन्र् २११३९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३९ ० ३९  

३९३ 
बधथिंग सेन्टरमा रात्री डडरु्टी 
अ.न.मी. 

 अन्र् २११३९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ५४.७५ ० ५४.७५  

३९४ 
बधथिंग सेन्टरमा रात्री डडरु्टी 
का.स. 

 अन्र् २११३९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २७.३७५ ० २७.३७५  

३९५ बावषयक सलमिा २०७५/२०७६  अन्र् २११३९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ३९ ० ३९  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

३९६ बावषयक सलमिा २०७६ /२०७७  अन्र् २११३९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३९ ० ३९  

३९७ 
आकन्स्मक अबस्थामा आबचर्क 
परेमा सोझै औषिी खररद 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०० १००  

३९८ 

एकि मदहिा, जेष्ठ नागररक , 

अछत असक्त तथा अपांगता 
भएका व्र्न्क्तहरुको िाधग 

घरदैिोमा गई स्वास्थ सेवा ददन 
एकीकृत घुम्ती स्वास्थ लशबबर 
संचािन कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २५० २५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

३९९ 

गा.पा.को.बधथिंग सेन्टरमा 
सुत्केरी गराउनेिाई प्रोत्साहन 
खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

४०० 
रोगहरुको खोज पड्ताि disease 

scanning 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १५० १५०  

४०१ 

स्वस्थ शाखा कार्यिर् हाता 
लभत्र टुवेि जडान तथा र चारै 
छतर पिेट ढिान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ३० ३०  

४०२ 
स्वास्थ चौकीहरुको िाधग 
सन्जयकि सामग्री 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४४८.८७५ ४४८.८७५  

४०३ 
स्वास्थ शाखा का.स. िाई एक 
थान साइकि 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० ९ ९  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

४०४ 
स्वास्थ शाखाका कार्ायिर् 
सामग्री ममयत सम्भार 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २० २०  

४०५ 

स्वास्थ लशबबर संचािन (वडा 
दसैमा काम गररसकेको ) 
भुक्तानी गने 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४५ ४५  

४०६ 
स्वास्थकमीहरुको स्वास्थ 
अविोकन भमयन कार्यक्रम 

 अन्र् २२६१२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

४०७ औषधि खररद  अन्र् २७२१३ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १००० ० १०००  

४०८ अन्र् भाडा  अन्र् २८१४९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० ६०० ६००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

४०९ 
चारै वटा स्वास्थर् चौकीहरुको 
िाधग ल्र्ापटप र वप्रन्टर खररद 

 अन्र् ३११२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

४१० माईक्रोस्कोप खररद  अन्र् ३११२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५० ० १५०  

४११ ल्र्ाब सामग्री खररद  अन्र् ३११२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३००  

४१२ 

सखडा स्वास्थर् चौकी प्रगनमा 
भवन तथा बौन्डारी वाि 
छनमायण 

 अन्र् ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ९०० ० ९००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - कृवष – ८०२१५५०२३०३ 

४१३ 
कृवष शाखा भवनको रङरोगन , 

घेराबेरा र वविुछतकरण समेत 

 अन्र् २२२३१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ५०० ० ५००  

४१४ 
कृवष प्रचार कार्यक्रम लभिेज 
प्राेेफाइि छनमायण कार्य 

 अन्र् २२४११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  

४१५ 

कृषकहरुिाई मौसमी तथा 
बेमौसमी तरकारी खेछत 
सम्बन्िी तालिम 

 अन्र् २२५१२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५० ० १५०  

४१६ 
गडर्ाेेिा मि प्रदयशन तथा 
तालिम समेत 

 अन्र् २२५१२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३००  

४१७ चैत ेिानको उन्नत इउ खररद  अन्र् २२५२१ नेपाि सरकार - १ N/A ० २०० ० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

तथा ववतरण कार्यक्रम २५ % 
अनुदानमा (७ ) सात वटे 
वडामा 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

४१८ पुष फुि खेती प्रबियन कार्यक्रम  अन्र् २२५२१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  

४१९ 

बषे िानको उन्नत इउ खररद 
तथा ववतरण कार्यक्रम २५ % 
अनुदानमा (७ ) सात वटे 
वडामा 

 अन्र् २२५२१ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ७०० ० ७००  

४२० 

उन्नत जातको ओि ववउ खररद 
तथा ववतरण कार्यक्रम २५ % 
अनुदानमा (७ ) सात वटे 
वडामा 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

४२१ 
तरकारर फकट ववतरण माेैसलम 
तथा बेमाेैसलम ( हाइबिड ) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २५० ० २५०  

४२२ 
लसचाईको िागी वविुछतकरण ७ 

वटै वडाहरुमा 
 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ७५०० ० ७५००  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - पश ु– ८०२१५५०२३०४ 

४२३ 
कार्ायिर् बर्बस्थापन तथा 
संचािन खचय 

 अन्र् २२३११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  

४२४ बबमा सम्बन्िी तालिम  अन्र् २२५१२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  

४२५ पशु आहारको बषे घास ववउ  अन्र् २२५२१ नेपाि सरकार - १ N/A ० २०० ० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

बबतरण कार्यक्रम ७ वटै 
वडाहरुमा 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

४२६ 

अछत बबपन्न फकसान 
पररवारहरुका िाधग बाच्िी तथा 
पाडी खररद तथा बबतरण 
कार्यक्रम ७ वटै वडाहरुमा 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५०० ० १५००  

४२७ 
एच.एस.एण्ड बब.क्रु् 
भ्र्ाकलसनेसन ७ वटै वडाहरुमा 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५० ० १५०  

४२८ 
पशु स्वास्थर् लसबबर संचिन 
कार्यक्रम गा.पा.स्तरीर् 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५० ० १५०  

४२९ 
पशु सेवा शाखाको िाधग औषधि 
खररद 

 अन्र् २७२१३ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ५०० ० ५००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

४३० टे्रबबज छनमायण ७ वटै वडाहरुमा  अन्र् ३११२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३००  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - सामान्जक ववकास शाखा – ८०२१५५०२३०५ 

४३१ 

अछत असक्त अपागं भएका 
व्र्न्क्तहरुिाई ह्वीिचेर्र तथा 
आबचर्क सामग्री खरी तथा 
बबतरण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ५०० ० ५००  

४३२ 
अपागंहरुिाई बैसाखी खररद 
तथा बबतरण कार्य 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

४३३ 
एकि मदहिा,जेष्ठ नागररक,अछत 
अशक्त अपागंता भएका 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० २५० ० २५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

व्र्न्क्तहरुको िाधग घरदैिो मा 
गइ स्वास्थर् सेवा ददन एकीकृत 
घुम्ती लशबबर संचािन कार्यक्रम 

नगद अनुदान 

४३४ 

क्र्ान्सर रोग पररिण सम्बन्िी 
गा.पा.स्तरीर् स्वास्थर् लशबबर 
संचािन कार्य 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ५०० ० ५००  

४३५ 

नेपाि भ्रमण बषय २०२० को 
प्रचार प्रसार तथा प्रबियन 
कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

४३६ 
मदहिाहरुको आगंखसने तथा 
पाठेघर सम्बन्िी कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ३०० ० ३००  

४३७ 
िागूऔषि दवु्र्यसन 
छनमयिीकारण कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० २०० ० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

नगद अनुदान 

४३८ 
समान्जक संजािको सजृनात्मक 
उपर्ोधगता सम्बन्िी कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

४३९ 
बािमैत्री स्थानीर् शासन 
उन्मुख कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५० ० १५०  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - खानेपानी तथा सरसफाई शाखा – ८०२१५५०२३०६ 

४४० 
खानेपानी तथा सरसफाई 
कार्ायिर् बर्बस्थापन 

 अन्र् २२३११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  

४४१ 
खानेपानी तथा सरसफाई 

सम्बन्िी ववलभन्न कार्यक्रमहरु 

 अन्र् २२७११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १०० ० १००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

४४२ 
फोहर फ्र्ाफकने भाँडो खररद 
तथा जडान ७ वटै वडाहरुमा 

 अन्र् ३११२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २०० ० २००  

४४३ 

सखडा बजार िेत्रको साबयजछनक 
ठाउँमा खानेपानीको पाइप 
ववस्तार तथा िारा जडान कार्य 
वडा नं. ३ को बजार िेत्र 

 अन्र् ३११५६ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ४०० ० ४००  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - मदहिा बािबालिका शाखा – ८०२१५५०२३०७ 

४४४ 
अपगंता भएका व्र्न्क्तहरुको 
िमता अलभबिधि कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० १५० ० १५०  

४४५ 

बािबालिका माधथ हुने शारीररक 
मानलसक दण्ड सजार् तथा 
र्ोनजनर् दबुर्यबर्बाहर बबरुि 

 अन्र् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - 
आन्तररक श्रोत - नगद 

१ N/A ० ४५ ० ४५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

जनजेतना कार्यक्रम 

४४६ 

अपगंता भएका व्र्न्क्तहरुको 
िाधग पररचर् पत्र बबतरण 
,लसबबर अलभर्ान कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० २५० ० २५०  

४४७ 
अपागं सलमछतको बैठक खाजा 
,भत्ता तथा बर्बस्थापन खचय 

 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ५५ ० ५५  

छिन्नमस्ता गाउँपालिका-आरु्बेद शाखा – ८०२१५५०२३०८ 

४४८ 

गाउँघर कीन्ल्नक संचािन 
गनयको िाधग प्रसासछनक खचय 
तथा सेवा ददन खदटएका 
कमयचारीहरुको पाररश्रलमक तथा 
अन्र् मसिन्द 

 अन्र् २२३११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ५० ० ५०  

४४९ औषधि खररद ,आरु्बेद  अन्र् २७२१३ नेपाि सरकार - १ N/A ० २५० ० २५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका - न्र्ाछर्क सलमछत – ८०२१५५०२३०९ 

४५० मेिलमिाप केन्द्र संचािन खचय  अन्र् २२३११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

४५१ मसिन्द तथा कार्ायिर् सामाग्री  अन्र् २२३११ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

४५२ 

न्र्ाछर्क सलमछतको कार्यबबधि 
तथा अन्र् कानुन सम्बन्न्ि ऐन 
छनमायण खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

४५३ 
न्र्ाछर्क सलमछतको िाधग 
इजिास बर्बस्थापनको फछनयचर 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 

१ N/A ० ० ४०० ४००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

खररद खचय नगद अनुदान 

४५४ 
न्र्ाछर्क सलमछतको िाधग 
बबिुछतर् उपकरण खररद खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ४०० ४००  

४५५ 
प्रत्रे्क वडामा मेिलमिाप 
केन्द्रको स्थापना खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

४५६ 
मेिलमिाप कतायिाई तालिम 
संचािन खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० ५०० ५००  

४५७ 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 
सम्बन्न्ि जनचेतना मुिक 
कार्यक्रम संचािन कार्य 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

४५८ न्र्ाछर्क सलमछतको  अन्र् २२६१९ नेपाि सरकार - १ N/A ० ० ३०० ३००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

पदाधिकारीहरुको अबिोकन 
भमयन खचय 

समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

४५९ 
न्र्ाछर्क सलमछतिे गरेको 
अनुगमन 

 अन्र् २२६१९ 

नेपाि सरकार - 
समाछनकरण अनुदान - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०० २००  

संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम – ८०२१५५०२५०१ 

४६० 

आिारभूत तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका लशिक, राहत 
अनुदान लशिकका िाधग तिब 
भत्ता अनुदान (ववशेष लशिा 
पररषद अन्तरगतका 
लशिक/कमयचारीहरु समेत) 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १७१३५.५ १७१३५.५ ३४२७१  

४६१ तिव  अन्र् २११११ 
नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 

२ N/A ० २०८.५ २०८.५ ४१७  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

अनुदान 

४६२ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनुदान 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १५२७.५ १५२७.५ ३०५५  

४६३ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनुदान 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० २४३.५ २४३.५ ४८७  

४६४ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनुदान 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A २१६.५ २१६.५ ४३३ ८६६  

४६५ माध्र्लमक तहका स्वीकृत  अन्र् २११११ नेपाि सरकार - शसतय ३ N/A ० १४५४ २९०८ ४३६२  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

दरवन्दीका लशिक, राहत 
अनुदान लशिक िाधग तिब 
भत्ता अनुदान (ववशेष लशिा 
पररषद अन्तरगतका 
लशिक/कमयचारी,प्राववधिक 
िारका प्रलशिक समेत) 

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४६६ 

ववद्र्ािर्मा शैक्षिक गुणस्तर 
सुदृढीकरण एवम ्
कार्यसम्पादनमा आिाररत 
प्रोत्साहन अनुदान 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १२७ १२७ २५४  

४६७ 
ववलभन्न खोपहरु िगाए वापत 
भ्र्ान्क्सनेटरिाई पाररश्रलमक 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५ N/A २५ ७५ २५ १२५  

४६८ शैक्षिक पहँुच सुछनन्चचतता,  अन्र् २११११ नेपाि सरकार - शसतय २ N/A १५७ ० १५७ ३१४  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

अनौपचाररक तथा वैकन्ल्पक 
लशिा कार्यक्रम (परंपरागत 

ववद्र्ािर्, वैकन्ल्पक ववद्र्ािर्, 

सािरता र छनरन्तर लशिाका 
कार्यक्रम समेत) 

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४६९ 

शैक्षिक पहँुच सुछनन्चचतता, 
अनौपचाररक तथा वैकन्ल्पक 
लशिा कार्यक्रम (परंपरागत 

ववद्र्ािर्, वैकन्ल्पक ववद्र्ािर्, 

सािरता र छनरन्तर लशिाका 
कार्यक्रम समेत) 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ४४.२५ ४४.२५ ८८.५ १७७  

४७० 

शैक्षिक पहँुच सुछनन्चचतता, 
अनौपचाररक तथा वैकन्ल्पक 
लशिा कार्यक्रम (परंपरागत 

ववद्र्ािर्, वैकन्ल्पक ववद्र्ािर्, 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ५५४.५ ५५४.५ ११०९  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सािरता र छनरन्तर लशिाका 
कार्यक्रम समेत) 

४७१ 

स्थानीर् तहका स्वास्थर् 
चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पतािहरुमा कार्यरत 

कमयचारीहरुको तिव महगी भत्ता 
स्थानीर् भत्ता पोषाक िगार्त 
अन्र् प्रशासनीक खचय समेत 

 अन्र् २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ६६८० ६६८० १३३६०  

४७२ 

आिारभूत स्वास्थर् सेवा 
कार्यक्रमको िाधग आवचर्क 
औषधि खररद 

 अन्र् २११२३ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A २५० २५० ५०० १०००  

४७३ 
अस्थार्ी तथा करार कमयचारीका 
िाधग पोशाक 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A २.५ ५ २.५ १०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

४७४ 

आिारभूत तथा आकन्स्मक सेवा 
स्वास्थर् चौकी/प्रा. स्वा. के./ 
प्राथलमक अस्पतािको न्रू्नतम 
सेवा मापदण्ड अनुगमन 
सम्वन्न्ि अलभमुखखकरण 
कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५ N/A १५ ३० ३० ७५  

४७५ आरु्वेद सेवा कार्यक्रम  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

७ N/A १०० २०० ४०० ७००  

४७६ 

आरु्वेद तथा बैकिपीक 
धचफकत्साका कमयचारीको तिव 
भत्ता िगार्तको बावषयक खचृय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १००१.५ १००१.५ २००३  

४७७ 
उपचार केन्द्रहरुमा आकन्स्मक 
अवस्थामा औसधि एवं ल्र्ाब 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 

३ N/A ० १५ ३० ४५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका 
िाधग आवचर्क स्टेशनरी तथा 
फमय फरमेट फोटोकपी, बबरामीको 
व्र्न्क्तगत वववरण ई-दट.बब 
रन्जस्टरमा अध्र्ावधिक, समुदार् 

पररचािन गरर िर्रोग ववरामी 
छनदानका िाधग प्रेषण तथा 
उपचार, ववचव ि 

अनुदान 

४७८ 

औिो छनर्न्त्रण कार्यक्रमको 
अनुगमन एवम ्मूल्र्ाङ्कन, 

औिो माहामारी हुने औिो 
ग्रसीत िेत्रको िनौट गरी 
बबषादद िकय ने (रेस्पोन्सीभ 
स्प्रेइङ समेत), ववचव औिो 
छनर्न्त्रण ददवस मनाउने तथा 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १० १० २०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

औिो छनर्न्त्रणका िाधग 
बहुछनकार् अन्तरफक्रर्ा 

४७९ 

औषधि िगार्तका सामाग्रीको 
ढुवानी तथा ररप्र्ाफकङ र 
ववतरण समेत 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

१० N/A ० ५० ५० १००  

४८० 

औषधिको समुधचत प्रर्ोग 
प्रवियनको िाधग साथी समुह 
लशिा कार्यकम ( peer group 

discussion) तथा आिारभूत 
स्वास्थर् सेवा सम्वन्न्ि स्तरीर् 
उपचार पद्धिछत अलभमुखखकरण 
तथा सलमिा कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५ N/A २५ ५० ५० १२५  

४८१ 
कुष्ठरोग पत्ता िगाउन चमयरोग 
लसववर 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 

१० N/A ४० १०० ६० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

अनुदान 

४८२ 
कुष्ठरोगका बबरामीका पररवार 
तथा छिमेफकको सम्पकय  पररिण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ० ० ८ ८  

४८३ 

कार्यक्रमको छनर्लमत अनुगमन 
तथा मुल्र्ांकन गरर कार्यक्रमको 
गुणस्तरीर्ता सुछनन्स्चत गन,े 

स्थिगत अनुलशिण गरर 
स्वास्थर्कलमयहरूको िमता 
अलभवनृ्ध्द, िर्रोगका बबरामीको 
उपचारको नछतजको कोहटय 
ववचिेषण तथा कार्यक्रमको 
चौमालसक सलमिा 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५ N/A ० २६ ३९ ६५  

४८४ कार्ायिर् संचािन तथा  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय ५ N/A १० २० २० ५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

मसिन्द खचय अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४८५ खोप केन्द्र छनमाणय  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ० ३८६ ३८६  

४८६ 

खोपको पहंुच बढाई िुट 
वच्चािाई खोप ददिाई पूणयखोप 
सुछनन्चचत गनय वैशाख 
मदहनािाइ खोप मदहना 
संचािन गने 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ७ ७ ० १४  

४८७ 

तरि नाईट्रोजन ढुवानी 
भण्डारण तथा ववतरण तथा 
व्र्वस्थापन 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ६० ० १८० २४०  

४८८ तोफकएका ववद्र्ाथीको ददवा  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय २ N/A ० ३९२५ ३९२५ ७८५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

खाजाका िाधग ववद्र्ािर्िाई 
अनुदान 

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४८९ 

तोफकएका ववद्र्ाथीको ददवा 
खाजाका िाधग ववद्र्ािर्िाई 
अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १११२.५ १११२.५ २२२५  

४९० 

तोफकएका ववद्र्ाथीको ददवा 
खाजाका िाधग ववद्र्ािर्िाई 
अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ६२६ ६२६ १२५२  

४९१ 

दादरुा–रुबेिा खोप अलभर्ान 
सम्वन्न्ि मदहिा स्वास्थर् 
स्वरं्म सेववका अलभमुखखकरण 
(सवै स्वास्थर् संस्थामा पालिका 
माफय त वजेट उपिबि गराउने ) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १८.५ १८.५ ३७  

४९२ दानुरा रुवेिा खोप अलभर्ान  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय ४ N/A ० २४ २४ ४८  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४९३ 

न्रू्नतम सेवा मापदण्ड 
कार्ायन्वर्नका िाधग आवचर्क 

औजार उपकरण तथा स्वास्थर् 
समाग्री खररद, ममयत तथा 
व्र्वस्थापन 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ० २५ ७५ १००  

४९४ 

नवीकरणीर् ऊजाय प्रबबधिहरु ( 
िघु तथा साना जिबबिुत, सौर्य 
ऊजाय, वार्ोग्र्ास, वार्ोमास, 

ऊजायको उत्पादनमुिक 
पररप्रर्ोग) माफय त ऊजाय उत्पादन 
र पररप्रर्ोग 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ५६२.५ ५६२.५ ११२५  

४९५ नसने रोग सम्बन्न्ि कार्यक्रम  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय २ N/A ० ० ७० ७०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

(अलभमुखखकरण, नसने रोग तथा 
मानलसक स्वास्थर्सम्बन्न्ि 
सचेतना कार्यक्रम(Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer days ) 

) 

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४९६ 
छनर्लमत उपचार पुरा गने 
बबरालमिाइ र्ातार्ात खचय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ० ३ ३  

४९७ 
छनर्लमत तथा पुणय खोप 
ददगोपना र खोप ढुवानी 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० २५८ ० २५८  

४९८ 

पूणय खोप गा.पा., न.पा. 
सुछनन्चचतता र दीगोपना 
सुक्ष्मर्ोजना अध्र्ावधिकको 
िाधग न.पा , गा.पा खोप 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A ० २४ १२ ३६  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

समन्वर् सलमछत , स्वास्थर् 
संस्था प्रमुख सदहत न.पा. र 

गा.पा. प्रमुख तथा वडा 
प्रमुखहरु र सरोकारवािाहरुको १ 
ददने गोष्ठी (७७ न्जल्िाका सव ै
स्थाछनर् तह) 

४९९ 

पूणयखोप न.पा., गा.पा. 
सुछनन्चचतताको िाधग स्वास्थर् 
कलमय बाट वडामा घरिुरी 
सवेिण, पालिका ,न्जल्िा बाट 
वडा भेररफफकेसन, अनुगमन 
तथा घोषणा सभा व्र्वस्थापन 

घोषणा बांकीमा घोषणा तथा 
घोषणा भएकामा ददगोपना 
कार्म गनय ७५३ पालिका र सवै 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ४० ४० ८०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

स्वास्थर् संस्था ) 

५०० 

प्रछत ववद्र्ाथी िागतका 
आिारमा लशिण लसकाइ सामग्री 
एवम ्किा ८ को परीिा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ३१.५ ६३ ३१.५ १२६  

५०१ 

प्रछत ववद्र्ाथी िागतका 
आिारमा लशिण लसकाइ सामग्री 
एवम ्किा ८ को परीिा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ३९३.५ ३९३.५ ७८७  

५०२ 

प्रछत ववद्र्ाथी िागतका 
आिारमा लशिण लसकाइ सामग्री 
एवम ्किा ८ को परीिा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १११.५ १११.५ २२३  

५०३ पररवार र्ोजन तथा प्रजनन  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय २ N/A ० ० ४६६ ४६६  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

स्वास्थर् कार्यक्रम अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५०४ 

पररवार र्ोजन तथा प्रजनन 
स्वास्थर् कार्यक्रमका िाधग 
औजार/उपकरण खररद 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

९ N/A ९ ९ ९ २७  

५०५ 

पररवार र्ोजन तथा प्रजनन 
स्वास्थर् कार्यक्रमका िाधग 
औजार/उपकरण खररद 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १३.५ १३.५ २७  

५०६ 
पशु स्वास्थ व्र्वस्थापनको 
िाधग ओषधि ववतरण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ७२.५ ७२.५ १४५  

५०७ 
पशुपन्िी तथा मत्स्र् उपचार 
सेवा 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A ० २० ४० ६०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

५०८ 

पहँुच नपुगेका र ड्रप आउट 
(िुट) वच्चाको खोजी तथा पूणय 
खोप ददिाउन मदहिा स्वास्थर् 
स्वंर्म सेववकाहरुिाई 
अलभमूखखकरण र र्ोजना 
छनमायण ( ७७ न्जल्िाका सबै 
स्वास्थर् संस्था ) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A ० १६ ८ २४  

५०९ 

पालिका स्तरमा दादरुा–रुबेिा 
खोप अलभर्ान संचािनको िाधग 
अलभमुखखकरण बैठक १ ददन 

(स्वास्थर् संस्था प्रमुेुख,खोप 
कार्यकताय,खोप समन्वर् सलमछत 
पदाधिकारी हरु) ७५३ स्थाछनर् 
तह 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ५ ५ १०  

५१० पालिकास्तरमा खोप ऐन,  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय ५ N/A ९ १८ १८ ४५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छनर्माविी, ए.ई.एफ.आई. को 
जानकारी खोप कार्यक्रमको 
सलमिा, सूक्ष्म र्ोजना 
अध्र्ावधिक कार्यक्रम २ ददने 
७५३ तह ( स्वास्थर् संस्था 
प्रमुख ,खोप कार्यकताय समेत ) 

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५११ पोषण कार्यक्रम (नेपाि सरकार)  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० १७८.५ १७८.५ ३५७  

५१२ पोषण कार्यक्रम (रु्नीसेफ)  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ० ५० ५० १००  

५१३ 
बाह्र् खोप केन्द्र बाट 
गुणस्तररर् खोप सेवा प्रदान 

 अन्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 

३ N/A ० १२ २४ ३६  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

गनय खोप केन्द्रमा बर्वस्थापनको 
िाधग फछनयचर बर्वस्था 
(सम्बन्न्ित वडा खोप समन्वर् 
सलमछत माफय त तर्ारी एवं खररद 
) ५००० खोप केन्द्रमा प्रछत खोप 
केन्द्र रु ६००० (कन्म्तमा टेवि 
१, कुसी १ र सानो बेञ्च १ 
तर्ारी ) 

अनुदान 

५१४ 

बाह्र् खोप केन्द्रको भवन 
छनमायण १००० वटा ( रु 
३५०००० प्रछत खोपकेन्द्र ७७ 
न्जल्िा) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

१० N/A ७० १०५ १७५ ३५०  

५१५ 

बबद्र्ािर् स्वास्थर् लशिा, आमा 
समूह तथा स्थानीर् तहमा 
स्वास्थर्का िाधग सामान्जक 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ६२.५ ० ६२.५ १२५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

व्र्वहार पररवतयन प्रवध्दयन 
अलभर्ान 

५१६ भकारो सुिार कार्यक्रम  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ३०० ० ३००  

५१७ 

भ्र्ान्क्सन तथा खोप सामग्रीको 
बर्वस्थापन तथा ववतरण खचय ( 
न्जल्िा ,पालिकाबाट छनर्लमत 
तथा आकन्ष्मक ढुवानीको िाधग 
) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ० ४ ४ ८  

५१८ 

महीिा स्वास्थर् स्वर्ं सेववका 
कार्यक्रम (अिय वावषयक सलमिा 
र ददवस मनाउने) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ६ ६ १२  

५१९ माटो पररिण गरी माटो  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय ४ N/A ० १०० १०० २००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

सुिारको िाधग सामग्री/ प्रववधि 
ववतरण/ हस्तान्तरण 

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५२० मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रम  अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० २० २० ४०  

५२१ 
मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रम 
अनुगमन तथा सुपररवेिण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A २.५ २.५ ५ १०  

५२२ 

मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रम 
अन्तगयत आमा सुरिा, ANC, 

न्र्ानो झोिा, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, Calcium 

Gluconate र छनशुल्क गभयपतन 
कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ४६५ ४६५ ९३०  

५२३ मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रमका  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय २ N/A ० १३३ १३३ २६६  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

िाधग व्र्न्क्त करार अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५२४ 

मानलसक स्वास्थर् सम्बन्िी 
महत्वपूणय ददवस मनाउने 
(आत्महत्र्ा रोकथाम ददवस, 

मानलसक स्वास्थर् ददवस, 

अल्जाईमर ददवस)मानलसक 
स्वास्थर् समस्र्ाबाट प्रभाववत 

बर्न्क्तका पररवारका सदस्र्हरु 
(स्र्ाहारकतायहरु ) का िागी 
िमता अलभबििी कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

१ N/A ० १९ ० १९  

५२५ 

रेबबज, सपयदंश आददको 
जनचेतनासम्बन्न्ि प्रचार प्रसार 
तथा ददवस मनाउने पशु पंिी 
आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडय 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A १० ० १० २०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

फ्ि,ु ए र्म आर 
लसन्ष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आदी 
ववलभन्न सरुवारोग सम्बन्न्ि 
रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम 

५२६ 

राष्ट्रपछत रछनङ्ग लसल्ड 
प्रछतर्ोधगता (स्थानीर् 
तहस्तरीर्) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A २५ २५ ५० १००  

५२७ 

रोटा खोप शुरुवात गनय स्वास्थर् 
संस्था स्तरमा 
स्वास्थर्कमीहरुको 
अलभमूखखकरण एक ददने (७७ 
न्जल्िा) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ७.५ ७.५ १५  

५२८ रोटा खोप सुरुवात  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय ३ N/A ५ ० १० १५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५२९ 

वडय फ्िु रोग िगार्त 
अन्र्रोगहरुको छनर्न्त्रणको 
िाधग वैठक तथा नमुना 
संकिन गरी पठाउने तथा प्रदेश 
तथा संघमा ररपोदटयङ्ग गने 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ३७.५ ३७.५ ७५  

५३० 
ववद्र्ािर् भौछतक पुवायिार 
छनमायण अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ७५६ ७५६ १५१२  

५३१ 
ववद्र्ािर् भौछतक पुवायिार 
छनमायण अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ४२५.५ ४२५.५ ८५१  

५३२ ववद्र्ािर् भौछतक पुवायिार  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय २ N/A ० २६६८.५ २६६८.५ ५३३७  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

छनमायण अनुदान अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५३३ 
ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ५१ ५१ १०२  

५३४ 
ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ४५.२५ ४५.२५ ९०.५ १८१  

५३५ 
ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A ० २१३ ४२६ ६३९  

५३६ 

ववद्र्ािर्मा शैक्षिक गुणस्तर 
सुदृढीकरण एवम ्
कार्यसम्पादनमा आिाररत 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ४४७.५ ४४७.५ ८९५  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

प्रोत्साहन अनुदान 

५३७ 

ववद्र्ािर्मा शैक्षिक गुणस्तर 
सुदृढीकरण एवम ्
कार्यसम्पादनमा आिाररत 
प्रोत्साहन अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ७१.५ ७१.५ १४३  

५३८ 
ववरामीको िाधग ओ.वप.डड.दटकट 
(कावयन कपी सदहतको ) िपाई 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५ N/A १५ ३० ३० ७५  

५३९ 

ववचव कुष्ठरोग ददवस तथा 
अपांगता ददवसको उपिक्ष्र्मा 
कार्यक्रम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A ० ५ १० १५  

५४० 

स्थाछनर् तहमा स्वास्थर् 
सम्वन्न्ि अलभमुखीकरण र 
र्ोजना तजुयमा तालिम 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

१० N/A २०० ८० १२० ४००  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

५४१ 

स्थानीर् तहका स्वास्थर् 
संस्थाहरुको मालसक, चौमालसक 
सलमिा, सूचना संकिन, 

गुणस्तर सुिार साथै वविुछतर् 
प्रछतवेदनका िाधग इन्टरनेट 
सेवा समशुि भुक्तानी समेत 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ६०.५ ६०.५ १२१  

५४२ 

स्वास्थर् संस्थाबाट टाढा रहेका 
बस्ती तथा स्वास्थर् सेवामा 
पहूच कम भएका, कारागार, 

गुम्बा, स्कुि, बिृाश्रम,उद्र्ोग 
भएको िेत्र, शहरी घनाबस्ती, 
िगार्त अन्र् िर्रोगका 
जोखखमरु्क्त जनसंख्र्ामा 
माइक्रोस्कोवपक क्र्ाम्प 
िगार्तका अन्र् सकृर् िर्रोग 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ८ १६ ८ ३२  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

खोजपडताि कार्यक्रम 

५४३ 
सहकारी लसचाई, साना लसचाई 
ममयत सम्भार तथा छनमायण 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५ N/A ० २०० ३०० ५००  

५४४ 

सावयजछनक ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाधग छनशुल्क 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

४ N/A ४३.५ ८७ ४३.५ १७४  

५४५ 

सावयजछनक ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाधग छनशुल्क 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A १०३ १०३ १०३ ३०९  

५४६ 

सावयजछनक ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाधग छनशुल्क 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ५४५.५ ५४५.५ १०९१  

५४७ सावयजछनक ववद्र्ािर्मा  अन्र् २२५२२ नेपाि सरकार - शसतय २ N/A ० १५८ १५८ ३१६  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका 
िाधग िात्रबवृत्त (आवासीर् तथा 
गैरआवासीर्) 

अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५४८ 

सावयजछनक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका 
िाधग िात्रबवृत्त (आवासीर् तथा 
गैरआवासीर्) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ४९७ ४९७ ९९४  

५४९ 

सावयजछनक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका 
िाधग िात्रबवृत्त (आवासीर् तथा 
गैरआवासीर्) 

 अन्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ९४ ९४ १८८  

५५० 

आिारभूत स्वास्थर् सेवा 
कार्यक्रमको िाधग औषधिको 
पूवायनुमान, पररमाण छनिायरण 

 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

५ N/A १० १० ३० ५०  



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

तथा स्पेलशफफकेसन तर्ार गनय 

५५१ 

आिारभूत तथा आकन्स्मक 
सेवाको सुछनचचततका िाधग 
औषिीको आपूछतय र उपर्ोग, 

सम्वन्न्ि कार्यक्रमहरुको 
अनुगमन तथा मूल्र्ाङकन 
(अनुगमन मुल्र्ाङ्कन तथा 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण 
खचय) 

 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A २५ २५ २५ ७५  

५५२ 

महामारी तथा प्रकोपजन्र् 
रोगहरुको अबस्थामा RRT/ 

CRRT पररचािन गने, चौमालशक 
ररभ्रु् तथा अलभमुखीकरण गने 

 अन्र् २२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनुदान चािु - नगद 
अनुदान 

३ N/A ० २० ४० ६०  

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम – ८०२१५५०२५०२ 



 

छिन्नमस्ता गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी 

  

कार्यक्रम / परिर्ोजना अनुसाि बजेट बबननर्ोजन 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रकम रू. हजारमा 

सस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको 

नाम  

कार्ायन्वर्न 
हुने स्थान  

लक्षित 
समूह  

खर्य 
शीर्यक  

स्रोत  लि इकाई 

ववननर्ोजन रु.  
कैक्रिर्त  प्रथम 

र्ौमाससक  

दोश्रो 
र्ौमाससक  

तेस्रो 
र्ौमाससक  

जम्मा  

५५३ 
प्रदेश सशयत अनुदान पँेुजीगत 
कार्यक्रम 

 अन्र् ३११५९ 

प्रदेश नंबर २ - शसतय 
अनुदान पुँजीगत - नगद 
अनुदान 

५ N/A ० ० ५००० ५०००  

५५४ प्रदेश ववशेष अनुदान पँजीगत  अन्र् ३११५९ 

प्रदेश नंबर २ - ववषेश 
अनुदान पुँजीगत - नगद 
अनुदान 

२ N/A ० ० २००० २०००  

कुि जम्मा ४५०२६.५ ९१७११.६२५ २७११११.१०५ ४०७८४९.२३  

 

 


