
सि.नॊ. ब.उ.सि.नॊ. कार्यक्रम बजेट(*000) कैफिर्त
स्वास््य तर्फ  जम्मा १३८११.००

१ ३७००१४ प्राथममक स्वा.सेवा(स्वा.के.,चौकी,उपचौकीहरु) ८५७४.००

२ ३७०८०२ रामरिय स्वास््य मिक्षा सचूना तथा संचार केन्द्र १०५.००

३ ३७०८०४ प्राथममक स्वा.सेवा(स्वा.के., चौकी, उपचौकीहरु) ४९९७.००

४ ३७०८०६ के्षयरोग मनयन्द्रण काययक्रम १३५.००

आयुवेद तर्फ २०४७.००

१ ३७००२६ त.भ. र कायायलय संचालन आयवुेद १७५१.००

२ ३७०८०९ आयवुेद काययक्रम २९६.००

कृषष पशु तर्फ १२३१.००

१ ३१२०१२ कृमि मवभाग (करार ना.प्रा.स.को तलव) ६४०.००

२ ३१७०१२ पि ुमवभाग (करार ना.प्रा.स.को तलव) ५९१.००

षशक्षा तर्फ  षनयषमत १२३८४५.००

१ ३५००११ मिक्षा मन्द्रालय २००.००

२ ३५००१६ सबैका लामग मिक्षा (आधारभतू तह) ४९७८४.००

३ ३५००१७ सबैका लामग मिक्षा (माध्याममक तह) १२३७३.००

४ ३५०८०६ मबधालय के्षर मबकास काययक्रम ६१४८८.००

नेपाल सरकारवाट शसतफ अनुदानबाट प्राप्त रकम कूल जम्मा १४०९३४.००

स्वास््य तर्फ  थप जम्मा ४७७२.००

१ भ्याक्सीनेटर त.भ. मान्द्नाकापडी, बछेन १३६.००

२ माकोट ल्याव त.भ. १६८.००

३ ममहला स्वयंसेवीका हरुको भत्ता (130) १३०.००

४ गभयवती ममहला लाई सतु्केरी गराउन साथ मलईएर आउदा म.स्वयम सेवीका लाई प्रोत्साहन भत्ता ५०.००

५ गाउँघर मक्लनीक संचालन यातायात खचय (39) ३९.००

६ नेपाल सरकारबाट मसफारीस भएका मनिलु्क औिधी खररद (1200) १२००.००

७ ममहला स्वयंसेवीका हरुको लामग तामलम (नयाँ) २००.००

८ ममहला स्वयंसेवीका हरुको मामसक बैठक  यातायात खचय २००.००

९ स्वास््य तफय  आवश्यक थप काययक्रम (600) ४६९.००

१०
गाउँघर षललनीक भवन षनमाफण तथा र्षनफचर व्यवस्थापन स्वा्य ससं्थाहरुमा बषथफङ सेन्टरमा 

सहयोग
२१८०.००

१.रम्तोला गाउँघर मक्लमनक झ्यालढोका मनमायण तथा फमनयचर खररद २००.००

२.डाम्सीला गाउँघर मक्लमनक भवन मनमायण ५००.००

बडीकेदार गाउॉपासिका
गाउॉ कार्यपासिकाको कार्ायिर्

खड्र्ौिी, डोटी
७ नॊ प्रदेि नेपाि

आ.व.०७४।७५ को बजेट, र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु
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३.रनकुाडा गाउँघर ्मक्लमनक भवन मनमायण ५००.००

४. मसरिी गाउँघर मक्लमनक भवन मनमायण ५००.००

५. मान्द्नाकापडी स्वास््यचौकी चपी मनमायण र बमथयङ सेन्द्टरकालामग आवश्यक सामाग्री खररद १५०.००

६. लाना स्वास््य चौकी, माकोट बमथयङ सेन्द्टरकालागी आवश्यक सामागरी खररद १००.००

७.बछैन स्वास््य चौकी  बमथयङ सेन्द्टरकालामग आवश्यक सामाग्री खररद १३०.००

८. सवुाखान गाउँघर मक्लमनक आवश्यक फमनयचर सहयोग ५०.००

९.सनुालेक गाउँघर मक्लमनक आवश्यक फमनयचर सहयोग ५०.००

कृषष षनयषमत तर्फ  जम्मा ८००१.२५

२ ३१२११४ बाली मवकास काययक्रम ८००.००

३ ३१२१६३ प्रधानमन्द्री कृमि आधमुनक प्रमवमध ४९००.००

४ ३१२१०८ आल ुतरकारी तथा म.मव. काययक्रम ४०८.००

५ ३१२११८ मविेि कृमि उत्पादन काययक्रम ९४.००

६ ३१२८०२ कृमि प्रसार काययक्रम १७९९.२५

कृषष तर्फ  थप जम्मा १९८०.००

७ माटोको नमनुा संकलन तथा पररक्षण मप.एच . ममटर खररद ८०.००

८ केरा खेती सम्बमन्द्ध तामलम तथा मवउ सहयोग २००.००

९ वाली संरक्षणका लामग मबिादी खररद १००.००

१० च्याउ खेती प्याज खेतीको लामग सहयोग २००.००

११ संकलन केन्द्र मनमायण (३ वटा) ९००.००

१२ मागमा आधारीत काययक्रम ५००.००

पशु सेवा तर्फ  जम्मा २३९६.००

१ ३२७८०१ पि ुसेवा प्रसार १९९६.००

२ ३२७१०३ पि ुमवकास सेवा काययक्रम २५९.००

३ ३२७१०५ पि ुआहार सेवा काययक्रम ९६.००

४ ३२७१०१ पि ुस्वास््य मनयमन काययक्रम ४५.००

पशु सेवा तर्फ  थप जम्मा ७९६.००

५ माकोट कायायलय सहयोगी ९६.००

६ थप मागमा आधाररत काययक्रम ७००.००

षशक्षा तर्फ  थप १७१३२.००



सि.नॊ. ब.उ.सि.नॊ. कार्यक्रम बजेट(*000) कैफिर्त

बडीकेदार गाउॉपासिका
गाउॉ कार्यपासिकाको कार्ायिर्

खड्र्ौिी, डोटी
७ नॊ प्रदेि नेपाि

आ.व.०७४।७५ को बजेट, र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु

५ मबद्यालयमा मिक्षक परामिय सेवा ७८५२.००

६ यवुा तथा खेलकुद मवकास तफय  (सामाग्री सहयोग,खेलकुद ) मागमा आधारीत ९००.००

७ नमनुा मबद्यालय छनौट बामियक रुपमा  (४ वटा मबद्यालय ) परुस्कृत गने २२५.००

८ केदार ज्योती पञु्ज बहुममख क्याम्पस ग्राउण्ड मनमायण तथा मेिीनरी ब्यवस्थापन-वडा नं.१ २५००.००

९ डुणा प्रा.मव. कडवानी घेरवार -वडा नं.१ ३५०.००

१० घोडीलास वालमवकास केन्द्र िौचालय-वडा नं.१ ६०.००

११ भैरव वालमवकास केन्द्र िौचालय-वडा नं.१ ६०.००

१२ जनता मा मव सडेखान ग्राउण्ड मनमाणय तथा भवन ममयत-वडा नं.२ १००.००

१३ देवेश्वर आधारभतु मबदा्ालय गबर’्जा घेरवार-वडा नं. २ २५०.००

१४ मिि ुदपयण आधारभतु मबद्यालय-वडा नं. २ २५०.००

१५ कुल्देव बालमवकास केन्द्र सायल  भवन मनमायण-वडा नं. २ १५०.००

१६ चकेन बालमवकास केन्द्र चकेन  भवन मनमायण-वडा नं. २ १५०.००

१७ जनप्रीय बालमवकास केन्द्र कुडी  भवन मनमायण-वडा नं. २ १५०.००

१८ मवरेन्द्द मा. मव खेलमैदान र घेरबार  मनमायण घाङगल  -वडा नं.३ ५००.००

१९ चौडेल आधारभतु मबद्यालय चायाकोट ममहला छाराबास र भवन ममयत-वडा नं.३ ३५०.००

२० पासाङ बालमवकास केन्द्र जदी घेरबार-वडा नं.३ १००.००

२१ महुन्द्याल बालमवकास केन्द्र भवन मनमायण-वडा नं.३ १५०.००

२२ केदारमाण्डौ प्रा.मव. पालत िौचालय-वडा नं.३ १००.००

२३ केदारेश्वर आधारभतु मव वाजपाटा  गार्उण्ड मनमाणय -वडा नं.४ ६००.००

२४ मेलघटी आधारभतु मबद्यालय ग्राउण्ड मनमायण पनु्द्तडा-वडा नं.४ ३००.००

२५ जनप्रीय आधारभतु मबद्यालय वनेरी खेलमैदान-वडा नं.४ २५०.००

२६ मबरण ुमा.मव. खेल मैदान मनमायण वरालगाउँ -वडा नं.४ ३५०.००

२७ मधकायणी वालमवकास केन्द्र बल्लेजडुी चमपय र खेलमैदान मनमायण-वडा नं. ४ ७०.००

२८ दगुाय वालमवकास केन्द्र बजाड खेलमैदान-वडा नं. ४ ५०.००

२९ सहानी बालमवकास केन्द्र कोलडाँडा खेलमैदान-वडा नं. ४ ५०.००

३० दगुायवालमवकास केन्द्र वेलवा खेलमैदान-वडा नं. ४ ५०.००

३१ केदारेश्वर मा.मव रन्द्तोला छारावास र भवन ममयत - वडा नं.५ ६००.००

३२ वालमवकास  केन्द्र भवन मनमायण डम्सीला-वडा नं.५ २५०.००

३३ थानकोट बाल मबकास केन्द्र िौचालय र घेरवार -वडा नं.५ ७५.००

३४ धकुोट वालमवकास चमपय मनमायण ददुीला-वडा नं.५ ४०.००

३५ नबदयो प्रा.मव. धारी घेरवार मनमायण-वडा नं. ५ ०.००

३६ गौरीिंकर प्रा.मव. घेरवार मनमायण-वडा नं. ५ १५०.००

३७ मोहन्याल बालविकास केन्र देिल फवनिचर वनमािण सहयोग-िडा नं. ३ ५०.००
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३८ देउथान िालविकास केन्र देउथान-िडा नं. ३ ५०.००

मषहला तथा बालबाषलका तर्फ ३५२०.००

१ मनयममत काययक्रम ३०२०.००

२
ममहलाहरुको व्यवसामयक मिप तथा उद्यममिलता मवकास तामलम व्यवसाय स्थापना खचय (सेवा प्रदायक 

संस्थाहरु संग सहकायय) २००.००

३ मसफारीस भएका मपडीत ममहलाहरु लाई उपचारमा सहयोग (५० जना) राहात कोि ३००.००

कृषष सडक तर्फ ३३४५०.००

१
गाउँपालीका देमख वडा नं.४ वडा कायायलय हुदै वरलगाउँ सम्मको कृमि सडक  ममयत तथा नयाँ मनमायण 

(क्रमागत)-वडा नं ४ ४५००.००

२ मवमपनगर पातल कठपातरे ररसडी हुदै देवली सडक मनमायण-वडा नं १ ४०००.००

३ नेटाखान देमख स्वा्य कायायलय हुदै माकोट सम्मको कृमि सडक मनमायण (नयाँ मनमायण)-वडा नं. ५ २५००.००

४ सनुालेक कालीपोखरी जैसीबाँझ हुदै बोग्टान गाउँपालीका मसमाना सम्म जोड्ने (क्रमागत)-वडा नं. ३ ४०००.००

५ कालीपोखरी  बयलगाउँ हुदै माकोट सम्म (क्रमागत)-वडा नं. ३ र ५ २०००.००

६ सवुाखान देवली हुदै मान्द्नकापडी सम्म जोड्ने कृमि सडक मनमायण  (क्रमागत)-वडा नं.१ र ४ २०००.००

७ मिबजी मा. मव देमख बजाड सम्म कृमि सडक मनमायण (क्रमागत)-वडा नं.४ ५००.००

८ मखु्य सडक बाट गबुायजा, सडेखान सम्म जोड्ने कृमि सडक मनमायण-वडा नं.२ २५००.००

९ खडेउली देमख  छेडागाड सम्म कुमि सडक मनमायण (क्रमागत)-वडा नं. २ १०००.००

१० मखमडी ओखलढुङ्गा कृमि सडक मनमायण (नयाँ मनमायण)-वडा नं.३ ३००.००

११ बछैन कोटकेना हुदै परुान सम्मको सडक स्तरउन्द्नती-वडा नं. २ १५००.००

१२ वडा कायायलय देमख ओखलढुङ्गा कृमि सडक (क्रमागत)-वडा नं. ३ २५००.००

१३ गुनकोट देमख देवली सम्मको कृमि सडक (नयाँ)-वडा नं.१ १५००.००

१४ रजेडा मडुा हुदै देवली सम्म कृमि सडक नयाँ-वडा नं.  १ १०००.००

१५
लामवर चौतारमा दमख मतखेढुङ्गा हुदै ररखाए खान सम्म (केदार प्रययटमकय सडक र पामकय ङ स्थल 

मनमायण)-वडा नं. ५ १५००.००

१६ जगेुपानी देमख बरौ कृमि सडक सवे तथा मनमायण-वडा नं. २ १५००.००

१७ काउले देमख पातल सम्म कृमि सडक सवे मडजाईन र मनमायण-वडा नं. २ ३००.००

१८ खरहर देमख सडेखान हुदै सैनेरी सम्म सवे मडजाईन र मनमायण -वडा नं. २ ३५०.००

झो.पू. षनमाफण सभे तथा षडजाईन १५६०.००

१ जनुाडा काठेपलू मनमायण ६०.००

२ मवमभन्द्न स्थानहरुमा झो.प.ू सभे तथा मडजाईन १५००.००

षसचंाई तर्फ ११६००.००
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१ कोला मसचाई कुलो ममयत -वडा नं.१ ३००.००

२ डाङ गल्डीखोला  मसंचाई कुलो ममयत-वडा नं.१ ५००.००

३ छेडा मसचाइ कुलो -वडा नं.२ ५००.००

४ मसमलगैरा मसंचाई  कुलो देवल-वडा नं.३ २००.००

५ वेवरा मसंचाई कुलो मनमायण -वडा नं.३ ५००.००

६ मपपलकुण्टा मसंचाई कुलो मनमायण ममयत-वडा नं.३ २५०.००

७ रक्सना मसंचाई  नहर मनमायण-वडा नं.३ ३००.००

८ छमडगाड चवालाखेत मसंचाई कुलो मनमायण-वडा नं.३ ४००.००

९ जोगेना मसंचाई खेताली  पाईप खररद र पोखरी मनमायण-वडा नं.४ ४००.००

१० वेलवुा मसचाइ कुलो मनमाणय -वडा नं.४ ३००.००

११ लामागडा मसराडी बहुउदेश्यी मसचाई नहर ममयत तथा मनमायण-वडा नं.४ १५००.००

१२ भैनेछडा  मसंचाई  योजना-वडा नं.४ २५०.००

१३ मल्लो गखाय मसचाई पोखरर मनमाणय पाईप -वडा नं.४ २००.००

१४ छोड्मा मसंचाई योजना मनमायण-वडा नं. ५ २५०.००

१५ मलमडेुल  मसंचाई योजना मसमतोली-वडा नं. ५ ३००.००

१६ तल्लो मसन्द्दरेुकाडा मसंचाई योजना -वडा नं. ५ ४५०.००

१७ अलैचामड मसंचाइ कूलो मनमायण दमुदला-वडा नं. ५ २५०.००

१८ लडेसैन मसंचाइ कूलो मनमायण -वडा नं. ५ ३५०.००

१९ तल्लोमेल खेत मसंचाइ कूलो मनमायण -वडा नं. ५ २५०.००

२० सनुाडी खेत सातभारा मसंचाइ कूलो मनमायण -वडा नं. ५ ४५०.००

२१ तल्लो खचुाखेत मसंचाइ कूलो मनमायण -वडा नं. ५ ५५०.००

२२ भमरा मसंचाइ कूलो मनमायण -वडा नं. ५ र ४ ५००.००

२३ मालबेुला मसंचाइ कूलो मनमायण सधुाररयको घट्ट ममयत सहीत-वडा नं. ५ ३००.००

२४ सागलखेत मसंचाइ कूलो मनमायण सीराडा-वडा नं.५ २००.००

२५ डम्सीला पलामिक पोखरी मनमायण-वडा नं.५ १५०.००

२६ सातभरा ढाँण मसंचाई कुलो ममयत -वडा नं.५ १००.००

२७ बछैनगाउँ मसंचाई कुलो मनमायण बछैन-वडा नं २ ३००.००
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२८ जमनुाखोला आमलबाटा मसंचाई कुलो मनमायण-वडा नं. ४ ३००.००

२९ दहदेखी मटेला सम्म मस कु-वडा नं. ३ २००.००

३० सेरागाड देमख तारीबाटा सम्मको मसंचाई नहर ममयत मनमायण-वडा नं. ५ ६००.००

३१ पातल मगराउँ मसंचाई पोखरी मनमायण -वडा नं. १ २५०.००

३२ टुडकटे्ट मसंचाई पोखरी मनमायण-वडा नं. १ २५०.००

धाषमफक तथा प्रयटषकय स्थल तर्फ १०९७०.००

१ गाउँपालीकामा प्रवेिद्धार मनमायण मवमपनगर मल्लो पलु-वडा नं.१ ४००.००

२ अलाडा देवताको मन्द्दीर मनमायण अलाडी-वडा नं.१ ३००.००

३ मोहन्द्याल मन्द्दीर मनमायण कोटेकेना -वडा नं. २ २५०.००

४ कालीका मन्द्दीर ममयत सधुार तथा घेरबार छेडा-वडा नं.२ ४००.००

५ मसद्ध ममन्द्दर मनमाणय सधुार  थलापनी-वडा नं.२ २५०.००

६ मिबजी (केदार) मन्द्दीर जैिीबाँझ-वडा नं.३ ३५०.००

७ भागेश्वर केदार मन्द्दीर मनमायण  वरालगाउँ-वडा नं.४ ५००.००

८ भगवती मन्द्दीर मनमायण  धनेबस्ती-वडा नं.४ ४००.००

९ बडीकेदारमा होमकुण्ड मनमायण र थप पवूायधार मनमायण-वडा नं.५ १५००.००

१० बडीकेदार मन्द्दीर मेला व्यवस्थापन तथा आवश्यक सामाग्री खररद-वडा नं.५ ३००.००

११ मिबजी (केदार) मन्द्दीर मनमायण रन्द्तोला-वडा नं.५ ३५०.००

१२ केदारनीमाता मन्द्दीरको छाना ममयत र िस भवन  मनमायण-वडा नं.५ ५००.००

१३ राम मन्द्दीर माकोट-वडा नं.५ ३५०.००

१४ मधकायणीदेवताको भराण भवन मनमायण बुढाकोट-वडा नं. ५ ३००.००

१५ बडीकेदार मन्द्दीर प्रबेिद्धार अत्तरकाडा-वडा नं. ५ ५००.००

१६ डुणे मवगरगाणी मन्द्दीर अलग अलग २ वटा लाना-बडा नं. ५ १०००.००

१७ भगवती मन्द्दीर मनमायण  वेलवुा-वडा नं.४ ३५०.००

१८ मामलका मन्द्दीर पातल-वडा नं.१ १५०.००

१९ भगवती मन्द्दीर बोहरा कडवानी-वडा नं.१ ४००.००

२० कुलदेव मन्द्दीर साईल -वडा नं.२ २५०.००

२१ कालीका मन्द्दीर पोखरीडाँडा-वडा नं.३ २००.००

२२ चौडेल देवता मन्द्दीर चायाकोट-वडा नं. ३ ३००.००

२३ मिा गंगोरी मसतोली-वडा नं. १ ४००.००

२४ मसानी मन्द्दीर कोला-वडा नं. १ ४००.००

२५ मिा भराण तथा माण ुममयत धामीगाउँ-वडा नं. ४ १५०.००
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२६ मचवाल देवता भराण मनमायण-वडा नं.५ १५०.००

२७ मिकारी देवताको माडु मनमायण र घेरवार-वडा नं.५ २५०.००

२८ माटे मन्द्दीर मभरीखोला-वडा नं. २ २००.००

प्रमतक्षालय छेडा कामलका ममन्द्दर १२०.००

पह ँचमागफ सधुार षनमाफण (पैदल मागफ सधुार) २६७०.००

१ पोखरी डाँडा देमख कुमाल थुंगा हुदै देवल खनयाताल सम्म पैदल मागय सधुार-वडा नं. ३ २५०.००

२ पोखरी डाँडा देमख ठाटीको डाँडा हुदै छरछरे सम्म पैदल मागय सधुार-वडा नं. ३ २५०.००

३ मबठारा देमख मसतोली भगवती प्रा.मव. सम्म -वडा नं. १ २५०.००

४ गड्गाउँ देमख केदार जाने पैदल मागय सधुार-वडा नं. ५ २५०.००

५ सनुाडा देमख केदार जाने पैदल मागय सधुार-वडा नं. ५ २००.००

६ रन्द्तोला देमख केदार जाने पैदल मागय सधुार-वडा नं. ५ २५०.००

७ जनुी देमख आमलबाटा अत्तरकाडाँ सम्म जाने पैदल मागय सधुार-वडा नं. ४ २५०.००

८ बछैन डाडाँ देमख बरौ देमख लोकनथला , गबुायजा चकेन हुदै सडेखान-वडा नं. २ ३००.००

९ ध्वार गोल्तडा देमख ररसडी वडा कायायलय सम्मको पैदल मागय-वडा नं १ २५०.००

१० सवुाखान देमख ररसडी सम्मको पैदल मागय सधुार-वडा नं. १ १५०.००

११ सायल गतेपसला हुदँै काउलेसम्म पैदल मागय सधुार १५०.००

मसंदरेुपानी ग्राममण पहुचँ मागय १२०.००

खानेपानी ममफत सधुार ५९५०.००

१ मसंचाई तथा साना खा.पा योजनामा पाईप खररद सहयोग-गाउँपामलका स्तरमा १६००.००

२ वल्लो देवल पानी टंकी-वडा नं. ३ २००.००

३ अलाडी सवुाखान टंकी  र धारा-वडा नं. १ ४००.००

४ वेरबाटा खा.पा ममयत सधुार-वडा नं. १ ४००.००

५ ओल्लो देवल खाने पानी टंकी मनमायण -वडा नं. ३ १५०.००

६ झोगडा मवरेगडा खा. पा. मनमायण -वडा नं. ५ ४००.००

७
थप साना खा.पा. योजना ममयत गनुय पने वडा बाट मसफारीस भै -प्रामवमधक स्टेमेट अनसुार गने गरी)-

गाउँपालीका स्तरमा ०.००

खड्यौली खा.पा.(सोलार-पमम्मङ) आयोजना २५००.००

गड्गाउँ फोहोर पानी व्यवस्थापन २००.००

खड्यौली खा.पा. आयोजनाको महुान संरक्षणका लामग घेरवार १००.००

गाउँपाषलका तथा वडाकायाफलय कमफचारी त.भ. र अन्य प्रशासषनक खचफ २०२००.००

सामान खररद तथा अन्य ३१७००.००
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१ हभेीस्काभेटर  डोजर  (बेरकर समहत) मटप्पर आमद १४५००.००

२ गाउँपालीका कायायलय २० कोठे िस भवन मनमायण, जग्गा व्यवस्थापन १३०००.००

गा.पा.पगु्ने सडक मनमायण १०००.००

३ गाउँपालीका तथा वडा कायायलयहरुमा आवश्यक सामाग्री खररद २६००.००

भैपरी आउने पजुीगत खचय ६००.००

* कम्प्यटुर, मप्रन्द्टसय लगायत अन्द्य मेमिनरी सामान खररद (१५००)

* फमनयचर खररद (१०००)

४ कमयचारी पदामधकारीहरुको क्षमता मवकास (लामतम , अवलोकन भ्रमण , अध्ययन) ०.००

* तामलम (६००)

* भ्रमण (१४००)

ममफत तथा अन्य सहयोग(ससं्थागत सहयोग) २८६०.००

१ वयलगाउँ पेल्िीसेट मनमायण योजनाको भवन ममयत ११०.००

२ गाउँपालीका मभरका सडकहरुको ममयत सधुार २०००.००

३ घागल प्रहरी चौकी प्रमतक्षालय मनमायण सहयोग १००.००

४ मब.मप.नगर ईलाका प्रहरी चौकी सोलार खररद सहयोग १५०.००

५ सेरागाड जलमवदु्दत ५००.००

बन तथा वाताबरण सम्बन्धी कायफक्रम १०००.००

१ बनकायायलय बाट प्रस्तामवत काययक्रमहरु संचालन (1000) १०००.००

२ वातावरण संरक्षण तथा सम्बधयन सम्बमन्द्ध साझेदारीमा (500) ०.००

लषक्षत बगफहरुका लाषग सहयोग कायफक्रम २९७५.००

अपाङगहरुका लामग  अवस्था अनसुार बामियक सहयोग ३००.००

अपाङगहरुका लामग  मसप मवकास ४००.००

जेष्ठ नागरीहरुलाई बामियक रुपमा सम्मान काययक्रम तथा आबश्यक सहयोग २००.००

मागमा आधाररत लमक्षत काययक्रम  (दमलत, ममहला, जनजाती) (मसप मवकास, सामाग्री सहयोग, मनमायण) १३७५.००

* दमलत लमक्षत काययक्रम मागमा आधारीत (५००)

* ममहला लमक्षत अन्द्य काययक्रम मागमा आधाररत (५००)

* जनजाती लमक्षत अन्द्य काययक्रम मागमा आधाररत (५००)

संस्कृमत प्रबयद्धन स्थानीय बाजा , आदी २००.००

वालवालीहरुका लामग लमक्षत काययक्रम मागमा आधारीत ५००.००

म्याषचङ र्न्ड तथा साझेदारी कायफक्रम ५६८६.००



सि.नॊ. ब.उ.सि.नॊ. कार्यक्रम बजेट(*000) कैफिर्त

बडीकेदार गाउॉपासिका
गाउॉ कार्यपासिकाको कार्ायिर्

खड्र्ौिी, डोटी
७ नॊ प्रदेि नेपाि

आ.व.०७४।७५ को बजेट, र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु

१ क्रमागत झो.प.ु-वडा नं. ४,५ १५०.००

२ ग्राममण जलश्रोत पररयोजना (RVWRMP) तफय -गाउँपामलका स्तरमा १७००.००

३ म्यामचङ फन्द्ड साझेदारी काययक्रम-गाउँपामलका स्तरमा ३०००.००

बहुके्षरीय पोिण योजनाको लामग छुट्टाईएको ८३६.००

शसर्त अनुदान र्र्त को जम्मा १६९२१८.२५

३१०१५२.२५

ग्राषमण जलश्रोत पररयोजना (RVWRMP) तर्फ १५६४१.००

बह के्षत्रीय पोषण योजना तर्फ  (MSNP) १२२०.००

गत बषफको खचफ ह न वाकी मौज्दात (प्रशासषनक व्यवस्थापन तर्फ -7119-कायाफलय सचंालनमा राषखएको)

अन्य सरकारी षनकायहरुको षनमाफण तथा सहयोग (आन्तरीक आम्दानीबाट) ८२७०.००

१ डोटी बहुममुख क्याम्पस लाई स्तर उन्द्नतीको लामग आमथयक सहयोग-मसलगढी, डोटी २००.००

२ परकार महाँसंघ, डोटीको भवन मनमायणमा आमथयक सहयोग-मसलगढी, डोटी १५०.००

३ नेपाल रेडक्रस मजल्ला िाखा , डोटी रक्त संचार स्थापनको लागी आमथयक सहयोग-मसलगढी, डोटी ५०.००

४ गाउँपालीका र गाउँसभाका सदस्यहरुको मामसक भत्ता - २७६०.००

५ गाउँपालीका र वडा कायायलयमा सबारी साधन खररद (वडा नं. १,२,४,५)-गाउँपालीका ३११०.००

६ आमथयक सहायता र मवपद ्ब्यवस्थापन २०००.००

गाउँपाषलकाको कूल बजेट 335283.25

नेपाल सरकारबाट प्राप्त शसतफ अनुदान+षवषिय समानीकरण अनुदान गरर जम्मा


