
 
 
 
 

आर्थिक वर्ि ०७९।८० को बजेट वक्तव्य 
 

 

दशौँ नगर सभाका श्रद्धये सभाध्यज्यू, 

सभासदज्यूहरु, 
 
 

‘‘हामी सबैको चाहना, समदृ्ध र्सद्धद्धचरणको लार्ग ददगो द्धवकासको योजना’’ भने्न मूल नाराका साथ नेपालको 
संद्धवधानको धारा 223 को उपधारा (२) बमोजजम गठन यस र्सद्धद्धचरण नगरपार्लकाको दशौँ नगर सभामा 
नगरस्तरीय बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तको संयोजकको हैर्सयतले नगरपार्लकाको आगामी आर्थिक बर्ि 
०७९।८० को वाद्धर्िक बजेट तथा कायिक्रम प्रस्तजत गने अवसर पाएकोमा गौरव महसजस गदै सभाध्यक्षज्यू 
मार्ि त यस गररमामय सभाप्रर्त हाददिक आभार व्यक्त गदिछज  ।  
 

 लोकतन्त्र प्रार्ि र संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको लार्ग द्धवर्भन्न कालखण्डमा 
भएका दशवरे् जनयजद्ध, जनआन्त्दोलन, मधेश आन्त्दोलन र आददवासी जनजाती आन्त्दोलन लगायतका राजनीर्तक 
क्राजन्त्त एवम ् संघर्िलाई स्मरण गनि चाहन्त्छज । जनार्धकार र राजनीर्तक पररवतिनका लार्ग आफ्नो अमूल्य 
जीवन बर्लदान गने ज्ञात-अज्ञात शद्धहदहरु प्रर्त भावपूणि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदिछज  । घाइते योद्धा र वेपत्ता 
नागररकहरुप्रर्त उच्च सम्मान र पररवारप्रर्त गद्धहरो सहानजभरू्त प्रकट गदिछज  । 

संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहको दोस्रो र्नवािचन 
र्नष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरद्धहत वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । यस र्नवािचनलाई र्नष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ 
र भयरद्धहत तवरमा सम्पन्न गनि योगदान गनजिहजने आम नागररक, राजनीर्तक दल, मजख्य र्नवािचन कायािलय, 
र्नवािचन कायािलय र राष्ट्रसेवक कमिचारी लगायत सबैमा हाददिक धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छज र  र्नवािजचत 
पदार्धकारीहरुलाई हाददिक बधाई एवम ्सर्ल कायिकालको शजभकामना समेत व्यक्त गदिछज  ।  

 कोर्भड-१९ महामारीका कारण अर्त प्रभाद्धवत पयिटन तथा यातायात क्षेर लगायत अर्धकांश उद्योग 
व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएका छन ् । कोर्भड महामारी पश्चातको पजनरुत्थानले गर्त र्लन थालेको 
अथितन्त्रमा बाह्य के्षरको दवाव च जनौतीको रुपमा रहेको छ । हाल द्धवश्व वजारमा इन्त्धन लगायतका 
वस्तजहरुको मूल्य वृद्धद्धले थप च जनौती र्सजिना गरेको छ । 

सभाध्यज्यू, 
 

 नेपालको संद्धवधानको धारा ५६ (१) मा संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तह गरी तीन तहको हजने र उपधारा (२) मा नेपालको राज्यशजक्तको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहले यसै संद्धवधान तथा कानूनले तोके बमोजजम गने, धारा ५७ को उपधारा (४) मा स्थानीय  तहको 
अर्धकार अनजसूची-८ मा उल्लेजखत र्बर्यमा र्नद्धहत रहने र त्यस्तो अर्धकारको प्रयोग यो संद्धवधान र गाउँ 
सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजजम हजने ब्यवस्था छ ।  

 

उल्लेजखत संवैधार्नक ब्यवस्थाको अर्तररक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ६७ मा बजेट 
तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तले आगामी आर्थिक वर्िको नीर्त तथा कायिक्रमको प्रस्ताव तयारी गदाि द्धवगतको 
अनजभवहरुलाई समेत मध्यनजर गदै आगामी वर्िको लार्ग उपलब्ध बजेट सीमार्भर रही बजेट तथा कायिक्रमको 
प्राथर्मकीकरण र बजेट/कायिक्रमको प्रस्तावलाइि र्बर्यक्षेरगत रुपमा छलर्ल गने ब्यवस्था र्मलाइि अजन्त्तम 
प्रस्ताव तयार गनजिपने र दर्ा ७१ मा आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र ब्यय (बजेट) को अनजमान 
कायिपार्लकाबाट स्वीकृत गराइि असार १० गतेर्भर सभामा पेश गनजिपने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  यस नगरपार्लकाको आगामी आ.व. ०७९/८० को वाद्धर्िक बजेट कायिक्रम प्रस्ताव मार्थ उजल्लजखत 
संवैधार्नक एवं कानूनी व्यवस्थाको अर्तररक्त बजेट कायिक्रम तजजिमा सम्बन्त्धी ददग्दशिन, ददगो द्धवकास लक्ष्यले 
समेटेको रणनीर्त, सम्बजन्त्धत मन्त्रालयगत तथा द्धवभागीय नीर्त, र्नदेशन समेतलाइि आत्मसात गरी तयार 
गररएको छ । 

 

          

सभाध्यक्षज्यू, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथर्मकता प्रस्तजत गनि अनजमर्त चाहन्त्छज।  
 

प्रस्तजत बजेटका उद्दशे्यहरु : 
 

1. नगरक्षेरको आर्थिक द्धवकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेरहरुको पद्धहचान र प्रवद्धिन गदै 
समग्र आर्थिक द्धवकास र समदृ्धद्ध हार्सल गने, 

2. गजणस्तरीय जशक्षामा नगरवासीहरुको पहजँचमा सजर्नश्चतता प्रदान गने, 
3. सविसजलभ तथा गजणस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने, 
4. नगरवासीहरुको जीवनस्तर सजधार गनि आधारभतू आवश्यकताहरुको पररपूती गदै गररबी न्त्यूनीकरणमा 

जोड ददन,े 

5. कृद्धर् के्षरको द्धवकास, द्धवद्धवधीकरण र व्यवसाद्धयकरण गदै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धद्ध गने, 

6. सजशासन, पारदशीता र जवार्देहीताको र्सद्धान्त्तलाई आत्मसाथ गरी आम नगरबासीलाई र्छटो छररतो, 
सहज,  गजणस्तरीय र पररणाममूखी सेवा प्रदान गने, 

7. मद्धहला, बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक,अपाङ्गता भएका व्यजक्त, दर्लत लगायत पछाडी पाररएका र 
सीमान्त्तकृत समजदायको द्धवकासको लार्ग लजक्षत वगिमैरी संरक्षणात्मक तथा प्रवद्धिनात्मक नीर्त 
अवलम्वन गने, 

8. पयिटन के्षरको पूवािधार द्धवकास गरी आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा पयिटन क्षेरलाई द्धवकास गने, 
 

बजेट र्नमािणको आधार तथा प्राथर्मकताका के्षरहरुुः 
 

१. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग राजश्व नीर्त, राजश्वका स्रोत, दायरा तथा कर राजश्व, गैरकर राजश्व, 
सेवा शजल्क र दस्तजरको दायरा सम्बन्त्धमा नेपालको संद्धवधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
र अन्त्तर सरकारी द्धवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेतमा व्यवजस्थत दायराको आधारमा तयार 
गररएको छ । त्यसैगरी राजश्वका दर र कूल राजश्व प्रस्ताव तयार गदाि चालज आ.व. मा कायम रहेको 
दर र हालसम्मको राजश्व प्रार्ि समेतलाइि आधार मानी तयार गररएको छ। 

२. अन्त्तर सरकारी द्धवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा २१ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आरू्ले 
उठाएको राजश्व र राजश्व बाँडर्ाँटबाट प्राि हजने रकमबाट प्रशासर्नक खचि प जग्न ेगरी राजश्व र 
ब्ययको अनजमान गनजिपने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनजसार यस नगरपार्लकालाइि प्राि हजने राजश्व 
बाँडर्ाँट रकम र आन्त्तररक राजश्व समेतको र्समा ननाघ्ने गरी मार प्रशासर्नक (चालज) खचि र्सर्मत 
गररएको छ।  

३. द्धवकास साझेदारहरु समेतको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हजने शहरीकरण/पयिटन प्रवद्धिन र साना 
र्संचाइि जस्ता आयोजनाहरु। 

४. लजक्षत समूह द्धवकास तथा संरक्षण र्बर्यगत क्षरे अन्त्तरगतका द्धक्रयाकलापहरु। 

५. कम लागतमा बढी प्रर्तर्ल प्राि हजने, स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेर आर्थिक उपाजिनको 
द्धक्रयाकलाप मार्ि त रोजगारीको अवसर र्सजिना गरी आत्मर्नभिर हजने खालका आयोजनाहरु । 



 

 
 

बजेटको मार्थ उल्लेजखत उद्दशे्य तथा प्राथर्मकता कायािन्त्वयन गनि देहाय अनजसारका द्धक्रयाकलापहरु सम्पादन 
गररनछे। 
 

1. स्वीकृत कायिक्रमहरु आर्थिक वर्िको अजन्त्तम अवर्धमा मार कायािन्त्वयन गने प्रवजृत्तलाइि र्नरुत्साद्धहत 
गररनेछ र कमिचारीहरुको प्रोत्साहनका लार्ग सजद्धवधाको पजनरावलोकन गरी बजेटमा समावेश गररएको 
छ, 

2. बजेट कायिक्रम कायािन्त्वयन प्रकृयालाइि सम्बजन्त्धत कमिचारीको कायि सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्न े
व्यवस्था गररनछे, 

3. बजेट कायिक्रम सम्बन्त्धी कायियोजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गररनछे, 
4. अनजगमन, सजपरीवेक्षण र आवर्धक समीक्षा तथा प्रर्तवेदन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ, 
5. उपभोक्ता सर्मर्तका पदार्धकारीहरुको क्षमता द्धवकास सम्बन्त्धी द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ । 
 

   सभाध्यज्यू, 
 

 अब म यस नगरपार्लकाको गत आर्थिक बर्ि ०७७/०७८ को यथाथि आय-ब्यय र चालज आर्थिक वर्ि 
०७८/०७९ को  ०७९ जेष्ठ मसान्त्तसम्मको यथाथि आय-ब्ययको र्बबरण र आगामी आ.व. ०७९/८० 
को प्रस्ताद्धवत अनजमान प्रस्तजत गने अनजमर्त चाहन्त्छज । 

 

1. यस नगरपार्लकाको गतुः आर्थिक वर्ि ०७७/०७८ को बजेट अनजमान रु.६६ करोड ८२ लाख २२ 
हजार ३ सय ७० रहेकोमा उक्त आ.व.मा कूल आय ६४ करोड ३४ लाख ४४ हजार ५ सय ८५ 
पैसा ६४ भएको छ भन ेखचितर्ि  रु.५१ करोड ३५ लाख ९० हजार १ सय ७० पैसा १९ रहेको 
छ । 

2. चालज आर्थिक वर्ि ०७८/०७९ को अनजमार्नत बजेट ७७ करोड १९ लाख २२ हजार ५ सय  
रहेकोमा २०७९ साल जेठ मसान्त्तसम्मको यथाथि आय ६४ करोड ६९ लाख ३७ हजार ९ सय 
२१ पैसा ६३ रहेको छ भन ेखचितर्ि  ५३ करोड ८६ लाख ५५ हजार २ सय १९ पैसा ४४ रहेको 
छ । 

3. त्यसैगरी आगामी आ.व.०७९/८० को लार्ग ८१ करोड ६ लाख २३ हजार ८ सय ६० बजेट 
प्रस्ताव गररएको छ। 

   

        प्रस्तजत बजेटले पूजँीगत खचितर्ि  र्बर्य क्षरेगत रुपमा देहाय अनजसारको द्धहस्सा समेटेको छ । 
 

र्बर्यगत क्षरे बजेट रु. र्बर्नयोजन प्रर्तशत  

आर्थिक द्धवकास 11,28,00,000 13.9२% 

सामाजजक द्धवकास 45,33,76,120 55.92% 

पूवािधार द्धवकास 10,66,18,880 13.1६ % 

वन, वातावरण तथा द्धवपद् ब्यवस्थापन 37,50,000 0.46% 

सजशाशन तथा संस्थागत द्धवकास 13,40,81,860 16.54% 

जम्मा 81,06,23,860 १००% 
   



क्र.सं. बििरण वजेट 

१ एकीकृत सम्पबत कर 3,000,000.00      

२ भबूिकर/िालपोत 2,500,000.00      

३ घरिहाल कर 1,350,000.00      

४ िहाल ववटौरी कर 100,000.00        

५ पूवााधार सेवाको उपयोगिा लाग्ने कर 25,000.00         

६ कृवि तथा पशजुन्य व्यवसायको कारोवारिा लाग्ने कर 1,000,000.00      

७ अन्य कर 300,000.00        

८ सरकारी सम्पत्तीको िहालिाट प्राप्त आय 300,000.00        

९ अन्य बिक्रीिाट प्राप्त रकि 175,000.00        

१० अन्य सेवा शलु्क तथा बिक्री 125,000.00        

११ न्यावयक दस्तरु 25,000.00         

१२ क्षििा िेत्रको आम्दानी 250,000.00        

१३ अन्य प्रशासबनक सेवा शलु्क 50,000.00         

१४ पावका ङ शलु्क 25,000.00         

१५ नक्सा पास दस्तरु 1,300,000.00      

१६ बसफाररस दस्तरु 1,100,000.00      

१७ व्यक्षिगत घटना दताा दस्तरु 250,000.00        

१८ नाता प्रिाक्षणत दस्तरु 100,000.00        

१९ अन्य दस्तरु 1,000,000.00      

२० व्यवसाय रक्षजस्रेशन दस्तरु 750,000.00        

२१ बगट्टी तथा वालवुा बनकासी दस्तरु 425,000.00        

२२ अन्य राजश्व 850,000.00        

15,000,000.00    

१ राजश्व िााँडफााँड (संघ) 100,731,000.00   

२ सवारी साधन कर िााँडफााँड (प्रदेश) 8,401,860.00      

३ घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन दस्तरु 10,000,000.00    

119,132,860.00   

आगािी आबथाक ििा ०७९।०८० को प्रस्ताववत आय-व्ययको संक्षिप्त बिवरण :
आबथाक विा ०७९/८० को आन्तररक आय (राजश्व) को सारांश :

1. आन्तररक आम्दानी :

जम्िा 

2. राजश्व िााँडफााँड :

जम्िा 



१ ववत्तीय सिानीकरण 119,700,000.00   
२ सिपरुक अनदुान 12,000,000.00    
३ सशता अनदुान (चाल)ु 305,800,000.00   
४ सशता अनदुान (पूाँजीगत) 40,300,000.00    
५ बिशेि अनदुान (पूाँजीगत) 8,500,000.00      
६ सािाक्षजक सरुिा तथा संरिण 130,000,000.00   
७ गररिसाँग ववश्वशे्वर कायाक्रि  464,000.00        
८ सडक िोडा नेपाल 4,000,000.00      

620,764,000.00   

१ ववत्तीय सिानीकरण 6,391,000.00      
२ सिपरुक अनदुान 10,000,000.00    
३ सशता अनदुान (चाल)ु 823,000.00        
४ सशता अनदुान (पूाँजीगत) 9,413,000.00      

26,627,000.00    

१ चाल ुआ.व. िा खचा हनु िााँकी अ.ल्या. रकि 29,100,000.00    
29,100,000.00    

810,623,860.00   

1. कायाायलय तथा वडा संचालन प्रशाबसनक खचाको बिबनयोजन (चालतुफा ) :
क्र.सं. बििरण वजेट 
1 सवारी साधन, िेक्षशनरी औजँार, फबनाचर तथा वफक्चसा 4,800,000.00      
2 किाचारी पाररश्रबिक र सबुिधा 40,200,000.00    
3 पदाबधकारी सेवा सबुिधा तथा भत्ता 17,000,000.00    
4 सेवा िहसलु 1,231,000.00      
5 पूाँजीगत सम्पक्षत्तको संचालन र सम्भार खचा 10,700,000.00    
6 कायाालय सािान तथा सेवाहरु 7,600,000.00      
7 परािशा तथा अन्य सेवा शलु्क 17,000,000.00    
8 कायाक्रि सम्िन्धी खचा 3,200,000.00      
9 अनगुिन िूल्याङ्कन र भ्रिण खचा 3,000,000.00      
10 ववववध खचा 2,000,000.00      
11 सभा सञ्चालन खचा 700,000.00        
12 भाडा 2,801,860.00      
13 वडा कायाालय संचालन तथा प्रशासबनक खचा 8,900,000.00      

119,132,860.00   

3. संघीय सरकार अनदुान :

जम्िा 
4. प्रदेश सरकार अनदुान :

जम्िा 
५. अ.ल्या. रकि :

जम्िा 
कूल जम्िा  

जम्िा 

आबथाक विा ०७९/८० को प्रस्ताववत वाविाक व्ययको वववरण :



१ सूचना प्रबिबध शाखा 1,000,000.00      
२ पशसेुवा शाखा    3,500,000.00      
३ कृवि ववकास शाखा 3,350,000.00      
४ पूवााधार ववकास/ववपद व्यवस्थापन शाखा  2,500,000.00      
५ स्वास््य शाखा 12,068,000.00    
६ िवहला, िालािाबलक तथा सिाज कल्याण उप-शाखा    5,180,000.00      
७ क्षशिा, यूवा तथा खेलकुद शाखा  17,200,000.00    
८ राजश्व उप-शाखा  500,000.00        
९ कानून, न्याय तथा िानव अबधकार प्रवर्द्ान शाखा     500,000.00        
१० वडास्तरीय योजना/कायाक्रि 54,000,000.00    

99,798,000.00    

१ सिपूरक कोि 17,097,120.00    
२ ववपन्न पररवारका लाबग जस्तापाता 550,000.00        
३ बसवर्द्चरण स्याच ुवरीपरी पानीको फोहोरा बनिााण 1,100,000.00      
४ ग्याववन िक्स खररद 300,000.00        
५ ९० ििा िाथीका जेष्ठ नागररकलाई पोविक आहार 320,000.00        
६ अन्य सहायता 1,000,000.00      
७ कानूनी परािशा सेवा 500,000.00        
८ वणााल ुखानेपानीको लाबग रेडक्रससाँग सहकाया 500,000.00        
९ जे.बस.बभ. खररद 5,000,000.00      
१० आवबधक योजना तजुािा 500,000.00        
११ पूाँजीगत सधुार कायाक्रि 1,000,000.00      
१२ बसवर्द्चरण न.पा. ३ सािदुावयक भवन ओखरवोट 300,000.00        
१३ बसवर्द्चरण न.पा. ३ अाँधेरी उधौली उभौली सािदुावयक भवन 100,000.00        
१४ कृष्ण िक्षन्दर राि िजार बसवर्द्चरण नगरपाबलका वडा नं. ११ 250,000.00        
१५ ढाल्प ुबसवर्द्चरण न.पा. ७ सािदुवयक भवन बनिााण 200,000.00        
१६ तािाङको घाट बनिााण बसवर्द्चरण नगरपाबलका वडा नं. ७ 200,000.00        
१७ नगर पत्रकाररता परुस्कार 15,000.00         
१८ संचार िेत्र ववकास साझेदारी कायाक्रि 250,000.00        

१९
उत्कृि किाचारी परुस्कार (१ प्रा. क्षशिक,१ िा.बस. १ का.स. हसचा,२ अन्य 
किाचारी १ ववद्यालय किाचारी

30,000.00         

२० नेवा दय क्षजल्ला कायाालयलाई फबनाचनर खररद अनदुान 150,000.00        
२१ वावहङ वकरााँत िलूुक्षखिको संग्रहालय बनिााण 200,000.00        
२२ प्रहरीसाँग सहकाया कायाक्रि 250,000.00        
२३ पावर व्याकअप (राजस्व शाखा) 100,000.00        
२४ त्रीवविाय ििता ववकास कायाक्रि 500,000.00        
२५ प्रवेशद्वार ििात बनिााण 500,000.00        

3. नगरस्तरीय योजना तथा कायाक्रिहरु : 
जम्िा 

2. सिानीकरण (बनशता) िजेट अन्तगात बिियगत शाखा तथा वडाहरुको कायाक्रिहरु :



30,912,120.00    

१ साना बसंचाई आयोजना कायाक्रि ९२१२०००

२
नवप्रवतान साझेदारी कायाक्रि प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारी कायाक्रि   
(२२२५५०००)

7,255,000.00      

३ वडा कायाालय भवन बनिााण (५ ७ ११ १२) 11,280,177.00    
४ श्रिा पाका िा पयाटकीय पूवााधार बनिााण 9,900,000.00      
५ झोलङु्गे पलु हेराल ुपारीश्रबिक 230,000.00        
६ झलङु्गे पूल िेत्रगत कायाक्रि 1,603,703.00      

39,480,880.00    

1 सिपूरक अनदुान (पूाँजीगत) 10,000,000.00    
2 खानेपानी बसंचाई कायाक्रि 9,413,000.00      
3 सािाक्षजक ववकास 823,000.00        

20,236,000.00    

१ लैंबगक सिानता तथा सािाक्षजक सिावेशीकरण एि.आई.एस. 1,500,000.00      
२ श्रि तथा रोजगारी (प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रि) 17,500,000.00    
३ उजाा 1,000,000.00      
४ पयाटन 1,800,000.00      
५ भबूि व्यवस्था 200,000.00        
६ बसंचाई आयोजना 27,200,000.00    
७ पोिण कायाक्रि 300,000.00        
८ स्वास््य कायाक्रि 51,800,000.00    
९ भवन, आवास तथा सहरी ववकास 18,100,000.00    
१० सािाक्षजक सरुिा तथा संरिण 130,000,000.00   
११ गररिसाँग ववश्वशे्वर कायाक्रि  464,000.00        
१२ सडक िोडा नेपाल 4,000,000.00      
१३ क्षििा कायाक्रि 220,100,000.00   
१४ कृवि तथा पश ुववकास कायाक्रि 12,000,000.00    
१५ यूवा तथा खेलकूद कायाक्रि 100,000.00        
१६ गररिी बनवारणका लाबग लघ ुउद्यि ववकास कायाक्रि संचालन (उद्योग) 3,000,000.00      
१७ सिपूरक अनदुान (संघ) 12,000,000.00    

501,064,000.00   
810,623,860.00   कूल जम्िा 

३. क्रिागत आयोजनाहरु :

४. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे सशता/सिपूरक कायाक्रिहरु : 

जम्िा 

जम्िा 

जम्िा 

जम्िा 

५. संघीय सरकारिाट प्राप्त हनुे सशता/सिपूरक/ववशेि कायाक्रिहरु :  



सिद्धिचरण नगरपासिकाको मध्यकासिन खचच िंरचना 
(२०७९।८० देखख २०८१।८२ िम्म) 

१) पषृ्टभसूम : 

स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहिे आफ्नो असिकार क्षेत्रसभत्रका सिषयमा 
स्थानीय स्तरको द्धिकािका िासग आिसिक, िाद्धषचक, रणनीसतक सिषय क्षेत्रगत मध्यकासिन तथा दीर्चकासिन 
योजना िनाई िागू गननचपने व्यिस्था गरेको छ। 

अन्तर िरकारी द्धित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४ को दफा १६ मा स्थानीय तहिे िािचजसनक खचचको द्धििरण 
तयार गननचपने व्यिस्था गरेको र दफा १७ मा त्यस्तो द्धििरण तयार गदाच आगामी ३ आसथचक िषचमा हनन े
खचचको प्रके्षपण िद्धहतको मध्यमकासिन खचच िंरचना तयार गननचपने व्यिस्था गरेको छ। 

यिै अननिार सिद्धिचरण नगरपासिकािे यो मध्यकासिन खचच िंरचना तयार गरेको छ। 

२) तजनचमा प्रकृया : 

स्थानीय तहको भखचरै सनिाचचन भई नयााँ सनिाचखचत प्रसतसनसिहरुको पदभार ग्रहण भएपसछ मात्र िजेट र नीसत 
तथा कायचक्रम तजनचमाको प्रकृया अगाडी िढेको अिस्थामा श्रोत अननमान तथा िजेट िीमा सनिाचरण िसमसतको 
िैठकिे मध्यकासिन खचच िंरचनाका िासग नीसतगत आिार तयार गयो।यि पसछ प्राद्धिसिक कायचदििे 
िंरचनाको िामान्य खाका तयार गरी द्धिसभन्न सिषयगत िसमसतमा औपचाररक तथा अनौपचाररक छिफि गरी 
यो िंरचना तयार गररएको हो। 

छोटो िमयािसिमा र सिषय द्धिज्ञको अभािमै तयार गननचपने भएकािे यि िंरचनामा ििै द्धिषय िमेद्धटन 
िकेको छैन तर यििे आगामी िषचका िासग खचचको खाका प्रस्तनत गरेको छ। 

नेपािको िंद्धििानिे तोकेका सनदेशक सिद्वान्त तथा नीसतहरुिे सनर्दचष्ट गरेका िक्ष्यहरु तथा स्थानीय तहिाई 
प्राप्त असिकारको पररसिसभत्र रही स्थानीय िरकारिे आफ्नो कायचके्षत्र सभत्र ऐन कानूनहरु तजनचमा गने, नीसत 
िनाउने, र आयोजना छनौट गने, आयोजनाहरुमा रकम द्धिसनयोजन गने िगायतका असिकारहरु प्राप्त भएका 
छन। 

३) चननौती र अििर : 

स्थानीय तहमा जनप्रसनसिहरुको उपखस्थसतिे नगरपासिकाको द्धिकािको सनसमत्त आिश्यक पने र्दर्चकासिन 
िोच िद्धहत िाद्धषचक र िहनिद्धषचय आयोजनाहरु टोि िस्ती स्तरिाट छनोट गरी कायाचन्ियन गने अिस्था 
रहेकोछ । आन्तररक आम्दानी िढाउन कर तथा गैर कर राजश्व उठाउन ेअसिकार स्थानीय तहिाई प्राप्त 
भएकोिे करको दर र दायरा िृर्द्व गरी आत्मसनभचर उन्मनख नगरपासिका िनाउन िद्धकने अििर प्राप्त भएको 
छ । िंर् र प्रदेश िरकारिाट िशचत, िमानीकरण, िमपूरक र सिशेष अननदानहरु प्राप्त हनने हननािे 
नगरपासिकाको आम्दानीको के्षत्र िहृत रहेको छ । 



मध्यकासिन खचच िंरचना तयार गनच दक्ष जनशखि र िंस्थागत व्यिस्थाको अभाििे आय प्रके्षपण िही नभई 
योजना प्रभाद्धित हनने िम्भािना रहेको छ । प्रत्येक िषचको िजेट िाँगिाँगै मध्यमकासिन खचच िंरचना तयार 
गनच स्थानीय तहमा िंस्थागत र जनशखिगत व्यिस्थाको अभाििे चननौती थद्धपने िम्भािना रहेको   छ । 

४) र्दर्चकािीन िोच तथा रणनीसत :  

"हामी ििैको चाहना, िमिृ सिद्धिचरणको िासग र्दगो द्धिकािको योजना’’ भने्न नाराका िाथ सिद्धिचरण 
नगरपासिकािे िमिृ नगरको रुपमा द्धिकाि गनच ध्यान र्दएको छ। नगरपासिकाको र्दर्चकासिन िोच र 
उद्दशे्यहरु सनम्नाननिार रहेका छन ्। 

उद्दशे्य : 

१. ििचिनिभ, गनणस्तरीय खशक्षा र प्रभािकारी स्िास््य िेिा उपिब्ि गराई स्िास््य र खशखक्षत जनशखि  द्धिकाि 
गने। 

२. कृद्धष, पशनपािन, पयचटन र उद्योग क्षेत्रमा जोड र्दई उत्पादन र मयाचर्दत रोजगारी सिजचना गने । 

३. ििै िडाहरु िदरमनकाम िम्मको पक्की िडक र िस्तीहरुिम्म िाहै्र मद्धहना चल्न ेिडक िंजािको  द्धिकाि 
गने। 

    ४.  सिद्धिचरण नगरपासिकाका हरेक िासिन्दािमक्ष खानेपानी र द्धिद्यनत िेिामा पाँहनच पनयाचउने। 

५. िशखिकरण र िामाखजक िमािेखशकरणको माध्यमद्वारा िमाजमा पसछ परेका व्यखिहरुिाई द्धिकािको 
मूििारमा िमाद्धहत गने । 

सिद्धिचरण नगरपासिकाको नीसत तथा कायचक्रममा उल्िेखखत िक्ष्यहरुको आिारमा आगामी ३ िषचको 
िमखततगत योजना तयार गररएको छ । नगरपासिकामा हाि खखडडकृत रुपमा त्याङ्क उपिब्ि नभएकोिे 
द्धिद्यमान अिस्था पद्धहचान गनच िमस्या रहेको तथा कमजोर के्षत्रमा िगानीको िनसनखितता र िगानीको मात्रा 
पद्धहचान गनच िैज्ञासनक आिार तयार नभएको देखखन्छ । 

नगरपासिकािे िंर् र प्रदेश िरकारका राद्धिय एिं प्रादेखशक िक्ष्यहरुिाई पछ्याउदै िैजानन पने आिश्यकता 
हनन्छ।नगरपासिकाको द्धिसभन्न िूचकहरुको त्यांक िूचकहरु प्राप्त नभए यि क्षेत्रको पररखस्थसत र अिस्थाको 
िारेमा भएको जानकारीका आिारमा तयार गररएकोिे िक्ष हासिि गनच िद्धकने द्धिश्वाि गनच िद्धकन्छ । 

  ५)  िजेट स्रोतको अनमनान नगरपासिकािे श्रोत अनमनान गदाच देहायका आिार अपनाईएको छ । 

१. आसथचक िषच २०७९\०८० को सिसनयोखजत िजेट तथा िो आ.ि. मा प्राप्त हनन ेिमानीकरण अननदान, राजश्व 
िााँडफााँडको सिसिङ तथा नगरपासिकाको आन्तररक राजश्वको हािको अिस्था िमेतका आिारमा राजश्व तथा 
खचचको आकिन गररएको छ ।दोश्रो र तेश्रो िषचको प्रके्षपण गदाच नगरपासिकाको िक्ष्य, र्ोद्धषत कायचक्रम र 
िो अननिार िञ्चािन हनने कायचक्रम तथा हासिि गने िक्षिाई आिार मासनएको छ । 



नगरपासिकामा उद्योग, व्यििाद्धयक खेसत तथा पशनपािन, गहन व्यापार आदी िञ्चािन नभएको र प्राकृसतक 
श्रोत पसन नभएकोिे नगरपासिकाको आयमा आन्तररक आम्दानीको द्धहस्िा कमजोर रहेको छ।आगामी ३ 
िषचको आन्तररक आम्दानीको प्रके्षपण सनम्नाननिार गररएको छ। 

आन्तररक राजस्ि आयको िंकेत अननिार को आय प्रके्षपण 

क्र.िं. 
राजश्व 
िंकेत 

आय शीषचक 

आ.ि.०७९/८० 
को प्रस्ताद्धित 

अननमान 

आ.ि.०८०/८१ 
को प्रस्ताद्धित 

अननमान 

आ.ि.०८१/८२ 
को प्रस्ताद्धित 

अननमान कै
द्धफ

यत
 

 

१. आन्तरीक आम्दानी 
१.१ ११३१३ एकीकृत िम्पखत्त कर 3000000 3150000 3307500  
१.२ ११३१४ भमूीकर/मािपोत 2500000 2625000 2756250  
१.३ ११३२१ र्रि हाि कर 1350000 1417500 1488375  
१.४ ११३२२ िहाि द्धिटौरी कर 100000 105000 110250  
१.५ ११४५२ पनिचिार िेिाको उपयोगमा िाग्ने कर 25000 26250 27562.5  

१.६ ११६३१ 
कृद्धष तथा पशनजन्य व्यििायको 
कारोिारमा िाग्न ेकर 

1000000 1050000 1102500  

१.७ ११६९१ अन्य कर 300000 315000 330750  
१.८ १४१५१ िरकारी िम्पखत्तको िहाििाट प्राप्त आय 300000 315000 330750  
१.९ १४२१३ अन्य सिक्रीिाट प्राप्त रकम 175000 183750 192937.5  

१.१ १४२१९ अन्य िेिा शनल्क तथा सिक्री 125000 131250 137812.5  

१.१ १४२२१ न्याद्धयक दस्तनर 25000 26250 27562.5  

१.१ १४२२३ खशक्षा क्षेत्रको आम्दानी 250000 262500 275625  

१.१ १४२२९ अन्य प्रशािसनक िेिा शनल्क 50000 52500 55125  

१.१ १४२४१ पाद्धकच ङ शनल्क 25000 26250 27562.5  

१.२ १४२४२ नक्िा पाि दस्तनर 1300000 1365000 1433250  

१.२ १४२४३ सिफाररि दस्तनर 1100000 1155000 1212750  

१.२ १४२४४ व्यखिगत र्टना दताच दस्तनर 250000 262500 275625  

१.२ १४२४५ नाता प्रमाखणत दस्तनर 100000 105000 110250  

१.२ १४२४९ अन्य दस्तनर 1000000 1050000 1102500  

१.२ १४२५३ व्यििाय रखजिेशन दस्तनर 750000 787500 826875  

१.२ १४१५७ सगट्टी तथा िािनिा सनकािी दस्तनर 425000 446250 468562.5  

१.२ १४५२९ अन्य राजश्व 850000 892500 937125  

१.२  िैंक मौज्दात/नगद मौज्दात 0 0 0  

१.  जम्मा 15000000 15750000 16537500  
 



 

 ६. यि अिसिको कूि आम्दानीको प्रके्षपण सनम्नाननिार गररएको छ। 

     आय प्रक्षपेण : 

१ 

 
 
 
 

आन्तररक आय आन्तररक राजश्व  जग्गा रखजिेशन शनल्क कूि 

पद्धहिो िषच १५०००००० १००००००० २५०००००० 

दोश्रोिषच १५७५०००० १०५००००० २६२५०००० 

तेश्रोिषच १६५३७५०० ११०००००० २७५३७५०० 

२ 

 
 
 
 

नेपाि िरकार िमानीकरण अननदान राजश्व िााँडफााँड कन ि 

पद्धहिो िषच ११९७००००० १००७३१००० २२०४३१००० 

दोश्रो िषच १२५६८५००० १०५७६७५५० २३१४५२५५० 

तेश्रो िषच १३१६७०००० ११०८०४१०० २४२४७४१०० 

३ 

 
 
 

प्रदेश िरकार 

पद्धहिो िषच ६३९१००० ८४०१८६० १४७९२८६० 

दोश्रो िषच ६७१०५५० ८८२१९५३ १५५३२५०३ 

तेश्रो िषच ७०३०१०० ९२४२०४६ १६२७२१४६ 

 

कन ि जम्मा 

पद्धहिो िषचको जम्मा २६०२२३८६० 

  
दोश्रो िषचको जम्मा २७३२३५०५३ 

  
तेश्रो िषचको जम्मा २८६२८३७४६ 

   

 

 

 

 

 

 



मध्यकासिन खचच िंरचना २०७९/८० को िार िंके्षप 

रु. हजारमा 

क्र.िं. द्धिषयक्षेत्र/ उपक्षेत्र 
आ.ि. 

०७९/८० 

आ.ि. 
०८०/८१ 

आ.ि. 
०८१/८२ 

कैद्धफयत 

१. आसथचक द्धिकाि क्षते्र  

१ नगरपासिका कायचक्रमिाट ६०५० ६५०५ ७२७९    

२ िडागत कायचक्रमिाट ७९०० ८२९६ ८७११   

 कूि १३९५० १४८०१ १५९९०   

२. िामाखजक द्धिकाि 

१ नगरपासिका कायचक्रमिाट ३४४४८ ३६१७० ३८१३९   

२ िडागत कायचक्रमिाट २१४३० २२५०२ २४१७९   

 कन ि ५५८७८ ५८६७२ ६२३१८   

३. पूिाचिार द्धिकाि क्षते्र 

१ िडागत कायचक्रमिाट ९२४४० ९७०६२ १०१६८४   

 कन ि ९२४४० ९७०६२ १०१६८४   

४. िन, िातािरण तथा द्धिपद् व्यिस्थापन 

१ िडागत कायचक्रमिाट ३२६० ३४२४ ३५९५   

 कन ि ३२६० ३४२४ ३५९५   

५. िंस्थागत द्धिकाि तथा िनशािन  

१ नगरपासिका कायचक्रमिाट ७७५५ १००० १०००   

२ कानून न्याय तथा मानि असिकार शाखािाट ५०० १०४१ ७६२   

 कन ि ८२५५ २०४१ १७६२   

कन ि जम्मा १७३७८३ १७६००० १८५३४९   

 

कायाचियमा दरिन्दी रहेका सनयसमत कमचचारीको असतररि खशक्षा क्षेत्रमा रहेका प्रारखम्भक िाि द्धिकाि केन्रमा रहेका 
िहयोगी कायचकताच, द्धिद्याियमा रहेका िेखा कमचचारी, कायाचिय िहयोगी, स्िास््य क्षेत्र अन्तरगत रहेका शहरी स्िास््य 
केन्रका प्राद्धिसिक र िहायोगी कमचचारीहरुको तििमा स्थानीय सनकायिे गननचपने योगदानका कारण प्रशािसनक खचच िढी 
देखखएता पसन खशक्षाको स्तर िढाउन र स्िास््य िेिा उपिब्ि गराउने द्धिषयमा नै खचच हनने भएकािे िो खचच स्िाभाद्धिक 
मासनएको छ। 

द्धिषयगत क्षेत्र उपक्षेत्रका आगामी ३ िषचको खचच प्रक्षेपण तथा कायचक्रमहरु अननिूचीमा िंिग्न छ।अननिूचीमा उल्िेखखत 
रकम ििै हजारमा छन।् 

 



 
 
 

अननिूची-१ 

कृद्धष द्धिकाि शाखा 
 

कृद्धष द्धिकाि शाखाको सत्रिद्धषचय खचचको अननमान 

क्र.िं. द्धिषय 
क्षते्र/उपक्षते्र 

आसथचक िपच िजेट िीमा (रु.) िजेटको स्रोत (रु.) 

   
कूि चािन पूाँजीगत द्धित्तीय व्यिस्था आन्तररक स्रोत नेपाि िरकार प्रदेश िरकार ऋणतथा अन्य 

१ २ 
 

३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ 

कृद्धष 

पद्धहिो आ.ि 
२०७९/०८० 

२५५० 
       

दोस्रो आ.ि 
२०८०/०८१ 

२८३० 
       

तेस्रो आ.ि 
२०८१/०८२ 

३२३७ 
       

कूि जम्मा ८६१७ 
       

 

 

 

 

 

 



कृद्धष द्धिकाि शाखा 
कायचक्रम/आयोजनाकोिंखक्षप्त द्धििरणको ढााँचा 
क्र.िं. 

उपक्षते्र/कायचक्रम/आयोजना उदेश्य अिसि  (शनरु र िमासप्त) 
कूि िागत     

(रु.हजारमा) 
पनतयाइाँ 

आगामी तीन िषचको 
उपिब्िी िूचक 

१ तरकारीको नमूना प्याकेज कायचक्रम 
िञ्चािन (तरकारीको हाइसिड िीउ, 
रोग द्धकरा व्यिस्थापनका िासग 
द्धिषादी, सभटासमन, तरकारी खेती 
तासिम) 

नगर क्षेत्रका कृषकहरुिाई 
तरकारी खेसतमा व्यििायीकीकरण 

तथा आिनसनकीकरण गदै 
तरकारीमा आत्मासनभचर िनाउन े

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१२०३ भगूोि तथा 
हािापानी 

उपयूि रहेको 

तरकारीजन्य उत्पादनमा 
आत्मसनभचर िसन सनयाचतमा 

िमेत योगदान 

२ द्धिसभन्न िािीहरुमा िाग्ने रोग द्धकरा 
व्यिस्थापनका िासग आकाखस्मक 
िािी िंरक्षण िेिा कायचक्रम 
िञ्चािन 

द्धिसभन्न िािीहरुमा िाग्ने रोग 
द्धकरा व्यिस्थापन गने 

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१००० रोग द्धकराको 
प्रकोप िढदै 

गएको 

रोग द्धकरािाट हनने क्षसत 
न्यूसनकरण 

३ ७५ प्रसतशत मूल्य अननदानमा मौरी 
गोिा, आिनसनक र्ार तथा 
मौरीजन्य उपकरण द्धितरण 
कायचक्रम 

मौरीजन्य उत्पादकत्ि िदृ्धि २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१६५० मौरी चरणको 
स्रोत पयाचप्त 

मौरी जन्य उत्पादनको 
िदृ्धि भई कृषकको 
आम्दानीमा िदृ्धि 

४ द्धिगनटार िगाएत क्िि रुट (गााँठे 
रोग) िंक्रसमत क्षेत्रमा क्िि रुट 
व्यिस्थापन कायचक्रम (कृद्धष चनू, 
रेसििटेन्ट िीउ, तासिम आर्द) 

क्िि रुटको व्यिस्थापन भई 
काउिी पररिारको तरकारी 

खेसतमा िहजता हनन े

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

३४० क्िि रुटको 
िमस्या िढदै 

गएको 

क्िि रुट व्यिस्थापन 
भएको 

५ फिफूि िगैँचा िनदृढीकरण 
कायचक्रम िंचािन (सनिो त नथो, 
चनू, एटिोआयि, प्रोद्धटन िेड 
खरीद) 

रोग द्धकराको उखचत व्यिस्थापन 
गने 

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

६७० फिफूि 
िगैँचाहरु ह्राि 
हनदै गएको 

फिफूि िगैँचाहरु िनिार 
भई उत्पादनमा िदृ्धि 

६ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा द्धहाँउदे 
फिफूि द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

५२०  उत्पादनमा िदृ्धि 

 
 
 



७ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा िषे 
फिफूि द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

५२० उपयूि 
हािापानी 

उत्पादनमा िदृ्धि 

८ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा 
हाइसिड तथा उन्नत तरकारीको 
िीउ द्धितरण 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

३५५ उपयूि 
हािापानी 

उत्पादनमा िदृ्धि 

९ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा 
प्िाद्धष्टक टनेि द्धितरण कायचक्रम 

िेमौषमी तरकारी उत्पादन २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१३४० उपयूि 
हािापानी 

उत्पादनमा िदृ्धि 

१० मकैको िीजिदृ्धि कायचक्रम िञ्चािन 
(५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा 
मूििीउ द्धितरण,तासिम,अन्य 
आिश्यक िामाग्री द्धितरण) 

मूि िीउ उत्पादन २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१९० उपयूि 
हािापानी 

मकैको िीउमा आत्मसनभचर 

११ मोररङगा/िजीिन खेसत क्षेत्र 
द्धिस्तार कायचक्रम(तिनिा) 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१९५ उपयूि 
हािापानी 

मोररङगाको व्यििाद्धयक 
खेसत िनरु 

१२ शरीफा/िीताफि खेसत क्षेत्र 
द्धिस्तार कायचक्रम(तिनिा) 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

२०५ उपयूि 
हािापानी 

शरीफाको व्यििाद्धयक 
खेसत शनरु 

१३ आिनसनक मौरी र्ार सनमाचण गने 
स्थानीय फसनचचरहरुिाई िहयोग 
कायचक्रम 

आिनसनक र्ार उत्पादन २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

३७० हाििम्म 
स्थानीयस्तरमा 
आिनसनक र्ार 

निनेको 

र्ार उत्पादन सनरन्तरता 

१४ कृद्धष उपज िंकिन केन्र 
रुम्जाटारको िाद्धषचक र्र भाडा 
व्यिस्थापन 

िजारीकरणमा िहयोग २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

५९ उपभोत्ताहरुिे 
दैसनक रुपमा 

तरकारी उपयोग 
गन ृपाउन े

 

  जम्मा 
  

८६१७   

 



कृद्धष द्धिकाि शाखा 
कायचक्रम/आयोजना िा उपक्षते्रको सत्रिषीय खचच अननमान तथा प्रके्षपण 

क्र.िं. 
  

द्धिषयगत 

क्षते्र/उपक्षते्र 
कायचक्रम/आयोजना आगामी पद्धहिो आ.ि. को 

द्धिसनयोजन 

आगामी दोस्रो आ.ि को प्रके्षपण 

(िजेट रु.हजारमा) आगामी तेस्रो आ.ि को प्रके्षपण 

कृद्धष 

 
कूि चािन 

पूाँ ज
ीग
त 

 द्धि
त्ती
य 

व्य
िस्

था
 

कूि चािन 

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय

 

व्य
िस्

था
 

कूि चािन 

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय

 

व्य
िस्

था
 

१ तरकारीको नमूना प्याकेज 
कायचक्रम िञ्चािन 
(तरकारीको हाइसिड 
िीउ,रोग द्धकरा 
व्यिस्थापनका िासग 
द्धिषादी, सभटासमन, तरकारी 
खेसत तासिम) 

३८३ ३८३ 
  

४०० ४०० 
  

४२० ४२० 

     

२ द्धिसभन्न िािीहरुमा िाग्ने 
रोग द्धकरा व्यिस्थापनका 
िासग आकाखस्मक िािी 
िंरक्षण िेिा कायचक्रम 
िञ्चािन 

३०० ३०० 
  

३३० ३३० 
  

३७० ३७० 

    

३ ७५ प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा मौरी गोिा, 
आिनसनक र्ार तथा 
मौरीजन्य उपकरण 
द्धितरण कायचक्रम 

५०० ५०० 
  

५५० ५५० 
  

६०० ६०० 

    

४ द्धिगनटा िगायत क्िि रुट 
(गााँठे रोग) िंक्रसमत 
क्षेत्रमा क्िि रुट 

१०० १०० 
  

११० ११० 
  

१३० १३० 

    



व्यिस्थापन कायचक्रम 
(कृद्धष चनू, रेसििटेन्ट 
िीउ, तासिम आर्द) 

५ फिफूि िगैँचा 
िनदृढीकरण कायचक्रम 
िंचािन (सनिो तनथो, चनू, 
एटिो आयि, प्रोद्धटन िेड 
खरीद) 

२०० २०० 
  

२२० २२० 
  

२५० २५० 

    

६ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा द्धहाँउदे फिफूि 
द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

१५० १५० 
  

१७० १७० 
  

२०० २०० 

    

७ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा िषे फिफूि 
द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

१५० १५० 
  

१७० १७० 
  

२०० २०० 

    

८ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा हाइसिड तथा 
उन्नत तरकारीको िीउ 
द्धितरण 

१०० १०० 
  

११५ ११५ 
  

१४० १४० 

    

९ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा प्िाद्धष्टक टनेि 
द्धितरण कायचक्रम 

४०० ४०० 
  

४४० ४४० 
  

५०० ५०० 

    

१० मकैको िीजिृद्धि कायचक्रम 
िञ्चािन (५० प्रसतशत 
मूल्य अननदानमा मूििीउ 
द्धितरण, तासिम, अन्य 
आिश्यक िामाग्री 
द्धितरण) 

५० ५० 
  

६० ६० 
  

८० ८० 

    



११ मोररङगा/िजीिन खेसत 
क्षेत्र द्धिस्तार 
कायचक्रम(तिनिा) 

५० ५० 
  

६० ६० 
  

८५ ८५ 

    

१२ शरीफा/िीताफि खेसत 
क्षेत्र द्धिस्तार कायचक्रम 
(तिनिा) 

५० ५० 
  

६५ ६५ 
  

९० ९० 

    

१३ आिनसनक मौरी र्ार 
सनमाचण गने स्थानीय 
फसनचचरहरुिाई िहयोग 
कायचक्रम 

१०० १०० 
  

१२० १२० 
  

१५० १५० 

    

१४ कृद्धष उपज िंकिन केन्र 
रुम्जाटारको िाद्धषचक र्र 
भाडा व्यिस्थापन 

१७ १७ 
  

२० २० 
  

२२ २२ 

    

 

अननिूची-२ 

पशन िेिा शाखा 
 

पशनपन्छी िेिा शाखाको सत्रिद्धषचय खचच अननमान तथा प्रक्षपेण 

रकम रू.हजारमा . 

क्र.िं. कायचक्रम/आयोजना पद्धहिो आ.ि.२०७९/८० दोस्रो आ.ि. २०८०/८१ तेस्रो आ.ि.२०८१/८२ 

कन ि चािन पूाँजीगत कन ि चािन पूाँजीगत कन ि चािन पूाँजीगत 

 

१. पशन स्िास््य कायचक्रम 

१.१ पशनपन्छी उपचार औषिी खररद ९०० ९०० 
 

९४५ ९४५ 
 

१०३९.५ १०३९.५ 
 

१.२ सिश्व रेद्धिज र्दिि तथा रेद्धिज खोप खररद तथा ढनिानी १०० 
 

१०० १०५ 
 

१०५ ११५.५ 
 

११५.५ 



२ रेद्धिजरोग सनयन्त्रण तथा तथा कन कन र िन्ध्याकरण 
कायचक्रम (HART Nepal) िाँग िहकायचमा ४०० 

 
४०० ४२० 

 
४२० ४६२ 

 
४६२ 

३ ओखिढनङ्गामा िाग्ने िाप्ताद्धहक िजारमा पशनपंक्षी सिक्री 
द्धितरण टे्रद्धिज िद्धहतको कक्ष सनमाचण (िडा नं.१२ 
िाँगको िहकायचमा) 

५५० ५५० 
 

५७७.५ ५७७.५ 
 

६३५.२५ ६३५.२५ 
 

४. पशन आहारा कायचक्रम 

४.१ समनरि ब्िक खररद ढनिानी सितरण १०० 
 

१०० १०५ 
 

१०५ ११५.५ 
 

११५.५ 

४.२ द्धहउाँदे जै र्ााँिको सिउाँ खररद ढनिानी तथा सितरण १५० 
 

१५० १५७.५ 
 

१५७.५ १७३.२५ 
 

१५७.२५ 

४.३ िषे द्धटयोिेन्टी (मकैचरी) र्ााँिको सिउाँ खररद ढनिानी 
तथा सितरण 

१०० 
 

१०० १०५ 
 

१०५ ११५.५ 
 

११५.५ 

५ पशननश्ल िनिार कायचक्रम 
         

५.१ कृसतम गभाचिान गने प्राद्धिसिकिाई कृ.ग. रेकडचका 
आिारमा प्रसत गाई/भैिी िापत र्दने पाररश्रसमक 

१०० 
 

१०० १०५ 
 

१०५ ११५.५ 
 

११५.५ 

६ पशनपंक्षीपािक कृषक िमनहहरुको िहयोग िहकायचमा 
थिो िनिार कायचक्रम 

४५० 
 

४५० ४७२.५ 
 

४७२.५ ५१९.७५ 
 

५१९.७५ 

७ द्धिश्व भेटेररनरी र्दििको अििरमा नीखज पाराभेट र 
ग्रासमण पशन स्िास््य कायचकताचहरुिाँग अन्तरकृया गोष्ठी 
िाथै भेटेररनरी िखजद्धष्टक द्धितरण कायचक्रम 

१०० 
 

१०० १०५ 
 

१०५ ११५.५ 
 

११५.५ 

८ अंडडामा आत्मा सनभचर तथा पाररिाररक पोषण िनरक्षामा 
िनिार कायचक्रम 

४५० 
 

४५० ४७२.५ 
 

४७२.५ ५१९.७५ 
 

५१९.७५ 

९ आसथचक तथा कृद्धष द्धिकाि िसमत िैँठक िंचािन खचच १०० 
 

१०० १०५ 
 

१०५ ११५.५ 
 

११५.५ 
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पशनिेिा शाखाको कायचक्रम/आयोजनाको िंखक्षप्त द्धििरण 

रकम रू. हजारमा  

क्र.ि कायचक्रम/आयोजना उद्दशे्य अिसि िनरु र िमासप्त कूि िागत रु. 

1. पशन स्िास््य कायचक्रम 

१.1 पशनपन्छीउपचार औषिी खररद रोग सनदान औषिी उपचारमा जोड र्दन े ०७९/८०-०८१/८२ १०३९.५ 

१.2 
सिश्वरेद्धिज र्दिि तथा रेद्धिज खोप खररद तथा 
ढनिानी पशनपन्छीमा िाग्ने रेद्धिज रोग सनयन्त्रण गने " ११५.५ 

२ 
रेद्धिजरोग सनयन्त्रण तथा तथा कन कन र िन्ध्याकरण 
कायचक्रम (HART Nepal) िाँग िहकायचमा 

कन कन र िन्ध्याकरण गरी प्रजनन ्क्षमतामा 
कम गने 

" ४६२. 

३ 

ओखिढनङ्गामा िाग्ने िाप्ताद्धहक िजारमा पशनपंक्षी 
सिक्री द्धितरण टे्रद्धिज िद्धहतको कक्ष सनमाचण 
(िडानं.१२ िाँगको िहकायचमा) 

टे्रद्धिजिद्धहतको पशनपन्छी सिक्री कक्ष सनमाचण 
गरी सिक्री सितरणमा िहजता ल्याउन े

" ६३५.२५ 

४. पशन आहारा कायचक्रम  

4.1 समनरि ब्िक खररद ढनिानी सितरण समनरिको मात्रामा जोड र्दन े " ११५.५ 

४.2 
द्धहउाँदे जै र्ााँिको सिउाँ खररद ढनिानी तथा सितरण जै र्ााँि िगाउने कायचिाई प्रोिाहन गरी 

दानाको मात्रािाई कम गने 
" १७३.२५ 

४.3 
िषे द्धटयोिेन्टी (मकैचरी) र्ााँिको सिउ खररद 
ढनिानी तथा सितरण 

र्ााँि िगाउने कायचमा जोड र्दन े
" ११५.५ 

५. पशननश्ल िनिार कायचक्रम 

5.1 
कृसतम गभाचिान गने प्राद्धिसिकिाई कृ.ग. रेकडचका 
आिारमा प्रसत गाई/भैिीीँ िापत र्दने पाररश्रसमक 

नयााँ प्रद्धिसिको द्धिकाि गरी उन्नत 
िाछािाछी उत्पादनमा जोड र्दन े

" ११५.५ 



६ 
पशनपंक्षी पािक कृषक िमूहहरुको िहयोग 
िहकायचमा थिो िनिार कायचक्रम 

पशनपन्छी पािनमा जोड र्दन े " ५१९.७५ 

७ 

द्धिश्व भेटेररनरी र्दििको अििरमा नीखज पाराभेट 
र ग्रासमण पशन स्िास््य कायचकताचहरुिाँग 
अन्तरकृया गोष्ठी िाथै भेटेररनरी िखजद्धष्टक द्धितरण 
कायचक्रम 

ग्रासमण पशन स्िास््य कायचकताचहरुिाई 
िशखिकरण गररनेछ 

" ११५.५ 

८ 
अंडडामा आत्मा सनभचर तथा पाररिाररक पोषण 
िनरक्षामा िनिार कायचक्रम 

पोषणमािनिार ल्याउन े " ५१९.७५ 

९ 
आसथचक तथा कृद्धष द्धिकाि िसमत िैँठक िंचािन 
खचच िहभागीहरुिाई भत्ताको व्यिस्था गराउन े " ११५.५ 

 जम्मा 
  

४०४२.५ 

 

पशनपन्छी िेिा शाखाको सत्रिषीय कायचक्रम 

क्र.िं. द्धिषय 
क्षते्र/उपक्षते्र 

आसथचक िषच िजेट सिमा(रु.) 
कन ि चािन पूाँजीगत 

1. आसथचक द्धिकाि क्षते्र 

१.१ पशनपन्छी िेिा 
शाखा 

आ.ि. ०७९/८० ३५०० १४५० २०५० 

आ.ि. ०८०/८१ ३६७५ १५२२.५ २१५२.५ 

आ.ि. ०८१/८२ ४०४२.५ १६७४.८ २३५१.७५ 
 

जम्मा 
 

११२१८ 
  

 

 

 



अननिूची-३ 

मद्धहिा िाििासिका तथा िखक्षत के्षत्र शाखा  
 

मद्धहिा िाििासिका रिखक्षत क्षेत्रको सत्रिषीय खचचको प्रक्षेपण 

क्रि द्धिषयक्षेत्र उपक्षेत्र 
आसथचक  
िषच 

िजेट सिमा रु िजेट श्रोत रु. 

कूि चािन पूाँजीगत 
द्धित्तीय 
व्यिस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
िरकार 

प्रदेश िरकार 
ऋण तथा 
अन्य 

 १ मद्धहिािाििािा र 
िखक्षत िगच 
  
  

पद्धहिो 
आ.ि 

5180 5147 33 0     

 २ दोस्रो 
आ.ि 

5439 5404 34.65 0     

 ३ तेस्रो 
आ.ि 

5944.77 5944.77 0 0     

  जम्मा 16563.77            
 

मद्धहिा तथा िाििासिका शाखा सत्रिद्धषचय योजना 

क्र.ि 
उप क्षते्र कायचक्रम 

आयोजना उद्दशे्य अििी शनरु र िमासप्त कूि िागत पनष्टाइ 
आगासम सतन िषचको 
उपिव्िी िूचक 

१ कायाचिय उपकरण कायाचियको िक्ष्य हासिि गनच २०८९/८०-८१/८२ ६७.६५ 
  स्रोत िािन िम्पन्न 

२ व्यखित्ि द्धिकाि प्रखशक्षण मद्धहिाहरुको क्षमताको द्धिकाि गनच २०८९/८०-८१/८२ ७०५.१ 
  क्षमताको द्धिकाि हनने छ 

३ 
िंस्थागत द्धिकाि िामनद्धहक 
गसतखशिता 

िामनद्धहक भािना र पनाँजी एकीकृत र 
पररचािन 

२०८९/८०-८१/८२ ९७७.५७५ 

  मद्धहिा िहकारीहरुिे 
पूाँजी एकीकृत गरी िैंद्धकङ  
कारोिार हननेछ, नतेतृ्ि 

द्धिकाि हननेछ। 



४ व्याििाद्धयक िमूह द्धिकाि मद्धहिाहरुिाई उद्यमखशि आसथचक 
िशखिकरण िनाउन 

२०८९/८०-८१/८२ १४४२.२५   मद्धहिाहरुिाई उद्यमखशि 
भई िशखिकरण िनाउन 

५ द्धकशोर द्धकशोरीहरुको 
िहनआयासमक द्धिकाि 

द्धकशोर द्धकशोरीहरुिाई िनरखक्षत हनन 
िाथै आफ्नो भद्धितयको सनणचय गनच 

२०८९/८०-८१/८२ १४७४.३   आफनो िनरक्षा आफै गनच 
िक्ने छ 

६ िाििासिकाको िंरक्षण र 
िंििचन  

िाििासिकाको हक असिकार 
िनसनखित गनच 

२०८९/८०-८१/८२ ३२६९.१   िाििासिकाको िरक्षण 
भई िािद्धििाह अन्त्य 

 हननेछ 

७ िैंसगक द्धहंिा सनिारण  
कायचक्रम 

िैंसगक द्धहंिा न्यूसनकरण गनच २०८९/८०-८१/८२ २२९१.६२५   िैंसगक द्धहंिा न्यूसनकरण 
भएको हने छ 

८ िमाज कल्याण कायचक्रम जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता भएका 
व्यखिहरुिाई र िंििचन गनच 

२०८९/८०-८१/८२ २७८८.३५   जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता 
भएका व्यखिहरुको हक 

असिकार िनसनखिता  
भएको हननेछ 

९ र्दिशीय कायचक्रमहरु द्धिसभन्न र्दिखशय असभयानहरु 
िंचािन गनच 

२०८९/८०-८१/८२ ५६०.९२५     

१० िामाखजक पररचािन तथा 
अननगमन 

द्धिसभन्न कायचक्रमहरुको मूल्याङ्कन 
गरी िनसनखितता प्रदान गनच 

२०८९/८०-८१/८२ २८५१.९७४     

११ िूचना र िंचार  िन्देश मूिक कायचक्रमहरुको 
िूचना प्रिाह गनच 

२०८९/८०-८१/८२ १३५.०७५   िन्देश मूिक 
कायचक्रमहरुको िूचना 

प्रिाह गनच 

 

जम्मा 
 

१६५६३.९२ १६५६३.९ 
  

 

 



 

सत्रिद्धषचय खचच अननमान तथा प्रके्षपण,  प्राथसमकीकरण र िंकेतीकरण मद्धहिा तथा िाििासिका शाखा 

सि.नं. कायचक्रम/ आयोजना 
पद्धहिो आ.ि.२०७९/८० दोस्रो आ.ि.२०८०/८१ तेस्रो आ.ि.२०८१/८२ 

कूि चािन पूाँजीगत कूि चािन पूाँजीगत 
द्धिखत्तय 

व्यिस्था 
कूि चािन पूाँजीगत 

द्धित्तीय 

व्यिस्था 
१ कायाचिय उपकरण 33 0 33 34.65 0 34.65 0 0 0.000 0 0 

२ 
व्यखित्ि द्धिकाि 
प्रखशक्षण 

220 220 0 231 231 0 0 254.1 254.1 0 0 

३ 
िंस्थागत द्धिकाि 
िामनद्धहक गसतखशिता 305 305 0 320.3 320.3 0 0 352.3 352.275 0 0 

४ 
व्याििाद्धयक िमूह 
द्धिकाि 

450 450 0 472.5 472.5 0 0 519.8 519.75 0 0 

५ 
द्धकशो रद्धकशोरीहरुको 
िहन आयासमक द्धिकाि 

460 460 0 483 483 0 0 531.3 531.3 0 0 

६ 
िाििासिकाको िंरक्षण  
र िंििचन  

1020 1020 0 1071 1071 0 0 1178 1178.1 0 0 

७ 
िैंसगक द्धहिा सनिारचण 
कायचक्रम 

715 715 
 

750.8 750.8 0 0 825.8 825.825 0 0 

८ िमाजकल्याण कायचक्रम 870 870 0 913.5 913.5 0 0 1005 1004.85 0 0 

९ र्दिशीय कायचक्रमहरु 175 175 0 183.8 183.8 0 0 202.1 202.125 0 0 

१० 
िामाखजक पररचािन 
तथा अननगमन 

890 
889.
9 

0 934.3 934.3 0 0 1028 1027.774 0 0 

११ िूचना र िंचार  42.2 42.15 0 44.25 44.25 0 0 48.68 48.675 0 0 

जम्मा 5180 5147 33 5439 5404 34.65 
 

5945 5944.77 0 0 

 

 

 



अननिूची-४ 

खशक्षा  

खशक्षा क्षते्रको कायचक्रम आयोजना िा उपक्षते्रको सत्रिषीय खचच अननमान तथा प्रक्षपेण प्राथसमकीकरण र िाङ्कतेीकरण 

क्र.िं. 
द्धिषयगत 
क्षेत्र/ 

उपक्षेत्र 

कायचक्रम/आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन रु.हजारमा 

दोश्रो आ.ि. को द्धिसनयोजन  

रु.हजारमा 
तेश्रो आ.ि. को द्धिसनयोजन 

 रु.हजारमा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 व्
यि

स्थ
ा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 व्
यि

स्थ
ा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 व्
यि

स्थ
ा 

१ खशक्षा िामनदाद्धयक द्धिद्याियहरुिाई 
द्धिद्यनतीय हाखजरी व्यिस्थापन 

७६०  ७६०  ७९८ 0 ७९८  ८३६ 0 ८३६ 

 

२ खेिकन द राष्टपसत रसनङ् खशल्ड 
प्रसतयोसगता िगायत खेिकन द 
कायचक्रम 

५०० ५००   ५२५ ५२५ 0  ५५० ५५० 0 

 

३ खशक्षा कक्षा ८ िगायत िाद्धषचक 
परीक्षा िनदृढीकरण 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

४ खशक्षा नगरस्तरीय शैखक्षक असतररि 
द्धक्रयाकिाप प्रतयोसगता 
िञ्चािन 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

५ खशक्षा शेपाच िामनदाद्धयक आ.द्धि. 
द्धिगनटार िासिके ि.का. 
व्यिस्थापन 

१९५ १९५   २०४.८ २०४.८ 0  २१५ २१५ 0 

 

६ खशक्षा िामनदाद्धयक द्धिद्याियका कक्षा 
१० िम्मका द्धिद्याथीिाई 
होमिकच  डायरी द्धितरण 

६०० ६००   ६३० ६३० 0  ६६० ६६० 0 

 



७ खशक्षा सनयसमत प्र.अ. िैठक गोष्ठी 
तथा शैखक्षक िनिार 
अन्तरद्धक्रया 

२५० २५०   २६२.५ २६२.५ 0  २७५ २७५ 0 

 

८ खशक्षा नगर खशक्षा योजना सनमाचण ३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 
 

९ खशक्षा शैखक्षक ित्र २०८० को 
िासग द्धिद्याथी भनाच असभयान 
कायचक्रम 

७० ७०   ७३.५ ७३.५ 0  ७७ ७७ 0 

 

१० खशक्षा शैखक्षक ित्र २०८० को 
िासग नगर स्तरीय शैखक्षक 
क्यािेन्डर सनमाचण 

९५ ९५   ९९.७५ ९९.७५ 0  १०५ १०५ 0 

 

११ िंस्कृसत भाषा िाद्धहत्य किाको 
िंरक्षण िंििचन तथा प्रििचन 
कायचक्रम 

१५० १५०   १७५.५ १७५.५ 0  १६५ १६५ 0 

 

१२ खशक्षा अननगमन तथा मूल्यांकन २०० २००   २१० २१० 0  २२० २२० 0 
 

१३ खशक्षा स्थानीय पाठ्यक्रम सनमाचण ५०० ५००   ५२५ ५२५ 0  ५५० ५५० 0 
 

१४ पनिाचिार ओखिढनंगा क्याम्पि तथा 
उमा कटिाि क्याम्पि 
पूिाचिार िहयोग कायचक्रम 

३००  ३००  ३१५ 0 ३१५  ३३० 0 ३३० 

 

१५ खशक्षा एकीकृत शैखक्षक िूचना 
प्रणािी व्यिस्थापन IEMIS 

िगायत शैखक्षक तासिम 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

१६ खशक्षा कायचक्रम िम्पादनको 
आिारमा उत्कृष्ट द्धिद्याथी 
खशक्षक तथा द्धिद्यािय िम्मान 
तथा प्रोत्िाहन कायचक्रम 

१५० १५०   १५७.५ १५७.५ 0  १६५ १६५ 0 

 



१७ खशक्षा करार खशक्षक सनयूखि 
प्रयोजन तथा द्धिद्याथी सिकाई 
उपिब्िीस्तर सनिाचरणका 
िासग नगरस्तरीय प्रश्न पत्र 
िैंक तथा उत्तर कन खिका 
सनमाचण 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

१८ खशक्षा नगरपासिकाको तफच िाट 
िासिके ि.का. द्धिद्यािय 
िहयोगी तथा द्धिद्यािय 
कमाचचारीिाई पाररश्रसमक थप 
प्रोत्िाहन अननदान 

१०१४० १०१४०   १०६४७ १०६४७ 0  १११५४ १११५४ 0 

 

१९ खशक्षा िनहारी छात्रिखृत्त कायचक्रम २४० २४०   २५२ २५२ 0  २६४ २६४ 0 
 

२० खशक्षा दरिन्दी समिान तथा 
द्धिद्यािय िमायोजन 
िहजीकरण एिम ्प्रोत्िाहन 
अननदान 

६०० ६००   ६३० ६३० 0  ६६० ६६० 0 

 

२१ खशक्षा पाठ्यक्रम असभमनखीकरण ६०० ६००   ६३० ६३० 0  ६६० ६६० 0 
 

२२ खशक्षा िासिके ि.का. तासिम २०० २००   २१० २१० 0  २२० २२० 0 
 

२३ खशक्षा आदशच आद्धि राम्चे तिनिा 
िासिके ि का व्यिस्थापन 
अननदान 

७५ ७५   ७८.७५ ७८.७५ 0  ८३ ८२.५ 0 

 

२४ खशक्षा िेथनखकच  िासिके ि.का. 
व्यिस्थापन अननदान सि.न.पा. 
९ ज्यासमरे 

७५ ७५   ७८.७५ ७८.७५. 0  ८३ ८२.५ 0 
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१८९२० १७७५४ ११६६ 
 

 



खशक्षा के्षत्रको सत्रिद्धषचय खचच प्रके्षपण 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र उपक्षेत्र आसथकच  िषच 
िजेट सिमा रु. िजेट श्रोत रु. 

कन ि चािन पूाँजीगत 
द्धिसतय 
व्यिस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
िरकार 

प्रदेश 
िरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

१ खशक्षा, यनिा तथा 
खेिकन द 
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२ दोस्रो आ.ि. १८०६० १६९४७ १११३ 0     
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५४१८० ५०८४१ ३३३९ 
         

 

खशक्षा शाखा सत्रिद्धषचय योजनाको द्धििरण 

क्र.िं. उप क्षते्र कायचक्रमआयोजना उद्दशे्य अिसि शनरु र िमासप्त कन ि िागत 
पनष्टा
इ 

आगासमसतन िषचको उपिखव्ि 
िनचक 

१ िामनदाद्धयक द्धिद्याियहरुिाई द्धिद्यनतीय 
हाखजरी व्यिस्थापन 

खशक्षक उपखस्थसत व्यिखस्थत गननच २०८९/८०-८१/८२ २३९४ 

  

खशक्षक उपखस्थसत िढ्ने र 
द्धिद्यनतीय हाखजरी भएका 

द्धिद्यािय 

२ रािपसत रसनङ् खशल्ड प्रसतयोसगता 
िगायत खेिकन द कायचक्रम 

खेिकन दको द्धिकाि गननच २०८९/८०-८१/८२ १५७५ 

  

िञ्चासित खेिकन द इभन्ट र 
प्रसतयोसगता िंख्या 

३ कक्षा ८ िगायत िाद्धषचक परीक्षा 
िनदृढीकरण 

परीक्षा प्रणािीमा िनिार गननच २०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

िनिाररएको परीक्षा प्रणािीमा 
एकरुपता 

४ नगरस्तरीय शैखक्षक असतररि 
द्धक्रयाकिाप प्रतयोसगता िञ्चािन 

शैखक्षक असतररि द्धक्रयाकिापको 
माध्यमिाट खशक्षाको उद्देश्य हासिि 
गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

िञ्चासित शैखक्षक असतररि 
द्धक्रयाकिाप इभन्ट र िंख्या 

५ शेपाच िामनदाद्धयक आ.द्धि. द्धिगनटार 
िासिके ि.का. व्यिस्थापन 

िािसिकाि खशक्षाको िनसनखित गननच २०८९/८०-८१/८२ ६१४.२५ 

  

िासिके ि.का. को व्यिस्था 
र िासिके खशक्षाको पहनाँच 



६ िामनदाद्धयक द्धिद्याियका कक्षा १० 
िम्मका द्धिद्याथीिाइ होमिकच  डायरी 
द्धितरण 

कक्षा कायचिाट सिक्न िााँकी सिकाई 
द्धक्रयाकिापिाई व्यिखस्थत गननच 

२०८९/८०-८१/८२ १८९० 

  

होमिकच  डायरी द्धितरण 
भएका द्धिद्याथी िंख्या 

७ सनयसमत प्र.अ. िैठक गोष्ठी तथा 
शैखक्षक िनिार अन्तरद्धक्रया 

िमायाननकन ि नगर खशक्षामा गनणस्तर 
हासिि गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ७८७.५ 

  

िैठक तथा अन्तरद्धक्रया 
कायचक्रम िंख्या 

८ नगर खशक्षा योजना सनमाचण तथा 
अद्यािसिक 

नगर खशक्षाको द्धिकािको आिार 
तयार गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

नगर खशक्षा योजना र 
कायचन्ियन तथा अद्यािसिक 

९ शैखक्षक ित्र २०८० का िासग 
द्धिद्याथी भनाच असभयान कायचक्रम 

द्धिद्यािय खशक्षामा नगरका ििै 
िाििासिकाको पहनाँच कायम गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २२०.५ 

  

भनाच भएका नयााँ द्धिद्याथी 
िंख्या र द्धटकाउदर 

१० शैखक्षक ित्र २०८० को िासग नगर 
स्तरीय शैखक्षक क्यािेन्डर सनमाचण 

िनव्यिखस्थत रुपमा द्धिद्यािय िञ्चािन 
गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २९९.२५ 

  

सनमाचण भएको शैखक्षक 
क्यािेन्डर र कायचन्ियन 

११ भाषा िाद्धहत्य किाको िंरक्षण िंििचन  
तथा प्रििचन कायचक्रम 

भाषा अिि िंस्कृसत  किाको 
िंरक्षण िंििचन तथा प्रििचन गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ४७२.५ 

  

भाषा िाद्धहत्य किाको 
िंरक्षण िंििचन तथा 
प्रििचनको असभिेख 

१२ अननगमन तथा मूल्यांकन शैखक्षक कायचक्रम प्रभािकारी रुपमा 
िञ्चािन गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ६३० 

   

अननगमन पटक तथा 
प्रसतिेदन 

१३ स्थानीय पाठ्यक्रम सनमाचण स्थानीय पररिेश अननकन िको 
पाठ्यक्रम तयारी र अद्यािसिक गननच 

२०८९/८०-८१/८२ १५७५ 

  

सनमाचण भएका स्थानीय 
पाठ्यक्रम िंख्या अद्यािसिक 
र कायाचन्ियनको खस्थसत 

१४ ओखिढनंगा क्याम्पि तथा उमा 
कटिाि क्याम्पि पनिाचिार िहयोग 
कायचक्रम 

क्याम्पिको पनिाचिार सनमाचणमा 
िाजेदारी गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

सनमाचण तथा िनिार भएका 
पूिाचिारको द्धििरण 

१५ एकीकृत शैखक्षक िूचना प्रणािी 
व्यिस्थापन IEMIS िगायत शैखक्षक 
तासिम 

एकीकृत शैखक्षक िूचना प्रणािी 
व्यिस्थापन IEMIS  िम्िन्िी सिप 
प्रदान गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

IEMIS िगायत तासिम 
िंख्या र िहभागी िंख्या 



१६ कायचक्रम िम्पादनका आिारमा 
उत्कृष्ट द्धिद्याथी खशक्षक तथा द्धिद्यािय 
िम्मान तथा प्रोत्िाहन कायचक्रम 

द्धिद्यािय खशक्षक द्धिद्याथीको मनोिि 
उकास्नन /उत्प्ररेरत गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ४७२.५ 

  

िम्मासनत र पनरस्कृत 
द्धिद्यािय खशक्षक र द्धिद्याथी 

िंख्या 
१७ करार खशक्षक सनयनखि प्रयोजन तथा 

द्धिद्याथी सिकाई उपिब्िी स्तर 
सनिाचरणका िासग नगरस्तरीय प्रश्न पत्र 
िैंक तथा उत्तर कन खिका सनमाचण 

करार खशक्षक सनयनखि प्रयोजन तथा 
द्धिद्याथी सिकाई उपिब्िी स्तर 
सनिाचरणका िासग नगरस्तरमा 
एकरुपता कायम गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

सनमाचण तथा अद्यािसिक 
भएका प्रश्न िैक 

१८ नगरपासिकाको तफच िाट िासिके ि. 
का. द्धिद्यािय िहयोगी तथा द्धिद्यािय 
कमचचारीिाई पाररश्रसमक थप 
प्रोत्िाहन अननदान 

िासिके ि.का. द्धिद्यािय िहयोगी 
तथा द्धिद्यािय कमाचचारीिाई 
प्रोत्िाहन गरी खशक्षाको गनणस्तर 
िदृ्धि गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ३१९४१ 

  

प्रोत्िाहन अननदान प्राप्त 
िासिके द्धिद्यािय कमाचचारी 

िहयोगी िंख्या 

१९ िनहारी छात्रिखृत्त कायचक्रम िनहारी छात्राहरुिाई पढाइमा 
सनरन्तरता र्दन िहयोग गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ७५६ 

  

िनहारी छात्रािखृत्त प्राप्त छात्रा 
िंख्या र द्धिद्यािय खशक्षामा 

सनरन्तरताको खस्थसत 

२० दरिन्दी समिान तथा द्धिद्यािय 
िमायोजन िहजीकरण एिम ्प्रोत्िाहन 
अननदान 

कक्षागत द्धिषयगत र द्धिद्याथी 
िंख्याका आिारमा खशक्षक तथा 
द्धिद्याियतह समिान गननच 

२०८९/८०-८१/८२ १८९० 

  

दरिन्दी समिान भएका र 
मजच भएका द्धिद्यािय िंख्या 

२१ पाठ्यक्रम असभमनखीकरण नयााँ पाठ्यक्रम िारे िनिूखचत गराउनन २०८९/८०-८१/८२ १८९० 

  

असभमनखीकरण कायचक्रममा 
िहभासग खशक्षक िंख्या र 
िञ्चासित कायचक्रमिंख्या 

२२ िासिके ि.का. तासिम िासिके िकािाई मन्टेश्वरी सिप 
सिकाउनन 

२०८९/८०-८१/८२ ६३०. 
  

तासिम प्राप्त िासिके ि.का. 
को िंख्या 

२३ आदशच आद्धि राम्चे तिनिा िासिके ि. 
का. व्यिस्थापन अननदान 

िासिके ि.का. को व्यिस्था गरी 
िासिके खशक्षाको िनसनखितता गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २३६.२५ 

  

िासिके ि.का. को व्यिस्था 
र िासिके खशक्षाको पहनाँच 

२४ िेथनखकच  िासिके ि.का. व्यिस्थापन 
अननदान सि.न.पा. ९ ज्यासमरे 

िासिके ि.का. को व्यिस्था गरी 
िासिके खशक्षाको िनसनखितता गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २३६.२५ 

  

िासिके ि.का. को व्यिस्था 
र िासिके खशक्षाको पहनाँच 
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सि.नं. कायचक्रम/ आयोजना 

पद्धहिो आ.ि.२०७९/८० दोस्रो आ.ि.२०८०/८१ तेस्रो आ.ि.२०८१/८२ 

कू
ि 

चा
िन  

पूाँ खज
गत

 

द्धिख
त्तय

 
व्य

िस्
था

 

कू
ि 

चा
िन  

पूाँ खज
गत

 

द्धिख
त्तय

 
व्य

िस्
था

 

कू
ि 

चा
िन  

पूाँ खज
गत

 

द्धिख
त्तय

 
व्य

िस्
था

 

१ करार िेिाका कमचचारीहरुको 
तिि भत्ता 
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३ खोप तथा ओषिी ढनिानी   १२० १२०   १२६ १२६   १३२ १३२   

४ स्िास््य िंस्थाहरुको मासिक 
िैठक 
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५ ओषिी तथा उपकरण खररद १६४५ १६४५   १७२७ १७२७   १८१० १८१०   

६ स्िास््य िंस्थाहरुिाई स्टेशनरी 
तथा प्रशािसनक खचच 

२५० २५०   २६२ २६२   २७५ २७५   

७ द्धिदाई भएर जाने मद्धहिा स्िास््य 
स्ियं िेद्धिकाहरुको द्धिदाई रकम  

५० ५०   ५२ ५२   ५५ ५५   

८ मद्धहिा स्िास््य स्ियं 
िेद्धिकाहरुको यातायात खचच 

११२३ ११२३   ११७९ ११७९   १२३५ १२३५   

९ िमनदायमा द्धिशेषज्ञ स्िास््य खशद्धिर ६०० ६००   ६३० ६३०   ६६० ६६०   

१० ल्यापटप खररद १०० ० १००  १०५ ० १०५  ११० ० ११०  

११ ५ िषच मनसनका िािसििकाहरुको 
पोषण तथा िदृ्धि अननगमन 
प्रोत्िाहन  

१०० १००   १०५ १०५   ११० ११०   

१२ सिद्यािय योग खशक्षा कायचक्रम ४४ ४४   ४६.२ ४६.२   ४८ ४८   



१३ प्रयोगशािाको िासग एखन्टजेन तथा 
उपकरण खररद 

१०० १००   १०५ १०५   ११० ११०   

१४ रामिजार िामनदाद्धयक भिनमा 
व्याडसमन्टन कोट सनमाचण 

५०० ५००   ५२५ ० ५२५  ५५० ० ५५०  

१५ सि.न.पा.िडा नं.१,२, ४, ११, 

१२,मा जेष्ठ नागररकहरु/ 
द्धिरामीहरुका िासग सनशनल्क 
आयनचिेद ओषिी खररद तथा 
द्धितरण 

४५० ४५०   ४७३ ४७३   ४९५ ४९५   

 जम्मा १२०६८ ११०६८ १००० ० १२६६९ ११०९४ १५७५ ० १३२७४ ११६२४ १६५० ० 

 

अननिूची ६ 

िन, िातािरण तथा द्धिपद् 

कायचक्रम / आयोजना िा उपके्षत्रको त्रीिषीयखचच अननमान तथा प्रके्षपण  

क्र ि द्धिषय क्षेत्र/ उपक्षेत्र 
कायचक्रम/ 
आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन 

आगामी दोस्रो आ.ि.को 
प्रके्षपण 

आगामी तेस्रो आ.ि.को प्रके्षपण 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

िन, तथा िातािरण क्षते्र 
 

क 
िातािरण 
व्यिस्थापन   

१५०   १५० १५८   १५८ १६६   १६६ 

ख द्धिपद   ३११०   ३११० ३२६६   ३२६६ ३४२९   ३४२९ 

 

 



अननिूची ७ 

कानून न्याय एिम ्मानिासिकार 

कायचक्रम आयोजना िा उपक्षेत्रको त्रीिषीय खचच अननमान तथाप्रके्षपण प्राथसमद्धककरण र िाङे्कतीकरण 

कानून, न्याय एिम ्मानिासिकार 

क्र.िं. द्धिषयगत क्षेत्र/उपक्षेत्र कायचक्रम/आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को द्धिसनयोजन 
रु. हजारमा 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन रु. हजारमा 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को द्धिसनयोजन 
रु. हजारमा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 

१ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

जनप्रसतसनसिहरुको 
क्षमता द्धिकाि 

२०० २०० ० ० २१० २१० ०  २२० २२० ०  

२ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

सिद्यािय स्तरीय 
कानूनी खशक्षा 

९० ९०   ९५ ९५   १०० १००   

३ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

मेिसमिापकताच क्षमता 
द्धिकाि 

९० ९०   ९५ ९५   १०० १००   

४ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

न्यायीक िसमसत क्षमता 
द्धिकाि 

६० ६०   ६३ ६३   ६६ ६६   

५  न्यायीक िसमसत 
अििोकन भ्रमण 

६० ६०   ६३ ६३   ६६ ६६   

६ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

शाखाको िासग 

कायाचिय उपकरण ० ०   १०० १०० ०  १०५ १०५ ०  

७ पनस्तक तथा छपाइच सिसभन्न ऐन तथा 
कानून छपाइ तथा 

खररद 

० ०   ३१५ ३१५ ०  ० ० ०  



८ िूचना तथा िंचार सिसभन्न िंदेि मूिक 
िामग्री तथा 

मेिसमिाप कताचहरुका 
िासग िञ्चार खचच 

० ०   १०० १०० ०  १०५ १०५ ०  

जम्मा ५०० ५०० ० ० १०४१ १०४१ ० 
 

७६२ ७६२ ०  

 

अननिूची-८ 

पूिाचिार द्धिकाि 
 

कायचक्रम / आयोजना िा उपक्षेत्रको सत्रिषीय खचच अननमान तथा प्रके्षपण प्राथसमकीकरण र िाङ्केतीकरण 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र/ उपक्षेत्र कायचक्रम/ 
आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन 

आगामी दोस्रो आ.ि.को 
प्रके्षपण 

आगामी तेस्रो आ.ि.को प्रके्षपण 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

पूिाचिार द्धिकाि क्षते्र 
  

  १ 
िस्ती द्धिकाि आिाि तथा 
भिन 

  0 11260 11260 0 11823 11823 0 12414 12414 

२ िडक तथा यातायात   0 24510 24510 0 24055 24055 0 25258 25258 

३ द्धिद्यनत तथा िैकखल्पक उजाच   0 300 300 0 315 315 0 331 331 

४ 
एकीकृत िस्ती द्धिकाि 
कायचक्रम 

  0 300 300 0 315 315 0 331 331 

५ 

  श्रष्टापाकच मा 
पयचटकीय पूिाचिार 
सनमाचण 

0 14000 14000 0 0 0 0 0 0 



६   िाना सिंचाई 
कायचक्रम 

0 9200 9200 0 9660 9660 0 10143 10143 

७   सि.न.पा. िडा नं. 
५, ७, ११ र १२ 
मा कायाचिय भिन 
सनमाचण 

0 10070 10070 0 0 0 0 0 0 

८   सि.न.पा. िडा नं. 
३,९,६ र िडा 
कायाचिय भिन 
सनमाचण 

0 9200 9200 0 9200 9200 0 0 0 

९   िााँकी िडा कायाचिय 
भिन सनमाचण 

0 0 0 0 0 0 0 18400 18400 

१०   नगरपासिका पूिाचिार 
सनमाचण (भिन) 

0 15200 15200 0 0 0 0 0 0 

 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र/उपक्षेत्र 
कायचक्रम/ 
आयोजना 

  आ.ि. को द्धिसनयोजन आगामी दोस्रो आ.ि.को प्रक्षेपण आगामी तेस्रो आ.ि.को प्रक्षेपण 
चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

पूिाचिार द्धिकाि क्षेत्र 

१ िस्ती द्धिकाि आिाि तथा भिन   
11260 11260  11823 11823  12414 12414 

  

२ िडकत था यातायात   
२४५१० 24510  24055 24055  25258 25258 

  

३ द्धिद्यनत तथा िैकखल्पक उजाच   
300 300  315 315  331 331 

  

४ एकीकृत िस्ती द्धिकाि कायचक्रम   
300 300  315 315  331 331 

  

५ श्रष्टापाकच मा पयचटकीय पूिाचिार सनमाचण   
14000 14000       

  



६ िाना सिंचाई कायचक्रम   
9200 9200  9660 9660  10143 10143 

  

७ 
सि.न.पा. िडा नं. ५, ७, ११ र १२ 
को िडा कायाचिय भिन सनमाचण 

  

10070 10070       

  

८ 
सि.न.पा. िडा नं. ३, ९, ६ को 
कायाचिय भिन सनमाचण   

9200 9200  9200 9200    

  

९ िााँकी िडा कायाचिय भिन सनमाचण   
      18400 18400 

  

१० नगरपासिका पूिाचिार सनमाचण (भिन)   
15200 15200       

  

११ अन्य सनमाचण   
    ४१६९४   ३४८०७ 

  
 hम्मा 

  

 ९४०४०   97062   101684 
  

 

अननिूची-९ 

िंस्थागत द्धिकाि 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र/उपक्षते्र 
कायचक्रम/ 

आयोजना 

आगामीपद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन 

आगामीदोस्रो आ.ि.को 
प्रके्षपण 

आगामीतेस्रो आ.ि.को प्रके्षपण 
चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

िनशािन तथा िंस्थागत द्धिकाि क्षते्र 

१ 
क्षमता िदृ्धि कायचक्रम  (क्षमता द्धिकाि 
योजना)   

५००  ५०० ५२५  ५२५ ५५०   ५५० 

२ िंस्थागत  द्धिकाि  (प्रदेश िहकायच)   
७७५५  ७७५५ १०००  १००० १०००  १००० 

  जम्मा  
  

८२५५  ८२५५ १५२५  १५२५ १५५०  १५५० 

 



क्र.सं. खर्च संकेत खर्च व्यहोरे्न स्रोत अर्नदुार्नको प्रकार खर्च शिर्चक जम्मा वार्र्चक बजेट 
१.
१.१ २११११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पाररश्रममक कमचर्ारी 31,500,000.00      
१.२ २११२१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पोिाक 1,100,000.00        

२११२२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद रािर्न 300,000.00          
२११३१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद स्थार्नीय भत्ता 2,000,000.00        

१.३ २११३२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद महंगी भत्ता 1,500,000.00        
१.४ २११३३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद र्फल्ड भत्ता 1,000,000.00        
१.५ २११३४ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद कमचर्ारी बैठक भत्ता 1,500,000.00        
१.६ २११३५ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद कमचर्ारी प्रोत्साहर्न तथा परुस्कार 1,000,000.00        
१.७ २११३९ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद अन्य भत्ता 300,000.00          

40,200,000.00      
२.
२.१ २११४२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी बैठक भत्ता 1,000,000.00        
२.२ २११४२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी अन्य सरु्विा 15,000,000.00      
२.३ २११४९ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी अन्य भत्ता 1,000,000.00        

17,000,000.00      
३.
३.१ २२१११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पार्नी तथा मबजलुी 500,000.00          
३.२ २२११२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद संर्ार महसलु 731,000.00          

1,231,000.00       
४.
४.१ २२२११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (पदामिकारी) 1,000,000.00        
४.२ २२२१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (कायाचलय प्रयोजर्न) 3,200,000.00        
४.३ २२२१३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सवारी सािर्न ममचत खर्च 3,500,000.00        
४.४ २२२१४ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मबमा तथा र्नर्वकरण खर्च 1,000,000.00        

४.५ २२२२१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मेमसर्नरी तथा औजार ममचत सम्भार तथा सञ्चालर्न खर्च 1,000,000.00        

४.६ २२२३१ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद मर्नममचत सावचजमर्नक सम्पशत्तको ममचत सम्भार खर्च 1,000,000.00        
10,700,000.00      

५.
५.१ २२३११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मसलन्द तथा कायाचलय सामग्री 4,600,000.00        
५.२ २२३१४ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न - अन्य प्रयोजर्न 150,000.00          
५.३ २२३१५ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पत्रपमत्रका, छपाई तथा सरु्र्ना प्रकासर्न खर्च 2,600,000.00        
५.४ २२३१९ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद अन्य कायाचलय संर्ालर्न खर्च 250,000.00          

7,600,000.00       
६.
६.१ २२४११ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद सेवा र परामिच खर्च 500,000.00          
६.२ २२४१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सूर्र्ना प्रणाली तथा सफ्टवेर संर्ालर्न खर्च 700,000.00          
६.३ २२४१३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद करार सेवा िलु्क 15,500,000.00      
६.४ २२४१९ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद अन्य सेवा िलु्क 300,000.00          

17,000,000.00      

जम्मा
सेवा महसलु

जम्मा
पूाँजीगत सम्पशत्तको संर्ालर्न र सम्भार खर्च 

जम्मा
कायाचलय सामार्न तथा सेवाहरु

जम्मा
परामिच तथा अन्य सेवा िलु्क 

जम्मा

पदामिकारी सेवा सरु्विा तथा भत्ता

अर्नसूुर्ी-1

कायाचलय संर्ालर्न तथा प्रिासमर्नक खर्चको र्वमर्नयोजर्न ०७८/०८९ 
 क.र्ाल ुखर्च

कमचर्ारी पाररश्रममक र सरु्विा

जम्मा



७.
७.१ २२५११ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी तथा कमचर्ारी तामलम खर्च 1,000,000.00        
७.२ २२५१२ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद सीप र्वकास तथा जर्नरे्तर्ना तामलम तथा गोष्टी सम्बन्िी खर्च 500,000.00          
७.३ २२५२२ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद कायचक्रम खर्च 1,500,000.00        
७.४ २२५२९ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद र्वर्वि कायचक्रम खर्च 200,000.00          

3,200,000.00       
८.
८.१ २२६११ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद अर्नगुमर्न मलु्याङ्कर्न खर्च 800,000.00          
८.२ २२६१२ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद भ्रमण खर्च 2,200,000.00        

3,000,000.00       
९.
९.१ २२७११ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद र्वर्वि खर्च 2,000,000.00        

2,000,000.00       
१०.
१०.१ २२७२१ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद सभा सञ्चालर्न खर्च 700,000.00          

700,000.00         
११.
११.१ २८१४१ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद जग्गाको भाडा 651,860.00          
११.२ २८१४२ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद घर भाडा 1,500,000.00        
११.३ २८१४३ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद सवारी सािर्न तथा मेमसर्नरी औजँार भाडा 450,000.00          
११.४ २८१४९ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद अन्य भाडा 200,000.00          

2,801,860.00       
105,432,860.00    

क्र.सं. खर्च संकेत खर्च व्यहोरे्न स्रोत अर्नदुार्नको प्रकार खर्च शिर्चक जम्मा बार्र्चक बजेट 
१२.
१२.१ ३११२२ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद मेशिर्नरी तथा औजार 1,000,000.00        
१२.१ ३११२३ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद फमर्नचर्र तथा र्फक्र्सच 3,800,000.00        

4,800,000.00       
110,232,860.00    

क्र.सं. खर्च संकेत खर्च व्यहोरे्न स्रोत अर्नदुार्नको प्रकार खर्च शिर्चक जम्मा बार्र्चक बजेट 
१.१ २११४१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी बैठक भत्ता 2,592,000.00        
१.२ २२१११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पार्नी तथा मबजलुी 200,000.00          
१.३ २२११२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सञ्चार महसलु 720,000.00          
१.४ २२२१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (कायाचलय प्रयोजर्न) 720,000.00          
१.५ २२२१३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सवारी सािर्न ममचत खर्च 600,000.00          
१.६ २२२२१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मेशिर्नरी तथा औजँार ममचत सम्भार तथा संर्ालर्न खर्च 120,000.00          
१.७ २२३११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मसलन्द तथा कायाचलय सामग्री 1,800,000.00        
१.८ २२३१४ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (अन्य प्रयोजर्न) 120,000.00          
१.९ २२६१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद भ्रमण खर्च 876,000.00          
१.१० २२७११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद र्वर्वि खर्च 1,152,000.00        

8,900,000.00       
119,132,860.00    

जम्मा
कूल जम्मा

कूल जम्मा
अर्नसूुर्ी-3

वडा कायाचलय संर्ालर्न तथा प्रिासमर्नक खर्च
 क.र्ाल ुखर्च

जम्मा

जम्मा
र्वर्वि खर्च 

जम्मा
सभा सञ्चालर्न खर्च 

जम्मा
भाडा

जम्मा
उप-जम्मा

अर्नसूुर्ी-2
ख. पूाँजीगत खर्च

सवारी सािर्न, मेशिर्नरी औजार, फमर्नचर्र तथा र्फक्र्सच

अर्नगुमर्न मूल्याङ्कर्न र भ्रमण खर्च 

कायचक्रम सम्बन्िी खर्चहरु

जम्मा



सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१ कार्ायलर्मा अनलाइन सबद्यतुीर् हाजजर जडान 150

२ ल्र्ापटप खररद १५०

३ कलर फिन्टर खररद ७००

१०००

सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१ कमयचारी क्षमता फिकाि (तासलम) 350

२ उपभोक्ता िसमसत असभमजुखकरण कार्यक्रम 300

३ अिलोकन भ्रमण 350

४ नक्िा िाईल पूिायधार व्र्िस्थापन तथा सिकाई कार्यक्रम 300

५ कासलगढ़ तासलम (NCB अनरुुप भिन सनमायण कार्ायन्िर्नका लासग) २००

१५००

१ क्षमता फिकाि कार्यक्रम (जनिसतसनसध/कमयचारी र िरोकारिाला सनकार्हरु) २०० कैफिर्त 

२ फिपद व्र्बस्थापनका लासग औजार उपकरण िामग्री खररद ३००

३ फिपद व्र्िस्थापन कोष ५००

१०००

सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१ कर िचेतना कार्यक्रम १००

२ राजस्ि उपशाखा तथा िडा िजचिहरुलाई तासलम (२ चरणमा) ३००

३ डेस्कटप कम्प्र्टुर खररद १००

५००

जम्पमा 

िमानीकरण (सनशतय) बजेट अन्तगयत सबषर्गत शाखाहरुको कार्यक्रमहरु: 

िूचना िसबसध शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 

पूिायधार फिकाि शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 

जम्पमा 

जम्पमा 

फिपद व्र्िस्थापन  (बजेट रु.हजारमा) 

जम्पमा 

 राजश्व उप-शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 



परिमाण दि बजेट 

1. पश ुस्वास््य काययक्रम

1.1 पश ुउपचाि औषधी खरिद ढुवानी  पटक ३      300 ९००

1.2 बबश्व िेववज ददवस तथा िेबबज खोप काययक्रम  पटक १      100 १००

1.3
सामदुावयक तथा घिपालवुा कुकुि बन्ध्याकिण काययक्रम (HART 
Nepal) सँगको सहकाययमा

 पटक १      400 ४००

1.4
ओखलढुङ्गा साप्तावहक हाटमा पशपंुक्षी बेचबबखन कक्ष बनमायण (वडा 
नं.१२ सँगको सहकाययमा)

 संख्या १      550 ५५०

2.1 बमनिल ब्लक खरिद बबतिण  संख्या १      100 १००

2.2 जै तथा वटयोसेन्धटी घाँसको बबउ खरिद तथा बबतिण  पटक १      125 २५०

3.1
कृबिम गर्ायधािण गने प्राववबधकलाई कृ.ग. िेकडयका आधािमा प्रबत 
गाई/रै्सी ददने पारिश्रबमक

 पटक १      100 १००

3.2
पशपंुक्षी पालक कृषक समूहहरुको थलो सधुाि काययक्रम (वडाको 
सहकाययमा)

 पटक     1      450 ४५०

3.3
बबश्व रे्टेरिनिी ददवसको अबसिमा बनजी पािारे्ट तथा ग्रा.प.स्वा.का. 
हरुसँग अन्धतिवक्रया गोष्ठी साथै रे्टेरिनिी लजजविक ववतिण

 पटक १      100 १००

3.4 अण्डामा आत्मा बनर्यि तथा पारिवारिक पोषण सिुक्षामा सधुाि काययक्रम  पटक १      450 ४५०

3.5 कृवष ववकास सबमबत बैठक संचालन  संख्या १      100 १००

३५००

संख्या  दि जम्मा िकम  

1
जनप्रबतबनबधहरुका लाबग स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन सम्बन्धधी 
अबर्मूखीकिण ताबलम १ २०० २००

2 बबद्यालय स्तिीय कानूनी जशक्षा ३ ३० ९०

3 मेलबमलाप कताय क्षमता ववकास १ ९० ९०

4 न्धयवयक सबमबत क्षमता ववकास १ ६० ६०

5 न्धयावयक सबमबत अवलोकन भ्रमण १ ६० ६०

५००

जम्मा 

कैवियत काययक्रमको नाम बस.नं. 

(बजेट रु.हजािमा) पशसेुवा शाखा
वावषयक 

इकाई 

३.पश ुनश्ल सधुाि काययक्रम

२.पश ुआहािा काययक्रम 

जम्मा 

कानून, न्धयाय तथा मानव अबधकाि प्रवर्द्यन शाखा (बजेट रु.हजािमा) 

बस.नं. काययक्रमको नाम 
वावषयक 

कैवियत 



सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१
तरकारीको नमूना प्र्ाकेज कार्यक्रम िञ्चालन (५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा 
तरकारीको हाइसिड बीउ,रोग फकरा व्र्वस्थापनका लासग सनिःशलु्क फवषादी, 
सिटासमन तथा तासलम)

३८३

२
फवसिन्न बालीहरुमा लाग्ने रोगफकरा व्र्वस्थापनका लासग आकास्स्मक बाली 
िंरक्षण िेवा कार्यक्रम िञ्चालन

३००

३
७५ प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा मौरी गोला,आधसुनक घार तथा मौरीजन्र् 
उपकरण फवतरण कार्यक्रम

५००

५
फवगटुार लगाएत क्लब रुट (गााँठे रोग) िंक्रसमत क्षेत्रमा क्लब रुट 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम (कृफष चनू, रेसििटेन्ट बीउ, तासलम आदद)

१००

६
िलिूल बगैँचा िदुृढीकरण कार्यक्रम िंचालन (सनलोतथुो, चनू, एटिो 
आर्ल, प्रोफटन बेड खरीद)

२००

७ ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा फहाँउदे िलिूल फवरुवा फवतरण कार्यक्रम १५०

८ ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा वषे िलिूल फवरुवा फवतरण कार्यक्रम १५०

९ ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा हाइसिड तथा उन्नत तरकारीको बीउ फवतरण १००

१० ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा प्लाफिक टनेल फवतरण कार्यक्रम ४००

११
मकैको वीजवफृि कार्यक्रम िञ्चालन (५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा मूल बीउ 
फवतरण,तासलम,अन्र् आवश्र्क िामाग्री फवतरण)

५०

१२ मोररङगा/िजीवन खेसत बगैँचा स्थापना कार्यक्रम (तलवुा) ५०

१३ शरीिा/िीतािल खेसत बैगैँचा स्थापना कार्यक्रम (तलवुा) ५०
१५ आधसुनक मौरी घार  सनमायण गने स्थानीर् िसनयचरहरुलाई िहर्ोग कार्यक्रम १००

१८ रुम्जाटार स्स्थत कृफष उपज िंकलन केन्रको वाफषयक घरिाडा व्र्वस्थापन १७

२५५०

१ एक गाउाँ एक कृफष तथा पश ुप्रासबसधकको तलब ित्ता ८००

३३५०

कृफष फवकाि शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 

जम्मा 

कृफष तथा पश ुप्रासबसधकको तलब ित्ता 

जम्मा 



संख्या  दर जम्मा रकम  

१ शहरी स्वास््य केन्द्रमा काययरत करार सेवाको अ.हे.ब., अ.न.मी. ६ २० १६२०

२ शहरी स्वास््य केन्द्रमा काययरत करार सेवाको अ.हे.ब. १ २४ ३२२

३ वर्थयङ सेन्द्टरमा काययरत करार सेवाको अ.न.मी. ७ १८ ६००

४ आयबेुद स्वास््य केन्द्र ठुलाछापमा काययरत बैद्य १ २५ ३३५

५ स्वास््य चौकी ठुलाछाप प्रयोगशालामा काययरत ल्या.अ. १ २० २७०

६ करार सेवाको कायायलय सहयोगी १२ १५ २४६०

७ चार्ुय र आम्जानी शहरी स्वास््य केन्द्रमा ज्यालादारीमा काययरत का.स. २ ८ २१६

५८२३

प ूँजीगत र्चय 

१ र्ोप केन्द्र भवन र्नमायण (र्स.न.पा. वडा नं.१, तलवुा र वडा नं. ३ अधेरी नारायणस्थान) २ ४५० ९००

९००

चाल ुर्चय

१ र्ोप तथा औषधी ढुवानी र्चय १५ ८ १२०

२ स्वास््य संस्था प्रमरु्हरुको मार्सक वैठक र्चय १५ १७ २६२.५

३ र्नशलु्क ववतरण गररने औषधी तथा  औजार उपकरण र्ररद २ 822.5 १६४५

४ स्वास््य संस्थाहरुलाई आवश्यक स्टेशनरी तथा प्रशासर्नक र्चय १५ १६ २५०

५ ववदाई भएर जाने म.स्वा.स्वयं.हरुको सम्मान ववदाई रकम ५ १० ५०

६ म.स्वा.स्वयं.से.हरुको यातायात र्चय रकम ११७ ८०० ११२३

७ ल्यापटप र्ररद १ १०० १००

८ समदुायमा ववशेषज्ञ शशववर संचालन ३ २०० ६००

९ ५ वषय मरु्नका बालबार्लकाहरुको पोषण तथा ववृि अनगुमन प्रोत्साहन १२ ८ १००

१० ववद्यालय योग शशक्षा काययक्रम  १ ४४ ४४

११ प्रयोगशालाका लार्ग आवश्यक एशन्द्टजेन तथा उपकरणहरु र्ररद १ १०० १००

१२ रामबजार सामदुावयक भवन तथा ब्याडर्मन्द्टन कोट र्नमायण १ ५०० ५००

१३
र्सविचरण नगरपार्लका वडा नं. १, २, ४, ११ र १२ मा जेष्ठ नागररकहरु/अन्द्य 
ववरामीहरुका लार्ग र्नशलु्क आयबेुद रसायन औषधी र्ररद तथा ववतरण

२ २२५ ४५०

६२४५
१२०६८

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा
क ल जम्मा

स्वास््य शार्ा (बजेट रु.हजारमा) 

र्स.नं. काययक्रमको नाम 
वावषयक 

कैवियत 

स्वास््यको लार्ग रे्लक द काययक्रम 



लक्ष्य  बजेट 
1 प्रोजेक्टर खररद वटा १ ३३

2
महिला सिकारीका पदाधिकारीिरुलार्इ नेततृ्व तथा संस्थागत हवकास ताधलम ३ 
दने

 जना ३० १२०

3 महिलािरुको लाधग लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन महिना 1 100

4
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइ र महिला सिकारीका प्रधतधनधि बीच 
चौमाधसक अन्तरहिया

पटक 3 180

5 अन्तर महिला सिकारी भ्रमण संस्था 2 85

6 महिला उद्यमीिरुलार्इ व्यवसाय प्रवद्धनइ ताधलम ५ ददने जना 50 300

7
श्रीमान तथा श्रीमधत बेपत्ता भएका आयआजइन कायइिम सञ्चालन गरररिेका 
एकल महिला परुुषिरुको अन्तरहिया

पटक 1 50

8 हकशोरकशारीिरुलार्इ रुपान्तरण सम्बन्िी अनजुशक्षण ३ ददने जना 50 260

9
हकशोरहकशोरीिरुलाई लाग ुऔषि दवु्यसइन तथा धनयन्रण सम्बन्िी 
सचेतनामूलक कायइिम वडास्तर (वडा नं.१, २, ६,७ र ८)

वडा 5 200

10
नगरस्तररय बाल क्लव समूि र वडास्तररय बाल क्लव समूिका 
पदाधिकारीिरुलार्इ लैंधगक समावेशी हवकास तथा लैंधगक हिंसा धनवारण 
सम्बन्िी ताधलम २ दने

जना 30 100

11 नगरस्तररय बाल क्लव समूिको बैठक पटक 12 120

12
स्थानीय एफ. एम. िरुबाट लैंधगक समानता वालहववाि धबरुद्धका कानूनी 
सचेतना मूलक सूचना प्रवाि

42.15

13
वडास्तररय बाल क्लव समूिका पदाधिकारीिरुलार्इ बाल संरक्षण तथा बाल 
अधिकार सम्बन्िी अधभमूजखकरण

वडा 12 400

14 राहिय तथा अन्तराहिय बाल ददवस पटक 2 40

15
नगरस्तररय बाल क्लव समिुका पदािकारीिरुलार्इ तनाव व्यवस्थापन ताधलम 
३ ददने

जना 50 180

16 वडास्तररय बाल संरक्षण सधमधत गठन वडा 12 180

17
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइ र महिला सिकारीका पदाधिकारीिरुलार्इ 
लैंधगक समावेजश हवकास तथा लैंधगक हिंसा धनवारण सम्बन्िी ताधलम दरु्इ ददने

जना 50 180

18
महिला िकहित र अधिकार सम्बन्िी बेर्इजजङ घोषणाले समेटेके १२ वटा 
प्रधतबद्धताका क्षेरिरुबारे जनप्रधतधनधि र कमइचारीलार्इ अधभमूजखकरण १ ददने

पटक 1 85

19
सामाजजक हवभेद सम्बन्िी संहविानमा भएका कानूनी व्यवस्था बारे 
अधभमूजखकरण कायइिम वडास्तर (वडा नं. ४ र १०)

वडा 2 100

20 लैंधगक हिंसा हवरुद्धको १६ ददने अधभयान पटक 1 50

21
अन्तरपसु्ता सीप िस्तान्तरण (सास ुबिुारी बीच अन्तरहिया) कायइिम अनदुान 
महिला सिकारीलार्इ (वडा नं. ९, १० र ३)

संस्था 4 200

महिला, बालाबाधलका तथा समाज कल्याण उप-शाखा (बजेट रु.िजारमा) 

धस.नं. कायइिमको नाम र्काई 
वाहषइक 

कैहफयत 



22
ददवधसय कायइिमिरु (अन्तराहटइय ज्येष्ठ नागररक ददवस, हकशोरी ददवस, मानव 
बेचहवखन तथा ओसारपसार धनयन्रण ददवस, अन्तराहटइय अपाङ्गता ददवस, 
अन्तराहटइय महिला ददवस, महिला अधिकार ददवस आदद)

पटक 7 175

23
ज्येष्ठ नागररक ददवासेवा तथा धमलन केन्रमा ज्येष्ठ नागररक र यवुािरुबीच 
अन्तरपसु्ता सीप िस्तान्तरण कायइिम (केन्रलार्इ कायइिम अनदुान)

केन्र 4 400

24 ज्येष्ठ नागररकिरु लाई न्यानो कपडा हवतरण (वडा नं. १, २, ४ र ११) पटक 2 200

25 ज्येष्ठ नागररक ददवासेवा केन्रमा आउन जान गाडी भाडा (अवश्यकता अनसुार) ५०

26
अपाङ्गता भएका व्यजििरुको लाधग क्षमतामूलक कायइिम (सांकेधतक भाषा 
ताधलम १५ ददने)

पटक १ 100

27
मानव बेचहवखन तथा ओसार पसार धनयन्रण सम्बन्िी सचेतनामूलक कायइिम 
हवद्यालयस्तर

हवद्यालय 6 120

28 हवपन्न दधलतलाई जीहवकोपाजइन कायइिम (वडा नं. १ र २) १००

29
लैंधगक हिंसा धनवारणमा परुुष सिभाधगता (समहवकास) सशिीकरण जोडी 
ताधलम (वडा नं, ५ र ७)

वडा २ १००

30
श्रीमान तथा श्रीमधत बेपत्ता भर्इ एकल भएका महिला तथा परुुषले सञ्चालन 
गरररिेका व्यवसाय अनगुमन

पटक 2 ४०

31 महिला सिकारी गठन र दताइ वडा नं. ६ पटक १ ४०
32 महिला सिकारी अनगुमन पटक 2 45

33
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइिरुको पाररश्रधमक (१२ जनाको १३ 
महिनाको य.ुएन.एफ.हप.ए र नगरपाधलकाको साझेदारीमा ६० प्रधतशत 
य.ुएन.एफ.हप.ए. ले र ४० प्रधतशत नगरपाधलकाले व्यिोने गरी)

जना ११ 707.85

34
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइ संयोजकको पाररश्रधमक 
(य.ुएन.एफ.हप.ए.बाट ७० प्रधतशत र नगरपाधलकाबाट ३० प्रधतशत साझेदारीमा)

जना 1 ९६.५२५

५१८०जम्मा 



परिमाण दि बजेट 

1
कक्षा ८ सञ्चालित ि माध्यलमक विद्याियहरुिार्ई विद्यतुीय हाजजिी 
व्यिस्थापन

संख्या 19 40 760

2 िाष्ट्रपलत िलनङ्ग जिल्ड प्रलतयोलिता ििायत खेिकूद कायईक्रम पटक 1 500 500
3 कक्षा ८ ििायत िावषईक पिीक्षा सदुृढीकिण पटक 1 300 300
4 नििस्तिीय िैजक्षक अलतरिक्त वक्रयाकिाप प्रलतयोलिता सञ्चािन पटक 1 300 300
5 िेपाई सामदुावयक आ.वि. वििटुािमा बालबके स.का. व्यिस्थापन िोटा 1 195 195

6
सामदुावयक विद्याियका कक्षा १० सम्मका विद्याथीहरुिार् होमिकई  
डायिी वितिण

पटक 1 600 600

7 लनयलमत प्र.अ.बैठक, िोष्ठी तथा िैजक्षक सधुाि अन्तिवक्रया पटक 5 50 250
8 निि जिक्षा योजना लनमाईण पटक 1 300 300
9 िैजक्षक सत्र २०८० का िालि विद्याथी भनाई अलभयान कायईक्रम पटक 1 70 70

10 िैजक्षक सत्र २०८० को िालि निि स्तिीय िैजक्षक क्यािेण्डि लनमाईण पटक 1 95 95

11 भाषा, सावहत्य,किाको संिक्षण, सम्िर्द्ईन तथा प्रिर्द्ईन कायईक्रम पटक 1 150 150
12 विद्यािय अनिुमन तथा मूल्याङ्कन पटक 2 १०० 200
13 स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाईण पटक 1 500 500

14
ओखिढंुिा क्याम्पस तथा उमा कटिाि क्याम्पस पूिाईधाि सहयोि 
कायईक्रम

िटा २ १५० 300

15
एकीकृत िैजक्षक सूचना प्रणािी व्यिस्थापन (IEMIS) ििायत िैजक्षक 
तालिम

पटक 2 १५० 300

16
लसकाइ उपिब्धी एिम ्कायईसम्पादनका आधािमा उत्कृष्ट विद्याथी, 
जिक्षक तथा विद्यािय सम्मान तथा प्रोत्साहन कायईक्रम

पटक 1 150 150

17
किाि जिक्षक लनयजुक्त प्रयोजन तथा विद्याथी लसकार् उपिजब्ध स्ति 
लनधाईिणका िालि नििस्तिीय प्रश्न पत्र बैठक तथा उत्तिकुजिका लनमाईण

पटक 2 150 300

18 बहुािी छात्रिजृत्त कायईक्रम संख्या 40 6 240

19
सामदुावयक विद्याियहरुमा जिक्षक दिबन्दी लमिान तथा लबद्यािय 
समायोजन सहजीकिण एिम ्प्रोत्साहन अनदुान

 पटक 
संख्या

3 200 600

20 बा.लब.के. स.का. तालिम संख्या 1 200 200
21 आदिई आ.ि. िाम्चे बा.लब.के. स.का. व्यिस्थापन अनदुान लस.न.पा. १ संख्या 1 75 75
22 बेथखुकई  बा.लब.के. स.का. व्यिस्थापन अनदुान लस.न.पा. ९ संख्या 1 75 75
23 कक्षा ४, ७, ि ९ को नयााँ पाठ्यक्रम अलभमूखीकिण संख्या ६० १० 600

7060

२४

नििको तर्ई बाट बालबके स.का., विद्यािय सहयोलि तथा विद्यािय िेखा 
कमईचािीिार् पारिश्रलमक थप  प्रोत्साहन अनदुान
(बालबके स.का. मालसक रु ७०००, िेखा कमईचािी मालसक रु ५५०० 
तथा विद्यािय सहयोलिको हकमा कक्षा १–५ सम्मका िालि मालसक रु 
४०००, कक्षा १–८, १–१० ि १–१२ सम्मका िालि मालसक रु 
६००० का दििे िावषईक १३ मवहनाको अनदुान)

संख्या 130 78 10140

10140

१७२००कूि जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

जिक्षा, यिुा तथा खेिकुद िाखा (बजेट रु.हजािमा) 

लस.नं. कायईक्रमको नाम इकार् 
िावषईक 

कैवर्यत 



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम  बजेट 

१ यूवा ववकाि तथा खेलकूद काययक्रम ४०००००

२ ज्येष्ठ नागरिक िम्मान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई िहायता िामग्री ववतिण  १५००००

३ क्तिक्षक व्यवस्थापनको लासग ववद्यालयलाई अनदुान ५०००००

१०५००००

१ जीवनस्ति असभबवृिको लासग ववसभन्न व्याविावयक िीप ववकाि तासलम ३०००००

२ आकक्तस्मक बाली िंिक्षण िेवा १०००००

३ िािायसनक मल खरिदको लासग ववउँ पूजँी ५०००००

९०००००

१ वडा क्तस्थत ववसभन्न िडक ममयत ७५००००

२ वडा क्तस्थत ववसभन्न मठ मक्तददिहरुको ममयत तथा िंभाि २०००००

३ खानेपानी, सिंचाई पोखिी ममयत तथा पाइप खरिद ८०००००

४
ढाडली टोलदेक्तख ककय ला आ.वव जोड्ने मोटिवाटो ि जल्कीनी िाम्चे जोड्ने मोटिवाटो 
सनमायण

५०००००

२२५००००

१ आकक्तस्मक काययको लासग आउने भैपिी खचय २०००००

२ वडा कायायलय व्यवस्थापन १०००००

३०००००

४५०००००

 जम्मा

वडास्तिीय आयोजना/काययक्रम तथा वजेट:

िामाक्तजक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

जम्मा

पूवायधाि ववकाि

जम्मा

ििुािन तथा िंस्थागत ववकाि

वडा नं. १, तलवुा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ यूवा क्षमता ववकाि खेलकूद तथा मनोरञ्जन काययक्रम ३०००००

२
ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्याक्तिको िम्मान तथा मविला िशक्तिकरणको लासग 
व्याविावयक िीप ववकाि तासलम (मविला ििकारी मार्य त)

२०००००

३ िरस्वती मविला कृवि ििकारी िंस्था भवन व्यवस्थापन ६०००००
४ िविद वेपत्ता स्मसृत गेट सनमायण २०००००
५ ववसभन्न ददविीय काययक्रम १०००००
६ क्तशक्षक व्यवस्थापनको लासग ववद्यालयलाई अनदुान ५०००००

१९०००००

१ कृवि प्रवर्द्यनका लासग रािायसनक मल खररद सबउँ पूजँी ििकारी मार्य त  २०००००

२ दसलत उद्यम ववकाि काययक्रम   २०००००

४०००००

१ वडा क्तस्थत ववसभन्न िडक ममयत ३०००००

२ वडा क्तस्थत ववसभन्न मठ मक्तददरिरुको सनमायण ५०००००

३ खानेपानी तथा सिंचाई पोखरी ममयत तथा पाइप खररद ३०००००

४ वडा क्तस्थत ववसभन्न मोटरवाटो सनमायण ५०००००

५ आिोच गिृ सनमायण ३०००००

१९०००००

१ आकक्तस्मक काययको लासग आउने भैपरी खचय १५००००

२ कायायलय व्यवस्थापन तथा आकक्तस्मक बाली िंरक्षण िेवा १५००००

३०००००

४५०००००कूल जम्मा

जम्मा

वडा नं.२, ठूलाछाप 

िामाक्तजक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

पूवायधार ववकाि

जम्मा

िशुािन तथा िंस्थागत ववकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ िेसिदेवी मन्ददर घेराबार चनौटे खनाल टोल १०००००
२ जेष्ठ नागररक स्वास््य पररक्षण काययक्रम १०००००
३ महिला िमूि लासमस्विी बाध्यवाधक िामग्री खररद १०००००
४ हवपद व्यवस्थापन िथा इदधन खररद ६०००००
५ आमा िमूि िंजाललाई जनचेिना मूलक काययक्रम ५००००

९५००००

१ पश ुिथा बाली वीमा कायायक्रम २०००००
२०००००

१ ददपज्योिी क्लव घर ममयि ३०००००
२ ओख्रनेी िडक स्िरोन्निी २०००००
३ असिने िडक स्िरोन्निी १०००००
४ खत्रीगााँउ खेल मैदान सनमायण असिने २०००००
५ बास्बोट क्लव भवन ममयि २०००००
६ सिनकदया कासलकादेवी भवन सनमायण ५०००००
७ केराउस्वरा मन्ददर छेउमा शौचालय सनमायण १०००००
८ िाहवक वडा नं. ५ प्रगसिन्शल यूवा क्लव भवन सनमायण २०००००
९ दसलि टोल िडक सनमायण जंगले २०००००

२००००००

१ स्वस््य चौकीमा खोप िथा वैठक कक्ष घेराबार २०००००
२ नारायणस्थान मा.हव. असिनेको हवद्यालय व्यवस्थापन ५०००००
३ बालसबकाि आधारभिू हवद्यालय अाँधेरी व्यवस्थापन १०००००
४ लासमस्विी आधारभिू हवद्यालय लासमस्विी व्यवस्थापन १५००००
५ रक्तमाला आधारभिू हवद्यालय रक्तमाला व्यवस्थापन १०००००
६ वडा कायायलय व्यवस्थापन ३०००००

१३५००००
४५०००००कूल जम्मा

वडा नं. 3, अधेरी नारायणस्थान 

िामान्जक हवकाि

जम्मा
आसथयक हवकाि

जम्मा
पूवायधार हवकाि

जम्मा
िशुािन िथा िंस्थागि हवकाि

जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ िडक वत्ति महिलु ब्यवस्थापन १०००००
२ जेष्ठ नागरिक दिवा िेवा केन्द्र कायायलय ब्यवस्थापन १०००००
३ काउले घाटमा मलामी आश्रम सनमायण २०००००
४ िडक बिी ममयत िधुाि १०००००

५०००००

१ कृषि षवउ षवजन खरिि ५००००
२ पश ुऔिधी खिीि ५००००
३ यवुा तथा खेलकूि काययक्रम १०००००

२०००००

१ सतलंगे िईु खोला िोभान मलामी आश्रम सनमायण २०००००
२ चाखुय जाने मोटि वाटोमा पषु्प भजेुलको घि नत्तजक मोटि वाटो स्तिोन्नती २०००००
३ कोल गैिािेत्तख िषुवडाडा जाने मोटिवाटो स्तिोन्नती ३०००००
४ ठुलो षिक चौतािा स्तिोन्नती ३०००००
५ शकु्रवािे िेत्तख षिक हुुँिै षवमानस्थल जाने मोटि वाटो स्तिोन्नती २०००००
६ िल वहाििु षव.क.को घि िेत्तख तेश्रो वाटोिम्म मोटि वाटो स्तिोन्नती ३०००००
७ सभमिेन मत्तन्द्िि िेत्तख माम्खा जाने िडकिम्म मोटि वाटो स्तिोन्नती ३०००००

१८०००००

१ महािेवस्थान मत्तन्द्िि घेिावाि ि वाटो स्तिोन्नती ५०००००
२ सभमिेन मत्तन्द्िि ताि घेिावाि २०००००
३ कृषि उपज िंकलन सबक्री केन्द्र भवन घेिावाि ४०००००

११०००००

१ िाषवक वडा नं ९ मा िंयकु्त गठुी घि सनमायण ४०००००
२ िसलत िमूहलाई उद्घोिण तासलम १०००००
३ नेवाि गठुी ब्यवस्थापन १०००००
४ चाखुय मषहला भवन ब्यवस्थापन २०००००
५ वडास्तिीय वालक्लव ब्यवस्थापन १०००००

९०००००
४५०००००कूल जम्मा

वडा नं. ४, रुम्जाटाि  

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

िामात्तजक षवकाि

आसथयक षवकाि

पूवायधाि षवकाि

वन, वाताविण तथा षवपद् ब्यवस्थापन

जम्मा
िशुािन तथा िंस्थागत षवकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

1 लाल ुिामदुाययक भवन पूवायधार सनमायण 200000

2 मानेडााँडा छोरे्तन बौद्धको कम्पाउन्ड सनमायण 200000

3
नेपाल रेडक्रि िोिाइटीिाँगको िह लगानीमा धारा खोला खानेपानी सनमायण र्तथा वनायल ु
राई टोल खानेपानी सनमायण

1150000

4 कुडााँर उत्तििे खानेपानी ममयर्त 150000

5 दमाई खोला खानेपानी ज्यासमरे 150000

6
ढुङ्ग्र ेखोला महुान गरी मासथल्लो डााँडाखकय  यपकसनक डााँडा हुाँदै गोपाल राइको घरिम्म 
पाइप लाइन यवस्र्तार

100000

7 यहले ठुलो छााँगा मासथको पानी यहले लाल ुखानेपानी यवस्र्तार 100000

8 यव.क टोल िामदुाययक भवन सनमायण २०००००

9 िेर्ता ढुङ्गा देवाली स्थान मत्तन्दर पूवायधार सनमायण 150000

10 उददनढुङगा गमु्बाको पाहनुा घर सनमायण ३०००००

11 कुन्जरादेबी मत्तन्दर घेरावार ५००००

12 राज्य लक्ष्मी मा.यव. लाई फसनयचर सनमायण १०००००

२८५००००

१ देउराली गोरा कुडााँर घसुमयिे िडक सनमायण २०००००

२ िानीटार नेचा िडक खण्डबाट खोला घर जाने िडक सनमायण २०००००

३ मासथल्लो चपु्लबुाट र्तल्लो चपु्ल ुजोड्ने िडक सनमायण २०००००

४
सियद्धचरण नगरपासलका वडा नं. ४ र ५ को वडा सिमाना भगवर्ती थानदेत्तख यढक 
िम्मको िडक सनमायण

१०००००

५ िनुारखोप िडक स्र्तरोन्नर्ती १५००००

६ सिउरानी घसुमयिे िडक सनमायण २०००००

७ वनायल ुचपु्ल ुिडक सनमायण ३०००००

८ िनुारखोप कोलडााँडा िडक सनमायण १०००००

१४५००००

१ िानो त्तचते्र ढल सनमायण २०००००

२०००००

४५०००००

जम्मा

वन, वार्तावरण र्तथा यवपद् ब्यवस्थापन

जम्मा

कूल जम्मा

वडा नं. ५, वनायल ु

िामात्तजक यवकाि

जम्मा

पूवायधार यवकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ पल्लो नसलडााँडा खानेपानी सनमायण 500000

२ भालथुमु्का हुाँदै तल्लो मैदाने खानेपानी ममयत 500000

३ थासतयङ गमु्बा प्रा.वि. भिन छाना ममयत 200000

१२०००००

१ ५० जना अगिुा कृषकहरुलाई बाख्रा खरिद अनदुान 50000

५००००

१ निज्योसत मा.वि. आरुबोट मोटििाटो ७०००००

२ कात्तिके जन्तिखानी मा.वि. सिढी सनमायण ७०००००

३ लटे्टिािी िागाडोल मोटििाटो सनमायण  ७०००००

४ टक्िािचौि, चािघिे, ठुलाचौि मोटििाटो सनमायण ७०००००

२८०००००

१ विसभन्न दैिीप्रकोप विपद व्यिस्थापन १५००००

१५००००

१ िडा कायायलयको लासग ल्यापटप, वप्रन्टि ि सबद्यतुीय ब्याकअप ३०००००

४५०००००

पूिायधाि विकाि

िडा नं. ६, जन्तिखानी 

िामात्तजक विकाि

जम्मा

आसथयक विकाि

जम्मा

जम्मा

िन, िाताििण तथा विपद् ब्यिस्थापन

जम्मा

िशुािन तथा िंस्थागत विकाि

कूल जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ ज्ञान उत्थान भवन सनमार्य १५००००

२ स्वास््य चौकी खानेपानी ममयत १००००

४ शेपाय िंस्कृती िंरक्षर् १०००००

५ रत्न आ.वव. खानेपानी ममयत ५००००

६ टोड्के गरे्श मन्दिर सनमायर् २५००००

७ ववकट क्षेत्रमा स्वास््य िेवा प्रिान १५००००

९ पषु्पलाल आ.वव. खानेपानी सनमायर् योजना ३००००

१० ववगटुार मा.वव. स्टेशनरी तथा प्रववसिक न्शक्षा आवश्यक पसु्तक खररि ५०००००

११ अपाङ्ग, िसलत लगायत लन्क्षत वगयको लासग िीपमूलक तासलम १५००००

१२ ववसभन्न िैववप्रकोप ववपि व्यवस्थापन १५००००

१३ स्वास््य घमु्ती कोष ३००००

१४ जेष्ठ नगाररक िम्मान तथा िामान्जक िरुक्षा भत्ता ववतरर् व्यवस्थापन १०००००

१५ ववगटुार हुुँिै रसमते आययघाट घोडेटो ममयत ५००००

१६ फदिेप,ु ििेप,ु च्यानडाुँडा मलामी ट्रि सनमायर् २०००००

१७ वकेुभुँगेरी गठुी भवन सनमायर् २०००००

१८ जलिेवी महािेव मन्दिर वाल घेरावार िनेप ु ५००००

१९ रत्नमाला मन्दिर सनमायर् १०००००

२० क्षेत्री बाहनु आययघाट गल्छेडा सनमार्य १५००००

२१ भजेुल वक्रयापतु्रीले खाने ठाुँउमा घर सनमायर्  १५००००

२२ िीपमूलक ववद्यतु प्लम्वीङ्गको तासलम १०००००

३१ भङ्गेरी चौतारा सनमार्य ५००००

२७२००००

१ रुखभेडा असमलो नियरी घदुिा ३००००

२ जलेश्वरी मन्दिर सनमार्य १०००००

३ पश ुनश्ल ििुार तथा कृवष व्यवस्थापन ८००००

२१००००

वडा नं. ७, ववगटुार 

िामान्जक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

जम्मा



१ डयाम्के चैते कडनी गोजाय भस्मे िडक स्तरोन्नती 300000
२ िकेु पोसतङ्ग िडक ममयत स्तरोन्नती ३०००००
३ न्चते्र ववगटुार ििेप ुिडक ममयत स्तरोन्नती ३०००००
४ घदुिा डाुँडागाउुँ िनेप ुिडक ममयत स्तरोन्नती १५००००
५ अगेली खोला ढलाने पलु सनमार्य 100000
६ अगेली खोला मन्दिर जाने वाटो सनमायर् ५००००
७ िोल्प ुटक्िार ववच हुुँिै च्यानडाुँडा जाने घोडेटो बाटो ७००००
८ जनआिशय आ.वव. झ्यालढोका तथा फसनयचर ममयत १०००००
९ तारेसभर तल्लो गैरी घोडेटो बाटो ममयत ५००००
१० ववगटुार मा.वव. ढल तथा िडक िोसलङ १०००००
११ ढाुँडखोला घोडेटो बाटो ममयत ५००००

१५७००००
४५०००००

पूवायिार ववकाि

जम्मा
कूल जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट

१ बसथयङ िेन्टर व्यवस्थापन १०००००

२ चम्पादेवी मा.वव. शैक्षिक िधुार योजना ६५००००

३ लगलगेको दधुगैंया मक्षन्दर ममयत िम्भार ८००००

४ जरङ्गे िमाजको िमाधीस्थलमा आश्रय घर सनमायण २०००००

५ खेलकूद काययक्रम ३०००००

१३३००००

१ कृवि जन्य तथा पशपंुिी ववकािको लासग प्रोत्िाहन प्रवर्द्यन काययक्रम ७०००००

७०००००

१ ररवपनी हुुँदै सिवर्द्चरण न.पा. १० जाने िडकमा पानीको भल सनकाि ५००००
२ िाववक वडा नं १ र २ को सिमानामा पने देववस्थान ठाडो िडकमा पानीको भल सनकाि १५००००

३ वडा नं. ८ िल्लेरी सभत्रको िवै िडक ममयत ५०००००

४ चम्पादेवी िमाज भवन र वडाको लासग फाउण्डेिन १५००००

५ िाववक वडा नं ४ को ठाडो बाटो ममयत १२००००

६ कभर हलमा फलामे काययक्रम ४०००००

७ काफ्लेमा पानी ट्याङ्की सनमायण १५००००

८ लगलगेमा ढल सनमायण १५००००

९ िंस्कृसत िंरिण ५०००००

१० तेिेमा खानेपानीको इन्टेक सनमायण ५००००

२२२००००

१ वडा कायायलय व्यवस्थापन तथा िमता ववकाि १०००००

२ प्रकोप तथा पूुँजीगत िधुार १५००००

२५००००

४५०००००

जम्मा

िशुािन तथा िंस्थागत ववकाि

कूल जम्मा

जम्मा

वडा नं. ८, िल्लेरी 

िामाक्षजक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

जम्मा

पूवायधार ववकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ दरु्ाय मन्ददर नन्जक िामदुाययक भवन सनमायणलाई सनरदतरता ३५००००
२ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ८ मा खेलमैदान सनमायण ३०००००
३ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ८ मा भीमिेन मन्ददर सनमायण २०००००
४ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ४ को दसलत बस्ती िामदुाययक भवनलाई सनरदतरता ३०००००
५ यवद्यालयमा शैन्िक िधुार काययक्रम २०००००
६ स्वास््य व्यवस्थापन, स्वयंिेयवका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नर्ाररकहरुलाई िम्मान काययक्रम १५००००
७ वडा सभत्रका यवसभन्न सिंचाई तथा खानेपानी ममयत ३०००००
८ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ५ मा नेप्या यूवा क्लबको भवन सनमायण ३०००००
९ बेथखुकय  मन्ददर घेरावार २०००००
१० िासबक ज्यासमरे वडा नं. ९ मा कृष्ण मन्ददर सनमायण २०००००
११ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ९ मा मलामी प्रसतिालय सनमायण १०००००
१२ नमूना स्वास््य आमा िमूह िंजालको प्रस्ताव अनिुारको काययक्रम ७५०००
१३ िासबक ज्यासमरे वडा नं. १, २, र ३ मा मलुधार खानेपानी योजना ममयत १५००००
१४ िासबक ज्यासमरे वडा नं. १ मा र्णेश मन्ददर घेरावार २०००००
१५ कोलचौर खानेपानी योजना ममयत १०००००
१६ खोदम्पा आधारभतू यवद्यालय व्यवस्थापन  १०००००
१७ यकिान प्रोत्िाहन परुस्कार तथा दसलत जासतकोको आयआजयन काययक्रम १५००००

३३७५०००

१ उन्नसतशील बहूद्धेन्शय िहकारी िंस्था सलसमटेडको प्रस्ताव अनिुार काययक्रम ७५०००
७५०००

१
ठुलो पधेरोबाट डांडाटोल महेदरको घर माथी वाल सनमायण र पथृी खड्काको घरमनुी 
जाली लर्ाउने

२०००००

२ वडाका यवसभन्न िडकहरु ममयत ४५००००
३ वडा कायायलय व्यवस्थापन १०००००
४ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ३ को िामदुाययक भवनलाई सनरदतरता ३०००००

१०५००००
४५०००००कूल जम्मा

वडा नं. ९, ज्यासमरे

िामान्जक यवकाि

जम्मा
आसथयक यवकाि

जम्मा
पूवायधार यवकाि

जम्मा



सि.नं. योजना तथा काययक्रमको नाम बजेट 

१ पणु्यमाता मा.सब. शैक्षिक िधुार योजना ३०००००
२ आम्जानी शहरी स्वास््य केन्द्र भवन ममयत ५००००
३ स्वास््य चौकीको लासि फसनयचर खररद १३००००
४ कासलका मा.सब. शैक्षिक िधुार योजना १५००००
५ देसबथान थानी मक्षन्द्दर स्तरोन्नती १०००००

६
ववपन्न तथा एकल मवहला, अिहाय बाललवासलका, ज्येष्ठ नािररक र अशक्त अपाङ्गहरुलाई 
निरपासलकाको िझेदारीमा काययक्रम

२५००००

७ देउराली डााँडा आम्जानीघाट प्रसतिालय सनमायण १३००००
८ डााँडाखकय  मक्षन्द्दर ममयत ५००००
९ हरे, ढुस्के बाल सिकाई केन्द्र स्थापना १०००००

१२६००००

१ टोल ववकाि अन्द्तियत िमूहित कृवि काययक्रम २०००००
२ सभलेज प्रोफाईल सनमाणय ७००००

२७००००

१ हरे, सबसमरे हुाँदै आम्जानीिम्म िडक सनमायण ५०००००
२ पारा दोभान िडक तथा वडाका शाखा िडकहरुको सनमायण तथा स्तरोन्नती ४५५०००
३ पारा दोभान िडक खण्डमा १ मवहनाको लासि १ हेराल ुव्यवस्थापन २५०००
४ छसतवन मूलकोटदेक्षख कोलेबेिीिम्म िडक सनमायण ५०००००
५ सिविचरण न.पा.१० आरुबोटेदेक्षख सिविचरण न.पा.८ िम्म िडक सनमायण ३०००००
६ बसछउाँकाडे ओखरबोट फलैचािम्म िडक िधुार सनमायण ७००००
७ िमता ववकाि असभमखुीकरण काययक्रम ५००००
८ आकक्षस्मक भैपरी तथा वडा कायायलयको भवन ममयत  ९००००
९ निरपासलकाको िाझेदारी िरी यूवा खेलकूद काययक्रम िंचालन िने १०००००
१० क्षशव मक्षन्द्दरदेक्षख स्वामीको फेदिम्म मोटरवाटो सनमायण २००००
११ दसलत भबन सनमायण २०००००
१२ रुप्िे बाहनुटोल िडक स्तरोन्नती १०००००
१३ िाववक वेसतनी वडा नं.१ देक्षख बाँिाहा केतकेुिम्म िडक सनमाणय ५०००००
१४ स्वास््य चौकीदेक्षख पणु्यमाता मा.वव. िम्म िडक सनमायण ६००००

२९७००००
४५०००००

पूवायधार ववकाि

वडा नं. १०, बेसतनी 

िामाक्षजक ववकाि

जम्मा
आसथयक ववकाि

जम्मा

कूल जम्मा
जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ रक्तमाला देवी मन्ददर ममयत १०००००
२ कमेरे पधेरा ट्रि सनमायण १०००००
३ िामदुाययक भवन सनमायण ४०००००
४ पााँच कदया कासलका देयवस्थान क्षेत्रमा पूवायधार यवकाि ३०००००
५ वडास्तरीय बाल क्लवलाई िचेतना मूलक काययक्रम ५००००
६ ज्येष्ठ नागररक ददवा िेवा तथा समलन केदर व्यवस्थापन तथा िंचालन ५००००
७ रामबजार क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन ५००००
८ मयिला स्वयंिेयवका प्रोत्िािन भत्ता २००००
९ यवप्लाटे मन्ददर िंरक्षण ५००००
१० सिमल धारा स्वास््य आमा िमूि सबतलब ५००००

११७००००

१ वडा स्तरीय पूाँजीगत िधुार (वाडय स्तरीय िडकिरु) १५०००००
२ कारागार देन्ख जालपा मा.यव. जाने िडक स्तरोन्नती २०००००
३ सियिचरण राजमागय देन्ख दािाल प्रसतष्ठान िदैु जालपा मा.यव. जाने िडक स्तरोन्नती २०००००
४ को.ले.सन.का. देन्ख गणेश बिादरु खत्रीको घरिम्म जाने बाटो िधुार ५००००
५ बिपाकय  देन्ख सिम िुाँदै जाने बाटोमा िोसलङ ५००००
६ अल्ले यवप्लाटे िडक ममयत तथा िोसलङ १५००००
७ कमेरे भदज्याङ पानी ट्याङ्की िदैु दसलत बस्ती जाने गोरेटो बाटो ममयत ५००००
८ रमाइलो डााँडा देन्ख न्ज.ि.ि. िम्म परुोनो बाटो सिढी सनमायण १०००००
१० समलनचोक िाडयवयरबाट न्शव मन्ददर जाने गोरेटो बाटो स्तरोन्नती २०००००
११ सियिचरण राजमागय देन्ख खाध्य भदज्याङ रमेश कटवालको घरिम्म सिढी तथा रेसलङ १५००००
१२ िोब्र ुप्रमे कुमारी राईको घर मासथको िडकमा ढल सनमायण ५०००००
१३ सिमखोलाबाट रत्न तामाङको घर जाने घोडेटो बाटो सनमायण ३००००

३१८००००

१ नेवा देयू दव ुनगर काययिसमसत व्यवस्थापन ५००००
२ वडा कायायलय व्यवस्थापन १०००००

१५००००
४५०००००

िशुािन तथा िंस्थागत यवकाि

जम्मा
कूल जम्मा

वडा नं. १1, ओखलढंुगा 

िामान्जक यवकाि

जम्मा
पूवायधार यवकाि

जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ बालबासलकाहरुका लासि मनोरञ्जनात्मक काययक्रम १०००००

२ वडा खेलकूद ववकाि काययक्रम १०००००

३ ि.ज.मा.वव.का लासि शैक्षिक िामग्री खररद १०००००

३०००००

१ ठुलो खोररया खानेपानी महुान िंरिण र ट्याङ्की सनमायण ५०००००

२ क्षजल्ला वन कायायलयदेक्षख शंखर रा.भ.को घर पछाडी ठाडे खोलािम्म ढल सनमायण ५०००००

३ वहवटधारा वरको रुख हुुँदै मवहला जािरण जाने ठाडो िोरेटो बाटो नमायण ३०००००

४ सिमल डाुँडा प्रसििालय ववस्िार िथा ममयि २०००००

५ हलुाक टोलदेक्षख चन्दने खोलामा रहेको िेफ्टी ट्याङकीिम्म पाइप व्यस्थापन २०००००

६ सिविचरण पाकय देक्षख मञ्चने हुुँदै ज्यासमरे बाटो स्िरोन्निी ४०००००
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अन्त्यमा,  

 

वजेट तजजमुा एउटा पाटो हो भने यसको सफल कायाुन्तवयन अको मह्वपूर् ुपाटो हो । तजजमुा गरिएको 
वजेट सही कायाुन्तवयन भएमा मात्र यसले सार्कुता पाउँछ । ्यसैले बजेटको सफल कायाुन्तवयनको 
लागग सम्पूर् ुसिोकािवालाको सहयोगको पूर् ुअपेक्षा गिेको छज । 
 

यो बजेट तयाि गने क्रममा मागगुनरे्दश गनजहुजने आर्दिर्ीय नगि प्रमजखज्यू, टोल भेलारे्दखख नगि 
कायपुागलकाको बैठकसम्मका बजेट तजजमुाका चिर्मा अमूल्य सजझाव दर्दनजहजने वडा अध्यक्षज्यू, नगि 
कायपुागलका सर्दस्यज्यू तर्ा वडा सर्दस्यज्यूहरु, प्रमजख प्रशासकीय अगिकृतज्यू लगायत कमचुािी वगहुरुमा 
िेिै िन्तयवार्द दर्दन चाहन्तछज । ्यसै गिी यस कायमुा प्र्यक्ष संलग्न हजन जहजने ववगभन्न िाजनैगतक र्दलका 
प्रगतगनगिज्यूहरु, खशक्षा प्रमेी, स्र्ानीय बजविजीववहरु लगायत उद्योगी/ व्यवसावयहरुमा आभाि व्यक्त गन ु
चाहन्तछज । आम नगिबासी, गनजीक्षते्र, ववकास साझेर्दािी, नागरिक समाज प्रगत पगन िन्तयवार्द दर्दन चाहन्तछज  । 
गसविचिर् नगिपागलकाको ववकास ि समवृिमा गनिन्तति सद्भाव ि सहयोग पजयाुउनज हजने आम नागरिकहरु, 

कि र्दाताहरु, गनजीक्षेत्र, ववकास साझेर्दािीहरु, सिकािी तर्ा गैिसिकािी संघ संस्र्ा, सामजर्दावयक संस्र्ाहरु, 

नागरिक समाज एवम ्सञ्चािकमी लगायत सम्पूर् ुमहानजभावहरुमा हादरु्दक िन्तयवार्द ज्ञापन गरु्दछज। 

 

िन्तयवार्द। 

 

१० असाि, २०७९  

 
 
 

 

केर्दािबाबज बस्नते  

उपप्रमजख एवं संयोजक 

बजेट तर्ा कायकु्रम तजजमुा सगमगत 

 


