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नगर उपप्रमुख श्री चक्रपाणी अर्ाालद्वारा ७ औ ंनगरसभामा प्रस्तुत बाणगंगा नगरपाललकाको  

आ.व.०७७।७८ को बजेट तथा कार्ाक्रम 

मिम िः२०७७।०३।१० 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

नगरसभाका सदस्यहरु, नगरसभाका समिवज्य,ू  नगरपामिकाका किमिारीहरु !! 

१. मवश्व कोमभड-१९ को िहािारीबाट बाणगंगा नगरपामिका सि े अक्रान्  भई रहकेो अवस्थािा पमन नगरपामिकाको बजेट 

 था कायमक्रि  जजमिा समिम को संयोजकको हमैसय िे यसै सम्िामन  सभाबाट स्वीकृ  मनम   था कायमक्रिको अमिनिा 

रही सम्िामन  सभा सिक्ष आगािी आमथमक वर्म ०७७।७८ को बजेट प्रस् ज  गनम पाउँदा आफज िाई अत्यन् ै गौरवामन्व  

भएको िहशजस गरेको छज  । 

२. सवमप्रथि रामरिय स्व न्र ा, स्वामिन ा, सािामजक न्याय र पररव मनका िामग बमिदान मदनजहुने सम्पजणम ज्ञा  अज्ञा  

शमहदहरु प्रम  हामदमक श्रद्धान्जिी अपमण गद ैघाई े, बेपत्ता, मपमड  पररवार र सम्पजणम नगाररक प्रम  बाणगंगा नगरपामिकाको 

 फम बाट हामदमक सम्िान व्यक्त गनम िाहान्छज   साथै िजिजकको अग्रगािी पररव मनको िामग भएका सबै प्रकारका 

आन्दोिनहरुिा न ेतृ्वदायी भमूिका खेल्न ेराजमनम क दिहरु प्रम  उच्ि सम्िान व्यक्त गनम िाहान्छज  ।  

३. यस नगरपामिकाको बजेट  यार गने सन्दभमिा नपेािको संमविानिा उल्िेमख  राज्यको मनदशेक मसद्धान् , संमघय र प्रदशे 

सरकारको नीम   था कायमक्रि, आवमिक योजना, मदगो मवकासका िक्ष्य, मवमभन्न ऐन, काननू, मनयि र कायममविीहरुबाट 

मनदमेश  हुदँ ैयस नगरसभाबाट स्वीकृ  नीम   था कायमक्रििाई सफि ापवूमक कायामन्वयन गनेगरी बजेट  जजमिा गरेको छज  

।  

४. बजेट  यार गने क्रििा मवग को अनजभव, िाननीय संघीय एवं प्रदशे सांसद, स्थानीय राजनैम क दि, नागररक सिाज, 

मनजी क्षरे, सहकारी एवं स्थानीय सािजदामयक संघ संस्था, बजमद्धजीवी, सञ्िारकिी िगाय का क्षेरहरुबाट प्राप्त राय, 

परािशम, सजझाव िगाय का अन्य मवमभन्न क्षरेहरुबाट प्राप्त रिनात्िक सजझावहरुिाई सिेटद ैआ.व.०७७।७८ को बजेट 

 जजमिा गररएको छ ।  

५. "सम्बदृ्ध बाणगगंाको ििू आिार कृमर्, पयमटन, वा ावरण, पवूामिार र रोजगार" को ििू नारािाई ि ूमरुप मदन भरपदो 

सवमसजिभ, गजणस् ररय सेवा  था सजमविा नगरवासीहरुिाई उपिब्ि गराई उनीहरुको जीवनस् रिा क्रमिक सजिार ल्याउन 

नगर सरकार दृढ संकमल्प  रहकेो छ ।  

६. संघ र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त अनजदान, संमविान प्रदत्व स्थानीय सािन र स्रो को अमिक ि उपयोग्यबाट प्राप्त हुनसक्न े

राजश्विाई बजेटको प्राथमिक ािा रामख योजनाहरुको बाडँफाँडको व्यवस्था मििाएको छज  । जसबाट उत्पादकत्विा वमृद्ध 

भई गररबी न्यनूीकरण र स्वरोजगारका अवसरहरु वमृद्ध गद ैसिग्र नगरको सिमृद्ध हामसि हुन े अपके्षा गररएको छ ।  

७. नगरक्षेर मभर कायमक्रिहरु संिािन गदाम अनजत्पादक क्षेरिा खिम घटाउने, पजँमजग  बजेटको क्षेर बढाउन ेर िािज खिमिा 

मि व्यमय ा ल्याउने गरी बजेट प्रस् ाव गरेको छज  ।  

८. स्थानीय सरकारको क्षरेअमिकार मभर रहकेा कर  था गरैकर राजश्व पररिािन र व्यवस्थापनिाई प्राथमिक ािा रामख 

नगरिाई आत्िमनभमर बनाउने  फम  जोड मदइएको छ ।  

९. नेपािको संमविानिा उल्िेमख  स्थानीय  हको अमिकार समूि, सावमजमनक सेवाप्रवाहिा स्थानीय सरकारको भमूिका र 

सं जमि  मवकास आयोजनाहरुको कायमन्वयनको अवस्थािाई ध्यानिा राख्द ै िािज आमथमक वर्मका कायमक्रिहरुिाई 

आवश्यक ा अनजरुप पररिाजमन, संशोिन र मनरन् र ा मददैं गम मशि र िगानीिैरी नगरपामिकाको पमहिान स्थामप  हुन े

गरी बजेट मवमनयोजन गरेको छज  । 

१०. कोमभड-१९ को िहािारीबाट सजरमक्ष  रहन मवशेर् सजक ा अपनाउँद ैस्वास््य िगाय  मवमभन्न पवूामिार, मशक्षा, वन  था 

वा ावरण, आमथमक, सािामजक र सांस्कृम क मवकासिाई प्राथमिक ािा रामख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  
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११. अब ि नेपाि सरकारिे मिएको "संबदृ्ध नेपाि, सजखी नेपािी"को रामरिय आकांशा पजरा गनम यस बाणगङ्गा 

नगरपामिकाबाट आ.व २०७७/७८ को िामग  यार गररएको बामर्मक बजेट  था कायमक्रिको उद्दशे्य प्रस् ज  गन ेअनजिम  

िाहन्छज  ।  

 नगरपामिकाबाट प्रवाह गररन ेसेवा र सजमविाको गजणस् रिा सजिार ल्याउन उपिब्ि स्रो  र सािनको अमिक ि 

प्रयोगगरी सियानजकज ि प्राथमिक ा प्राप्त क्षरेिा िगानी गने । 

 मशक्षाको क्षरेिा िगानीका अवसरहरु बढाई नगरको मशक्षाको गजणस् रिा गजणात्िक फड्को िाद ै गररबी, 

बेरोजगारी, असिान ा र परमनभमर ा जस् ा सिस्यािाई न्यजनीकरण गद ैिैजाने । 

 कृमर्जन्य, पशजजन्य, पकं्षीजन्य र फिफूि उत्पादनिाई मवशेर् प्रोत्साहन गद ै नगरिाई आत्िमनभमर बनाउँद ै

िैजान े। 

 सहभामगिजिक, सं जमि  बजेट मव रण र नम जािखूी मवकास पद्धम को अविम्बन गने ।  

 आमथमक, भौम क र सािामजक पवूामिारको सिजमि  मवकास गरी "सिदृ्ध नगर खजशी नगरबासी" को िक्ष्यिाई 

परीप ूी गनम सरोकारवािाको भमूिका मनिामरण र जनसहभागी ािा वमृद्ध गद ैिैजाने ।  

 मवत्तीय श्रो  पररिािन र व्यवस्थापनिा मनजी क्षेर सि ेको सहकायमिाई बढावा  गद ैिैजाने ।  

 नगर क्षरेका सबै आमथमक मक्रयाकिापहरुिाई करको दायरा मभर ल्याउन राजस्व व्यवस्थापनिा सजदृढीकरण 

गरर नगरिाई आत्िमनभमर ा  फम  उन्िजख गद ैिैजाने ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

१२. अब ि बाणगंगा नगरपामिकाको आ.व २०७७/७८ को बामर्मक बजेट  था कायमक्रिको प्राथमिक ाका क्षेरहरु प्रस् ज  गन े

अनजिम  िाहन्छज  ।    

 नगरको शमैक्षक गजणस् रिा पररणात्िक र गजणात्िक सजिार ल्याउन े।  

 िािज आ.व.िा  क्रिाग रुपिा संिािनिा रहकेा आयोजनाहरु प्राथमिक ािा रामख मनिामण कायम परूा गन े।  

 मदगो मवकासका िामग भौम क पवूामिारहरुको संरिना मनिामण गदाम आिारभज   हको पवूामिार मनिामणिा मबशेर् 

जोड मदने ।  

 स्थानीय सािन, स्रो , श्रि, सीप र प्रमवमिको अमिक ि प्रयोग गरी नगरको मवकासिा मवशेर् जोड मदन े।  

 गररबी न्यमूनकरण, रोजगारी मसजमना र आयआजमन वमृद्धिा प्रत्यक्ष योगदान पजरय्ाउने कायमक्रि संिािन गदाम  

स्थानीय जनसहभामग ािा संिािन गन े। 

 मदगो मवकास, वा ावरण संरक्षण र मवपद व्यवस्थापनिाई प्राथमिक ा रामख योजना  जजमिा गने ।  

 कृमर्, पशजपािन, पयमटन, उिोग, व्यापार, व्यवसाय फस्टाउन सक्ने गरी िगानीको वा ावरण मसजमना गन ेसाथै 

नगरिाई आत्िमनभमर गराउँद ैिैजाने ।  

 स्थानीय भेर्भरू्ा, ििम-संस्कृम को पमहिान गरी संरक्षण र प्रवद्धमन गने । 

 नगरपामिकाबाट प्राप्त हुन ेसेवा प्रवाह, संस्थाग  मवकास र सजशासनिा मवशेर् योगदान पजरय्ाउने ।  

  

सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि िािज आमथमक वर्मको सिमिग  आम्दानी र खिमको मववरण प्रस् ज  गनम िाहन्छज  ।  

 

१३. िािज आ.व.को आम्दानी र खिमको प्रगम  संमक्षप्त सिीक्षा गदाम कज ि बजेट रु १ अरब १२ करोड ४७ िाख िध्य ेिािज 

खिम फम  रु. ६५ करोड ६९ िाख ३ हजार र पूँजीग  खिम फम  रू. ४६ करोड ७७ िाख ९६ हजार ८ सय १६ खिम अनजिान 

रहकेो मथयो । जसिध्ये २०७७ साि जेष्ठ िसान् सम्ि आम्दानी  फम  रु. १ अरब १ करोड २७ िाख ३४ हजार ७ सय ९४ 

प्राप्तहुन आएको र िािज खिम  फम  रू. ४६ करोड ७ िाख ८० हजार ३ सय ८९  था पजँजीग  फम  रू. १४ करोड ६४ िाख 

५९ हजार खिम भएको ब्यहोरा सम्िानी  यस सभािा जानकारी गराउन िाहान्छज  । 
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सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि आगािी आमथमक वर्मको सिमिग  प्रस् ामव  आम्दानी र खिमको मववरण प्रस् ज  गनम िाहन्छज  ।  

 

१४. यस नगरपामिकाको आमथमक वर्म २०७७/७८ िा संघ र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त मवमत्तय सिामनकरण, सश म अनजदान, 

राजस्व बाँडफाँड, सिपजरक अनजदान, मवशेर् अनजदान, िौज्दा  रकि, आन् ररक आय र िाग  सहभामग ा सिे बाट रु. 

१ अबम १८ करोड ३५ िाख ६५ हजार ४ सय ३० हुने अनजिान गरेको छज  । सो आय रकिबाट िािज खिम  फम  रु. ७३ 

करोड ९५ िाख ५७ हजार ४ सय ३० रहकेो छ भने पजंमजग  फम  रू. ४४ करोड ४० िाख ८ हजार रहकेो छ । जसिा 

कायामियको संिािन र प्रशासमनक खिमका िामग रू. १३ करोड २३ िाख ६४ हजार ४ सय ३०, सािामजक सजरक्षा 

कायमक्रिका िामग रू. १८ करोड, आमथमक मवकास फम  रू.८७ करोड ५२ िाख, सािामजक मवकसा  फम  रू.५६ करोड 

४० िाख पवूामिार मवकास  फम  रू.२८ करोड ५२ िाख , वा ावरण  था मवपद ्व्यवस्थापन  फम  रू. ७५ िाख, संस्थाग  

मवकास  था िानव संसािन  फम  रू.१३ करोड ६१ िाख र वडाग  बजेट रू.११ करोड रकि मवमनयोजन गरेको छज  ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि िािज आ.व.को सिमिग  प्रगम  मववरण प्रस् ज  गनम िाहन्छज  ।  

 

१५. नगरमभरको पजवामिार मनिामण फम  िािज आमथमक वर्म मभर सडक ग्राविे २५ मक.िी., सडक कािोपर े१.५ मक.िी., किभटम 

मनिामण १५ वटा, नािी  था कज िो मनिामण ४ मक.िी., मसंिाईको िामग नहर मनिामण १.५ मक.िी., खानेपानी  था बोररङ 

जडान १३८ वटा, सािजदामयक भवन मनिामण १७ वटा,  मविािय भवन मनिामण १३ वटा, शौिािय मनिामण ५ वटा, 

खोपकेन्र मनिामण ३ वटा, मविज ीकरण ५ मक.िी.  था सडकबोडम अन् मग को सडक ििम कायम ४ मक.िी. सम्पन्न हुन े

अवस्थािा छन ्। साथै प्रशासमनक भवन ३ वटा र स्वास््य िौकी भवनको काि रज गम िा अगाडी बमढरहकेो छ भन े

भ ामपजर खानपेानी योजना सम्पन्न भएको छ । संघ र प्रदशेबाट प्राप्त भएका सबै योजनाहरु सम्पन्न हुन ेअवस्थािा रहकेा 

छन ्। 

१६. िायादवेी रंगशािा, िक्ष्िणघाट दाहसंस्कार, थारु संग्रहाियको DPR गन े काि सम्पन्न भई सकेका छन ् भन े नगर 

प्रोफाईिको कायम ठेक्का बन्दोबस्  भई कायामन्वयनको िरणिा रहकेो छ ।  

१७. िािज आमथमक वर्मिा कृमर्, पशज  था सहकारी  फम  नम जािजमख कािहरु सम्पन्न भएका छन ् । कृमर् उत्पादनिाई 

आिजमनकीकरण गनम उन्न  जा को वीउ मबजन, कृमर् औजार र सािग्रीहरु कृर्क  था कृर्क सिहूहरुिाई मनशजल्क  था 

िाग  साझदेारीिा मव रण गरी कृमर् क्षेरको उत्पादन  था उत्पादकत्व बमृद्ध भएको छ । कृर्क एबं पशजपािकहरुको िाग 

िाई आवश्यक ा बिोमजि पमहिान गरर मसमि  सािन र स्रो को बाबजजद मवमभन्न अनजदान मदने कायमक्रिहरु सम्पन्न 

गररएको छ भन ेसहकारीहरुको व्यवस्थापन  था एमककरणका िामग पमहिो िरणको कायम सम्पन्न भएको छ ।  

१८. सािामजक सजरक्षा भत्तािाई बैंक िाफम   व्यवमस्थ  रुपिा सरिीकरण गरी प्रत्येक वडाको सहज पहुिँ हुनेगरी मव रण 

गररएको छ । 

१९. आमथमक सिमृद्ध र मदगो मवकासका िामग ने तृ्वदायी भमूिका स्थामप  गद ैस्रो , सािन र अवसरिा िमक्ष  वगमको सिान 

पहुिँ स्थामप  गररएको छ । सिावेशी सहभागी ा समह  सीिान् कृ  सिजदायको सािामजक रुपान् रणका िामग 

मवमनयोमज  िमक्ष   फम का आय आजमन  था मसपिजिक कायमक्रिहरु भने कोमभड-१९ को िहािारीका कारण प्रभामव  

भएका छन ्।  

२०. मशक्षा फम  सािजदामयक र संस्थाग  मविाियका बीििा शैमक्षक गजणस् रीय ा स्थामप  गरी मवभेदपणूम मशक्षा प्रणािीको 

अन्त्य गररएको छ भन ेमविाथी संख्याको आिारिा सािजदामयक मविाियहरु सिायोजन गन ेकायमको सजरुवा  गररएको छ 

।  

२१. कोमभड-१९ बाट मवश्व आक्रान्  भई रहकेो अवस्थािा पमन आि नगरवासीको मनिःशजल्क आिारभ ू स्वास््य सेवािा 

सजिभ र सरि पहुिँका िामग उच्ि प्राथमिक ा राखी आवश्यक जनशमक्त र पयामप्त और्मिको ब्यबस्था गररएको छ भन े

आिारभज  स्वास््य सेवा नगरको सबै वडाबाट संिािन गररएको छ ।  

२२. कोरोना िहािारीका कारण मवदशेबाट आएका मसिा क्षेरिा अिपर परेका नागररकहरुिाई उद्धार गरी सजरक्षी  प्रत्येक 

वडाको क्वारेन्टाईनिा राख्ने, आर.डी.टी.  था मप.सी.आर. प्रमविीबाट परीक्षण गन ेर कोरोना भाईरस पोजेमटभ दमेखएका 

मबरािीहरुिाई आईसोिेशनिा रामख और्िी उपिार गन ेव्यवस्था मििाईएको छ भन ेनगर मभरै २ वटा स्थानिा ३५ वटा 

बेडको आईसोिेशन वाडमको मनिामण गररएको छ ।  
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२३. कोरोना िहािारीका कारण प्रभामव  अम  मवपन्न घरपररवारका सदस्यहरुिाई नपेाि सरकारको मनदशेन बिोमजि नगर 

मभर एकद्वार प्रणािी िाफम    त्काि राह  मव रण गने कायम सम्पन्न गररएको छ भने आगािी मदनहरुिा पनमसक्न े 

जोमखििाई न्यनूीकरण गनम नगर मवपद ्कोर्को स्थापना गररएको छ । 

२४. कोरोना िहािारीका कारण नपेाि सरकारिे िकडाउनको घोर्णा गरेको अवस्थािा पमन नेपाि सरकारिे  ोकेका 

िापदण्डहरु पजरा गरी कायामियबाट प्रदान गररने सबै सेवाहरु सहजरुपिा प्रदान गररएको छ ।  कररब ८० प्रम श  भौम क 

प्रगम  हुन ेअनजिान गररएको छ ।  

२५. नगरिाई बाििरैी नगर घोर्णा गनम बाििरैी स्थानीय शासनिे अबिम्वन गरेका सजिकहरुिाई प्राथमिक ाका साथ 

कायामन्वयनिा ल्याइएको छ ।  

२६. योजना संिािन गदाम वा ावरणिरैी, वदृ्धवदृ्धािैरी  था अपाङ्ग िैरी स्थानीय शासनका आिारभज  सजिकहरुिाई 

कायामन्वयनिा ल्याईएको छ ।  

२७. नगरपामिकाबाट गररन ेसेवा प्रवाहिाई प्रमवमि िैरी बनाईएको छ । कर संकिनका िागी प्रत्येक वडािा सफ्टवेयर जडान 

गररएको छ ।  सावमजमनक सजनजवाई, सािामजक परीक्षण जस् ा सजशासनका औजारहरुको प्रयोग गद ैपारदशी ा, उत्तरदामयत्व 

र जनमवश्वास आजमन गने ब्यवस्था मििाइएको छ ।  

२८. न्यामयक समिम को न्याय सम्पादन प्रगम  सन् ोर्जनक रहकेो  था िािज आ. व. िा १६ वटा उजजरी द ाम भएकोिा ८ वटा 

उजजरीिाई मकनारा िगाईएको छ भने ८ वटा िार उजजरी फछयौट गनम बाँकी रहकेो छ ।  

२९. आन् ररक आयका स्रो हरुको सम्भाव्य ा अध्ययन गरर राजश्व सजिार कायमयोजना  यार पारर कायामन्वयनिा ल्याइएको छ 

। जसबाट नगरको आन् ररक आयिा प्रत्येक वर्म क्रिशिः वमृद्ध हुदँ ैगएको छ ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि आगािी आमथमक वर्म २०७७/७८ को क्षेरग  मवमनयोजन बजेट प्रस् ज  गनम िाहन्छज  ।  

३०. प्रत्येक वडाको सं जमि  मवकासको िामग न्यजन ि ५० िाख र जनसंख्या, भगूोि र वडाग  राजश्व असजिीका आिारिा 

सजर िाफम   थप रकि मवमनयोजन गरेको छज  । जसका िामग कज ि जम्िा रु ११ करोड वडा  फम  मबमनयोजन गरेको छज  ।  

३१. कृमर् क्षेरको मवकास एवं उत्पादकत्विा वमृद्ध गनमको िागी मसिँाई कायमक्रि  फम  रु. ५५ िाख  बजेटको व्यवस्था गरेको 

छज  । साथै िागिा आिारर  व्यवसामयक कृमर् कायमक्रि संिािनका िागी रु ४० िाख ५० हजार वजेटको व्यवस्था गरेको 

छज  ।  

३२. कृमर् उत्पादन  था उत्पादकत्व बमृद्ध गरर उत्पादनिाई आिजमनकीकरण गनम उन्न  जा को वीउ मबजन, कृर्क  था कृर्क 

सिहूहरुिाई िाग  साझेदारीिा मवमभन्न कृमर् क्षरेको कायमक्रि सिािनका िागी आवश्यक वजेट मवमनयोजन गरेको छज  

।  

३३. प्राङ्गररक ख ेी सम्बन्िी संघसंस्थाहरुको सहकायमिा कायमक्रि संिािन गनम प्राङ्गररक खेम  प्रवद्धमन कायमक्रि अन् मग  

रू. १५ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

३४. रामरिय र स्थानीय िहत्वका खाि  था पोर्ण सजरक्षािा टेवा पजर ्याउन रू. २० िाख  र ५० प्रम श  अनजदानिा फिफूि दशक 

अन् मग  आपँ मबरुवा रोपण कायमक्रिका िामग  रू. १० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

३५. बामि मवकास  थ जैमवक मवमवि ा संरक्षण अन् मग  िान उत्पादन प्रवद्धमन कायमक्रिका िामग रू. ५० िाख बजेट मवमनयोजन 

गरेको छज  । साना कृमर् औजार  था यन्र उपकरणिा अनजदान र कोमभड प्रभामव  गाउँ फमकम एका कृर्कहरुिाई उत्पादन सािाग्रीिा 

अनजदान मदन रू.३७ िाख ५० हजार बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

३६. सश म अनजदान फम  DPR  यार भई प्राप्त हुन आएको कृमर् उपज बजार मनिामणका िामग रु.३ करोड बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

३७. नगरिा मक्रयामशि सहकारीहरुको क्षि ा अमभबमृद्धका िामग सहकारी मशक्षा, न ेतृ्व मवकास र आवश्यक  ािीिका 

िागी बजटे मवमनयोजन गरेको छज  ।  

३८. मवमभन्न क्षेरिा टेवा पजर ्याउन ेगरी िघज उिि सम्बन्िी कायमक्रिहरु संिािन गनम रु. ३१ िाख बजटे मबमनयोजन गरेको छज  ।  

३९. आन् ररक पयमटन  था साँस्कृम क पयमटनिाई प्रवद्धमन गनम नगरक्षेरमभर होिस्टे संिािन गनम आिारभज  पजवामिार मनिामणका 

िागी ५ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

४०. पशजजन्य उत्पादनिा जोड मददं ैमकसानिाई उन्न  पशज स्वास््य सेवा मनशजल्क  था िाग  सोझेदारीिा उन्न  गाईको पकेट 

क्षेर स्थापना सहयोग कायमक्रिका िामग रु.२५ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

४१. पशज मवकासका िामग डािे घाँस, बमर्मि  था मवमभन्न प्रजाम का घाँस मबउ खररद गरर मव रण गनमका िामग रु. ६ िाख 

बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  
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४२. पशजपन्छी उपिार, िहािारी रोग मनयन्रण र मनशजल्क खोप सेवाका िामग रु. १३ िाख बजेटको व्यवस्था गरेको छज  ।  

४३. पशजहरुको नश्ल सजिार गरी उन्न  पशजहरुको उत्पादनिा वमृद्ध ल्याउन रु. ५ िाख वजेट मवमनयोजन गरेको छज  । 

४४. कोमभड-१९ बाट प्रभामव  मवदशेबाट फमकम एका गररब, मवपन्न पररवारका यजवाहरुिाई पशजपािन व्यवसायिाफम   रोजगारी 

मदन रू.२० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

४५. नगर मभरको आन् ररक पयमटन मवकासका िामग िक्ष्िणघाट िामिमकस्थि, राजापानी पयमटकीयस्थि र खारखानी 

मपकनीक क्षेरको DPR  यारीका िामग रू.५ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय, 

अब ि आगािी आमथमक वर्म २०७७/ ७८ को क्षरेग  मवमनयोजन बजेट अन् गम  सािामजक मवकास  फम को मवमनयोमज  बजेट 

प्रस् ज  गनम िाहन्छज  ।  

 

४६. स्थानीय भार्ा संस्कृम को जगेनाम  था प्रवद्धमनका िामग स्थानीय पाठ्यक्रि मनिामण, छपाई व्यवस्थापन र  ामिि संिािनका िामग 

रु. ८ िाख रकि मवमनयोजन गरेको छज  ।  वैकमल्पक िाध्यिबाट मशक्षण मसकाई प्रवद्धमन कायमक्रिका िामग रु. ७ िाख बजटेको 

व्यवस्था गरेको छज  ।  

४७. बािमवकास केन्रका प्रारम्भीक पजवामिार मवकासका िामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

४८. नगरस् ररय मशक्षाको गजणस् रिा एकरुप ा कायि गनम कक्षा ५ र ८ को पररक्षा व्यवस्थापन का िामग आवश्यक बजटे व्यवस्था 

गरेको छज  ।  

४९. सशम  अनजदान  फम  शमैक्षक क्षरेिा मवमनयोमज  बजेट  ोमकएको मशर्मकग  क्षरेिा िार खिम गने व्यवस्था मििाएको छज  । 

सश म अनजदान फम बाट शमैक्षक पवूामिार मनिामणका िागी रू. २ करोड ६ िाख ५८ हजार र संघको मवशेर् अनजदान 

कायमक्रिबाट रू. १ करोड ८० िाख रकि खिम गने व्यवस्था मििाएको छज  ।  

५०. सावमजमनक मविाियका मविाथीका िामग मनशजल्क पाठ्यपजस् क र सेनेटरी प्याड मव रण एवं मदवा खाजािाई मनरन् र ा 

मदएको छज  । प्रारमम्भक बािमवकास सहजक ामहरुको पाररश्रमिक, मविािय किमिारी व्यवस्थापन र  छारवमृ का िामग 

आवश्यक बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

५१. स्वास््य संस्थाहरुिाई आवश्यक पने आिारभज  और्िी  था उपकरण खररदका िामग रु. ३५ िाख रकि मवमनयोजन 

गरेको छज  । िािो सियदमेख स्वास््य क्षरेिा मक्रयामशि स्वास््य स्वयिं सेमवकाहरुको या ाया   था प्रोत्साहनका िागी 

रू. १४ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

५२. कोमभड-१९ मनयन्रणका िामग िास्क, पञ्जा, PPE जस् ा सजरक्षा सािान खररदका िामग रू.२० िाख बजेट मवमनयोजन 

गरेको छज  । 

५३. भान्सा नै और्िािय र जैमवक झोििि प्रवद्धमन कायमक्रिका िामग रु.८ िाख बजेटको व्यवस्था गरेको छज  ।  

५४. मवमभन्न सिजदायका पवम, मदवस  था िाघी िहोत्सव सञ्िािनका िामग रु. ८ िाख मवमनयोजन गरेको छज  ।  

५५. नगरस् ररय िेयरकप, रािपम  रमनङ मशल्ड, िजख्य िन्री कप, स्थानीय रमनङ मशल्ड प्रम योमग ा  था अन्य खिेकज द 

कायमक्रि सञ्िािनका िामग रु. १४ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

५६. मविाियिा शैमक्षक गजणस् र सजदृढीकरण र कायमसम्पादनिा आिारर  प्रोत्साहन अनजदान मव रणका िामग रू.७३ िाख 

८१ हजार बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

५७. नगरिाई बाििैरी नगर घोर्णा गनमका िामग बाििैरी स्थानीय शासनका सिूक कायामन्वयन  था अन्य कायमक्रि 

सञ्िािनका िामग रु.१० िाख बजेटको व्यवस्था गरेको छज  ।  

५८. स्वरोजगार मसजमना हुन ेखािका मवमभन्न मसपििूक िमहिा िमक्ष  कायमक्रि, महसंा, मपमड  िमहिा, दमि , िजमस्िि, 

आमदवासी, जनजा ी  था अपाङ्ग िमक्ष  कायमक्रिका िामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छज  ।  

५९. टोि मवकास संस्थाको सजदृढकीकरणका िामग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गरेको छज  ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि आगािी आमथमक वर्म २०७७/७८ को भौम क पजवामिार मवकास  फम  मवमनयोमज  वजेट प्रस् ज  गनम िाहन्छज  । 

  

६०. शजद्धोिन िा.मव., भिवाडको भवन मनिामणका िामग रू. ८० िाख   था बाणगंगा िा.मव., िौगाईको भवन मनिामणको 

िामग रु. १ करोड संघीय सरकारको मवशेर् अनजदान कायमक्रि अन् गम  बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  
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६१. मसििखोरदमेख दजगामनगर हुदँ ैिटेररया-ििौिी जोड्ने सडक कािोपरेका िामग संघीय सरकार सिपजरक अनजदानबाट रू.४० 

िाख र नगरबाट रु.४० िाख गरी जम्िा रु.८० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

६२.  राई ििेस सिमृद्ध कायमक्रि अन् मग  ििौमिया िोक दमेख श्रीनगर गाउँ हुदँ ैसजपादउेरािी सडकको स् रवमृद्धका िामग 

रू.४० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

६३. नगरपामिका मभर रहकेा मवमभन्न सडकहरु  त्काि ििम  गनजमपने अवस्थाका िामग ििम  सम्भार कोर्िा रहने गरर रू. ३५ 

िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

६४. (५०/५०) र (७०/३०) िाग  सहभामग ािा आिारर  सडक कािोपरे   था मसँिाई नहर मनिामणका िामग क्रिशिः रु. 

१/१ करोड बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

६५. नगरका मवमभन्न सडक कािोपरे कायमका िामग आवश्यक बजेट छज ट्याएको छज  ।  

६६. नगर मभरका स-साना खानेपानी योजना मनिामण  था ििम  संभार कायमक्रिका िामग रू.१० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको 

छज  ।  

६७. शामन् कज ञ्ज ििजवन िाि  था मसउटी िोकिा सावमजमनक शौिािय मनिामणका िामग रू.१०/१० िाख बजेट मवमनयोजन 

गरेको छज  ।  

६८. ३ नं. वडा कायामियको प्रशासमनक भवन मनिामणका िामग रू.५० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

६९. बाणगंगा िक्रपथ मनिामण गनम साझदेारीका िागी नगरबाट रु. ३० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  । 

७०. खेिकज द क्षरेको मवकासका िागी नगरको गौरवको योजनाको रुपिा रहकेो बजद्ध रंगशािा र िायादवेी रंगशािाको पजवामिार 

मनिामणका िामग संघ र प्रदशेसंग साझेदारी गनम आवश्यक बजेट मवमनयोजन गरेको  छज  ।  

७१. सावमजमनक जग्गाको बढ्दो अम क्रिणिाई रोक्न सावमजमनक जग्गा संरक्षण कायमक्रि सञ्िािनका िामग रु. १५ िाख 

बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

७२. मवमभन्न साझेदार मनकायहरुको सहकायमिा कायमक्रि संिािन गनम सिपरूक पूंजीग  रकिका िामग रु. ३ करोड ५० िाख 

बजेटको व्यवस्था गरेको छज  ।  

७३. बहु वमर्मय योजनाकोरुपिा रहकेो वडा नं. २, ६ र ८ को वडा कायामिय भवन मनिामण कायमका िामग आवश्यक पन ेरू. 

५० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

७४. कमपिवस् ज सािजदामयक अस्प ािको भौम क पवूामिार मनिामण सजिारका िामग रु. १२ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

७५. ओदारी गाउँ मभरको सडक कािोपरे गनमको िामग रू. १५ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

७६. प्रदशे सश म अनजदान अन् गम  पामिका कोसेिी घरका िामग रू.१० िाख, बाणगगंा एफ.एि.को छ  ढिानका िामग 

रू.१० िाख, बाि िा.मव. बैररयाको रु.१० िाख, दजगामभवानी आिारभज  मविाियका िामग रू.१० िाख, मसद्धाथम 

क्याम्पसका िामग रू.१० िाख, िा.मव.झण्डाका िामग रू.१० िाख, जनज्योम  िा.मव. िोम पजरका िामग रू.१० िाख, 

सयूोदय आिारभ ू मविािय िप्परगाउँका िामग रू.१०, आदमश आिारभ ू मविािय भमडहवाका िामग रू.१० िाख, 

शजद्धोदन िा.मव. भिवाडका िामग रू.१० िाख,  मवज्डि िोक दमेख दमक्षण फम  हुदँ ैबाणगगंा िाहुरी सहकारी जाने बाटो 

 था किभडम ििम  रू. १० िाख र साना मकसान कृमर् सहकारी संस्था हथौसाको भवन मनिामणका िामग रू. १० िाख 

खिम गन ेगरी व्यवस्था मििाएको छज  ।  

७७. गाउँघर  था खोप केन्रको पवूामिार मनिामणका िामग रु. १० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

७८. प्रदशे सिपरूक अनजदान अन् मग  कज मनया हुदँ ैििजिल्िको घरसम्ि, हथौसा ििेा िाग्न ेस्थान दमेख म िकाना हुदँ ैबभनी 

जोड्ने सडक, होराईजन िोक दमेख शामन्  डाँडाहुदँ ैठाटी जोड्ने सडक, झण्डा गाउँ बाटो कािोपरे, खजटेनी दमेख गणशेपजर 

हुदँ ैिक्ष्िणघाट सडक, िैरेमनडाँडा र िन्रिेीटोि सडक, बािपजर-मससेनी-िनेशपजर सडक, िौवा बोररङ दमेख बदमहवा 

स्कूिसम्िको सडक मनिामणका िामग रू.५० िाखका दरिे रू. ४ करोड रकि मवमनयोजन गरेको छज  ।   

७९. ब्िड बैकको पवूामिार मनिामणका िागी रु. ५ िाख मवमनयोजन गरेको छज  ।  

८०. सडक बोडम अन् गम  सडक  ििम  संभारका िामग रु. ३५ िाख रकि बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

८१. रामरिय ग्रामिण  था नवीकरणीय उजाम अनजदान फम  प्राप्त रु. ७ िाख बजेटिाई उजाम उत्पादन  था बायो ग्यास जडानिा 

खिम गन ेव्यवस्था मििाएको छज  ।  

 

 सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि आगािी आमथमक वर्म २०७७/७८ को वन, वा ावरण  था मवपद व्यवस्थापन  फम  मवमनयोमज  बजेट प्रस् ज  गनम िाहन्छज  । 
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८२. फोहोरिाई िोहोरिा वदल्न फोहोरिैिा संकिन, कज महन ेर नकज महने फोहोर छज ट्याई फोहोरबाट प्रांगाररक ििजस् ा उत्पादन 

गनम सावमजमनक, मनजी, सहकारी र सिजदायको साँझेदारीिा ल्यान्डमफल्ड साइटको प्रारमम्भक पवूामिार मनिामण गनमका िामग 

रु. १५ िाख वजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

८३. सािजदामयक वन व्यवस्थापन  था वनिा आिारर  उिि जस् ा कायमक्रि सञ्िािन  था वा ावरण संरक्षणका जस् ा 

कायमका िामग बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

८४. प्राकृम क  था गरै प्राकृम क मवपदक्ो पवूम  यारी, उद्धार सािग्री खररदका िामग रू. १० िाख र राह  व्यवस्थापनका 

िामग नगर मवपद व्यवस्थापन कोर्िा रु. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छज  ।  

८५. "ि सफा गछज म िरेो नगर" सरसफाई कायमक्रि मनरन् र ाका िागी रु. ५ िाख ५० हजार मवमनयोजन गरेको छज  । 

८६. वा ावरण िैरी सन् जमि  मवकासको अविारणा बिोमजि वा ावरणिरैी स्थानीय शासनका सजिक कायामन्वयनका िागी 

आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छज  ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि आ.व. २०७७/७८ को सजशासन  था संस्थाग  मवकास फम  मवमनयोमज  बजेट प्रस् ज  गनम अनजिम  िाहान्छज  ।  

 

८७. नगर मभर मनिामण हुने संरिनाहरुको िापदण्ड मनयिन एवं प्राकृम क स्रो  दोहन न्यमूनकरणका िामग नगर प्रहरीको व्यवस्था 

गनम रू १५ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  । साथै आि नगरवासीिाई सजरक्षाको प्रत्याभ ूी गराउन सावमजमनक स्थानहरुिा 

CCTV क्यािरा खररद गरी जडान गने कायमिाई मनरन् र ा मदएको छज  ।  

८८. िानव संसािन मवकास, संस्थाग  क्षि ा मवकास, राजश्व पररिािन, मवमत्तय व्यवस्थापन, मवमत्तय जोमखि न्यजमनकरणको 

वस् जग   ्याङ्क अमभिेमखकरणका िागी मविजम य सजिना प्रमवमििा आिारर  नगर प्रोफाइि मनिामण प्रयोजनका िामग 

रु. २४ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

८९. सिग्र नगरको मवकासिाई एकरुप ा मदन नगर आवमिक योजना मनिामणका िामग रू.१० िाख बजेट मवमनयोजन गरेको 

छज  ।  

९०. नगर मभरका मवकास मनिामण िगाय  सजशासन सम्बन्िी गम मविी टेमिमभजन, रेमडयो, दमैनक र साप्तामहक पर-पमरका, 

सावमजमनक सजनजवाई जस् ा िाध्यिबाट जन ािाई सजसमूि  गनमका िामग रू.१९ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

९१. न्यामयक समिम को संस्थाग  क्षि ा मवकास  था न्याय सम्पादनका िामग सहज ा ल्याउन रू.६ िाख र वडा हिा 

सािामजक ििेमििाप केन्र स्थापनाका िामग रु. ५ िाख बजेट मवमनयोजन गरेको छज  ।  

९२. नगरको सिग्र सेवाप्रवाह  था मवकास गम मवमि आि जन ासँग पजरय्ाउन रेमडयो, टेमिमभजन कायमक्रि संिािन गनम 

आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छज  ।  

९३. नगरिा मक्रयामशि संिारकिीहरुको क्षि ा अमभवमृद्ध कायमक्रिका िागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छज  ।  

९४. आि नगरवासीिाई अध्ययन, अनजसन्िान  था सजिनाको आिजमनक प्रमवमिसँग जोड्न नगरपामिका कायामियमभर 

स्थापना गररन ेनगर सजिना केन्र स्थापना गने व्यवस्था मििाएको छज  ।  

९५. आगािी आमथमक वर्महरुिा खिम ब्यहोन े मदगो श्रो का िामग आन् ररक आय पररिािनिाई उच्ि प्राथमिक ा राख्द ै

राजस्व प्रशासनको सजदृढीकरण र क्षि ा मवकासका िामग आवश्यक रकि मवमनयोजन गरेको छज  ।  

९६. मवग  सियदमेख कायमर  अस्थायी  था करार सेवाका किमिारीहरुको आमथमक वर्म २०७७/७८ िा सि े उनीहरुको सेवािा 

मनरन् र ा कायि गन ेब्यवस्था मििाइएको छज  । साथै अस्थायी  था सेवा करारिा कायमर  किमिारीहरुको सेवा सजमविाको 

मनरन् र ाका िामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गरेको छज  । यस् ा किमिारीहरुसँग सेवा करार संझौ ा गरी क्षि ा र योग्य ा 

अनजसारको जम्िेवारी  ोमकन ेव्यवस्था मििाएको छज  ।  

९७. किमिारीहरुको सेवाको मनरन् र ा, स्थामयत्व र उच्ि िनोवि कायि गरी कायमस्थििा खट्ने वा ावरण  यार गनम 

किमिारीहरुका िामग योगदानिा आिारर  प्रोत्साहनका िामग आवश्यक व्यवस्था मििाएको छज  ।  

९८. नगरमभर गठनभएका टोि मवकास संस्था एवं उपभोक्ता समिम हरुको क्षि ा मवकासका िामग   ामििको व्यवस्था गनम 

आवश्यक बजेटको व्यवस्था मििाएको छज  ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि आगािी आमथमक वर्म २०७७/७८ को राजश्व पररिािनको नीम   था कायमक्रि प्रस् ज  गन ेअनजिम  िाहन्छज । 
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९९. मवत्तीय श्रो  पररिािन र व्यवस्थापनिा मनजी क्षेर, नागररक सिाजको सहभामग ा र सहकायमिाई बढाउदैं  

िैजान कर जागरण अमभयान, कर सप्ताह कायमक्रि संिािन गन ेव्यवस्था मििाएको छज  ।  

१००. प्रिमि  काननू बिोमजि िगाउन समकने राजश्वका सबै श्रो हरुको वस् जपरक पमहिान, मवशे्लर्ण, प्रक्षपेण सि ािजिक, 

प्रगम मशि र न्यायपणूम बनाई राजश्वको दायरा बमृद्ध गद ैनगरपामिकािाई आत्ि मनभमर बनाउद ैिैजान आवश्यक पहि गन े

नीम ग  व्यवस्था मििाएको छज  । साथै सियिा मनयमि  कर बजझाउन ेकरदा ाहरुिाई करिा छज ट मदन ेर सियिा नबजझाउन े

िाई दण्डको व्यवस्था, एकि िमहिा, अशक्त, जेष्ठ नागरीकहरुिे नगरपामिकाबाट मिन े सेवा सजमविा मनशजल्क मदन े

व्यवस्था मििाएको छज  ।  

१०१. नगरपामिकाका करदा ाहरुको मह िाई ध्यानिा राख्द ैकरदा ाहरुिे बजझाउनज पन ेसबै प्रकारका करहरु सवै वडाहरुिा 

बजझाउन समकने व्यवस्था मििाएको छज  ।  

 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

 

१०२. टोि एवं बस् ीस् रबाट िाग भई आएका  र नगरपामिकाको स्रो बाट सञ्िािन हुन नसक्ने ठूिा योजनाहरुिाई संघ 

 था प्रदशे सरकारिा अनजरोि गने ब्यवस्था गरेको छज  ।  

१०३. प्रस् ज  बजेट  था कायमक्रिको कायामन्वयनबाट नगरबासीहरुको जीवनस् रिा गजणात्िक पररव मन, स्थानीय सरकारको 

प्रभावकारर ाको अमभवमृद्ध भई सबि र प्रभावकारी उपमस्थम  रहकेो िहसजस गनेछन ्भन्ने मवश्वास मिएको छज  ।  

१०४. मवश्वभर िहािारीकोरुपिा फैमिएको कोरोना भाईरसिे िानवजा ीको अमस् त्विाई िजनौ ी मदएको अवस्थािा 

नगरपामिकािे अविम्बन गरेको स्पि रणनीम , सिन्वयात्िक कायमशैिी, नगरबासीहरुको एक ा, ध्रैय ा र सहयोगिे 

यस रोगको संक्रिणबाट जीवन रक्षा गनम सफि भएकािे प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपिा सहयोग गने मवमभन्न संघसंस्था एवं 

नगरबासीहरु प्रम  आभार व्यक्त गद ैआगािी मदनिा सािामजक दजरी कायि गद ै सजरमक्ष  जीवनशिैी अपनाउन सबै 

नगरवासीहरुिा अनजरोि गनम िाहान्छज  । साथै नगरबाट स्थापना गररएको नगर मवपद ्व्यवस्थापन कोर्िा नगद  था मजन्सी 

सहयोग गनजमहुने सम्पजणम व्यमक्त एवं संघसंस्थाहरुिाई मवशेर् िन्यबाद मदन िाहान्छज  ।  

१०५. बजेट  था कायमक्रि  जजमिा गन ेसन्दभमिा उल्िेखनीय सहयोग गनजम हुन ेिाननीय संघीय  था प्रदशे सांसद ज्यजहरु, नगरिा 

मक्रयामशि राजमनम क दिहरु, नगर प्रिजखज्यज, वडाध्यक्ष ज्यजदहरु, कायमपामिकाका सदस्यज्यजहरु, प्रिजख प्रशासकीय 

अमिकृ ज्यज, राजश्व परािशम समिम , मवमभन्न मवर्यग  समिम , टोि मवकास संस्था, स्थानीय बजमद्धमजवी, नागररक 

सिाजका अगजवा, संघसंस्था, सहकारी, मनजीक्षरे एवं संिारकिीहरुिाई मवशेर् िन्यवाद मददँ ैआभार व्यक्त गनम िाहन्छज  । 

बजेट मनिामण कायमिा अहोरार खमटई सहयोग गनजमहुन ेनगरपामिकाका किमिारीहरुिाई मवशेर् िन्यवाद मदन िाहन्छज  । 

हािीिाई रिनात्िक सजझाव र सल्िाह मदई नगरको आमथमक र सािामजक रुपान् रण  था सिमृद्धिा मनरन् र सहयोग 

पजर ्याउने सबै करदा ा र नगरबासी प्रम  आभार प्रकट गदमछज  ।  

 

१०६. अन्त्यिा, यस गररिािय नगरसभािा उपमस्थ  हुनजहुन ेनगरसभाका सदस्यहरु प्रम  हामदमक आभार  था िन्यवाद व्यक्त गनम 

िाहान्छज  । प्रस् ज  बजेट  था कायमक्रिको कायामन्वयनको मनमम्  यहाँहरुबाट प्राप्त रिनात्िक सजझावहरुिाई िागमदशमनको 

रूपिा मिएर अगामड बढ्ने मवश्वास मदिाउँद ैप्रस् ज  बजेट र कायमक्रिको सफि कायामन्वयनिा यहाँहरू सबैको मनरन् र 

सहयोगको अपके्षा गरेको छज  ।  

 

संघीय सरकार, प्रदशे सरकारबाट हस् ान् री  योजना  था कायमक्रि र नगरपामिका अन् गम   जजमिा गररएका योजना 

 था कायमक्रिहरु 

 

मस.नं. क्र.सं. कायमक्रि मशर्मक कूि जम्िा 

कूि प्राप्त बजेट - (संघ+प्रदेश+आन् रीक राजस्व) ११८३५६५.० 

फरक फरक ०.० 

कूि बजेट (आ.व.०७५।७६)  ११८३५६५.० 

१. आलथाक लवकास  ९००२५.० 

१.१ कृलि लवकास कार्ाक्रम तर्ा   ५७२२५.० 
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मस.नं. क्र.सं. कायमक्रि मशर्मक कूि जम्िा 

  १ कृर्क द ाम व्यवस्थापन कायमक्रि ३००.० 

  २ कृमर्  था पशजपन्छी सम्वमन्ि  ्यांक अध्यावमिक कायमक्रि १००.० 

  ३ 
रामरिय र स्थानीय िहत्वका खाि  था पोर्ण सजरक्षाििा टेवा पजयामउने वािी वस् को साना व्यवसामयक कृमर् उत्पादन 

केन्र (पकेट) मवकास कायमक्रि संिािन 
२०००.० 

  ४ प्राङ्गाररक खे ी प्रवद्धमन कायमक्रि (प्रांगारीक खे ी सम्वन्िी संघसंस्थाहरुको सहकायमिा) १५००.० 

  ५ फिफूि दशक अन् रग  स्थानीय  हिा आपँ मबरुवा रोपण अमभयान कायमक्रि (५०% अनजदान) १०००.० 

  ६ िान उत्पादन प्रवद्धमन कायमक्रि (बािी मवकास कायमक्रि4) ५०००.० 

  ७ DPR  यार भए अनजसार वा ावरमणय प्रभाव िजल्याङ्कन समह  कृमर् उपज बजार मनिामणका िामग सहयोग ३००००.० 

  ८ साना कृमर् औजार  था यन्र उपकरण सिाग्री अनजदान १७५०.० 

  ९ कृमर् अमिकृ को  िव ४००.० 

  १० कोमभड १९ प्रभामव  भई गाँउ फकेका कृर्कहरुिाई उत्पादन सािग्री अनजदान २०००.० 

  ११ एक स्थानीय  ह एक उत्पादन कायमक्रि १७००.० 

  १२  ५० प्रम श  अनजदानिा िागिा आिारर  व्यवसामयक कृमर् कायमक्रि २०००.० 

  १३ ७५ प्रम श  अनजदानिा च्याउ बीउ मब रण  था ढजवानी अनजदान कायमक्रि  ५००.० 

  १४ ८५ प्रम श  अनजदानिा  साना मसंिाइम ििम  सम्भार  था मनिामण २२००.० 

  १५ ५० प्रम श  अनजदानिा बीउ उत्पादन कायमक्रि श  प्रम श  ढजवानी समह  (िान / गहु) ६००.० 

  १६ ७५ प्रम श  अनजदानिा व्यवसामयक  रकारी खेम का िागी िमल्िङ प्िामिक मव रण २००.० 

  १७ ७५ प्रम श  अनजदानिा ढैंिा खे ी प्रोत्साहनको िामग मवउ अनजदान   १५०.० 

  १८ साप्तामहक हाटबजार कृर्क स्टि ब्यवस्थापन  था सजदृढीकरणिा सहयोग २००.० 

  १९ ५० प्रम श  अनजदानिा िौरी गोिा  था घार मव रण कायमक्रि ढजवानी सिे  ५००.० 

  २० भान्सान ैओर्िािय र  जैमवक झोििि प्रवरद्धमन  ८००.० 

  २१ नगरस् ररय कृर्क  ािीि (३ मदने) ३००.० 

  २२ स्थिग  कृर्क  ामिि २००.० 

  २३ Roving JTE करार ६५०.० 

  २४ 
कृमर् मविा सम्बमन्ि जन प्रम मनमि, व्यवसामयक कृर्क,किमिारी  था अन्य सरोकारवािा  मवि एक मदने अन् रकृया 

गोष्ठी 
१००.० 

  २५ एकवडा एक उत्पादन कायमक्रि का िामग अध्ययन प्रम वेदन २००.० 

  २६  रकारीको मसडमकट मव रण १०००.० 

  २७ क्रप कमटङ (िान / गहु) ५०.० 

  २८ िाटो जाँि मशवीर संिािन  था कृमर् िजन मव रण  ३००.० 

  २९ आइ. मप. एि. कृर्क पाठशािा संिािन ३००.० 

  ३० आकमस्िक वािी संरक्षण सेवा ३००.० 

  ३१ उत्कृष्ठ कृर्क सिजह/ कृर्क सम्िान कायमक्रि ५०.० 

  ३२ अन् र मजल्िा कृर्क भ्रिण ३००.० 

  ३३ कृमर् िेिा प्रदमशनी २००.० 

  ३४ रामरिय िान मदवश कायमक्रि ७५.० 

  ३५ कृमर् सम्वमन्ि सजिना प्रशारण १००.० 

  ३६ अनजगिन  था सजपरीवेक्षण २००.० 

१.२ पशु लवकास कार्ाक्रम तर्ा  १५३००.० 

  १ सािामजक पररिािक (पशजसेवा प्रा.) ३२०.० 

  २ Artificial Insemination सम्बन्िी कायमक्रि १४७.० 

  ३ िाग  साझेदारीिा हुिाकी िागम दजग्ि उत्पादन कायमक्रि २१३३.० 

  ४ गाईको साना व्यवसामयक कृमर् उत्पादन केन्र (पकेट) मवकास कायमक्रि संिािन २५००.० 

  ५ भौम क सािग्री  था िेमशनरी खररद ८००.० 

  ६ पशज प्रजनन  था नश्ल सजिार कायमक्रि (गाईभसैीिा कृम ि गभामिान) ५००.० 

  ७ पशजपंक्षी उपिार सेवा (और्िी खरीद) ६००.० 

  ८ प्रयोगशािा सेवा (ररएजेण्ट, कटन, स्िाईड आमद खररद) १००.० 

  ९ एि.एस.मब.क्यू. खोप(भ्यागज े र िरिरे, खोरे , रेमबज, मप.मप.आर. रोग मवरुद्ध) ६००.० 

  १० 
पशजजन्य पदाथमको िागी बजार प्रवद्धमन कायमक्रि     (मिमिङ भ्याट, िासज पसि सजिार, डेरी पसि सजिार, च्यापकटर 

खरीद आदी) 
१२००.० 

  ११ 
कोमभड प्रभामव   था अन्य कृर्कहरुको-व्यवसायीक साझेदारी पशजपािन अनजदान कायमक्रि    (गाई/भैसी, बाख्रा, बंगजर, 

िाछा फिमहरु सजिार  था कम्पोि मपट मनिामणआदी) 
२६००.० 

  १२ साझेदारीिा उन्न  गाईको पकेट के्षर स्थापना सहयोग कायमक्रि २५००.० 
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  १३ गाई/भैसी,बाख्रा,सफा दजि उत्पादन सम्बन्िी ३ मदने  ामिि २५०.० 

  १४ पशज स्वास््य था बाझोपन मनवारण मशमबर २००.० 

  १५ िेिा िहोत्सविा स्टि मनिामण ५०.० 

  १६ पशज मवकास सम्बन्िी अन् मक्रम या गोष्ठी ५०.० 

  १७ न.पा.को प्रत्येक वडाहरुिा स्थिग  परजीमब मनयन्रण मशमबर १ मदने संिािन गने ५५०.० 

  १८ मबमबि कायमक्रि अनजगिन  था अन्य प्रशासमनक २००.० 

१.३ सहकारी १६००.० 

  १ सहकारी संस्थाहरुिाई िेखा  ामिि ६००.० 

  २ अनजगिन, िजल्यांकन १००.० 

  ३ सफटवेर खररद ५००.० 

  ४ पवूम सहकारी मशक्षा कायमक्रि २००.० 

  ५ सहकारीको बजारीकरण, उत्पादन सम्बन्िी गोष्ठी २००.० 

१.४ उद्धोग तथा बालणज्र् १६००.० 

  १ व्यवसाय संिान सम्बन्िी घजमम्  मशमवर संिािन ५००.० 

  २ मवपन्न दमि हरुको िामग व्यवसाय प्रवमदमन सहयोग ५००.० 

  ३ कर सप्ताह १००.० 

  ४ घरेिज  था साना उद्दोग िहासंघको सहकायमिा गररने सीपििूक कायमक्रि ५००.० 

१.५ प्रर्ाटन २०००.० 

  १ कमपििाि बाि उद्दान सौन्दयमकरण १०००.० 

  २ राजापानी पयमटकीयस्थि, खारखानी मपमक्नक के्षर र आकासे पजिको DPR  यारी १०००.० 

१.६ श्रम तथा रोजगार १८००.० 

  रोजगार प्रवद्धमन कायमक्रि - 37100101  

  १  िब  था सजमबिा -मवमत्तय साक्षर ा सहजक ाम क्रायमक्रि ४०५.० 

  २  िब  था सजमबिा- िनोसिामजक परािशम क ाम ४०५.० 

  ३ आप्रवासी स्रो  केन्रको कायामिय संिािन/ किमिारी भ्रिण खिम / मशरोभार खिम ६८.० 

  ४ ररटनी स्वयंि सेवक पररिािन ४७६.० 

  ५ 
सरोकारवािाहरुसंगको अन् रमक्रया  था अमभिजखीकरण कायमक्रि ( प्रहरी /परकार/स्थानीय जनप्रम मनिी/ सिजदायका 

अगजवाहरुिाई आप्रावसन को असर  था प्रभाव / कािदारिाई सिामजक बमहस्करण प्रभाव न्यूमनकरण) 
४५.० 

  ६ िनोसिामजक परािशम संिािन खिम २०४.० 

  ७ मवमत्तय साक्षर ा क्रायमक्रि संिािन खिम १३६.० 

  ८ सिजदाय अमभिजखीकरण १५.० 

  ९ बैदेमशक रोजगारीिा जान िाहने सम्भामव  कािदारहरुिाई गहन अमभिजखीकरण कायमक्रि ६.० 

  १० सम्बमन्ि  सरोकारवािाहरुवाट पररयोजना अनजगिन  था िजल्याकंन ४०.० 

१.७ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम ६३००.० 

  १ प्रामवमिक सहायकको  िव ३६७.० 

  २ रोजगार संयोजकको  िव ४६८.० 

  ३ रोजगार संयोजकको पोसाक १०.० 

  ४ मवपन्न श्रमिकको ज्यािा (दमैनक रु. 517 * संख्या 100 * मदन 100) २२.० 

  ५ रोजगार सेवा केन्रको सँिािन खिम ६४.० 

  ६ प्रामवमिक सहायकको पोसाक १०.० 

  ७ मवपन्न श्रमिकको ज्यािा (दमैनक रु. 517 * संख्या 100 * मदन 100) ५१७०.० 

  ८ रोजगार सेवा केन्रको सजदृढीकरण १८९.० 

१.८ लघुउद्दम लवकास कार्ाक्रम ४२००.० 

  १ 
प्रम रपिामिा छनौट भएका व्यवसाय मवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु िाफम   िघज उिि मवकास िोडेििा नयाँ िघज उििी 

मसजमना गने 
१९६०.० 

  २ 
प्रम रपिामिा छनौट भएका व्यवसाय मवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु िाफम   उििीको स् रोन्नम  (आवश्यक ा 

पमहिानका आिारिा पजन ामजगी र एडभान्स सीप मवकास  ामिि कायमक्रि) 
५००.० 

  ३ अम  गररब पररवारहरुको िामग कमम् िा १० जनाको िामग हुने गरी साझा सजमविा केन्रको स्थापना। ५००.० 

  ४ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रम स्पिाम बमृद्ध गनमका िामग कमम् िा ५ जनाको सिजहिा प्रमबमि हस् ान् रण १४०.० 

  ५ घरेिज  था साना उद्दोग िहासंघको सहकायमिा गररने सीपििूक कायमक्रि ५००.० 

  २२ बजद्ध दशमन कृमर् िमहिा टपरी िेमशन खररद वोडगाउँ ६००.० 

२. सामालजक लवकास ५७०७९७.० 

२.१ लशक्षा ३०१७७२.० 
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  १ 
िाध्यमिक  हका स्वीकृ  दरवन्दीका मशक्षक, राह  अनजदान मशक्षक िामग  िब भत्ता अनजदान (मवशेर् मशक्षा पररर्द 

अन् रग का मशक्षक/किमिारी,प्रामवमिक िारका प्रमशक्षक सिे ) 
५२०००.० 

  २ 
मबिािय स्वास््य मशक्षा, आिा सिहू  था स्थानीय  हिा स्वास््यका िामग सािामजक व्यवहार पररव मन प्रवध्दमन 

अमभयान 
१००.० 

  ३ प्रारमम्भक बाि मवकास सहजक ामहरुको पाररश्रमिक  था मविािय किमिारी व्यबस्थापन अनजदान ८७१९.० 

  ४ मविािय भौम क पजवामिार मनिामण अनजदान १७३१५.० 

  ५ सावमजमनक मविाियका मविाथीहरुका िामग मनशजल्क पाठ्यपजस् क अनजदान ५८१४.० 

  ६  ोमकएका मविाथीको मदवा खाजाका िामग मविाियिाई अनजदान ११२०२.० 

  ७ मविािय सञ्िािन  था व्यवस्थापन अनजदान २७४२.० 

  ८ 
शैमक्षक पहुिँ सजमनमि  ा, अनौपिाररक  था वैकमल्पक मशक्षा कायमक्रि (परम्पराग  मविािय, वैकमल्पक मविािय, 

साक्षर ा र मनरन् र मशक्षाका कायमक्रि सिे ) 
५५८.० 

  ९ मविाियिा शैमक्षक गजणस् र सजदृढीकरण एवि ्कायमसम्पादनिा आिारर  प्रोत्साहन अनजदान ५२७२.० 

  १० सािजदामयक मविाियका छाराहरुिाई मनशजल्क स्यामनटरी प्याड ब्यवस्थापन ४८१३.० 

  ११ प्रम  मविाथी िाग का आिारिा मशक्षण मसकाइ सािग्री एवि ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनजदान ३५८४.० 

  १२ सावमजमनक मविाियिा अध्ययनर  मविाथीहरुका िामग छारबमृत्त (आवासीय  था गैरआवासीय) ३८८१.० 

  १३ प्रारमम्भक बाि मवकास सहजक ामहरुको पाररश्रमिक  था मविािय किमिारी व्यबस्थापन अनजदान १४४४.० 

  १४ मविािय भौम क पजवामिार मनिामण अनजदान २८७५.० 

  १५ सावमजमनक मविाियका मविाथीहरुका िामग मनशजल्क पाठ्यपजस् क अनजदान ९६३.० 

  १६  ोमकएका मविाथीको मदवा खाजाका िामग मविाियिाई अनजदान १८५५.० 

  १७ मविािय सञ्िािन  था व्यवस्थापन अनजदान ४५४.० 

  १८ 
शैमक्षक पहुिँ सजमनमि  ा, अनौपिाररक  था वैकमल्पक मशक्षा कायमक्रि (परम्पराग  मविािय, वैकमल्पक मविािय, 

साक्षर ा र मनरन् र मशक्षाका कायमक्रि सिे ) 
९३.० 

  १९ मविाियिा शैमक्षक गजणस् र सजदृढीकरण एवि ्कायमसम्पादनिा आिारर  प्रोत्साहन अनजदान ८७३.० 

  २० सािजदामयक मविाियका छाराहरुिाई मनशजल्क स्यामनटरी प्याड ब्यवस्थापन ७९७.० 

  २१ प्रम  मविाथी िाग का आिारिा मशक्षण मसकाइ सािग्री एवि ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनजदान ५९४.० 

  २२ सावमजमनक मविाियिा अध्ययनर  मविाथीहरुका िामग छारबमृत्त (आवासीय  था गैरआवासीय) ६५२.० 

  २३ प्रारमम्भक बाि मवकास सहजक ामहरुको पाररश्रमिक  था मविािय किमिारी व्यबस्थापन अनजदान २०४३.० 

  २४ मविािय भौम क पजवामिार मनिामण अनजदान ४०६८.० 

  २५ सावमजमनक मविाियका मविाथीहरुका िामग मनशजल्क पाठ्यपजस् क अनजदान १३६३.० 

  २६  ोमकएका मविाथीको मदवा खाजाका िामग मविाियिाई अनजदान २६२५.० 

  २७ मविािय सञ्िािन  था व्यवस्थापन अनजदान ६४२.० 

  २८ 
शैमक्षक पहुिँ सजमनमि  ा, अनौपिाररक  था वैकमल्पक मशक्षा कायमक्रि (परम्पराग  मविािय, वैकमल्पक मविािय, 

साक्षर ा र मनरन् र मशक्षाका कायमक्रि सिे ) 
१३१.० 

  २९ मविाियिा शैमक्षक गजणस् र सजदृढीकरण एवि ्कायमसम्पादनिा आिारर  प्रोत्साहन अनजदान १२३६.० 

  ३० सािजदामयक मविाियका छाराहरुिाई मनशजल्क स्यामनटरी प्याड ब्यवस्थापन ११२८.० 

  ३१ प्रम  मविाथी िाग का आिारिा मशक्षण मसकाइ सािग्री एवि ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनजदान ८४०.० 

  ३२ सावमजमनक मविाियिा अध्ययनर  मविाथीहरुका िामग छारबमृत्त (आवासीय  था गैरआवासीय) ९२४.० 

  ३३ 
आिारभ ू  हका स्वीकृ  दरवन्दीका मशक्षक, राह  अनजदान मशक्षकका िामग  िब भत्ता अनजदान (मवशेर् मशक्षा पररर्द 

अन् रग का मशक्षक/किमिारीहरु सिे ) 
१४८१००.० 

  ३४ नगर स् ररय कक्षा ८ को पररक्षा व्यवस्थापन र संिािन ४००.० 

  ३५ सट्टा मशक्षक  िव ४६८.० 

  ३६ प्र.अ बैठक व्यवस्थापन १५०.० 

  ३७ प्रम भा पमहिान र प्रोत्साहन (मविािय स् र)  १००.० 

  ३८ बैकमल्पक िाध्यि बाट मशक्षण मसकाइ प्रविनम कायमक्रि ७००.० 

  ३९ स्थानीय पाठ्यक्रि मनिामण,छपाइम, व्यवस्थापन र   ामिि संिािन ८००.० 

  ४० स्वयि सेवक मशक्षक प्रोत्साहान जाइका संग सहकायम १०००.० 

  ४१ सािजदामयक मविाियिा ICT व्यवस्थापन ५००.० 

  ४२ मशक्षको िागिा आिारर   ामिि ४००.० 

  ४३ शैमक्षक रणनीम क योजना मनिामण १००.० 

  ४४ शैमक्षक प्रदशमन १००.० 

  ४५ शैमक्षक अविोकन भ्रिण  ३००.० 

  ४६ मवर्यग  मशक्षक बैठक ५०.० 

  ४७ मविािय मनररक्षण अनजगिन र पषृ्ठपोर्ण र संिार १३२.० 
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  ४८ वािमवकास केन्र र सािाग्री व्यवस्थापन ६००.० 

  ४९ मविािय सजिार  योजना मनिाणम कायमशािा  २००.० 

  ५० पवूम प्राथमिक मशक्षक हरुका िामग पजन ामजगी  ामिि  २५०.० 

  ५१ पवूम प्राथमिक मशक्षक  था मविािय क्रिमिारीका िामग  प्रोत्साहन २७७२.० 

  ५२ मशक्षा सरोकारहरु संग शमैक्षक गजणस् रका िामग शैमक्षक अन् रमक्रया,संवाद कायमक्रि २००.० 

  ५३ IEMIS  ामिि  था व्यवस्थापन सम्बन्िी कायमक्रि २००.० 

  ५४ कायमसम्पादनको आिारिा उ कृष्ठ मविािय,  मशक्षक, मवध्याथी िाइम प्रोत्साहन कायमक्रि १००.० 

  ५५ शैमक्षक मदवश पजरस्कार , सम्िान कायमक्रि  था नगर स् ररय अम ररक्त मक्रयाकिाप १५०.० 

  ५६ शैमक्षक क्यािेन्डर मनिामण १००.० 

  ५७ शैमक्षक सजिार िगाए का अन्य  कायमक्रििा  गै.स.स संग सहकायमिा गररने कायमक्रि ३००.० 

  ५८ वाििरैी शासनका सजिक कायमवन्यन िगाय  कायमक्रि र घोर्णा सम्बन्िी कायम २०००.० 

२.२ स्वास््र् ६६०७५.० 

  १ उच्ि जोमखििा रहकेा सिजदायिा मवरािी खोजपड् ाि कायमक्रि ५०.० 

  २ कज ष्ठरोगको मवरािी, पररवार  था मछिेकीको सम्पकम  पररक्षण  था LPEP सेवाको मनरन् र ा ५०.० 

  ३ कज ष्ठ प्रभामव  सिजहका िामग आय आजमन कायमक्रि ५०.० 

  ४ मवश्व कज ष्ठरोग मदवस  था अपांग ा मदवसको उपिक्ष्यिा कायमक्रि २०.० 

  ५ मविाियिा कज ष्ठरोगबारे जनिे ना  था पररक्षण कायमक्रि ३०.० 

  ६ 
पामिका स् रिा स्वास््य संस्थाहरुको िामसक सूिना संकिन, भेररमफकेशन एवं गजणस् र सजिार साथै िौिामसक एवं 

बामर्मक समिक्षा 
२००.० 

  ७ 
स्वास््य िौकीको न्यजन ि सेवा िापदण्ड कायमन्वयन, सजमरढीकरण  था समिक्षा (स्वास््य िौकीको न्यजन ि सेवा 

िापदण्ड कायमक्रिको समिक्षा ) 
३२०.० 

  ८ 
स्थानीय मनकाय अन् गम को प्राथमिक अस्प ािहरुको न्यजन ि सेवा िापदण्ड कायमक्रि संिािन  था सजमरमिकरण 

अनजदान 
२५४५.० 

  ९ 
आिारभ ू  था आकमस्िक सेवाको सजमनि  का िामग और्िीको आपमू म र उपयोग, सम्वमन्ि कायमक्रिहरुको अनजगिन 

 था िलू्याङकन (अनजगिन िजल्याङ्कन  था कायमक्रि कायामन्वयन भ्रिण खिम) 
६०.० 

  १० मवरािीको िामग ओ.मप.मड.मटकट (कावमन कपी समह को ) छपाई १००.० 

  ११ 
आिारभ ू  था आकमस्िक सेवाको िामग और्मि र स्वास््य सजरक्षा सािग्री (PPE बाहके) खररद  था और्मि 

िगाय का सािग्रीको ढजवानी  था ररप्यामकंग र मव रण सिे  
१६००.० 

  १२ 
स्थानीय  ह मभरका स्वास््यकिीहरु,ि.स्वा.स्वय.से. का िामग आिारभ ू  था आकमस्िक सेवा अन् गम  आँखा, नाक, 

कान, घाटी  था िजख स्वास््य सम्वमन्ि प्राथमिक उपिार बारे अमभिजमखकरण /  ामिि 
७५.० 

  १३ 

पामिकास् रिा खोप र सरसफाई प्रवर्िन कायमक्रिको समिक्षा, सूक्ष्ियोजना अध्यावमिक र पामिका खोप सिन्वय 

समिम को अमभिजमखकरण सिे  पामिका स् रिा २ मदन, वडा खोप सिन्वय समिम को स्वास््य संस्था, वडा स रिा 

अमभिजमखकरण १ मदन  था पणूम खोप सजमनि  ाको िागी घरिजरी सर 

२०६.० 

  १४ 

बाह्य खोप केन्र बाट गजणस् ररय खोप सेवा प्रदान गनम खोप केन्रिा ब्यवस्थापनको िामग फमनमिर ब्यवस्था, सम्बमन्ि  

वडा खोप सिन्वय समिम  िाफम    यारी एवं खररद, ३००० खोप केन्रिा प्रम  खोप केन्र रु १०००० दरिे, कमम् िा 

टेवि १, कज सी १ र सानो बेञ्ि १ र हा  

४०.० 

  १५ पोर्ण कायमक्रि ५५४.० 

  १६ 
सिजदायिा आिारर  नवजा  मशशज  था बाि रोगको एकीकृ  व्यवस्थापन (IMNCI) कायमक्रि समिक्षा  था स्वास््य 

संस्थाहरुिा onsite coaching 
१००.० 

  १७ मनशजल्क नवजा  मशशज सोिभनाम कायमक्रि ३००.० 

  १८ िा  ृ था नवमशशज कायमक्रि अन् गम  आिा सजरक्षा, गभमव ी उत्पे्ररणा सेवा, न्यानो झोिा र मनशजल्क गभमप न कायमक्रि २१३६.० 

  १९ िा  ृ था नवमशशज कायमक्रि १०६४.० 

  २० मबिािय स्वास््य मशक्षा  था मविािय नसम पररिािन २९.० 

  २१ 
प्रयोगशािािा क्षयरोग संक्रिण मनयन्रण (भमेन्टिेसन,एक्जहस्ट फ्यान, फमनमिर,अटोक्िेभ, ििम -सम्भार  था पररव मन) 

सम्बन्िी मक्रयाकिाप 
१५.० 

  २२ 
आमथमक मस्थम  किजोर रहकेा पजनिःउपिारिा रहकेा पी.मब.सी. मबरािीहरुिाई उपिार अवमिभर पोर्ण खिम  था सम्पकम  

परीक्षण 
२७.० 

  २३ 

उपिार केन्रहरुिा आकमस्िक अवस्थािा औसमि एवं ल्याब सािाग्री ढजवानी, कायमक्रिका िामग आवश्यक स्टेशनरी, 

ट्यािी सीट िगाय का फिम फरिटे फोटोकपी, कायमक्रिको मनयमि  अनजगिन  था िजल्यांकन,स्थिग  अनजमशक्षण, 

क्षयरोगका मबरािीको िौिामसक कोहटम मवशे्लर्ण र ई-मट.मब रज 

१३९.० 

  २४ 

क्षयरोगका जोमखियजक्त जनसंख्यािा (दगूमि वस् ी, मपछमडएको वगम बसोवास स्थि, कायमक्रि स्वास््य संस्थाबाट टाढा 

रहकेा बस् ी  था स्वास््य सेवािा पहूि कि भएका, कारागार, गजम्बा, स्कज ि, बिृाश्रि,ॵिोमगक के्षर)सकृय क्षयरोग 

खोजपड ाि कायमक्रि 

९०.० 
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  २५ 
रामरिय िमहिा स्वास््य स्वयंसेमवका कायमक्रि (पोशाक प्रोत्साहन, या ाया  खिम, वामर्मक समिक्षा गोष्ठी र मदवस िनाउने 

खिम सिे ) 
१६००.० 

  २६ 
स्थानीय  हका स्वास््य िौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्प ािहरुिा कायमर  किमिारीहरुको  िव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, 

पोर्ाक िगाय  प्रशासमनक खिम सिे  
३९१००.० 

  २७ 
कोमभड १९ िगाय  मवमभन्न िहािारीजन्य रोगहरुको रोकथाि, मनयन्रण  था मनगरानीका िामग सरोकारवािा सँगको 

अन् रमक्रया  था RRT, स्वास््यकिी पररिािन 
५०.० 

  २८ हामत्तपाईिे रोग मबरूध्दको आि और्िी सेवन (MDA) कायमक्रि सञ्िािन (१३ मजल्िाका १३८ पामिकाहरू) १३८०.० 

  २९ 
औिो  था कािाजार िाहािारी हुने के्षरको छनौट गरी मबर्ामद छकम ने (रेस्पोन्सीभ स्पे्रइङ सिे ), मकटजन्य रोग मनयन्रण 

कायमक्रिको अनजगिन एवि ्िलू्याङ्कन  था मकटजन्य रोग मनयन्रणका िामग बहुमनकाय अन् रमक्रया गने 
३०.० 

  ३० 
पशजपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फज एन्जा, बडम फ्िज, AMR, मसमिसकोमसस, टक्सोप्िाज्िोमसस आमद मवमभन्न सरुवारोग सम्बमन्ि 

रोकथाि  था मनयन्रणका िामग सिे ना कायमक्रि 
२०.० 

  ३१ 

मवमभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जजनोमटक, िानमसक स्वास््य सम्बमन्ि अन् रमक्रया कायमक्रि  था मदवसहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्िहत्या रोकथाि मदवस, िानमसक स्वास््य मदवस, अल्जाईिर 

मदवस, रेमबज मदवस, मवश्व औिो मदवस) िनाउन े

१२०.० 

  ३२ स्वास््य संस्था नभएका वडाहरूिा आिारभ ू स्वास््य सेवा केन्रहरुको संिािन खिम २०००.० 

  ३३ 
जन्ि देखी २३ िमहना सम्िका बािबामिकाहरुको मनयमि  बमृद्ध अनजगिन गरी  ौि मिने पोर्ण कायमक्रिका िामग 

स्वास््य किी पररिािन  था अनजगिन कायमक्रि 
३५०.० 

  ३४ 
स्वास््य संस्थाहरुिा सजत्केरी हुन प्रोत्साहनका िागी स्थामनय अस्प ाि र बमथमङ सेन्टरिा प्रसज ीहुने िमहिा हरुिाई 

मनशजल्क एम्बजिेन्स सेवा संन्िािन गररने 
५००.० 

  ३५ पजणम संस्थाग  सजत्केरी सेवा (zero home delivary) घोर्णा कायमक्रि ७५.० 

  ३६ गजेहडा स्वास््य िौमकिा प्रयोगशािा स्थापना ३००.० 

  ३७ हथौसा स्वास््य िौमक ििम  संम्भार  था िि मनिामण ७००.० 

  ३८ पटना स्वास््य िौमकिा कम्पाउन्ड ( ार जािी) मनिामण ३००.० 

  ३९ स्वास््य िौकीहरुको व्यवस्थापन  था संिािन खिम ३००.० 

  ४० आिारभज  स्वास््य सेवा केन्र , शहरी स्वास््य सेवा केन्र व्यवस्थापन  था संिािन खिम १२५.० 

  ४१ शहरी स्वास््य सेवा केन्र बरवािा कम्पाउन्ड ( ार जािी) र शौिािय मनिामण  ३००.० 

  ४२ अस्प ाििा मिमकत्सक  था स्वास््य किी पारीश्रमिक  ५००.० 

  ४३ मपपरा अस्प ाििा ARV सेवा मवस् ार  था स्वास््य किीहरुको सो-सम्बन्िी  ामिि संिािन १५०.० 

  ४४ प्रयोशािाहरुिा कायमर  स्वास््य किीहरुिाई पाररश्रमिक  ७००.० 

  ४५ वामर्मक शमिक्षा  था योजना  जजमिा कायमक्रि ७५.० 

  ४६ िमहिा स्वास््य स्वंय सेमवका या ाया  प्रोत्साहान  था मदवश िनाउने कायमक्रि  १४००.० 

  ४७ और्िी  था समजमकि सर-सिान खररद  ३३००.० 

  ४८ प्रयोशािा सािाग्री खररद  ५००.० 

  ४९ Mask, Gloves, PPE सजरक्षा सािाग्री खरीद (COVID-19 रोग रोकथाि  था मनमयन्रण)  २०००.० 

  ५० स्वास््य संस्थाहरुको सजपररवेक्षण अनजगिन इन्िन र संिार सिे   २००.० 

  ५१ स्वास््य सम्बन्िी मवमवि कायमक्रि  २००.० 

२.३ स्वास््र् (आर्वेुद) ४२५०.० 

  १ आयजवेद और्िाियको िािज  था कायमक्रि बजेट ३०००.० 

  २ 

कोरोना भाइरस मनयन्रण  था व्यवस्थापन कायमक्रि (सिजदायिा गएर स्वास््यव ृ, आहार, मवहार, मविार, जीवन शैिी, 

योग, COVID 19 को बारेिा जनिे ना जगाउँदै  सहभागीहरुिाई स्थामनय स् रिा पाइने रोग प्रम रोिात्िक क्षि ा 

अमभबमृद्ध  गने जमडबजमटहरु जस् ै गजजो, वेसार, अश्वगन्िा, अििा आमदको िहत्व र दैमनक मजवनिा प्रयोग गनम प्रोत्साहन 

गने । ) 

१५०.० 

  ३ योग मशमवर १००.० 

  ४ औ.  था कच्िा पदाथम खररद ५००.० 

  ५ स्वास््यकिीहरुको वमृ  मवकासका िामग  ामिि(पवूमकिम / पंिकिम, योग   ामिि मिन प्रमशक्षण केन्रिा पठाउन े।) ५०.० 

  ६ 
गाँउघर मक्िमनक  था नसने रोग व्यवस्थापन कायमक्रि(प्रत्येक िमहनको २ पटक गजेहडा र ओदारी पररवार मनयोजन 

केन्रिा गरी नसने रोग रोगथाि  था न्यूमनकरण, व्यवस्थापन  था मबरािी पररक्षण  था और्िी मव रण  था परािशम) 
२००.० 

  ७ 
जेष्ठ नागररकका िामग रसायन / इम्यजमनमट बिमक और्िी   था स् नपाई आिाहरुका िामग दजग्िबद्धमक और्िी मव रण 

कायमक्रि(६० वर्म िामथका जेष्ठ नागररक  था ६ िमहना मभरका स् नपाइ आिा) 
२००.० 

  ८ आयजवेद व्यवस्थापन (दमैनकहुने  सािान्य खिम) ५०.० 

२.४ खानेपानी तथा सरसर्ार्ा र र्ोहर व्र्वस्थापन ५०५०.० 

  १ खानेपानी १०००.० 

  २ मसउटी िोकिा सावमजमनक शौिािय मनिामण १०००.० 
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  ३ ल्यान्डमफल्ड साईड  १५००.० 

  ४ शामन् कज ञ्ज ििजवन िाििा सावमजमनक शौिािय मनिामण १०००.० 

  ५ ि सफा गछज म  िेरो शहर ५५०.० 

२.५ संस्कृलत प्रवधान (धालमाक संरचना लनमााण) ८००.० 

  १ िाघी िहोत्सव ३००.० 

  २ होि स्टे संिािन ५००.० 

२.६ र्ुवा तथा खेलकुद १४००.० 

  १ नगर स् ररय िेयर कप संिािन कायमक्रि ८००.० 

  २ रारिपम  रमनङ्ग मसल्ड प्रम योमग ा (स्थानीय  हस् रीय) ४००.० 

  ३ िजख्य िन्री मशल्ड प्रम योमग ा १००.० 

  ४ अन्य खेिकज द कायमक्रि १००.० 

२.७ सामालजक सुरक्षा १८००००.० 

  १ सा.सज. भत्ता १८००००.० 

२.८ बहुके्षरीर् पोिण कार्ाक्रम २५००.० 

  १ बहुके्षरीय पोर्ण कायमक्रि र  म्यािीङ २५००.० 

२.९ बालबाललका, मलहला तथा र्वुार्ुवती ललक्षत कार्ाक्रम ४०५०.० 

  १ स्थानीय  हको िैमगक महसंा मनवारण कोर्िा रकि १००.० 

  २ 

िमहिा, बािबामिका  था ज्येष्ठ नागररक िन्राियको कायम क्षेर (िमहिा, बािबामिका, अपांग ा भएका व्यमक्त, जेष्ठ 

नागररक  था यौमनक  था िैंमगक अल्पसंख्यक) का  ्यांक संकिन  था अिावमिक गरर िमहिा, बािबामिका  था 

ज्येष्ठ नागररक िन्राियिा पठाउनका िामग 

१००.० 

  ३ 

१) सिाजिा रहकेा कज रीम , कज प्रथा, िैङ्मगक महसंा, िानव वेिमवखन  था ओसारपसार मवरुद्ध सिे नाििूक कायमक्रि 

 था अमभयान संिािन 2) िमहिा मवकास कायमक्रिद्धारा प्रवममद  िमहिा सहकारी संस्थाहरुको सजदृढीकरण एवं स्थानीय 

 हको िमहिा उििी संजाि स्थापनाको िामग सहजीक 

१००.० 

  ४ िमहिा सिहू, समिम का िामग अनजमशक्षण कायमक्रि (३ मदने ) १५०.० 

  ५ िमहिा संस्थाको अवस्था मवशे्लर्ण  था रणनीम - पर  जजमिा कायमक्रि गाउँस् र (३ मदने ) ५०.० 

  ६ िमहिा संस्थाका समिम का अध्यक्ष िाझ िौिमसक अन् मक्रया कायमक्रि (१ मदन ेनगरस् र)  १२०.० 

  ७ िमहिा जनप्रम मनमिका िामग १ मदने िमहिा कानजनी अमिकार सम्बन्िी कायमक्रि  ५०.० 

  ८ संभामव  / प्रभामव  के्षरका  िामग िानव बेिमवखन  था ओसार पसार सम्बन्िी सिे ना ििूक कायमक्रि (१ मदन े) ८०.० 

  ९ िमहिा जनप्रम मनमि  था िमहिा सहकारी संस्थाका प्र मनमिको िामग साथ सम्पकम  भ्रिण  २००.० 

  १० स्थानीय  हको िैङ्मगक महसंा मनवारण कोर्  ५००.० 

  ११ नगरमभरका एकि िमहिाहरुका िामग सीप  था क्षि ा मवकास  ामिि  २००.० 

  १२ 
के्षर हरेी िाध्यमिक मविाियका कक्षा ८ र ९ िा अध्ययनर  छार, छाराका िामग बािमववाह न्यूनीकरण  था प्रजनन ्

स्वास््य सम्बन्िी १ मदन ेसिे नाििूक कायमक्रि संिािन  
४००.० 

  १३ मवप िा परेका  था अन्य बािबामिकाको उद्धार  था पजनस्थापना कोर् १००.० 

  १४ नगरस् रीय स् नपान कक्ष संिािन १००.० 

  १५ अन् पजमस् ा सीप हस् ान् रण  था संस्कृम  सम्बिमन कायमक्रि (१ मदने) ८०.० 

  १६ प्रत्येक वडािा १/१ वटा ज्येष्ठ नागररक मदवा सेवा केन्र स्थापना  था संिािन  ५५०.० 

  १७ ज्येष्ठ नागररक देश दशमन कायमक्रि (सबै वडा सिेमटनेगरर) १००.० 

  १८ अपांग ा भएका व्यमक्तका िामग सहायक सािग्री खररद  था मव रण  ५००.० 

  १९ अपांग ा भएका व्यमक्तका िामग सीप  था क्षि ा मवकास  ामिि २००.० 

  २० अपांग ा भएका व्यमक्तको हक अमिकार सम्बन्िी कानजनी अमभिजखीकरण कायमक्रि (१ मदने) ५०.० 

  २१ यौमनक  था िैङ्मगक अल्पसंख्यकका सिस्या पमहिान  था सिे नाििूक कायमक्रि  २०.० 

  २२ मदवस, सभा, सिारोह र अमभयानहरु ३००.० 

२.१० रालरिर् पररचर्पर तथा पञ्जीकरण कार्ाक्रम ४९००.० 

  १ एि. आइम. एस. अपरेटर र मफल्ड सहायको िामग सञ्िार खिम ७.० 

  २ िेमशनरी आजार  था फमनमिर ििम  सम्भार (सेवा केन्र सञ्िािानाथम) ४२.० 

  ३ िसिन्द सािान खररद (सेवा केन्र सञ्िािानाथम) ९०.० 

  ४ मडमजटाइमजेशन कायमको िामग सेवा प्रदायक छनौट गनम मवज्ञापन/सूिना प्रकाशन खिम २५.० 

  ५ सञ्िार सािाग्री प्रसारण  था छपाइम (सञ्िार र पँहुि अमभयान सञ्िािान) १११.० 

  ६ द ाम मसमवर सञ्िािानाथम सेवा प्रदायक छनौटको िामग मवज्ञापन/सूिना प्रकाशन खिम २५.० 

  ७ व्यमक्तग  घटना द ामका द ाम मक ाब मडजीटाइमजेशनका िामग परािशम सेवा ५१९.० 

  ८ पणूम घटना द ाम सजमनमि  गनम द ाम मसमवर पिा  पजरक द ाम मसमवर (Post Registration Camp) सञ्िािन ४८४.० 

  ९ घटना द ाम  था सािामजक सजरक्षा द ाम मसमवर सञ्िािन १९०२.० 
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  १० एि. आइम. एस. अपरेटर र मफल्ड सहायक पाररश्रमिक, िाडपवम ख म  था पोशाक खिम १११६.० 

  ११ 

(१) आयोजना सम्बन्िी अमभिजमखकरण कायमक्रि सञ्िािन (२) द ाम मसमवर सञ्िािन सम्बन्िी 

अमभिजमखकरण/कायमशािा/ ामिि कायमक्रि सञ्िािन (३) गजनासो सजनजवाइ सम्बन्िी अमभिजमखकरण कायमक्रि 

सञ्िािन । सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रम मनिी, स्थानीय CSO, स्थानीय मनकायका अन्य क 

२९५.० 

  १२ एि. आइम. एस. अपरेटर र मफल्ड सहायक देमनक भ्रिण भत्ता  था या ाय  खिम १५०.० 

  १३ स्थानीय  हका किमिारी र जनप्रम मनमिहरुको िामग अनजगिन  था िजल्याकन खिम ८८.० 

  १४ अन्य मवमवि खिम-Periodic meeting costs of LGPCC २२.० 

  १५ अन्य मवमवि खिम-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social accountability २४.० 

३. पूवााधार लवकास २७४७००.० 

३.१ सडक तथा पलु २२३२००.० 

  १ मसििखोरदेमख दजगामनगर हुदै िटेररया ििौिी जोड्ने सडक कािोपरे (सिपजरक) ४०००.० 

  तरार् मधेश सम्बृलद्ध कार्ाक्रम (4000)   

  १ ििौमिया िौक देमख श्रीनगर गाऊ हुद ैसजपादउेरामि सडक स् रोउन्नम  बाणगंगा 5 (संघ) ४०००.० 

  पुल तथा झोलंुगेपलु  (3400)   

  १ बजत्कहावा िस पजि, बाणगंगा नगरपामिका ८, कमपिबस् ज  ३४००.० 

  सडक बोडा (3500)   

  १ सडक बोडम  फम  योजना ३५००.० 

  प्रदेश शसता अनुदानबाट सचंालन हुने र्ोजनाहरु पूवााधार तर्ा  (19000)   

  १ पामिका कोसेिी घर (प्रदमशनी  था मबक्री कक्ष) १०००.० 

  २ बाणगंगा एफ.एि.को छ  ढिान  था सरसफाई वडा नं. ७ १०००.० 

  ३ बाि िा.मव. बैररया वडा नं. १ १०००.० 

  ४ दजगामभवानी आिारभज   मविािय वडा नं.३ १०००.० 

  ५ मसद्धाथम क्याम्पस, बजङिी वडा नं.१ १०००.० 

  ६ श्री िा.मव. झण्डा वडा नं. ५ १०००.० 

  ७ जनज्यो ी िा.मव., िोम पजर वडा नं.७ १०००.० 

  ८ सजयोदय आिारभ ू मविािय, िप्परगाँउ वडा नं.८ १०००.० 

  ९ श्री आदमश आिारभ ू मविािय, भमडहवा वडा नं.११ १०००.० 

  १० मवज्डि िोक देमख दमक्षण फम  हुदँ ैबाणगंगा िाहुरी सहकारी जाने बाटो  था किभडम १०००.० 

  ११ शजद्धोदन जनमजवन िा.मव. वडा नं.९ १०००.० 

  १२ साना मकसान कृमर् सहकारी संस्था मि. हथौसा भवन मनिामण वडा नं. ११ १०००.० 

  १३ िजख्यिन्री ग्रामिण मवकास  था योजना कायमक्रि ७०००.० 

  समपूरक प्रदेश (0)   

  १ कज मनया हुदँै बजिंी ििजिल्ि जोड्ने बाटो २५००.० 

  २ हथौसा िेिा िाग्ने स्थान देमख म िकाहाना हुदँै बभनी जोड्ने सडक २५००.० 

  ३ होराईजन िोकदमेख शामन्  डाँडा हुदँै ठाँटी जोड्ने बाटो कािोपर े २५००.० 

  ४ झन्डा गाउँ बाटो कािोपर े २५००.० 

  ५ खजटेनी देमख गणेशपजर हुदँै िक्षिणघाट जोड्ने सडक कािोपर े २५००.० 

  ६ िैरेनीडाँडा र िन्रे टोिको सडक कािोपर े २५००.० 

  ७ वािापजर मससेनी िनेशपजर सडक कािोपर े २५००.० 

  ८ िौवा बोररङदेमख बदमवा स्कूिसम्िको सडक कािोपर े २५००.० 

  संघीर् लवशेि (18000)   

  १ शजद्धोिन िा. मव. भवन मनिामण ८०००.० 

  २ बाणगंगा िा.मव. भवन मनिामण, िौगाई १००००.० 

  नगर स्तरीर् र्ोजना (151300)   

  १ वडा कायामियको भवन मनिामण २, ६ र ८ ५०००.० 

  २ बजद्ध रंगशािाको कवडमहि १५००.० 

  ३ किानन्दको घरदेमख िक्ष्िण खनािको घरसम्ि सडक कािोपरे वडा नं. ६ ३८००.० 

  ४ डडौिी देमख बजद्धिागमसम्िको सडक कािोपरे वडा नं. ६  १०००.० 

  ५ बाणगंगा िक्रपथ मनिामण ३०००.० 

  ६ ििम सम्भार कोर्( नगरमभरका मवमभन्न सडक) ३५००.० 

  ७ राजिागम देमख नगरपामिकाको कायामियसम्ि जोड्ने सडक कािोपरे  २०००.० 

  ८ िदन आमश्र  सिमृ  भवन मनिामण सजिार कमपिवस् ज ५००.० 

  ९ मबपी सिमृ  भवन मनिामण सजिार कमपिवस् ज ५००.० 
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  १० बल्ड बैंकको पवूामिार मनिामण ५००.० 

  ११ िनकािना संस्कृ  मविा मपठको छाराबास भवन मनिामण सजिार २५००.० 

  १२ मसद्धाथम  क्याम्पस (प्रामवमिक मशक्षा संिािनका िामग भौम क पवूामिार) २५००.० 

  १३ मसद्धाथम क्याम्पसको सभाहि जाने सडक मनिामण ५००.० 

  १४ िक्ष्िणघाट दाहसंस्कार संरक्षण २०००.० 

  १५ कमपिवस् ज सािजदामयक अस्प ाि १२००.० 

  १६ िोम पजर देमख बहादजरपजर जोड्ने कोठी नमदिा अिजरो कल्वटम मनिामण पटना १५००.० 

  १७ ओदारी गाउँमभर सडक कािोपर े १५००.० 

  १८ पवूामिार नगर प्रिजख ५०००.० 

  १९ पवूामिार नगर उप प्रिजख ५०००.० 

  २० म्यामिङ (प्रदेश सिपजरक, संघ सिपजरक म्यामिङ) ३५०००.० 

  २१ मविािय ििम   था संभार कायमक्रि १५००.० 

  २२ खोप केन्र मनिामण  १०००.० 

  २३ मपपरा अस्प ाि भौम क पवूामिार  था िेमशनरी खररद ७०००.० 

  २४ िकसमिम को दमक्षण सडक कािोपर े १०००.० 

  २५ राजािागम देमख िन्रेटोि हुदँै बठनपजरा जोड्ने सडक कािोपरे  ३०००.० 

  २६ िम्कीपजर ठाटी सडक कािोपर े ४५००.० 

  २७ ३ नं  वडा कायामिय भवन मनिामण ५०००.० 

  २८ नगरमभरका सडक कािोपरे (७०/३०) १००००.० 

  २९ नगरमभरका सडक कािोपरे (५०/५०) १००००.० 

  ३० गजेहडा म नकज ने देमख िोहगोररया ४ नं. वडाको मसिाना हुदँै कािाबन्जार ३ नं. वडाको मसिानासम्ि सडक स् रोन्न ी २०००.० 

  ३१ बठनपजरादमेख झजंगा जोड्ने सडक कािोपर े १०००.० 

  ३२ गजेहडा भक्तौिी सडक अन् गम  वडा नं. ४ सैमनक टोििा नािी मनिामण ८००.० 

  ३३ वैदौिी प्रम डाडा सडक  वडा नं. ६ २०००.० 

  ३४ बनगाई जरुवाको अिजरो सडक कािोपर े १५००.० 

  ३५ ढोडेकोि सडक ३०००.० 

  ३६ िौवा बोररङदमेख खानेपानी टंकीसम्ि जाने सडक कािोपर े २०००.० 

  ३७ सािजदामयक भवन वडा नं. ११ १५००.० 

  ३८ नगरिा मवमभन्न सािजदामयक भवन मनिामण  १५००.० 

  ३९ िेच्क्यजरी पमिि बनगवासम्ि सडक कािोपर े ५०००.० 

  ४० दमक्षण िेम या गाउँदमेख मपपरा िाकरिौडा जोड्ने सडक कािोपर े ५०००.० 

  ४१ शजगििोक िखनपारा कोमनया सडक कािोपरे ५०००.० 

३.२ लसंचाई १५००.० 

  नगरस्तरीर् लसचंाई तर्ा का (1500)   

  १ श्रङ्ृमगघाट मसंिाई योजना १५००.० 

३.३ पूवााधारका अन्त्र् कार्ाक्रमहरु २००००.० 

  १ स्थानीर् पवूााधार साझेदारी लवकास कार्ाक्रम २००००.० 

३.४ भवन तथा अन्त्र् सावाजलनक लनमााण ३००००.० 

  १ सावमजमनक जग्गा संरक्षण ३०००.० 

  २ बसपाकम  मनिामण १०००.० 

  ३ िायादवेी रंगशािा १०००.० 

  ४ िाग  सहभामग ा भजक्तानी २५०००.० 

४. वातावरण तथा लवपद् व्र्वस्थापन लवकास ९१००.० 

४.१ वन तथा भू-संरक्षण ५००.० 

  १ जबैया ििू संरक्षण ५००.० 

४.३ जल उत्पन्त्न प्रकोप लनर्न्त्रण ५००.० 

  नदी तटबन्त्ध लनर्न्त्रण कार्ाक्रम   

  १ नदीजन्य पदाथमको IEE ५००.० 

४.४ उजाा ८००.० 

  रालरिर् ग्रामीण तथा नवीकरणीर् उजाा कार्ाक्रम - 30800104   

  १ सौयम उजाम प्रमबमि जडान ३००.० 

  २ बायोग्यास जडान २००.० 

  ३ सजिाररएको िजिो (बायोिास) प्रमबमि जडान २००.० 



"समृद्ध बाणगंगाको मूल आधारः कृषि, पर्यटन, वातावरण, पूवायधार तथा रोजगार" 
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मस.नं. क्र.सं. कायमक्रि मशर्मक कूि जम्िा 

  ४ नीम ग ,प्रशासमनक  था ब्यबस्थापन खिम १००.० 

४.५ लवपद व्र्वस्थापन ६५००.० 

  लवपद् पूवा तर्ारी, खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको पवूा भण्डारण कार्ाक्रम   

  १ मवपद पवूम यारी सािाग्री खररद १०००.० 

  २ मवपद पजवम यारी एवं प्रम कायम योजना मनिामण ५००.० 

  ३ मवपद कोर् ५०००.० 

४.६  अन्त्र् र्ोजना तथा कार्ाक्रम ८००.० 

  १ उपभोक्ता समिम  र टोिमवकास संस्थाका पदामिकारीहरुिाई  ामिि ८००.० 

५. संस्थागत लवकास तथा मानव संसाधन १२८९४०.८ 

५.१ सूचना तथा संचार  ३७००.० 

  १ नगर गम मवमि टेमिमभजन कायमक्रि ५००.० 

  २ नगर गम मवमि कायमक्रि (रेमडयो) ५००.० 

  ३ परकार िहासंघ भवन मनिामण सजिार ५००.० 

  ४ रेमडयो बाणगंगा भवन मनिामण सजिार ५००.० 

  ५ बजद्ध आवाज टेमिमभजनको स्टजमडयो मनिामण ६००.० 

  ६ दैमनक पमरका ३००.० 

  ७ नगर गम मवमि अनिाईन  था साप्तामहक पमरकाहरु ४००.० 

  ८ सावमजमनक सजनजवाई (२) २००.० 

  ९ 
नगरका मबमभन्न सावमजमनक सरोकारका सूिनाहरु (नगरिा कायामिय स्थापना गरी  मक्रयामशि छापा मिमडया िाफम  ) 

संिार प्रकाशन  
२००.० 

५.२ चालु तथा प्रशासलनक खचा १२०३७४.४ 

  १ िािज  था प्रशासमनक ११८८७४.४ 

  २ नगर प्रहरी छनौट, भनाम  था  िव १५००.० 

५.३ न्त्र्ार् तथा मेललमलाप ११००.० 

  १ िेिमििाप क ामको  ामिि संिािन ४००.० 

  २ िेिमििाप केन्र स्थापनाका िामग भौम क पजवामिार ५००.० 

  ३ न्यायीक समिम का पदामिकारी  था किमिारीहरुको क्षि ा अमभबमृद्ध २००.० 

५.४ र्ोजना त्र्ाङ्क तथा प्रोर्ाईल ४५००.० 

  १ मडमजटि नगर प्रोफाईि २४००.० 

  २ वास योजना मनिामण ५००.० 

  ३ आवमिक योजना मनिामण १०००.० 

  ४ भवन अमभिेमखकरण मशमवर संिािन (प्रारमम्भक द ाम) ५००.० 

  ५ सावमजमनक मनिामण िापदण्ड अद्दावमिक १००.० 

५.५ स्थानीर् शासन संचालन कार्ाक्रम ३६६.४ 

  १ स्थानीय शासन संिािन कायमक्रि ३६६.४ 

६. वडास्तरीर् र्ोजना तथा कार्ाक्रम ११००००.० 

 

 

िन्यवाद !! 

िक्रपाणी अयामि 

नगर उप–प्रिजख 


