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सम्मानित िगर सभाका अध्यक्षज्यू, 

िगर सभाका सदस्यज्यूहरु, 

उपनस्ित कममचारी वगम र अन्य महािुभावहरू, 
 

जिरी नगरपाजिकाको यस सम्मानीत नगर सभा समक्ष नेपािको संजवधानको धारा २३० तथा स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम आजथयक वर्य २०७९/०८० को रािश्व र व्यय को अनमुान 

(बिेट) पेश गनय  पाउदँा म अत्यन्त गौरवाजन्वत भएको छु ।  

सशुासन, जवकास र सेवा प्रवाहमा आम जिरीबासी नागररकहरुिे देखाएको चासो, जवजभन्न जवद्धत वगयबाट 

प्राप्त सझुाव, जवगत वर्यहरुका बिेट कायायन्वयनमा देजखएका चनुौतीहरुिाई केिाउदँै, नेपािको संजवधान तथा स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे तोकेका अजधकार के्षत्र तथा जिम्मेवारीप्रजत प्रजतवद्ध रही नेपाि सरकार तथा बागमती 

प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीजत तथा काययक्रमहरुिाई मध्य निर गदै जिरी नगरपाजिकाको आ.व. 

२०७९/०८० का नीजत तथा काययक्रममा आधाररत भई आगामी आजथयक वर्य २०७९/०८० को बिेट तथा काययक्रम 

तिुयमा गररएको छ । 
 

सभा अध्यक्षज्यू,  

अब म सभासमक्ष, आजथयक वर्य २०७८/०७९ को िेठ मसान्तसम्मको आय तथा व्ययको समग्र अवस्था प्रस्तुत गनय  

चाहन्छु- 
 

आय तर्म : 

चाि ुआ.व. २०७८/०७९ मा आन्तररक रािश्व तफय  नब्बे िाख अनमुान गररएकोमा सजमक्षा अवजध सम्म छपन्न िाख 

पचहत्तर हिार मात्र आम्दानी भई आन्तररक श्रोतबाट प्रस्ताजवत काययक्रम कायायन्वयनमा कजठनाई हुन गएको छ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रािश्व बाडँफाटँ रकम छ करोड छयाहत्तर िाख बैसठ्ठी हिार अनमुान गररएकोमा हाि 

सम्म िम्मा पाचँ करोड बयाजिस िाख साठ्ठी हिार प्राप्त भइ सकेको तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रािश्व वाडँफाटँ 

रकम एक करोड जत्रयासी िाख बैसठ्ठी हिार प्राप्त हुने अनमुान गररएकोमा एक करोड साठ्ठी िाख छ हिार प्राप्त भएकोिे 

आ.ब.को अन्त्य सम्ममा अनुमान बमोजिमकै रािश्व बाडँफाट रकम प्राप्त हुने आकँिन गररएको छ ।  
 

व्यय तर्म : 

चाि ुआ.व. २०७८/०७९ मा जवजनयोजित बिेट मध्ये सजमक्षा अवजध सम्म चाि ुतफय  २२ करोड ६९ िाख ३७ हिार 

(६७%) र पुिँीगत तफय  १७ करोड ६० िाख २० हिार (६५%) खचय भई चाि ुआ.ब. को अन्त्य सम्ममा कररब 

८०% खचय हुने आकँिन गररएको छ ।  
 

सभा अध्यक्षज्यू,  

अब म सभासमक्ष, आजथयक वर्य २०७९/०८० को बिेटको प्रमखु उदे्दश्य तथा प्राथजमकताका के्षत्र उल्िेख गनय चाहन्छु- 
 

उदे्दश्य: 

१. जदगो भौजतक पूवायधार र सधुाररएको सडक यातायात संिाि जनमायण गने, 

२. स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्विाई अजभवजृद्ध गरर नगरवासीिाई आत्मजनभयर बनाउन उद्यमशीिताको 

जवकास गने, 

३. कृजर्मा आयमूिक रोिगारी जसियना गरर यवुा िनशजििाई कृजर् पेशामा आकजर्यत गने, 

४. जवदेशबाट फजकय एको िनशजििाई स्थानीय रोिगारी र आयआियनको व्यवस्था जमिाउने, 

५. गणुस्तरीय र सीपयुि दक्ष िनशजि जनमायण गने, 

६. नगरका हरके जक्रयाकिापिाई काययजवजध मैत्री एवं विेट प्रणािीमा आवद्ध गराई सशुासन कायम गने, 
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७. सावयिजनक सेवािाई सवयसिुभ भरपदो र गणुस्तरीय एवं नागररक मैत्री बनाउने, 

प्रािनमकता: 

१. िगानी र िागत साझेदारीमखुी कृजर् अनदुान, 

२. जदगो र वातावरणमैत्री स्थानीय पूवायधारको जवकास, 

३. रोिगारीका अवसर जसियना गरर स्थानीय अथयतन्त्रिाई जदगो बनाउने, 

४. तिुनात्मक िाभ भएका जनयायतयोग्य र प्रजतस्पधी कृजर् उत्पादनमा वजृद्ध, 

५. पययटन पूवायधारको जवकास, 

६. गणुस्तरीय जशक्षाको जवकास तथा स्वास््यमा सम्पूणय नगरवासीको पहुचँ, 

७. गणुस्तरीय सावयिजनक सेवा, 
 

सभा अध्यक्षज्यू,  

अब म सभासमक्ष, आजथयक वर्य २०७९/०८० को बिेट तथा काययक्रम पेश गने अनमुजत चाहन्छु- 

आजथयक वर्य २०७९/०८० मा कुि रु ५६ करोड ६९ िाख ७८ हिारको अनुसूजच १ (क) बमोजिमको आम्दानी 

प्रस्ताव गररएको छ । व्यय तफय  अनसूुजच १ (ख) बमोजिम चािू खचय रु ३५ करोड ५६ िाख (६२.७२ प्रजतशत) तथा 

पुिँीगत तफय  रु २१ करोड १३ िाख ७८ हिार (३७.२८ प्रजतशत) गरर कुि ५६ करोड ६९ िाख ७८ हिार प्रस्ताव 

गररएको छ ।  

उल्िेजखत कुि आय व्ययको अनमुान चािू आ व २०७८/०७९ को संसोजधत २७ करोड २३ िाख ९१ हिार १ 

सय २८ भन्दा ०.९५ प्रजतशतिे न्यून हुन आउछँ । आन्तररक आम्दानीको शीर्यगत जववरण अनुसूजच (२), चािू 

खचयको शीर्यगत खचय जववरण अनसूुजच (३) तथा वडा स्तरीय पूवायधार तथा अन्य काययक्रमको जववरण अनुसूजच (४) 

यसैसाथ संिग्न गरर पेश गरेको छु ।  

अन्तमा, नगरको जवकास र समजृद्धमा हमेशा महत्वपूणय सल्िाह, सझुाव र रचनात्मक साथ सहयोग परु् याउन ुहुने जिरीका 

कृयाजशि रािजनजतक दि समेतिाई यो सभाबाट हाजदयक धन्यवाद ज्ञापन गदै आगामी जदनहरुमा समेत रचनात्मक 

सझुाव तथा साथ प्राप्त हुनेछ भन्ने दृढ जवश्वास जिएको छु ।  
 

 प्रस्तुत बिेट तथा काययक्रम तयार गने क्रममा सहयोग परु् याउन ु हुने नगर प्रमखुज्यू, नगरसभाका सदस्य 

ज्यूहरु, जवर्यगत सजमजतका पदाजधकारी ज्यूहरु, बिेट तिुयमा सजमजतका पदाजधकारीज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय 

अजधकृत िगायत सम्पूणय कमयचारी जमत्रहरु र सम्पूणय नगरवासी आमा बबुा दािुभाई, जददी, बजहनीहरुमा समेत हाजदयक 

धन्यवाद व्यि गनय चाहन्छु । 
 

 सदा झै ँ प्रस्तुत वाजर्यक बिेट, नीजत तथा काययक्रमहरुको पारदशी एवं प्रभावकारी कायायन्वयनमा सम्पूणय 

सरोकारवािा तथा आम नगरबासीहरुको रचनात्मक साथ सहयोग र सद्भाव रहने छ भन्ने कुरामा पजन म पूणय जवस्वस्त 

छु । 

 

धन्यवाद ! 

कृष्णमाया बढुाथोकी 

नगर उप-प्रमखु 

२०७९ असार १० गते, शकु्रवार 
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अनसूुजच-१ (क) 

आ.व ०७९/०८०  को िाजग प्रस्ताजवत आय जववरण 

नगद आल्या २७२००००० 

आन्तररक आय १००००००० 

संघीय सरकार जव.स. अनदुान ११६४००००० 

प्रदेश सरकार जव. स. अनदुान १०८४४००० 

संघीय सरकार रािस्व बाडफाड ८१९६५००० 

प्रदेश सरकार रािस्व बाडफाड (क सवारी कर) १८९७१००० 

प्रदेश सरकार रािस्व बाडफाड (ख मािपोत कर) २०००००० 

संघीय सरकार समपरुक अनुदान १५०००००० 

प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान १४८७८००० 

नगर जवकास कोर् बाट ऋण १३५००००० 

संघीय सरकारको शसतय अनुदान २०५८००००० 

संघीय जवरे्श अनदुान २५०००००० 

प्रदेश सरकारको शसतय अनदुान २२४२०००० 

सडक बोडय  नेपािबाट प्राप्त हुने अनदुान ३०००००० 

जम्मा ५६६९७८००० 
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अनसूुजच-१ (ख)  

आ व २०७९/०८० प्रस्ताजवत खचय जववरण  नगरपाजिकाबाट बाडफाडँ  

क्र.स प्रस्तानवत खचम नववरण  खचम रु 

१ चाि ुखचय/प्रशासजनक खचय  ९३५००००० 

२ सबारी साधन खररद ८००००० 

३ अजभमजुखकरण ताजिम सञ्चािन ६५०००० 

४ मेजशनरी औिार ९००००० 

५ अध्ययन अनसुन्धान परामशय पुिँीगत  १५००००० 

६ सूचना तथा सञ्चार  ४००००० 

७ फजनयचर ८००००० 

८ रािश्व जफताय  ४५०००० 

९ जशक्षा  १३५००००० 

१० खेिकुद २५००००० 

११ बािमैत्री २०००००० 

१२ सावयिजनक सेवा प्रवाह तथा क्षमता जवकास सजमजत २३००००० 

१३ जिरी पौरखी यवुा काययक्रम ५०००००० 

१४ भार्ा, किा र संस्कृजत ५००००० 

१५ सहकारी  ५००००० 

१६ उद्यम ३५००००० 

१७ कृजर् जवकास  ५५००००० 

१८ पश ुजवकास  २०००००० 

१९ पूवायधार जवकास  १३०००००० 

२० वन, वातावरण तथा जवपद ब्यवस्थापन सजमजत ४०००००० 

२१ मजहिा जवकास उपशाखा १५५०००० 

२२ पजञ्िकरण तथा सामाजिक सरुक्षा  १२५०००० 

२३ स्वास््य १९७८०००० 

२४ सजपङ कम्िेक्स १२०००००० 

२५ नगर जवकास कोर्को ऋणको ब्याि भिुानी ४२००००० 

२६ संघीय सरकार समपरुक अनदुान (जिरी मािी श्यामा सडक) १५०००००० 

२७ संघीय सरकार समपरुक अनदुान (जिरी मािी श्यामा सडक) म्याजचङ १५०००००० 

२८ प्रदशे समपरुक अनदुान(जिरी फुजल्पङ्ग झाङ्के्र सडक क्रमागत) १४८७८००० 

२९ प्रदशे समपरुक अनदुान(जिरी फुजल्पङ्ग झाङ्के्र सडक क्रमागत) म्याजचङ १४८७८००० 

३० संघीय सरकारको सशतय अनदुान  २०५८००००० 

३१ प्रदशे सरकारको सशतय अनदुान  २२४२०००० 

३२ सडक बोडय नेपािको अनदुानमा सञ्चाजित हुने योिना  ३०००००० 

३३ JTS प्रशासजनक भवन (संघ जवशेर् अनदुान) १७०००००० 

३४ ल्याण्ड जफल्ड साइट जिरी (सघंीय जवशेर् अनदुान) ८०००००० 

३५ िागत साझेदारी योिना ५१२२००० 

३६ वडागत योिना ५३८००००० 

जम्मा  ५६६९७८००० 
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आय ब्ययको जववरण सारांश 

क्र स शीर्यक 
गत आ व २०७७/०७८ 

को यथाथय 

चाि ुआ व 

२०७८/०७९ को 

संसोजधत अनमुान 

आ व २०७९/०८० 

को िाजग प्रस्ताजवत 

१ आन्तररक रािश्व ६७८४७२५.२७ १००००००० १००००००० 

२ रािश्व वाडफाडँ वापत प्राप्त रकम नेपाि सरकार ५४७१६१३७.७७ ६७३६२००० ८१९६५००० 

३ रािश्व वाडफाडँ वापत प्राप्त रकम प्रदशे सरकार १६५०९०४१ १८३६२००० २०९७१००० 

४ गत वर्यको मौिात ५६६२६२९४.५६ ५२६२२३४५.५८ २७२००००० 

५ संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनदुान  १०६४००००० १०९१००००० ११६४००००० 

६ प्रदशे सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनदुान  ९९८३००० ९१३५००० १०८४४००० 

७ संघीय सरकारबाट प्राप्त शसतय अनदुान  १७१९४७००० १९४२७८००० २०५८००००० 

८ प्रदशे सरकारबाट प्राप्त शसतय अनदुान  ११६३७००० २८१८४००० २२४२०००० 

९ संघीय सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान  ११९०५००० १४७००००० १५०००००० 

१० प्रदशे सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान  ८४५३००० १९७४५००० १४८७८००० 

११ संघीय सरकार जवशेर् अनदुान  ० २०८००००० २५०००००० 

१२ प्रदशे सरकार जवशेर् अनदुान  ० ४६००००० ० 

१३ सामाजिक सरुक्षा तथा संरक्षण ४८१९१०८८ ० ० 

१४ सडक बोडय नेपाि  ३०००००० ४२००००० ३०००००० 

१५ पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रािय ० ० ० 

१६ स्थाजनय पूवायधार जवकास साझेदारी काययक्रम  ३४१०००० ० ० 

१७ गररवसगँ जवशे्वश्वर  ५४६००० ० ० 

१८ प्रदशे पूवायधार जवकास काययक्रम  ३९२४१२१ ० ० 

१९ नगर जवकास कोर्बाट ऋण १५०९३४३४ १८३०२७८२ १३५००००० 

२० कोरोनाको िाजग संघीय सरकारबाट प्राप्त  १०००००० १०००००० ० 

२१ राजिय सूचना ब्यवस्थापन तथा अनगुमन १५९९२० ० ० 

िम्मा ५३०२८५७६१.४६ ५७२३९११२८ ५६६९७८००० 
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अनसूुची-२ 

        आ व २०७७/०७८ को यिातम  आ.व. २०७९/०८० को  अिुमाि २०७९ बैशाख सम्मको यिातम आम्दािी तिा २०७८/०७९ को प्रक्षपेण 

l;=g+= cfDbfgLsf] ljj/0f /fhZj 

zLif{s  

cf=j= 

@)&&÷)&* 

sf] oyfy{ 

cfDbfgL 

cf=j= 

@)&*÷)&( 

sf] ;+;f]lwt 

cg'dfg 

cf=j= @)&( 

a}zfv ;Ddsf] 

oyfy{ cfDbfgL  

cf=j= 

@)&(÷)*) 

sf] k|:tfljt 

cfDbfgL 

cf=j= @)*) 

÷)*! sf] 

k|:tfljt 

cfDbfgL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 ;DklQ s/ 11313 432647.25 800000 449095 1000000 1000000 

2 dfnkf]t 11314 2432314.13 3000000 2481843 4000000 4000000 

3 3/÷axfn s/ 11321 220484.05 300000 122211 500000 500000 

4 axfn lj6f}/L s/  11322 37651.84 100000 20578 100000 120000 

5 lj1fkg s/ 11472 20200 30000 24500 50000 50000 

6 

Aoj;fo btf{ 

gljs/0f b:t'/ 11613 333850 100000 41750 700000 700000 

7 

/]l8of] Pkm Pd 

;~rfng b:t'/ 11614 0 5000 0 5000 5000 

8 cldg b:t''/  14219 58000 50000 17000 100000 120000 

9 

cGo ljlqmaf6 k|fKt 

/sd 14213 171823 200000 48300 300000 300000 

10 cGo ;]jf z'Ns 14219 84730 50000 24700 65000 700000 

11 Goflos b:t'/ 14221 0 5000 0 10000 15000 

12 k/LIff z'Ns 14224 0 10000 3000 10000 15000 

13 

cGo k|zf;gLs 

;]jf z'Ns  14229 50100 100000 170600 200000 200000 

14 kflsª z'Ns  14241 0 0 0 0 0 

15 gS;fkf; b:t'/ 14242 613678.32 200000 129451 300000 300000 

16 l;kmfl/; b:t'/ 14243 757594 1000000 862028 1100000 1200000 

17 

AolQmut 36gf 

b:t'/ 14244 60250 180000 172300 200000 200000 

18 gftf k|dfl0ft b:t'/ 14245 126600 150000 129100 200000 200000 

19 cGo b:t'/ 14249 398146.31 100000 77400 160000 160000 

20 hl/jfgf 14312 275548.39 200000 147411 200000 200000 

21 cGo /fhZj  14529 419782.97 400000 313160 500000 500000 

22 a]?h' 15111 291325 100000 10200 100000 100000 

23 cGo  32122 0 0 0 200000 200000 

  s'n /sd   6784725.26 7080000 5244627.00 10000000 10785000 
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अनसूुजच-३ 
 

चालु खचमको नवनियोजि 

आजथयक वर्य : २०७९/८० 
 

नस.ि.ं खचम सकेंत ि.ं खचम शीर्मक आ व २०७९/०८० 

को लानग प्रस्तानवत 

१ 21111 पाररश्रजमक कमयचारी २९५००००० 

२ 21121 पोशाक ६००००० 

३ 21131 स्थानीय भत्ता ७१४००० 

४ 21132 महंगी भत्ता ९२०००० 

५ 21134 कमयचारीको बैठक भत्ता ६००००० 

६ 21135 कमयचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार (थप तिब सजुबधा समेत) ३८५०००० 

७ 22612 पययटन काि ३०००००० 

८ 21139 अन्य भत्ता ८५०००० 

९ 21141 पदाजधकारी बैठक भत्ता २००००० 

१० 21142 पदाजधकारी अन्य सजुबधा १०३५०००० 

११ 21211 सामाजिक सरुक्षा कोर् खचय ६००००० 

१२ 21213 योगदानमा आधाररत बीमा कोर् खचय ४००००० 

१३ 21214 कमयचारी कल्याण कोर् १५००००० 

१४ 22111 पानी तथा जबििुी ३५०००० 

१५ 22112 संचार महसिु ४५०००० 

१६ 22113 सावयिजनक उपयोजगताको सेवा खचय १२०००० 

१७ 22211 इन्धन (पदाजधकारी) ५००००० 

१८ 22212 इन्धन (कायायिय प्रयोिन) १३००००० 

१९ 22213 सवारी साधन ममयत खचय २४५०००० 

२० 22214 जबमा तथा नवीकरण खचय ५५०००० 

२१ 22221 मेजशनरी तथा औिार ममयत सम्भार तथा सञ्चािन खचय ६००००० 

२२ 22231 जनजमयत सावयिजनक सम्पजत्तको ममयत सम्भार खचय ९५०००० 

२३ 22291 अन्य सम्पजत्तहरूको संचािन तथा सम्भार खचय ४५०००० 

२४ 22311 मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री(९ ओटा वडा िाइ समेत) ५३००००० 

२५ 22313 पसु्तक तथा सामग्री खचय ३५०००० 

२६ 22314 इन्धन - अन्य प्रयोिन ९५०००० 

२७ 22315 पत्रपजत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय ११५०००० 

२८ 22319 अन्य कायायिय संचािन खचय ५५०००० 

२९ 22411 सेवा र परामशय खचय १४००००० 

३० 22412 सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर सचंािन खचय ५००००० 

३१ 22413 करार सेवा शलु्क १३३०१००० 

३२ 22414 सरसफाई सेवा शलु्क ३५०००० 

३३ 22419 अन्य सेवा शलु्क १५०००० 

३४ 22511 कमयचारी ताजिम खचय ५००००० 

३५ 22512 सीप जवकास तथा िनचेतना ताजिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचय ८००००० 

३६ 22521 उत्पादन सामग्री / सेवा खचय १५०००० 

३७ 22529 जवजवध काययक्रम खचय ५००००० 
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३८ 22611 अनगुमन, मूल्यांकन खचय ७००००० 

३९ 22612 भ्रमण खचय २४२०००० 

४० 22613 जवजशि व्यजि तथा प्रजतजनजध मण्डिको भ्रमण खचय १००००० 

४१ 22619 अन्य भ्रमण खचय २००००० 

४२ 22711 जवजवध खचय ६५०००० 

४३ 22721 सभा सञ्चािन खचय १०००००० 

४४ 25314 धाजमयक तथा सास्कृजतक संस्था सहायता १००००० 

४५ 25315 अन्य सहायता १००००० 

४६ 27211 छात्रवजृत्त १२५००० 

४७ 27212 उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना खचय ४५०००० 

४८ 27219 अन्य सामाजिक सहायता २५०००० 

४९ 28142 घर भाडा ३५०००० 

५० 28143 सवारी साधन तथा मेजशनर औिार भाडा २००००० 

५१ 28149 अन्य भाडा १००००० 

िम्मा ९३५००००० 
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अनसूुजच-४ 

वडागत योिना  

वडा ि.ं १ 

क्र.स योजिाको िाम  रकम  कैजफयत 

१ ५०% अनदुानमा जकजवको थाक्रा जवतरण काययक्रम  ५०००००   

२ ५०% अनदुानमा जमजन टेिर तथा थे्रसर  ७०००००   

३ ५०% अनदुानमा गोठ तथा खोर सधुार काययक्रम ४०००००   

४ श्यामा स्वास््य चौकी व्यवस्थापन  २०००००   

५  ६ वटा   RCC पिु जनमायण  १००००००   

६ खानेपानी व्यवस्थापन ( पमु्पा,झररनी,इम्बा,ल्वासँा) ५०००००   

७ जवििुी व्यवस्थापन  १०००००   

८ रगंरोगन (पिु र स्टोनपाकय ) १०००००   

९ स्टोनपाकय  रोटेजपङ ५०००००   

१० चम्वरु कोयाङ सडक  ३०००००   

११ जसङ्वा थारखारी सोजिङ ग्याजवन ५०००००   

१२ सडक सरसफाई  ३०००००   

१३ सडक स्तरोन्नती राव ु ३०००००   

१४ जवपद व्यवस्थापन  १०००००   

१५ कृजर् जवपत व्यवस्थापन  ३०००००   

१६ आवश्यकताको आधारमा वडा सजमजतको जनणयय बमोजिम  २०००००   

जम्मा  ६००००००   

        

वडा ि.ं २ 

क्र.स ं             योजिाको िाम  रकम  कैनर्यत 

१ कुकुरखाको खोिा सडक स्तरोन्नती ४०००००   

२ खानेपानी स्तरोन्नती काययक्रम(श्यामा,राव,ुगाईखकय  र अन्य ठाउमँा) ७०००००   

३ फुमाय जदङ श्यामा डाडा सडक स्तरोन्नती ३०००००   

४ कृजर् प्रवधयन काययक्रम  ३०००००   

५ पश ुप्रवधयन काययक्रम  ३०००००   

६ जवपन्न गररब पररवारिाई राहत काययक्रम ३०००००   

७ पाखा टोि घाट स्तरोन्नती  २०००००   

८ घटे्टटार घाट स्तरोन्नती २०००००   

९ सन्सार ेघाट स्तरोन्नती २०००००   

१० RCC पिु जनमायण च्याने खोिा  २०००००   

११ RCC पिु जनमायण गाङमा खोिा  २०००००   

१२ RCC पिु जनमायण वजुकनी खोिा  २०००००   

१३ RCC पिु जनमायण तोताय  खोिा  २०००००   

१४ RCC पिु जनमायण िाचा खोिा  २०००००   
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१५ RCC पिु जनमायण जभर खोिा रिम  २०००००   

१६ RCC पिु जनमायण जिकक्षु खोिा  २०००००   

१७ इन्रवती मजन्दर स्तरोन्नती १५००००   

१८ रिम िाजमछाने कुि मजन्दर स्तरोन्नती ३०००००   

१९ श्यामा बस्नेत टोि कुि मजन्दर स्तरोन्नती २०००००   

२० सेजत देजव प्रा.जव. स्तरोन्नती २०००००   

२१ खत्रीटोि सडक  स्तरोन्नती १५००००   

२२ जशव सत्यश्वर मजन्दर  स्तरोन्नती १०००००   

२३ शजहद पररवार सम्मान काययक्रम  १०००००   

२४ वडा कायायिय फजनयचर व्यवस्थापन  ५००००   

२५ अन्य  जनमायण योिना  २०००००   

२६ पोर्ण प्रवधयन काययक्रम  ५००००   

२७ जसम्वाखानी घाट स्तरोन्नती  २०००००   

जम्मा  ६००००००   

        

वडा ि.ं ३ 

क्र.स ं योजिाको िाम  रकम  कैनर्यत 

१ अपाङ्ग काययक्रम वडा नं. ३ १५००००   

२ मजहिा शशजिकरण  वडा नं. ३ २०००००   

३ दजित शशजिकरण ३०००००   

४ जशक्षा १५००००   

५ खेिकुद  ३०००००   

६ स्वास््य १५००००   

७ कृजर् काययक्रम ६०००००   

८ जवद्यजुतकरण १०००००   

९ ब्यासेँ घुन्सा खानेपानी सधुार १००००००   

१० मािी सेवा खानेपानी सुधार १००००००   

११ महादेव मजन्दर ममयत बाजँवयाडाडँा १५००००   

१२ काङदावा मािी दोभान सडक स्तरोन्नती ६०००००   

१३ डल्िेमाने सेवा गमु्बा यिङु खोिा सडक स्तरोन्नती ६०००००   

१४ हाजँडखोिा बाजवयोडाडँा काप्सा सडक ७०००००   

जम्मा ६००००००   

        

वडा ि.ं ४ 

क्र.स ं योजिाको िाम  रकम  कैनर्यत 

१ माने गजहरो खानेपानी जनमायण योिना  २०००००   

२ जचते्रखोिा जपङडाडँा जसजढ जनमायण योिना  १५००००   

३ पटासे माने तथा घाट घर जनमायण योिना ३०००००   
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४ पल्िोडाडँा भाङिािी टोि सडक स्तरोन्नती २०००००   

५ बाघखोर खानेपानी ममयत योिना  १५००००   

६ मेक्पा बगरडाडँा जसढी जनमायण ३०००००   

७ फँुिीङ देजवथान जसढी जनमायण योिना  २०००००   

८ कुने कुि पिुा मजन्दर जनमायण २०००००   

९ जनगािे छहारी खानेपानी ममयत २०००००   

१० जभरमनुी गोरटेो बाटो जनमायण योिना १०००००   

११ दोछोम ुसडक स्तरोन्नती १५००००   

१२ िाम्दा तेपङु सडक स्तरोन्नती १५००००   

१३ बेठीश्वारा खानेपानी  १५००००   

१४ जचते्रघाट घर जनमायण योिना २५००००   

१५ छोतेन सडक स्तरोन्नती १५००००   

१६ बाघखोर पारीपाङ सडक स्तरोन्नती ५०००००   

१७ रातमाटे माने ममयत योिना १५००००   

१८ ताक्पा डल्िेमाने सडक स्तरोन्नती २०००००   

१९ छोतेन जवजिवसय चचय जनमायण १०००००   

२० मजहिा तथा कृजर् समूह १०००००   

२१ घैिेश्वारा भन्ज्याङडाडँा शेपायटोि ग्रामीण सडक स्तरोन्नती ५०००००   

२२ कािोखोिा छागेँ सडक स्तरोन्नती २०००००   

२३ माजथल्िो जसउरानी खानेपानी ममयत योिना २०००००   

२४ देउरािी प्राजव छयागेँ जवद्यािय भौजतक तथा शैजक्षक सधुार काययक्रम योिना ५००००   

२५ फुजिङ प्राजव कुने जवद्यािय भौजतक तथा शैजक्षक सुधार काययक्रम  ५००००   

२६ जिरीश्वरी प्राजव रातमाटे जवद्यािय भौजतक तथा शैजक्षक सधुार काययक्रम  ५००००   

२७ मेक्पा देजवथान मजन्दर ममयत  ५००००   

२८ आवश्यकताको आधारमा वडा कायायियबाट जनणयय हुने १००००००   

जम्मा ६००००००   

        

वडा ि.ं ५ 

क्र स  योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ जिंकनबिार-िोसा गमु्बा-जचि फ्याक्री सड़क स्तरोन्नती १००००००   

२ िे.जट.एस.सगैँको सावयिाजनक सडक स्तरोन्नती  ५०००००   

३ जिरी अस्पताि-होदङु खोिा सडक स्तरोन्नती ५०००००   

४ शाजन्तजमिन टोि (क) (चचयबाट ठाडोबाटो) ढि जनमायण योिना ५०००००   

५ नाबोक-आरुपातेडाडँा सडक स्तरोन्नती ५०००००   

६ खानेपानी ममयत तथा व्यवस्थापन योिना ३०००००   

७ चेदुयङ प्राथजमक जवद्यािय-ढंुगे खोिा सडक स्तरोन्नती ३०००००   

८ बगिेटोि ढि जनमायण योिना (शान्तीजमिन टोि) ३०००००   
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९ बोदिे् सडक स्तरोन्नती योिना २५००००   

१० शाजन्तजमिनटोि (ख) ढि व्यवस्थापन योिना  १५००००   

११ वडा कायायिय व्यवस्थापन २०००००   

१२ जिरी भेटेरीनरी ब्याडमेण्टन कोट जनमायण योिना  २०००००   

१३ नारके खोिामा आर.जस.जस. पिु जनमायण योिना १५००००   

१४ बिार नजिकको स्तुपा िाने खोिामा आर.जस.जस. पिु जनमायण योिना  १५००००   

१५ जवश्वकमायटोिमा आर.जस.जस. पिु जनमायण तथा अस्तिािाने गोरटेोबाटो स्तरोन्नती 

योिना 

१५००००   

१६ सेतीदेवी मजन्दर, कािीदेवी मजन्दर तथा छोपोखरी मजन्दर ग्याजबन िािी योिना  १५००००   

१७ प्रस्तावना िेखन तथा उदघोर्क सीप ताजिम काययक्रम (मजहिा) १५००००   

१८ िेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम (७० वर्य माथी रचय जवतरण)  ५००००   

१९ अपाङ्गहरुिाइ वाजर्यक और्धी उपचार खचय (५०००/-) प्रदान ३००००   

२० आवश्यकताको आधारमा वडा सजमजतिे जनणयय गरे बमोजिम  २७००००   

जम्मा ५८०००००   

        

वडा ि.ं ६ 

क्र स  योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ रने्िे देखी दोभान घाट सडक स्तरोन्नती  ३०००००   

२ जसिेि टोिमा गोरटेो बाटोमा जप.जस.जस. गनय  ४०००००   

३ सेती देवी मजन्दरमा िाने बाटो जसजढ जनमायण २०००००   

४ भमेुस्थान टोिमा बिेसी पानी व्यवस्थापन  ३०००००   

५ खानेपानीको ट्याङ्की जनमायण जसिेि २०००००   

६ अस्तिा देजवथान मजन्दर खानेपानी व्यवस्थापन  ५००००   

७ पल्िो भण्डार टोिमा गोरटेो जप.जस.जस तथा स्तरोन्नती ३०००००   

८ गोम्फािङुबाट सजहद स्मजृत स्कुि सडक स्तरोन्नती ३०००००   

९ िेम स्कुि देजख चेप्टे देजवथान िाने बाटोमा ग्याजवन किवय जनमायण १५००००   

१० पात्िे खानेपानी ममयत १०००००   

११ सपुजसरी खानेपानी ट्याङ्की ममयत १०००००   

१२ हाटडाडँा ढि जनकास  ५०००००   

१३ चेप्टे सामदुाजयक भवन जनमायण  १००००००   

१४ थािा पाजटटार सडक किवय जनमायण ३०००००   

१५ प्रधानमन्त्री रोिगार सामाग्री खररद (सपुसुरी चेन्चो घाट जसजढ जनमायण) २०००००   

१६ तल्िो चेप्टे मजन्दर ममयत १०००००   

१७ जिरी मा.जव. चमेना गहृ व्यवस्थापन २०००००   

१८ तल्िो कोट ट्याङ्की जनमायण १०००००   

१९ पश ुजवकास फमय देजख तल्िो कोट सडक स्तरोन्नती  ३५००००   

२० कृजर् गोरटेो बाटो जनमायण यासाय २०००००   
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२१ आवश्यकताको आधारमा वडा सजमजतिे जनणयय गरे बमोजिम ६५००००   

जम्मा रकम  ६००००००   

  

वडा ि.ं ७ 

क्र स  योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ खावा सकेु समािको भवन िाने सडक स्तरोन्नती योिना  ४०००००   

२ ओगेन तेन्ग्याजिङ गमु्बा जनमायण  ४०००००   

३ अजित सरुजवर सन्तती प्रजतष्ठान सामाजिक काययका िाजग भान्साघर जनमायण योिना  २०००००   

४ जहिे धारापानी सनु्ट्याक सडक स्तरोन्नती योिना  २०००००   

५ यस्याङगोटे महादेव मजन्दर ममयत सम्भार योिना २०००००   

६ आहािे RCC पिु जनमायण योिना ३०००००   

७ सइुर ेसोदुयम सडक स्तरोन्नती योिना  ३०००००   

८ तल्िो जसक्री खानेपानी ममयत योिना  २५००००   

९ जहिे नाथेिौरी सडक स्तरोन्नती २०००००   

१० जहिे उगेजिङ गमु्बा रङरोगन तथा ममयत योिना २०००००   

११ खावा खेिमैदान स्तरोन्नती योिना  २०००००   

१२ चपरु खोिा  RCC पिु जनमायण योिना  ३०००००   

१३ तल्िो जसक्री बज्यसु्थान भैजसिमु्ब ुसडक ढिान योिना २००००००   

१४ कृजर् अन्तरगत हाते ट्याक्टर जवतरण काययक्रम ५०००००   

१५ आजवथान जसढी ममयत योिना  १५००००   

१६ आवश्यकताको आधारमा वडा सजमजतिे जनणयय गरे बमोजिम २०००००   

जम्मा ६००००००   

        

वडा ि.ं ८ 

क्र स  योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ पे्रमी टोि िहरमेाने आरुपाते खानेपानी योिना १०००००   

२ िहरमेाने घाटमा रि जनमायण १५००००   

३ रामबोिे चचय भवन जनमायण १०००००   

४ होजसङ्गा पाररटोि सल्िेजनटोि खानेपानी ट्याङ्की तथा धारा जनमायण ४०००००   

५ नाजग घाट जनमायण १५००००   

६ जनगािे डाडँाखकय  खानेपानी योिना ५०००००   

७ तल्िोज्योफा खानेपानी योिना  ४०००००   

८ रामबोिे डाडँाटोि खानेपानी योिना २५००००   

९ महादेवखोिा मेहेिडाडँा सडक स्तरोन्नती ३०००००   

१० पखेर ेपजहरो रोकथाम १०००००   

११ सइुर ेखानेपानी ट्याङ्की जनमायण  २०००००   
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१२ च्यामािी सइुरे घाटमा रि जनमायण २०००००   

१३ ड्याम साइड देजख बोिो बारी सडक स्तरोन्नती ३०००००   

१४ फेिेमे तङु्मार खानेपानी योिना ४५००००   

१५ खासा सडक स्तरोन्नती १०००००   

१६ परुानो गाउ ँपानी ट्याङ्की िाने सडक ममयत १५००००   

१७ धनमािे सडक स्तरोन्नती १०००००   

१८ कोिडाडँा पजहरो रोकथाम  २०००००   

१९ भािबुडुा सडक स्तरोन्नती ३०००००   

२० गेिप ुच्यानडाडँा घाट सडक जनमायण  ४०००००   

२१ जहमािय इसाई मण्डिी चचय ममयत ३०००००   

२२ च्याने धनमािे जसजढ जनमायण ३०००००   

२३ सइुर ेभजकम्िे सडक स्तरोन्नती १५००००   

२४ जत्रशिेु तामाङटोि जसजढ जनमायण २०००००   

२५ आवश्यकताको आधारमा वडा सजमजतिे जनणयय गरे बमोजिम २०००००   

जम्मा ६००००००   

        

वडा ि.ं ९ 

क्र स  योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ जिसे भन्ज्याङ सडक स्तरोन्नती ९०००००   

२ सल्िे प्राजव मानेभन्ज्याङ आहािडाडँा जसजढ जनमायण ३०००००   

३ दमाइटोि जभरमनुी डाडँागाउ ँखानेपानी ममयत ३०००००   

४ खोल्मे जसजढ जनमायण २०००००   

५ भेडीखोर चोल्पे सडक स्तरोन्नती २०००००   

६ तल्िो गौथिे खानेपानी ममयत ३०००००   

७ बसेरी जसजढ जनमायण ४०००००   

८ जवसौना साधँ खोिा रातमाटा सडक जनमायण ३०००००   

९ जिम्बाटोि घुडेँखानेपानी ममयत २०००००   

१० वडा कायायिय र काजिका माजवको पानीको महुान ममयत १०००००   

११ माजथल्िो भसुनेु खानेपानी ममयत योिना  २०००००   

१२ दामाखोर ेघाटमा रि जनमायण २०००००   

१३ चप्िेटी ढुङ्गा घाटमा रि जनमायण २०००००   

१४ ठूिोपाति घाटमा रि जनमायण २०००००   

१५ सल्िेडाडा ँघाटमा रि जनमायण २०००००   

१६ खत्रीटोि खानेपानी ममयत १५००००   

१७ ठूिोखोिा सल्िे जसजढ जनमायण  ३५००००   

१८ खोल्मे पजहरे गाईघाट सडक स्तरोन्नती २०००००   

१९ िेखखकय  सेजतदेजव मजन्दर जसजढ जनमायण २०००००   



 

15 

 

२० डाडँाखकय  खेिकुद मैदान जनमायण १०००००   

२१ झाकेँ्रखोिा खानेपानी ट्याङ्की जनमायण २०००००   

२२ ठूिोपाति गमु्बा जनमायण १५००००   

२३ आवश्यकताको आधारमा वडा सजमजतिे जनणयय गरे बमोजिम ४५००००   

जम्मा ६००००००   

 

 

नवस्तृत कायमक्रम रकम नवनियोजि (सघंीय शसतम)  

नवनियोनजत शीर्मक रकम 

सशतम अिुदाि (चालु ) १९११००००० 

कृनर् नवभाग ० 

कृजर् स्नातक करार ४८०००० 

बीउ आि ुउत्पादन काययक्रम १५२०००० 

रथैाने बािी प्रवद्धयन काययक्रम १०००००० 

सबैका लानग नशक्षा- आधारभूत तह ० 

आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका जशक्षक, राहत अनदुान जशक्षकका िाजग तिब भत्ता अनदुान 

(जवशेर् जशक्षा पररर्द अन्तरगतका जशक्षक/कमयचारीहरु समेत) 

५९९००००० 

माध्यानमक तह ० 

माध्यजमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका जशक्षक, राहत अनदुान जशक्षक िाजग तिब भत्ता अनदुान (जवशेर् 

जशक्षा पररर्द अन्तरगतका जशक्षक/कमयचारी,प्राजवजधक धारका प्रजशक्षक समेत) 

१२९००००० 

नवद्यालय क्षेत्र नवकास कायमक्रम- नजल्ला स्तर ० 

प्रारजम्भक बाि जवकास सहिकतायहरुको पाररश्रजमक तथा जवद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन अनदुान ४५४३००० 

प्रारजम्भक बाि जवकास सहिकतायहरुको पाररश्रजमक तथा जवद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन अनदुान १५९०००० 

प्रारजम्भक बाि जवकास सहिकतायहरुको पाररश्रजमक तथा जवद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन अनदुान ८०१००० 

सावयिजनक जवद्याियका जवद्याथीहरुका िाजग जनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान १०४१००० 

सावयिजनक जवद्याियका जवद्याथीहरुका िाजग जनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान ३७८००० 

सावयिजनक जवद्याियका जवद्याथीहरुका िाजग जनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान १८६००० 

तोजकएका जवद्याथीको जदवा खािाका िाजग जवद्याियिाई अनदुान २६६१००० 

तोजकएका जवद्याथीको जदवा खािाका िाजग जवद्याियिाई अनदुान ९६४००० 

तोजकएका जवद्याथीको जदवा खािाका िाजग जवद्याियिाई अनदुान ४७४००० 

जवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनदुान १९१००० 

जवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनदुान ३८९००० 

जवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनदुान १०७४००० 

शैजक्षक पहुचँ सजुनजितता, अनौपचाररक तथा वैकजल्पक जशक्षा काययक्रम (परम्परागत जवद्यािय, 

वैकजल्पक जवद्यािय, साक्षरता र जनरन्तर जशक्षाका काययक्रम समेत) 

२५५००० 

शैजक्षक पहुचँ सजुनजितता, अनौपचाररक तथा वैकजल्पक जशक्षा काययक्रम (परम्परागत जवद्यािय, 

वैकजल्पक जवद्यािय, साक्षरता र जनरन्तर जशक्षाका काययक्रम समेत) 

७०२००० 
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शैजक्षक पहुचँ सजुनजितता, अनौपचाररक तथा वैकजल्पक जशक्षा काययक्रम (परम्परागत जवद्यािय, 

वैकजल्पक जवद्यािय, साक्षरता र जनरन्तर जशक्षाका काययक्रम समेत) 

१२५००० 

जवद्याियमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम् काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान २०२००० 

जवद्याियमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम् काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान ११३६००० 

जवद्याियमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम् काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान ४१२००० 

सामदुाजयक जवद्याियका छात्राहरुिाई जनशलु्क स्याजनटरी प्याड ब्यवस्थापन १७३००० 

सामदुाजयक जवद्याियका छात्राहरुिाई जनशलु्क स्याजनटरी प्याड ब्यवस्थापन ४७८००० 

सामदुाजयक जवद्याियका छात्राहरुिाई जनशलु्क स्याजनटरी प्याड ब्यवस्थापन ८५००० 

माध्यजमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रिी,गजणत र जवज्ञान जवर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान २११००० 

माध्यजमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रिी,गजणत र जवज्ञान जवर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान ११८४००० 

माध्यजमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रिी,गजणत र जवज्ञान जवर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान ४२९००० 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंगे्रिी,गजणत र जवज्ञान जवर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान २३५००० 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंगे्रिी,गजणत र जवज्ञान जवर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान ४२००० 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंगे्रिी,गजणत र जवज्ञान जवर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान ८५००० 

कोजभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक क्षजतको पररपरुण तथा अन्य जवपदको समयमा जसकाइ जनरन्तरताका 

िाजग काययक्रम 

११८००० 

कोजभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक क्षजतको पररपरुण तथा अन्य जवपदको समयमा जसकाइ जनरन्तरताका 

िाजग काययक्रम 

५८००० 

कोजभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक क्षजतको पररपरुण तथा अन्य जवपदको समयमा जसकाइ जनरन्तरताका 

िाजग काययक्रम 

३२४००० 

प्रजत जवद्याथी िागतका आधारमा जसकाइ सामग्री तथा जडजिटि जसकाइ समाग्री व्यवस्थाका िाजग 

जवद्याियिाइ अनदुान 

४५३००० 

प्रजत जवद्याथी िागतका आधारमा जसकाइ सामग्री तथा जडजिटि जसकाइ समाग्री व्यवस्थाका िाजग 

जवद्याियिाइ अनदुान 

१६४००० 

प्रजत जवद्याथी िागतका आधारमा जसकाइ सामग्री तथा जडजिटि जसकाइ समाग्री व्यवस्थाका िाजग 

जवद्याियिाइ अनदुान 

८१००० 

सस्थागत क्षमता जवकास,परीक्षा सञ्चािन एवम् जवद्याथी मुल्याङ्कन १३२००० 

सस्थागत क्षमता जवकास,परीक्षा सञ्चािन एवम् जवद्याथी मुल्याङ्कन ६५००० 

सस्थागत क्षमता जवकास,परीक्षा सञ्चािन एवम् जवद्याथी मुल्याङ्कन ३६३००० 

सावयिजनक जवद्याियमा अध्ययनरत जवद्याथीहरुका िाजग छात्रबजृत्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) ३०६००० 

सावयिजनक जवद्याियमा अध्ययनरत जवद्याथीहरुका िाजग छात्रबजृत्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) १११००० 

सावयिजनक जवद्याियमा अध्ययनरत जवद्याथीहरुका िाजग छात्रबजृत्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) ७९००० 

नेपाि ििवायु पररवतयन सहयोग काययक्रम ० 

EbA II आयोिना दस्तावेि अनसुारका जक्रयाकिापहरु - िोजखम तथा अनकुुिन, पाररजस्थजतक 

प्रणािीमा आधाररत ििवाय ुपररवतयन अनकुुिन काययक्रम सञ्चािनका िाजग सशतय अनुदान, ClIPS 

समेत (जिरी नगरपाजिका – ५ 

५४००००० 

रानरिय पररचयपत्र तिा पञ्जीकरण नवभाग ० 

एम. आइय. एस. अपरटेर र जफल्ड सहायको िाजग सञ्चार खचय ७००० 
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मेजशनरी आिार तथा फजनयचर ममयत सम्भार (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) ८४००० 

मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) १८०००० 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइय  (सञ्चार र पहुँच अजभयान सञ्चािान) १५०००० 

जवभागिे उपिव्ध गराउने जवजध/पद्दजत अनुसार वडा स्तरबाट घटना दताय सप्ताह अजभयान सञ्चािन ७०००० 

एम. आइय. एस. अपरटेर र जफल्ड सहायक पाररश्रजमक, चाडपवय खतय तथा पोशाक खचय  ६३८००० 

एम. आइय. एस. अपरटेर र जफल्ड सहायक देजनक भ्रमण भत्ता/यातायात खचय/ईन्धन १२०००० 

अन्य जवजवध खचय - आयोिना, सामाजिक सरुक्षा तथा घटना दताय सम्बन्धी जवजभन्न बैंठकको जचयापान 

िगायतको खचय  

५१००० 

युवा रोजगारीका लानग रुपान्तरण पहल पररयोजिा   

रोिगार सेवा केन्रको सचँािन खचय  २६५००० 

रोिगार सहायकको तिब ३९३००० 

रोिगार सहायको स्थानीय भत्ता ९३००० 

रोिगार सहायकको पोशाक भत्ता १०००० 

प्राजवजधक सहायकको पोसाक १०००० 

प्राजवजधक सहायकको तिव ३९३००० 

प्राजवजधक सहायकको स्थानीय भत्ता ९३००० 

रोजगारी सृजिा (आई.नड.ए.ì २९४३००० 

कृजर् जवकास रणनीजत अनगुमन तथा समन्वय काययक्रम १०००००० 

कृजर् तथा पश ुसेवाका एक गाउँ एक प्राजवजधकहरुको तिव भत्ता ६००००० 

जकसान सूचीकरण काययक्रम ३००००० 

कृजर्, पशुपन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावजधक काययक्रम १००००० 

प्रधानमन्त्री रोिगार काययक्रम २५००००० 

रोिगार संयोिकको तिव ४९४००० 

रोिगार संयोिकको स्थानीय भत्ता १४२००० 

रोिगार संयोिकको पोसाक १०००० 

रोिगारी सृिना (नेपाि सरकार) १८५४००० 

महामारी रोग जनयन्त्रण काययक्रम ५००००० 

जवश्व औिो जदवस मनाउने, जकटिन्य रोग जनयन्त्रण काययक्रमको अनगुमन एवम् मूल्याङ्कन तथा 

जकटिन्य रोग जनयन्त्रणका िाजग बहुजनकाय अन्तरजक्रया गने तथा Active Case Detection (औिो र 

कािािार) 

३०००० 

डेंग ुिगायतका जकटिन्य रोगहरूको जनयन्त्रणका िाजग िामखटेु्टको वासस्थान खोिी गरी िाभाय  नि गने 

अजभयान संचािन गने तथा सरोकारवािाहरूसंग अजभमजुखकरण गने र जकटिन्य रोग जनयन्त्रण 

काययक्रमको डाटा भेररजफकेशन 

१००००० 

कोजभड १९ िगायत जवजभन्न महामारीिन्य रोगहरुको रोकथाम, जनयन्त्रण तथा जनगरानीका िाजग 

सरोकारवािा सगँको अन्तरजक्रया तथा RRT, स्वास््यकमी पररचािन 

५०००० 

स्थानीय तह अन्तगयत रहेका EWARS सेजन्टनि साईट कायम भएका अस्पतािमा अजभमखुीकरण 

तथा सञ्चािन खचय  

१७०००० 
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पशपुंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्िा, बडय फ्ि,ु AMR, जसजिसकोजसस, टक्सोप्िाज्मोजसस आजद जवजभन्न 

सरुवारोग सम्बजन्ध रोकथाम तथा जनयन्त्रणका िाजग सचेतना काययक्रम 

२०००० 

  १३०००० 

पाजिकाहरुमा स्वीकृत जनदेजशका अनुसार गजठत rapid response team तथा risk 

communication and community engagement team िाई अजभमजुखकरण, 

महामारी/िनस्वास््यमा असर पने घटनाहरुको ब्यबस्थापनका िाजग कजम्तमा बर्यमा दईु पटक 

सम्बन्धीत सरोकारवािाहरु समेतको सहभाजगतामा सजमक्षा गोस्थी तथा िोजखम संचार सम्बन्धी 

कृयाकिाप संचािन गनय आवस्यक बिेट 

१३०००० 

िघ ुउद्यम जवकास काययक्रम ३०००००० 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बिार प्रजतस्पधाय  बजृद्ध गनयका िाजग कजम्तमा ५ िनाको समहुमा 

प्रजबजध हस्तान्तरण 

१४०००० 

गररबी जनवारणका िाजग िघ ुउद्यम जवकास काययक्रम संचािन जनदेजशका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको 

स्तरोन्नती (आवश्यकता पजहचानका आधारमा पनुतायिगी र एडभान्स सीप जवकास ताजिम काययक्रम) 

४८०००० 

गररबी जनवारणका िाजग िघ ुउद्यम जवकास काययक्रम संचािन जनदेजशका, २०७७ बमोजिम िघ ुउद्यम 

जवकास मोडेिमा नया ँिघ ुउद्यमी जसियना गने 

२३८०००० 

द्वन्द्वपीजडत पररवार जशक्षा काययक्रम (शजहद प्रजतष्ठान माफय त संचािन हुने) २०२००००० 

  २०२००००० 

सजहद स्मजृत जवद्याियिाई अनदुान २०२००००० 

राजष्रय खेिकुद पररर्द् १००००० 

राष्रपजत रजनङ्ग जसल्ड प्रजतयोजगता (स्थानीय तहस्तरीय) १००००० 

प्रधानमन्त्री कृजर् आधजुनजककरण पररयोिना १८००००० 

आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको आिबुािी पकेट जवकास काययक्रमको जनरन् तरता ६००००० 

आ.व. 207९/८० मा नया ँतरकारीबािी पकेट जवकास काययक्रम सञ् चािन १२००००० 

बहुके्षत्रीय पोर्ण काययक्रम १६००००० 

पोर्ण संवेदनशीि (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृजर्, पशसेुवा, मजहिा तथा बािबाजिका, जशक्षा र 

शासकीय प्रवन्ध) के्षत्रका काययक्रमहरू सञ्चानि) 

५५०००० 

पोर्ण संवेदनशीि (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृजर्, पशसेुवा, मजहिा तथा बािबाजिका, जशक्षा र 

शासकीय प्रवन्ध) के्षत्रका काययक्रमहरू सञ्चानि) 

३००००० 

पोपण जवशेर् (स्वास््य) के्षत्रका काययक्रम सञ्चािन १५०००० 

पोर्ण सुधारको िाजग जवपन्न समूदायका मजहिा समूह वा सहकारीहरूिाई जवपन्न सदस्यहरूको 

आयआियन सधुार काययक्रमको गनय अनदुान 

६००००० 

पश ुसेवा जवभाग १८००००० 

इजपडेजमयोिोजिकि ररपोजटयङ्ग २०००० 

पश ुसेवा जवभाग र प्रादेजशक जनकायमा पशपुन्छी त्यांक तथा पशु सेवाका काययक्रमको प्रगजत ररपोजटयङ २०००० 

एक पाजिका एक भेटेररनरी डाक्टर ४८०००० 

दगु्ध जमशन अन्तगयत चौरी प्रवद्धयन काययक्रम १०२०००० 

कृजत्रम गभायधान जमसन काययक्रम २५०००० 

पशपुन्छी रोगको अन्वेर्ण, नमनुा सङ्किन तथा पे्रर्ण १०००० 
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पररवार कल्याण काययक्रम १६८००००० 

मात ृतथा नवजशश ुकाययक्रम संन्चािन ४२१९००० 

प्रिनन् रुग्णता स्वास््य सेवा ८०००० 

पररवार जनयोिन जकशोर जकशोरी तथा प्रिनन् स्वास््य काययक्रम २८०००० 

पोर्ण काययक्रम १४३७००० 

मात ृतथा नवजशश ुकाययक्रम अन्तगयत आमा सुरक्षा, गभयवती, रिसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्यानो झोिा र 

जनशलु्क गभयपतन काययक्रम 

५३२१००० 

जबरामी नविात जशशु जनशलु्क उपचार सोधभनाय  काययक्रम ५००००० 

CBIMNCI काययक्रम (काययक्रम सजमक्षा, स्थिगत अनजुशक्षण, समता तथा पहुच काययक्रम) ५००००० 

कोजभड १९ जवरुद्ध खोप अजभयान तथा बसु्टर खोप समेत संचािन ब्यवस्थापन खचय (पाजिकास्तररय 

योिना र पाजिका तथा स्वास््य सस्था स्तररय सुपररवेक्षण) 

२८१००० 

जनयजमत खोप सदुृढीकरण, पूणय खोप सजुनितता र दीगोपनाको िाजग सकु्ष्मयोिना अद्यावजधक २ जदन र 

सरसफाई प्रबर्धन प्याकेि पनुयतािगी ताजिम १ जदन गरी ३ जदन एवं पूणयखोप न.पा., गा.पा. 

सजुनजितताको िाजग स्थाजनय तह, वडा, खोप समन्वय सजमती तथा नवजनवाजचयत िनप्रजतजनजधहरुको 

अजभमजुखकरण, स्वास््यकजमयबाट वडामा घरधरुी सवेक्षण, पाजिकाबाट वडा भेररजफकेसन, अनगुमन 

तथा घोर्णा सभा व्यवस्थापन घोर्णा बांकीमा घोर्णा तथा घोर्णा भएकामा जदगोपना कायम गने 

व्यवस्थापन खचय  

१८२००० 

  ४०००००० 

कुपोर्ण व्यवस्थापनको िाजग पोर्ण पनुथायपना गहृ संचािन ४०००००० 

क्षयरोग जनयन्त्रण २००००० 

आकजस्मक अवस्थामा औसजध एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रकेजडयङ तथा ररपोजटयङका िाजग फमय फरमेट 

छपाइ, ई-जट.जब रजिस्टरअध्यावजधक, जवश्व क्षयरोग जदवस सम्बन्धी काययक्रम, स्थिगत अनजुशक्षण तथा 

सपुररवेक्षण, क्षयरोगका काययक्रमको अधय बाजर्यक सजमक्षा तथा कोहटय  जवशे्लर्ण 

१०८००० 

क्षयरोगका िोजखम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोग खोिपडताि 

काययक्रम। घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकय  पररक्षण, एवं पाचँ वर्य मजुनका बािबाजिमा क्षयरोग 

रोकथाम सम्बन्धी टी.जप.टी. काययक्रम 

९२००० 

नजसयङ तथा सामािजक सरुक्षा सेवा काययक्रम २५००००० 

  २५००००० 

राजष्रय मजहिा स्वास््य स्वयंसेजवका काययक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचय, वाजर्यक सजमक्षा गोष्ठी 

र जदवस मनाउने खचय समेत) 

२५००००० 

प्राथजमक स्वास््य सेवा २७४००००० 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा काययरत कमयचारीहरुको तिव, महगी 

भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोर्ाक िगायत प्रशासजनक खचय समेत 

२७४००००० 

राजष्रय स्वास््य ताजिम केन्र २००००० 

स्वास््यकमीिाई इम्प्िाट ताजिम २००००० 

उपचारात्मक सेवा काययक्रम १९००००० 

आधारभूत तथा आकजस्मक स्वास््य सेवाको िाजग और्जध खररद १६५०००० 
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स्वास््य चौकी (आधारभुत स्वास््य सेवा केन्र) को न्यनुतम सेवा मापदण्ड काययक्रम ( अजभमखुीकरण, 

सजमक्षा, फिो अप , अनगुमन तथा सदुृजधकरण समेत ) 

१५०००० 

आखँा, नाक, कान, घांटी तथा मखु स्वास््य सम्वजन्ध अजभमखुीकरण १००००० 

स्वास््य ब्यवस्थापन काययक्रम ३००००० 

पाजिका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको माजसक बैठक, स्वास््य काययक्रमहरुको डाटा भेररजफकेशन एवं 

गणुस्तर सधुार साथै अधयबाजर्यक एवं बाजर्यक सजमक्षा 

११५००० 

स्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सदुृढीकरण काययक्रम ६५००० 

कोजभड १९ को भ्याजक्सनको जडजिटाइिेशन तथा क्यू आर कोड प्रमाजणकरण १२०००० 

राजष्रय स्वास््य जशक्षा, सूचना तथा संचार केन्र १००००० 

जवद्यािय स्वास््य जशक्षा/आमा समूह तथा मजहिा स्वास््य स्वयं सेजवकाहरुका िाजग सामाजिक 

ब्यवहार पररवतयन काययक्रम 

७५००० 

सजुतयिन्य पदाथय तथा मध्यपान सेवनको न्यूजनकरण सम्बन्धी संचार काययक्रम २५००० 

गररब घर पररवार पजहचान तथा पररचय पत्र जवतरण काययक्रम (गररव िजक्षत जवशेर् काययक्रम) २००००० 

गनुासो सुनवुाइ काययक्रम २००००० 

जवशेर् अनदुान (चाि ु) ८०००००० 

ल्याण्डजफि साइट जिरी ८०००००० 

समपरुक अनदुान १५०००००० 

जिरी मािी श्यामा सडक १५०००००० 

सशतय अनदुान ( पुिँीगत) १४७००००० 

यवुा रोिगारीका िाजग रुपान्तरण पहि पररयोिना ३००००० 

रोिगार सेवा केन्रको सदुृजढकरण (कम्प्यूटर, फजनयचर जफक्चसय, क्यामरा, अन्य जवद्युतीय उपकरण) ३००००० 

पररवार कल्याण काययक्रम १४००००० 

CEONC काययक्रम संचािनका िागी स्वास््य उपकरण १०५०००० 

Inj.Oxytocin भण्डारणका िागी ILR Refrigerator खरीद ३५०००० 

खानेपानी सेवा जवस्तार तथा पनुस्थायपना काययक्रम ७५००००० 

जिरीजखम्ती खा.पा.आ. ५००००० 

आिे नेपाने भैसेँ खा.पा.आ., जिरी न.पा. (दोिखा) ३०००००० 

ठूिो खोिा सल्िे जिफ्ट खा.पा.आ., जिरी न.पा. ९, दोिखा २०००००० 

जिरी ढुङ्गे खा.पा.आ. जिरी न.पा. 5 दोिखा २०००००० 

राजष्रय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उिाय काययक्रम १०००००० 

नवीकरणीय ऊिाय प्रवजध िडान (वायोग्यासँ/जवद्युतीय चिुो/सधुाररएको चिुो/सौयय  ऊिाय) १०००००० 

पययटन पूवायधार जवकास आयोिना १०००००० 

ओगेन तेङजिङ गमु्बा जिरी ७ खदकेु दाेेिखा १०००००० 

झोिुंगे पिु के्षत्रगत काययक्रम ३५००००० 

जसम्खकय  महेिे झोप,ु घटे्ट खोिा , सल्िे फेदी झोिङ्ुगे पिु १, सल्िे फेदी झोिङ्ुगे पिु २ जिरी 

नगरपाजिका, गोङ खोिा झो.प.ु, ढुङ्गे खोिा इम्बा झो.प.ु, ढुङ्गे खोिा केसरे झो.प.ु, दोिखा 

३५००००० 

जवशेर् अनदुान (पुिँीगत ) १७०००००० 
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जिरी प्राजवजधक जशक्षािय प्रशासजनक भवन जनमायण १७०००००० 

 

 

प्रदेश सरकार सशतम अिुदाि  

क्र.स प्रस्तानवत खचम नववरण  नवनियोजि रकम 

१ कृजर् उपि संकिन केन्र जनमायण जिरी नगरपाजिका दोिखा  १५००००० 

२ गभुािटुोि (राब)ु यासाय  टोि, पल्िो जसङ्वा टोि खानेपानी आयोिना जिरी-१ २५००००० 

३ पाखाटोि होजसङ्गा-८, घुन्सा-३ खानेपानी आयोिना २५००००० 

४ स्थानीय न्याजयक सहिकताय काययक्रम (पाररश्रजमक/पोर्ाक भत्ता) ४६२००० 

५ खावा (सकेु समािको अधरुो भवन जनमायण), जिरी दोिखा  २५००००० 

६ खावा (हनमुन्ते) सडक स्तरोन्नती जिरी २५००००० 

७ देउरािी(थिारी वडा कायायिय सडक) २५००००० 

८ घनु्सा जवद्यािय देजख वडा कायायिय सम्म सडक जनमायण २५००००० 

९ 

माध्यजमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामदुाजयक माध्यजमक जवद्याियमा अंगे्रिी/गजणत/जवज्ञान 

जशक्षकका िाजग जशक्षण सहयोग अनदुान  ११३६००० 

१० अपाङ्गता भएका व्यजिहरुका िाजग समदुायमा आधाररत पनुस्थायपना सहयोग काययक्रम  ३००००० 

११  बाि मैत्री स्थानीय तह घोर्णा प्रोत्साहन काययक्रम  १५०००० 

१२  बाबआुमा जवजहन बािबाजिका संरक्षण काययक्रम  २१६००० 

१३  एक जबद्यािय एक नसय  काययक्रम संचािन जनरन्तरता तथा जबस्तार  १५०६००० 

१४ 

स्थानीय तहका अस्पताि/स्वास््य चौकी/और्धािय भवन जनमायण (नयँा तथा जनरन्तरता)-

स्वास््य चौकी भवन जनमायण जिरी-०८  २०००००० 

१५ 

 न्युनतम सेवा मापदण्ड (Minimum service Standard-MSS) सधुारका िाजग स्वास््य 

संस्था(प्रा.स्वा.के./हे.पो) िाई ससतय अनदुान १५०००० 

जम्मा रकम  २२४२०००० 
   

प्रदेश सरकार समपुरक अिुदाि  

क्र.स प्रस्तानवत खचम नववरण  नवनियोजि रकम 

१ जिरी फुजल्पङ्ग झाङ्के्र सडक क्रमागत १४८७८००० 

 

नबर्यगत शाखा 

नशक्षा  

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ बािजवकास जशक्षक, जवद्यािय कमयचारीको नगरपाजिकाबाट थप तिब भत्ता ५०९६०००   

२ घेराबार जनमायण ( ४ वटा जवद्याियिाई ) १६०००००   

३ बािजवकास जशक्षक तिब भत्ता ( नगरपाजिकाबाट जनयिु) १९१२५००   

४ कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन २६१५००   

५ कक्षा ५ को स्तरीकरण परीक्षा ७००००   
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६ जवद्यािय िेखा व्यवस्थापन तािीम १०००००   

७ प्र.अ. क्षमता जवकास तािीम १०००००   

८ IEMIS ताजिम १०००००   

९ बािजवकास जशक्षक तािीम १०००००   

१० जवर्यगत जशक्षक तािीम जनमाजव तथा माजव  २५००००   

११ जवद्याथी अजतररि कृयाकिाप १०००००   

१२ जशक्षक पररचयपत्र जनमायण ६००००   

१३ प्र.अ. तथा जशक्षक शैजक्षक भ्रमण २०००००   

१४ जवद्यािय करसेाबारी जनमायण ( ४ वटा जवद्याियिाई) २०००००   

१५ IMGML कक्षा व्यवस्थापन १०००००   

१६ English Medium Class व्यवस्थापन तािीम ९००००   

१७ परीक्षा प्रणािी सधुार काययक्रम ३०००००   

१८ जदवा खािाका िाजग नगरपाजिकाबाट थप १००००००   

१९ स्थानीय पाठ्यक्रमअनुसारको पाठ्यसामग्री जनमायण २५००००   

२० जशक्षा जदवस तथा परुस्कार जवतरण २०००००   

२१ वाजर्यक काययपात्रो जनमायण १०००००   

२२ प्र.अ. बैठक १५००००   

२३ जशक्षा सजमजत बैठक  १५००००   

२४ अनगुमन खचय  ५००००   

२५ जव.व्य स अध्यक्षहरुका िाजग जवद्यािय व्यवस्थापनसम्बन्धी तािीम १०००००   

२६ एकीकृत पाठ्यक्रम तािीम १०००००   

२७ जवद्यािय बस सञ्चािन थप सहयोग ४५००००   

२८ एक जशक्षक एक ल्यापटप काययक्रमका िाजग जवद्याियिाई अनदुान ३०००००   

२९ गमु्बाका जवद्याथीका िाजग सहयोग १००००   

जम्मा १३५०००००   
    

खेलकुद 

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ यवुा नेततृ्व तथा क्षमता जवकास  ५००००   

२ प्रजशक्षक प्रजशक्षण काययक्रम १८००००   

३ फुटबि प्रजतयोजगता २०००००   

४ यवुा तथा खेिकुद सजमजत बैठक १०००००   

५ तेक्वान्दो डोिाङ सञ्चािन तथा सहभाजगता १३५०००   

६ खेिकुद प्रजशक्षक भत्ता  ३२५०००   

७ खेिकुद सहभाजगता तथा प्रवधयन(वडाको जसफाररसमा समेत) ४०००००   

८ खेिकुद सामाग्री खररद १०००००   

९ व्याडजमन्टन प्रजतयोजगता १०००००   
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१० राष्रपजत रजनङजशल्ड प्रजतयोजगता ४६००००   

११ जिरी च्याजम्पयनजसप-२०७९ २५००००   

१२ मजहिा भजिबि प्रजतयोजगता २०००००   

जम्मा  २५०००००   
    

बालमैत्री 

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ बािसमूह संिािको जनयजमत बैठक बस्न कक्षको व्यवस्था गने वडा तथा नगरमा बािमैत्री 

शाखामा सामाग्री ब्यवस्थापन , 

१६५९२५   

२ सचुक सरजिकरण तथा बािमैत्री आचारसंजहता जनमायण काययशािा गने १५००००   

३ बािमैत्री आचारसंजहता बैठक वाट स्वीकृत , छपाई जवतरण , जवतरण जवद्यािय टोि टोिमा 

छपाई, 

२०००००   

४ बािमैत्री नगर सहिकताय  पाररश्रजमक र पोर्ाक खचय  २८४०७५   

५ बाि समूह, बाि संिाििाई, गठन, सहजिकरण मागयदशयन, २०७४ बमोजिम क्षमता 

जबकास सम्बजन्ध प्रजशक्षण जदने (बािसमूह र बािसंिाििाई तािीम ) 

२०००००   

६ बािमैत्री स्थानीय शासनको जनजतगत जनदेजशका जवजनयम जनमायण १०००००   

७ बािमैत्री गजतजवधी कागिात दस्तावेि व्यवस्थापन तयारी , काययशािा गने ९ वटै वडाको 

एक ठाउँमा ,  

१५००००   

८ बािबाजिकाको जस्थती प्रजतवेदन तयारी गने, बािमैत्री वडा , घोर्णा पिात् जदगोपनाका 

िाजग रणजनजतक योिना जनमायण गने ,  

१५००००   

९ अनगुमन, सजमक्षा र मूल्यांकन (अनगुमन चेकजिि सजहत) १०००००   

१० बािक्िब कोर् व्यवस्थापन १०००००   

११ बािक्िबका बािबाजिकाहरुिाई अजतररि कृयाकिाप सञ्चािन १०००००   

१२ मजहिा स्वयंम सेजवका , आमा समूहसगँ CFLG का जवर्यगत बाि बचाउ सूचक बार े

छिफि गने अथवा िानकारी गराउने , 

१०००००   

१३ बािमैत्री नगर घोर्णा २०००००   

जम्मा  २००००००   

स्वास््य 

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ जिरी अस्पताि सदुृढीकरण िनशिी ब्यबस्थापन ७५०००००   

२ Pelvic Organ Prolapse (POP) जसजवर संचािन तथा उपचार  १०००००   

३ जिरी अस्पतािमा भनाय हुने जबरामीको िाजग राशन, खररद ११०००००   

४ पोर्ण पनुस्थापना गहृ संचािन खाद्यन्न खररद ६५००००   

५ जिरी अस्पतािमा रि संचार सेवा जबस्तार तथा ब्यबस्थापन १५००००   

६ आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र िगायतका स्वास््य संस्थामा अत्यावस्यक स्वास््य 

कमयचारीको तिब, चाडपवय खचय, पोर्ाक भत्ता 

२८२००००   
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७ और्धी र जचजकत्सािन्य सामाग्री र उपकरण खररद १९५००००   

८ िेष्ठ नागररक उपचार खचय (अस्पताि माफय त) ३०००००   

९ स्वास््य संस्थाको माजसक बैठकमा सहभाजग हुने मजहिा सामदुाजयक स्वास््य स्वयं 

सेजवका खािा खचय   

१२५०००   

१० आधारभूत स्वास््य सेवा केन्रमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायम गनय प्रजत संस्था रु. 

२००००० दरिे अनदुान 

६००००   

११ जबपन्न गभयवती एम्बिेुन्स सेवा (५० िना) ३०००००   

१२ सतु्केरी पोर्ण काययक्रम ३०००००   

१३ यातयात खचय (खोप तथा गाउघँर जक्िजनक संचािन गने स्वास््य कजमयिाई) २९००००   

१४ स्वास््य कजमय, मजहिा सामदुाजयक स्वास््य स्वयं सेजबका माफय त कुपोजशत बािबाजिकाको 

खोिपड्ताि) 

१५००००   

१५ अबिोकन भ्रमण (म.स्वा.स्व.से. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सजमजतका पदाजधकारी, 

कमयचारी) 

३०००००   

१६ खोप केन्र र गाउघँर जक्िजनक ब्यबस्थापनको िाजग फजनयचर खररद १५००००   

१७ सचुना सामाग्री खररद (स्वास््य संस्थाको िाजग कम्पटुर, जप्रन्टर, पेनडाईभ) २५००००   

१८ जिरी अस्पताि, स्वास््य चौकी तथा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्रका कमयचारीिाई 

HMIS/DHIS ELMIS क्षमता अजभबजृद्ध ताजिम 

९००००   

१९ स्वास््य संस्थामा काययरत काययिय सहयोगीहरुको िाजग फोहर मैिाा ब्यबस्थापन, 

जचजकत्सािन्य समाग्री जनमयजिकरण ताजिम संचािन  

५००००   

२० आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र यिुङमा खानेपानी तथा तारबार ब्यबस्थापन ३०००००   

२१ वडा नं ३ मा खोप केन्र गाउघँर जक्िजनक संचािनको िाजग भवन जनमायण ५०००००   

२२ ठूिोपाति स्वास््य चौकीमा बजथयङ सेन्टर स्थापनाको िाजग अत्यवस्यजकय और्धी तथा 

सामाग्री खररद 

७५००००   

२३ स्वास््य िनचेतना अजभबजृद्धको िाजग स्थानीय भार्मा स्वास्य सुचना सामाग्री उत्पादन 

तथा जवतरण 

७५०००   

२४ स्वास््य प्राजवजधक कमयचारीिाई िेखा तथा प्रशासन सम्बजन्ध अजभमजुखकरण काययक्रम 

संचािन 

७५०००   

२५ स्वास््य शाखाको िाजग फजनयचर खररद  २०००००   

२६ अपांगता भएका ब्यजिहरुिाई आधारभूत स्वास््य सेवाको सचेतना तथा अजभमजुखकरण ७५०००   

२७ स्वास््य संस्थाको डाटा भेररजफकेसन ७५०००   

२८ मानजसक स्वास््य जसजवर तथा अन्य स्वास््य िनचेतना अजभबजृद्धका िाजग जबजभन्न जदवश 

तथा पैरबी काययक्रम संचािन खचय 

१०००००   

२९ पोर्ण मैत्री वडा घोर्णा काययक्रम (सचेतना तथा पैरवी) १८००००   

३० स्वास््य शाखा, HMIS फाट, जिरी अस्पताि, स्वास््य चौकी, आ. स्वा.स. केन्रका 

प्रमखुिाई मोबाईि मोबाईि, जसम जबतरण तथा संचार खचय प्रजत व्यजि प्रजत मजहना रु. 

५००।- 

७५०००   

३१ स्वास््य संस्था संचािन तथा ब्यबस्थापन सजमजतको बैठक संचािन खािा खचय   १७००००   

३२ नसने रोग (उच्च रिचाप, मधमेुह, क्यान्सर आजद) सम्बजन्ध अजभमजुखकरण १०००००   
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३३ िाग ुऔर्ध दबेुसनी सम्बजन्ध अजभमजुखकरण तथा सचेतना काययक्रम ५००००   

३४ स्वास््य आमा समहु पनुिायगरण काययक्रम संचािन (१०२ आमा समहु) ३२००००   

३५ आकजस्मक तथा अत्याबस्यजकय स्वास््य ब्यबस्थापन १०००००   

जम्मा १९७८००००   

        

सावमजनिक सेवा प्रवाह तिा क्षमता नवकास सनमनत 

क्र 

स  

योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ सूजचकृत मेिजमिाप कताय संयोिक सञ्चार खचय  २७००००   

२ न्याजयक सजमजत ब्यवस्थापन  ११५०००   

३ मेिजमिाप सजमजतका सदस्यहरूको प्रोत्साहन भत्ता  १२५०००   

४ मेिजमिापकतायहरुको िाजग पनुतायिगी ताजिम  १८००००   

५ न्याजयक सजमजत सजचवािय सञ्चार खचय  १००००   

६ नागररक वडापत्र तयारी र कायायन्वयन १०००००   

७ जवद्यजुतय हाजिरी स्थापना र सञ्चािन १०००००   

८ घमु्ती प्रणािीबाट योिना सम्झौता  ५०००००   

९ नगर प्रोफाईि तयारी ५०००००   

१० सावयिजनक सुनवुाई र काययक्रमको सजमक्षा  ४०००००   

जम्मा  २३०००००   
    

पौरखी युवा कायमक्रम 

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ जिरी पौरखी युवा काययक्रम (जिरी महोत्सव समेत) ५००००००   
    
    

भार्ा, कला र ससं्कृनत 

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ भार्ा, किा र संस्कृजत ५०००००   
    

सहकारी  

क्र 

स  

योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ सहकारी प्रवधयन, जनयमन र जवकास ५०००००   
    

उद्यम 

क्र 

स  

योजिाको िाम  नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ मजहिा जसप क्षमता र उद्यमजशिता जवकास काययक्रम ३५०००००   
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कृनर् नवकास  

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ ५०% अनदुानमा िैजवक जवर्ादी खररद काययक्रम २०००००   

२ जकजवको टेजिस जनमायणमा ५०% अनदुान काययक्रम २५०००००   

३ कायायिय प्रयोिनको िाजग कृजर् सामाग्री खररद (स्पे्रयर, जसकेचर, Soil Augur, हिारी, 

Pruning Saw िगायत अन्य सामाग्रीहरू) 

१०००००   

४ प्राकृजतक प्रकोप प्याकेि राहत सहयोग २०००००   

५ माटो पररक्षण जशजवर १५००००   

६ जसिपोजिन प्िाजिक खररद ५०% अनदुान  ४०००००   

७ ५०% अनदुानमा आइरन टनेि जनमायण काययक्रम  ६०००००   

८ नमनुा भकारो सधुार काययक्रम  २०००००   

९ कृर्क भ्रमण  २०००००   

१० प्राङ्गाररक खेजत सम्बन्धी क्षमता अजभवजृद्ध ताजिम २०००००   

११ जकसान सूजचकरण काययक्रम  २०००००   

१२ तिब साझेदारी (कृजर् प्राजवजधक) १९७४१०   

१३ कायायियमा सामाग्री खररद, ममयत तथा व्यवस्थापन  १५००००   

१४ ढुवानी ५००००   

१५ बैठक, अनगुमन तथा प्रजतवेदन तयारी  १५२५९०   

जम्मा ५५०००००   
    

पशु नवकास  

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ और्धी खररद जवतरण  ३०००००   

२ भ्याजक्सन खररद  ५००००   

३ जहउदँ ेघासँ(िै)ँ जवउ खररद तथा राई घासँ  २०००००   

४ दगु्ध उद्योग स्थापना/औिार सहयोग अनदुान ७५%  २०००००   

५ बोयर बोका  ७५% अनदुान ८०००००   

६ पश ुप्राजवजधकको तिब साझेदारी  २१३८६०   

७ मागमा आधाररत काययक्रम  १५००००   

८ डािे घासँ वेनाय /जवरुवा जवतरण ८६१४०   

जम्मा २००००००   
    
    

पूवामधार नवकास  

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ सडक सरसफाई काययक्रम(मागमा आधाररत) १९०००००   
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२ कोल्ड स्टोर व्यवस्थापन  १००००००   

३ यात्र ुशौचािय जनमायण २ वटा ९०००००   

४ वडा कायायिय कम्पाउण्ड गने (वडा नं. ५,६,७,८ र ९) ३००००००   

५ ररजक्रयसन हि व्यवस्थापन  १००००००   

६ प्रधानमन्त्री रोिगार काययक्रम ५०००००   

७ नगर पररसर ममयत सुधार ७०००००   

८ सजहद स्मजृत आवसीय माजव ममयत सधुार  १५०००००  

९ इिाका प्रहरी कायायिय स्तरोन्नती  ३०००००   

१० स्टोनपाकय  स्तरोन्नती १००००००   

११ सूचना सञ्चार तथा प्रजवजध २०००००   

१२ पिु पिेुसा जनमायण  १००००००   

जम्मा  १३००००००   
    

वि, वातावरण तिा नवपद ब्यवस्िापि सनमनत 

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ वकृ्षारोपण काययक्रम ५०००००   

२ ििाधार संरक्षण  600000   

३ िैजवक पाकय  जनमायण 1000000   

४ फोहोरमैिा व्यवस्थापन  1000000   

५ जवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी ताजिम गोष्ठी तथा सामाग्री खररद  900000   

जम्मा ४००००००   
    

मनहला नवकास उपशाखा 

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ नारर जदवस िगायतका जवजभन्न जदवसहरू २०००००   

२ अपाङ्गता भएका बािबाजिकािाई पनुरस्थापना सहयोग काययक्रम, स्वास््य सचेतना तथा 

अजभमजुखकरण काययक्रम 

५०००००   

३ अपाङ्गता पररचय पत्र जवतरण तथा अपाङ्गता भउका व्यजिका िाजग यातायात र खािा 

खचय  

१५००००   

४ नव जनवाय जचत मजहिा िनप्रजतजनजध िगायतका मजहिाहरूमा नेततृ्व जवकास ताजिमको 

व्यवस्था  

१५००००   

५ मजहिा, बािबाजिका िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजिहरूसगँ सम्बजन्धत वडा 

कायायिय र पाजिकामा सचेतना बोडय  राख्ने ब्यवस्था  

५००००   

६ ग र घ वगयका अपाङ्गता भएका व्यकजतहरूका िाजग उघमजशिताका िाजग मागमा 

आधाररत काययक्रम  

२०००००   

७ नीजत, रणनीजत, काययजवजध र आचरसंजहता जनमायण  ५००००   

८ िेष्ठ नागररक अजभन्दन तथा भेिा काययक्रम  ५००००   
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९ दजित, िनिाजत, अपाङ्गता िजक्षत समूह मागमा आधाररत काययक्रम  २०००००   

िम्मा  १५५००००   

पनञ्जकरण तिा सामानजक सुरक्षा  

क्र 

स  

कायमक्रमको िाम नवनियोजि 

रकम  

कैनर्यत 

१ सामाजिक सरुक्षा भत्ता जवतरण सहजिकरण काययक्रम ३४००००   

२ िन्मदताय प्रोत्साहन काययक्रम ३५००००   

३ एम.आई.एस. अपरटेर तथा जफल्ड सहायकको िाजग पाररश्रजमक साझेदारी ४९००००   

४ िनप्रजतजनजध तथा कमयचारीिाई VERSP MIS सम्बन्धी ताजिम सञ्चािन  ७००००   

जम्मा १२५००००   

 

 


