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नगर सभाका सभाध्यक्षज्यू, 

नगर सभाका सदस्यज्यूहरु, 

१. सघंीय लोकताम्रिक गणतरि नेपाल राजापरु नगरपाललका स्थानीय सरकारको उपप्रमखुको हैलसयतले 
नेपालको सबंबधानको धारा २३० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोम्जम यस 
गररमामय नगर सभामा राजापरु नगरपाललका स्थानीय सरकारको आर्थकु बर् ु२०७९/८० को बार्र्कु बजेट 
प्रस्ततु गने अनमुतत चाहारछु । 
 

२. राजापरु नगरपाललका स्थानीय सरकारको उपप्रमखुको हैलसयतले गररमामय नगर सभामा आगामी आ.व. 

२०७९/८० को बजटे प्रस्ततु गदै यस बबलशष्ट अवसरमा लोकतरि, सघंीय लोकताम्रिक गणतरिातमक 
शासन व्यवस्था स्थापना लगायत मलुकुको अग्रगामी पररवतनुको लार्ग बबलभरन कालखण्डमा भएको 
सशस्ि सघंर्,ु जनआरदोलन, जनक्राम्रत लगायतका त्याग बललदानको गौरबपणु ुइततहासलाई स्मरण गदै 
देश र जनताको लार्ग आफ्नो अमलु्य म्जवन उत्सग ुगने सबपणु ुज्ञात अज्ञात र्वर शहीदहरुप्रतत हार्दुक 
श्रद्धासमुन प्रकट गदुछु । घाईत े योद्धा र बेपत्ता नागररकहरु प्रतत सबमान र पररवार प्रतत गर्हरो 
सहानभुतुी प्रकट गदुछु । 
 

 

३. सघंीय लोकताम्रिक गणतरि व्यवस्थाको आधारस्तबभको रुपमा जनताको नम्जकको सरकार स्थानीय 
तहको दोस्रो पटक तनवाुचन सबपरन भएको छ । उक्त तनवाुचनमा स्वच्छ र लमिवत प्रततस्पधाु माफुत 
सावभुौम सबपरन नागररक माफुत जनअनमुोर्दत भई तनवाुर्चत भएका हामी सब ैजनप्रतततनधीहरुलाई 
हार्दुक बधाई र्ददै सफल कायकुालको सभुकामना व्यक्त गदुछु । मतदानमा सहभागी भई बाललग 
मतार्धकार माफुत आफुमा तनर्हत सावभुौम अर्धकार समु्बपई जनवारेसको रुपमा स्थार्पत गनुभुएकोमा 
सबपणु ुआम नगरवासीहरुमा हार्दुक धरयवाद ज्ञापन गन ुचाहारछु । यस तनवाुचनलाई तनष्पक्ष, स्वच्छ, 
मयाुर्दत तवरमा सबपरन गन ु योगदान गनु ु हुने आम नगरवासी, राजनीततक दल, तनवाुचन आयोग, 
राष्रसेवक कमचुारी लगायत सबमैा म हार्दुक धरयवाद र्दन चाहारछु । 
 

४. नगरपाललकाको दोस्रो अवर्धको नवतनवाुर्चत प्रतततनर्धको रुपमा पर्हलो बर्कुो बजेट तथा कायकु्रम यस 
गररमामय नगर सभामा पेश गन ुपाउँदा गौरब महससु गरेको छु । सबंबधानको मम ुबमोम्जम जनताको 
सबभैरदा नम्जकको सरकारको रुपमा जनताको दैर्दरय म्जबन सँग जोडडने यो बजेट हामीले आम 
नगरबासीका अपेक्षा पररपतूतकुो लार्ग उपलब्ध स्रोत साधनलाई अर्धकतम पररचालन गन ुभरपरु प्रयास 
गरेको छु । 
 

 

५. स्थानीय सरकारको आगामी आर्थकु बर्कुो बजेट तजुमुा गदाु मलेै नेपालको सबंबधान, नेपाल सरकारको 
पररौ आवर्धक योजना, र्दगो बबकासका लक्ष्यहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सरकारका 
नीतत तथा कायकु्रम, सभाका सदस्यज्यहूरुले प्रदान गनुभुएका अमलु्य सल्लाह सझुाव तथा नगरबासी 
साम ुगरेका प्रततवद्धतालाई बजेट तथा कायकु्रम तनमाुणको आधार मानेको छु । बजेट तथा कायकु्रम 



2 
 

तनमाुणका क्रममा नगर सभाका सदस्यज्यहूरुको सझुाव ललई उद्योगी, व्यवसायी, तनजी क्षेि, आम 
नगरवासीहरुको महत्वपणु ुसझुाव, चासो र अपेक्षालाई यथासाक्य सबवोधन गरेको छु । 
 

६. प्रस्ततु बजेट तथा कायकु्रमले नगरवासीको बबकासको भोक मेट्दै र्वश्वव्यापी फैललएको कोलभड-१९ को 
प्रभाव स्वरुप लशर्थल अथतुरिलाई चलायमान बनाउदै सबल, ससुसं्कृत, स्वस््य समरुनत तथा 
आत्मतनभरु राजापरु नगरपाललका तनमाुण गने सकंल्प सर्हत नगरको सरतलुलत समावेशी र समरयायीक 
र्वकास गदै नगरको समग्र अथतुरिलाई समदृ्ध र गततशील बनाउने बबश्वास ललएको छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म चालु आर्थकु वर्ुको बजेट कायाुरवयन सलमक्षा प्रस्तुत गन ुचाहारछु । 

७. र्वश्वव्यापी फैललएको कोरोना महामारीको प्रभाव स्वरुपमा अथतुरिमा आएको लशर्थलता, बेमौर्मी बर्ाकुा 
कारण काततकु मर्हनामा आएको बाढी र अस्वभार्वक मलु्यवदृ्र्धका कारण चाल ु आ.व. को बजेट 
कायाुरवयनले गततलो लय प्राप्त गन ुकर्िनाई भएको व्यहोरा नगर सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु । 
 

८.  चाल ुआ.व. को लार्ग स्थानीय सरकारले कुल रु. ९४ करोड ९२ लाख १७ हजार २९४ बजेट बबतनयोजन 
गररएकोमा जेष्ि मसारतसबम रु. ४९ करोड ३५ लाख ९२ हजार ९९२ खच ुभई सरुु र्वतनयोजनको ५२% 
खच ुभएको छ । 
 

९. चाल ुबजटेमा आरतररक श्रोत तफु रु. ४ करोड १९ लाख ५५ हजार सकंलन गने लक्ष्य ललएकोमा राजापरु 
नगरपाललकाको कर प्रशासन माफुत जषे्ि मसारतसबम रु. ३ करोड १९ लाख २२ हजार ८६३ राजश्व 
सकंलन गररएको छ । 
 

१०. राजापरु नगरपाललकामा २०७९ जेष्ि मसारतसबम कोलभड-१९ र्वरुद्ध १८ बर् ुमाथीका नागररक मध्ये ९२ 
प्रततशतले पर्हलो मािा र ७० प्रततशतले पणु ुखोप प्राप्त गरेका छन ्।  

 

११. राजापरु नगरपाललकाका नगर गौरबका आयोजनाको रुपमा रहेको मरैुया लालपरु सडक कालोपि े
तनमाुणार्धन अवस्थामा रहेको छ । साथै अरय रणनतैतक महत्वका सडक सजंाल पतन तनमाणुार्धन 
अवस्थामा रहेका छन ्। 

 

१२. आर्थकु तथा पयटुकीय दृम्ष्टले कोसे ढंुगाको रुपमा रहेको कोर्ियाघाट र्पकतनक स्पट तनमाुणार्धन 
अवस्थामा रहेको छ । 
 

१३. सबंबधानले मौललक हकको रुपमा सतुनम्श्चत गरेको तनशलु्क लशक्षाको हकलाई यस ैआ.व. देखख माध्यलमक 
तहसबम तनशलु्क लशक्षाको व्यवस्थालाई कायाुरवयन गररएको छ । 
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सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आर्थकु वर् ु२०७९ /८० को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गन ुअनुमतत 
चाहारछु । 

बजेटको उद्देश्यहरु तनबनानुसार रहेका छन ्:- 

१४. लशक्षा र स्वास्य क्षेिको गणुस्तरमा बहृत सधुार गरी मानव पुँजी तनमाुण गने, 

१५. सीप बबकास, उद्यमलशलता, स्वरोजगार, र्दगो रोजगारी सजृनुा माफुत नगरको अथतुरि सदुृढ गदै 
नगरवासीको म्जवनस्तर उकास्न,े 

१६. कृर्र् क्षिेको समग्र सधुार गरी नगरको अथतुरिको प्रमखु खबबाको रुपमा स्थार्पत गने, 

१७. र्दगो, समावेशी भौततक पवूाुधारको र्वकास र्वस्तार माफुत नगरवासीको आर्थकु र सामाम्जक रुपारतरण 
गने, 

१८. शासकीय सक्षमता ससं्थागत क्षमता र्वकास गदै सशुासन र सदाचार माफुत सावजुतनक सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउने । 

 

सम्माननत सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, 

संर्वधानले सुतनम्श्चत गरेको मौललक हक, राज्यका तनदेशक र प्रस्ततु बजेटका उद्देश्यहरु कायाुरवयन 
गन ुदेहायका क्षेिगत प्राथलमकता तनधाुरण गरेको छु । 

 लशक्षा र स्वास््य क्षेिको गणुस्तर सधुार 

 कृर्र् क्षिेको व्यवसायीक रुपारतरण 

 समावेशी भौततक पवूाुधार र पुँजी तनमाुण 

 सीप र्वकास, उद्यमलशलता र स्वरोजगार 

 प्रभावकारी सावजुतनक सेवा सशुासन प्रवधनु । 

 

सम्माननत सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आर्थकु बर्कुो बजेटका कायकु्रम तथा र्वतनयोजन प्रस्तुत गदुछु । 

नेपाल सरकार र लुम्बबनी प्रदेश सरकारको समातनकरण अनुदान, सशत ुअनुदान, बबशरे् अनुदान र 
आरतररक राजश्व सर्हत कुल १ अब ु३ करोड ७४ लाख ५३ हजार रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गदुछु । 

 

शिक्षा युवा तथा खेलकुद 

१९. यवुा बेरोजगार समस्यालाई रयनूीकरण गन ु यवुाहरुलाई पूँजीको स्रोतमा पहँुच स्थार्पत गरी यवुा 
स्वरोजगारी सजृना गन ुयवुा ऋण सहायता कोर् सञ्चालनका लार्ग रु. ५० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
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२०. सामदुातयक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वपरन जेहेरदार र्वद्याथीहरुलाई प्रार्वर्धक लशक्षा अध्ययन 
छािवतृ्तीको लार्ग रु. २० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

२१. नेपालको सरं्वधानले माध्यलमक तह सबम तनशलु्क लशक्षा प्राप्त गने मौललक हकको रुपमा सतुनम्श्चत 
गरेतापतन यस व्यवस्थालाई पणु ु रुपमा कायाुरवयन हुन नसक्दा धेरै भाईबर्हनीहरु र्वपरन गररबीको 
कारणले र्वद्यालय लशक्षा प्राप्त गने अवसरबाट बम्ञ्चत हुन ु परेको अवस्था रहेको छ । तसथ ु
सबंबधानमा उल्लेखखत मौललक हकलाई पणु ु कायाुरवयन हुने गरी कक्षा १२ सबम तनशलु्क लशक्षा 
सञ्चालनको लार्ग रु. ५ करोड २६ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

२२. र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुको लशक्षण लसकाई सगं थप अततररक्त क्रक्रयाकलाप माफुत 
सजृनुशीलता र बहुआयलमक र्वकास गन ुबबद्यालय स्तरमा अततररक्त क्रक्रयाकलाप सञ्चालनको लार्ग रु. 
१० लाख ५४ हजार र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

२३. र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुलाई आफ्ना स्थानीय पररवेश, भगुोल, सीप, प्रर्वधी, परबपरा 
ररततररवाज, ससं्कृतत, सांस्कृततक धरोहर बारे लसक्न लसकाउन उल्लेखखत र्वर्यवस्तहुरु समावेश हुने गरी 
स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पिनपािन गराईनेछ । जसको लार्ग रु. २० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

२४. र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुको तनयलमत परीक्षा सञ्चालनबाट र्वद्याथीहरुको लशक्षण लसकाईको 
प्रभावकारी मलू्या्कन र पषृ्िपोर्ण प्रदान गरी शै् क्षक गणुस्तर सधुार गन ुतनयलमत परीक्षा सञ्चालनको 
लार्ग २९ लाख ३४ हजार र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

२५. मिैीपणु ु खेल प्रततस्प्रधाबाट र्वद्याथीहरुको शारीररक, मानलसक तथा बौद्र्धक लगायत बहुआयालमक 
व्यम्क्तत्व र्वकासमा टेवा परु् याउन र्वद्यालय स्तरीय मेयर कप रतन्ग लशल्ड प्रततयोर्गता सञ्चालनको 
लार्ग रु. ११ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । साथ ैनगरमा खेल क्षिेको र्वकास तथा नगरको प्रतततनर्धत्व 
गरी र्वलभरन स्तरको खेल प्रततयोर्गतामा खेलाडीहरुलाई सहभागी गराउन खेलकुद र्वकास कायकु्रमको 
लार्ग रु. १० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

स्वास््य 

२६. स्वास््य जनशम्क्तको अभावमा और्धी उपचारको लार्ग म्जल्ला बार्हर जानपुने अवस्थालाई मध्यनजर 
गदै प्राथलमक स्वास््य केररबाट र्वशरे्ज्ञ सर्हतको स्वास््य सेवा प्रवाह गन ु र्वशरे्ज्ञ स्वास््य सेवा 
र्वस्तारमा रु. ३५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

२७. गणुस्तरीय प्रभावकारी स्वास््य सेवा प्रवाहको लार्ग राजापरु नगरपाललका अरतगतुका स्वास््य ससं्थाबाट 
तनशलु्क और्धी र्वतरणको लार्ग और्धी तथा अरय और्धीजरय सामाग्री खररद मा रु. ३२ लाख ५० 
हजार र्वतनयोजन गरेको छु । 
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२८. बेलमैा रोग पर्हचान गरी उपचार गन ु सने तथा नसने रोग सबबरधी समदुायमा स्वास््य लशबबर 
(म्स्क्रतनङ क्याबप) सञ्चालनको लार्ग रु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

२९. बबशरे् गरी थारु समदुायमा व्याप्त लसकलसेल एतनलमया रोगको पररक्षणको लार्ग लसकलसेल मेलसन 
सचुारु गन ु तथा व्यवस्थापनको लार्ग रु. ७ लाख तथा लसकलसेल र थलासलमया रोगबारे सचेतना 
कायकु्रमको लार्ग रु. ३ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

३०. घरदैलोमा न ै बबरामीहरुलाई उपचारात्मक सेवा प्रदान गन ु स्वास््यकमीलाई कायाुलय समय बाहेकको 
समयमा पररचालन गन ुरु. ३ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

३१. मर्हला स्वास््य स्वयसेंवीकालाई सरु्क्षत माततृ्व खोप गाउँघर म्क्लतनक तथा आमा समहुको बिैक 
सञ्चालनको लार्ग रु. १२ लाख ७६ हजार र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

भौनतक पूवााधार 

३२. सघंीय सरकार, प्रदेश सरकारको समपरुक अनदुान, बबशरे् अनदुान र अरय साझेदार सगं म अरतगतु 
तथा र्वकास लागत साझेदारी पवूाुधार तनमाुणका लार्ग समपरुक कोर्मा रु. १० करोड र्वतनयोजन गरेको 
छु । 

३३. चाल ुआ.व. मा सञ्चाललत रणनीततक महत्वका सडक आयोजनाहरुलाई बहुवर्ीय आयोजनाको रुपमा 
आगामी आ.व. मा बजेट र्वतनयोजन गरेको छु । 

३४. वडा न.ं १ वडा कायाुलय जाने बाटो कालोपिकेो क्रमागतको लार्ग रु. ६५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु ।  

३५. वडा नं. ६ मानपरु टपरा देखख वडा न.ं ९ इश्वरीगजं सडक स्तरोरनतीको लार्ग ६८ लाख र्वतनयोजन 
गरेको छु । 

३६. वडा न.ं ९ कततनयुा जाने सडक कालोपि ेको लार्ग रु. २० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
३७. ७ न.ं वडा कायाुलयबाट गणेश मम्रदर हँुदै मकुुट्टा सडक कालोपिकेो लार्ग रु. ८८ लाख र्वतनयोजन 

गरेको छु । 
३८. वडा न.ं ४ भरसार चोकदेखख राम मम्रदर सबम सडक कालोपिकेा लार्ग रु. १ करोड ४० लाख 

र्वतनयोजन गरेको छु । 
३९. तनमाुणार्धन राजापरु नगरपाललकाको अधुरो प्रशासकीय भवन तनमाुणको लार्ग रु. ९० लाख र्वतनयोजन 

गरेको छु । 
४०. वडा न.ं ३ वडा कायाुलय जाने बाटो कालोपिकेा लार्ग रु. ५० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
४१. वडा न.ं ८ ओस्ताजपरु चोक हुदै परैुना सबम सडक स्तरोरनतीको लार्ग रु. ५१ लाख र्वतनयोजन गरेको 

छु । 
४२. वडा न.ं १० कमोहनी शारती चोक सडक कालोपिकेो लार्ग रु. ४४ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
४३. वडा न.ं ३ टेडडया दल ैकुलो बाधमा कल्भटु तनमाणुको लार्ग रु. २२ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
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४४. वडा न.ं ३ टेडडया रंगशाला खेलकुद मदैानमा खेल पवूाुधार तनमाुणको लार्ग रु. २० लाख र्वतनयोजन 
गरेको छु । 

४५. वडा न.ं ८ अनहुवा ताल व्यवस्थापनको लार्ग रु. २० लाख र्वतनयोजन गरेको छु ।  

४६. बरयजरत ु बाट भारतको लसमा क्षेिमा हुने मानवीय तथा भौततक क्षततको रयनूीकरण गन ु लसमा क्षिे 
उज्यालो कायकु्रमको लार्ग रु. २५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

४७. मासजुरय पदाथकुो उर्चत भण्डारण र बजाररकरणको लार्ग सटर हाउस तनमाुणको लार्ग रु. ३५ लाख 
र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

कृषि /पिु  

४८. कृर्र् क्षिेको व्यवसातयकरण र यारिीकरण माफुत कृर्र् क्षेिको उतपादन र उत्पादकत्व अलभवदृ्र्ध गन ु
अनदुानमा आधाररत साना कृर्र् यरि उपकरण र्वतरण कायकु्रमको लार्ग रु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको 
छु । 
 

४९. मकु्त कमयैा तथा बबपरन पररवारको लार्ग व्यवसातयक च्याउ खेतीका लार्ग ताललम तथा सामाग्री 
र्वतरणका लार्ग रु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५०. क्रकसानको खेतबारीमा रसायतनक मलको सट्टा प्रा्गाररक मलको प्रयोगलाई बढावा र्दन नमनूा 
प्रा्गाररक गाउँको लार्ग प्रर्वर्ध हस्थारतरण तथा भकारो सधुार कायकु्रमको लार्ग रु. ५ लाख 
र्वतनयोजन गरेको छु । साथै नमनूा मु् ग तथा ढैचा खेती प्रर्वर्ध प्रदशनु तथा प्रवधनुका लार्ग रु. ३ 
लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५१. उरनत बीउ बबजन माफुत कृर्र् क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व वदृ्र्ध गन ु गहँु र्वज वदृ्र्धमा बीउ 
र्वतरण तथा ५०% अनदुानमा धानको बाली बीउ र्वतरण कायकु्रमका लार्ग रु. ७ लाख र्वतनयोजन गरेको 
छु । 
 

५२. बालीजरय रोग, क्रकरा र लमचाहा बनस्पत्ती बाट कृर्को बाली सरंक्षणको लार्ग बाली उपचार लशर्वर 
सञ्चालन तथा आकम्स्मक बाली सरंक्षण कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । जसका लार्ग रु. ८ लाख 
र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५३. पशजुरय रोग तथा महामारीबाट कृर्कको पशधुन सरंक्षणको लार्ग आवश्यक और्धी खररदको लार्ग रु. 
१५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५४. दगु्ध व्यवसाय प्रवद्धुनको लार्ग मागमा आधाररत लमल्क क्यान, डडप क्रिज तथा अरय सामाग्री र्वतरण 
कायकु्रमका लार्ग रु. ९ लाख ५० हजार र्वतनयोजन गरेको छु । 
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५५. पशपुालन व्यवसायमा आवद्ध क्रकसानहरुको पशपुरछीको गोि तथा खोर सधुार कायकु्रमको लार्ग रु. १२ 
लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५६. व्यवसायीक पशपुरछी तथा मत्स्य पालक क्रकसानहरुको क्षमता र्वकास ताललमको लार्ग रु. ६ लाख 
र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५७. पश ुनश् ल सधुार गरी पश ुपालन व्यवसायमा उत्पादकत्व वदृ्र्ध गन ुप्रत्येक वडामा कृततम गभाुधान सेवा 
र्वस्तारको लार्ग कृततम गभाुधान ताललम सञ्चालन तथा सामाग्री र्वतरण गररनेछ । जसको लार्ग रु. ६ 
लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५८. ग्रालमण क्षेिमा क्रकसानहरुको उत्पार्दत तरकारीहरुलाई र्वक्री र्वतरण गनकुो लार्ग तरकारी सकंलन केरर 
तनमाुणको लार्ग रु. २५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

५९. कृर्कहरुले उत्पादन गरेका कृर्र् उपजहरु कृर्कहरुको खेतबाट बजारसबम परु् याउनको लार्ग कृर्र् 
एबबलेुरस सेवा सञ्चालनको लार्ग रु. २० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

६०. कृर्र् र पशपुालन रोग तथा महामारीको जोखखम हस्तारतरण गरी कृर्र् तथा पश ुव्यवसायमा आकर्णु 
बढाउन पश ुतथा कृर्र् बीमा कायकु्रमको लार्ग रु. १५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

महहला, बालबाशलका तथा ज्येष्ठ नागररक 

६१. मागमा आधाररत सीप र्वकास ताललम तथा उद्यमलशलता माफुत आयआजनु तथा व्यवसातयक रोजगारी 
सजृना गन ुसीप र्वकास तथा उद्यमलशलता कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । जसका लार्ग रु. ५० लाख 
र्वतनयोजन गरेको छु ।  
 

६२. समाजमा द्वरद्व र्पडडत, शहीद वेपत्ता पररवारको अवस्था अत्यरत ैनाजकु रहेको छ । यस ैअवस्थालाई 
मध्यनजर गदै द्वरद्व र्पडडत, शहीद बेपत्ता पररवारको आयआजनु र म्जर्वकोपाजनु कायकु्रमका लार्ग रु. 
४० लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

६३. शहीद बेपत्ता पररवारहरुलाई राज्यले अको व्यवस्था नगरेसबम मालसक रु. २ हजारका दरले उपलब्ध 
गराउने गरी आवश्यक बजेट र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

६४. समाजमा र्दनहु घर्टरहेको लै् र्गक तथा घरेल ु र्हसंाका अपराधहरु रयनूीकरण गनकुो लार्ग आवश्यक 
कोर् पररचालन गन ुलै् र्गक र्हसंा तनवारण कोर् स्थापनाको लार्ग रु. २ लाख ५० हजार र्वतनयोजन 
गरेको छु । 
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६५. छोराछोरी बबचको लै् र्गक र्वभेद रयनूीकरण गदै समतामलुक पररवार र समाज तनमाुणमा टेवा परु् याउन 
"आमा बचाउ छोरी हुकाुउ" कायकु्रमको लार्ग रु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

६६. एकल मर्हलाहरुको सीप र्वकास तथा क्षमता र्वकास माफुत आत्मतनभरुता वदृ्र्ध गन ु एकल मर्हला 
क्षमता र्वकास कायकु्रमको लार्ग रु. १ लाख ५० हजार र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

६७. तनजामती लगायत अरय सरकारी सेवामा मकु्त कबलहरी लगायत अरय मर्हलाहरुको सहभार्गता 
अलभवदृ्र्धको लार्ग लोक सेवा आयोग कक्षा सञ्चालनको लार्ग रु. ४ लाख १३ हजार र्वतनयोजन गरेको 
छु । 
 

६८. समाजमा फरक क्षमता भएका व्यम्क्तहरुलाई उनीहरुको शारीररक आवश्यक्ताका आधारमा अपा्गता 
सहायता सामाग्री र्वतरण गनकुो लार्ग रु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

६९. मात ृतथा लशश ुस्वास््य सधुार गन ुआमा सगं उपमेयर कायकु्रमलाई पतन आगामी आ.व. मा तनररतरता 
र्दएको छु । जसका लार्ग रु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

वन, वातावरण, जलवायु तथा षवपद् व्यवस्थापन 

७०. बाढीजरय र्वपद् बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतत रयनूीकरण गन ुराजापरु नगरपाललका लभि आवश्यक्ता 
अनसुार पवूाुनमुानमा आधाररत पवू ुसचूना प्रणाली सबबरधी ताललम कायकु्रमका लार्ग रु. ३ लाख ५० 
हजार र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

७१. बर्ाुतको समयमा खोला नालामा हुने नदी कटानको समस्यालाई रयनूीकरण गन ुनगर क्षेिका र्वलभरन 
नालाहरुमा जैर्वक तटबरधन तनमाुणका लार्ग रु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

७२. बाढी, आगलागी, बरयजरतकुो आक्रमण लगायतको र्वपत्ती अवस्थामा र्पडडतको तत्काल खोज गन ु
आवश्यक खोज उद्वारका सामाग्रीहरु खररद गन ुरु. ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

७३. राजापरु वडा न.ं ८ मा रहेको अनहुवा तालमा बकृ्षारोपण गनकुो लार्ग रु. १ लाख ५० हजार र्वतनयोजन 
गरेको छु । साथै राजापरु नगर क्षेिलभिका सडक गरुुयोजना बमोम्जम मापदण्ड पगेुका सडकहरुमा 
घेराबारा जाली सर्हत वकृ्षारोपणको लार्ग रु. २ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

७४. बाढी, आगलागी, महामारी, बरयजरतकुो आक्रमण लगायतको र्वपद्को अवस्थामा खोज उद्वार राहत तथा 
पनुसु्थापना गन ु प्रकोप व्यवस्थापन कोर्लाई तनररतरता र्दईनेछ । जसका लार्ग रु. ५० लाख 
र्वतनयोजन गररएको छ । 
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न्यायीक सशमनत 

७५. स्थानीय तहमा रयायपाललकाको रुपमा सरं्वधाले पररकल्पना गरेको रयायीक सलमततको रयायीक सक्षमता 
अलभवदृ्र्ध गररनेछ । रयायीक सलमततका पदार्धकारी तथा सरू्चकृत मेललमलापकताुको क्षमता र्वकासका 
लार्ग अध्ययन अवलोकन भ्रमणको लार्ग रु. २ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

७६. तछटो छररतो र अनभुतुत गन ुसक्रकने गरी तनष्पक्ष रयायप्रणालीको स्थापनाको लार्ग उजुरी दताु, बयाद 
तामेली, छलफल, मेललमलाप र फैसला कायाुरवयनलाई लशघ्र बनाईनेछ । जसका लार्ग रयायीक सलमतत 
सञ्चालन कायकु्रममा रु. ३ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 
 

७७. गाउँ घर टोलका झ-ैझगडा र र्ववादहरु गाउँ घरम ै छलफल मेललमलाप गराउन मेललमलाप केरर 
सञ्चालन गररनेछ । जसका लार्ग रु. २ लाख र्वतनयोजन गरेको छु । 

 

सम्माननत सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, 

७८. सघंीय लोकताम्रिक गणतरि नेपालको स्थानीय तहको दोस्रो अवर्धको तनवाुचन माफुत तनवारु्चत 
स्थानीय सरकारको रुपमा हामीले हाम्रो कारुयकालको पर्हलो बजटे तनमाणु गन ु लार्गरहेको छौ । 
कायकुालको प्रारम्बभक बर् ु भएका हँुदा हाम्रा योजना बजेट तथा कायकु्रम तजुमुामा केर्ह कमी 
कबजोरीहरु पक्कै पतन भएका छन ् । तनररतर हाम्रो लसकाई र अनभुवले आगामी आ.व. को योजना 
तजुमुा र बजेट र्वतनयोजन र कायाुरवयनमा प्रभावकाररता हालसल गन ुसक्छौ भरने आत्मर्वश्वास रहेको 
छ । प्रस्ततु बजेट कायाुरवयनमा प्रभावकाररता हालसल गन ुराजापरु नगरपाललका स्थानीय सरकारलाई 
सल्लाह सझुावको लार्ग सबबम्रधत सबमैा हार्दुक अनरुोध गदुछु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

७९. आगामी आ.व. २०७९/८० को बजेट कायाुरवयनबाट गणुस्तरीय लशक्षा र स्वास््य सेवामा नगरवासीहरु 
प्रत्यक्ष लाभाम्रवत हुनेछन ्। कृर्र् र पश ुक्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवदृ्र्ध तथा स्वरोजगारको 
सजृना माफुत नगरवासीले महससु गन ु सक्ने गरी म्जवन स्तरमा सधुार हुनेछ । यस बजटे 
कायाुरवयनबाट नगरका रणनतैतक महत्वका नगरस्तरीय गौरबका आयोजनाहरु तनमाुण सबपरन भई 
राजापरु नगरपाललकाले समदृ्र्धको माग ुतय गन ुसक्नेछ भरने अपेक्षा ललएको छु । 
 

८०. यस सबमातनत नगर सभामा प्रस्तार्वत बजेट तजुमुामा माग ु दशनु गनु ु हुने नगर प्रमखुज्य,ू नगर 
सभाका सदस्यज्यहूरु, साथ ैबजेटलाई यथाथपुरक र कायाुरवयन योग्य बनाउन आफ्नो अमलु्य सल्लाह 
सझुाव प्रदान गनुहुुने नगरमा क्रक्रयालशल राजनीततक दल, यस क्षेिका जानकार तनजी क्षेि, उद्योगी 
व्यवसायी, सहकारी, नागररक समाज, राष्रसेवक कमचुारी, र्वकास साझेदार र सञ्चार जगतलानई हार्दुक 
धरयवाद ज्ञापन गदुछु । 

 

धन्यवाद । 
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आ व ०७९।०८० को अनुमाननत आन्तरिक आय नवविण 

क्र 

स ं
      आय शििाक 

आ ब ०७९÷०८० को 
अनुमाननत आय  

1 घर जग्गा रम्जष्रेशन शुल्क 10000000 

2 ढंुगा , बालुवा र र्गट्टी तनकासी 12000000 

3 घाट उिाही कर 500000 

4 मालपोत तथा भूलमकर 6600000 

5 घर जग्गा कर 800000 

6 भाडा तथा बाहालबाट आय 1000000 

7 बबटौरी कर 1500000 

8 ब्यवसाय कर 700000 

9 नबबकरण शुल्क 100000 

10 सवारी पाक्रकु्ग शुल्क 200000 

11 अचल सबपत्ती मूल्यांकन सेवा शुल्क 400000 

12 सरसफाई सेवा शुल्क 500000 

13 दताु तथा नबबकरण दस्तुर 100000 

14 नक्सा पास दस्तुर 1500000 

15 लसफाररस तथा बक्सौनी दस्तुर 4500000 

16 नाता प्रमाखणत ÷अरय प्रमाखणत दस्तुर 200000 

17 अरय र्वक्र 400000 

18 ब्यम्क्तगत घटना दताु 350000 

19 
सवारी तथा मेलशनरी उपकरण भाडा - ब्याक हो लोडर , 
रोलर , पानी टंया्कर र र्टप्पर _ 3000000 

20 दण्ड जररवान तथा अरय दस्तुर 350000 

21 अरय सेवा शुल्क तथा आय 300000 

22 बबज्ञापन कर 50000 

23 दहत्तर बहत्तर 50000 

24 सर्प्ग कबप्लेक्स भाडा 700000 

25 बेरुजु 100000 

26 प्रदरु्ण तनयरिण शुल्क 100000 

                       कूल जबमा 46000000 
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अनुसूनि -२ 
राजापरु नगरपाललका  

अनमुातनत आय र्ववरण आ .ब .२०७९/०८०  

क्र.स. बबबरण  रकम जबमा रकम 

१ नेपाल सरकार   308688000 

A बबर्त्तय समातनकरण अनुदान सतघय सरकार 178800000   

B राजश्व बाँडफाट संतघय सरकार 126888000   

 C अरयआय (म्जल्ला समरवय सलमती) 3000000   

२ लुम्म्बनन प्रदेि   34475000 

A बबर्त्तय समातनकरण अनुदान लुम्बबतन प्रदेश 10013000   

B राजश्व बाँडफाट लुम्बबतन प्रदेश 24462000   

३ आन्तररक आय   201490000 

A आरतररक राजश्जव 46000000   

B बै्क मौज्दात अ.ल्या. 100000000   

C अरय आय  55490000   

जम्मा 544653000 

  गैर बबतनयोजन योग्य आय 

  नेपाल सरकार    454800000 

  सशत ुअनुदान पुजीगत 24000000   

A सशत ुअनुदान चालु 268800000   

B समपुरक अनुदान  7000000   

C बबशरे् अनुदान 5000000   

  समाम्जक सुरक्षा 150000000   

  लुम्म्बनन प्रदेि   38000000 
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A सशत ुअनुदान 11000000   

B समपुरक अनुदान 20000000   

C बबशरे् अनुदान 7000000   

      492800000 

जबमा अनुमातनत आय 1037453000 

 

अनुसूनि ३ 

नगरकायपुाललकाको कायाुलय 
लशर्गुत व्यय अनमुान आ. ब. २०७९।०८० 

क्र. सं. लशर्कु अनुमातनत रकम 

१ नगरकायपुाललकाको चालु तथा प्रशासतनक खच ु 144790000 

२ लशक्षा शाखा  70900000 

३ स्वास््य शाखा  9000000 

४ पशु सेवा शाखा  8500000 

५ मर्हला बालबाललका तथा जेष्ि नागररक 3963000 

६ रयातयक सलमती 1000000 

७ कृर्र् शाखा  5000000 

८ आर्थकु र्वकास 900000 

९ बन बातावरण जलवायु पररवतणु पयटुन  2500000 

१० नगर स्तरीय भौततक पुवाुधार तथा र्वर्वध कायकु्रम  86300000 

११ नगर स्तररय पुवाुधार कायकु्रम  14300000 

१२ वडा स्तरीय भौततक पुवाुधार तथा अरय कायकु्रम  50000000 

१३ वडा कायाुलय प्रशासतनक  8000000 

१४ समपुरक कोर्  100000000 

१५ सामाम्जक सुरक्षा  150000000 

१६ नेपाल सरकार शशतु अनदुान कायकु्रम चालु 268800000 
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१७ नेपाल सरकार शशतु अनदुान कायकु्रम पुम्जगत 24000000 

१८ नेपाल सरकार समपुरक अनदुान कायकु्रम  7000000 

१९ नेपाल सरकार र्वरे्श अनदुान 5000000 

  अरय सशतु अनदुान  9000000 

२० प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान कायकु्रम  20000000 

२१ मुख्यमरिी ग्रालमण र्वकास कायकु्रम   7000000 

२२ नगर स्तरीय अरय चालु कायकु्रम  25500000 

२३ प्रदेश सरकार शशतु अनुदान कायकु्रम  11000000 

२४ र्वपद् व्यवस्थापन कोर् 5000000 

  जबमा  1037453000 
 

अनुसूनि ४ 

नगरकायपुाललकाको कायलुय 

नगिपानिका प्रशासननक खिच  

लस.नं कायकु्रम/आयोजना/क्रक्रयाकलापको नाम श्रोत र्वतनयोजन 

१ पाररश्रलमक कमचुारी करार सेवा     ३१०००००० 

२ पाररश्रलमक कमाुचारी स्थायी     ४००००००० 

३ कमाुचारी पोशाक भत्ता     १५००००० 

४ बबर्यगत सलमततको बैिक भत्ता    ५००००० 

५ कमाुचारी महंगी भत्ता     १७००००० 

६ कमचुारीको बैिक खच ु   २००००० 

७ कमचुारी  पुरस्कार     १००००० 

८ कमचुारी प्रोत्साहन  भत्ता     ५५००००० 

९ पदार्धकारी बैिक भत्ता     ३०००००० 

१० पदार्धकारी भ्रमण अबलोकन    १०००००० 

११ पदार्धकारी सेवा सुर्वधा     १३०००००० 

१२ पदार्धकारी चाडपव ुखच ु    ६१०००० 

  पदार्धकारर क्षमता बबकास तथा ताललम   ८००००० 

१३ कमचुारी कल्याण कोर्     ३०००००० 
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१४ पानी तथा बबजुली     २०००००० 

१५ संचार महसुल     ८००००० 

१६ इरधन    ३५००००० 

१७ सवारी साधन ममतु खच ु    ३०००००० 

१८ बबमा तथा नवीकरण खच ु    १०००००० 

१९ मेलशनरी तथा औजार ममतु सबभार तथा सञ्चालन खचु     ५००००० 

२० कबप्युटर तथा र्प्ररटर तथा अरय मेलशनरर औजार खररद   १५००००० 

२१ मसलरद तथा कायाुलय सामाग्री     २५००००० 

२२ रेडडयो प्रसारण कायकु्रम     १००००० 

२३ अरय कायाुलय संचालन खच ु    २०००००० 

२४ सेवा र परामश ुखच ु    १५००००० 

२५ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खचु     १०००००० 

२६ करार सेवा शुल्क     ५००००० 

२७ कमचुारी ताललम खच ु    ५००००० 

२८ आरतररक राजश्व क्षमता सुधार कायकु्रम     २००००० 

३० कम्रटरजेम्रस    ४०००००० 

३१ आबर्धक योजना तनमाुण   १५००००० 

३२ बबबबध गूरुयोजना तथा रणतनततक योजना  तनमाुण   १५००००० 

३३ सावजुातनक सुनुवाई     १५०००० 

३४ भ्रमण खच ु    २०००००० 

३५ डडम्जटल नगर प्राफाईल तनमाुण   १३००००० 

३६ कमाुचारी सरुवा भ्रमण खच ु    १०००००० 

३७ र्वर्वध खच ु    १७५००००० 

३८ पिपिीका छपाई तथा सुचना प्रकाशन खच ु   १०००००० 

३९ सावजुातनक उपयोर्गता सेवा खच ु    ३०००० 

४० अततर्थ सत्कार खच ु    ५००००० 

४२ बजार सरसफाई खच ु    ६००००० 

४३ नगरसभा सञ्चालन खच ु    १०००००० 

४४ 

सरकारीतनकाय, सलमतत¸ प्रततष्िान एवं बोडहुरूलाई सशत ु
चालु अनुदान     ५००००० 

४५ सरकारी तनकाय, सलमतत, बोड ु– पुँजीगत तनिःशत ुअनुदान     १५००००० 

४६ फतनचुर तथा क्रफक्चस ु   १०००००० 

४७ आर्थकु सहायता     १०००००० 
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४८ जनतासँग मेयर कायकु्रम रेडडयो कायकु्रम   १००००० 

४९ आमा सँग उपमेयर कायकु्रम    ५००००० 

५० घरभाडा     ९००००० 

५१ सवारी साधन तथा मेलशनर औजार भाडा     १००००० 

५२ राजस्व तथा धरौटी   क्रफताु     ३००००० 

५३ रयातयक क्रफताु     ५०००० 

कुल जबमा   १४४७९०००० 

 

cg';"rL – ५ 

राजापरु नगरपाललका 
नगर स्तरीय भौततक पवुाुधार तथा र्वर्वध कायकु्रम आ व २०७९।०८० 

 

लस.नं. कायकु्रम/आयोजना/क्रक्रयाकलापको नाम र्वतनयोजन 

१   समपुरक कोर् १०००००००० 

२ वडा कायलुय भवन तनमाुण १ ,३ ,२ र ९ १५०००००० 

३ नगरपाललका भवन तनमाुण   ९०००००० 

४ १ नं वडा कायलुय जाने बाटो कालोपिे   ६५००००० 

५ वडा नं ६ मानपुर टपरा  वडँ न. ९ ईश्वरीगंज सडक स्तरोरनतत ६८००००० 

६ वडा नं ९ कततनयुा जाने सडक कालोपिे   २०००००० 

७ ७ नं वडा कायलुयबाट गणेश मम्रदर सडक मुरकत्ता सबम कालोपिे   ८८००००० 

८ बसपकु चोक देखख भरसार चोक सबम सडक कालोपि े  ११०००००० 

९ ३ नं वडा कायलुय जोड्ने कालोपिे   ५०००००० 

१० 

वडा नं ८ ओस्ताजपुर चोक हुदै वडा कायाुलय जाने बाटो तथा काफ्ले 
टोल हँुदै पुरैना सबम सडक स्तरोरनतत ५१००००० 

११ वडा नं १० कमोहनी शाम्रत चोक सडक कालोपिे   ४४००००० 

१२ छाडा पशु तथा चौपाय व्यवस्थापन खच ु  १०००००० 

१३  सावजुातनक संरचना ममुत तथा पँम्जगत सुधार ३०००००० 

१४ वडा न. ३ टेडडया दलै कुलो बाधमा कल्भटु तनमाुण २२००००० 

१५ भैपरर आउने पुँम्जगत खच ु ६०००००० 

१६ भुलमर्हन दललत भुलमर्हन सुकुबबासी समस्या समाधान ब्यबस्थापन   ५००००० 

कुल जबमा १८६३०००००  
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cg';"rL – ६ 

राजापरु नगरपाललका 
नगर स्तरीय चाल ुकायकु्रमहरु आ व २०७९।०८० 

 
लस.न.ं कायकु्रम/आयोजना/क्रक्रयाकलापको नाम श्रोत र्वतनयोजन 

१ बबशरे्ज्ञ सर्हतको स्वास््य सेवा बबस्तार   ३५००००० 

२ यवुा स्वरोजगार ऋण सहायता कोर्   ५०००००० 

३ उद्यमलशलता आय आजनु तथा लसप बबकास ताललम     ५०००००० 

४ शर्हद बेपत्ता पररवारलाई म्जबबकोपाजनु कायकु्रम    ४०००००० 

५ कृर्र् तथा पश ुबबमा अनदुान कायकु्रम   १५००००० 

६ कला ससं्कृतत सरंक्षण तथा प्रबधनु कायकु्रम   १०००००० 

७ तरकारर सकंलन केरर तनमाणु   २५००००० 

८ कृर्र् एबबलेुरस सेवा सरचालन   २०००००० 

१० बेपत्ता पररवारलाई मालसक म्जर्वकापाजनु भत्ता    १०००००० 

जबमा   २५५००००० 

 

cg';"rL – ७ 

राजापरु नगरपाललका 
नगर स्तरीय पमु्जगत कायकु्रमहरु क्रमागत आ व २०७९।०८० 

 
लस.न.ं कायकु्रम/आयोजना/क्रक्रयाकलापको नाम र्वतनयोजन 

१ सटर हाउस तनमाुण ३५००००० 

२ टेडडया खेलकुद रगशाला खले पबुाुधार तनमाुण २०००००० 

३ अनहुवा ताल ब्यबस्थापन २५००००० 

४ थारु साँस्कृततक सगं्राहलय २०००००० 

५ लसमा क्षेि उज्यालो कायकु्रम २५००००० 

६ वडा न. ६ वडा कायाुलय जग्गा खररद १८००००० 

जबमा १४३००००० 
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cg';'lr – ८ 

राजापुर नगरपाललका  
नगरकायपुाललकाको कायाुलय 

वडागत चालु तथा प्रिासननक बजेट 
lz{if{s  j*fx? 

hDdf 
rfn' vr{ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 मसलरद तथा कायाुलय सामाग्री   130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 1300000 

2 सवारी साधन ममतु संभार अरय ममतु  70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 

3 दैतनक भ्रमण भत्ता 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 600000 

4 खानेपानी, र्वजुलीबत्ती 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 600000 

5 संचार महसुल   70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 

6 अततथी सत्कार  80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 800000 

7 
पिपबिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन 
खचु   80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 800000 

8 आर्थकु सहायता 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 

9 र्वर्वध 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1500000 

जबमा 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 8000000 
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अनुसूचि ९ 

वडा सस्तरीय चवचनयोजन काययक्रम 
 

वडा न. १ 
    

पूम्जगत तफु 4490000 

    
चालु तफु 660000 

    
जबमा बजेट 5150000 

क. 
स. 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

! 

  

श्रक्रकालीका मा.बब. चनौराको प्रबबर्धक 
लशक्षालयको पखाुल तनमाुण    राजापुर १ 

४००००० 

@ 

  

श्री पशुपतत आ.र्व. दौलतपुरको पखाुल 
तनमाण ु   राजापुर १ 

२००००० 

# 

  

श्री जनज्योती प्रा.र्व. छोटकी दौलतपुरको 
क्रफल्ड पटातन    राजापुर १ 

१५०००० 

$ 

  

श्री पशुपतत आ.र्व. दौलतपुरको कक्षा ३ 
सबमको लार्ग कापेट खररद     राजापुर १ 

५०००० 

% 

  

दौलतपुर स्वास््य चौकीको फोहर 
व्यवस्थापनको लार्ग सुधाररएको खाल्डो 
तनमाुण र खानेपातन टंकी व्यवस्थापन   राजापुर १ 

१५०००० 

^ 

  

दौलतपुर स्वास््यचौकी को वर्थु् ग 
सेरटरको लार्ग बेबी वारुमर खररद    राजापुर १ 

५०००० 

& 

  

झबही डोंगारपुर लभमलाल थारुको घर देखी 
सोनपुरको लसमाना सबमको बाटो ग्राबेल ।    राजापुर १ 

२००००० 

* 

  

कोिारपुर हररप्रसाद थारुको घरतनर सोनपुर 
कुलोमा कल्भटु तनमाण ु   राजापुर १ 

२५०००० 

( 

  

र्टहुनी भदाली नालामा पक्की पुलको पंखा 
तनमाुण    राजापुर १ 

१२५००० 

!) 

  

झबही सुकुबबासी कुलोमा डोंगारपुर र 
सोनपुरको लसमानामा पक्की डँुुड तनमाुण    राजापुर १ 

२००००० 

!! 

  

र्हमालीपुर बुद्धी चरर सुबेदीको खेत तनर 
पक्की डँुड तनमाुण    राजापुर १ 

४००००० 

!@ 

  

मुरगहवा कबबलाल थारुको घर देखी 
कणाुली ड्याम सबमको अधरुो बाटो ग्राबेल    राजापुर १ 

५००००० 
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!# 

  

चनौरा कणाुली ड्यामदेखी सेल्टर हाउस 
सबमको बाटो ग्राबेल    राजापुर १ 

१००००० 

!$  

  

दौलतपुर गमुवा थारुको घरतनर मलामी 
बस्ने र्चहानघर तनमाुण    राजापुर १ 

३००००० 

!% 

  

सोनपुर घोघवा पुलदेखी हैराम थारु घर 
सबमको बाटेमा ढल तनमाुण    राजापुर १ 

४००००० 

!^ 

  

सोनपुर कल्लु थारुको घर तनर  घोघवा 
झरनमा वाल तनमाुण     राजापुर १ 

१००००० 

!& 

  
हबपाइप खररद तथा जडान 

  राजापुर १ 
४७५००० 

!* 

  

दौलतपुर प्रेम नगरको चौतारादेखी कणाुली 
ड्याम सबमको बाटो ग्राबेल   राजापुर १ 

२००००० 

!( 

  
भौपरर आउन ्खच ु 

  राजापुर १ 
२४०००० 

  

  
जबमा  

    
४४९०००० 

      ल्क्षतवग ुतफुको  
क. 
स. 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

! 

  

जेष्ि नागररक सबमान कायकु्रम -सुपा नेत 
र्वतरण _   राजापुर १ 

300000 

@ 

  

कुर्कहरुको लार्ग कबपोष्ट मल बनाउने 
ताललम  

  राजापुर १ 
50000 

# 

  

दललतहरुको लार्ग व्यवसायीक बाख्रा तथा  
भैसी पालन ताललम 

  राजापुर १ 
50000 

$   अपा्गहरुलाई झुल र्वतरण कायकु्रम    राजापुर १ 70000 

%   बरघरहरुलाई झोला र्वतरण कायाुक्रम   राजापुर १ 50000 

^   युवा ल्क्षत खेलकुद कायुक्रम   राजापुर १ 50000 

& 

  

श्री कालीका मा.र्व. का खेलाडी 
र्वद्याथीहरुको लार्ग खेलकुद सामाग्री 
र्वतरण कायाुक्रम 

  
राजापुर १ 

90000 

    जबमा       660000 
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वडा न २ 

    
पूम्जगत तफु ४४७०००० 

    
चालु तफु ७३०००० 

पुम्जगत तफु जबमा बजेट 5100000 

क 
स 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

1   
मैला बगदुही सामुदातयक भवनको तारजाली 
घेराउ      २७०००० 

2   
श्री ज्ञानर्दप प्रा.र्व कगदुहीको प्रा्गन 
तारजाली घेराउ      ४००००० 

3   
तनाु बगदुही लक्ष्मण चौधरीको घरदेखी उतर 
बैराच ुचौधरीको घरसबम बाटो ग्रावेल      ५००००० 

4   
चनैपुर श्यामदलुारीको घरदेखी भोगीलाल को 
घरसबम बाटो ग्रावेल      १७५००० 

5   नयाँगाँउ बदालपुर ईरटेक मा सवदाह तनमाुण     ४००००० 

6   
 नयाँगाँउ र्वसराम को घरदेखी टेकबहादरुको 
घरसबम बाटो ग्रावेल  

    ५००००० 

7   
नयाँगाँउ रामचररको घरदेखी जयनारायणको 
घरसबम बाटो ग्रावेल     ४५०००० 

8   

गुवारी सरतोर्को घरदेखी द्क्षण उर्ाको 
घरसबम र मतनर्को घरदेखी रतरानीको घर 
सबम बाटो ग्रावेल  

    ३००००० 

9   भैपरी आउने खच ु     २५०००० 

10   
गणेशपुर मुहान देखी नयागाउ मुहान सबम 
कुलो सरसफाई      २५०००० 

11   
ने.रा.मा.र्व नयाँगाँउ को प्रा्गन तारजाली 
घेराउ     २००००० 
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12   
बालाबजार सुरेरर चौधरीको घरतनर स्याल्प 
कल्भटु तनमाुण     ३००००० 

13   र्वर्वद     १००००० 

14   ह्युमपाईप खररद     १७०००० 

15   
नयाँगाउँ स्वास््य चौकीमा ल्याव सामाग्री 
खररद     ५०००० 

16   
ने रा मा र्व नयाँगाउँको लार्ग कबप्युटर र 
फतनचुर खररद     ५५००० 

17 
  

२ न वडा कायलुयको भवन ममतु तथा र्ग 
रोगन गन े     

१००००० 

जबमा  ४४७०००० 

  
  

 
 

          ल्क्षत वग ु 
 

!   
७० वर् ुमाथीका जेष्ि नागररकहरुलाई 
रयानो कपडा र्वतरण     १९०००० 

@   नारी र्दवस      ३०००० 

#   
वरघरहरुलाई मोवाइल तथा लसम 
र्वतरण     ३०,००० 

$    
लसलाईकटाई ताललम (दललत जनजाती 
तथा र्वपरन वग)ु     ३००००० 

%   
यवूा ल्क्षत खेलकुद (भललवल र 
फुटबल )      १००००० 

^   हरेरी पजूा      ३०००० 

&   
मर्हला स्वयंसेर्वकाहरुलाई झोला 
र्वतरण     ५०००० 

    जबमा      ७३०००० 
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वडा न. ३ 
    पमू्जगत तफु 3550000 

    
चाल ुतफु 1550000 

पमु्जगत तफु जबमा बजेट 5100000 

क स 
खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

१ 
  

लसरदरुा वंगाली कुलोमा कल्भटु 
तनमाुण   

रा.न.पा.३ 
लसरदरुा 700000 

२ 
  

चख्खापुरदेखी वडा कायाुलय जोड्ने 
सडक ग्राभेल क्रमागत   

रा.न.पा.३ 
चख्खापुर 

400000 

३ 
  

र्वरतीरामको घरदेखी वेलीरामको 
घरसबम वाटो ग्राभेल   

रा.न.पा.३ 
मुरैया 

350000 

४ 
  

र्पपलवोटदेखी मुरैया कुलोसबम वाटो 
ग्राभेल 

  

रा.न.पा.३ 
रजपुरुवा 

300000 

५ 
  

राममखण उपाध्यायको घरदेखी र्दपक 
थारुको घरसबम स्तरोरनती सर्हत 
ग्राभेल 

  

रा.न.पा.३ 
चख्खापुर 

250000 

६ 
  

ततघ्रा भवनघर जाने वाटो ग्राभेल   

रा.न.पा.३ 
ततघ्रा 300000 

७ 
  

र्पचरोडदेखी लौरडवान टोलसबम वाटो 
ग्राभेल  

  

रा.न.पा.३ 
उत्तर टेडडया 250000 

८ 
  

वडा कायाुलयमा लस.लस.क्यामरा 
जडान 

  

रा.न.पा.३ 
वडा 
कायाुलय 

100000 

९ 
  

अशोक थारुको घरदेखी भमेली थारुको 
घरसबम वाटो ग्राभेल 

  

रा.न.पा.३ 
नंगापुर 

300000 

१० 
  

दशौटा थारुको घरदेखी वररतीको 
घरसबम वाटो ग्राभेल 

  

रा.न.पा.३ 
नंगापुर 

300000 

११ 
  

भैपरी आउने खच ुतथा र्वर्वध   

रा.न.पा.३ 
वडा 
कायाुलय 

300000 

जबमा 3550000 
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ल्क्षत वग ु

क स 
खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

१   पशु र्वमा कायकु्रम   राजापुर ३ 100000 

२   स्वयमसेर्वकाहरुलाई आधारभुत ताललम   राजापुर ३ 50000 

३   वरघरलाई सञ्चार सुर्वधा   राजापुर ३ 100000 

४   खेलकुद सामाग्री र्वतरण तथा कायकु्रम   राजापुर ३ 200000 

५ 
  

मुक्त कमैया,कबलहरी र क्रकसानलाई 
वमौसलम खेतत ताललम   

राजापुर ३ 200000 

६ 
  

जेष्ि नागरीक,दललत, एकल मर्हला, 
अपा्गलाई थमसु र्वतरण   

राजापुर ३ 400000 

७ 
  

वालर्वकाश र जेहेरदार र्वद्यार्थलुाई 
शै्क्षक सामाग्री र्वतरण   

राजापुर ३ 150000 

८   द्वण्द र्पडडतलाई रयानो कपडा र्वतरण   राजापुर ३ 150000 

९   आभारभुत स्वास््य केरर अनुदान   राजापुर ३ 100000 

१०   र्वलभरन र्दवस तथा कायुक्रम सञ्चालन   राजापुर ३ 50000 

११   शै्क्षक गुनस्तर सुदृर्ढकरण ताललम   राजापुर ३ 50000 

जबमा  1550000 
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 वडा न ४  

    
पूम्जगत तफु 3950000 

    
चालु तफु 1250000 

पुम्जगत तफु जबमा बजेट 5200000 

क 
स 

खच ु
लशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण स्रोत िेगाना वजेट 

१   गाउघर म्क्लतनक भवन तनमाुण क्रमागत   राजापरु न.पा.- ४ घबुना 500000 
२   गोलाहान टोल बाटो ग्राभेल क्रमागत   राजापरु न.पा.- ४ घबुना 300000 
३ 

  

मरुकट्टा कल्भट देखख सजुटुोल जाने  बाटो 
ग्राभेल ममतु   

राजापरु न.पा.- ४ 
सजुटुोल 

95000 

४ 

  

र्पपल चौतारा देखख गोपीलाल थारु को 
घर सबम बाटो ग्राभेल   

राजापरु न.पा.- ४ दल ै 380000 

५ 

  

म्जराज टोल जाने बाटो ममतु 

  

राजापरु न.पा.- ४ 
अस्पताल टोल 

95000 

६ 

  

सरुदर चौधरी को घर देखख सतुनता को 
घर सबम बाटो ग्राभेल   

राजापरु न.पा.- ४ 
अस्पताल टोल 

250000 

७ 

  

खुलशराम थारु को घर देखख पम्श्चम 
तलाउ सबम बाटो ग्राभेल   

राजापरु न.पा.- ४ 
छेर्दया 

500000 

८   

सकुुबबासी टोल ७ न.ं लसमाना देखख  

खखदया थारुको घर सबम सबम बाटो 
ग्राभेल   

राजापरु न.पा.- ४ 
शारतीपरु 

350000 

९   

क्रफरु थारु को घर देखख बगीया सबम 
बाटो ग्राभेल   

राजापरु न.पा.- ४ 
अनरतपरु 

340000 

११ 

  

खानेपातन देवाल देखख क्रकरण को घर 
सबम नाला तनमाणु   

राजापरु न.पा.- ४ 
महादेव टोल 

300000 

१२ 

  

अगंन ुथारु को घर देखख पवु ुबाटो ग्राभेल 

  

राजापरु न.पा.- ४ 
राजापरु गाँउ 

390000 

१३   भपैरर आउने र्वर्वध खच ु   वडा 200000 
१४ 

  

लशव मम्रदर जाने बाटो ग्राभेल 

  

राजापरु न.पा.- ४ दल ै
टोल 

250000 

जबमा  
  3950000 
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ल्क्षत कायकु्रम अरतगतु 

  

क 
स 

खच ु
लशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण स्रोत िेगाना बजेट 

१ 

  

जेष्िनागररक दललत जेष्िनागररक एकल 
मर्हला तनलो र रातो काड ुपाएका अपा्हरु 
दरद र्पडडत र मुक्त कबलरीहरु लाई सबमान 
स्वरुप र्वधुततय क्रकत्ली र्वतण  

  

  

640000 

२   नाररर्दवलशय कायकु्रम      30000 
३   खेलकुद सामाग्री र्वतरण      200000 
४   आयुरुबेद अस्पताल अनुदान     100000 

५ 

  

१८ मर्हना तनशुल्क कृर्र् र पशु प्रार्वर्धक  

छािा वरृ्द कायकु्रम ६ जना  
  

  

120000 

६   लशशुस्यार केन्र्द अनुदान     100000 
७ 

  

ग र घ अपा्ग पररचय पि प्राप्त गरेकाहरुलाई 
झुल र्वतरण कायकु्रम  

  

  40000 
    बालमैिी वडा घोर्णा कायकु्रम      20000 

जम्मा 1250000 

 
 

वडा न ५ 

    
पमू्जगत तफु 4120000 

    
चाल ुतफु 1030000 

पुम्जगत तफु जबमा बजटे 5150000 

क 
स 

खच ु
लशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

!   दश र्वघाको लार्ग जग्गा भाडा रकम     ५००००० 

@ 

  

क्रकसान मा.र्व. र प.कु.मा.र्व मा पढ्दै कामाउदै 
कायकु्रम 

  

  
२००००० 

# 

  

बदालपुर समुदातयक भवनको भुईमा फस ु
तनमाुण 

  

  
३००००० 

$   बड्का भौरा बाहुन टोलमा कल्र्भट तनर्ुमाण     ४००००० 
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% 

  

जयपुर लशव मम्रदर देखख इरटेक सबम बाटो 
ग्राभेल 

  

  
२००००० 

^   पारी बसरता समुदातयक भवन क्रमागत     २००००० 

& 

  

ज्ञानोदय प्रा.र्व मा ममतु संभार एवं र्वद्युततय 
कायकु्रम 

  

  
१००००० 

*   र्चतैनपुर डुड तनमाुण     २००००० 
(   पहाडीपुर देखख तनहालपुर जाने सडक ग्राभेल     ४००००० 

!) 

  

राजापुर न.पा.५ नं. वडाको मूल कुलो ममतु 
तथा सरसफाई 

  

  
३००००० 

!!   गाउँ घर उज्यालो कायकु्रम      १००००० 
!@   छोट्की भौरा मम्रदर ममुत संभार     ८०००० 
!#   बदालपुर गुलरपुर टोलमा सडक ग्राभेल     ३००००० 
!$   र्पपलपुर टोलमा सडक ग्राभेल      २००००० 
!%   कृष्णनगर गाउँमा देवथान तनमाुण     २००००० 

!^ 

  

मुख्य जयपुरको टेपराहन टोलमा कल्र्भट 
तनमाुण 

  

  
३४०००० 

!&   र्वर्वध कायकु्रम     १००००० 
जम्मा 

 
४३२०००० 

 

 

ल्क्षत कायकु्रम अरतगतु 

क 
स 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण स्रोत िेगाना वजेट 

! 

  

शर्हद बेपत्ता पररवारहरुलाई बंगुरको पािा 
र्वतरण कायकु्रम 

  

  
100000 

@   माघी लमलन कायकु्रम     50000 

# 

  

दललत वगहुरुलाई जीर्वको पाजनुको लार्ग 
प्रवद्र्धनात्मक कायकु्रम 

  

  
150000 

$   खेलकुद कायकु्रम     150000 

%   नारी र्दवस कायकु्रम     80000 

^ 

  

ग र घ वग ुआपा्ग पररचय पि प्राप्त 
ईच्छुक व्यम्क्तहरुलाई व्यवसातयक ताललम   

  
150000 
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कायकु्रम 

& 

  

बदालपुर स्वास््य चौकी र्वद्युत महशुल र 
कायलुाय संचालन खच ु

  

  
100000 

*   स्वयम सेर्वका र्दवस कायकु्रम     50000 

(  भैपरी खच ु     २००००० 
    जम्मा     1030000 

 

वडा न ६ 

    पमू्जगत तफु ४१५३८०० 

    
चाल ुतफु ९४६२०० 

पुम्जगत तफु जबमा बजटे 5100000 

क 
स 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

1   झप्टी बाटो ग्राभेल     ३००००० 

2   

जोगीपुर कुलोमा आर.सी.सी वाल 
तनमाुण     

५००००० 

3   जमुनाबोझी बाटो ग्राभेल     ३५०००० 
4   द्क्षण महँुवा बाटो ग्राभेल     ३००००० 
5   टपरा सामुदायीक भवन तनमाुण     ३००००० 

6   

वेलुवा कुलो देखख पक्की कुवा सबम 
बाटो ग्राभेल     

३००००० 

7   सोइली बाटो ग्राभेल क्रमागत     २६०००० 

8   

श्रीपुर सामुदायीक भवन माटो पटानी र 
तारजाली घेरावार      

२५०००० 

9   

महादेउली चोक देखख म्जत बहादरु को 
घर सबम बाटो ग्राभेल     

२००००० 

10   

टपरा बजार र्वजुलल बर्त्त जडान 
कायकु्रम     

१००००० 

11   

महादेउली मानपुर लशव मम्रदर देखी 
उत्तर आशारामको घर सबम बाटो 
ग्राभेल     

१००००० 
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12   

जाजरकोटे टोल मैला नर्द क्रकनारको 
बाटो ममतु      

१००००० 

13   

पहाडीनगर सामुदायीक भवन तनमाुण 
क्रमागत     

१५०००० 

14   

 

टपरा कुलोको मुहान सरसफाई      
२००००० 

15   गौरी प्रततक्षालय वरपर बाटो ग्राभेल     ४०००० 
16   ह्युमपाइप खररद     १६०००० 
17   मेललमलाप कायकु्रम     १००००० 

18   

लभबमापुर प्रहरी चौक्रकमा भारसा 
तनमाुण     

५०००० 

19   

मानपुर स्वास््य चौक्रकमा कबप्युटर, 
र्प्ररटर सेट खररद     

८०००० 

20   

टपरा बजारमा फोहोर व्यवस्थापन 
कायकु्रम     

६०००० 

21   भैपरी आउने खच ुतथा र्ववध      २५३८०० 
जबमा  ४०९३८०० 

      ल्क्षत वग ु

क 
स 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

1   
असहाय, आमाबावु र्वर्हन 
बालबाललकाहरुलाइ ड्रसे सर्हत शै्क्षक 
सामाग्री र्वतरण कायकु्रम     

११५००० 

2   
जेष्ि नागररक, दललत जेष्ि, एकल मर्हला 
र अपा्गहरुलाई सबमान कायकु्रम     

३२५००० 

3   द्वरद्व र्पडडतहरुलाइ सबमान कायकु्रम     ५०००० 

4   
मर्हला स्वयम ्सेर्वकाहरुलाई दराज 
र्वतरण कायकु्रम     

१२०००० 

5   वडघर सञ्चार सुर्वधा     ३१२०० 
6   चौक्रकदारहरुलाई टच ुर्वतरण कायकु्रम     २०००० 

7   
मुक्तकमैया, मुक्तकमलरी, सुकुबबासी र 
दललतहरुलाई मागमा आधाररत व्यवसायीस     

६०००० 
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पशु ताललम 

8   युवा खेलकुद कायकु्रम     १००००० 

9   
प्राथालमक र्वद्यालयहरुमा शै्क्षक सामार्ग्र 
र्वतरण कायकु्रम     

२५००० 

10   
मा.बब. स्तररय र्वधार्थहुरुलाई अततररक्त 
क्रक्रयाकलाप कायकु्रम     

२५००० 

11   
एस.ई.ई. मा उत्कृष्ि छाि छािा लाई 
प्रोत्साहन कायकु्रम     

२५००० 

12   मर्हला नारी र्दवस कायुक्रम     ३०००० 

13 
  टपरा बजार म्स्थत सोलार बर्त्त ममतु 

कायकु्रम     
२०००० 

जबमा १००६२०० 

  

 

वडा न ७ 

    पमू्जगत तफु ४२५०००० 

    
चाल ुतफु ७५०००० 

पुम्जगत तफु जबमा बजेट 5000000 

क स 
खच ु
लशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

१   

लसद्धबाबा सामुदातयक भवन देखख गोपाल 
थारुको घर सबम बाटो ग्राभेल     २५०००० 

२   

लाम्ल्चपुर भोज बहादरु गुरु्गको घर देखख 
मन कुमार थारुको घर सबम बाटो ग्राभेल     ४००००० 

३   

लाम्ल्चपुर पुण ुबहादरु घतत ुमगरको घर 
देखख यम प्रसाद गुरु्गको घर सबम बाटो 
ग्राभेल     ३००००० 

४   घोलघोले टोलमा बाटो ग्राभेल     २००००० 

५   

शंकरपुर शाम्रत सामुदातयक वन देखख 
भारतको लसमाना सबम बाटो ग्राभेल     २००००० 

६   बुद्ध आधारभुत र्वद्धयालयको लार्ग     १५०००० 
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कबयुटर र कापेट खररद 

७   कोर्पला बालर्वकास केरर धारा चर्प ुतनमाुण     ३००००० 

८   

भालुफाटामा कृर्र्का लार्ग लसचाइ मोटर –५ 
थान     २५०००० 

९   

भालुफाता देखख सत्तार फारम सबम सडक 
छेउमा बकृ्षारोपन     ३००००० 

१०   

सरस्वती बाल प्राथलमक र्वद्धायल कबप्युटर 
तथा कापेट खररद     १५०००० 

११   संतोर्ी बालर्वकास भवन ममतु     ५०००० 

१२   र्वर्वध     २५०००० 

१३   भैपरी आउने र्वर्वध     २५०००० 

१४   वडा कायाुलय व्यवस्थापन      ३५०००० 

१५   आधारभुत स्वास््य केरर व्यवस्थापन     १००००० 

१६   वडा कायाुलय पखाुल तनमाुण     ५००००० 

१७   बाजुराटोल डडप बोरर्ग जडान     १५०००० 

१८   आर्थकु सहयोग     १००००० 

जबमा  ४२५०००० 

  

 

 

   ल्क्षत वग ुकायकु्रम  

क स 
खच ु
लशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

१   

गभवुती मर्हलालाई पोर्र्लो झोला र्वतरण 
कायकु्रम     १००००० 

२   जेष्ि नागररक सबमान कायकु्रम      २००००० 

३   

र्वधवा तथा अपा्गता पररचयपि पाएको 
नागररकलाई सबमान कायकु्रम     २००००० 

४   अनाथ बालबाललका सहयोग     १००००० 

५   वडा स्तररय युवा क्लवलाई खेलकुद कायकु्रम     ७०००० 

६   नारर र्दवस कायकु्रम     ३०००० 

७   

वडा नं. ७ का गाउँभररका बरघर र स्वास््य 
स्वयम सेर्वकालाई संचार खच ु     ५०००० 

    जबमा     ७५०००० 
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वडा न ८ 

    पमू्जगत तफु ३५००००० 

    
चाल ुतफु १६५२००० 

पुम्जगत तफु जबमा बजटे 5152000 

क स 
खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

1   

प्रार्वधीका लशक्षालय देखी पवु ुतफु पक्की दरु 
तनमाण ुधोर्वनपरु     

200000 

2   

रुपा नरदको घर देखी गगंाराम ततलमलसनाको 
घर सबम बाटोमा माटो पटानी तथा ग्रभेल      

200000 

3   

धोर्वनपरु खल्ला टोलको सामदुायीक भवनमा 
रंग रोगन तथा झयाल ढोका तनमाण ु     

100000 

4   

दैवरु थारुको घर देखी झुलु् गे पलु सबम 
स्तर उरनती सर्हत बाटो ग्राभेल     

350000 

5   

खुसीराम थारुको घर देखी मसीराम थारु को 
घर सबम स्तर उरनती सर्हत बाटो ग्राभेल 
फते्तपरु     

300000 

6   

लसमा प्रहरीचौकी गोडीयानामा प्रततक्षालयमा 
र्टनको पाता      

50000 

7   ततनघरुवा प्रहरीचौकी को भारसाघर तनमाण ु     50000 

8   

ओस्ताजपरु सामदुायीक भवन को झ्याल र 
ढोका तनमाण ु     

150000 

9   

भरत ररमालको घर देखी रतयैा नाला सबम 
स्तर उरनती सर्हत बाटो ग्राभेल     

250000 

10   

श्री मनुाल प्रा.र्व.को नम्जक पोखरीको द्क्षण 
पत्ती सामदुायीक भवन तनमाण ु     

500000 

11   

लभखु थारुको घर देखी रामर्दन थारुको सबम 
स्तर उरनती सर्हत बाटो ग्राभेल ( १५० लमटर 
) भोगपरु सकुुबबासी     

200000 

12   

परैुना मलु कुलो देउथान नम्जक ४० 
लम.सेरवाल तनमाण ुदवु ैतफु     

200000 

13   

हररद्धार दर्हतको घर देखी वडा न.ं ६ को 
लसमाना सबम स्तर उरनती सर्हत बाटो     

500000 
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ग्राभेल 

14   

म्जत बहादरु थारुको घर देखी धतनराम थारुको 
घर सबम स्तर उरनती सर्हत बाटो ग्राभेल 

बरजारीताडा     

250000 

15   

इश्वरी र्व.क. को घर देखी रतयैा सबम बाटो 
तनमाण ुपरैुना भलु टोल     

200000 

जबमा 3500000 

      ल्क्षत वग ु

क स 
खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

१   

आमा बचाउ छोरी हुकाउ कायकु्रम अरतगतु 
लरै्गकं र्वभेद अरत गन ु छोरी जरममाउने 
आमा लाई प्रोत्साहन स्वरुप पोर्ण भत्ता 
कायकु्रमलाई तनररतरता र्दईनेछ । सतु्केरी 
पोर्ण बापट रु ५,०००। प्रततब्यक्ती उपलब्ध 
गराउने ।     

150000 

२   

जेष्ि नागररक अशक्त ब्यम्क्तलाई घर दैलो 
म ै स्वास््य सेवा प्रदान गन ु लाई घरघरमा 
वडा सरकार स्वास््य कल सेरटर कायकु्रम ।     

175000 

३   

बरघर पथाुका ऐततहालसक अरतर बस्त ु
झल्काउन को लागी स्थानीय चौकीदार लाई 
डे«स, टच ुर छाताको ब्यवस्था     

50000 

४   जनता सगं जनप्रतततनधी  कायकु्रम ।     100000 

५   

गाँउको प्रमखु बड्घर कायकु्रम ( गाँउका मलु 
बड्घर लाई सचंार तथा यातायत खच ुबापत 

मालसक रुपमा रु १०००। प्रतत ब्यक्ती 
उपलब्ध गराईने छ ।     

132000 

६   

स्थानीय सँस्कृतत सरंक्षण्का लागी मातघ 
सास्कृततक कायकु्रम ।     

100000 

७   मर्हला र्हसंा तथा जन चेतना मलुक कायकु्रम     50000 
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८   

बालबाललका लाई कलात्माक र प्रयोगात्मक 
लशक्षण र्वधी द्धारा लसकाईने वातावरण 
लमलाउन लशक्षक र र्वद्याथी सगं 
जनप्रतततनधी कायकु्रम ( छलफल हाम्जरी 
जबाफ जस्ता अततररक्त कायकु्रम      

100000 

९   

वडा सलमतत र वडा कमचुारी र आभतु 
स्वास््य केररका कमचुारी लाई रेनकोट र 
झोला र्वतरण कायकु्रम ।     

55000 

१०   

यवुा वगलुाई खेलकुद प्रतत आक्रलसत गन ुर 
खेलकुद लाई पेशामा बदली म्जर्वका पाजनु 
गन ु खेलकुद कायकु्रम     

150000 

११   

परबपरागत  वधैहरु लाई आवश्यक ज्ञान लसप 
प्रदान गरी उनीहरुको लसपलाई स्थानीय 
सेवमा आवद्ध गन ुसमाग्री र्वतरण ( 
टचलुाइट र छाता र पररचय पि र ज्याकेट )     

100000 

१२   

मर्हला स्वयम सेर्वकाको मनोवल उच्च 
राख्नका लागी  प्रोत्साहन स्वरुप छाता, टच ु
लाईत र झोला र्वतरण     

50000 

१३   

आधार भतु स्वास््य केरर धोर्वनपरु 
बर्दुयालाई व्यवस्थापन खच ु     

75000 

१४   वडा कायाुलय ब्यवस्थापन खच ु     75000 

१५   

अरतराम्ष्रय नारी र्दवस तथा ततज जस्ता 
मर्हला र्वशरे् कायकु्रमहरु लाई सचेतना 
अलभबदृ्र्ध मलुक कायकु्रम     

40000 

१६   र्वपद्मा परेकाहरु सगं वडा सरकार      250000 

          

165200
0 
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वडा न ९ 

    पूम्जगत तफु 4000000 

    
चालु तफु 1000000 

पुम्जगत तफु जबमा बजेट 5000000 

क 
स 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

१ 
  

सामदुातयक भवन तनमाुण 
   राजापुर ९ 500000 

२ 
  

नारर कल्याण साना क्रकसानको भवन देखी पवू ु
बाटो ग्राभेल  

   राजापुर ९ 200000 
३ 

  
देर्व थारुको घर देखी गलुरा सबम बाटो ममतु 

  
 राजापुर ९ 200000 

४ 
  

सकुुबबलस टोलमा अधुरो बाटो ग्राभेल  
   राजापुर ९ 350000 

५ 
  

र्दपनगर सामदुातयक भवनको टहरा तनमाुण 
  

 राजापुर ९ 150000 
६ 

  
थारु द्येवथान तनमाणु  

  
 राजापुर ९ 200000 

७ 
  

लभम बहादरु थारुको देखख पात ेथारुको घर 
सबमा 

   राजापुर ९ 500000 
८ 

  
चच्च मचान तनमाुण  

   राजापुर ९ 550000 
९ 

  
दगुाुनगर कुलो सरसफाई  

   राजापुर ९ 200000 
१० 

  
गोला कुलोको महुान सरसफाई 

   राजापुर ९ 250000 

११ 
  

लभबमापरु स्वा चौकीमा ९ न.ं का सतु्केरी हुन 
आउने मर्हलाहरुको लार्ग एमबलेुरस भाडा 
वापत आपतकाललन कोर् रकम सहयोग  

   राजापुर ९ 200000 

१२ 
  

श्री न रा आ गोडडयाना र्वद्यालयको लार्ग 
झ्या तथा फतनचुर खररद 

   राजापुर ९ 75000 

१३ 
  

श्री न रा आ र्व ईश्वरीगजं र्वद्यालयको लार्ग 
डकेस, बेरच तथा अरय फतनचुर ममतु 

  
 राजापुर ९ 75000 

१४ 
  

श्री दगुाु भवानी प्रा र्व दगुाुनगर र्वद्यालयको 
लार्ग र्वद्यतुतय वयररयं तथा पखंा जडान 

  
 राजापुर ९ 50000 

१५ 
  

श्री र्दप ज्योती प्रा र्व र्दपनगर र्वद्यालयको 
लार्ग र्प्ररटर खररद  

  
 राजापुर ९ 50000 

१६ 
  

लसमा चौकी गाडडयानाको .लार्ग र्प्ररटर खररद 
तथा बोड ुतनमाणु  

   राजापुर ९ 50000 

१७ 
  

लभबमापरु प्रहरी चौकी ततनघरुवाको लार्ग 
भारसा घर तनमाणु  

   राजापुर ९ 25000 

१८ 
  

सशस्ि लसमा प्रहरी वल सरुक्षा ईश्वरीगजंको 
लार्ग पलाम्ष्टक कुची खररद  

   राजापुर ९ 25000 
१९ 

  
र्वर्वध तथा भपैरी खच ु 

   राजापुर ९ 350000 
जबमा 4000000 
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ल्क्षत वग ु

क 
स 

खच ुलशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

१ 
  

जेष्िनागरीक, एकल मर्हल आपा्ग, 

र्वधवाहरुको लार्ग सपुानेट झुल खररद र्वतरण 
  

 राजापुर ९ 200000 
२ 

  
वडा अध्यक्ष कप खेलकुड कायकु्रम 

  
 राजापुर ९ 220000 

३ 
  

दललत बालबाललका 
  

 राजापुर ९ 20000 

४ 
  

अवलोकन भ्रमण (जनप्रतततनधी, कमचुारी, 
वरघर, अगवुा० 

  
 राजापुर ९ 250000 

५ 
  

यवुा यवुतीहरुको लार्ग ड्रइलभगं ताललम 
  

 राजापुर ९ 240000 

६ 
  

लभबमापरु स्वा चौक्रकमा सतु्केरीहुन आउने 
सतु्केरी मर्हलाहरुलाई झुल खररद र्वतरण  

   राजापुर ९ 50000 
७ 

  
ततज, कृष्ण जबमाष्टमी, मातघ लमलन 

   राजापुर ९ 20000 
जबमा  1000000 

 

 

वडा न १० 

    
पूम्जगत तफु 4600000 

    
चालु तफु 600000 

पमु्जगत तफु जबमा बजेट 5200000 

क 
स 

खचु लशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

1 

  

पखपैुरको अधरुो सामुदातयक भवन 
तनमाुण  

  

  

550000 

2 

  

डडमारकेशनको अधरुो सामुदातयक भवन 
तनमाुण 

  

  

300000 

3 

  

भगतपुरको अधरुो सामुदातयक भवन 
तनमाुण 

  

  

250000 

4 

  

आनरदनगरको अधरुो सामुदातयक भवन 
तनमाुण 

  

  

250000 

5 

  

कालाबरजरको अधरुो सामुदातयक भवन 
तनमाुण 

  

  

250000 

6   खोपकेरर कमोहनीमा धारा जडान      15000 

7 

  

मेवाडपुर काटी कुलोको झरनमा लसचंाई 
डुड तनमाुण  

  

  

200000 
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8 

  

झप्टीपुर सशस्ि क्याबप देखख सततश 
थारुको घर सबम बाटो ग्राभेल  

  

  

400000 

9   पहाडीपुर गाउँको देवथान तनमाुण    
  150000 

10 

  

लालपुर गाउँको गौतररया कुलोमा 
लसचंाइ डुड तनमाुण 

  

  

200000 

11   लसचाई बोरर्ग खररद तथा जडान    
  400000 

12   सडक बर्त्तको बबल भुक्तानी    
  350000 

13   खरैरकुलोको मुख्य मुहान सरसफाई    
  400000 

14   सडक बर्त्त ममतु      100000 

15    ह्युम पाईप खररद      200000 

16    भैपरी     267000 

17 

  

जन जागतृत प्रा.र्व.को भौततक संरचना 
तथा अरय ममतु  

  

  

50000 

18   मंगलपुर बजरमा ग्रभेल हाल्ने कायकु्रम      100000 

19 

  

चररोदय प्रा.र्व. को भौततक संरचना 
तथा अरय ममतु   

  

  

50000 

20   गेरुवा प्रा.र्व.मझराको गेट तनमाुण      50000 

21 

  

प्रहरीचौकी खरैरचरदनपुरको लार्ग  टेवल, 

दराज खररद 

  

  

18000 

22 

  

सशस्ि प्रहरीबल झप्टीपुरको  भवन 
रंगरोगन  

  

  

50000 

    जबमा    
  4600000 

            
nlIft ju{ 

क 
स 

खचु लशर्कु 
संकेत न 

योजनाको र्ववरण  स्रोत िेगाना वजेट 

1 
  युवा खेलकुद कायकु्रम  

  
  

100000 

2 

  

टुहुरा बालबाललकाहरुलाई शै्क्षक 
सामग्री र्वतरण 

  

  

50000 

3 
  मेयर कप खेलकुद कायकु्रम तयारी    

  
50000 

4 

  

द्धरद्ध र्पडडतहरुलाई कृर्र् सामग्री 
र बबउ बबजन र्वतरण 

  

  

50000 

5 

  

मुक्त कमलरीहरुलाई बंगरुको पािा 
र्वतरण  

  

  

85000 

6   दललत र्वद्याथीहरुलाई कबपयुटर बेलसक     30000 
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कोस ुताललम 

7   बालमैिी स्वास््य सेवा प्रवधनु कायकु्रम    
  50000 

8 

  

अतत र्वपरन जेष्ि नागररक, एकल 
मर्हला र अपा्गहरुलाई रयानो कपडा 
र्वतरण 

  

  

100000 

9   र्दवस तथा समारोह कायुक्रम   
  50000 

10   मर्हला स्वास््य स्वयम ्सेर्वका र्दवस    
  10000 

11 

  

मर्हला स्वास््य स्वयम ्सेर्वका बार्र्कु 
खाजा खच ु 

  

  

25000 

जबमा  600000 
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अनुसूि - १० 

शिक्षा िाखा नगपाशलका तर्ा  आ ब २०७९।०८० 

क 
स 

कायकु्रम 
 

श्रोत 

बबतनयोम्जत 
बजेट 

१ कक्षा ११ र १२ मा निशलु्कका लानि प्रनि निद्यार्थी अिदुाि   १०८००००० 

२ शनु्य दरबन्दी/ अिदुाि भएका उच्च मा नि मा नशषक अिदुाि   ७८०००० 

३ निद्यालयको लेखा परीक्षण   ८००००० 

४ दनैिक भ्रमण भत्ता   ४११६०० 

५ निद्यालय िह अनिररक्त नियाकलाप   १०५४००० 

६ निद्यिु शलु्क िर्था मममि    १२४५००० 

७ परीक्षा सचंालि िर्था व्यिस्र्थापि   २९३४००० 

८ सचुिा सचंार िर्था प्रनिनि खचम   ३००००० 

९ शनैक्षक सामग्री व्यिस्र्थापि   ६१०००० 

१० नशक्षक िानलम   ३०६६०० 

११ निषयिि/ िहिि नशक्षक अन्िरनिया   २२५००० 

१२ नशक्षक अनभभािक अन्िरनिया   ५०६१०० 

१३ प्र अ र नशक्षक  परुस्कार   १००००० 

१४ शनैक्षक क्यालणे्डर निमामण   १००००० 

१५ ििरस्िरीय अनिररक्त नियाकलाप   २५०००० 

१६ बालमतै्री कक्षाकोठा व्यिस्र्थापि   ७७०००० 

१७ ििरअिदुाि नशक्षक र र्थप अिदुाि प्राप्त िि ेनशक्षक कममचारीको अिदुाि   ४१०७५५०० 

१८ प्र अ िैठक    २००००० 

१९ प्रार्थनमक र निम्िमाध्यनमक निद्यालय परुस्कार   ७५००० 

२० शनैक्षक योजिा निमामण   ५००००० 

२१ स्र्थािीय पाठ्यिम िर्था पाठ्यपसु्िक र नसकलसले सामग्री    २०००००० 

२२ मयेर कप   ११००००० 

२३ 
ििरपानलकाबाट सचंानलि िालनिकास केन्र र सामदुानयक पररचालका र्थप 

अिदुाि 
  १२५९३०० 

२४ निपन्ि जेहने्दार निद्यानर्थमका लानि प्रानिनिक नशक्षा छात्रिनृि   २०००००० 

२५ खलुा खेलकुद कायमिम   १०००००० 

२६ यिुा लनक्षक कायमिम   ४९७९०० 

जम्मा   ७०९००००० 
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शिक्षा िाखा ििता आ ब २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत 
बबतनयोम्जत 

बजेट 

१ 
र्वद्यालयमा शै्क्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्
कायसुबपादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

1136000 

२ 

श्क्षक पहँुच सुतनम्श्चतता, अनौपचाररक तथा वैकम्ल्पक 
लशक्षा कायकु्रम (परबपरागत र्वद्यालय, वैकम्ल्पक 
र्वद्यालय, साक्षरता र तनररतर लशक्षाका कायकु्रम समेत) 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

46000 

३ र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

1367000 

४ 
प्रारम्बभक बाल र्वकास सहजकताुहरुको पाररश्रलमक तथा 
र्वद्यालय कमचुारी व्यबस्थापन अनुदान 

नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

6930000 

५ 
सावजुतनक र्वद्यालयका र्वद्याथीहरुका लार्ग तनशुल्क 
पाठ्यपुस्तक अनुदान 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

770000 

६ 
सामुदातयक र्वद्यालयका छािाहरुलाई तनशुल्क स्यातनटरी 
प्याड ब्यवस्थापन 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

368000 

७ 

कोलभड-१९ बाट पुगेको शै्क्षक क्षततको पररपुरण तथा 
अरय र्वपदको समयमा लसकाइ तनररतरताका लार्ग 
कायकु्रम 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाु हुने ऋण 
(बैदेलशक) 

118000 

८ 

कोलभड-१९ बाट पुगेको शै्क्षक क्षततको पररपुरण तथा 
अरय र्वपदको समयमा लसकाइ तनररतरताका लार्ग 
कायकु्रम 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

58000 

९ 
सावजुतनक र्वद्यालयका र्वद्याथीहरुका लार्ग 

तनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

4321000 

१० 
राष्रपतत रतन्ग लसल्ड प्रततयोर्गता (स्थानीय 

तहस्तरीय) 
नेपाल सरकार 

- नगद अनुदान 
100000 

११ 
तोक्रकएका र्वद्याथीको र्दवा खाजाका लार्ग 

र्वद्यालयलाई अनुदान 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

9333000 

१२ 
तोक्रकएका र्वद्याथीको र्दवा खाजाका लार्ग 

र्वद्यालयलाई अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

1662000 

१३ 
सस्थागत क्षमता र्वकास,परीक्षा सञ्चालन एवम ्

र्वद्याथी मुल्या्कन 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

556000 
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१४ 
माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अगें्रजी,गखणत र 

र्वज्ञान र्वर्यमा लशक्षण सहयोग अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

107000 

१५ 

प्रतत र्वद्याथी लागतका आधारमा लसकाइ सामग्री 
तथा डडम्जटल लसकाइ समाग्री व्यवस्थाका लार्ग 
र्वद्यालयलाइ अनुदान 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

1626000 

१६ 
सामुदातयक र्वद्यालयका छािाहरुलाई तनशुल्क 

स्यातनटरी प्याड ब्यवस्थापन 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

748000 

१७ 

प्रतत र्वद्याथी लागतका आधारमा लसकाइ सामग्री 
तथा डडम्जटल लसकाइ समाग्री व्यवस्थाका लार्ग 
र्वद्यालयलाइ अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

590000 

१८ 

शै्क्षक पहँुच सुतनम्श्चतता, अनौपचाररक तथा 
वैकम्ल्पक लशक्षा कायकु्रम (परबपरागत र्वद्यालय, 

वैकम्ल्पक र्वद्यालय, साक्षरता र तनररतर लशक्षाका 
कायकु्रम समेत) 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

260000 

१९ 
सावजुतनक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका 

लार्ग छािबरृ्त्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

472000 

२० 

शै्क्षक पहँुच सुतनम्श्चतता, अनौपचाररक तथा 
वैकम्ल्पक लशक्षा कायकु्रम (परबपरागत र्वद्यालय, 

वैकम्ल्पक र्वद्यालय, साक्षरता र तनररतर लशक्षाका 
कायकु्रम समेत) 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

94000 

२१ 
सावजुतनक र्वद्यालयका र्वद्याथीहरुका लार्ग 

तनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

1567000 

२२ 
सामुदातयक र्वद्यालयका छािाहरुलाई तनशुल्क 

स्यातनटरी प्याड ब्यवस्थापन 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

2065000 

२३ 
तोक्रकएका र्वद्याथीको र्दवा खाजाका लार्ग 

र्वद्यालयलाई अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

3382000 

२४ र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

244000 

२५ 
प्रारम्बभक बाल र्वकास सहजकताुहरुको पाररश्रलमक 

तथा र्वद्यालय कमचुारी व्यबस्थापन अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 

1234000 
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(बैदेलशक) 

२६ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवरदीका लशक्षक, राहत 
अनुदान लशक्षक लार्ग तलब भत्ता अनुदान (र्वशरे् लशक्षा 
पररर्द अरतरगतका लशक्षक/कमचुारी,प्रार्वर्धक धारका 
प्रलशक्षक समेत) 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

24100000 

२७ 

आधारभूत तहका स्वीकृत दरवरदीका लशक्षक, राहत 
अनुदान लशक्षकका लार्ग तलब भत्ता अनुदान (र्वशरे् 
लशक्षा पररर्द अरतरगतका लशक्षक/कमचुारीहरु समेत) 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

11120000
0 

२८ र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

496000 

२९ 
माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अगें्रजी,गखणत र 

र्वज्ञान र्वर्यमा लशक्षण सहयोग अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

53000 

३० 
सस्थागत क्षमता र्वकास,परीक्षा सञ्चालन एवम ्

र्वद्याथी मुल्या्कन 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

99000 

३१ 
र्वद्यालयमा शै्क्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्

कायसुबपादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

412000 

३२ 
सस्थागत क्षमता र्वकास,परीक्षा सञ्चालन एवम ्

र्वद्याथी मुल्या्कन 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

202000 

३३ 
सावजुतनक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका 

लार्ग छािबरृ्त्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) 
नेपाल सरकार 

- नगद अनुदान 
1286000 

३४ 
सावजुतनक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका 

लार्ग छािबरृ्त्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

274000 

३५ 

प्रतत र्वद्याथी लागतका आधारमा लसकाइ सामग्री 
तथा डडम्जटल लसकाइ समाग्री व्यवस्थाका लार्ग 
र्वद्यालयलाइ अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

290000 

३६ 
प्रारम्बभक बाल र्वकास सहजकताुहरुको पाररश्रलमक 

तथा र्वद्यालय कमचुारी व्यबस्थापन अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु हुने 
ऋण (बैदेलशक) 

2512000 
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३७ 
र्वद्यालयमा शै्क्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्

कायसुबपादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 

एस.इ.एस.पी. 
- सोधभनाु अनुदान 
(बैदेलशक) 

202000 

३८ 
माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अगें्रजी,गखणत र 

र्वज्ञान र्वर्यमा लशक्षण सहयोग अनुदान 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

296000 

३९ 

कोलभड-१९ बाट पुगेको शै्क्षक क्षततको पररपुरण 
तथा अरय र्वपदको समयमा लसकाइ तनररतरताका लार्ग 
कायकु्रम 

नेपाल सरकार 
- नगद अनुदान 

324000 

जबमा 18090000
0 

 

 

स्वास््य िाखा  -आ. व. २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

! 

तनशुल्क बबतरणका लागी और्धी तथा और्र्ध जरय 
सामाग्रीहरु  खरीद   

३२५०००० 

@ 

स्वास््य संस्थामा आकम्स्मक चक्रकोस स्थापनका लार्ग 
अनुदान (नवजात लशशु तथा मातमृतृ्यू दर कम गनकुा 
लार्ग )   

२१०००० 

# नसने रोग सबबम्रध अलभमुखीकरण    १००००० 

$ 

सने तथा नसने रोग सबबम्रध लशर्वर (स्क्रीतनङ क्याबप) 
सञ्चालन   

५००००० 

% मालसक बैिक तथा ु्रव्यवस्थापन खच ु   १००००० 

^ 

मानलसक स मानलसक समस्यालाई सबबोधन गन ु
मनोसामाम्जक परामश ुर उपचारात्मक लशर्वर संचालन   

५००००० 

& 

पाललका, वडा, स्वास््य संस्था,म.स्वा.स्व.से.र्वच सामुदातयक 
मर्हला स्वास््य स्वंयम सेर्वका र्वच अरतरक्रक्रया । 

  

१००००० 

* 

ओ.र्प.डी र्टकट तथा एच.एम.आई.एस.फाराम तथा फमेतहरु 
छपाई र प्रशासतनक खच ुसमेत   

३००००० 
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( 

र्वरामीहरुलाई घरमै उपचार सेवा र्दनका लार्ग कायाुलय 
समय बाहेक घरमै गई उपचार र्दइएको सुतनम्श्चतता भएमा 
यातायात खच(ुवडा कायाुलयको लसफाररश सर्हतको प्रमाण 
पेश गने)   

३००००० 

!) 

स्वास््य सेवालाई चुस्त दरुुस्त तथा गुणस्तररय स्वास््य 
सेवाका लार्ग स्वास््यकमी र म.स्वा.स्वं.सेर्वकाहरुका लार्ग 
सञ्चार खच ु   

२००००० 

!! 

लसकलसेल मलसन सुचारु तथा व्यवस्थापनका लार्ग 
(केलमकल) खररद   

७००००० 

!@ स्वास््य संस्थामा अनुदान(सरसफाई तथा भैपरी खच)ु   ३३०००० 
!# म.स्वा.स्व.से. र्दवस मनाउने खच ु   १००००० 
!$ क्रफल्ड भत्ता व्यवस्थापन खच ु   ३००००० 

!% 

म.स्वा.स्व.से.लाई सुर्क्षत माततृ्व,खोप,गाउँघर म्क्लतनक 
,तथा आमा समुहको बैिक संचालन गरेबापत मालसक रुपमा 
खाजा खज ु   

१२७६८०० 

!^ लसकलसेल÷थलासेलमया रोगबारे सचेतना कायकु्रम   ३००००० 
!& ल्याव व्यवस्थापन    २००००० 

!* 

५ वर् ुमुतनका बालबाललकाहरुको बदृ्र्ध अनुगमन लेखाजोखा 
(पोर्ण स्क्रीन क्याबप) सञ्चालन   

२३३२०० 

जबमा ९०००००० 
 

  
स्वास्थय िाखा ििता आ ब २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ मात ृतथा नवलशशु कायकु्रम संरचालन 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चालु 
1551000 

२ 
आधारभूत तथा आकम्स्मक स्वास््य सेवाको 

लार्ग और्र्ध खररद 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

1375000 

३ 
Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR 

Refrigerator खरीद 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 
पुँजीगत 

400000 

४ मात ृतथा नवलशशु कायकु्रम अरतगतु आमा नेपाल सरकार - 4204000 
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सुरक्षा, गभवुती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, रयानो 
झोला र तनशुल्क गभपुतन कायकु्रम 

शसत ुअनुदान चालु 

५ 

कोलभड १९ लगायत र्वलभरन महामारीजरय 
रोगहरुको रोकथाम, तनयरिण तथा तनगरानीका 
लार्ग सरोकारवाला सँगको अरतरक्रक्रया तथा RRT, 

स्वास््यकमी पररचालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

50000 

६ 

कोलभड १९ र्वरुद्ध खोप अलभयान तथा 
बुस्टर खोप समेत संचालन ब्यवस्थापन खच ु

(पाललकास्तररय योजना र पाललका तथा स्वास््य 
सस्था स्तररय सुपररवेक्षण) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

309000 

७ 

पाललका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मालसक 
बैिक, स्वास््य कायकु्रमहरुको डाटा भेररक्रफकेशन 
एवं गुणस्तर सुधार साथै अधबुार्र्कु एवं बार्र्ुक 
सलमक्षा 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

215000 

८ 
स्वास््य सूचना साथ ैआइ एम यू सुदृढीकरण 

कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

65000 

९ 
आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य 

सबवम्रध अलभमुखीकरण 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

100000 

१० प्रजनन ्रुग्णता स्वास््य सेवा 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चालु 
200000 

११ 
पोपण र्वशरे् (स्वास््य) क्षेिका कायकु्रम 

सञ्चालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

150000 

१२ 
कोलभड १९ को भ्याम्क्सनको डडम्जटाइजेशन 

तथा क्यू आर कोड प्रमाखणकरण 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

120000 

१३ 
पररवार तनयोजन क्रकशोर क्रकशोरी तथा 

प्रजनन ्स्वास््य कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

500000 

१४ 

क्षयरोगका जोखखम समुह तथा स्वास्थ सेवाको 
पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग 
खोजपडताल कायकु्रम। घरपररवारका सदस्यहरूको 
सबपकु पररक्षण, एवं पाँच वर् ुमुतनका बालबाललमा 
क्षयरोग रोकथाम सबबरधी टी.र्प.टी. कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

102000 

१५ 

र्वलभरन सरुवारोग, नसने रोग, जुनोर्टक, मानलसक 
स्वास््य सबबम्रध अरतरक्रक्रया कायकु्रम तथा 
र्दवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम र्दवस, 

मानलसक स्वास््य र्दवस, अल्जाईमर र्दवस, 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

120000 
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रेबबज र्दवस, र्वश्व औलो र्दवस) मनाउने 

१६ 

आकम्स्मक अवस्थामा औसर्ध एवं ल्याब 
सामाग्री ढुवानी, रेकडडङु तथा ररपोर्टुङका लार्ग 
फम ुफरमेट छपाइ, ई-र्ट.बब रम्जस्टरअध्यावर्धक, 

र्वश्व क्षयरोग र्दवस सबबरधी कायकु्रम, स्थलगत 
अनुलशक्षण तथा सुपररवेक्षण, क्षयरोगका 
कायकु्रमको अध ुबार्र्कु सलमक्षा तथा कोहटु र्वश ्

नपेाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

98000 

१७ 

हार्त्तपाईले रोग बबरूध्दको आम और्धी सेवन 
(MDA) कायकु्रम सञ्चालन (१३ म्जल्लाका १३८ 

पाललकाहरू) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

1180000 

१८ 

राम्ष्रय मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वका 
कायकु्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खच,ु वार्र्कु 
सलमक्षा गोष्िी र र्दवस मनाउने खच ुसमेत) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

3200000 

१९ 

तनयलमत खोप सुदृढीकरण, पूण ुखोप 
सुतनश्चतता र दीगोपनाको लार्ग सुक्ष्मयोजना 
अद्यावर्धक २ र्दन र सरसफाई प्रबद्र्धन प्याकेज 
पुनतुाजगी ताललम १ र्दन गरी ३ र्दन एवं 
पूणखुोप न.पा., गा.पा. सुतनम्श्चतताको लार्ग 
स्थातनय तह, वडा, खोप समरवय सलमती तथा 
नवतनवार्चतु जनप्रतततन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

247000 

२० 

स्वास््य चौकी (आधारभुत स्वास््य सेवा 
केरर) को रयुनतम सेवा मापदण्ड कायकु्रम ( 
अलभमुखीकरण, सलमक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा 
सुदृर्धकरण समेत ) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

125000 

२१ 

र्वद्यालय स्वास््य लशक्षा/आमा समूह तथा 
मर्हला स्वास््य स्वयं सेर्वकाहरुका लार्ग 
सामाम्जक ब्यवहार पररवतनु कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

75000 

२२ 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतालहरुमा कायरुत कमचुारीहरुको तलव, 

महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायत 
प्रशासतनक खच ुसमेत 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

33200000 

२३ 
सुततजुरय पदाथ ुतथा मध्यपान सेवनको 

रयूतनकरण सबबरधी संचार कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

25000 
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२४ 

र्वश्व औलो र्दवस मनाउने, क्रकटजरय रोग 
तनयरिण कायकु्रमको अनुगमन एवम ्मूल्या्कन 
तथा क्रकटजरय रोग तनयरिणका लार्ग बहुतनकाय 
अरतरक्रक्रया गने तथा Active Case Detection 

(औलो र कालाजार) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

30000 

३४ 
CBIMNCI कायकु्रम (कायकु्रम सलमक्षा, 

स्थलगत अनुलशक्षण, समता तथा पहुच कायकु्रम) 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चालु 
500000 

२६ पोर्ण कायकु्रम 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चालु 
489000 

२७ 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईरफुएरजा, बड ुफ्ल,ु 

AMR, लसम्ष्टसकोलसस, टक्सोप्लाज्मोलसस आर्द 

र्वलभरन सरुवारोग सबबम्रध रोकथाम तथा 
तनयरिणका लार्ग सचतेना कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

20000 

जबमा 48650000 

 

कृषि िाखा  (आ. व. २०७९।०८०) 

क्र 
स कार्यक्रम र आर्ोजनाको नाम ईकाई पररमाण श्रोत षवननयोजन  

१ 

गररव तथा साना ककसानलाई साना 
कृकि र्न्त्र उपकरणमा ७५ प्रततशत 
अनदुान कार्यक्रम पटक १   500000 

२ 

बाकि प्रकोप क्षेरमा कृिकलाइ 
पोष्टहारे्भट सामग्री कवतरण एकमषु्ट     400000 

३ 

मकु्त कमैर्ा, कमलहरी तथा कवपन्न 
पररवारका लातग व्र्वसार्ीक च्र्ाउ 

खेती तालीम तथा सामग्री कवतरण पटक ५   500000 
४ मागमा अधारीत घमु्ती तातलम पटक १०   150000 
५ वाली उपचार शशकवर संचालन पटक १०   500000 
६ आकशममक वाली संरक्षण सेवा पटक २   300000 

७ 

धान वालीको कवउ कवतरणमा गररब 
ककसानलाई ५० प्रततशत अनदुान पटक १   300000 

८ 

 गहुुँ कवज बदृ्धीमा तबउ कवतरण 
कार्यक्रम ५० प्रततशत अनदुान पटक १   400000 
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९ 

नमनुा मङु्ग तथा िैचा खेती प्रकवतध 
प्रदशयन तथा प्रबधयन कार्यक्रम संख्र्ा ५   300000 

१० तरकारी तबउ कवतरण कार्यक्रम पटक १   200000 

११ 

फलफूल कवरुवा कवतरण कार्यक्रम 
५० प्रततशत अनदुान पटक १   100000 

१२ 

नमनुा प्राङगाररक गाउुँको लातग प्रकवधी 
हमतान्त्तरण तथा र्भकारो सधुार 
कार्यक्रम संख्र्ा १   500000 

१३ 

माटोको र्भौततक अवमथा सधुारका 
लातग िैचा कवउ कवतरण ५० प्रततशत 

अनदुान पटक १   300000 

१४ 

माटो पररक्षण संचालनका लातग 
प्राकवतधकहरुको क्षमता अतर्भबकृद्ध 

कार्यक्रम पटक १   50000 
१५ माटो पररक्षण शशकवर संचालन संख्र्ा १०   200000 
१६ कार्ायलर् व्र्वमथापन एकमषु्ट     300000 
१७ कृकि ऐम्बलेुन्त्स संचलान         

१८ 

तरकारी संकलनक केन्त्र तथा शचमर्ान 
केन्त्र मथापना         

१९ 
कम्पोष्ट मल उत्पादन तथा प्रवधयन 
कार्यक्रम     

जम्मा   5000000 
 

कृषि िाखा ििता आ ब २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ 
कृर्र् उपज संकलनका लार्ग शीत गहृ 

तनमाुण 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 
पुँजीगत 

5000000 

२ उरनत बीउ र्वतरकलाई प्रोत्साहन अनुदान 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चाल ु
150000 

३ 
सूचना प्रकाशन तथा उरनत बीउ उपयोग 

अनुगमन तनरीक्षण 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

150000 
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४ 
आ.व. 207९/८० मा नयाँ धानबाली पकेट 

र्वकास कायकु्रम सञ् चालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

1200000 

५ 
खाद्यारन बालीको उरनत बीउ उपयोगमा 

अनुदान 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

1000000 

६ खायन आलु उत्पादन कायकु्रम 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चाल ु
1500000 

८ 
कृर्र् तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक 

प्रार्वर्धकहरुको तलव भत्ता 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चाल ु
400000 

९ 
आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको 

मकैबाली पकेट र्वकास कायकु्रमको तनरर तरता 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चाल ु
600000 

१० क्रकसान सूचीकरण कायकु्रम 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चाल ु
300000 

११ 
कृर्र्, पशुपरछी तथा मत्स्य त्याकं 

अध्यावर्धक कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

100000 

१२ 
आ.व. 207९/८० मा नयाँ आलुबाली पकेट 

र्वकास कायकु्रम सञ् चालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 

1200000 

जबमा  11600000 

 
 
पि ुसेवा िाखा  (आ. व. २०७९।०८०) 

क्र.सं. अनदुान प्राप्त कक्रर्ाकलाप श्रोत बजेट 

१ पश ुमवाम्र् तथा बाुँझोपन तनवारण शशकवर कार्यक्रम   400000 

२ 

दगु्ध ब्र्वसार् प्रवद्धयनकालागी मागका आधारमा 
तबतर्भन्न साईजका तमल्क क्र्ान, तडफ किज तथा 
अन्त्र् सामाग्री कवतरण कार्यक्रम 

  950000 

३ 
प्रत्रे्क वडाहरुमा आन्त्तररक परशजवी तनर्न्त्रण 
कार्यक्रम 

  460000 

४ औिधी खररद कार्यक्रम   1500000 

५ 
पशपुन्त्छीको गोठरखोर सूधार कार्यक्रम (प्रतत 
गोठरखोर बिीमा 1०,०००। 

  1200000 

६ 
मवच्छ मास ुपसल सधुार कार्यक्रम (प्रतत पसल 
४०,०००। का दरले ५० प्रततसत अनदुानमा) 

  400000 
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७ 
कहउुँदे घाुँसको बीउ खररद तथा ९तनमशलु्क० 
कवतरण कार्यक्रम 

  500000 

८ 
बिे घाुँसको बीउ खररद तथा ९तनमशलु्क० कवतरण 
कार्यक्रम 

  160000 

९ पशपुन्त्छी खोप खररद तथा संचालन कार्यक्रम    500000 

१० 
माध्र्ातमक तहका सामदुार्ीक कवद्यालर्हरुमा 
जनुोकटक रोग सम्बशन्त्ध अतर्भमशुखकरण कार्यक्रम 

  80000 

११ 
ब्र्वसार्ीक पशपुन्त्छी तथा मत्मर् पालन तातलम 
कार्यक्रम 

  600000 

१२ 

प्रत्रे्क वडामा कृतरम गर्भायधान सेवा कवमतारकालागी 
दईु हपे्त कृतरम गर्भायधान तातलम संचालन तथा 
सामाग्री कवतरण 

  600000 

१३ 
पशपुन्त्छी रोगको अन्त्वेिण, नमूना संकलन तथा 
प्रिेण कार्यक्रम 

  20000 

१४ कार्ायलर् ब्र्वमथापन खचय   130000 

१५ प्रततय तल रु १ का दरले दधु उत्पादन अनदुान    1000000 

जम्मा  8500000 

 

पश ुसेवा शाखा   ििता आ ब २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ 
पशुपरछी रोगको अरवेर्ण, 

नमुना स्कलन तथा प्रेर्ण 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

10000 

२ 
कृबिम गभाुधान लमसन 

कायकु्रम 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

300000 

३ 

पश ुसेवा र्वभाग र प्रादेलशक 
तनकायमा पशुपरछी त्यांक तथा 
पशु सेवाका कायकु्रमको प्रगतत 
ररपोर्टुङ 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

20000 

४ 
एक पाललका एक भेटेररनरी 

डाक्टर 
नेपाल सरकार - शसत ु

अनुदान चालु 
450000 

५ इर्पडलेमयोलोम्जकल ररपोर्टु्ग नेपाल सरकार - शसत ु 20000 
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अनुदान चालु 

जबमा 800000 

 

रयायीक सलमतत शाखा आ ब २०७९।०८० 

क्र.सं. कायकु्रमको र्ववरण पररमाण दर बजेट रकम रु.  
१ रयातयक सलमतत सञ्चालन खच ु   एकमषु्ि ३००,०००। 
२ मेललमलाप केरदूर् सञ्चालन खच ु २ केरर  १,००,०००। २००,०००। 

३ मेललमलपा सबबम्रध पनुताजुगी 
ताललम  

३ र्दन एकमषु्ि १७०,०००। 

४ 
रयातयक सलमतत र 
मेललमलपकता ु अध्ययन 
अवलोकन भ्रमण  

४ र्दन एकमषु्ि २००,०००। 

५ मेललमलापकताुहरु र्ववाद 
समाधान बिैकमा खाजा खच ु 

८५ र्ववाद १५०० १,२७,५००। 

६ र्वर्वध खच ु एकमषु्ि   २५००। 
   जबमा रु     १०,००,०००। 

 

मर्हला बालबाललका तथा जेष्ि नगररक शाखा आ ब २०७९।०८० 

क 
स 

कायकु्रम  

श्रोत 

बबतनयोम्जत 
बजेट 

१ लैंर्गक र्हसंा तनवारण कोर्   २५०००० 

२  आमा बचाउ छोरी हुकाुउ कायकु्रम   ५००००० 

३ लसप र्वकास ताललम (एकल मर्हला)   १५०००० 

४ बाल कोर्   २५०००० 

५ 

बाल क्लब गिन तथा पुन गिन,बाल क्लब सचतेना,उपयोगी बाल 
सामाग्री हस्तारतरण   २००००० 

६ बाल मैिी नगर घोर्णा अलभयान   ३००००० 

७ 

बाल र्ववाह रयनीकरण अलभयानको लार्ग सडक नाटक संचालन सबै 
वडाहरु।मा.र्व.र्वद्यलय   २००००० 
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८ 

बाल श्रम,लागु और्ध दवु्यसुनी सबबम्रध सामुदाय प्रहरी साझदेारी 
कायकु्रम   २००००० 

९ ज्येष्ि नागररक र्दवासेवा केरर व्यवस्थापन    १००००० 

१० ज्येष्ि नागररक र्दवासेवा कायकु्रम   १००००० 

११ 

अपा्गता पररचय पि र्वतरण समरवय सलमततको बैिक 
व्यवस्थापन   २००००० 

१२ अपा्गता सहायक सामाग्री र्वतरण   ५००००० 

१३ र्वलभरन संजाल सलमतत गिन   १००००० 

१४ शर्हद वेपत्ता पररवारलाई सबमान कायकु्रम   २००००० 

१५ लोकसेवा आयोग कक्षा संचालन(मुक्त कमलहरीलाई प्राथलमकता)   ४१३००० 

१६ 

र्वलभरन र्दवस समारोह र लैंर्गक र्हसंा र्वरुद्धको १६ र्दने 
अलभयान   ३००००० 

   जबमा    ३९६३००० 

बन बाताबरण तथा र्वपद् शाखा आ ब २०७९।०८० 

 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

1 

सडक दघुटुना कम गनकुो लार्ग आवश्यकता अनुसार िाउँ 
िाउँमा राक्रफक र्चरह राख्ने ।    200000 

2 

सबपूण ुसमुदाय स्तररय र्वपद् व्यवस्थापन सलमततको बैिक 
बस्ने वर्मुा २ चोटी    100000 

3 

नगर र्वपद् व्यवस्थापन सलमतत र र्वपद् जोखखम रयूतनकरण 
तथा व्यवस्थापन कायमुञ्चको तनयलमत बैिक रयूनतम ४ 
पटक र आवश्यकता अनुसार   100000 

4 जोखखम क्षेिको नक्साकंन गने ।   200000 

5 खोज तथा उद्धारका समाग्रीहरु खररद ।   500000 

6 

मापदण्ड पूरा भएका मुख्य सडकको वरीपरर वकृ्षारोण जाली 
सर्हत    200000 

7 र्वलभरन नालाहरुमा जैर्वक तटबरधन तनमाुण   500000 

8 अनहुवा तालमा पयटुकलाई आकर्णुको लार्ग वकृ्षरोण   100000 

9 थारुसंग्रालयको नम्जक संस्कृतत झल्काउने होडड ु् ग वोड ुराख्न े   50000 

10 र्वपद् तथा वातावरण र्दवस   100000 

11 

राजापुर नगरपाललका लभि सरसफाई गन ुर नालल सफा गने 
वर्मुा २ चोटी    100000 
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12 

राजापुर नगरपाललका भबि आवश्यकता अनुसार पूवाुनुमानमा 
आधाररत पूव ुसूचना प्रणाली सबबरधी ताललम   350000 

जबमा 2500000 
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आर्थकु र्वकास शाखा  न पा आ ब २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ 
सहकारी सघसमथाको क्षमता अतर्भबकृद्ध लागी 
सहकारी शशक्षा तथा नेततृ्व कवकास तातलम 

  100000 

२ नगरमतररर् सहकारी बैठक सञ्चालन    50000 

३ सहकारी ददवस क्रार्क्रम सञ्चालन   50000 

४ 
घरेल ुतथा साना उदधेग प्रवद्धन क्रार्क्रम 
सञ्चालन 

  150000 

५ व्र्वसार् दताय तसकवर    50000 

६ 
उद्धोग बातनज्र् सघ सुँग अन्त्तर्ाय तथा लगानी 
सम्मेलन  

  225000 

७ 
सहकारी संमथाको पलस कवश् लेिण तातलम 
संचालन 

  50000 

८ 

सहकारी संमथाको संमथागत सदृ्धददकरण र 
प्रतततनतध तथा कमयचारीहरुको क्षमता कवकास 
तातलम 

  175000 

९ 
गैर सरकारी संघ समथा अतर्भमखुी तथा गोष्ठी 
संचालन  

  50000 

जबमा 900000 

  

 

राम्ष्रय पररचय पि तथा पञ्जीकरण सेवा ईकाइ शशतु (आ व २०७९।०८०) 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ 

एम. आइु. एस. अपरेटर र क्रफल्ड 
सहायक पाररश्रलमक, चाडपव ुखत ुतथा 
पोशाक खच ु

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

642000 

२ 

एम. आइु. एस. अपरेटर र क्रफल्ड 
सहायक देतनक भ्रमण भत्ता/यातायात 
खच/ुईरधन 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

60000 

३ 
एम. आइु. एस. अपरेटर र क्रफल्ड 

सहायको लार्ग सञ्चार खच ु

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

7000 

४ 
अरय र्वर्वध खच ु- आयोजना, 

सामाम्जक सुरक्षा तथा घटना दताु 
नेपाल सरकार - शसत ु

अनुदान चालु 
55000 
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सबबरधी र्वलभरन बैंिकको र्चयापान 
लगायतको खच ु

५ 

र्वभागले उपलव्ध गराउने 
र्वर्ध/पद्दतत अनुसार वडा स्तरबाट घटना 
दताु सप्ताह अलभयान सञ्चालन 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

110000 

६ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइु 

(सञ्चार र पँहुच अलभयान सञ्चालान) 
नेपाल सरकार - शसत ु

अनुदान चालु 
150000 

७ 
मेलशनरी आजार तथा फतनचुर ममतु 

सबभार (सेवा केरर सञ्चालानाथ)ु 
नेपाल सरकार - शसत ु

अनुदान चालु 
96000 

८ 
मसलरद सामान खररद (सेवा केरर 

सञ्चालानाथ)ु 
नेपाल सरकार - शसत ु

अनुदान चालु 
180000 

जबमा 1300000 
 

प्रधानमरिी रोजगार कायकु्रम शशत ुआ व २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ रोजगार संयोजकको तलव 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
494000 

२ रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
10000 

३ रोजगार संयोजकको पोसाक 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
10000 

४ रोजगार सेवा केररको सँचालन खचु 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
265000 

५ प्रार्वर्धक सहायकको स्थानीय भत्ता 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
39000 

६ रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
39000 

७ प्रार्वर्धक सहायकको पोसाक 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
10000 

८ रोजगार सहायकको तलब 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
393000 

९ 
रोजगार सेवा केररको सुदृर्ढकरण (कबप्यूटर, 

फतनचुर क्रफक्चसु, क्यामरा, अरय र्वद्युतीय उपकरण) 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

पुँजीगत 
300000 

१० रोजगारी सजृना (आई.डड.ए.ì 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
2351000 

११ रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
48000 

१२ रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार) नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 22748000 
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चालु 

१० प्रार्वर्धक सहायकको तलव 
नेपाल सरकार - शसत ुअनुदान 

चालु 
393000 

जबमा  27100000 

 

n3'pBd zz{t sfo{s|d cf j @)&(.)*) 

क्र.सं. क्रर्ाकलाप र शशियक लक्ष्र् बजेट कववरण रु. 

1 
अतत गररब पररवारहरुकोलगी कशम्तमा १० जनाकोलागी हनुगेरर 
साझा सकुवधा केन्त्र मथापना  

     100  ५००००० 

२ 

गररकव तनवारणकालागी लघ ुउद्यम कवकास कार्यक्रम संचालन 
तनदेशशका बमोशजम उद्यमीको  मतरोन्नती (आवश्र्कता पकहचानका 
आधारमा पनुतायजगी र एडर्भान्त्स कवकास तातलम कार्यक्रम) 

  ४००००० 

२.१ ब्र्वसार्ीक पनुतायजगी तातलम   २००००० 

२.२ ब्र्वसार्ीक अवलोकन भ्रमण   ७०००० 

२.३ फ्लेक्स बोडय तनमायण   १०००० 

२.४ ब्र्वसार्कालागी आवश्र्क प्रकवतध हमतान्त्तरण   १२०००० 

3 

गररबी तनवारणकालागी लघउुद्यम कवकास कार्यक्रम संचालन तनदेशशका 
२०७७ बमोशजम लघउुद्यम कवकास मोडेलमा नर्ाुँ लघउुद्यमी शृ्रजना 
गने 

  २३६०००० 

३.१ उद्यम कवकासकालागी सामाशजक पररचालन   ४०००० 

3.1.1 वडा मतरको अतर्भमखुी करण गोष्ठी  ४ वटा  १५००० 

3.1.2 कपआरए  ४ वटा  १५००० 

3.1.3 घरधरुी सवेक्षण सम्पन्न (फारम ए)  १२० वटा  ० 

3.1.4 सम्र्भाब्र् लघ ुउद्यमीकारुपमा सहर्भागीको छनौट (फारम बी)  ११० वटा  ० 

3.1.5 
रै्भरहेका उद्यमीहरु सम्र्भाब्र् उद्यमीका रुपमा पकहचान र्भएका 
(फारम सी) 

0 ० 

3.1.6 बजार सवेक्षण (फारम डी)  ५ वटा  ० 

3.1.7 उपर्कु्त प्रकवतध (फारम ई)  ५ वटा  ० 

3.1.8 श्रोत सम्र्भाब्र्ता अध्र्र्न सम्पन्न (फारम एफ)  ५ वटा  ० 

3.1.9 वातावरण पररक्षण (फारम जी)  १० वटा  ० 

3.1.10 लघ ुउद्यमी समहुको गठन तथा पररचालन  १० वटा  १०००० 

३.२ उद्यमशशलता कवकास तातलम   २००००० 
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3.2.1 
उद्यमशशलता कवकास तातलम संचालन (टोपे, टोसे र लैकङ्गक 
सचेतना) 

 १०० 
जनालाई 
४/४ वटा  

२००००० 

3.2.2 ब्र्वसाकर्क र्ोजना तर्ार गररने संख्र्ा  ५५ वटा  ० 

3.2.3 उद्यम ब्र्वसार्को छनौट  ५ वटा  ० 

३.३ प्राकवतधक सीप कवकास तातलम   ७२०००० 

3.3.1 
ब्र्वसार्ीक र्ोजनाका आधारमा छनौट र्भएका उद्यमको सीप 
कवकास तातलम लामो, मध्र्म र छोटो  ९० जना  ७२०००० 

३.४ लघ ुकवत्तमा पहुुँच   ६४८०० 

3.4.1 लघ ुउद्यमी  र कवत्तीर् सेवा प्रदार्कसंग अन्त्तरकक्रर्ा  ८० जना  ४९८०० 

3.4.2 लघ ुकजाय प्राप्त गने उद्यमीहरुको संख्र्ा  २५ जना  ० 

3.4.3 लघ ुउद्यमको तबमाकोलागी सहजीकरण  २५ जना  १५००० 

३.५ उपर्कु्त प्रकवतधमा पहुुँच तथा हमतान्त्तरण   ३२४००० 

3.5.1 उपर्कु्त प्रकवतध आपतुतय गने संमथाहरुको रोमटरतर्ारी   ० 

3.5.2 प्रकवतध आपतुतयकतायसंग सम्बन्त्ध कवकास   ० 

3.5.3 उपर्कु्त प्रकवतध हमतान्त्तरण  ६० जना  ३२४००० 

३.६ बजार  सम्बन्त्ध कवकास   ५१८४१ 

3.6.1 उद्यमी र के्रताहरु बीच अन्त्तरकक्रर्ा  १ वटा  २०००० 

3.6.2 अवलोकन भ्रमण वा प्रदशयनी मेला  १५ जना  २१८४१ 

3.6.3 फ्लेक्स बोडय १५ जना १०००० 

3.6.4 उद्यमीहरुको उद्यम दतायकोलागी सहर्ोग वटा 0 

३.७ ब्र्वसार्ीक परामशय सेवा  १२० जना  0 

३.८ ब्र्वमथापन खचय   ९५९३५९ 

3.8.1 कमयचारी तलब खचय उद्यम कवकास सहजकरता पाचौं  १२ मकहना  ४१६८९८ 

3.8.2 कमयचारी तलब उद्यम कवकास सहजकताय चौथो  १२ मकहना  ३९४८१८ 

3.8.3 कमयचारी तलब खचयउद्यम कवकास सहजकताय पाुँचौ पवय खचय  १ मकहना  ३४७४१.५ 

3.8.4 कमयचारी तलब खचय उद्यम कवकास सहजकताय चौथो  १ मकहना  ३२९०१.५ 

3.8.5 कमयचारी पोसाक खचय  २ जना  २०००० 

3.8.6 बैठक खचय  ६ वटा  ६०००० 

४ 
सम्र्भाब्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रततमपधाय बकृद्ध गनयकालागी 
कशम्तमा ५ जनाको समहुमा प्रकवतध हमतान्त्तरण 

  १४०००० 

जम्मा रकम रु. ३४००००० 
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पहुक्षेिीय पोर्न आ व २०७९।०८० 
क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ 

पोर्ण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृर्र्, 

पशुसेवा, मर्हला तथा बालबाललका, लशक्षा र शासकीय 
प्रवरध) क्षेिका कायकु्रमहरू सञ्चानल) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

350000 

२ 

पोर्ण सुधारको लार्ग र्वपरन समूदायका मर्हला 
समूह वा सहकारीहरूलाई र्वपरन सदस्यहरूको आयआजनु 
सुधार कायकु्रमको गन ुअनुदान 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

625000 

३ पोपण र्वशेर् (स्वास््य) क्षेिका कायकु्रम सञ्चालन 
नेपाल सरकार - शसत ु

अनुदान चालु 
150000 

४ 

पोर्ण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृर्र्, 

पशुसेवा, मर्हला तथा बालबाललका, लशक्षा र शासकीय 
प्रवरध) क्षेिका कायकु्रमहरू सञ्चानल) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 

475000 

जबमा  1600000 

 

अरय शशतु कायकु्रम आ व २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ 

सुर्क्षत नागररक आवास कायुक्रम :-प्रदेश नं. 5 को बर्दुया 
म्जल्ला क्षेि नं. २ अरतगतु राजापुर नगरपाललका- ३०३ वटा 
(क्रमागत) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान पुँजीगत 

6077000 

२ 

रतैया नाला रस पुल राजापुर ८, छोटकी काला बरजर 
जोगीपुर मैलानाला, कुतनया करमोहनी मैला नाला, र्पपलघाट 
झो.पु. ६/९, राजापुर नगरपाललका, बर्दुया 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान पुँजीगत 

4000000 

३ 
मारनपूर टपरा उच्च मा. र्व सरस्वती मम्रदर तनमाुण 

राजापूर न पा ६ बर्दुया 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान पुँजीगत 
1100000 

४ 

सुर्क्षत नागररक आवास कायुक्रम :-प्रदेश नं. 5 को बर्दुया 
म्जल्ला क्षेि नं. २ अरतगतु राजापुर नगरपाललका- ३९ वटा 
(क्रमागत) (२०७१ सालको बाढी पर्हरोवाट प्रभार्वत) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान पुँजीगत 

523000 

५ 
अतत गररब पररवारहरुको लार्ग कम्बतमा १० जनाको लार्ग 

हुने गरी साझा सुर्वधा केररको स्थापना। 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान चालु 
500000 

६ खेलकुद पूवाुधार तनमाुण वडा नं. 3 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान पुँजीगत 
800000 

७ 
नवीकरणीय ऊजाु प्रवर्ध जडान (वायोग्याँस/र्वद्युतीय 

चुलो/सुधाररएको चुलो/सौय ुऊजाु) 
नेपाल सरकार - 

शसत ुअनुदान पुँजीगत 
800000 

जबमा  13800000 
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नेपाल सरकार समपुरक अनुदान आ व २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ वडा नं.९ मा स्वास््य चौकी तनमाुण 
नेपाल सरकार - 

र्वर्ेश अनुदान पुँजीगत 
5000000 

जबमा  5000000 

 

नेपाल सरकार तराई मधेस बबर्ेश अनुदान आ व २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 

१ 
वडा नं.२ को नवज्योती आ.र्व.को तला थप 

राजापुर नगरपाललका वडा नं.२ 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

2500000 

२ 
वडा नं.३ बर्थङु सेरटर तनमाुण राजापुर 

नगरपाललका वडा नं.३ 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

2500000 

जबमा  5000000 

 

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान आ व २०७९।०८०  

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 
१ वडा न.ं 2 को चनैपरु देखख गेरुवा र 

राजापरुको लसमाना सबम (गेरुवाको 5 र 6 

वडा) क्रमागत सडक कालोपि े

समपरुक अनदुान 5000000 

२ धोर्वनपरु देखख फते्तपरु हँुदै परैुनासबम 
आ.लस.लस. वाल तनमाणु सर्हत सडक 
स्तरोरनती, वडा न.ं ८ 

समपरुक अनदुान 5000000 

३ वडा न.ं 2 जीतपरु लसमाना देखख वडा नं. 
5 पहाडडपरु हँदै वडा नं. 8 खल्लाटोल 
हुलाकी सडक सबम कालोपि े

समपरुक अनदुान 5000000 

४ रेतनसा बोडडङ देखी शाम्रतपरु चोक हँुदै 
लभबमापरु खरर्पपलसबम कालोपि ेवडा 
नं. 4 

समपरुक अनदुान 5000000 

जबमा  20000000 
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प्रदेश बबर्ेश अनदुान आ व २०७९।०८० 

क स कायकु्रम  श्रोत बबतनयोम्जत बजेट 
१ मखु्यमरिी शै् क्षक सधुार कायकु्रम र्वर्शे अनदुान 7000000 

जबमा 7000000 

 

प्रदेश सरकारबाट शशतु अनुदान आ व २०७९।०८० 

क 
स कायकु्रम  श्रोत 

बबतनयोम्जत 
बजेट 

१ 

 हनमुान गदी धमशुाला अधरुो भवन तनमाण ु
वडा न ं४ 

सशत ु
अनदुान 1500000 

२ मरुौया सामदुातयक भवन तनमाुण वडा न ं३ 

सशत ु
अनदुान 1200000 

३ ईस्वरीगरज समदुातयक भवन तनमाुण वडा नं ९ 

सशत ु
अनदुान 1200000 

४ सोहरीया सामदुातयक भवन तनमाण ुवडा नं २( 
सशत ु
अनदुान 1200000 

५ वगदुही सामदुातयक भवन तनमाुण वडा न ं२ 

सशत ु
अनदुान 1200000 

६ सोनपरु चच ुभवन तनमाण ुवडा न ं१ 

सशत ु
अनदुान 1200000 

७ पद्मा कुमारी मा र्व मा व्याटमेरटन भवन 
तनमाुण 5 

सशत ु
अनदुान 

2000000 

८ भेरी मा र्व लललतापरु (प्रार्वर्धक भवन तनमाुण) 
सशत ु
अनदुान 1500000 

जबमा  11000000 
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अनुसूची ११ 

र्वलभरन संघ संस्थाबाट संचालन हुने कायकु्रम तथा बजेट 
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