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नगर सभाका अध्यक्ष ज्य ू

सभाका सदस्य ज्यहूरु,  

1. राजापरु नगरपार्लका बर्दुयाको यस गररमामय नगर सभामा राजापरु नगरपार्लका 
स्थानीय सरकारको उप प्रमखुको रुपमा कोर्भड १९ को दोस्रो लहरले सजृना गरेको 
म्जबनकालकै जोम्खमपरु् ुर बबर्म ्पररम्स्थर्तका बाबजुद आगामी आ.ब. २०७८/०७९ 
को बजेट प्रस्तुत गन ुउपम्स्थत भएको छु । 
 

2. गररमामय यस नगरसभामा स्थानीय सरकारको उपप्रमखुको हैर्सयतले आ.ब. 
२०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गरररहँदा यस घर्डमा म संघीय लोकताम्रिक गर्तरि 
प्रार्िका लार्ग मलुकुको बबर्भरन कालखण्डका जनआरदोलन क्राम्रत र संघर्मुा आफ्नो 
अमलु्य म्जबनको आहुर्त र्दने सबपरु् ु ज्ञात अज्ञात बबर सर्हदहरुप्रर्त हार्दुक 
श्रध्दासमुन प्रकट गदुछु । साथ ैयस बबर्शष्ट घर्डमा बेपत्ता घाईते अपाङ्ग योद्दाहरुमा 
मलुकुको अग्रगार्म पररवतनुको लार्ग उहाँहरुको अभतुपबु ुयोगदानलाई उच्च सबमान 
प्रकट गन ु चाहारछु । साथ ै नेपाली समाजको राजनरै्तक, आर्थकु, सामाम्जक, 

साँस्कृर्तक रुपारतरर्को लार्ग नेततृ्वदायी भरु्मका र्नवाुह गन े अग्रज राजनीर्तक 
नेततृ्व र रयायपरू् ुसमाज र समबृिको मागमुा एकताबि रहेका सबपरु् ुनगरबासीहरु 
प्रर्त उच्च सबमान प्रकट गदुछु । 
 

3. बबश्वब्यापी रुपमा फैर्लएको कोरोना भाईरस कोर्भड १९ को दोस्रो लहरले मलुकुलाई झन ै
आक्रारत  बनाएको छ । यस जोम्खमपरू् ुघर्डमा उच्च मनोबलका साथ अग्रपम्रथमा 
रर्ह कोरोना रोगको उपचार रोकथाम तथा र्नयरिर्मा अहोरि खर्टने सबपरु् ु
स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, अरय कमचुारररु र जनप्रर्तर्नधी साथीहरुप्रर्त हार्दुक आभार 
प्रकट गन ुचाहारछु । यस माहामारी बाट संक्रर्मत भई देश तथा बबदेशमा ज्यान 
गुमाउन ु हुने नगरबासी तथा नेपाली नागररकहरुको मतृ आत्माको र्चर शाम्रतको 
कामना गदुछु साथ ैशोकाकुल पररवारमनप्रर्त गर्हरो समबेदना प्रकट गदुछु । उपचारत 
सबपरु् ुर्दर्द बर्हर्न दाजुभाईहरुको र्शघ्र स्वास््य लाभको कामना गदुछु । 
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4. हार्मलाई थाहा छ। यर्त बेला हामी ईर्तहास म ैअत्यरत ठुलो चनुौतीको सामना गन ु
बाध्य छौ । र्सर्मत स्रोत र साधनबाट नगरबासीका अर्सर्मत आबश्यक्ता सबबोधन 
गनुपुन े अबस्था रहेको छ साथ ै कोरोना रोगको रोकथाम तथा र्नयरिर्को लार्ग 
नेपाल सरकारल े जारी गरेको बरदाबरदीको कारर्  बबपरनता र बरेोजगारी जस्ता 
समस्याहरु बर्ि थप मानबबय र आर्थकु सङ्कटको सामना गनु ुपन ेबाध्यता रहेको छ 
। यस बबर्म ् पररम्स्थर्तमा समृ्जत सब ै सवालहरुलाई योजना कायकु्रम र र्सर्मत 
बजेटले परु् ुसबबोधन गन ुसक्दैन तैपर्न बबद्यमान कर्ठन घर्डमा राजापरु नगरबासी 
नागररकहरुको म्जबन रक्षा न ै हाम्रो प्राथर्मक दार्यत्व हो । सबमार्नत नगरसभा 
समक्ष म यो र्नबेदन गदुछु र्क पबूाधुार बबकास सँगै महामारी र्नयरिर् हाम्रो 
बजेटको मखु्य प्राथर्मकता हो । यस बबर्म ्पररम्स्थर्तमा  गररमामय नगरसभा समक्ष 
बजेट प्रस्तु गदाु यस बवर्यमा हामीलाई थप गम्बभरता र म्जबमेवारी बोध गराएको 
महससु गरेको छु । 
 

5. कृबर्, पयटुन, उध्योग, भौर्तक पबूाुधार समाबेर्श र समिृ राजापरुको मलु आधार 
भरन ेनारालाई अँर्गकार गदै हामी नगरको बबकास र सबबबृि पथमा दृिताको साथ 
लम्बकदै गदा ुकोर्भड १९ को दोस्रो लहरले फेरर अप्ठ्यारो चनुौतीहरु सजृना गयो । 
हाम्रा पवूाुधार, र्शक्षा, स्वास््य, पश ु र कृबर् लगायतका बबकासका बहुआयामहरुमा 
अपेम्क्षत उपलम्ब्ध हार्सल गन ु कर्ठनाई भएको ब्यहोरा यस सबमार्नत नगरसभा 
समक्ष जानकारी गरराउदछु। कोरोना कहरको बबद्यमान बबर्म ् पररम्स्थर्तमा बबकास 
समग्र पक्ष सँगै आम नगरबासी र्दर्द बहीनी दाजु भाईको म्जबन रक्षालाई न ैपर्हलो 
प्राथर्मकता ठानी कोरोना महामारीको उपचार, रोकथाम, र्नयरिर्को लार्ग संघीय 
सरकार, प्रदेश सरकार, अरय बबकास साझेदारहरु सँगको समरवयमा सहकाय ु गदै 
यथोर्चत स्रोत साधन जनशबक्त पररचालन गरेका छौ । नेपाल सरकार, लमु्बबनी प्रदेश, 

गैर सरकारी संघ सस्था सब ैपक्षको सझु बझु परु् ुसहयोग र समरवयले राजापरु 
नगरपार्लका स्थानीय सरकारले कोर्भड १९ को दोस्रो लहरको रोकथाम र्नयरिर् र 
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उपचारका लार्ग र्लएको रर्नीर्त र सर्क्रयताबाट  कोर्भड १९ को प्रभाबबाट यस 
नगरलाई तुलनात्मक रुपमा अर्ल बर्ि सरुम्क्षत रहेको महससु गरेको छु । 
 

6. बबगतका यगुारतरकारी राजनीर्तक पररवतनुबाट प्राि उपलम्ब्धलाई संस्थागत गरर 
बबकास र सेवाको रुपमा त्यसको लाभलाई नागररकको घरदैलो सबम पयुाुउदै जनताको 
नम्जकको सरकारको बबश् वार्सलो अर्भभाबकको रुपमा राजापरु नगरपार्लका स्थानीय 
सरकारल ेनगरबासीको हर्सलो महुार हेन ु धेरै काय ुगनुपुन े म्जबमेवारी रहेको छ । 
संघीयताको सफल कायाुरवयन सशुासन बबकास गररबी र्नवारर्को माध्यमबाट 
समाबेर्शता र सामाम्जक रयाय तथा समाजबाद उरमखु आर्थकु, सामाम्जक संरचनाको 
बबकास गदै समिृ राजापरु नगर र्नमारु्मा आगामी बजेट लम्क्षत रहेको ब्यहोरा 
सबमार्नत नगरसभा समक्ष र्नबेदन गन ुचाहारछु । 

 

सबमार्नत नगरसभाका सभाध्यक्ष महोदय,  

7. प्रस्तुत बजेट तजुमुा गदाु मलेै नेपालको संबबधान नेपाल सरकारको पररौ योजना, 
र्दगो बबकासका लक्ष्यहरु, स्थानीय सरकार सञ चालन ऐन, २०७४, अरतर सरकारी बबत्त 
ब्यबस्थापन ऐन, २०७४, राजापरु नगरपार्लका स्थानीय सरकारको नीर्त तथा कायकु्रम 
बबर्नयोजन बबधेयक, २०७८, आर्थकु बबधेयक, २०७८ र सबपरु् ुसभा सदस्यहरु बाट 
प्राि महत्वपरु् ुसझुाब एबं मागदुशनुलाई प्रमखु आधार बनाएको छु । 

 

सबमार्नत सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, 

अब म राजापरु नगरपार्लका स्थानीय सरकारको चाल ुआ.ब .२०७७/०७८ को बबद्यमान 
अबस्थाका बारेमा केर्ह संम्क्षि जानकारी प्रस्तुत गदुछु । 
8. कोर्भड १९ को दोस्रो लहरको संक्रमर् र्नयरिर् गन ुनेपाल सरकारले घोर्र्ा गरेको 

र्नरे्धाज्ञा तथा स्वास््य मापदण्डहरुका कारर् समग्र जनम्जबन माि होईन बबकास 
र्नमाुर्का गर्तबबर्धहरु समेत प्रभाबबत भएका छन ्। बबदेशमा माि होईन देश र्भि 
पर्न रोजगारीमा रहेका नागररकहरुको रोजगारी गुमेको छ । 
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9. चाल ुआर्थकु बर्मुा कोर्भड १९ महामारीको कारर्ले पुँजीगत खच ुर आरतररक राजश्व 
संकलन दबु ै प्रभाबबत भएतापर्न स्थानीय सरकारको अथक समरवयात्मक प्रयासले 
यस आ.ब. मा पुजँीगत खच ु९० प्रर्तशत र चाल ुखचमुा ९५ प्रर्तशत लक्ष्य हार्सल 
गन ुसक्ने अनमुान रहेको छ । 
 

10. कोर्भड १९ को दोस्रो लहरले नगरमा सर्क्रय संक्रर्मतको संख्या बढ्दै जादा सो को 
उपचारको लार्ग राजापरु न.पा. ४ मा २७ बेडको कोर्भड बबशेर् अस्थायी अस्पताल 
सञ चालनमा ल्याईएको छ । उक्त अस्पतालमा मेर्डकल अर्धकृत सर्हतको 
स्वास््यकमीहरुको २४ घण्टा स्वास््य सेवा र बबरामीहरुलाई अभाब नहुने गरर 
अम्क्सजन र्सर्लण्डर अरय आबश्यक और्धीहरुको ब्यबस्था गररएको छ । 
 

11. नेपाल सरकार र राजापरु नगरपार्लका स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा समपरुक 
अनदुान मनपरीपरु छोट्की दौलतपरु झवही र्टहुनी मगुहुवा सडक ४ र्क.र्म.  

स्तरोरनती भएको छ । त्यस ैगरर छोट्की र्भबमापरु गोर्डयाना र्दपनगर हुदै भारतको 
र्समाना सडको १ र्क.र्म कालोपिे सर्हत कररब २ र्क.र्म स्तरोरनती र्नमारु् 
सबपरन अवस्थामा रहेको छ । 
 

12. लमु्बबनी प्रदेश र राजापरु नगरपार्लका स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा हुलाकी 
सडक हुदै रेर्नसा बोडीङ्ग चोक १ र्क.र्म सडक कालोपि े सबपरन भएको छ । 
अनहुवा भोगपरु चनैपरु २.५ र्क.र्म सडक स्तरोरनती भएको छ । प्रयागपरु र्सरदरुा 
२.५ र्क.र्म सडक स्तरोरनती सबपरन भएको छ । साथ ैबिु आ.बब. वडा न. ६ 
मानपरु मा.बब टपरामा ८ कोठे स्कुल भवन र्नमारु् सबपरन अबस्थामा रहेका छन ्। 
तराई मधेश समिृी कायकु्रम अरतगतु कार्लका मा बव सोनपरुको ८ कोठे भवन र ने रा 
आ बव बदालपरु ६ कोठे भवन र्नमाुर् सबपरन अवस्थामा रहेका छन ।  
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13. नगरकै गौरबका आयोजनाको रुपमा रहेको मरैुया लालपरु सडक खण्डको कररब २ 
र्क.र्म. सडक कालोपिे र्नमाुर् सबपरन अबस्थामा रहेको छ । साथ ै धोबबनपरु 
गोर्डनयानाको १ र्क.र्म सडक कोलोपिे र्नमाुर् सबपरन भएको छ । 
 

14. वडाका सेवाहरु वडा केरर बाट प्रबाह गनकुो लार्ग वडा न. ५, ७, ८ र १० मा वडा 
कायाुलय भवनहरु र वडा न. ७ र वडा न. ८ मा आधारभतु स्वास््य केरर भवन 
र्नमाुर् सबपरन अवस्थामा रहेका छन ्। 
 

15. राजापरु नगरपार्लका वडा न. १० कोर्ठयाघाटमा बपकर्नक स्पट र्नमाुर्को लागत 
ठेक्का आह्वान र सबझौता भई आयोजना कायाुरवयनको अबस्थामा रहेको छ । 
 

16. प्राथर्मक स्वास््य केरर राजापरुमा स्वास््य सेवा बवस्तार गन ुअत्याधरु्नक र्डम्जटल 
एक्स-रे खररद भई जडानको अवस्थामा रहेको छ । 

 

सबमार्नत सभा अध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आ.ब .२०७८/०७९ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथर्मकता प्रस्ततु 
गन ुचाहारछु । 
आर्थकु बर् ु०७८/०७९ का बजेटका उदेश्यहरु देहाय बमोम्जम हुनेछन ्। 
17.   कोर्भड १९ को र्नयरिर् र उपचारहरुलाई प्रभाबकारी बनाउने । 
18. नगर के्षिर्भि र्दगो भरपदो गरु्स्तरीय भौर्तक पवूाुधार बबकास गन े। 
19.   स्वास््य, र्शक्षालाई गुर्स्तरीय र भरपदो पहँुचयोग्य बनाउने । 
20. कृबर् के्षिको सधुार गरर नगरको अथतुरिमा कृबर् के्षिको योगदान बिाउने । 
21.   रोजगार मलुक बबकास र उद्यमर्शलताको माध्यमबाट आधारभतु आबश्यक्ताको 

पररपतूी गदै नगरबासीको म्जबनस्तरमा सधुार गन े। 
22.   शासकीय सक्षमताको बबकास गरर सशुासन र सदाचार प्रबधनु गन े। 
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सबमार्नत सभाका सभाद्यक्ष महोदय, 

प्रस्तुत बजेटका उल्लेम्खत उदे्दश्यहरु प्राि गन ुमलेै देहाय अनसुारका बजेटका उदे्दश्यहरु 
प्राि गन ुमलेै देहाय अनसुारका बजेटका के्षिगत र कायकु्रमगत प्राथर्मकता र्नधाुरर् 
गरेको छु । 
23.  कोर्भड १९ लगायतका महामारीबाट नगरबासीहरुलाई सरुम्क्षत राख्न आबश्यक और्धी 

अम्क्सजन लगायतका स्वास््य सामाग्रीको उपलब्धता एबं भरपदो उपचारको ब्यबस्था 
। 

24. कृबर् के्षिमा यम्रिकरर् आधरु्नकीकरर् र ब्याबसायीकरर्मा जोड । 
25. नगरबासीलाई गुर्स्तरीय र्शक्षा र स्वास््य सेवा सरु्नम्ितताको लार्ग दक्ष जनशबक्त र 

सँस्थागत क्षमता बबकास । 
26. रोजगारी तथा स्वरोजगारी सजृनाको लार्ग उद्यमशील तार्लम तथा र्सप बबकास  

27. योजनाबि सडक तथा अरय पबूाुधारको बबकास  

28. सशुासन प्रबधनु र भ्रष्टाचार र्नयरिर्  

 

सबमार्नत सभाका अध्यक्ष महोदय, 

अब म आगार्म आर्थकु बर्कुो बजेटका कायकु्रम तथा बबर्नयोजन प्रस्तुत गदुछु  

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समार्नकरर् अनदुान सशत ुअनदुान,  बबरे्श अनदुान र 
आरतरीक राजश्व सर्हत चाल ुतफु ५६ करोड ९६ लाख र पमु्जगत तफु ३३ करोड ३२ लाख 
८८ हजार गरर जबमा ९० करोड २९ लाख ८ हजारको बजेत प्रस्तुत गदुछु । 
र्शक्षा, खेलकुद तथा यबुा 
29. नेपालको संबबधानले सरु्नम्ित गरेको मा. बब. तहसबमको र्नशलु्क र्शक्षा सबबरधी 

नागररकको मौर्लक हकलाई प्रत्याभतु गन ुसबपरु् ुसामदुार्यक बबद्यालयहरुलाई र्नशलु्क 
र्शक्षा अनदुान कायकु्रमलाई आगामी आ.व.मा पर्न र्नररतरता र्दएको छु सोको लार्ग 
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१ करोड ९३ लाख ५० हजार बबर्नयोजन गरेको छु ।र्नशलु्क र्शक्षा अनदुान कायकु्रम 
अरतगतु कायरुत सबपरु् ु र्शक्षक र्शम्क्षकाहरुको तलव सबुवधामा रु १ हजार थप 
गरेको छु । 
 

30. नेपाल सरकारको आगामी आ.ब. को बजेटले सबबोधन गरेको सामदुार्यक 
बबद्यालयहरुमा कायरुत प्रारम्बभक बालबबकास र्शक्षक र्शम्क्षका र अरय कमचुाररहरुको 
रयनूतम पाररश्रर्मक रु १५ हजार कायम गन ुरु १ करोड २५ लाख बबर्नयोजन गरेको 
छु । 
 

31. राजापरु नगरपार्लका अरतगतुका सबपरु् ु सामदुार्यक बबद्यालय भवनहरुको एर्ककृत 
रङ्गरोगनको उदे्दश्याथ ुआगामी आ.ब. मा माध्यार्मक बबद्यालय भवनहरुको एर्ककृत 
रङ्गरोगनको लार्ग रु २५ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । साथ ैतोर्कएका बबद्यालयहरुमा 
बाल उद्यान र्नमाुर्को लार्ग रु १२ लाख ५० हजार बबर्नयोजन गरेको छु । 

32. स्वच्छ खेल प्रर्तस्पधाुबाट बबद्याथी भाई बर्हर्नहरुको मानर्सक, शारीररक, स्वास््य 
सबर्लकरर् साथ ैबबद्यालय र बबद्यार्थहुरुको मबैिपरु् ुसबबरध स्थापना गन ु बबद्यालय 
स्तरीय मेयर कप सञ चालनको लार्ग रु ७ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

33. स्वच्छ र सफा बवद्यालय र्नमारु्को लार्ग प्रत्येक सामदुार्यक बवद्यालयमा फोहोरमलैा 
कोर् स्थापनाको लार्ग रु ४ लाख बवर्नयोजन गरेको छु । 
 

34. यवुा शसबक्तकरर् र पररचालन गन ु यवुाको लार्ग नीर्त सबवाद र यवुा प्रर्तभा 
परुुस्कारको लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

स्वास््य 

35. कोर्भड र्नयरिर्, रोकथाम र उपचार स्थानीय सरकारको सब ै भरदा उच्च 
प्राथर्मकताको बवर्य हो । तसथ ु कोराना रोग लगायत अरय माहामारी रोगको 
र्नयरिर् रोकथाम तथा उपचारको लार्ग रु ४० लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
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36. स्वास््य चौकी, उपस्वास््य चौकी तथा आधारभतु स्वास््य केररका लार्ग आवश्यक 
और्धी तथा और्र्धजरय सामाग्री खररदको लार्ग रु २० लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

37. स्वास््य चौकी, उपस्वास््य चौकी तथा आधारभतु स्वास््य केररहरुमा ल्याब सेवा 
बबस्तारको लार्ग रु १० लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 

 

38. र्हलाहरुको पाठेघर क्यारसर चेक जाँच तथा बबशर्ज्ञ सर्हतको स्वास््य र्शबबरको 
लार्ग रु ५ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 

 

39. आमा स्वास््य तथा सामदुार्यक स्वास््य कायकु्रममा अमलु्य योगदान पयुाउुने 
अवकास प्राि मर्हला स्वयंसेबवकालाई उपदान प्रदान गनकुा लार्ग मर्हला स्वयंसेबवका 
उपदान कोर्मा रु ८ लाख बवर्नयोजन गरेको छु । 

 

भौर्तक पबूाुधार 

40. र्नमाुर् व्वसायीले र्नमाुर् कायकुो म्जबमा र्लन ेतर समयमा काय ुसबपरन नगन,े 

एउटै व्यवसायील े धेरै ठेक्का र्लन े तर समयमा काम नगन े जस्ता र्नमारु् 
व्यवसायमा देम्खएका बवकृर्तका अरत्यका लार्ग आगामी आ. व. मा बवशेर् पहल 
गररनछे । 

 

41. मनपरीपरु १ न. वडा कायाुलय सडक कालोपिकेो लार्ग रु ८५ लाख बबर्नयोजन 
गरेको छु । 

42. वडा न. २ बालाबजार संग्रहालय सडक स्तरउरनतीको लार्ग रु ५० लाख बबर्नयोजन 
गरेको छु । 

43. टेर्डया वडा नं. ३ वडा कायाुलय प्रयागपरु सडक कालोपिकेो लार्ग रु ५० लाख 
बबर्नयोजन गरेको छु । 

44. राजापरु नगरपार्लका आर्थकु केररको रुपमा रहेको ऐर्तर्हसक राजापरु बजारको मखु्य 
सडक र सहायक सडक बबस्तार र कालोपिको लार्ग रु १ करोड ४० लाख 
बबर्नयोजन गरेको छु । 
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45. ५ नं. वडा कायाुलयको प्रखाल र्नमाुर्का लार्ग रु ४० लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
46. मानपरु टपरा ईश्वररगरज सडक कालोपिेको लार्ग रु ५५ लाख बबर्नयोजन गरेको छु 

। 
47. ७ न. वडा कायाुलय गरे्शस्थान सडक कालोपिकेो लार्ग रु ७८ लाख बबर्नयोजन 

गरेको छु । 
48. गोर्डयाना चनैपरु हुदै भारतको र्समाना सबम सडक कालोपिकेा लार्ग रु ५० लाख 

बवर्नयोजन गरेको छु । 
49. टेर्डया दल ैकुलो बाँधमा कल्भटु र्नमाुर्को लार्ग रु २० लाख बबर्नयोजन गरेको छु 

। 
50. हुलाकी राजमाग ु वीउबवजन कायाुलय वडा नं. ८ वडा कायाुलय सडक कालोपिकेो 

लार्ग रु ५० लाख बवर्नयोजन गरेको छ 

51. राजापरु नगरपार्लकाको अधरुो प्रशासर्नक भवन र्नमाुर्को लार्ग रु ८० लाख 
बबर्नयोजन गरेको छु । 

52. वडा नं. १० करमोहनी शाम्रत चोक सडक कालोपिे र्नमारु्का लार्ग रु ५० लाख 
बवर्नयोजन गरेको छु । 

53. वडा कायाुलयहरु १, २, ३, ६ र ९ को भवन र्नमाुर् को लागी १ करोड २० लाख 
बबर्नयोजन गरेको छु । 

54. वडा न. २ वडा कायाुलय भवन र्नमाुर्को लार्ग आवश्यक जग्गा अर्धग्रहर्का 
लार्ग रु ३० लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 

55. राजापरु नगरपार्लका वडा न. ३ अवम्स्थत टेडीया खेल मदैानको लार्ग रु २० लाख 
बबर्नयोजन गरेको छु । 

56. राजापरु नगरपार्लका वडा न. ५ मा र्शत भण्डार र्नमाुर्को लार्ग बबस्ततृ 
पररयोजना प्रर्तबेदनको लार्ग रु १५ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 

57. संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँग लागत साझेदारीमा पबूाुधार र्नमाुर्को लार्ग रु 
५ करोड  बबर्नयोजन गरेको छु । 
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सामाम्जक बबकास 

58. मात ृतथा र्शस ुस्वास्थ सधुार गन ु १००० र्दनको आमा सँग उपप्रमखु कायकु्रमको 
लार्ग रु ५ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 

 

59. मर्हलाहरुको र्नजामती तथा सरकारी सेवामा उपम्स्तर्थ बबृि गन ुलोकसेवा आयोग 
तयारी कक्षा सञ चालनको लार्ग रु ३ लाख बबर्नयोजन गरेको छु ।  

 

60. हाम्रो समाजमा अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका व्यबक्त दयाको पाि र हेयको 
पािको रुपमा हेररन ेप्रवरृ्तलाई अरत्य गदै अपाङ्गता भएका व्यबक्तहरुको आत्मसबमान 
र क्षमता वबृि गन ु र अपाङ्गता भएका ब्यबक्तहरुको लार्ग राहत सामाग्री बबतरर् 
गनकुो लार्ग रु २ लाख ५० हजार बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

61. पररवार तथा समाजकै अर्भभावकको रुपमा रहेका ज्येष्ठ नागररकहरुलाई आफ्नो 
अनभुव साटासाट गन,ु मनोरञ जनका साथ फुशदुको समय सहजतापवूकु व्यर्तत गन ु
राजापरु न.पा. वडा ८ अबम्स्थत जेष्ठनागररक भवनमा जेष्ठ नागररक र्दवा सेवा 
सञ चालनको लार्ग रु २ लाख ५० हजार बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

62. बवपर न तथा लोपारमखु सोनाहा समदुायको उत्थानको लार्ग रु ५ लाख बवर्नयोजन 
गरेको छु । 
 

63. बपछर्डएका दर्लत बादी समदुायको संरक्षर् तथा उत्थानको लार्ग रु १ लाख ५० 
हजार बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

64. समाजमा ब्याि बालबबबाह रयरू्नकरर् बालश्रम मकु्त समाज र्नमारु्, बाल क्लब 
सचेतना र उपयोगी बाल सामाग्री हस्तारतरर्को लार्ग रु २ लाख बबर्नयोजन गरेको 
छु । 
 

65. मर्हला बालबार्लका र जेष्ठनागररक सँग सबबम्रधत बबर्भर न अरतरराबिय तथा राबिय 
महत्वपरु् ुर्दबस मनाउनको लार्ग रु २ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
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66. मानर्सक सरतुलन गुमाएका बेसाहारा मर्हला तथा अनाथ तथा असाहय बालबार्लका 
उद्वार गरी सडक मानवमकु्त नगर अर्भयानको लार्ग रु १ लाख बबर्नयोजन गरेको छु 
। 

 

कृबर्/पश ु

67. राजापरु नगरपार्लका कृबर्को अथाह सबभावना भएको के्षि हो । नगरको अथतुरिको 
मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृबर् के्षिको उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भबबृि गन ुएक वडा 
एक कृबर् पकेट कायकु्रम सञ चालनको लार्ग रु ४ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

68. यवुा पसु्तालाई कृबर् पेशामा आकबर्तु गन ुतथा कृबर् उद्यमर्शलता माफुत रोजगरी 
तथा स्वरोजगार सजृना गन ुनगर प्रमखु यवुा उद्यमी कायकु्रमको लार्ग रु ५ लाख 
बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

69. उरनत बीउ बबजन माफुत र्कसानको कृबर् उत्पादनमा बबृि गन ु ५० प्रर्तशत 
अनदुानमा धान र गहँुको बीउ बबतरर् कायकु्रमको लार्ग रु ६ लाख बबर्नयोजन गरेको 
छु । 
 

70. ब्याबसार्यक तरकारी खेतीबाट र्कसान र्दर्द बर्हनी दाजु भाईको आय स्तर बबृिको 
लागी च्याउ खेती प्रबिुन तथा बालीजरय रोग र्करा बाट र्कसानको बार्लको क्षती 
रयनूीकरर् गन ुआकम्स्मक बाली संरक्षर्को लार्ग रु ५ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

71. कृर्कहरुको कृबर्जरय उत्पादनको गुर्स्तर मापन तथा माटोको उबरुा शबक्त र 
गुर्स्तर पररक्षर् गन ुर्मनी ल्याब स्थापनाको लार्ग रु ४ लाख बबर्नयोजन गरेको छु 
। 
 

72. पशजुरय रोग माहामारी र्नयरिर् र उपचार गन ुआबश्यक और्धी र भ्याम्क्सन 
खररदको लार्ग रु १० लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
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73. पश ु आहारा घास उत्पादन तथा चरर् के्षिको बवकास तथा बवस्तारको कायकु्रम 
संचालन गररन ेछ । कृर्कहरुलाई बबतरर् गन ु र्हउदे तथा बर् ेघास बीउ खररदको 
लार्ग ४ लाख ५० हजार बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

74. कृर्कहरुको र्नबाुहमखुी पशपुालन ब्यबसायलाई ब्यासार्यक र उत्पादनमखुी बनाउन 
ठोस टेवा पगु्न े गरर कृर्क स्तरीय पशपुालन बबशेर् तार्लमको लार्ग रु ३ लाख 
बबर्नयोजन गरेको छु । 

 

उधोग सहकारी र पयटुन 

75. सहकारी मजरु नीर्त अवलबवन गदै सहकारी के्षिको क्षमता, सीप, जनशबक्त र पूँजीलाई 

उत्पादनमलकु काममा लगाउन, बबबत्तय सशुासनको लार्ग सघन अनगुमन तथा र्नयमन 
काय ुगन ुनगरका सबपरु् ुसहकारीहरुलाई सचूना प्रर्ालीमा आबि गन ु र सहकारी 
एर्ककरर् कायकु्रमको लार्ग रु ४ लाख ५० हजार बबर्नयोजन गरेको छु।  

 

76. यस नगरपार्लकामा सहकारीको संख्या अत्यार्धक रहेको छ। जनताको संकलन 
गररएको र्नके्षपको सर्ह लगानी तथा सदस्यहरुको र्हत प्रविुन गनकुो लार्ग सहकारी 
सबपत्ती सबुिकरर् सबबरधी तार्लम तथा नगर स्तरीय सहकारी सर्मर्त गठनको 
लार्ग १ लाख ५० हजार बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

77. नगरपार्लका के्षि र्भि उद्योग स्थापना गरर सञ चालन गन े नयाँ लगानीकता ु तथा 
उत्कृष्ठ सहकारीलाई सबमान स्वरुप नगद परुुष्कारको लार्ग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु ।  

 

78. राजापरु नगरपार्लका वडा न. २ अवम्स्थत थारु राबिय साँस्कृर्तक संग्रहालयको 
लार्ग रु २५ लाख बबर्नयोजन गरेको छु । 
 

79. नगरकै पयटुर्कय के्षि अनहुवा ताल ब्यबस्थापनको लार्ग रु २० लाख बबर्नयोजन 
गरेको छु । 
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रयायीक सर्मर्त 

80. स्थानीय तहमा रयायपार्लकाको रुपमा संबवधानले पररकल्पना गरेको रयायीक 
सर्मर्तको रयायीक सक्षमता अर्भवबृि गररने छ । अनभुरु्त गन ुसक्ने गरर र्नष्पक्ष 
रयाय प्रर्ाली स्थापनाका लार्ग उजरुर दताु, बयाद तामेली, छलफल मेलर्मलाप र 
फैसलालाई र्सघ्र र सरल बनाईनेछ ।मलेर्मलापकताकुो क्षमता बवकास र छलफल र 
मेलर्मलाप गराए वापत प्रोत्साहन भत्ताको लार्ग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु 
।  

 

बवपद व्यवस्थापन 

81. बवपद जोम्खम के्षिको पर्हचान र नक्साङ्कन गरी बवपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी 
बनाईनेछ । बवपद्को समयमा उद्वार तथा राहतको लार्ग आवश्यक जनशबक्त र्नमारु्, 

बवपद् पवू ु तयारी र प्रर्तकाय ुकाय ु सञ चालनको लार्ग प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा 
आवश्यक वजेट बवर्नयोजन गरेको छु । 

 

सबमार्नत सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

82. संघीय लोकताम्रिक गर्तरि नेपालको स्थानीय तहको पर्हलो र्नबाुचन माफुत 
र्नबारु्चत स्थानीय सरकारको रुपमा हामीले हालसबम चार वटा परु् ु बजेट र्नमारु् 
गररसक्यौ । कायकुालको प्रारम्बभक बर्हुरुमा काननूी ररक्तता, अब्यबम्स्थत संस्थागत 
संयरि र हाम्र ैआफ्न ैअनभुबको कमीका कारर्ले गदाु पक्कै पर्न हाम्रा योजना तथा 
बजेट तजुमुामा केर्ह कमी कबजोरी रहे र भय । र्नररतर हाम्रा र्सकाई र अनभुबले 
आगामी आ.ब. को योजना तजुमुा  बजेट बबर्नयोजन र कायाुरवयनमा प्रभाबकाररता 
हार्सल गन ुसक्ने अपेक्षा र्लएको छु । हार्मलाई थाहा छ हार्म हाम्रो कायकुालको 
कररब कररब उतराधमुा छौ ।तसथ ुप्रस्तुत बजेट परु् ुकायारुवयनको लार्ग राजापरु 
नगरपार्लका स्थानीय सरकार अहोरि खट्ने छ। त्यसलेै बजेट कायारुयवनमा राजापरु 
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नगरपार्लका स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सझुाबको लार्ग सबबम्रधत सबमैा 
हार्दुक अनरुोध गदुछु । 
 

83. यस बजेटको परु् ुकायाुरवयनबाट कोर्भड १९ लगायत अरय माहामारीको र्नयरिर् 
र उपचारमा क्षमता बबृि, महत्वपरु् ुनगर स्तरीय गौरबका आयोजनाहरु सबपरनता 
नगरबासीहरुको गरु्स्तरीय र्शक्षा र स्वास््य सेवामा पहँुच, कृबर् र पयटुनको के्षिमा 
देख् न र महससु गन ुसक्ने गरर सधुार भई कृबर्, र्शक्षा,  पयटुन र पवूाुधार राजापरु 
बबकासको मलु आधार भरन ेनारा साथकु तुल्याउन सहयोग पगु्ने अपेक्षा र्लएको छु । 
 

84. बजेट तजुमुा गदाु माग ुर्नदेशन गनु ुहुने नगर प्रमखु र सहयोग र सल्लाह सझुाब  
र्दनहुने  नगर सभाका सदस्यहरु प्रर्त हार्दुक आभार प्रकट गदुछु । साथ ैबजेटलाई 
यथाथपुरक र कायाुरवयन योग्य बनाउन बबर्भरन माध्यम बाट सल्लाह सझुाब प्रदान 
गनुहुुने बबर्भरन राजनीर्तक दल, र्नजी के्षि, उद्योगी, ब्यापारी, सहकारी, नागररक 
समाज र रािसेबक कमचुारी, बबकास साझेदार र सञ चारजगतलाई हार्दुक धरयबाद 
ज्ञापन गदुछु । 
 

85. अरत्यमा बजेट तजुमुाका क्रममा सबबैाट प्राि भएको सहयोग बजेट कायाुरवयनको 
क्रममा समेत रर्हरहन ेअपेक्षा गरेको छु।  

धरयवाद । 
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आ व ०७८।०७९ को अनुमाननत आन्तरिक आय नवविण 

क्र सं       आय र्शर्कु 

आ ब ०७८÷०७९ 
को अनमुार्नत आय  

1 घर जग्गा रम्जिेशन शलु्क 9000000 
2 िंुगा , बालवुा र र्गट्टी र्नकासी 11000000 

3 घाट उिाही कर 500000 

4 मालपोत तथा भरू्मकर 6000000 

5 घर जग्गा कर 800000 

6 भाडा तथा बाहालबाट आय 1000000 

7 बबटौरी कर 1000000 
8 ब्यवसाय कर 500000 

9 नबबकरर् शलु्क 100000 

10 सवारी पार्कुङ्ग शलु्क 200000 

11 अचल सबपत्ती मलू्यांकन सेवा शलु्क 400000 

12 सरसफाई सेवा शलु्क 325000 

13 दताु तथा नबबकरर् दस्तुर 50000 
14 नक्सा पास दस्तरु 1500000 

15 र्सफाररस तथा बक्सौनी दस्तुर 4500000 

16 नाता प्रमाम्र्त ÷अरय प्रमाम्र्त दस्तुर 200000 

17 टेण्डर खररद 400000 

18 ब्यबक्तगत घटना दता ु 350000 

19 
सवारी तथा मेर्शनरी उपकरर् भाडा - ब्याक हो लोडर , 
रोलर , पानी टंयाङ्कर र र्टप्ठपर _ 2500000 

20 दण्ड जररवान तथा अरय दस्तुर 350000 

21 अरय सेवा शलु्क तथा आय 300000 
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22 बबज्ञापन कर 30000 

23 दहत्तर बहत्तर 50000 

24 सबपङ्ग कबप्ठलेक्स भाडा 700000 

25 बेरुज ु 100000 

26 प्रदरु्र् र्नयरिर् शलु्क 100000 
  

                     कूल जबमा 41955000 

 

अनुसूनि -२ 

राजापरु नगरपार्लका  

अनमुार्नत आय बववरर् आ.ब. २०७८/०७९ 

 

क्र.स. बबबरर्  रकम जबमा रकम 

१ नेपाल सरकार   272947000 

A बबबत्तय समार्नकरर् अनदुान सर्घय सरकार 168200000   

B राजश्व बाँडफाट संर्घय सरकार  104747000 
 

२ लमु्बबर्न प्रदेश   31034765 

A बबबत्तय समार्नकरर् अनदुान लमु्बबर्न प्रदेश ८०१००००   

B राजश्व बाँडफाट लमु्बबर्न प्रदेश 23024765   

३ आरतररक आय   126482235 

A आरतररक राजश्जव 41955000   

B बङै्क मौज्दात अ.ल्या. 130836529 
 

  

जबमा 476773294 
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  गैर बबर्नयोजन योग्य आय 

  नेपाल सरकार   433900000 

A सशत ुअनदुान 267800000   

B समपरुक अनदुान 19500000   

C बबशेर् अनदुान 16600000   

  समाम्जक सरुक्षा 130000000   

  लमु्बबर्न प्रदेश   38544000 

A सशत ुअनदुान  11544000  

B समपरुक अनदुान  20000000  

C बबशेर् अनदुान  7000000  

  कुल आय   949217294 
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अनुसूनि - ३ 

 

राजापरु नगरपार्लका 
नगरकायपुार्लकाको कायाुलय 

र्शर्गुत व्यय अनमुान आ. ब. २०७८।०७९ 

क्र. सं. र्शर्कु समार्नकरर्  राजस्व वाँडफाँड  शशतु  अरय  आरतररक स्रोत  अनमुान रकम 

१ नगरकायपुार्लकाको चालु तथा प्रशासर्नक खच ु           124870000 

३ र्शक्षा शाखा            37450000 

४ स्वास््य शाखा            4300000 

५ पशु सेवा शाखा            2000000 

६ कृबर् शाखा            2500000 

७ समाम्जक बबकास शाखा           3500000 

८ बन बातावरर् जलवायु पररवतरु् पयटुन            500000 
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९ नगर स्तरीय भौर्तक पुवाधुार तथा बवबवध कायकु्रम            117150000 

१० वडा स्तरीय भौर्तक पुवाधुार तथा अरय कायकु्रम            80694000 

११ वडा कायालुय प्रशासर्नक            7500000 

१२ समपुरक कोर्            50000000 

१३ सामाम्जक सुरक्षा            130000000 

१४ नेपाल सरकार शशतु अनदुान कायकु्रम            267800000 

१५ नेपाल सरकार समपुरक अनदुान कायकु्रम            19500000 

१६ नेपाल सरकार बवरे्श अनदुान           16600000 

१७ प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान कायकु्रम            20000000 

१८ मुख्यमरिी ग्रार्मर् बवकास कायकु्रम             7000000 

१९ गत आ व को दार्यत्व भुक्तानी      46309294 

२० प्रदेश सरकार शशतु अनुदान कायकु्रम            11544000 

  जबमा            949217294 
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अनुसूनि ४ 

राजापरु नगरपार्लका 

अनमुार्नत आय व्य 

अनमुार्नत आय रकम अनमुार्नत व्याय रकम 

 जबमा आय 949217294  चाल ुव्याय ५६९४९८८०० 
  पमु्जगत व्याय ३६३४६५३४० 

जबमा  949217294 जबमा ९४९२१७२९४ 
 

 

अनुसूनि ५ 

राजापरु नगरपार्लका 

नगरकायपुार्लकाको कायलुय 

cf=j= @)&*÷&( sf] rfn' तथा प्रशासर्नक बजेट 

र्स.न.ं कायकु्रम/आयोजना/र्क्रयाकलापको नाम स्रोत 
आ.ब. 

२०७८/०७९ 

८०५५८४०६१०१ राजापरु नगरपार्लका 
१ अर्तर्थ सत्कार खच ु  आरतररक श्रोत ५००००० 

२ आरतररक राजश्व क्षमता सधुार कायकु्रम   आरतररक श्रोत २००००० 

३ आर्थकु सहायता   आरतररक श्रोत ८००००० 

४ इरधन (कायालुय प्रयोजन)   आरतररक श्रोत ३०००००० 

५ भपैरर आउने पुमँ्जगत खच ु ( करटेरजेम्रस )  आरतररक श्रोत ५०००००० 

६ कमचुारर महंगी भत्ता   आरतररक श्रोत १७००००० 

७ कमचुारर सरुवा भ्रमर् खच ु  आरतररक श्रोत ३००००० 

८ कमचुारी कल्यार् कोर्   राजस्व बाँडफाँड  २०००००० 

९ कमचुारी तार्लम खच ु  आरतररक श्रोत ३००००० 

१० कमचुारी परुस्कार   आरतररक श्रोत १००००० 

११ कमचुारी प्रोत्साहन भत्ता   आरतररक श्रोत ४०००००० 

१२ कमचुारी पोशाक भत्ता   आरतररक श्रोत १३००००० 

१३ कमचुारीको बठैक भत्ता आरतररक श्रोत २००००० 
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१४ करार सेवा शलु्क   आरतररक श्रोत ४००००० 

 १५ कबप्ठयटुर मेर्शनरर तथा औजार खररद आरतररक श्रोत १५००००० 

१६ घरभाडा   आरतररक श्रोत ९००००० 

१७ छाडा पश ुतथा चौपाय ब्यबस्थापन खच ु आरतररक श्रोत १०००००० 

१८ नगर सभा सञचालन खच ु  आरतररक श्रोत ६००००० 

१९ रयार्यक र्फता ु  आरतररक श्रोत ५०००० 

२० 

रयार्यक सर्मर्त क्षमता सधुार तथा सरचालन 
ब्यबस्थापन खच ु   आरतररक श्रोत ८००००० 

२१ पिपबिका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन खच ु  आरतररक श्रोत १८००००० 

२२ पदार्धकारी  बबर्यगत सर्मर्तकाेे बठैक भत्ता   आरतररक श्रोत २००००० 

२३ पदार्धकारी क्षमता बबकास तथा तार्लम   आरतररक श्रोत ३००००० 

२४ पदार्धकारी चाडपब ुखच ु  आरतररक श्रोत ५४०००० 

२५ पदार्धकारी बठैक भत्ता   आरतररक श्रोत २५००००० 

२६ पदार्धकारी सेवा सबुबधा   राजस्व बाँडफाँड  १२०००००० 

२७ प्रकोप ब्यबस्थापन काेेर्   राजस्व बाँडफाँड  १०००००० 

२८ पानी तथा बबजुली   आरतररक श्रोत १२००००० 

२९ पाररश्रर्मक कमचुारी करार सेवा   राजस्व बाँडफाँड  २००००००० 

३० पाररश्रर्मक कमचुारी स्थायी   राजस्व बाँडफाँड  ४००००००० 

३१ फर्नचुर तथा र्फक्चस ु आरतररक श्रोत १६००००० 

३२ बजार सरसफाइ खच ु आरतररक श्रोत ७००००० 

३३ बबमा तथा नवीकरर् खच ु  आनतररक श्रोत ९००००० 

३४ भ्रमर् खच ु  आरतररक श्रोत १५००००० 

३५ 

मेर्शनरी तथा औजार ममतु सबभार तथा सञचालन 
खच ु  आरतररक श्रोत ५००००० 

३६ मसलरद तथा कायालुय सामाग्री   आरतररक श्रोत २०००००० 

३७ 

ममतु सबभार कोर् (साबजुर्नक सबपर्त ममतु तथा 
पजँीगत सधुार) राजश्व बाँडफाडँ ३०००००० 

३८ राजस्व तथा धरौर्ट र्फता ु  आरतररक श्रोत ५०००० 

३९ बवबवध खच ु  आरतररक श्रोत १५००००० 

४० सचूना प्रर्ाली तथा सफ्टवेयर सचंालन खच ु  आरतररक श्रोत १४००००० 

४१ सचंार महसलु   आरतररक श्रोत ५००००० 

४२ सरकारी र्नकाय, सर्मर्त, बोडु – पमु्जगत सःशत ुअनदुान   आरतररक श्रोत २००००० 

४३ 

सरकारीर्नकाय, सर्मर्त¸ प्रर्तष्ठान एव ंबोडुहरूलाई सशत ु
चाल ुअनदुान   आरतररक श्रोत १०००००० 

४४ सेवा र परामश ुखच ु  आरतररक श्रोत १५००००० 

४५ सवारी साधन तथा मेर्शनर औजार भाडा   आरतररक ४६श्रोत १००००० 

४६ सवारी साधन ममतु खच ु  आरतररक श्रोत २५००००० 
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 ४७ 

सहरर सरुक्षा  ब्यबस्थापन खच ु (र्स.र्स.र्ट.भी. खररद 
तथा जडान) आरतररक श्रोत १७००००० 

४८ साबजुर्नक उपयोर्गता सेवा खच ु  आरतररक श्रोत ३०००० 

कुल जबमा १२४८७०००० 

 

cg';"rL – ६ 

राजापरु नगरपार्लका 
नगर स्तरीय आयोजनाहरु आ व २०७८।०७९ 

क्र. 
स.ं  

कायकु्रम  रकम 

1 
वडा न ं१ वडा  कायालुय जाने बाटो कालोपिे  8500000 

2 
वडा न ं२ बालाबजार देम्ख थारु ससं्कृतीक सगं्रालय जाने बाटो स्तरउरती 5000000 

3 
वडा न ं३ वडा कायालुय जोड्ने कालोपिे 5000000 

4 
बस पाकु चोक देम्ख भरसार चोक सबम सडक कालोपािे  14000000 

5 
वडा न ं७ वडा कायालुयबाट गरे्श मम्रदर  सडक मरुकत्ता सबम कालोपिे  7800000 

6 
वडा न ७ बिबरे्ी चोक देम्ख लक्ष्मर् थारुको घर सबम बाटो स्तरउरनती 700000 

7 
वडा न ं६ मानपरु टपरा ईश्वरीगजं सडक पालो पिे  5000000 

8 
वडा न १० कमोहनी शाम्रत चोक सडक कालो पिे  5000000 

9 
वडा कायालुय भवन र्नमार् ु१, २, ३, ६ र ९  प्राथर्मकता अनसुार 12000000 

10 
नगरपार्लका भवान 8000000 

11 
वडा न ं९ कतर्नयुा जाने सडक कालोपिे  5000000 

12 

वडा न ं८ बवउबवजन, वडा कायालुय, वस्ताजपरु गाउँ हुदै हुलाकी सडक जोड्ने 
बाटो कालोपिे क्रमागत 5000000 

13 
गौशाला 1500000 

14 
जग्गा खररद वडा न २ 3000000 
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15 
भरु्मर्हन दर्लत भरु्मर्हन सकुुबबासी 500000 

16 
सक्सन ट्यांक खररद 3500000 

17 
र्ड बप आर कोल्ड स्टोर  1500000 

18 
थारु राबष्टय साँस्कृर्तक सग्राहालय वडा न.ं २ 2500000 

19 
अनहु्वा  ताल व्यवस्थापन  2000000 

20 खेल मदैान 2000000 

21 

बिुी कुला, दल ैनाला, चौनपरु, बर्नयापरु र्समाना देम्ख दगुानुगर र्समाना 
सबम खोदाउ नाला लगाएत अरय झरर्हरु समेत व्यवस्थापन 

1000000 

22 
मानपरु टपरा स्वास््या चौकी वडा न.ं ६ 1600000 

23 
भेरी मा बव प्राबवर्धक र्शक्षालयको जग्गा खररद भकु्तानी 1500000 

24 
वडा न.ं ९ ईश्वरीगजं देम्ख वडा न.ं ६ जोड्ने बाटो स्तर उरनती 1000000 

25 
वडा न.ं ५ वडा कायालुय भवनको प्रखाल र्नमारु् 4000000 

26 
वडा न.ं १० जनचेतना मा बव अधुरो भवन र्नमारु्  1500000 

27 
 टेर्डया दल ैकुलो बाँधमा कल्र्भट राजापरु ३ 2000000 

28 
वडा न ६ प्राबव पहाडीनगर बवधालय देम्ख दलनैाला सबम बाटो ग्राभेल 500000 

29 
एक वडा एक कृबर् प्रबवम्ेधक 1000000 

30 
जनता सगँ मेयर  100000 

31 
कोरोना रोकथाम तथा र्नयरिर् 4000000 

32 सावरु्नक सनुवुाई 150000 

33 
रेर्डयो प्रसारर् कायकु्रम  100000 

34 
ईलाका प्रशासन भवनको प्रखाल र्नमारु् 700000 

35 
कोर्भड बवशेर् अस्पतालको प्रखाल र्नमारु् 500000 

  
जबमा 

117650000  
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cg';'lr – ७ 

राजापुर नगरपार्लका  
नगरकायपुार्लकाको कायाुलय 

 

वडागत पजुी चाल ुतथा प्रशासर्नक बजेट 

lz{if{s  j*fx? 

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

1 
पुम्जगत तथा लम्क्षत 
बग ु

8072000 8050000 8050000 8100000 8100000 8050000 8000000 8072000 8000000 8200000 

2 चालु प्रशासनिक खचच ७५०००० ७५०००० ७५०००० ७५०००० ७५०००० ७५०००० ७५०००० ७५०००० ७५०००० ७५०००० 
 hDdf ८८२२००० ८८००००० ८८००००० ८८५०००० ८८५०००० ८८००००० ८७५०००० ८८२२००० ८७५०००० ८९५०००० 
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cg';'lr – ८ 

राजापुर नगरपार्लका  
नगरकायपुार्लकाको कायाुलय 

वडागत चाल ुतथा प्रशासर्नक बजेट 

lz{if{s  j*fx? hDdf 

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

1 कायाुलय संचालन तथा स्टेशनरी खचु 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 

2 सवारी साधन ममतु संभार अरय 
ममतु  

70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 

3 दैर्नक भ्रमर् भत्ता 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 600000 

4 खानेपानी, बवजुलीबत्ती 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 600000 

5 टेर्लफोन तथा इरटरनेट महसुल 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 

6 अर्तथी सत्कार  ८०००० ८०००० ८०००० ८०००० ८०००० ८०००० ८०००० ८०००० ८०००० ८०००० ८00000 

7 पि पबिका तथा छपाइ,बवर्पन तथा 
सुचना  

75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 750000 

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

9 बवबवध 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५००० 1३५0000 

जबमा 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7५०००० 7500000 
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अनुसूचि ७ 

वडा सस्तरीय चवचनयोजन काययक्रम 
 
 

 

वडा न. १ 

 
   

जबमा 
बजेट 

8072000 

    
पमू्जगत तफु 6861200 

बजेट उपर्शर्कु न -  
  

लम्क्षत तफु 1210800 

क. स. 
खच ुर्शर्ुक 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   र्टहुनी पुर्सुरसफाई गेत र्नमार् ु    राजापुर १ 200000 

2   

कालीका मा.बव. को प्रबवर्धक 
र्शक्षलयमा वडा सदस्य स्व. श्री लहानु 
थारु स्मरृ्त भवन र्नमार् ु 

  राजापुर १  2400000 

3   
सोनपुर र्मलन रावलको घर र्नर 
ह्मबपाइप कल्भटु र्नमार् ु 

   राजापुर १ 200000 

4   
छोटकी दौलतपुर प्रदेशु थारुको घरर्नर 
सेररा कुलोमा ह्मबपाइप कल्भटु र्नमारु्  

   राजापुर १ 200000 

5   दौलतपुर सामुदायीक भवन र्नमारु्     राजापुर १ 401200 

6   

झबही डोंगारपुर र्दनेश थारुको घर 
देखी सोनपुरको र्समाना सबमको बाटो 
ग्राबेल  

   राजापुर १ 200000 

7   
दौलतपुर स्वास््य चौर्कर्नर कल्भटु 
र्नमारु्  

   राजापुर १ 400000 

8   
दौलतपुर बुबिराम थारुको घर देखी 
खरेैनी जाने बाटो ग्राबेल  

   राजापुर १ 300000 



 
 

28 
 

9   

चनौरा कर्ालुी ड्याम देखी 
आपतकालीन भवन सबमको बाटो 
ग्राबेल  

   राजापुर १ 200000 

10   
मुरगहवा रामर्दन थारुको घर देखी 
ड्याम सबमको बाटो ग्राबेल  

   राजापुर १ 600000 

11   
र्हमालीपुरको सामुदायीक भवनकोलागी 
फर्नचुर खररद  

   राजापुर १ 50000 

12   

र्टहुनी गोपाल थारुको घर देखी लाल 
बहादरु थारुको घर सबम र बासुदेब 

थारुको घर देखी गरे्श थारुको घर 
सबमको बाटो ग्राबेल  

   राजापुर १ 200000 

13   
झबही को अधरुो शंकर मर्हला 
सामुदायीक भवन र्नमार्ु   

   राजापुर १ 50000 

14   
दौलतपुरको शरद साना र्कसान को 
भवन र्नमार् ु 

   राजापुर १ 100000 

15   
सोनपुर हैराम थारुको घर देखी नेि 
थापाको घर सबमको बाटो ग्राबेल  

   राजापुर १ 300000 

16   

मनपररपुर नरेश थारुके घरर्नर 
चक्खापुर कुलोमा ह्मक्पाइप कल्भटु 

र्नमार् ु 

   राजापुर १ 200000 

17   
कोठारपुर राजाराम थारुको घरदेखी 
पेर्म थारुको घर सबमको बाटो ग्राबेल  

   राजापुर १ 100000 

18   ह्मबपाईप खररद     राजापुर १ 500000 

19   भैपररआउने खच ु    राजापुर १ 260000 

    जबमा      6861200 
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लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ुर्शर्कु 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   जेष्ठ नागररक सबमान कायकु्रम  

राजापुर 
१  

  200000 

2   

अपाङ्ग, दर्लत ,सोनाहा, जनजाती तथा 
एकल अर्त बबपरन मर्हलाहरुलाई 

बंगुरको पाठा बबतरर्  

 राजापुर 
१ 

  400000 

3   अगुवा कृर्क अबलोकन भ्रमर्  

राजापुर 
१  

  300000 

4   खेलकुद सामाग्री बबतरर् कायकु्रम  

 राजापुर 
१ 

  100000 

5   
युवा लम्क्षत खेलकुद 
कायकु्रम(ब्याडर्मरटन)  

 राजापुर 
१ 

  50000 

6   अर्त बबपरन बबद्याथीहु्रलाइ डे्रस बबतरर्  

 राजापुर 
१ 

  160800 

7   जबमा      1210800 
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वडा न. २ 

 
   

जबमा बजेट 8022000 

    
पमू्जगत तफु 7360000 

बजेट उपर्शर्कु न -  
  

लम्क्षत तफु 662000 

क. 
स. 

खच ुर्शर्ुक 
संकेत न  

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   

उत्तर नयागाउ सामुदार्यक 
भवनको चपी तथा उच्चधारा 
र्नमारु्  

  
रा.न.पा २ 
नयागाउ  

400000 

2   
उत्तर नयागाउ खोप केररको 
भmे्यालको पल्ला र्नमारु्  

  
रा.न.पा २ 
नयागाउ  

50000 

3   
दम्क्षर् नयागाउको अधरुो 
सामुदार्यक भवन र्नमारु्  

  
रा.न.पा २ 
नयागाउ 

450000 

4   
चनैपुर दखुराम थारुको 
घरनम्जक सडक ग्रावेल   

  रा.न.पा २ चनैपुर 350000 

5   

चनैपुर उत्तर रजाराम थारुको 
घरदेखी उत्तर गेरुवा गा.पा 
र्समाना सबम सडक ग्रावेल  

  रा.न.पा २ चनैपुर  300000 

6   

मैला बगदुर्ह रमेश थारुको 
घरदेखी रा.न.पा ५ जयपुर 
र्समाना सबम सडक ग्रावेल   

  
रा.नपा २ मैला 
बगदुही  650000 

7   

बबचका वगदुर्ह र्कशोर थारुको 
घरर्नर स्याल्प कल्भटु 
र्नमारु्  

  
रा.न.पा २ 
बबच्का बगदुर्ह  

400000 

8   
जोतपुर सामुदार्यक भवनको 
छट िलान   

  
रा.न.पा २ 
जोतपुर  400000 
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9   

श्री ने.रा.मा.बव नयागाउ को 
बवद्युत वायररङ्ग तथा 
बवद्युर्तय समाग्री खररद तथा 
ममतु    

  रा.न.पा  200000 

10   
श्री ने.रा.मा.बव को फर्नचुर 
खररद तथा ममतु ममतु 

  
रा.न.पा २ 
नयागाउ  

300000 

11   
श्री ने.रा.मा.बव को सटर 
र्नमारु्   

  
रा.न.पा २ 
नयागाउ  

1000000 

12   
श्री ज्ञान ज्योती प्रा.बव 
सोहररया को मैदान ,जाली तार 

  
रा.न.पा २ 
सोहररया 300000 

13   
श्री ज्ञानर्दप प्रा.बव बगदुर्हको 
मैदान जाली ताराबार घेराउ 

  
रा.न.पा २ 
बगदुर्ह 

300000 

14   

नयागाउ स्वास््य चौकीमा 
प्रसुती र ल्यापको समाग्री 
खररद  

  रा.न.पा २ गुवारी  50000 

15   

नयागाउ स्वास््य चौकीको 
भवन रङ्गरोगन र झ्रयाल 
िोका रङरोगन 

  रा.न.पा २ गुवारी 150000 

16   
२ नंें वडाको खेलकुद 

मैदानको जालीतारबार घेराउ 
  

रा.न.पा २ 
बालाबजार 

300000 

17   

२ नं. वडा कायालुयको नया 
भवन र्नमारु्को डेकोरेसन 
गन े

  
रा.न.पा २ 
बलाबजार 

200000 

18   
बालाबजार र्भिको सवै बाटोमा 
समान रुपले माटो पटानी गन े

  
रा.न.पा २ 
बलाबजार  500000 

  
नयाँगाउ स्वास््य चौकीको 
लार्ग बबध्धतु महसुल 

  40000 

    शैम्क्षक अनुदान   रा न पा २  50000 

    
वडा न २ को लार्ग डकुमेरटी 
तयार गन े 

  रा न पा २  100000 
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  बवर्भद   200000 

19   

सबस्टेशन देखी सोहररया जाने 
बाटोमा ह्यमुपाइप कल्भटु 
र्नमारु् ३ ठाउमा  

  रा.न.पा २  600000 

    जबमा      7360000 
 

 

लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ु

र्शर्ुक 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   

o"jf nlIft v]ns'b ;+rfng -

km'6an , elnan, cGo v]ns'b 

_  

  
रा.न.पा २ 
बालाबजार 

110000 

2   
blnt ;d'bfosf JolQmx?nfO{ 

afv|f ljt/0f 
  

रा.न.पा २ 
बलाबजार 

100000 

3   

dlxnf :jf:Yo 

:jod;]ljsfx?nfO{ cjnf]sg 

e|d0f  

  
रा.न.पा २ 
बलाबजार  260000 

4   rf}lsbf/nfO{ kf]zfs ljt/0f    रा.न.पा २  40000 

5   
o"jf o'jtLx?nfO{ sDKo'6/ 

l8Knf]df tflnd कायकु्रम 
  रा.न.पा २ 200000 

6   gf/L lbj;   रा.न.पा २  22000 

    जबमा     662000 
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वडा न. ३ 

 
   

जबमा बजेट 8100000 

    
पमू्जगत तफु 6885000 

बजेट उपर्शर्कु न -  
  

लम्क्षत तफु 1215000 

क. 
स. 

खच ुर्शर्ुक 

संकेत न 
योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   गाँउघर उज्यालो कायकु्रम    राजापुर ३ 250000 

2   
प्रयागपुरदेखी र्तघ्राचोकसबम सडक 
ग्राभेल 

   राजापुर ३ 1455000 

3   
दम्क्षर् टेर्डया मुरकट्टादेखी बसरता 
जाने बाटो स्तरोरनती सर्हत ग्राभेल 

   राजापुर ३ 560000 

4   
ईदयपुर गाउदेखी मुरैया बपचबाटोसबम 
सडक ग्राभेल 

   राजापुर ३ 400000 

5   
र्सरदरुा झगरु थारुको घरदेखी नंगापुर 
र्समासबम बाटो ग्राभेल 

   राजापुर ३ 450000 

6   
नङ्गापुर देम्ख प्रयागपुर र्समाना सबम 
बाटो ग्राभेल (क्रमागत) 

   राजापुर ३ 400000 

7   

उत्तर टेर्डया नवराज आचायकुो घरदेखी 
पम्िममा बवद्यालयको जग्गा हुदै 
ररभरसाईड होटेलसबम 

   राजापुर ३ 350000 

8   
प्राथर्मक तहका बवद्यार्थहुरुलाई पोर्ाक 
तथा झोला बवतरर् 

   राजापुर ३ 350000 

9   
मुरैया वारी देउथानदेखी र्सरदरुा 
गाउसबम सडक ग्राभेल 

   राजापुर ३ 300000 

10   
मुरैया पुल रामुको घरदेखी वडा नं. ५ 
र्समासबम बाटो ग्राभेल 

   राजापुर ३ 300000 

11   
रजपुरुवा ईरर देवकोटाको घरदेखी पूवु 
सडक ग्राभेल 

   राजापुर ३ 150000 

12   
नंगापुर जोगलाल थारुको घरदेखी 
कर्ालुी नर्दसबम ग्राभेल 

   राजापुर ३ 200000 
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13   स्व.बव.य ुभवन र्नमारु्     राजापुर ३ 50000 

14   ट्रारसफमरु तथा बवद्युतपोल व्यबस्थापन    राजापुर ३ 100000 

15   नंगापुर सामुदायीक भवन जाली पखालु    राजापुर ३ 100000 

16   र्तघ्रा सामुदायीक भवन जाली पखालु    राजापुर ३ 100000 

17   
वडा कायालुय व्यवस्थापन तथा 
मेर्सनरी औजार खरीद 

   राजापुर ३ 200000 

18   भैपरी आउने खच ुतथा बवबवध    राजापुर ३ 300000 

19   नेराआबव टेर्डया र्फल्ड पटानी    राजापुर ३ 100000 

20   वागेश्वरी प्राबव स्टोर रुम र्नमारु्    राजापुर ३ 200000 

21   रेडक्रस भवन गेट र्नमारु्    राजापुर ३ 20000 
22   ह्यबुपाईप खरीद तथा जडान    राजापुर ३ 550000 

    जबमा     6885000 
 

लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 

क. 
स. 

खच ुर्शर्कु 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   कृर्क युवा प्रोत्साहन कायकु्रम   राजापुर ३  40000 

2   
आधारभूत स्वास््य केरर अनुदान 
तथा बच्चा तैलने स्टेन खररद 

  राजापुर ३  50000 

3   
जेष्ठ नागरीक,दर्लत,एकल,अपाङ्गलाई 

झुल बवतरर् 

  राजापुर ३  380000 

4   
कृर्कहरुलाई तरकारीको बवउबवजन 

बवतरर् 

   राजापुर ३ 100000 

5   स्वयमसेबवकाहरुलाई झोला बवतरर्   राजापुर ३  30000 

6   
युवालाई खेलकुद सामाग्री बवतरर् तथा 
कायकु्रम 

  राजापुर ३  100000 

7   
वडघरहरुलाई र्सम तथा मोवाईल 
बवतरर् 

  राजापुर ३  35000 
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8   
अगुवा कृर्क तथा जनप्रर्तनीर्धहरुको 
अवलोकर् भ्रमर् 

  राजापुर ३  250000 

9   नारी र्दवस कायकु्रम   राजापुर ३  30000 

10   सरस्वर्त प्राबव नंगापुर बवद्युत वाईरीङ   राजापुर ३  50000 

11   बवबवध   राजापुर ३  100000 

12   र्न शुल्क र्शक्षाको लागी अनुदान   राजापुर ३  50000 

    जबमा     1215000 
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वडा न. ४ 

 
   

जबमा बजेट 8100000 

    
पमू्जगत तफु 6420000 

बजेट 

उपर्शर्कु न -  

  

लम्क्षत तफु 1680000 

क. 
स. 

खच ु
र्शर्ुक 
संकेत न  

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   

म्जतेररको घर देम्ख साध ुको घर 
सबम  र र्दपक थारुको घर देम्ख 
पक्की सडक सबम बाटो ग्राभेल  

   राजापुर ४ 375000 

2   
र्मनाको घर देम्ख झरन सबम 
सडक स्तरउरनती  

   राजापुर ४ 150000 

3   दलै र अनरतपुर बाटो ममतु    राजापुर ४ 300000 

4   राजापुर देव थान     राजापुर ४ 75000 

5   

सेमरनी टोल र्फररयाको खेत देखी 
परसराम थारुको घर सबम बाटो 
ग्राभेल  

   राजापुर ४ 315000 

6   
जगदेव थारुको घर देम्ख मुरकुट्टा 
पुल सबम बाटो ग्राभेल  

   राजापुर ४ 375000 

7   
महेश को घर देम्ख यमुना बस्नेत 
घर सबम बाटो ग्राभेल 

   राजापुर ४ 190000 

8   बवर्भरन साइजको ह्यमुपाइप खररद     राजापुर ४ 300000 

9   
घुबना आशाराम घर अगाडी ह्यमु 
पाइप कल्भटु जडान 

   राजापुर ४ 150000 

10   
दलै र्शव मम्रदर जाने बाटो  बाटो 
ग्राभेल 

   राजापुर ४ 190000 
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11   जानकी मम्रदर को पखालु ममतु    राजापुर ४ 150000 

12   छािाबास भवन र्नमारु्     राजापुर ४ 250000 

13   
कुसार्ह कुलो ह्यमु पाइप कल्भट 
समेत  बाटो ग्राभेल 

   राजापुर ४ 200000 

14   
अनरतपुर दलै राजापुर घबुना 
छेर्दया बोररङ् जडान 

   राजापुर ४ 1100000 

15   बवबवध खच ु    राजापुर ४ 200000 

16   भैपरर बवबवध खच ु    राजापुर ४ 200000 

17   बवध्धतु पोल सान ु    राजापुर ४ 200000 

18   
यूवा खेलार्डहरु लाइ म्जम का 
सामान खररद 

   राजापुर ४ 500000 

19   रेर्डयो साथी एफ.एम. अनुदान    राजापुर ४ 25000 

20   स्व.बव.यु.भवन र्नमारु्    राजापुर ४ 75000 

21   

रामप्रसाद ज्ञावली को घर देम्ख 
राम कुमार रेग्मी को घर सबम 
बाटो बपच 

   राजापुर ४ 1000000 

22   मुरकट्टा र अरय झरन सरसफाइ    राजापुर ४ 100000 

    जबमा    राजापुर ४ 6420000 

 

 

लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ु

र्शर्ुक 
संकेत 
न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

 1   जेष्ठनागररक  रयानो कपडा बवतरर् कायकु्रम    राजापुर ४ 465000 

 2   एकल मर्हला र अपाङ् लाइ कबमल बवतरर् कायकु्रम    राजापुर ४ 465000 
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 3   नाररर्दवर्शय कायकु्रम    राजापुर ४ 50000 

 4   स्वा.स्वयम सेबवका झोला बवतरर्    राजापुर ४ 50000 

 5   अवलोकन भ्रमर्    राजापुर ४ 250000 

 6   युवा युवर्तहरु लाइ मोटर  डाइर्भङ्ग तार्लम    राजापुर ४ 300000 

 7   र्नशुल्क र्शक्षा शैम्क्षक अनुदान    राजापुर ४ 50000 

 8   बवपरन र  दर्लत लाइ झुल बवतरर्    राजापुर ४ 50000 

    जबमा     1680000 
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वडा न. ५ 

 
   

जबमा 
बजेट 

8150000 

    
पमू्जगत तफु 6840000 

बजेट उपर्शर्कु न -  
  

लम्क्षत तफु 1310000 

क. स. 
खच ुर्शर्ुक 

संकेत न 
योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   बपपल टोल सडक ममतु    राजापुर ५ 100000 

2   
र्नहालपुर बाल बवकास केरर तथा खोप 
केरर क्रमागत र्नमारु् 

   राजापुर ५ 250000 

3   
कृष्र्नगर सामुदार्यक भवन र्नमारु् 
आयोजना 

   राजापुर ५ 500000 

4   
पारी बसरता सामुदार्यक भवन र्नमारु् 
आयोजना 

   राजापुर ५ 500000 

5   
बसरत साना र्कसान भवन र्नमारु् 
आयोजना 

   राजापुर ५ 500000 

6   
 भौंरा सामुदर्यक भवन र पोखरी 
व्यवस्थापन 

   राजापुर ५ 300000 

7   बसरता वारी सामुदार्यक भवन र्नमारु्    राजापुर ५ 300000 

8   
छोट्की भौंरा सामुदार्यक भवन र्नमारु् 
आयोजना क्रमागत 

   राजापुर ५ 100000 

9   
बुिीकुला टोल सडक ग्राभेल प्रधानमरिी 
समपुरक 

   राजापुर ५ 400000 

10   
शादा ु उत्तम चोक देम्ख सोहररया जाने 
सडक ग्राभेल 

   राजापुर ५ 600000 

11   
मोहनपुर र बदालपुर बबचको टोल सडक 
ग्राभेल प्रधानमरिी समपुरक 

   राजापुर ५ 200000 

12   
पहाडीपुर पूव ु टोल सडक ग्राभेल 
प्रधानमरिी समपुरक 

   राजापुर ५ 400000 

13   र्नहालपुर पहाडीपुर सडक ममतु     राजापुर ५ 200000 



 
 

40 
 

14   र्चतैनपुर डुड र्नमारु् आयोजना    राजापुर ५ 150000 

15   िुम्री कुलोमा डँुड ममतु तथा र्नमारु्    राजापुर ५ 150000 

16   
जयपुर सामुदार्यक भवन फस,ुप्ठलाष्टर र 
रंगरोगन 

   राजापुर ५ 300000 

17   झप्ठटी ट्रष्ट पुल तट्बरधन र्नमारु्    राजापुर ५ 250000 

18   श्रीपुर टोलमा वाल र्नमाुर्    राजापुर ५ 300000 

19   ज्ञानोदय प्रा.बव.को भवन ममतु संभार    राजापुर ५ 150000 

20   
र्कसान मा.बव. को तार जाली बाउरदरी 
र्नमारु्  

   राजापुर ५ 150000 

21   
प.कु.मा.बव.को फर्नचुर र्नमारु्( डेस्क र 
बेरच) 

   राजापुर ५ 150000 

22   वडा स्तरीय ह्यमु पाईप खरीद    राजापुर ५ 300000 

23   बदालपुर शाखा कुलो सरसफाई     राजापुर ५ 250000 

24   जयपुर शाखा कुलो सरसफाई    राजापुर ५ 50000 

25   टपरा शाखा कुलो सरसफाई    राजापुर ५ 30000 

26   
घाईते अपाङ्ग कृर्क समूहलाई र्िज 
खरीद 

   राजापुर ५ 100000 

27   र्नशुल्क र्शक्षाको लार्ग अनुदान     राजापुर ५ 50000 
28    भईपरी आउने कायकु्रम     राजापुर ५ 110000 

    जबमा     6840000 
 

लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ुर्शर्कु 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   
शर्हद बेपत्ता पररवारलाई रयानो कबमल 
बवतरर् कायकु्रम 

   राजापुर ५ 150000 

2   
मेयर कप तयारी र्कसान मा.बव र 
प.कु.मा.बव. 

   राजापुर ५ 100000 
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3   वतृ्त र्चि र्नमारु्    राजापुर ५ 50000 

4   
आत्महत्या रयुनीकरर्का लार्ग परामशु 
कायकु्रम 

   राजापुर ५ 50000 

5   नारी र्दवस कायकु्रम    राजापुर ५ 50000 

6   स्वयम ्सेबवका र्दवस कायकु्रम    राजापुर ५ 30000 

7   कृबर् जे.टी.ए. तार्लम कायकु्रम    राजापुर ५ 100000 

8   
हररत कृर्क स्वयम ् सेवक पररचालन 
कायकु्रम 

   राजापुर ५ 70000 

9   खेलकुद कायकु्रम    राजापुर ५ 100000 

10   दार्लत सामुदायहरुलाई प्रवद्र्धन कायकु्रम    राजापुर ५ 100000 

11   मुक्त कमलरीहरुलाई बंगु पालन कायकु्रम    राजापुर ५ 110000 

12   
आधारभुत स्वास््य केररलाई कबपयुटर सेट 
खरीद 

   राजापुर ५ 100000 

13   शुभकामना आदान प्रदान कायकु्रम    राजापुर ५ 100000 

14   बकृ्षारोपर् तथा तारजाली खररद कायकु्रम    राजापुर ५ 100000 

15   
सावजुर्नक स्थानमा सडक बत्ती जडान 
(उज्यालो कायकु्रम) 

   राजापुर ५ 100000 

    जबमा     1310000 
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वडा न. ६ 

 
   

जबमा बजेट 8050000 

    
पमू्जगत तफु 6950000 

बजेट उपर्शर्कु न -  

  

लम्क्षत तफु 1100000 

क. 
स. 

खच ुर्शर्ुक 

संकेत न 
योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   
स्तर उरनर्त सर्हत टपरा र्समाना 
देम्ख महुवा जाने बाटो ग्राभेल  

  राजापुर ६ 800000 

2   सोइली बाटो ग्राभेल    राजापुर ६ 700000 

3   जमुनाबोम्झ बाटो ग्राभेल   राजापुर ६ 450000 

4   
पहाडीनगर सुदनको घरदेम्ख 
दलैनाला सबम बाटो ग्राभेल 

  राजापुर ६ 450000 

5   
महुवा दम्क्षर्पुर देम्ख गौररटोल 
जाने बाटो ग्राभेल 

  राजापुर ६ 400000 

6   
बवक्रमपुर टपरा कुलोमा ररटेर्नङ्ग 
वाल र्नमारु्  

  राजापुर ६ 400000 

7   सोइली कल्भटु र्नमारु्    राजापुर ६ 400000 

8   महादेवली कल्भटु र्नमारु्    राजापुर ६ 400000 

9   बेलुवा कल्भटु र्नमारु्    राजापुर ६ 350000 

10   जोगीपुर कल्भटु र्नमारु्    राजापुर ६ 300000 

11   
जोगीपुर देम्ख खेनवापुर जाने बाटो 
र्नमारु्  

  राजापुर ६ 300000 

12   ह्यमुपाइप खररद जडान    राजापुर ६ 250000 

13   
पहाडीनगर सामुदार्यक भवन 
र्नमारु् 

  राजापुर ६ 200000 

14   जोर्गपुर सामुदार्यक भवन र्नमारु्    राजापुर ६ 200000 

15   श्रीपुर सामुदार्यक भवन र्नमारु्    राजापुर ६ 200000 

16   महादेवली बाटो ग्राभेल    राजापुर ६ 200000 
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17   झप्ठटी बाटो ग्राभेल    राजापुर ६ 200000 

18   भैपरी आउने खच ुतथा बवबवध    राजापुर ६ 200000 

19   
जाजरकोट टोलमा ह्यमुपाइम कल्भटु 
र्नमारु्   

  राजापुर ६ 150000 

20   
झप्ठटी रुपाको घर देम्ख देशुको घर 
सबम बाटो ग्राभेल 

  राजापुर ६ 150000 

21   

उज्यालो वडा कायकु्रम -प्रत्येक 
टोलको चोक चोकमा बवजुली बत्ती 
जडान _ 

  राजापुर ६ 100000 

22   जोर्गपुर मम्रदर पखालु र्नमारु्    राजापुर ६ 100000 

23   
स्वबवयु भवन र्नमारु् अमर शर्हद 
बहुमुखी क्याबपस  

  राजापुर ६ 50000 

    जबमा     6950000 

 

 

लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ुर्शर्ुक 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   
जेष्ठ नागररक तथा एकल मर्हला सबमान 
कायकु्रम  

  
राजापुर 
६ 

250000 

2   
दर्लत, द्वण्ड बपर्डत, अपाङ्गहरुलाइ सबमान 
कायकु्रम 

  
राजापुर 
६ 

150000 

3   मेलर्मलाप कायकु्रम    
राजापुर 
६ 

150000 

4   
६ नं. वडा कायालुय, बडघर बुबिम्जबी र  
र्कसानहरुको कृबर् अवलोकन भ्रमर् 

  
राजापुर 
६ 

200000 

5 
  

मुक्त कमलरीलाई बंगुर पाठा पाठी बवतरर् 
कायकु्रम    

राजापुर 
६ 85000 

6 
  

टोलको नाम खुल्ने गरर ६ नं. वडा को 
सबपुर् ुटोल टोलमा होर्डङ्गबोडु र्नमारु् 
कायकु्रम    

राजापुर 
६ 

80000 
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7 
  

बाल बववाह रयुर्नकरर् सबबम्रध 
जनचेतना मुलक कायकु्रम    

राजापुर 
६ 50000 

8 
  

स्वस््य स्व.सबवकाहरुलाइ घरभेत तथा 
मार्सक बैठक बापत यातायात खच ु   

राजापुर 
६ 40000 

9 
  

लैंम्ङ्गक र्हंसा बबरुि जनचेतना मुलक 
कायकु्रम   

राजापुर 
६ 50000 

10 
  

बडघरहरुलाइ मोबाईल तथा र्सम बवतरर् 
कायकु्रम   

राजापुर 
६ 30000 

11 
  

नारी र्दवश कायकु्रम  

  

राजापुर 
६ 15000 

    जबमा     1100000 
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वडा न. ७ 

 
   

जबमा 
बजेट 

8000000 

    

पमू्जगत 
तफु 

7050000 

बजेट उपर्शर्कु न -  

  

लम्क्षत तफु 950000 

क. 
स. 

खच ुर्शर्ुक संकेत 
न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   
बिवेर्ी चोक देम्ख पुरटु थारुको घर 
सबम बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 400000 

2   पोखरी नम्जक डुड र्नमाुर्    राजापुर -७ 150000 

3   

भोसुवा थारुको घर देम्ख राम चरर् 
थारुको घर सबम बाटो ग्राभेल ३०० 

र्म  

  
राजापुर -७ 300000 

4   
बाल बबकाश केरर देम्ख सोम प्रसाद 
थारुको घर सबम बाटो ग्राभेल ममतु   

राजापुर -७ 50000 

5   
गुरु प्रसाद थारुको घर देम्ख देशु 
थारुको घर सबम बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 300000 

6   
कोबपला बाल बवकाश केरर ट्वाईलेट 
र धारा    

राजापुर -७ 70000 

7   
धरसु थारुको घर देम्ख महादेव 
मम्रदर सबम  बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 250000 

8   
राधा थारुको घरदेम्ख भारत के 
र्समाना सबम  बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 500000 

9   

बवष्र्ु बव क को घर देम्ख तेज 
बहादरु बव।क। को घर सबम  बाटो 
ग्राभेल  

  
राजापुर -७ 200000 

10   
पे्रम बुिाको घर देम्ख बुिी कुलो 
सबम  बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 250000 
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11   
बल बहादरु बस्नेतको घर देम्ख मग्गु 
थारुको घर सबम  बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 350000 

12   
नरेरर गुरुङको घर देम्ख मन कुमार 
थारुको घर सबम  बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 300000 

13   
नरेरर गुरुङको घर देम्ख नुन कुमार 
गुरुङ को घर सबम  बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 300000 

14   

खोल्टीनीपुर नारायर् थारुको घर 
देम्ख सबझना आचाय ुको घर सबम  

बाटो ग्राभेल  
  

राजापुर -७ 300000 

15   र्डप बोर्डङ १० थान    राजापुर -७ 500000 

16   हेम पाईप खररद तथा जडान    राजापुर -७ 600000 

17   बवबवध    राजापुर -७ 275000 

18   मेर्सनरर तथा बवधतुीय सामाग्री    राजापुर -७ 400000 

19   बाजुराटोल बाटो ग्राभेल    राजापुर -७ 250000 

20   भैपरर आउने बवबवध   राजापुर -७ 275000 

21   स्वास््य व्यवस्थापन    राजापुर -७ 200000 

22   मर्हला स्वास््य स्वयसेबवका भमरु्    राजापुर -७ 100000 

23   
गोर्डयाना र्समा चौकीको सेफ्टी 
टङ्की र्नमारु्    

राजापुर -७ 30000 

24   
रबवन गुरुङको घर देम्ख बल बहादरु 
रानाको घर सबम बाटो ग्राभेल    

राजापुर -७ 150000 

25   
अवलोकन भ्रमर् जन प्रर्तर्नर्ध तथा 
अगुवा कृर्क   

राजापुर -७ 200000 

26   र्नशुल्क र्शक्षा शैम्क्षक अनुदान   राजापुर -७ 50000 

27   र्सध्द बाबा मम्रदर आश्रम र्नमारु्    राजापुर -७ 200000 

28   

बवष्र्ु बव क को घर देम्ख नरद राम 
को घर सबम को घर सबम  बाटो 
ग्राभेल  

  

राजापुर -७ 100000 

    जबमा     7050000 
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लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ुर्शर्ुक 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   
जेष्ठनागररक रएकल मर्हलारदर्लत जेष्ठलाइ 
रयानो कपडा बवतरर् कायकु्रम   

राजापुर -७ 400000 

2   
बवधवा मर्हला र पररचय पि प्राि गरेको  
अपाङ्हरु लाइ कबमल बवतरर् कायकु्रम   

राजापुर -७ 500000 

3   गभवुर्त मर्हला लाइ झुल बवतरर् कायकु्रम   राजापुर -७ 50000 
4   जबमा     950000 
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वडा न. ८ 

 
   

जबमा बजेट 8072000 

    
पमू्जगत तफु 6547000 

बजेट उपर्शर्कु न -  
  

लम्क्षत तफु 1525000 

क. स. 
खच ुर्शर्ुक 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   

छोट्की र्भबमापुर सताउन गाँउ हुदै 

र्चयान डाँडा जाने बाटोमा माटो 
पटानी तथा ग्राभेल 

   राजापुर ८ 650000 

2   
पुरैना फते्तपुरको झरन र्चररजीवीको 
घर नम्जक कल्र्भत र्नमार् ु

   राजापुर ८ 900000 

3   
कोईली सुकुबबासी टोल अधरुो 
सामुदायीक भवन र्नमार्ु  

   राजापुर ८ 500000 

4   

कोईली सुकुबबासी टोल खमुलाल 

थारुको घर देखी बठनपुर जाने बाटो र 
सोहन थारुको पसल देखी भगवान 
दास थारुको घर सबम माटो पटानी र 
ग्राभेल 

   राजापुर ८ 700000 

5   
ओस्ताजपुर अधरुो सामुदायीक भवन 

र्नमार् ु। 
   राजापुर ८ 700000 

6   

फते्तपुर पे्रम लाल थारुको घर देखी पुव ु
रतैया नाला सबम माटो पटानी तथा 
बाटो ग्राभेल 

   राजापुर ८ 200000 

7   
धोबवनपुर अधरुो सामुदायीक भवन 

र्नमार् ु 

   राजापुर ८ 700000 

8   
बबउ बबजन नयाँ बस्ती माटो पटानी 
तथा बाटो ग्राभेल । 

   राजापुर ८ 300000 

9   
धोबवनपुर खल्ला टोल अधरुो सामुदायी 
भवन र्नमार् ु 

   राजापुर ८ 300000 
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10   
भोगपुर खरेैनी टोल हुदै अनहुुवा ताल 
जाने बाटो माटो पटानी तथा ग्राभेल 

   राजापुर ८ 300000 

11   
बरजारीताडा अधरुो कल्र्भतमा माटो 
पटानी  

   राजापुर ८ 200000 

12   

बरजारीताडा कबबराम थारुको घर देखी 
खम्क्षर् जाने बाटो माटो पटानी तथा 
बाटो ग्राभेल 

   राजापुर ८ 300000 

13   
भोगपुर सुकुबबासी टोलमा माटो पटानी 
तथा बाटो ग्रभेल 

   राजापुर ८ 150000 

14   
वडा कायालुयमा बबररक्षा रोपर् तथा 
फुल बारी र्नमार् ु 

   राजापुर ८ 150000 

15   गाँउ सहर उज्जालो कायकु्रम ।    राजापुर ८ 300000 

16   
बुिी कुलामा जैबवक तत्बरधनका लागी 
बोरा तथा जाली खररद 

   राजापुर ८ 147000 

   जबमा     6547000 

 

 

 

लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ुर्शर्कु 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   

आमा बचाउ छोरी हुकाउ कायकु्रम ( 
छोरी जरममाउने आमा लाई 
सुत्केरी पोर्र् बापट रु ५,०००। 
प्रर्तब्यक्ती उपलब्ध गराउने । 

   राजापुर ८ 200000 

2   

वडा मेरो अर्भभावक कायकु्रम ( 
टुहुरा तथा असाय बालबार्लका लाई 
भ्रर् पोर्र् बापत प्रर्त ब्यक्ती 
मार्सक रु १००० रुपैया उपलब्ध 
गराउने । 

   राजापुर ८ 150000 
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3   
वडा नं. ८ को बतृ्त र्चि र्नमार्ु 
कायकु्रम र्नमार् ु। 

   राजापुर ८ 100000 

4   
वडा र्भि होर्डङ्ग बोडु तथा 
र्सलालेख कायकु्रम । 

   राजापुर ८ 50000 

5   जनता संग वडा अध्यक्ष कायकु्रम ।    राजापुर ८ 50000 

6   

गाँउको प्रमुख बड्घर कायकु्रम ( 
गाँउका मुल बड्घर लाई संचार तथा 
यातायत खच ुबापत मार्सक रुपमा 
रु १०००। प्रर्त ब्यक्ती उपलब्ध 
गराईने छ । 

   राजापुर ८ 135000 

7   मार्घ सास्कृर्तक कायकु्रम ।    राजापुर ८ 100000 

8 
  

र्तज तथा देउडा सास्कृतीक 
कायकु्रम ।   

 राजापुर ८ 100000 

9 

  

घर आगनमा वडा सरकार कायकु्रम 
( ७० वर् ु मार्थका जेष्ठ नागररक 
लाई घर घरमा पुगेर स्वास््य 
पररक्षर् तथा और्र्ध बवतरर् 
कायाकु्रम ।   

 राजापुर ८ 150000 

10 
  

युवाहरुका लागी म्जमका समाग्री 
खररद कायकु्रम ।   

 राजापुर ८ 150000 

11   भईपरी आउने कायकु्रम ।    राजापुर ८ 240000 
12   र्शक्षा सुधार कायकु्रम ।    राजापुर ८ 50000 

13 
 

िोरि बपर्डद शर्हद पररवारहरुलाइ 
सबमान तथा अवलोकन भ्रमर्  

 राजापुर ८ 50000 

14 
  

कृर्कहरुलाई बेमौर्मी तरकारीको 
बबउ बवतरर्  ।   

 राजापुर ८ 50000 

    जबमा     1525000 
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वडा न. ९ 

 
   

जबमा बजेट 8000000 

    
पमू्जगत तफु 6936000 

बजेट उपर्शर्कु न -  

 

लम्क्षत तफु 1064000 

क. 
स. 

खच ु
र्शर्ुक 
संकेत 
न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   गुलरा अधरुो ररटेर्नरंुग वाल र्नमारु्   चनैपरु   300000 

2   
इरटेक र्नमारु् गोर्डयाना र चनैपुरको 
र्समानामा पन ेझरनमा  

  
चनैपरु   500000 

3   
खरु्सराम थारुको घर देम्ख चनैपुर 
र्समानासबम बाटो ग्राबेल 

  
गोर्डयाना 350000 

4   
९ न वडा र्भिको गाउहरुमा पोल सान ेर 
पोल बबत्त  

  
९ वडा को 
समदुाय  

400000 

5   खोप म्क्लर्नक फस ु,प्ठलष्टर र वयररंग    र्तनघरुवा 150000 

6   
महेश चौधरीको घरर्नर र्तनघरुवा कुलोमा 
डुड र्नमारु्  

  
र्तनघरुवा 300000 

7   
लक्ष्मर् थारुको घर देम्ख बोडुरसबम बाटो 
ग्राबेल 

  
ईश्वरीगंज 300000 

8   
बवक्रम दमाईको घरदेम्ख दलै टोलसबम 
बाटो ग्राबेल 

  
ईश्वरीगंज 250000 

9   बवधरु्तय करेरट प्रवाह मेर्शन खररद   ईश्वरीगंज 250000 

10   
कोर्धया देम्ख चार मोहडा सबम बाटो 
ग्राबेल 

  
बर्नयापरु 400000 

11   
बर्नयापुर कल्भटु देम्ख कोर्धयासबम बाटो 
फरार्कलो गन े 

  
बर्नयापरु 330000 

12   चचकुो लागी कापेट खररद   बर्नयापरु 50000 

13   मचान र्नमारु् २ वटा    दगुाुनगर  1000000 
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14   सुकुबबासी टोलमा बाटो ग्राबेल   र्दपनगर  400000 

15   मचान र्नमारु्    र्दपनगर 500000 

16   र्शव मम्रदरमा टहरा र्नमारु्   र्दपनगर  50000 

17   गोला कुलो मुहान सरसफाई   राजापरु ९ 250000 

18   
नारी कल्यार् सानो र्कसान सहकारी 
संस्था र्ल.को भवन र्नर्रमारु्मा सहयोग 

  
 राजापरु ९ 250000 

19   र्दपनगर सामुदार्यक भवन रंगरोगन    र्दपनगर 100000 

20   बर्नयापुर सामुदार्यक भवन रंगरोगन    बर्नयापरु 100000 

21   बप.र्स. एफ. र्शक्षकलाई    राजापरु ९ 50000 

22   सवारी साधन खररद तथा भैपरर खच ु    राजापरु ९ 241000 

23   
श्री ने.रा.आ.बव. ईश्वरीगंजको अधरुो 
पखालु र्नमारु्  

  

श्री ने.रा. 
आ.बव 
ईश्वरीगंज 

250000 

24   बवधालय ममतु    

श्री र्दप 

ज्योती 
प्रा.बव.र्दपनग
र 

50000 

25   बवधालय ममतु   

श्री दगुा ु
भवानी 
प्रा.बव.दगुाुनग
र 

50000 

26   श्री ने.रा.मा.बव. गोर्डयानामा रंगरोगन    

श्री 
ने.रा.मा.बव. 
गोर्डयाना 

50000 

27   र्समा प्रहरी चौकी गोर्डयाना    

सीमा प्रहरी 
चौकी 
गोर्डयाना 

15000 

    जबमा     6936000 
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nlIft tkm{sf] sfo{qmd 

   

क. 
स. 

खच ु
र्शर्ु
क 
संके
त न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   चनैपुर बालबबकास केरर ममतु    राजापुर ९ 64000 
2   पावर र्टलर ममतु तार्लम   राजापुर ९ 100000 
3   वडा स्तररय वडा अध्यक्ष कप खेलकुद कायकु्रम    राजापुर ९ 250000 

4   

एकल मर्हला क्षमता अर्भबिृी तथा रयानो कपडा 
बवतरर्ा कायकु्रम    राजापुर ९ 130000 

5   र्नशुल्क आखा तथा कान र्शबवर    राजापुर ९ 150000 
6   लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन    राजापुर ९ 100000 
7   बालबवबाह बवरुि सचेतना कायकु्रम    राजापुर ९ 25000 

8   

पुर् ुअपांग तथा आंर्शक अपांगलाई सहयोग 
कायकु्रम   राजापुर ९ 30000 

9   

बवधालय जाने दर्लत बालबार्लकालाई स्टेशनरी 
बवतरर्ा कायकु्रम   राजापुर ९ 20000 

1
0   

र्भबमापुर स्वास््य चौकीमा सुत्केरी हुन आउने 
मर्हलालाई झुल बवतरर्ा    राजापुर ९ 50000 

1
1   

अमर शर्हद बहुमुखी क्याबपसमा स्वबवयु भवन 
र्नमारु्ामा सहयोग    राजापुर ९ 50000 

1
2   रा.न.पा. ९ को गाउ टोलमा वडा अध्यक्ष कायकु्रम    राजापुर ९ 45000 
1
3   

रा.न.पा. ९ को स्वास््य स्वयसेबवकाहरुलाई झोला 
बवतरर् कायकु्रम    राजापुर ९ 50000 

    जबमा     1064000 
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वडा न. १० 

 
   

जबमा बजेट 8200000 

    
पमू्जगत तफु 6710000 

बजेट उपर्शर्कु न -  
  

लम्क्षत तफु 1490000 

क. स. 
खच ुर्शर्ुक 

संकेत न 
योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   हररनगर बाटो ग्राभेल  
   राजापुर १० 350000 

2   कजेनीपुर बाटो ग्राभेल  
   राजापुर १० 350000 

3   
वडा कायालुयको पक्की पखालु 
र्नमारु्  

   राजापुर १० 9500000 

4   
र्डमारकेशनको अधरुो सामुदार्यक 
भवन र्नमारु्  

   राजापुर १० 400000 

5   
पखपैुरको अधरुो सामुदार्यक भवन 
र्नमारु्  

   राजापुर १० 400000 

6   
आनरदनगर गाउँको सामुदार्यक भवन 
र्नमारु् 

   राजापुर १० 350000 

7   
कालाबरजर गाउँको सामुदार्यक भवन 
र्नमारु् 

   राजापुर १० 350000 

8   
भगतपुर गाउँको सामुदार्यक भवन 
र्नमारु् 

   राजापुर १० 350000 

9   खरैी कुलोको मुख्य मुहान सरसफाई  
   राजापुर १० 400000 

10   बोर्डङ्े्ग खररद तथा जडान  
   राजापुर १० 700000 

11   जन चेतना मा.बव. खानेपानी र्नमारु्  
   राजापुर १० 400000 

12   
जन जागतृी प्रा.बव.कमोहनीको 
शौचालय तथा खानेपानी  ममतु  

   राजापुर १० 100000 

13   

चररोदय प्रा.बव.को पंखा तथा अरय 
सामग्री खररद र कक्षाकोठा, शौचालय 
ममतु  

   राजापुर १० 100000 

14   
गेरुवा प्रा.बव.को शौचालय र्नमारु् 
तथा ममतु  

   राजापुर १० 100000 
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15   
वडा कायालुयको कबप्ठयुटर तथा 
बप्ररटर खररद  

   राजापुर १० 230000 

16   
स्वास््यचौकीमा स्वास््य सँग 
सबबरधीत आवश्यक सामग्री खररद  

   राजापुर १० 130000 

17   बवद्युत महशुल  
   राजापुर १० 170000 

18   र्नशुल्क र्शक्षा अनुदान  
   राजापुर १० 50000 

19   गाउँघर उज्यालो कायकु्रम   
   राजापुर १० 130000 

20   
बवद्युत पोल तार, ह्यमु पाईप खररद 
तथा जडान  

   राजापुर १० 300000 

21   
नबवकरर्ीय कृबर् सहकारी संस्थाको 
भवन रङ्गरोगन तथा तारबार  

   राजापुर १० 150000 

22   भैपरी     राजापुर १० 200000 

23  
अमर शर्हद क्यमपस स्वबवयू भवन 
र्नमारु् 

  राजापुर १० 50000 

    जबमा      6710000 

 

लक्षीत वग ुतफु कायकु्रम 
   

क. 
स. 

खच ुर्शर्कु 
संकेत न 

योजनाको बववरर्  स्रोत ठेगाना वजेट 

1   

कबमल बबतरर् ( जेष्ठ नागररक, 

अपाङ्ग, िरिबपर्डत, मधेशी, मुम्स्लम,  

एकल मर्हला ) 
   राजापुर १० 495000 

2   
ड्राईर्भङ्ग तार्लम ( जनजार्त, दर्लत 
तथा बवपरन वग ु)   

   राजापुर १० 200000 

3   लोकसेवा तयारी कक्षा     राजापुर १० 185000 

4   
 खोप म्क्लनीकको लार्ग आवश्यक 
सामग्री खररद  

   राजापुर १० 65000 

5   कृबर् अवलोकन भ्रमर्     राजापुर १० 250000 

6   खेलकुद कायकु्रम     राजापुर १० 100000 

7   बाल बवकास सहयोगी कायकुताहुरुलाई    राजापुर १० 60000 
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रेनकोट तथा झोला बवतरर्  

8   
डल तथा कुशन बनाउने तार्लम (मुक्त 
कमलरी तथा बवपरन मर्हला)  

   राजापुर १० 50000 

9   र्दवस तथा समारोह कायुक्रम     राजापुर १० 50000 

10   मर्हला स्वास््य स्वयम ्सेबवका र्दवस     राजापुर १० 10000 

11   
मर्हला स्वास््य स्वयम ् सेबवका 
मार्सक खाजा खच ु 

   राजापुर १० 25000 

 
  जबमा      1490000 

 

अनुसूि - ९ 

र्शक्षा शाखा  -आ. व. २०७८।०७९ 

क्र. सं.  कायुक्रम र आयोजनाको नाम स्रोत  बवर्नयोजन  

1 बाल उद्यान र्नमारु्  1250000 

2 र्नशुल्क र्शक्षा बबद्यालय शैेैम्क्षक अनुदान  19350000 

3 प्रारम्बभक बाल र्शक्षक तथा बब. कमुचारी तलब भत्ता  12500000 

4 युवा प्रर्तभा पुरुस्कार २ जना १ मर्हला १ पुरुर्   50000 

5 युवाको लार्ग नीर्त सबमाबाद कायकु्रम   75000 

6 शैम्क्षक क्यालेरडर र्नमारु्  75000 

7 प्र अ बैठक खच ु  50000 

8 र्शश ुस्याहार केरर   300000 

9 नगरपार्लकाबाट संचार्लत बाल बबकास केरर   200000 

10 बवद्यालय रङरोगन  2500000 

11 फोहर मैला कोर्  400000 

12 मेयर कप  700000 

  जबमा  37450000 
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र्शक्षा शाखा शशत ुआ ब २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

१ 

प्रर्त बवद्याथी लागतका आधारमा र्शक्षर् 
र्सकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २९७७००० 

२ 

शमै्क्षक पहँुच सरु्नम्ितता, अनौपचाररक 
तथा वकैम्ल्पक र्शक्षा कायकु्रम 
(परबपरागत बवद्यालय, वकैम्ल्पक 
बवद्यालय, साक्षरता र र्नररतर र्शक्षाका 
कायकु्रम समेत) 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १८६००० 

३ 
एक शमै्क्षक ससं्था एक उद्यम कायकु्रम 
(माध्यर्मक बवद्यालय) नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ५२५००० 

४ 

कोर्भड - १९ का कारर् उत्परन 
पररम्स्थर्तमा र्सकाइ सहजीकरर्का 
लार्ग शमै्क्षक कायकु्रम 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ४६६००० 

५ 
तोर्कएका बवद्याथीको र्दवा खाजाका 
लार्ग बवद्यालयलाई अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १०१३००० 

६ 

शमै्क्षक पहँुच सरु्नम्ितता, अनौपचाररक 
तथा वकैम्ल्पक र्शक्षा कायकु्रम 
(परबपरागत बवद्यालय, वकैम्ल्पक 
बवद्यालय, साक्षरता र र्नररतर र्शक्षाका 
कायकु्रम समेत) 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १४,००० 

७ 
तोर्कएका बवद्याथीको र्दवा खाजाका 
लार्ग बवद्यालयलाई अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १३९००००० 

८ 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अगं्रेजी,गम्र्त र बवज्ञान बवर्यमा 
र्शक्षर् सहयोग अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ३१५००० 

९ 
बवद्यालय सञचालन तथा व्यवस्थापन 
अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २०६६००० 

१० 
सामदुार्यक बवद्यालयका छािाहरुलाई 
र्नशलु्क स्यार्नटरी प्ठयाड ब्यवस्थापन 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ३३६२००० 
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११ 

कोर्भड - १९ का कारर् उत्परन 
पररम्स्थर्तमा र्सकाइ सहजीकरर्का 
लार्ग शमै्क्षक कायकु्रम 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ३४,००० 

१२ 
यवुा प्रर्तभा प्रबधनु तथा सबमान 
कायकु्रम 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ५०,००० 

१३ 

माध्यर्मक तहका स्वीकृत दरवरदीका 
र्शक्षक, राहत अनदुान र्शक्षक लार्ग 
तलब भत्ता अनदुान (बवशेर् र्शक्षा 
पररर्द अरतरगतका 
र्शक्षक/कमचुारी,प्राबवर्धक धारका 
प्रर्शक्षक समेत) 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २२९००००० 

१४ 
सावजुर्नक बवद्यालयका बवद्याथीहरुका 
लार्ग र्नशलु्क पा्यपसु्तक अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ६६८३००० 

१५ 

सावजुर्नक बवद्यालयमा अध्ययनरत 
बवद्याथीहरुका लार्ग छािबबृत्त (आवासीय 
तथा गरैआवासीय) 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २०३०००० 

१६ 
रािपर्त रर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्तयोर्गता 
(स्थानीय तहस्तरीय) नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १००००० 

१७ 

माध्यर्मक तह कक्षा (९-१०) मा 
अगं्रेजी,गम्र्त र बवज्ञान बवर्यमा 
र्शक्षर् सहयोग अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २८१८००० 

१८ 

बवद्यालयमा शमै्क्षक गरु्स्तर सदुृिीकरर् 
एवम ्कायसुबपादनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २७३९००० 

१९ 
बवद्यालय सञचालन तथा व्यवस्थापन 
अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १५०००० 

२० 

प्रर्त बवद्याथी लागतका आधारमा र्शक्षर् 
र्सकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २१६००० 

२१ 

माध्यर्मक तह कक्षा (९-१०) मा 
अगं्रेजी,गम्र्त र बवज्ञान बवर्यमा 
र्शक्षर् सहयोग अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २०५००० 
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२२ 
यवुाक्लव गठन तथा नमनुा यवुा ससंद 
अभ्यास (गाउँ/नगरसभा) नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ३००००० 

२३ 

सावजुर्नक बवद्यालयमा अध्ययनरत 
बवद्याथीहरुका लार्ग छािबबृत्त (आवासीय 
तथा गरैआवासीय) 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १७६००० 

२४ अरतराबुिय यवुा र्दवस समारोह नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ५०,००० 

२५ 
सावजुर्नक बवद्यालयका बवद्याथीहरुका 
लार्ग र्नशलु्क पा्यपसु्तक अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ४८६००० 

२६ 

प्रारम्बभक बाल बवकास सहजकताहुरुको 
पाररश्रर्मक तथा बवद्यालय कमचुारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १०१५८००० 

२७ 

बवद्यालयमा शमै्क्षक गरु्स्तर सदुृिीकरर् 
एवम ्कायसुबपादनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १९९००० 

२८ 

आधारभतू तहका स्वीकृत दरवरदीका 
र्शक्षक, राहत अनदुान र्शक्षकका लार्ग 
तलब भत्ता अनदुान (बवशेर् र्शक्षा 
पररर्द अरतरगतका र्शक्षक/कमचुारीहरु 
समेत) 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु १०४३००००० 

29 

प्रारम्बभक बाल बवकास सहजकताहुरुको 
पाररश्रर्मक तथा बवद्यालय कमचुारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु ७३९००० 

३0 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अगं्रेजी,गम्र्त र बवज्ञान बवर्यमा 
र्शक्षर् सहयोग अनदुान 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु 23000 

३1 सामदुार्यक बवद्यालयका छािाहरुलाई 
र्नशलु्क स्यार्नटरी प्ठयाड ब्यवस्थापन 

नेपाल सरकार - शसत ुअनदुान चाल ु २४५००० 

  जबमा    १७९४२५००० 

 

 



 
 

60 
 

स्वास््य शाखा  -आ. व. २०७८।०७९) 

क्र. सं.  कायकु्रम र आयोजनाको नाम स्रोत  बवर्नयोजन  

१ स्वास््य सेवा ल्याब सेवा बबस्तार  १०००००० 

२ स्वयमसेबवका बवउ पुजी कोर् उपदान  ८००००० 
३ और्धी खररद  2000000 

४ एच एम आई एस टुल्स   100000 

५ पाठेघर म्स्कृनींग क्याबप सञचालन   200000 

६ बबशेर्ज्ञ स्वास््य र्शबवर   200000 

  
जबमा  ४३००००० 

 

 स्वास्थय शाखा शशत ुआ ब २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

१ 

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

महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायत 
प्रशासर्नक खच ुसमेत 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
29300000 

२ 

कोर्भड १९ लगायत बवर्भरन महामारीजरय 
रोगहरुको रोकथाम, र्नयरिर् तथा 
र्नगरानीका लार्ग सरोकारवाला सँगको 
अरतरर्क्रया तथा RRT, स्वास््यकमी 
पररचालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
50000 

३ 

क्षयरोगका जोम्खम समुह तथा स्वास्थ 
सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय 
क्षयरोग खोजपडताल कायकु्रम, घरपररवारका 
सदस्यहरूको सबपकु पररक्षर्, समुदायमा 
क्षयरोगका बवरामीहरूको खोजपडतालका लार्ग 

क्षभता अर्भवबृि तथा पररचालन । 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
95000 
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४ 

पार्लकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन 
कायकु्रमको सर्मक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावर्धक 
र पार्लका खोप समरवय सर्मर्तको 
अर्भमुम्खकरर् समेत पार्लका स्तरमा २ 
र्दन, वडा खोप समरवय सर्मर्तको स्वास््य 

संस्था, वडा सतरमा अर्भमुम्खकरर् १ र्दन 
तथा पूर् ुखोप सुर्नितताको लागी घरधुरी 
सर 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
247000 

५ 

उपचारात्मक सेवा अरतगतुका कायकु्रमहरु ( 

,आधारभूत स्वास््य सेवा केरर (स्वास््य 
चौकी ) / आधारभूत अस्पतालको रयुनतम 
सेवा मापदण्ड कायकु्रम संचालन तथा 
सुर्रर्धकरर् र आँखा, नाक, कान, घांटी तथा 
मुख स्वास््य सबवम्रध अर्भमुखीकरर् तथा 
बबद्यालय स्क्रीर्नंग कार 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
500000 

६ 

बवर्भरन सरुवारोग, नसन ेरोग, जुनोर्टक, 

मानर्सक स्वास््य सबबम्रध अरतरर्क्रया 
कायकु्रम तथा र्दवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या 
रोकथाम र्दवस, मानर्सक स्वास््य र्दवस, 

अल्जाईमर र्दवस, रेबबज र्दवस, बवश्व औलो 
र्दवस) मनाउने 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
120000 

७ 
पोपर् बवशेर् (स्वास््य) के्षिका कायकु्रम 
सञचालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
300000 

८ 
राबिय मर्हला स्वास््य स्वयंसेबवका कायकु्रम 
(पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खच,ु वाबर्कु 
सर्मक्षा गोष्ठी र र्दवस मनाउने खच ुसमेत) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
2400000 

९ 
मात ृतथा नवर्शशु कायकु्रम अरतगतु आमा 
सुरक्षा, गभवुती उत्पे्ररर्ा सेवा, रयानो झोला र 
र्नशुल्क गभपुतन कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
3115000 
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१० 

स्थलगत अनुर्शक्षर् गरर स्वास््यकर्महुरूको 
क्षमता अर्भवमृ्ध्द एवं त्यांङकको गुर्स्तर 
सुर्नम्ित, क्षयरोगका कायकु्रमको अध ुबाबर्कु 
सर्मक्षा तथा उपचार नर्तजाको कोहटु 
बवशे्लर्र् 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
60000 

११ 
पररवार र्नयोजन र्कशोर र्कशोरी तथा 
प्रजनन ्स्वास््य कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
548000 

१२ 
पार्लका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मार्सक 
बैठक, डाटा भेररर्फकेशन एवं गुर्स्तर सुधार 
साथै चौमार्सक एवं बाबर्कु सर्मक्षा 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
200000 

१३ 

स्वास््य संस्थामा आकम्स्मक अवस्थामा 
औसर्ध एवं ल्याब सामाग्री िुवानी, रेकर्डुङ 
तथा ररपोर्टुङका लार्ग फम ुफरमेट छपाइ 
तथा फोटोकपी, ई-र्ट.बब रम्जस्टरअध्यावर्धक, 

बवश्व क्षयरोग र्दवस सबबरधी कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
45000 

१४ 

कोर्भड १९ बवरुि खोप अर्भयान संचालन 
ब्यवस्थापन खच ु-पार्लकास्तररय सर्मक्षा 
तथा योजना र पार्लका तथा स्वास््य सस्था 
स्तररय सुपररवेक्षर्_ 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
206000 

१५ 

बवद्यालय स्वास््य र्शक्षा/आमा समुह तथा 
मर्हला स्वास््य स्वयंसेबवकाहरूका लार्ग 
सामाम्जक व्यवहार पररवतनु कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
100000 

१६ पोर्र् कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
1238000 

१७ 

हाबत्तपाईले रोग बबरूध्दको आम और्धी सेवन 
(MDA) कायकु्रम सञचालन (१३ म्जल्लाका 
१३८ पार्लकाहरू) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
1210000 
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१८ 

पार्लका स्तरमा ेः टाईुफाइड खोप अर्भयान 
संचालन तथा र्नयर्मत खोपमा टाईुफाइड 
खोप शुरुवातको साथै र्नयर्मत खोप 
सुदिीकरर् र सरसफाई प्रबद्र्धनको लार्ग 

पार्लका र वडा खोप समरवय सर्मती र 
सरोकारवालाहरुको अर्भमुम्खकरर् बैठक १ 
र्दन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
327000 

१९ 
आधारभूत तथा आकम्स्मक स्वास््य सेवाको 
लार्ग और्र्ध खररद 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
1500000 

२० 
स्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सुदृिीकरर् 
कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

पुँजीगत 

200000 

२१ मात ृतथा नवर्शशु कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
1319000 

२२ 
मर्हला स्वास््य स्वयं सेबवका को रेिेसर 
तालीम (३ र्दन) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान 

चालु 
300000 

  जबमा   43380000 
 

कृबर् शाखा  (आ. व. २०७८।०७९) 

क्र. सं.  कायकु्रम र आयोजनाको नाम स्रोत  बवर्नयोजन  

1 एक वडा एक कृबर् पकेट के्षि  400000 

2 
मैसमी तथा बेमैसमी तरकारी खेती प्रबद्र्धन 
कायकु्रम  100000 

3 
५० % अनुदानमा धानको बवउ बवतरर् 
कायकु्रम  200000 

4 
५० % अनुदानमा गहुको बवउ बवतरर् 
कायकु्रम  400000 
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5 च्याउ खेती प्रबद्र्धन कायकु्रम  200000 

6 आकस्मीक बाली संरक्षर्   300000 

7 र्मर्न ल्याब स्थापना कायकु्रम   400000 

8 नगर प्रमुख युवा उद्यमी कायकु्रम   500000 

  जबमा   2500000 
 

पश ुसेवा शाखा  (आ. व. २०७८।०७९) 

क्र. सं.  कायकु्रम र आयोजनाको नाम स्रोत  बवर्नयोजन  

1 और्धी खररद  1000000 

2 कृर्क स्तररय बवर्य बबशेर् तार्लम   300000 

3 र्हउदे घाँसको बवउ बवतरर्  300000 

4 बर् ेघाँसको बवउ बवतरर्  150000 

5 पश ुस्वास््य घुबती र्शबवर  80000 

6 माशु पसल सधुार  100000 

7 र्मल्क क्यान बवतरर्  70000 

  जबमा  2000000 
 

कृबर् र पश ुसेवा शाखा   शशत ुआ ब २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत 

बबर्नयोम्जत 
बजेट 

१ 
आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृबर् तफुका 
साना व्यवसार्यक कृबर् उत्पादन केरर (पकेट) 
बवकास कायकु्रम र्नररतरता 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

1200000 

२ र्कसान सूचीकरर् कायकु्रम 
नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

300000 

३ 
आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको 
साना व्यवसार्यक कृबर् उत्पादन केरर (पकेट) 
बवकास कायकु्रम र्नररतरता 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

700000 
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४ 
मकै बालीको साना व्यवसार्यक कृबर् उत्पादन केरर 
(पकेट) बवकास कायकु्रम सञचालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

1200000 

५ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको माछाको 
साना व्यवसार्यक कृबर् उत्पादन केरर (पकेट) 
बवकास कायकु्रम र्नररतरता 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

800000 

६ 
खाद्यारन वालीको उरनत वीउ उपयोगमा मूल्य 
अनुदान 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

1800000 

७ ईबपडेर्मयोलोजी ररपोर्टुङ 
नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

6000 

८ 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईरफुएरजा, बडु फ्लु, AMR, 

र्सबष्टसकोर्सस, टक्सोप्ठलाज्मोर्सस आर्द बवर्भरन 
सरुवारोग सबबम्रध रोकथाम तथा र्नयरिर्का लार्ग 
सचेतना कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

20000 

९ 
कृबर् तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राबवर्धकहरुको 
तलव भत्ता 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

400000 

१० कृबिम गभाधुान र्मसन कायकु्रम 
नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

394000 

११ उरनत वीउ बवतरकलाई प्रोत्सहान अनुदान 
नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

300000 

१२ 
कृबर्, पशुपरछी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावर्धक 
कायकु्रम 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

100000 

१३ 
कोल्डरुम/पोटेवल कोल्ड च्याबवर र्नमारु् (लागत 
साझेदारी ५० प्रर्तशत ) 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

1100000 

१४ 

सबभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रर्तस्पधा ु
बबृि गनकुा लार्ग कम्बतमा ५ जनाको समुहमा 
प्रबबर्ध हस्तारतरर् 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

140000 

१५ 
उरनत वीउ उपयोग अनुगमन र्नररक्षर् एवं वैठक 
सञचालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चाल ु

100000 

  जबमा   8560000 
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समाम्जक बवकास शाखा आ ब २०७८।०७९ 

क्र. 
सं.  

कायकु्रम र आयोजनाको नाम स्रोत  बवर्नयोजन  

1 
सहकारीको क्षमता अर्भबिृी तथा व्यवस्थापन 
तार्लम    200000   

2 
औद्योगीक के्षिमा नयाँ लागनी कताुहरुलाई 
परुुस्कार कायकु्रम  25000   

3 
सहकारीहरुलाई सचूना प्रर्ालीमा आवि 
व्यवस्थापन तार्लम (कोपोर्मस)  300000   

4 
नगर स्तररय सहकारी सर्मती गठन र बठैक 
संचालन   50000   

5 
गैर सरकारी संघ संस्था अर्भमखुीकरर् गोष्ठी 
संचालन   50000   

6 उत्कृष्त सहकारीहरुलाई परुुस्कार  25000   

7 सहकारी एकीकरर् कायकु्रम   150000   

8 सहकारी सबपती सबुिकरर् सबबरधी तार्लम   100000   

9 लोपउरमखु सोनाहा जार्त प्रबधुन कायाुक्रम  500000   

1 
१००० र्दने आमा सँग उप प्रमखु आमा बचाउ छोरी 
हुकाउु कायकु्रम   500000   

2 लोक सेवा आयोग कक्षा संचालन  मर्हलाहरुलाई  300000   

3 
बालबवबाहा रयनूीकरर् र बाल श्रम मकु्त समाज 
र्नमाुनका लार्ग सचेतना कायकु्रम   100000   

4 र्भबवरन र्दवश तथा कायकु्रमहरु संचालन   200000   

5 अपांगता पररचय पि बवतरर् बठैक खच ु  50000   

6 
अपांगता भएका व्यबक्तहरुका लार्ग राहत समाग्री 
बवतरर् कायकु्रम 

 250000 
  

7 
बालक्लब सचेतना, उपयोगी बाल समाग्री 
हस्तारतरर् कायकु्रम  100000   
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8 बाल राहत कोर्   50000   

9 लैंर्गक र्हरसा र्नवारर् कोर्  50000   

10 
मानर्सक सरतुलन गमुाएका मर्हला तथा 
बालबार्लका र अल्पिपरेका व्यबक्तहरुको लार्ग 
सहयोग कायकु्रम   100000   

11 र्दवा सेवा जेष्ठ नागररक  250000   

12 बादी समदुायको संरक्षर् तथा प्रबद्र्धन कायकु्रम  150000   

बन बातावरर् संरक्षर् शाखा  500000    

 

समाम्जक बवकास शाखा शशतु आ ब २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

१ कामका लार्ग पाररश्रर्मक अनुदान 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 4422000 

२ 
सञचार सामाग्री प्रसारर् तथा छपाइु (सञचार 
र पँहुच अर्भयान सञचालान) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 220000 

३ 
सुरम्क्षत नागररक आवास कायकु्रम :-प्रदेश नं. 
5 को बर्दुया म्जल्ला के्षि नं. २ अरतगतु 
राजापुर नगरपार्लका- ३०३ वटा 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

5705000 

४ 

पोर्र् संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, 

कृबर्, पशुसेवा, मर्हला तथा बालबार्लका, र्शक्षा 
र शासकीय प्रवरध) के्षिका कायकु्रमहरू 
सञचानल) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 2454000 

५ 

पोर्र् सुधारको लार्ग बवपरन समूदायका 
मर्हला समूह वा सहकारीहरूलाई बवपरन 
सदस्यहरूको आयआजनु सुधार कायकु्रमको 
गन ुअनुदान 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 646000 

६ 
अरय बवबवध खच-ुMobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 

accountability 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 81000 
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७ 

सुरम्क्षत नागररक आवास कायकु्रम :-प्रदेश नं. 5 

को बर्दुया म्जल्ला के्षि नं. २ अरतगतु राजापुर 

नगरपार्लका- ३9 वटा (२०७१ सालको बािी 
पर्हरोवाट प्रभाबवत) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

995000 

८ 

मर्हला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यबक्त, 

ज्येष्ठ नागररक र यौर्नक तथा लैंर्गक 

अल्पसंख्यक का त्याङ्क संकलन र 
अधावर्धक गन े

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 100000 

९ 
र्सबबआईएमएनर्सआई Onsite कोर्चङं्ग र 
समता तथा पहँुच कायकु्रम 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 200000 

  जबमा   14823000 
 

राबिय पररचय पि तथा पञजीकरर् सेवा ईकाइ शशतु (आ व २०७८।०७९) 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

१ 

बवभागले उपलव्ध गराएको तार्लम खाका 
बमोम्जम घटना दता ुतथा सामाम्जक 
सुरक्षा सबबरधमा नपा/गापा, वडा 
कायालुयका कमचुारीहरुको लार्ग तार्लम 
तथा जनप्रर्तर्नर्धहरुलाई अर्भमुम्खकरर् 
कायकु्रम सञचालन 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 270000 

२ 

एम. आइु. एस. अपरेटर र र्फल्ड 
सहायक देर्नक भ्रमर् भत्ता तथा यातायत 
खच ु

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 156000 

३ 
एम. आइु. एस. अपरेटर र र्फल्ड 
सहायको लार्ग सञचार खच ु

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 8000 

४ 
अरय बवबवध खच-ुPeriodic meeting costs 

of LGPCC 

नेपाल सरकार - 
शसत ुअनुदान चालु 23000 

५ 
एम. आइु. एस. अपरेटर र र्फल्ड सहायक 
पाररश्रर्मक, चाडपव ुखत ुतथा पोशाक खच ु

नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

786000 

६ 
मेर्शनरी आजार तथा फर्नचुर ममतु सबभार 
(सेवा केरर सञचालानाथ)ु 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

96000 
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७ 
स्थानीय तहका कमचुारी र जनप्रर्तर्नर्धहरुको 
लार्ग अनगुमन तथा मलु्याकन खच ु

नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

80000 

  जबमा   1419000 

 

प्रधानमरिी रोजगार कायकु्रम आ व २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

1 
रोजगार सेवा केररको सञचालन (अनगुमन, सञचार, 
स्टेशनरी, ममतु,अरय) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

205000 

2 रोजगार सयंोजकको पोसाक 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

10000 

3 रोजगार सयंोजकको तलव 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

468000 

5 कामका लार्ग पाररश्रर्मक अनदुान (यवुा रुप) नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

3800000 

6 मसलरद सामान खररद (सेवा केरर सञचालानाथ)ु 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

180000 

7 रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

10000 

8 कामका लार्ग पाररश्रर्मक अनदुान (यवुा रुप) 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

41000 

9 प्राबवर्धक सहायकको पोसाक 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

10000 

10 प्राबवर्धक सहायकको तलव 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

367000 

13 रोजगार सहायकको तलब 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान चाल ु

367000 

14 
रोजगार सेवा केररको सदुृर्िकरर् (कबप्ठयटूर, फर्नचुर 
र्फक्चस,ु क्यामरा, अरय बवद्युतीय उपकरर्) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनदुान पुजँीगत 

200000 

  जबमा   5658000 
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अरय शशतु कायकु्रम आ व २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

1 

नवीकरर्ीय ऊजा ुप्रवर्ध जडान 
(वायोग्याँस/बवद्युतीय चलुो/सुधाररएको चलुो/सौय ु
ऊजा)ु 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

800000 

2 

गररबी र्नवारर्का लार्ग लघु उद्यम बवकास 
कायकु्रम संचालन र्नदेर्शका, २०७७ बमोम्जम 
लघु उद्यम बवकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी 
र्सजनुा गन े

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 2160000 

3 युवा उद्यमशीलता प्रबिुन कायकु्रम 
नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 75000 

4 

गररबी र्नवारर्का लार्ग लघु उद्यम बवकास 
कायकु्रम संचालन र्नदेर्शका, २०७७ बमोम्जम 
उद्यमीको स्तरोरनती (आवश्यकता पर्हचानका 
आधारमा पुनताजुगी र एडभारस सीप बवकास 
तार्लम कायकु्रम) 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान चालु 500000 

5 
वडा नं.४,७,९ र १० मा उच्च मचान र्नमारु् 

राजापुर नगरपार्लका वडा नं.४,७,९ र १० 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

3000000 

6 
वडा नं.२ काेे नवज्याेेर्त आ.बव.काेे बवद्यालय 
भवन र्नमारु् राजापुर नगरपार्लका वडा नं.२ 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

3000000 

7 

छोटकी काला बरजर जोगीपुर मैलानाला, कुर्नया 
करमोहनी मैला नाला, बपपलघाट झो.पु. 
६/९,बसरता मल्टी स्पान ट्रस पुल राजापुर ५, 

रतैया नाला ट्रस पुल राजापुर ८, राजापुर 

नगरपार्लका, बर्दुया 

नेपाल सरकार - शसत ु
अनुदान पुँजीगत 

5000000 

  जबमा   14535000 

 

 

 



 
 

71 
 

नेपाल सरकार समपुरक अनुदान आ व २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

1 
वडा न ५ को पहाडीपुर देम्ख वडा न १० लालपुर 
सबम सडक कालोपिे  

नेपाल सरकार - 
समपुरक अनुदान 

पुँजीगत 

१९५००००० 

नेपाल सरकार बबरे्श अनुदान आ व २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

१ सुरम्क्षत बवद्यालय खानेपानी पररयोजना 
नेपाल सरकार - बवरे्श 
अनुदान पुँजीगत 

16600000 

 

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान आ व २०७८।०७९  

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

1 

वडा न २ को चनैपुर देम्ख गेरुवा र राजापुरको 
र्समाना सबम (गेरुवाको ५ र ६ वडा) क्रमागत 
सडक कालोपिे 

प्रदेश सरकार - 
समपुरक अनुदान 

पुँजीगत 

5000000 

2 
धोबवनपुर देम्ख फते्तपुर हुदै पुरैना सबम आर र्स 
र्स वाल र्नमारु् सर्हत सडक स्तर उरनती 

प्रदेश सरकार - 
समपुरक अनुदान 

पुँजीगत 
5000000 

३ 
वडा न २ जोतपुर र्समाना देम्ख वडा न ५ 
पाहाडीपुर हुदै वडा न ८ खल्ला टोल हुलाकी 
सडक सबम कालोपिे 

प्रदेश सरकार - 
समपुरक अनुदान 

पुँजीगत 
5000000 

४ 
ररनेसा बोडीङ्ग देम्ख शाम्रतपुर चोक हुदै 
र्भबमापुर फर बपपल सबम कालोपिे 

प्रदेश सरकार - 
समपुरक अनुदान 

पुँजीगत 
5000000 
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प्रदेश बबरे्श अनदुान आ व २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

१ 
मुख्य मरिी ग्रार्मर् बवकास तथा रोजगार 
कायकु्रम 

प्रदेश सरकार - बवरे्श 
अनुदान पुँजीगत 

७०००००० 
 

प्रदेश सरकारबाट शशतु अनुदान आ व २०७८।०७९ 

क स कायकु्रम  श्रोत बबर्नयोम्जत बजेट 

1 

शंकरपुर र लाल्चीपुर जोड्ने औकहना 
झरर्मा ६ र्म को सानो पुल सर्हत 

छेउमा तट्बरध 

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 

1700000 

2 बोक्सीरया कुलोमा प्रखाल र्नमाुर्  

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 

1600000 

३ 
वडा नं. ६ र ९ जोड्ने नालामा 
कल्र्भट  

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 

1600000 

४ 
टेर्डया चोक देम्ख खेलकुद रंगशाला 
सबमको बाटो ग्राभेल  

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 

1600000 

 5 

धोबवनपुर चोक देम्ख कटरररया जाने 
बाटोको दबुै तफु नाली र्नमाुर्  

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 1500000 

 6 

शंघस ुनगर मुक्त कमैया बस्तीको 
गेलानपुरुवा बवचको झरर्मा बक्स 

कल्र्भट र्नमाुर् 

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 

1200000 

 7 
लाल्चीपुर सामुदायीक भवन र्नमाुर्  

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 1800000 

 8 

बार्लकतानी तथा त्याकं 
अध्यावर्धक 

प्रदेश सरकार - सशत ु
अनुदान पुँजीगत 50000 

 9 

कृबर्, पशुपरछी अर्धकृत जनशबक्त 
सेवा करार    494000 

  जबमा   11544000 
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अनुसचूी १० 

प्रधानमरिी रोजगार कायकु्रमबाट सञचार्लत योजनाहरु 

प्रधानमरिी रोजगार कायकु्रम, रोजगार सेवा केरद िारा संचार्लत योजनाहरु बववरर्  

आ.व. २०७८।०७९ वडा स्तरीय योजना संचालन  

योजना नाम  श्रर्मक संख्या   कैर्फयत  

वडा नं १  
    

झवही डोगारपुर देम्ख सोनपुरको र्समाना सबमको बाटो ममतु 
    

कोठारपुर र्कम्ल्नक भवन देम्ख प्रदेशL थारुको घर हुदै 

सोनपुरको र्समाना सबमको बाटो ममतु 
    

कोठारपुर राजारामा थारुको घरदेम्ख प्रदेशी  थारुको घर 
सबमको बाटो ममत 

    

र्टहुनी बाल भगबान थारुको खेत देखी बवरवल थारुको खेत 
सबमको बाटो मर्रमतु 

    

वडा नं २  
    

बालाबजार देखी खानेपानी टयाडकी देम्ख तल बगदुही सबम 
नयाँ बाटो र्नकाल्ने  

    

मैलाको र्कनार जयपुर जाने बाटोको ममतु गन े 
    

वडा नं ३  
    

गरे्श अयालुको घर देखी वडा नं १ र्समाना सबम बपच बाटो 
दवुै तफु नाला सफाई  

    

टेर्डया बैधनाथ मम्रदर देम्ख दम्क्षर् बादी टोल सबमको 
झरर् सफाई  दवुै तफु  

    

रजपुरुवा कृष्र्ी थारुको घरदेम्ख सुकदेव थारुको घरसबम 
बाटो ममतु 

    

मुरैया लौटन थारुको घर देम्ख मुकेश शाहीको घर सबम नाला 
सफाई  

    

र्तघ्रा राम प्रसाद थारुको खेतदेखी फुलबारी सामुदार्यक बनको 
र्समानासबम झरर् सफाई  

    

नंगापुर सुरज मेर्डकल देम्ख सामुदार्यक भवनसबमको नाला 
सफाई  

    

बाटो मरैया र्भमापुर कुलो देम्ख उत्तर मुरैया हुदै बडी कलोको 
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पुलसबम नाला सफाई  

बाटो मुरैया चबफा थरुनीको घर देम्ख ५ नं वडा र्समाना 
सबम झरन सफाईु  

    

खानेपानी पाइप बवस्तार  
    

वडा नं ४ 
    

बजारको नाला सरसफाई  
    

मुरकटा देम्ख बेलासा जाने बाटो स्तरोरनती  
    

राजापुर बजारको खानेपानी पाइलाइन बवस्तार  
    

छेर्दया बाटो र कुलो ममुत  
    

खानेपानी पाइप बवस्तार  
    

वडा नं ५ 
    

खल्लाजयपुर देम्ख वडका भौरा जाने बाटो स्तरोरनती  
    

मोहनपुर टोलको बाटो स्तरारती बदालपुर 
    

सोहररया जोन बाटो स्तरोरनती बदालपुर 
    

जयपुर मैलानाला म्स्थत बाटो स्तरोरनती बाटो छेउछाउमा 
जैबवक तटबरधन  

    

जयपुर  गोदाम सामुदार्यक बनमा बपकर्नक पाकु र्नमारु्  
    

जयपुर झरन सरफाई 
    

पहाडीपुर झरन सफाई 
    

खल्लाजयपुर भौरा झरन सफाई  
    

दयरामपुर झरन सरफाइ 
    

र्नहालपुर झरन सरसफाइ 
    

छोटकी भौरा झरन सफाई 
    

गुलरपुर मुरैया झरन सरसफाइ बदालपुर 
    

राजापुर न.पा. ५ श्रीपुर टोल देम्ख राजापुर वडा नं ६ उदयपुर 
जोडने टयाक सर्हत नयाँ सडक र्नमारु्  

    

बदालपुर समुदार्यक बन नसरुीमा बपकर्नक पाकु  र्नमारु् 
    

जयपुर म्स्थत मैलानाला र्कनारमा आयघुाट र्नमारु्  
    

वडा नं ६ 
    

महुवा दम्क्षर्पुर रोड देम्ख पहाडनीनगर दलैनाला र्समाना 
सबम बाटो स्तरउरनती 

    

६ नं वडा र्भि पन ेरतैया नाला झरन सरसफाई कायकु्रम 
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राजापुर ६ नं वडा अरतगतु पन ेहुलाकी सडक खण्डमा 
बकृ्षारोपर् तथा सरसफाई कायकु्रम 

    

झप्ठटी गाँउमा सरतराम थारुको टोलमा बाटो स्तरउरती 
    

राजापुर ६ नं वडा जमुनाबोझी र बवक्रमपुर पक्की रोड 

छेउछाउमा माटो ग्राभेल पटानी तथा मम ु 
    

वडा नं ७ 
    

बुर्िकुलोको र्डल ममतु जैबवक तटबरधन 
    

शंकरपुरको घोघोले टोल बाटो स्तरउरनती 
    

भालुफाँटा बाटो स्तरउरती  
    

लाल्चीपुर देउखरेु टोल बाटो स्तरउरती  
    

वडा नं ७ को बवर्भरन स्थानका कुलो तथा झरन ममतु 

सरसफाई  
    

वडा नं ८ 
    

रतैया र बुिीकुलो तटबरधन गन े
    

भोगपुर गाँ भरत ररमालको घर देम्ख दम्क्षर् र्हरालाल थारुको 
घर सबमको सडक दायाँ बाया नाला र्नकाल्ने  

    

वडा नं ९ 
    

दगुानुगर पुरानो गाँउ देम्ख भारत बोडर सबम जाने बाटो 
ममतु  

    

पकर्डयापुर देम्ख इशवरीगंज समम बोडु बाटो टयाक खोल्ने  
    

इशवरी खचुमोर्चया थारुको घर देम्ख मचान जाने बाटो ममतु  
    

वडा नं १० 
    

गरधलैा बाटो स्तरउउरनती  
    

हररनगर बाटो स्तरउरनती 
    

करमोहनी बोटा स्तरउरनती  
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/fhfk'/ gu/kflnsf % g+= j8f cGu{t /x]sf] ljleGg :yfgdf /x]sf] ;8s / rf]sx?nfO{ tkl;n adf]lhdsf] 

gfds/0f ug]{ elg j8fut ;ldltsf] a}7saf6 lg0f{o kl/t ul/of}+ . 

tkl;n 

 ufpF÷6f]nsf] ;8s / :yfgx? gfds/0f rf]s / ;8s s}lkmot 

! /fhfk'/ g=kf=@ hf]tk'/ l;dfgf b]lv abfnk'/ 

,kxf8Lk'/,a;Gtf xFb} j8f g+=* x'nfsL /fhdfu{ ;Fu hf]8'g] 

;8s  

zf/bf–pQd dfu{  

@ /fhfk'/ g=kf=# sf] l;dfgf b]lv kxf8Lk'/ bof/fdk'/,hok'/ 

/ emK6L x'Fb} d}nfgfnf ;Ddsf] ;8s  

zlxb dfu{  

# zxLb dfu{ -k"j–klZrd_ / zf/bf pQd dfu{ -pQ/–blIf0f_ 

dng kxf8Lk'/ 

ldng rf]s  

$ g]=/f=cf=lj=abfnk'/ /x]sf] blIf0fsf] rf]s km'njL/ afaf rf]s  

% lqj]0fL ahf/ rf]s lqj]0fL rf]s  

^ hok'/–8f]Fu/k'/ ;Fu hf]8\g] ;8s ;'Gb/ rf]s  

& emK6L blIf0f rf]s  zlxb rf]s  

* a8\sf ef}+/f rf]s /fhbLk rf]s  

( lzj dlGb/ glhs rf]s hok'/  lzj rf]s  

!) abfnk'/ pQ/ rf]s  zf/bf pQd rf]s  
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अनुसूची ११ 

बवर्भरन संघ संस्थाहरुबाट प्राि कायकु्रम 

 

e]/L jftfj/l0fo ljlzi6tf ;d'x -la u|'k_ 

g]kfnu+h–!*, sf/sfFbf}, afFs]  

kl/of]hgfsf] gfd M afn ljjfx /f]syfd kl/of]hgf -gf]/f8_  

;xof]uL ;+:yf M Knfg O{G6/g]zgn g]kfn 

kl/of]hgf ;~rfng ePsf] :yfg M /fhfk'/ gu/kfnLsf 

cf=j= )&*÷)&( sf] sfo{qmd tyf ah]6 

qm=;= lqmofsnfk kl/df0f hDdf /sd 

!= l;cf];L ;xhstf{sf] kfl/>lds -@ hgf_ @$ @^@)*)÷– 

@= l;cf];L s]Gb| ;~rfng ;fdfu|L ! %!@&#÷– 

#= l;cf]l; s]Gb|df cltl/Qm lqmofsnfk @% !^@%)) ÷– 

$= l;cf]l; Joj:yfkg ;ldlt sf] q}dfl;s a}7s * !^))) ÷– 

%= lszf]/Lx?nfO{ of}g tyf k|hgg :jf:Yo ;DalGw 

k/fdz{ 

$ $!)*)÷– 

^= l;cf];L s]Gb|sf] cg'udg $ !^))) ÷– 

&= gd'gf l;cf];L s]Gb| sf] :yfkgf ! !#!))) ÷– 

*= lszf]/ tyf lszf]/L / kl/jf/x? ljr of}g tyf 

k|hgg :jf:Yo ;DalGw cGt/lqmof 

* $%^))÷– 

(= of}g tyf k|hgg :jf:Yo / clwsf/ sf] ;]jfx? 

;DalGw cled'lv/0f 

% (#%$%÷– 

!)= dlxgfjf/L df k|of]u x'g] 3/]n Kof8 lgdf{0f ;DalGw 

tflnd 

@ %)*))÷– 

!!= l;cf];L Joj:yfkg ;ldltnfO{ of}g tyf k|hgg 

:jf:Yo ;DalGw cled'lvs/0f 

* $#%@)÷– 

!@= lbj;x?sf] cfof]hgf @ @$)))÷– 

!#= lszf]/ tyf lszf]/Lx?nfO{ of}g tyf k|hgg :jf:Yo 

;DalGw k/fdz{ 

$ !))#** ÷– 

!$= laBfnodf of}g a[xQ/ of}lgstf ;DalGw k7gkf7g !%) &%)))÷– 

!%= laBfnodf cltl/Qm lqmofsnfk @% !@(*%) ÷– 
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!^= kfnLsf :t/Lo  of}g tyf k|hgg :jf:Yo ;DalGw 

;+jfb sfo{qmd 

# !)@$(* ÷– 

!&= wd{u'?, gful/s cu'jf, j83/ x? lar ;+jfb 

sfo{qmd 

! !)%!) ÷– 

!*= Affnljjfx la?4 ;d'bfo:t/df hgr]tgfd'ns 

sfo{qmd 

! !)!%% ÷– 

!(= hf]lvddf k/]sf o'jfx?nfO{  lszf]/Lx?nfO{ 

afnljjfx /f]Sgsf nfuL Joj;foLs tflnd 

!) @^%!!(÷– 

@)= cfocfh{g a[l4sf nfuL kfnLsfn] cfof]hgf u/]sf 

tflnddf ;xefuL ljkGg dlxnfnfO{ 6f]sg ;xof]u 

% #@!#)÷– 

@!= lszf]/ tyf lszf]/Lx?sf] Ifdtf clej[l4 tflnd ! %)%^!÷– 

@@= afnljjfx lj?4 hgr]tgfd'ns sfo{qmd @ !((^* ÷– 

 hDdf cf=j )&*÷)&( sf] ah]6 !&##^$* ÷– 

    

 

sfo{s|dtyf ah]6 k]z ug]{ 9fFrf 

/fhfk'/ gu/klnsfdf k]z ul/Psf] 

cf=a= @)&*÷)&9  sf] k|:tfljt sfo{s|d tyf ah]6 

 

;+:yfsf] gfdM afFs] o'g]:sf] Sna   

7]ufgf M g]kfnuh+ pkdxfgu/kflnsf $ u0f]zk'/ b]jsf]6f dfu{ 

lkmN8 sfof{noM u'n/Lof gukflnsf j8f g+= % ldng6f]n 

;+:yfsf] ;Dks{ AolQmsf] gfdM /ljs'df/ t'nfw/  kmf]g÷df]=g+=M )*! $!!@#% 

;Rrflnt tyf k|:tfljt sfo{s|d tyf ah]6 

kl/of]hgfsf] gfdM बाल वििाह, कम उमेरमा हुने वििाह तथा जिरजवतत हुन ेवििाह न्युवनकरण पररयोजना 

;do cjlwM २०७८ असाि १७ b]lv २०७९ असाि १७ 

;fem]bf/ ;+:yfsf] gfdM Knfg Og6/g]zgn g]kfn 

qm=; lqmofsnfk hDdf /sd 

1 ljBfno :t/df afn;+/If0f gLlt th"df{ sfo{zfnf 141688.6 

2 
afn ;+/If0f gLlt, afn clwsf/ tyf sfg"gL k|fjwfg ;DaGwL lzIfs tyf 

ljJo; cled'vLs/0f 49279.94 
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qm=; lqmofsnfk hDdf /sd 

3 n}+lus ?kfGt/0f, ljBfno ;'wf/ of]hgf ;DaGwL k}/aL sfo{zfnf  15599.98 

4 
ljBfno cfrf/;+lxtf, of}g bJo{jxf/, b08 ;hfo nufot afn ;+/If0f ;jfndf 

cled'vLs/0f  16639.98 

5 ljBfnodf dlxgfjf/L :jR5tf Joj:yfkg ;'wf/ sfo{qmd  413999.5 

6 a}slNks lzIff tflnd -lzIfs_ 124999.9 

7 
ljBfno aflx/ /x]sf afnaflnsfsf tyf Gog l;sfO{ ePsf afnaflnsfsf  

nflu a}slNks lzIff sfo{qmd  167279.8 

8 ;sf/fTds cleefjsTj tflnd 20814.13 

9 ljBfno aflx/ /x]sf afnaflnsfsf] klxrfgsf nflu ;e{]If0f 179999.8 

10 ljBfno aflx/ /x]sf afnaflnsfsf ;Gbe{df cGt{lqmof sfo{qmd  120177.9 

11 afnljjfx Go"lgs/0fsf nflu /]l8of] sfo{qmd  62186.6 

12 afnljjfx ;DaGwL wd{'u'?nfO{ tflnd 106079.9 

13 ljBfno cltl/Qm lqmofsnfk ;xhLs/0f -afnljjfx_ 40484.34 

14 afnljjfx ;DaGwL ;r]tgf sfo{qmd  193668.3 

15 cGt/k':tf ;Djfb sfo{qmd -lszf]/L ;+u pkd]c/ jf pkk|d'v sfo{qmd 24718.98 

16 afnljjfx lj?4sf] cleofgdf k'?if ;+hfnx?sf] Ifdtf clej[l4 tyf kl/rfng  141424.8 

17 kl/of[hgf cGt{ut c;n cEof;x?sf] b:tfj]hLs/0f  18979.98 

18 afnljjfx ;DaGwL :yfgLo ;/sf/ tyf kl/of]hgfsf] k|ult k|:t'tL  51999.94 

19 
afnljfjfx tyf n}+lus lx+;f ;DaGwL 36gf Joj:yfkgsf nflu kflnsf :t/Lo 

;+oGq ;'b[9Ls/0f  -afn x]NknfO{g _ 29157 

20 afnclwsf/ ;ldltsf nflu tflnd 100880 

21 
afnljjfxsf ePsf afnaflnsfsf] ;xof]u sfo{qmd -k/fdz{, lzIff, cf}ifwL tyf 

cfsl:ds ;xof]u_  31323.74 

22 afnljjfx cj:yf ljZn]if0f ;e{}If0f  97759.89 

24 afn x]NkfnfOg !)(* ;~rfng ;xof]u  159593.1 

25 kflnsf :t/Lo Goflos ;ldltsf nflu tflnd 68543.92 

26 dgf];fdflhs tflnd -afnclwsf/ ;ldlt, k|x/L, sfg"g Joj;flos_  61593.74 

27 j8f :t/Lo afn clwsf/ ;ldlt u7g k"g{u7g 34319.96 
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qm=; lqmofsnfk hDdf /sd 

28 afnljjfx u/]sf afnaflnsfsf nflu k/fdz{ ;xof]u sfo{qmd  20999.97 

29 afnljfjx lj?4 lszf]/L cleofg 83199.9 

30 afnaflnsfsf ljBfno 6Lsfpsf nflu /0fgLLt lgdf{0f sfo{zfnf  275115.2 

33 kflnsf :t/Lo gful/s ;dfh ;~Hffnsf] ;anLs/0f  124799.9 

34 kflnsf :t/Lo gful/s ;dfh ;~Hffnsf] jflif{s ;ldIff  67599.92 

    30,44,909.00 

 

kl/of]hgfsf] gfdM EMERGENCY RESPONSE AND EARLY RECOVERY FUND (EREF)  

;do cjlwM २०७८ ÷२०७९  

;fem]bf/ ;+:yfsf] gfdM Knfg Og6/g]zgn g]kfn 

SN Activities Total Amount  

1 
Risk communication and messaging for communities by multiple approaches (broadcast 

through FM radios, banners, posters, youth groups etc.) 
  

1.1 Posters design and printing          30,000.00  

1.2 Broadcasting of COVID-19 awareness in local languages  165,000.00 

1.3 Youth group mobilization for message dissemination         50,000.00  

1.4 Wall painting for message dissemination        100,000.00  

1.5 Miking messages through local vehicle        160,750.00  

1.6 Messages dissemination through street drama        127,250.00  

1.7 School Awareness Events  207,500.00  

1.8 Orientation events to local government representatives  107,000.00  

2 
Provide essential COVID-19 focused kits which includes WASH kits, hygiene kits including 

MHM items, dignity kits, hand sanitizers, and masks to the most vulnerable families with 

installation of hand washing corners.  

  

2.1 Hygiene Promotion Activities  264,500.00  

2.2 Purchase and distribution of COVID-19 kit Hygiene Kits including MHM items and PPEs.     1,710,500.00  

2.3 Installation of hand washing corners        130,000.00  

  Sub Total    30,52,000.00  

 

kl/of]hgfsf] gfdM g]kfn jf9L pTyfglzn kl/of]hgf 
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;fdm]bf/ ;+:yfM k|flS6sn PS;g g]kfn 

sfof{Gjog ug]{ ;+:yfM ;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| g]kfn, afs] 

kl/of]hgf sfo{If]q M  

                   /fhfk'/ gu/kflnsf j8f g+= ! d'u{xjf 

                   /fhfk'/ gu/kflnsf j8f g+= ! k|]dgu/ 

                   /fhfk'/ gu/kflnsf j8f g+= #  lt3|f 

                   /fhfk'/ gu/kflnsf j8f g+= # rSvfk'/ 

                   /fhfk'/ gu/kflnsf j8f g+= # g+ufk'/ 

                   /fhfk'/ gu/kflnsf j8f g+= $ ;+3if{gu/ 

 

 

g]kfn jf9L pTyfglzn kl/of]hgfsf] Afflif{s sfo{qmd -cfly{s jif{ @)&*÷)&(_ 

qm=;+= lqmofsnfksf] gfd s}lkmot 

! af9L aLdf (Parametric insurance) sf] cjwf/0ff, ladfÍg k|lqmof, 

o;sf kmfObf tyf o;sf] d'nk|jfxLs/0f k|lqmofsf  af/]df 

kflnsf:t/df 5nkmn ug]{ . 

?=%),))) 

@ lakb hf]lvd Aoa:yfkg ;'zf;g n]vfhf]vf cf}hf/sf] dfWodjf6 
Kfflnsf:t/df lakb hf]lvd Aoa:yfkgsf ;jfndf  ePsf] Ifdtf / 

;'wf/ ug{'kg]{ If]q klxrfg ug{ ;xof]u ug]{ .  

?=!^),))) 

# :yflgo ;/sf/sf] lakb k"j{tofl/ tyf k|ltsfo{ of]hgf ÷ sfo{of]hgf 

÷ lgltlgod÷/0fg}lts of]hgf tof/ tyf cBfjlws ug{ ;xof]u ug]{ 

. 

?=!)),))) 

$ :yflgo cfktsflng sfo{;+rfng s]Gb| ;+rfngsf nfuL / 

k'jf{g'dfgdf cfwfl/t k"a{tofl/, SOP lgdf{0f ug{ kflnsfx?nfO{ 

cfjZos ;xof]u ug]{ . 

?=%),))) 

% /fl:6«o ÷cGt/fl:6«o lbj;x? dgfpgsf nflu ;xof]u ug]{  . ?=@),))) 

^ af9L pTyfglzntfsf If]qdf kflnsf:t/af6 ePsf nuflgx?sf] 

af/]df cWoog ug]{ . 

?=@),))) 

& ;d'bfodf /x]sf af9L pTyfglzn kf]6{n l/l8ª ;d'xnfO{ 5nkmn 

ug{sf nflu df]afOn 8f6f ;xof]u ug]{ . 

?=!^,@)) 

* :yflgo ;/sf/, ;/f]sf/jfnfx?;+u cGt/lqmofTds a}7s ug]{ tyf 

kl/of]hgfsf sfo{If]qdf cg'udg e|d0f u/fpg] .  

?=*%,))) 

( ;d'bfosf nflu jf9L pTyfglzntf dfkgaf6 cfPsf] glthfnfO{ gof 

;d'bfodf 5nkmn cfbfg k|bfg sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

?=@),))) 

!) ;d'bfonfO{ dg;'g k"j{ a}7s cfof]hgf ug{ / of]hgfdf ePsf ?=#),))) 
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lqmofsnfknfO{ sfof{Gjog ug{df ;xof]u ug]{ . 

!! ;d'bfo:t/df lakb hf]lvd Go"lgs/0f ;DalGw hgr]tgfd"ns 

sfo{qmd cfof]hgf ug]{ . 

?=#),))) 

!@ ;d'bfosf nflu jf9L pTyfglzntf dfkgaf6 cfPsf] glthfnfO{ 

:yflgo ;/sf/ / ;/f]sf/jfnfx?;+u 5nkmn cfbfg k|bfg sfo{qmd 
;+rfng ug]{ . 

?=$),))) 

!# 3/w'/L txsf] jf9L ;'/Iff of]hgf tof/ ug{ ;d'bfonfO{ ;xof]u ug]{ . ?=!@,))) 

!$ jf9L k"j{;"rgf ;+rf/ k|0ffnL÷va/ cfbfg k|bfgsf nflu ;d'bfosf 

AolQmx?sf] gfdfjln kmNofS; lk|G6 ug]{ / :yflgo ;/sf/ tyf 

;/f]sf/jfnfx?nfO{ pknAw u/fpg]. 

?=@),))) 

!% Aff9Lsf] ;dodf cfsl:ds sIff ;+rfngsf nflu laBfno Aoa:yfkg 

;ldlt / lzIfsx?;+u cGt/lqmofTds sfo{qmd ;+rfng ug]{ ;fy} 

laBfly{x?nfO{ hnjfo' kl/jt{g / lakb hf]lvd Go"lgs/0f tyf 

Aoa:yfkg ;DalGw cled'lvs/0f ug]{ . 

?=#^,))) 

!^ ;d'bfodf Aff9Ln] c;/ u/]sf 3/x?nfO{ k'glg{df{0f ug{sf nflu 

:yflgo ;/sf/ / lhNnf k|zf;g sfof{no;+u ;d'bfosf] ;dGjo / 

;DaGw la:tf/ u/fpg] . 

?=%,))) 

!& ljkb hf]lvd Go"lgs/0fdf nuflg clea[l4 ug{sf nflu :yflgo 

;/sf/, k|fOe]6 ;]S6/, ;xsf/L, ;fd'bflos jg, cfdf ;d"x, o'jf 

Sna / ;d'bfosf] lardf cGt/lqmofTds a}7sx? ;+rfng ug]{ . 

?=@$,))) 

!* ;d'bfo ;'/Iffsf nflu ;d'bfodf x'g] laleGg zf]if0f tyf b'/frf/af6 

;'/lIft /xg] ;DalGw cled'lvs/0f sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

?=^^,))) 

!( ;d'bfodf s[lqd gd"gf 36gf cEof; ;+rfngsf nfuL ;xof]u ug]{ . ?=$*,))) 

@) ;'rsf+sdf cwfl/t af9L aLdf (Parametric insurance) sf] 

cjwf/0ff, o;sf kmfObfx? / k|a4{g ;DaGwdf :yflgo ;/sf/ / 

;xsfl/sf nflu cled'lvs/0f sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

?=%),))) 

@! ;'rsf+sdf cfwfl/t af9L aLdf (Parametric insurance)  sf] 

cjwf/0ff, o;sf kmfObfx?, o;sf] k|a4{g / ahfl/s/0f ;DaGwdf 

cu'jf s[ifs / ;fd'bflos lakb Aoa:yfkg ;ldltsf nflu 

cled'lvs/0f ;+rfng ug]{ . 

?=$),))) 

@@ ;d'bfosf nflu k"jf{g'dfgdf cfwfl/t k"j{;"rgf ;DalGw 

cled'lvs/0f sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

?=@$,))) 

@# a[Iff/f]k0fsf sfo{qmd ;+rfng ug]{ . ?=%%,))) 

@$ ;d'bfodf ;'/lIft cfjt hfjtsf nfuL sNe6{÷xo'dkfOk tyf 

l;rfO ;'lawf / pRr wf/f lgdf{0fdf ;xof]u ug]{ .  

?=%)),))) 

@% cfod"ns÷l;kd"ns tflnd ;+rfng ug]{ . ?=@%),))) 

@^ aiff{dfkg s]Gb| :yfkgf ug]{ . ?=#)),))) 

@& kl/of]hgfsf] cWoogaf6 k|fKt l;sfO, /fd|f cEof;x?nfO{ ?=$),))) 



 
 

83 
 

kflnsf:t/df 5nkmn tyf l;sfO cfbfg k|bfg sfo{qmd ;+rfng 

ug]{ . 

@* ;d'bfosf nflu af9L pTyfglzn dfkgaf6 k|fKt glthfsf] cfwf/df 

;+rfng ePsf ultlalwx? tyf ;'rsf+sdf cwfl/t af9L aLdf 

(Parametric insurance);DalGw eP u/]sf ultlalwx?sf] af/]df 

;fy} :yfgLo :t/sf] of]hgf th'{df k|lqmofnfO{ k|efjsfl/ agfpg / 

ljkb hf]lvd Go"gLs/0f hgr]tgf clea[l4 ug{sf nfuL / af9L 

pTyfglzntf d'nk|aflxs/0f ug{ :yfgLo Pkm Pd÷5fkf klqsf;+u 

ldn]/ sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

?=!@),))) 

@( Aff9L kZrft ;d'bfodf o;sf] k|efj d'NofÍg cWoog ug{sf nflu . ?=*%,))) 

 hDdf ?=@,@(^,@)) 
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USAID’s Tayar Nepal Project 

 

k/Lof]hgfsf] gfd M USAID’s Tayar Nepal – Improved Disaster Risk Management Project 

 

sfo{If]q M /fhfk'/ gu/kflnsf alb{of 

 

qm; sfo{qmdsf] gfd PsfO{ nIo s}lkmot 

s ljkb hf]lvd Joj:yfkg cGtu{t 

;+/rgfut / gLltut Joj:yfkgdf ;xof]u ug{] . 

k|:tfljt lqmofsnfkx? USAID 
af6 l:js[t eP kl5 dfq ;~rfng 

u/Lg]5 .  

! gu/kflnsf :t/df k|ltsfo{ 6f]nL u7g k6s  !)  

@ EDMS/ MEOC strengthening-(Equipment support) k6s !  

# Update DRR policy & Strategic Plan of action k6s  !  

$ Facilitate to conduct LDMC/WDMC/MPDRR meeting k6s $  

% Core and Twin gu/kflnsfx? ljr cg'ej cfbfg k|bfg ug]{ . k6s @  

^ National and international day celebration related to DRRM k6s $  

& Support on National Building Code Implementation k6s !   

v  gu/kfnLsfsf] ljkb hf]lvd Go"lgs/0f tyf Joj:yfkg ;+u 

;DalGwt Ifdtf clej[l4 ug{]  

k|:tfljt lqmofsnfkx? USAID 
af6 l:js[t eP kl5 dfq ;~rfng 

u/Lg]5 . 

! :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg ;ldltnfO{ ;dfa]zL ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tfnLd  k6s  !  

@ O{GhLlgo/x?nfO{ National Building Code, Retrofitting training and 
Mason training  

k6s  !  

# Emergency management training (IRA. Emergency logistic, 

Emergency communication (VHF),  

k6s  !  

$ Fire risk management training k6s  !  

% Task force training (FA, SAR, EWS) k6s  !  

u  gu/ :tl/o hf]lvd ;Da]bgzLn e' pkof]u 

of]hgf tof/ tyf sfof{Gjogdf ;xof]u 

k|:tfljt lqmofsnfkx? USAID 

af6 l:js[t eP kl5 dfq ;~rfng 

u/Lg]5 . 

! gu/ :tl/o hf]lvd ;Da]bgzLn e' pkof]u of]hgfn] lgb{]z u/]sf] lqmofsnfkx? 

sfof{Gjogdf ;xof]u 
k6s !  

@ Municipal land use policy  k6s !  

# Risk Sensitive Planning Regulations and building by-laws k6s  !  

3 ljkb\ hf]lvd clNks/0fsfsf] nfuL ljz]if sfo{qmdx? ;~rfng   k|:tfljt lqmofsnfkx? USAID 
af6 l:js[t eP kl5 dfq ;~rfng 

u/Lg]5 . 
! Support on implementing RSLUP recommended mitigation measures k6s  !  

 ljkb hf]lvd Go"lgs/0fdf lghL If]qsf] ;xeflutf nufgL k|a4{g ug{] k|:tfljt lqmofsnfkx? USAID  

af6 l:js[t eP kl5 dfq ;~rfng 

u/Lg]5 . 

! ljkb\ hf]lvd Go'lgs/0f pTyfglzn pTkfbg,b[li6sf]0f / k|ljlwx? nfO{ k|jw{g ub}{ 

lglhIf]q;+u ;xsfo{ ug]{ .  

   

@ cg'bfg dfkm{t gljgtd ljdf pTkfbgsf] k|rf/ k;f/ tyf k|jw{g ug{] k6s  !   

# Build disaster resilience of private sector actors (encourage integration of 

DRRM in business plans and business continuity management)  
k6s  !  

 

 


