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विधेयक संखययाः 

विवियोजि विधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७९ 

कािासोती िगरपाविका 

 



 

2 
 

उदे्दश्य र कयरण 

कािासोती िगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायिको िावग स्थािीय 

सवचित कोर्बाट केही रकम खिि गिे अवधकार विि र सो रकम विवियोजि गिि बाचछिीय 

भएकािे यो विधेयक पेश गिनि परेको हो । 

प्रस्तनत विधेयकिे स्थािीय सवचित कोर्बाट खिि गिे अवधकार र विवभन्ि महातर्ि / तर्ि िे गि े

सेिा र कायिको विवमत्त विवियोजि गिि सक्िे व्यिस्था गरेको छ । 

 

 

द्रस्टव्याः यो विधेयक अर्थ विधेयक हो । 
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आवर्थक बर्थ २०७९/०८० को सेिय र कययथकय लयवि स्र्यनीय सवचित कोर्बयट केही 

रकम खिथ िने र विवनयोजन िने सम्िन्धमय व्यिस्र्य िनथ बनेको विधेयक   

 

प्रस्तयिनय : कािासोती िगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायिहरुको िावग 

स्थािीय सवचित कोर्बाट केही रकम विवियोजि गिे र सो रकम खिि गिे अवधकार विि 

िाचछिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोवजम कािासोती िगर सभािे यो ऐि 

बिाएको छ । 

१. संविप्त नयम र प्रयरम्भ : (१) यस ऐिको िाम “कािासोती िगरपाविकाको विवियोजि ऐि, 

२०७९” रहकेो छ । 

(२) यो ऐि संम्बत ्२०७९ श्रािण १ गते िवेख प्रारम्भ हुिेछ । 

२. आवर्थक िर्थ २०७९/०८० को वनवमत्त स्र्यनीय सवचित कोर् बयट रकम खिथ िने 

अवधकयर : आवथिक िर्ि २०७९/०८० को िगरकायिपाविका, िडा कायाििय र विर्यगत तर्ि ि े

गिे सेिा र कायिहरुका विवमत्त अिनसिूी १ मा उवलिवखत िाि ूखिि, पूूँवजगत खिि र वबवत्तय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. १,१३,९४,८८,०००।– (अक्षेरुपी एक अबि तेह्र 

करोड िौरान्ब ेिाख अठासी हजार रुपैयाूँ मात्र) मा िबढाई विवििष्ट गररए बमोवजम स्थािीय 

सवचित कोर्बाट खिि गिि सवकिेछ ।  

३. विवनयोजन : (१) यस ऐिद्धारा स्थािीय सवचित कोर्बाट खिि गिि अवधकार विइएको रकम 

आवथिक िर्ि २०७९/०८० को विवमत्त कािासोती िगर कायिपाविका, िडा कायाििय र विर्यगत 

तर्ि िे गिे सेिा र कायिहरुको विवमत्त विवियोजि गररिेछ । 
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(२) उपिर्ा (१) मा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि िगर कायिपाविकाको कायाििय, िडा 

कायाििय र विर्यगत तर्ि िे गिे सेिा र कायिहरुको विवमत्त विवियोजि गरेको रकम मध्ये कन िैमा 

बित हुिे र कन िैमा अपनगहुिे िवेखि आएमा िगर कायिपाविकािे बित हिुे शीर्िकबाट िपनगहिु े

शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ ।  

(३) उपिर्ा (२) जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 

जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा िबढ्िे गरी कन िै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक 

िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा विकासा र खिि जिाउि सवकिेछ । पूूँवजगत खिि 

र वित्तीय व्यिस्था तर्ि  विवियोवजत रकम साूँिा भनक्तािी खिि र व्याज भनक्तािी खिि शीर्िकमा 

बाहके अन्य िाि ूखिि शीर्िक तर्ि  सािि र वबत्तीय व्यिस्था वबवियोवजत रकम ब्याज भनक्तािी 

खिि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सािि सवकिे छैि ।  

तर िािन तथा पूूँवजगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 

रकम सािि सवकिेछ । 

(४) उपिर्ा (३) मा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

स्िीकृत रकमको १० प्रवतशत भन्िा बढ्िे गरी कन िै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम 

सािि परेमा िगर सभाको स्िीकृवत वििन पिेछ ।  

४. अवखतययरी तर्य कययथक्रम स्िीकृवत सम्िन्धी व्यिस्र्य : (१) प्रिवित कािनिमा जनिसनकै 

कन रा िेवखएको भएता पवि विवियोजि भएको रकम प्रिवित कािनिको अवधिमा रही खिि गि े

अवततयारी यो ऐि प्रारम्भ भएको विि िवेख अवधकार प्राप्त अवधकारीिाई हुिेछ । 

(२) उपिर्ा (१) मा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि िगर प्रमनखिे खिि गिे अवततयारी विए 

पवछ मात्र अवधकार प्राप्त अवधकारीिे प्रिवित कािनिको अवधिमा रही खिि िेतिनपिेछ । 
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(३) उपिर्ा (१) बमोवजमको खिि गिे अवततयारी प्राप्त भएको १५ विि वभत्र प्रमनख प्रशासकीय 

अवधकृतिे सम्िवन्धत महातर्ि  / शाखातर्ि  प्रमनख िाई कायिक्रम र बजेट सवहत प्रिवित कािनि 

बमोवजम खिि गिे अवततयारी विि सक्िेछ । 

(४) प्रिवित कािनिमा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि बजेट सिूिा प्रणािीमा समािेश 

भएको कायिक्रम कायािन्ियि गिे प्रयोजिको िावग स्िीकृत कायिक्रम मावििेछ । 
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अनुसूची – १ 

(दफा २ सँग सम्वन्धित) 

नेपालको संवविानको िारा २२९ (२) बमोन्िम 

सन्चचत कोषबाट ववननयोिन हुने रकम 

आ.व. २०७९/०८० 

 

अनुमयवनत स्रोतित आय अनुमयवनत व्यय 

वस.िं. वििरण रकम रु. वस.िं. वििरण रकम रु. 

१ आन्तररक आय ६३२२५००० १ िगरपाविका संिािि खिि २०९७९३००० 

२ वित्तीय समाविकरण अिनिाि िेपाि सरकार १९०९००००० २ ममित संभार कोर् १५०००००० 

३ राजस्ि बाूँडर्ाड िेपाि सरकार १२९३९२००० ३ समपनरक कोर् ३९५७५००० 

४ विशेर् अिनिाि िेपाि सरकार   ४ विपि ्व्यिस्थापि कोर् १००००००० 

५ समपनरक अिनिाि िेपाि सरकार   ५ िगर स्तरीय योजिा तथा कायिक्रम २२७३२०००० 

६ सशति अिनिाि िेपाि सरकार ५१९८००००० ५ िडा स्तरीय योजिा तथा कायिक्रम १११६००००० 

७ वित्तीय समाविकरण अिनिाि प्रिशे सरकार २३६६४००० ६ सशित अिनिाि िेपाि सरकार ५१९८००००० 

८ राजस्ि बाूँडर्ाड प्रिशे सरकार २२६७०००० ७ 

िगर स्तरीय योजिा सामावजक 

तर्ि  ६४००००० 

९ विशेर् अिनिाि प्रिशे सरकार         

१० समपनरक अिनिाि प्रिशे सरकार         

११ सशति अिनिाि प्रिशे सरकार         

१२ घरजग्गा रवजश्ट्रेशि ६०००००००       

१३ खािी तथा िविजन्य पिाथि ५०००००००       

१४ अन्य आय ७९८३७०००       

  

कुल जम्मय ११३९४८८००० 

  

 कुल जम्मय ११३९४८८००० 

    
 

यस सम्िवन्ध आय व्यय वििरण अिनसनिीमा समािेश गरेको छन  । 
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आय तर्फ  

विर्थक 
आ.ि. २०७९/८० को 

प्रस्तयवित 
कैवियत 

आन्तररक आय 

सम्पवत कर १०,०००,०००   

भनवमकर/मािपोत १०,०००,०००   

घर बहाि कर १०,५००,०००   

बहाि वबटौरी कर १,५००,०००   

सिारी साधि कर (सािा सिारी) ०   

पिूािधार सेिाको उपयोगमा िाग्िे कर ०   

अन्य मिोरचजि कर ०   

अन्य कर ८०,०००   

सरकारी सम्पवतको बहाि िाट प्राप्त आय ०   

अन्य आय (गत बर्िको अिनमािीत बाूँकी मौज्जाि) ७९,८३७,०००   

बि के्षत्रको आय १,०००,०००   

पयिटि सेिा शनलक ५००,०००   

सरकारी सम्पवतको विवक्रिाट प्राप्त रकम ०   

अन्य विवक्रिाट प्राप्त रकम (राजपत्र आय) १०,०००   

अन्य सेिा शनलक तथा विवक्र ५००,०००   

न्यावयक िस्तनर १५,०००   

वशक्षा क्षेत्रको आम्िािी ३०,०००   

परीक्षा शनलक १०,०००   

अन्य प्रशासविक सेिा शनलक(बोिपत्र आय) ०   

पावकि ङ्ग शनलक ०   

िक्सापास िस्तनर  ५,०००,०००   
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वसर्ाररस िस्तनर  ११,०००,०००   

व्यवत्तगत घटिा िताि िस्तनर  ५००,०००   

िाता प्रमावणत िस्तनर  १,५००,०००   

अन्य िस्तनर ३,०००,०००   

व्यिसाय रवजष्ट्रेशि िस्तनर ५,०००,०००   

रेवडयो, एर्.एम. सचिािि िस्तनर ०   

अन्य क्षेत्रको आय १००,०००   

न्यावयक िण्ड,जररिािा र जर्त ५०,०००   

प्रशासविक िण्ड,जररिािा र जर्त २,०००,०००   

धरौटी सिरस्याहा ०   

प्रिनर्ण वियन्त्रण शनलक (र्ोहोरमैिा, क्रसर उद्योग) २००,०००   

बेरुज ू ४००,०००   

विकासा वर्ताि ०   

अिनिाि वर्ताि ०   

िविजन्य पिाथिबाट प्राप्त हुिे आय ५०,०००,०००   

घरजग्गा रवष्ट्जरेशि शनलक ६०,०००,०००   

विज्ञापि कर ३३०,०००   

जम्मय २५३,०६२,०००   

रयजस्ि बयाँडियाँडबयट प्रयप्त आय 

राजस्ि बाूँडर्ाूँड िेपाि सरकार १२९,३९२,०००   

राजस्ि बाूँडर्ाूँड प्रिशे सरकार ०   

बाूँडर्ाूँडबाट प्राप्त हुि सिारी साधि कर २२,६७०,०००   

बाूँडर्ाूँडबाट प्राप्त हुि मिोरचजि  कर ०   

बाूँडर्ाूँडबाट प्राप्त हुि विज्ञापि कर ०   

िहत्तर बहत्तरको वबक्रीबाट प्राप्त  ०   
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जम्मय १५२,०६२,०००   

अन्तर सरकारी अिनिाि ०   

वित्तीय समाविकरण अिनिाि िेपाि सरकार १९०९०००००   

विवत्तय समाविकरण अिनिाि प्रिशे सरकार २३६६४०००   

शसति अिनिाि(िािन/पनूँजीगत) ५१९८०००००   

वबशेर् अिनिाि ०   

समपनरक अिनिाि प्रिशे सरकार ०   

अन्य अिनिाि ०   

प्रिशेबाट प्राप्त समाविकरण अिनिाि ०   

प्रिशेबाट प्राप्त शसित अिनिाि(िािन/पनूँजीगत) ०   

प्रिशे सरकारबाट प्राप्त अन्य अिनिाि ०   

जम्मय ७३४३६४०००   

कुल जम्मय १,१३९,४८८,०००   

 

व्यय तर्फ  
ियलु खिथ तिथ  

रु. हजारमा 

क्र.स वििरण खिथ 

विर्थक 

आ.ब २०७९ /०८० 

को अनुमयन 

१ पाररश्रवमक कमििारी २११११ ३६००० 

२ पोशाक २११२१ ७०० 

३ खाधान्ि २११२२ ५०० 

४ और्वध उपिार २११२३ ५०० 

५ महगंी भत्ता २११३२ १५०० 

६ कमििारी बैठक भत्ता २११३४ १५०० 
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७ कमििारी प्रोत्साहि तथा पनरस्कार २११३५ २०० 

८ अन्य भत्ता २११३९ १५०० 

९ पिावधकारी अन्य सनविधा २११४२ २१००० 

१० कमििारको योगिािमा आधाररत वबमा कोर् खिि २१११३ ३०० 

११ कमििारी कलयाण कोर् २१२१४ १५०० 

१२ पािी तथा वबजनिी  २२१११ २२०० 

१३ संिार महसनि २२११२ १००० 

१४ इन्धि पिावधकारी २२२११ २६०० 

१५ इन्धि कायाििय प्रयोजि २२२१२ ३२०० 

१६ सिारी साधि ममित खिि २२२१३ २५०० 

१७ वबमा तथा िविकरण खिि २२२१४ ८०० 

१८ मेवशिरी तथा औजार ममित संभार तथा संिािि खिि २२२२१ १६०० 

१९ विवमित साििजविक सम्पवत्तको ममित संभार खिि २२२३१ २५०० 

२० मसिन्ि तथा कायाििय सामाग्री  २२३११ ४५०० 

२१ पनस्तक तथा सामाग्री खिि २२३१३ १०० 

२२ इन्धि अन्य प्रयोजि २२३१४ १५० 

२३ पत्रपवत्रका छपाइ तथा सनििा प्रकासि खिि २२३१५ ३००० 

२४ अन्य कायाििय संिािि खिि २२३१९ ३०० 

२५ सेिा र परामशि खिि २२४११ २००० 

२६ सनििा प्रणािी तथा सफ्टिर खिि २२४१२ २००० 

२७ करार सेिा शनलक २२४१३ १७००० 

२८ करार सेिा शनलक (स्िास््य करार) २२४१३ १९८०० 

२९ वशक्षा (श्रोत वशक्षक, प्रावबवधक धारका प्रवशक्षक, वबशेर् कक्षा वशक्षक, 

सामनिायीक वसकाई केन्र पररिािक, िेखापाि, का.स बािवबकास 

सहयोगी कायिकताि करार सेिा शनलक) 

२२४१३ १४८९३ 

३० सरसर्ाइ सेिा शनलक २२४१४ २०० 

३१ अन्य सेिा शनलक २२४१९ ३०० 

३२ कमििारी ताविम खिि २२५११ ५०० 

३३ सीप  वबकास तथा जििेतिा ताविम तथा गोष्टी सम्बन्धी खिि २२५१२ १००० 

३४ उत्पािि सामग्री सेिा  खिि २२५२१ २०० 
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३५ कायिक्रम खिि २२५२२ ३००० 

३६ भनवमवहि सनकन म्बासी २२५२२ ५००० 

३७ आन्तररक पयिटि प्रबधिि (कमििारी पयिटि काज कायिवबवध अिनसार) २२५२२ ० 

३८ विविध कायिक्रम खिि २२५२९ १००० 

३९ अिनगमि मनलयाङकि भ्रमण खिि २२६११ २००० 

४० भ्रमण खिि २२६१२ १५०० 

४१ विविध खिि २२७११ ३५०० 

४२ विविध खिि (िविजन्य पिाथि िोरर विकासी वियन्त्रण प्रोत्साहि समेत) २२७११ ८०० 

४३ सभा संिािि खिि २२७२१ १२०० 

४४ धावमिक तथा सांस्कृवतक संस्था सहायता २५३१४ ६०० 

४५ अन्य संस्था सहायता २५३१५ ९०० 

४६ अन्य सामावजक सनरक्षा २७११२ ८०० 

४७ छात्रबतृ्ती २७२११ ३०० 

४८ उद्दार राहत तथा पनिस्थापाि खिि २७२१२ २००० 

४९ घरभाडा २२१४२ १००० 

५० सिारी साधि तथा मेवशिरी औजार भाडा २८१४३ २०० 

५१ राजश्व वर्ताि २८२११ २०००० 

५२ अन्य वर्ताि (सामावजक सनरक्षा वर्ताि समेत ) २८२१९ २००० 

५३ भैपरी आउिे िािन खिि २८९११ १५०० 

५४ र्विििर तथा वर्क्िसि (िगरपाविका तथा िडा कायाििय) ३१११५ २५०० 

५५ सिारी साधि ३११२१ २५०० 

५६ सनरवक्षत आप्रिासि कायिक्रम खिि २२५२२ ५०० 

५७ मेवशिरी तथा औजार (कम््यनटर, वप्रन्टर,लयापटप, जेिेरेटर मेवशि तथा अन्य 

मेवशिरी सामाि) 

३११२२ ३५०० 

५८ िडा कायािियहरु प्रशासविक खिि (१७ िटा िडाको रु.३५००००/- का 

िरि)े 

 ५९५० 

 जम्मय   २०९७९३ 
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पुाँजीित तर्य कययथक्रम खिथ 

 

िडयस्तरमय सचियलन हुने योजनयहरु 

िडय नं. १ 

वस.नं. योजनयको नयम विवनयोजन 
लयित 

सहभयवितय 

जम्मय 

विवनयोजन 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ ५० प्रवतशत अिनिािमा कृवर् विउ विजि खररि २५०००० - २५०००० 

२ िवक्षत िगिको िावग कृवर् समाग्री खररि २५०००० - २५०००० 

३ विजनविको पोि खररि २२५००० - २२५००० 

४ हमे पाईप खररि २५०००० - २५०००० 

५ सडक बवत्त १००००० - १००००० 

६ शौिािय विमािण िििनगाि धावमिक िि क्षते्र ५०००० - ५०००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ खेि विकास २००००० - २००००० 

२ जिकलयाण मा.वि. ररठे्ठपािी ममित १००००० - १००००० 

३ महाराजा आधारभनत १५०००० - १५०००० 

४ जिििेी प्रा.वि ५०००० - ५०००० 

५ मवहिा तथा बाििाविका पोर्ण कायिक्रम १५०००० - १५०००० 

६ अवत विपन्ििाई खािेपािी धारा जडाि तथा विशनलक स्िास््य विमा १००००० - १००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ झरिा टोि हुि ैकैिाश िोक ठाकन राम रुम्बाको घर सम्म बाटो ग्रािेि ५००००० - ५००००० 

२ खयरघारी बाटो स्तरोन्िती ५००००० - ५००००० 

३ ररठे्ठपािी िोकिखेी ररठे्ठपािी मवन्िर जािे बाटो स्तरोन्िती ३००००० - ३००००० 

४ खािपेािी ट्याङ्की अगाडी िवेख पनणि बहािनर वितारेको घर सम्म बाटो स्तरोन्िती ५००००० - ५००००० 

५ बरकावतया मिरसा विद्यािय अपनरो भिि विमािण २५०००० - २५०००० 

६ रामििेी टोि विकास बाटो पक्की िािा विमािण ७५०००० - ७५०००० 

७ स्याउिी बाटो स्तरोन्िती २५०००० - २५०००० 
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८ हत्तीखोर िोक िवेख पिूि क्याम्प जािे बाटोमा ििा विमािण ४००००० - ४००००० 

९ साङ्ग्रीिा िोकिखेी रि बहािनरको घर सम्म िािा विमािण ४००००० - ४००००० 

१० कलभट विमािण वसंह बहािनर रुम्बाको घर विर १७५००० - १७५००० 

११ न्य ूिाईर् ििि रष्ट विमािण १७५००० - १७५००० 

१२ ढाडे बाटो स्तरोन्िती ३२५००० - ३२५००० 

१३ कोईिापािी टाूँडी झोिनङगे पनि जािे ओरािो बाटो विमािण २००००० - २००००० 

१४ महाराजा स्कन ि पिूि ग्रािेि १५०००० - १५०००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ प्राकृवतक प्रकोप व्यिस्थापि १२५००० - १२५००० 

२ घनमाउरी िवेख ििेिनिी जोड्िे बाटो स्तरोन्िती १५०००० - १५०००० 

३ स्िास््य केन्रिाई आिश्ट्यक सामाग्री खररि ५०००० - ५०००० 

४ जििेतिा आमा समहू हात्तीखोर िौतारा विमािण ५०००० - ५०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ क्षमता विकास सवहत विविध व्यिस्थापि ३७५००० - ३७५००० 

िडय नं. २ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ 
कृवर् तथा पशनपािि व्यिस्थापि सम्बवन्ध स्थिगत ताविम तथा धाि/घाूँसको 

विउ वितरण 
३००००० - ३००००० 

२ विवत्तय व्यिस्थापि ताविम १००००० - १००००० 

३ तरकारी विउविजि तथा कौवशखेवत ताविम १०५००० - १०५००० 

४ पिूि टोि वसंिाई कन िो विमािण ५००००० - ५००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ िवक्षत िगिको िावग वसपमनिक ताविम १५०००० - १५०००० 

२ खेिकन ि कायिक्रम संिािि, प्रिद्धि, सहभावगता, सहयोग २००००० - २००००० 

३ गहृणी कक्षा संिािि वशि मा.वि. १००००० - १००००० 

४ 
िििनगाि आ.वि. र वशि मा.वि. मा गररि जेहन्िार विद्याथीहरुिाई शैवक्षक सामाग्री 

वितरण 
१२०००० - १२०००० 

५ बािमैत्री कायिक्रम िडा प्रोर्ाईि तयार १००००० - १००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ प्रगवत िोक िवेख ६ ि.ं वसमािा सम्म िोहोरो िािा  १५००००० - १५००००० 

२ बाूँसे होटि िवेख बिेिोक सम्म पविम पट्टी िािा विमािण १०००००० - १०००००० 
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३ हके्कोडेपर् िवेख पिूि जािी बाटोमा मोजाईक टाईि ८००००० - ८००००० 

४ 
शान्ती टोि िवेख उत्तर पनणि न्यौपािकेो घर हुि ैिनवम्बिी िोररङ्ग साधूँ सम्म 

मोजाईक टायि 
७००००० - ७००००० 

५ िडा स्तरीय ग्राििे ३५५००० - ३५५००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ 
सडक बवत्त महसनि, विद्यनत पोि व्यिस्थापि, र्ोहोरमिैा व्यिस्थापि तथा 

विपि ्व्यिस्थापि 
३३५००० - ३३५००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ 
साििजविक सनिनिाई कायाििय व्यिस्थापि/ उिघाटि, सेिाग्राही मतै्री सेिा प्रिाह 

व्यिस्थापि तथा विद्यनवतय सामावग्र खररि 
३३५००० - ३३५००० 

िडय नं. ३ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ िडा िं. ३ का कृर्कहरुिाई कृवर् तथा पशनपािि सम्बवन्ध वसपमनिक ताविम २५०००० - २५०००० 

२ 
उन्ित विउ विजि, कृवर् तथा पशन सामाग्री वितरण कायिक्रम एंि कृवर् प्रिद्धि 

कायिक्रम 
८००००० - ८००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ 
समनिाय विद्याियमा अध्ययिरत आवथिक अिस्था कमजोर भएका 

बािबाविकाहरुका िावग शैवक्षक सामाग्री वितरण कायिक्रम 
२००००० - २००००० 

२ 
सरकारी स्िास््य िौकी/ अस्पतािमा सनत्केरी गराएका मवहिाहरुिाई पोर्ण 

आहार वितरण कायिक्रम  
१२०००० - १२०००० 

३ पनणि अपाङ्गता र जेष्ठ िागररक सम्माि कायिक्रम १५०००० - १५०००० 

४ िडा वभत्रका क्िि प्रिद्धि कायिक्रम ५०००० - ५०००० 

५ खेिकन ि प्रिद्धि संिािि तथा सहभावगता १८०००० - १८०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ 

मोजाइक टायि िगाउि ेकाम 

३५००००० - ३५००००० 

क) मोजाइक टायि िगाउिे कायिक्रम प्रवत बाटो रु.५००००० को िरिे  

क) गौतम िनद्ध मागि ख) ििेी पौडेिको घरिखेी िोकिाथ िावमछािकेो घरको 

बाटो ग) प्रेम पौडेिको घरको िाईि घ) भनपन सैविक िोकिखेी पविम िवक्षणको 

बाटो ङ) शवहि स्मवृतको  बाटो िखेी उत्तर पशनपवत सनबेविको िाईि ि) गनरु प्रसाि 

अवधकारी िवेख पररितिि िोक जोवडिे बाटो छ) समवृद्ध टोि 

२ वशि मवन्िर स्िास््य िौकीमा मेस जािी िगाउि ेकाम १००००० - १००००० 

३ ग्रािेि तथा िािा ममित ३५०००० - ३५०००० 

४ विद्यनत पोि, तार विस्तार र सडक ित्ती व्यिस्थापि ६००००० - ६००००० 
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िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ विरुिा र जािी खररि तथा िकृ्षारोपण कायिक्रम  १००००० - १००००० 

२ िडा आइपिे विपि ्व्यिस्थापिका िावग  १५०००० - १५०००० 

३ विरुिा र जािी वितरण तथा विवभन्ि टोिहरुमा र्ोहर संकिि डस्टविि राति े १००००० - १००००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ 

कमििारी तथा जिप्रवतविवधहरुिाई क्षमता विकास ताविम, कायाििय 

व्यिस्थापि, साििजविक सनिनिाई, टोि विकास संस्था गठि, समावजक पररक्षण, 

िागररक सन्तनष्ठी सिेक्षण कायिक्रम  

३५०००० - ३५०००० 

िडय नं. ४ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ उन्ित जातको धािको विउ वितरण ४००००० - ४००००० 

२ टोि सनधार सवमवत शसवक्तकरण कायिक्रम १६०००० - १६०००० 

३ 
िडाका उत्कृट कृर्क, कृर्क समनह तथा पशनपािि व्यिसायीिाई प्रोत्साहि 

स्िरुप पनरस्कार अिनिाि 
१५०००० - १५०००० 

४ कृवर् सडक ममित (ग्रािेि) १४५००० - १४५००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ र्न टिि खिे कायिक्रम आयोजिा तथा सामाग्री खररि ३००००० - ३००००० 

२ वक्रकेट खिे कायिक्रम आयोजिा तथा सामाग्री खररि १००००० - १००००० 

३ िवक्षत िगि वसप मनिक कायिक्रम १७०००० - १७०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ गररमा िोवडङ्ग पछावडको टोिमा िाटो तथा िािा विमािण ७००००० - ७००००० 

२ वससौघारी टोिमा कलभट तथा िािा विमािण १००५००० - १००५००० 

३ िोगिासे टोिमा िािा विमािण १५००००० - १५००००० 

४ सहिेी आमा समनहको भिि विमािण तथा सामाग्री खररि ३००००० - ३००००० 

५ सरस्िती मा.वि.मा वज्सि िगाउि ेकायि २००००० - २००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ सडक ित्ती जडािको िागी आिश्ट्यक तार खररि २८५००० - २८५००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ कायाििय व्यिस्थापि (आिश्ट्यक संरििा विमािण समते) २८५००० - २८५००० 

िडय नं. ५ 

आवर्थक विकयस तिथ  
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१ ५० प्रवतशत अिनिािमा कृर्कहरुिाई उन्ित जातको विउ विजि वितरण २००००० - २००००० 

२ ५० प्रवतशत अिनिािमा कृर्कहरुिाई कृवर् औजार / सामग्री वितरण ४००००० - ४००००० 

३ सयूिमनखी आमा समनहको धमिशािा विमािण २५५००० - २५५००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ खेिकन ि विकास(खिेकन ि प्रवतयोवगतामा सहभागीता र खिे सामाग्री) १००००० - १००००० 

२ स्िास््य वशविर संिािि १७०००० - १७०००० 

३ 
िवित, जिजावत, अवत विपन्ि, मवहिा सचजाि िगि र यनिाहरुको िावग 

आयमनिक सीपमनिक ताविम 
२००००० - २००००० 

४ 
िवित , जिजाती तथा अवत विपन्ि बाििाविकाको िावग शवैक्षक सामावग्र 

वितरण 
१००००० - १००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ िक्ष्मीिगर बाटो स्तरोन्िती १७००००० - १७००००० 

२ 
तावग्रि िोक िवेख गणेश भण्डारीको िोक सम्म िाूँया िायाूँ पक्की िािा सवहत 

बाटो ग्राििे 
१२००००० - १२००००० 

३ खयरघारी वस्थत िडा िं. ५ र १ को वसमािाको बाटो स्तरोन्िती ५००००० - ५००००० 

४ सवत िोक िवेख पविम तर्ि  पक्की िािा विमािण ३०५००० - ३०५००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ सडक बवत्त जडाि / व्यिस्थापि २८५००० - २८५००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ िडा कायािियको पाकीङ्ग स्थि विमािण १३५००० - १३५००० 

२ कायाििय व्यिस्थापि १५०००० - १५०००० 

िडय नं. ६ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ पौरखी कृवर् तथा पशनपािि समहूिाई धािकाट्ि ेमवेशि हस्तान्तरण २००००० - २००००० 

२ मवहिा उद्यमी वसपमनिक ताविम १००००० - १००००० 

३ यनिाहरुको िावग स्िरोजगार ताविम १००००० - १००००० 

४ प्रगवतटोिको बािवशक्षा कायिक्रम र्विििर, शवैक्षक सामाग्री १०५००० - १०५००० 

५ आमा स्िास््य कायिक्रम(स्ति क्यान्सर र पाठेघर क्यान्सर वििाि क्याम्प संिािि) १००००० - १००००० 

६ अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको िावग आय आजिि सहयोग कायिक्रम १००००० - १००००० 

७ विपन्िता पररिार छात्रिैत्ती कायिक्रम कक्षा १२ सम्म १५०००० - १५०००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ यनिा क्ििहरु मार्ि त खिेकन ि प्रवतयोवगता संिािि १५०००० - १५०००० 
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२ विवभन्ि बािक्ििहरुको खिेकन ि तथा अवतररक्त वक्रयाकिाप संिािि १५०००० - १५०००० 

३ विपन्ि घरपररिारको स्िास््य विमाको वप्रवमयम भनक्तािी १६०००० - १६०००० 

४ 
िदृ्ध असहाय, एकि मवहिा िा पनरुर् अपाङ्गता व्यवक्तहरुको स्िास््य पररक्षण 

(घरििैो)  तथा पोर्ण 
६०००० - ६०००० 

५ िागनऔर्ध िनव्यिसिी सितेिा कायिक्रम ५०००० - ५०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ बािउद्याि पाकि  विमािण तथा ममित ३००००० - ३००००० 

२ बािमैत्री शौिािय विमािण(जिता मा.वि) ४०५००० - ४०५००० 

३ 

ढि िािा विमािण 

३०००००० - ३०००००० 

क) मोहि िापागाईको घरहुि ैपविम िवक्षण (पिूिटोि) 

ख) िवेििाि िपागाईको घरिखेी उत्तर िरििे भनसािको घरसम्म (पिूिटोि) 

ग) मातभृनवम यिूाक्िि िखेी पिूिवटकाराम भट्टराईको घरको बाटो (पिूिटोि) 

घ) रातेगौडा िखेी तनिसा िापागाईको घरसम्म िाटो साइटमा िाि विमािण 

(कोखेटोि) 

ङ) बाि कन मार भनसािको घर िखेी िवक्षण पिूि तर्ि को िािा(कोखेटोि) 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ र्ोहोरमैिा व्यिस्थापि तथा सरसर्ाई कायिक्रम १३५००० - १३५००० 

२ अवत विपन्ि स्िास््य उपिार सहयोग तथा विपि ्व्यिस्थापि १५०००० - १५०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ साििजविक सनिनिाई कायिक्रम ८५००० - ८५००० 

२ कायाििय व्यिस्थापि १००००० - १००००० 

३ टोि सनधार संस्था संस्थागत विकास १००००० - १००००० 

िडय नं. ७ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ 
तरकारी खतेी तथा िसिरी विरुिा उत्पािि गिे कृर्कहरुिाई अिनिािमा विउ 

विजि अिनिाि 
२४०००० - २४०००० 

२ धािको विउ विजि खररि २००००० - २००००० 

३ 
सामनिावयक वसकाई केन्रिाई आयआजििको िावग वसपमनिक ताविम (६००००) 

स्िास््य स्ियंसेविका प्रोत्साहि स्िरुप साइकि (४००००) 
१००००० - १००००० 

४ होमस्टे व्यिस्थापिका िावग ताविम तथा विविध कायिक्रम २००००० - २००००० 

५ सहकारी प्रिद्धिको िावग उद्यमवशिता ताविम ९०००० - ९०००० 

६ िताि भएका व्यिसावयक कृर्कहरुिाई पशनसम्बवन्ध ताविम १००००० - १००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  
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१ बािक्ििको क्षमता विकासको िावग विविध कायिक्रम संिािि गि े १००००० - २००००० 

२ अपाङ्गता, जेष्ठ  तथा विपन्ि िागररकहरुिाई सम्माि वितरण कायिक्रम १००००० - १५०००० 

३ 
आवििासी जिजातीहरुको सांस्कृवतक संरक्षण तथा प्रिद्धिको िावग कायिक्रम 

संिािि तथा सामाग्री खररि 
१५०००० - १५०००० 

४ मवहिाहरुको िावग सांस्कृवतक पििको संरक्षणको िावग अवभमनवखकरण कायिक्रम १२०००० - १२०००० 

५ खेिकन ि प्रिििि तथा सहभावगता १५००००   १५०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ वत्रशवक्त िोक िवेख मनिाि िोक सम्म िािा सवहत ग्रािेि गि े ७००००० - ७००००० 

२ बरनिाको पनििवेख मगरकोट जिता मावि जाि ेबाटो स्तरोन्िती ५००००० - ५००००० 

३ बोटे टोिको ििेिोकिवेख धरसरा वि क को घर सम्म बाटो स्तरोन्िती ३००००० - ५००००० 

४ 
सजृिवशि मवहिा समनह भिि ममित सम्भार(१ िाख), शावन्त सजृिा कृर्क समनह 

भिि ममित सम्भार (२ िाख) तथा सनिगाभा मवहिा समनह भिि विमािण(३ िाख) 
६००००० - ६००००० 

५ 

साडं कमि पौडेिको घरसम्म ओरािो बाटोको  एकतर्ि  िािा विमािण(२ िाख) 

तथा वतथि िापागाईको घरिवेख सनयोिय प्रा.वि हुि ै१३ िं. को वसमािा सम्म बाटो 

ग्रािेि गि े(७िाख) 

९००००० - ९००००० 

६ भगिती मवन्िर व्यिस्थापि ५००००० - ५००००० 

७ खािपेािीको िावग िापाकि तथा वसंिाई मोटर विमािण ५३०००० - ५३०००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ 
सनवमत्रा पराजनिीको घरपछावड पवहरो वियन्त्रण र गगंाराम थिेतको घरपछावड कटाि 

वियन्त्रण तथा बाटो ममित 
२१०००० - ११०००० 

२ र्न टिि ग्राउण्डको व्यिस्थापि १००००० - १००००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ सेिाग्राही मैत्री िडा व्यिस्थापि ३१०००० - ३१०००० 

िडय नं. ८ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ 
िताििािा कृवर् र्मिहरुिाई ५० प्रवतशत िागत सहभावगतामा आधनविक कृवर् 

औजार खररि 
२५०००० - २५०००० 

२ यनिा स्िरोजगार ताविम ३००००० - ३००००० 

३ र्िर्न ि खेवतिाई प्रोत्साहि कायिक्रम १५०००० - १५०००० 

४ खेिकन ि कायिक्रम तथा प्रोत्साहि २५०००० - २५०००० 

५ ज्ञािोिय मा.वि. क्षते्र वभत्रको िनगाि मवन्िर विमािण १००००० - १००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ मवहिा, बाििाविका, जेष्ठ िागररक, अपाङ्गता, िवित, आवििासी जिजाती २००००० - २००००० 
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२ धावमिक स्थि, मठमवन्िर ममित तथा संरक्षण ४००००० - ४००००० 

३ कािासोती आयनिेि और्धािय और्वध खररि १००००० - १००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ ज्ञािोिय मा.वि.को शौिािय विमािण ४००००० - ४००००० 

२ जिकलयाण मा.वि.को शौिािय विमािण ४००००० - ४००००० 

३ विद्यनत पोि खररि ५५०००० - ५५०००० 

४ बाटो ग्राििे तथा स्तरोन्िती ७५०००० - ७५०००० 

५ प्राथवमकताको आधारमा ४ िटा बाटोमा मोजाइक टायि २०००००० - २०००००० 

६ सडक ित्ती जडाि १५०००० - १५०००० 

७ िनवम्बिी आ.वड. किेजको कायाििय व्यिस्थापि १५०००० - १५०००० 

८ कलभट विमािण (िडा िं.  १३ र िडा ि.ं ८ को साूँध) १५०००० - १५०००० 

िन ियतयरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ गैडाताि संरक्षण तथा ट्याक विमािण ३५०००० - ३५०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ सनशासि तथा संस्थागत विकास ३५०००० - ३५०००० 

िडय नं. ९ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ कृवर् विउविजि वितरण २५५००० - २५५००० 

२ वडप िोररङ्ग ३००००० - ३००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ मवहिा, िवित, आवििासी, जिजाती, अपाङ्गता िवक्षत कायिक्रम २००००० - २००००० 

२ िवित, गररि र विपन्ि पररिार िवक्षत सनत्केरी तथा वशशन स्याहार कायिक्रम १००००० - १००००० 

३ यनिा, बािबाविका तथा खिेकन ि  १००००० - १००००० 

४ जेष्ठ िागररक स्िास््य कायिक्रम ५०००० - ५०००० 

५ कािासोती आधारभनत प्रा.वि को संरििा तथा व्यिस्थापि खिि ३५०००० - ३५०००० 

६ खािपेािी तथा सरसर्ाई ७०००० - ७०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ 
कािासोती प्रा.वि. िवेख १० ि.ं िडाको वसमािा सम्म कररि ५५० वम मध्य २७५ 

वम िािा विमािण 
१८००००० - १८००००० 

२ समािेशी िोक िवेख विि बहािनरको घर सम्म िािा विमािण ४८०००० - ४८०००० 

३ विि बहािनरको घर िवेख पिूि िि िनगाि िोक सम्म बाटो ग्रािेि ३००००० - ३००००० 
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४ पोि तार विस्तार २००००० - २००००० 

५ बजार टोि िवेख वशिािय टोि अवन्तम सम्म िनई तर्ी िािा सर्ाई र ममित ३००००० - ३००००० 

६ रमाईिो टोिको वभवत्र िाटोमा मोजाईक टायि हालिे ३००००० - ३००००० 

७ िडा  कायाििय वभत्र मोजाईक टायि विछ्याउिे तथा पाकीङ्ग रष्ट ३२५००० - ३२५००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ 
िेपाि सरकारको िाममा रहकेो ९ ि.ं िडा र १४ ि.ं िडाको वसमािामा रहकेो वक.ि. 

१ को जग्गा संरक्षण गि े
२८५००० - २८५००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ कायाििय व्यिस्थापि २८५००० - २८५००० 

िडय नं. १० 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ अिनिािमा धािको विउ वितरण तथा कृर्क सम्माि कायिक्रम ३००००० - ३००००० 

२  होवमस्टेको सांस्कृवतक भििको वभत्तामा आटि र टायि विछ्याउि े २००००० - २००००० 

३  कृवर् िोररङ्ग ३००००० - ३००००० 

४  कृवर् तथा पशनपािि सम्बवन्ध वसपमनिम ताविम  १३०००० - १३०००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ िेततृ्ि विकास कायिक्रम १००००० - १००००० 

२ बािमैवत्र, वकशोर िवक्षत कायिक्रम तथा अपाङ्गता सम्बवन्ध कायिक्रम १००००० - १००००० 

३ जििेतिा प्रा. वि को अधनरो पखािि विमािण तथा वकिि विमािण १२०००० - १२०००० 

४ खेिकन ि तथा यनिा िेततृ्ि विकास कायिक्रम १००००० - १००००० 

५ किा संस्कृवत संरक्षण कायिक्रम १००००० - १००००० 

६ मवहिा कायिक्रम र अवभभािक अन्तरवक्रया कायिक्रम १०००००   १००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ विद्यनत पोि व्यिस्थापि ५००००० - ५००००० 

२ उज्यािो िडा अन्तरगत अधनरो काम पनरा गिे  ३००००० - ३००००० 

३ खािपेािी पाईप िाईि ४००००० - ४००००० 

४ कलभट विमािण ४००००० - ४००००० 

५ प्रयोगशािा सवहतको बवथिङ्ग सेन्टर २००००० - २००००० 

६ सयूिवकरण टोिको अधनरो िािा विमािण विरन्तरता तथा ठनिो टोिमा िािा विमािण ५०००००   ५००००० 

७ वशिािय मवन्िर विश्रामस्थि अधनरोिाई पनरा गि े २०००००   २००००० 

८ जन्मभनमी यनिा क्िि अधनरो भिि विमािण  ४०००००   ४००००० 
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९ 
स्कन ि िोक िवेख पिूि ररङ्ग रोडसम्म िाटो कािोपत्र ेतथा जिितेिा प्रा.वि विर र 

पवतरामको घरविर िािा विमािण तथा कािोपत्रे 
५०००००   ५००००० 

१० जिता मा.वि मगरकोटमा वज्सि विमािण र मन्टेश्वरी कक्षाको भनई ढिाि २०००००   २००००० 

११ डम्र्न  समनहको अधनरो भिि विमािण १०००००   १००००० 

१२ भगडी टोि मवहिा भिि विमािण १३००००   १३०००० 

१३ वििध खिि २०००००   २००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ केरुङ्गेखोिा तटबन्धिको िावग ढनगंा खररि ११०००० - ११०००० 

२ िातािरण संरक्षण कायिक्रम १००००० - १००००० 

३ विपि ्व्यिस्थापि तथा िमनिा टोिमा धारा र रंङ्गरोगि १००००० - १००००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ 
कायाििय व्यिस्थापि, अन्तरविकाय समन्िय, क्षमता विकास ताविम, अध्ययि 

अििोकि भ्रपण तथा विविध खिि 
३१०००० - ३१०००० 

िडय नं. ११ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ कृवर् वबउूँ वबजि वबतरण ३००००० - ३००००० 

२ कृवर् वसूँिाई कन िो ब्यबस्थापि (िाि विमािण) ६३०००० - ६३०००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ खेिकन ि व्यिस्थापि ५००००० - ५००००० 

२ िािबाविका तथा ज्येष्ठ िागररक िवक्षत कायिक्रम १३०००० - १३०००० 

३ मवहिा िवक्षत कायिक्रम ३०००००   ३००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ वति कन िमेा पक्की कलभटि विमािण ५००००० - ५००००० 

२ बाटो ग्राििे तथा ममित  ५००००० - ५००००० 

३ पक्की कलभटि विमािण ७२०००० - ७२०००० 

४ िौगाई वसूँिाई कन िो ब्यबस्थापि  ५००००० - ५००००० 

५ पक्की िािा ब्यबस्थाि  ५००००० - ५००००० 

६ िोकाहा कन िो पक्की िाि विमािण ५००००० - ५००००० 

७ िोकाहा खोिा तटबन्धि  ५०००००   ५००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ सोिार बत्ती जडाि ४३४००० - ४३४००० 
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सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ िडा कायाििय व्यिस्थापि १८६००० - १८६००० 

िडय नं. १२ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ 
वसिाई ूँ िोररङ्ग तथा मोटर खररि-५ िटा ४२०००० १०५००० ५२५००० 

क) समवसियि मोटर-१ पिूि टोि ८०००० २०००० १००००० 

२ कृवर् प्रिद्धि कायिक्रम(विउ विजि, मि र ताविम) ४३०००० - ४३०००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ आयमनिक ताविम सामनिावयक वसकाई केन्र १००००० - १००००० 

२ समािेशी वसपमनिक ताविम सहकारी १००००० - १००००० 

३ 

विद्याथी छात्रिवृत कायिक्रम 

२००००० - २००००० 
क) शावन्त विकन त्र्ज रु.१०००००  

ख)  राजरत्ि प्रा.वि रु.५०००० 

ग) सन्तनििेी प्रा.वि रु.५०००० 

४ वबद्यािय व्यिस्थापि प्रवत विद्यािय रु. १ िाख ३००००० - ३००००० 

५ यनिा तथा खिेकन ि व्यिस्थापि ४६०००० - ४६०००० 

६ स्िास््य िौकीमा लयाब व्यिस्थापि ५००००० - ५००००० 

७ एकािशी मिेा व्यिस्थापि १००००० - १००००० 

८ बािबाविका विकास ५०००० - ५०००० 

९ जेष्ठ िागररक सम्माि कायिक्रम ५०००० - ५०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ विकास टोि िखेी शावन्त टोि जािे बाटो स्तरोन्िती तथा ग्रािेि ३००००० - ३००००० 

२ उमाििेी सापकोटाको घरिखेी राजने्र पररयारको घर सम्मको बाटो ग्रािेि २००००० - २००००० 

३ वपठौिी शान्ती टोिको बाटो कलभट सवहत िािा विमािण र ग्राििे ३००००० - ३००००० 

४ 
खरकट्टा िखेी वपप्रेिी टोि 

२००००० - ३००००० 
आउिे बाटो ग्रािेि 

५ 
मयर टोि िवेख िडा कायाििय, विद्यािय जािे बाटोको िौखािी कन िोमा किभटि 

विमािण   
२००००० - २००००० 

६ वपपे्रिी टोिका िड्काको घर जािे बाटो स्तरोन्िती तथा ग्रािेि १००००० - २००००० 

७ गनि बहािनरको घर िखेी जखडी जािे बाटो ग्रािेि ३२५०००० ८१२५० ४०६२५० 
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८ 
रुिौिी िवेख विकास टोि जाि े औरािो बाटोमा िनिै तर्ि  पक्की िािा सवहत 

स्तरउन्िवत  
८१५००० - ८१५००० 

९ किभटिमा स्िपे थप ३ ठाउूँ २५०००० - २५०००० 

िन ियतयिरण तर्य विपदद् व्यिस्र्यपन 

१ 

र्ोहोरमैिा व्यिस्थापि कायिक्रम ५०००० 

- 

५०००० 

क) व्यिस्थापि ताविम २६०००० २६०००० 

ख) र्ोहोरमिैा व्यिस्थापिका िावग आिश्ट्यक सामाग्री खररि     

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ िडा कायाििय व्यिस्थापि २१०००० - २१०००० 

२ िेतिामनिक अवभमनखीकरण ताविम ५०००० - ५०००० 

३ विद्याथी संग स्िास््यकमी कायिक्रम ५०००० - ५०००० 

िडय नं. १३ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ वसंिाई िोररङ्ग विमािण( िौखािी, बौिाहा, गरैी) ३००००० - ३००००० 

२ कृवर् ताविम तथा विउ विजि र औजार वितरण ४३०००० - ४३०००० 

३ खेिकन ि सामाग्री खररि १००००० - १००००० 

४ वपठौिी पशनपािक कृर्क समनह १००००० - १००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ विपन्ि घरधनरीिाई खािपेािी िापाकि धारा खररि २००००० - २००००० 

२ िेततृ्ि क्षमता अवभिवृद्ध ताविम १००००० - १००००० 

३ पचिेिाजा सामाग्री खररि १००००० - १००००० 

४ 
विद्यािय स्तरीय स्िास््य सम्बवन्ध क्षमता अवभिवृद्ध तथा स्िास््य पररक्षण 

कायिक्रम 
१००००० - १००००० 

५ स्िास््य सामाग्री खररि ५०००० - ५०००० 

६ शैवक्षक वक्रयाकिाप तथा सामाग्री खररि ७०००० - ७०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ वहरािाि िोक िवेख डनलिीराम थिेतको घर सम्म (थिते िोक सम्म कािो पत्रे) २४००००० - २४००००० 

२ 
गैरी पराजनिी िोक िवेख जिनिा घर हिु ै ििीराम महत्तोको पोखरी सम्म बाटो 

स्तरोन्िती 
५००००० - ५००००० 

३ 
बनढौिीकन िा सजृिवशि िोक विर कलभट विमािण र उत्तर हावत्तसार खोिा सम्मको 

बाटो स्तरोन्िती 
४६०००० - ४६०००० 

४ टेङ्ग्री िारायण गनरौको खेतबाट पविम साढूँको कन िो सम्म जािे बाटो स्तरोन्िती ३५०००० - ३५०००० 
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५ िौखािी वशिािय टोिको बाटो स्तरोन्िती २२०००० - २२०००० 

६ वगरर िोक िवेख पविम छोछडी खोिा सम्म बाटो स्तरोन्िती १००००० - १००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ जििायन पररितिि अिनकन िि सम्बवन्ध ितेिा अवभिवृद्ध ताविम १००००० - १००००० 

२ िमनिा मध्यिवति सामनिावयक िि क्षते्र वभत्रका पयिटकीय बाटो स्तरोन्िती २१०००० - २१०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

१ साििजविक सनिनिाई कायिक्रम ५०००० - ५०००० 

२ १३ िं. िडाको िक्सा िोडि तथा िोक-िोकमा िामाकरण बोडि रातिे १५०००० - १५०००० 

३ कायिक्रम अिनगमि तथा मनलयांकि ६०००० - ६०००० 

४ क्षमता अवभिवृद्ध ताविम ५०००० - ५०००० 

िडय नं.१४ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ वसंिाई िोररङ्ग (हे ूँगौिी २, थारुडण्डा १ र अग्यौिी १ थाि) ४५५००० - ४५५००० 

२ कृर्कहरुको िावग ५० प्रवतशत अिनिािमा धाि र घासको वबउ वितरण २७५००० - २७५००० 

३ छात्रिास वििडि पछाडी कृवर् मागिमा कलभट विमािण २०००००   २००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ वशक्षण संस्थाको िावग शैवक्षक सामाग्री खररि २००००० - २००००० 

२ मवहिा स्िास््य स्ियंसेविका साईकि खररि ५ थाि ४५००० - ४५००० 

३ खािपेािी पाईप खररि (भगत वसंहको घर िखेी िवक्षण पिूिबाटो) २००००० - २००००० 

४ 
िवक्षत िगि (अपाङ्गता, िाििाविका, ज्येष्ठ िागररक, िवित, मवहिा, जिजाती 

विकास र यनिा तथा खेिकन ि 
१२०००० - १२०००० 

५ किा संस्कृवत संरक्षण (वत्रभनििी र अग्यौिी) ५५००० - ५५००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ झोझाड  बाटो कािोपत्र े २५००००० - २५००००० 

  

२ 
बाटो स्तरोन्िती ( हे ूँगौिी, हरिासी, सनन्िरिस्ती, थारुडण्डा र अग्यौिी) ५३०००० - ५३०००० 

३ 
पक्की िािा विमािण  (सनन्िरिस्ती, वत्रभनििटार, थारुडण्डा कमि थितेको घर िखेी 

बािकलयाण स्कन ि, वत्रभनििी र कोटटाूँडी अधनरो िािा) 
१०००००० - १०००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन तिथ  

१ िडास्तरीय विपि ्व्यिस्थापि १००००० - १००००० 

२ िडास्तरीय र्ोहोरमिैा व्यिस्थापि १००००० - १००००० 

३ हरिासी िनिाडी मनि संरक्षण ५०००० - ५०००० 
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४ िडा कायाििय हाता वभत्र िकृ्षारोपण तथा िातािरण संरक्षण ६०००० - ६०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस तिथ  

१ िडा कायाििय व्यिस्थापि  २००००० - २००००० 

२ संस्थागत सशवक्तकरण अवभमनवखकरण ताविम ११०००० - ११०००० 

िडय नं. १५ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ और्वध वछट्ि ेस्पे्र टंक्की वितरण १५०००० - १५०००० 

२ धाि, मकै, घाूँसको विउ वितरण ४५०००० - ४५०००० 

३ मवहिा समनह सामनवहक आयआजिि कायिक्रम ३३०००० - ३३०००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ विद्यािय शैवक्षक सहयोग सामाग्री, खेिकन ि सामाग्री वितरण ३००००० - ३००००० 

२ सनत्केरी आमा पोर्ण यनक्त आहार वितरण १००००० - १००००० 

३ संस्कृवत संरक्षण तथा खिेकन ि कायिक्रम/ सामाग्री वितरण २२०००० - २२०००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ मध्यिती बहमुनखी क्याम्पस ५००००० - ५००००० 

२ कलभट विमािण, ह्यनमपाईप जडाि तथा बाटो स्तरोन्िती िडा भरी २३३०००० - २३३०००० 

३ कच्िी िािा विमािण तथा सरसर्ाई ५००००० - ५००००० 

४ कृवर् मागि ग्रािेि तथा खालटा खनलटी पनि े ७००००० - ७००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ तटबन्ध विमािण बाघखोर ३१०००० - ३१०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस तिथ  

१ सनशासि तथा संस्थागत क्षमता विकास ३१०००० - ३१०००० 

िडय नं. १६ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ वपपे्रिीमा पक्की कन िो विमािण ५००००० - ५००००० 

२ िमनिा टोिको अधनरो बोररङ विमािण १३०००० - १३०००० 

३ सातघरे,बाइसघरे कन िो विमािण(धनब्र गनरुङको घर अगावडको समते) ३००००० - ३००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ हरिासी अधनरो िौतारो विमािण १२०००० - १००००० 

२ अपाङ्गहरुिाई उिन्त जातको बाख्राको पाठी वितरण सवहत सितेिा ताविम १००००० - १००००० 

३ सेिेटरी ्याड बिाउिे ताविम,सामाग्री खररि तथा वितरण २००००० - १२०००० 
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४ मन्टेश्वरी ताविम २००००० - २००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ विवभन्ि स्थािमा सोिार बत्ती जडाि तथा पनरािोिाई ममित सम्भार १०००००० - १०००००० 

२ इन्टर िक टायि(मोजाइक टायि)जिता मा.वि.,सवहििगर,विपेन्र आ.वि. १०००००० - १०००००० 

३ वसजििवशि बाटो कािो पत्र ेविमािण २०३०००० - २०३०००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन 

१ िमनिा टोिको गैह्रमा िािा विमािण ३१०००० - ३१०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस तिथ  

१ संस्थागत क्षमता विकास कायिक्रम (टोि विकास संस्थािाई) १५०००० - १५०००० 

२ मािि संशाधि विकास (यनिा खिेकन ि तथा बािबाविकाका िावग) १००००० - १००००० 

३ सेिा प्रिाहमा विद्यनतीय सनििा प्रविवधको प्रयोग  ६०००० - ६०००० 

िडय नं. १७ 

आवर्थक विकयस तिथ  

१ रसायविक मि खररि गरर भण्डारि र व्यिस्थापि १५००००० - १५००००० 

२ िडा भरर २ ठाउूँमा आरि व्यिस्थापि १५०००० - १५०००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

१ गनरुङ्ग समाजको अधनरो घर विमािण २००००० - २००००० 

२ िाडा वभत्रको सबै प्रा.वि तहका विद्याियमा डेस्क िेन्ि व्यिस्थापि ९००००० - ९००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

१ वडवहको बाटो पराजनिीको घरिाट वसताराम महत्तोको घर सम्म बाटो स्तरोन्िती २५०००० - २५०००० 

२ विसापािी िस्ती जोड्ि ेभडररि खोिा कलभट विमािण ३५०००० - ३५०००० 

३ बेि टाडी बाटो स्तरोन्िती गम बहािनरको घर अगाडी ओरािोमा िािा ५००००० - ५००००० 

४ ररवस थितेको वमि अगाडीको बाटोमा िािा विमािण ४५०००० - ४५०००० 

५ ढोकी पिूी टोिा िािा विमािण ८००००० - ८००००० 

६ 
गणेश मवन्िर िाट गंगासागर र पविममा ढक बहािनरको घरिाट िेक्सेस पािी 

उद्योग सम्म िािा विमािण 
८००००० - ८००००० 

७ टी िोक िवेख मनवखया टोिको बाटो स्तरोन्िती ४००००० - ४००००० 

८ वमिि िोक िाट ििेी िोक सम्म कािो पत्रे २०००००० - २०००००० 

९ 
ईन्र कन माि घर अगाडी कलभट मवन्िर सम्म र वभमिाथको घर जाि ेबाटो 

स्तरोन्िती 
७००००० - ७००००० 
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१० मध्यविन्िन वसमािा िवेख १० िं. टोि ओरािो सम्म िािा विमािण  ६००००० - ६००००० 

११ भैपरर आउिे ममित संभार ३००००० - ३००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद् व्यिस्र्यपन तिथ  

१ डंजोर खोिा तटबन्ध गोरसती र बभिौिी ५५०००० - ५५०००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस तिथ  

१ स्िास््य स्िंयमसेविकािाई ९ थाि साईकि खररि १००००० - १००००० 

२ यनिाहरुिाई खिेकन ि सामाग्री व्यिस्थापि ४५०००० - ४५०००० 

 

 

निरस्तरमय सचियलन हुने निर स्तरीय योजनयहरु 

 

आवर्थक विकयस तिथ  

वस.िं. योजनय तर्य कययथक्रम विवनयोजन 

१ आ.ि. ७९/८० मा समहू/सहकारीमा स्थापिा हिुे बोररङ्गमा वसूँिाई वमटर अिनिाि ६००००० 

२ िडाहरुमा साधि र स्रोत सवहत कृवर्/पशन स्िंयसेिक प्राविवधक व्यिस्थापि २०००००० 

३ पशनस्िास््य व्यिस्थापिका िावग और्वध वितरण  ७५०००० 

४ आकवस्मक खोपसेिा (HS/BQ/PPR/ARV/FMD/RD) ५०००० 

५ प्रवतर्िको आधारमा िनग्ध उत्पािक वकसाििाई प्रवतविटर रु १.५० िगि अिनिाि ३८००००० 

६ मागमा आधाररत वसपमनिक ताविम कायिक्रम ४००००० 

७ कृवर् र पशनपन्छी कायिक्रमको अिनगमि र मनलयाङ्कि (बजार अिनगमि तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण समेत) १००००० 

९ कृर्ी तथा पशनपकं्षी प्रयोगशािाको िावग उपकरण व्यिस्थापि िडा कायािियहरुमा ४००००० 

१० व्यिसावयक कृर्क/कृर्क समनहिाई उन्ित घाूँसको वबउ वबतरण  ४००००० 

११ ७५% अिनिािमा कृर्ी पशनपन्छी र मत्स्य यावन्त्रवककरण सहयोग कायिक्रम २०००००० 

१२ माछापािक कृर्कहरुिाई माछा भनरा अिनिाि ३००००० 

१३ आिन पकेट विरन्तरता िाड ि ं६ ५००००० 

१४ मौरीपािि प्रिद्धि कायिक्रम ७००००० 

१५ र्िरू्ि विरुिा वितरण कायिक्रम ४००००० 

१६ वसूँिाईका िावग कन िो ममित िडा िं. ५ ५००००० 

१७ पयिटि प्रिद्धिका िावग वपवक्िक स्पोट विमािण ५००००० 
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१८ होमस्टे प्रिद्धि कायिक्रम ५००००० 

१९ पयिटवकय ताितिैया संरक्षण कायिक्रम ५००००० 

२० सहकारी संस्थाहरुको मावसक बैठक संिािि, व्यिस्थापि तथा अिनगमि १००००० 

२१ सहकारी एकीकरण प्रोत्साहि कायिक्रम ४००००० 

२२ सहकारी वििश तथा कायिक्रम १००००० 

  जम्मय  १५०००००० 

सुियसन तर्य संस्र्यित विकयस 

वस.िं. योजनय तर्य कययथक्रम विवनयोजन 

१ सामावजक परीक्षण १२५००० 

२ साििजविक सनिनिाई कायिक्रम १२५००० 

३ कािासोती संन्िशे त्रमैावसक पवत्रका प्रकाशि १५०००० 

४ पिावधकारी अवभमनवखकरण तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कायिक्रम २५०००० 

५ िगरपाविकाको बावर्िक तथा अधििावर्िक सवमक्षा कायिक्रम १५०००० 

६ राजस्ि पररिािि कायिक्रम ३००००० 

७ वित्तीय जोवखम न्यवूिकरण तथा बेरुजन न्यवूिकरण कायि २००००० 

८ अन्तरविकाय समन्िय १००००० 

९ वमवडया प्रिधिि ८००००० 

१० कृयावशि पत्रकारहरुका पररिारिाई विशनलक स्िास््य बीमा कायिक्रम २००००० 

११ उपभोक्ता सवमवतहरुिाई अिनवशक्षण २००००० 

१२ न्यावयक सवमवत संिािि तथा व्यिस्थापि ४५०००० 

१३ टोि विकास संस्थासंग योजिा तजनिमा तथा र्ोहोरमिैा व्यिस्थापि सम्बन्धी अवभमनवखकरण कायिक्रम  ३००००० 

१४ स्थािीय तहको संस्थागत क्षमता स्िमलूयाङ्कि कायिक्रम (LISA) २५०००० 

१५ िागररक िडापत्र तथा सेिाग्राही हलेप डेक्स सचिािि तथा व्यिस्थापि ८००००० 

१६ सफ्ट्ियर सचिािि तथा इन्टरिेट सेिा जडाि र सचिािि  ६००००० 

जम्मय ५०००००० 

पूियथधयर विकयस तिथ  

वस.िं. योजनय तर्य कययथक्रम विवनयोजन 

१ केरुङ्ग ्खोिा वियन्त्रणको िावग तटबन्धि िडा ि ं०१ ५०००००० 

२ हात्तीखोर िस्ती संरक्षण (तटबन्धि) िडा ि ं०१ ३०००००० 

३ मगरकोट खािेपािी पखािि विमािण िडा िं १० ३००००० 

४ खोिा वियन्त्रण तटबन्धि िडा ि ं०४ ४५००००० 
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५ खोिा वियन्त्रण तटबन्धि िडा ि ं०५ ४५००००० 

६ खोिा वियन्त्रण तटबन्धि िडा ि ं०९ २०००००० 

७ खोिा वियन्त्रण तटबन्धि िडा ि ं१० ३०००००० 

८ खोिा वियन्त्रण तटबन्धि िडा ि ं१४ ३०००००० 

९ िोकाहा खोिा तटबन्धि िडा िं ११ १५००००० 

१० िोकाहा खोिा तटबन्धि िडा िं १ १२००००० 

११ प्थर खोिा तटबन्धि िडा िं १६ ३०००००० 

१२ प्थर खोिा तटबन्धि िडा िं १४ १८००००० 

१३ प्थर खोिा तटबन्धि िडा िं १७ ४५००००० 

१४ कािासोती ०६ विष्ट्णनिगर केरुङ्गे खोिा वसिाई ममित  ४०००००० 

१५ कोइिापािी कन िो ममित सचिािि िडा ि ं०१ ६०००००० 

१६ कृवर् सडक माझ कन िो िािा सवहत बाटो स्तरोन्िती िडा ि ं०६ ४५००००० 

१७ िापी कायाििय िवेख मािपोत कायाििय सम्म िािा विमािण तथा वपि िडा िं ०२ १५००००० 

१८ िेपाि टेविकम िवेख िनिै तर्ि  िािा विमािण तथा विद्यनत पोि व्यिस्थापि िडा ि ं०२ ६००००० 

१९ ियाूँ सिे २, ३, ८, ९ र १६ १८००००० 

२० िडा िं. १३ को हिुाकी िाटोको िािा १८००००० 

२१ जंग बहािनर कन िरको घरबाट पविम िािा विमािण ९००००० 

२२ हुिाकी बाटो िडा िं ११, १२ र १४ १५००००० 

२३ पनष्ट्पिाि स्मवृत प्रवतष्ठाि भिि विमािण  १८००००० 

२४ बाि तथा प्रसनवत अस्पताि भिि विमािण कािासोती ८ ३०००००० 

२५ िडा िं १७ स्िास््य िौकी स्तरोन्िती ६०००००० 

२६ 

रेडक्रस िोक िवेख शैवक्षक िोक मािि धमि हुूँि ैकन मार िोक १० िं िडाको वसमािा कािासोती प्रावि हुूँि ैपनरािो 

कािासोती जोड्िे बाटो स्तरोन्िती ८५००००० 

२७ 

र्िरू्ि िोक विपी िोक हिु ैिगरपाविका रोड मध्यविन्िन क्याम्पस सिरमनकाम िोक हुि ैकािासोती ३ को 

पेरोि पम्प सम्म बाटो स्तरोन्िती ६००००० 

२८ कािासोती १४ अग्यौिीको ठूिोटोि वस्थत साििजविक जग्गामा पखािि सवहत तारिार गेट बाि उद्धाि ६००००० 

२९ कािासोती १४ झोझाड खेिमैिाि व्यिस्थापि तथा वपकविक स्पोट विमािण ७८०००० 

३० अस्थायी प्रहरी पोष्ट डण्डा  ३००००० 

३१ ररङ्गरोड कािासोती १ ५०००००० 

३२ िडा कायाििय विमािण ८०००००० 

३३ मोजाइक टाइि िडा ि ं०८ ३०००००० 

३४ ग्रामीण िोकिवेख घििेोकसम्म बाटो स्तरोन्िती िडा ि ं०२ १५००००० 

३५ मोजाइक टाइि िडा ि ं०३ २५००००० 
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३६ ठकन री िोकिवेख ढनङ्गेिी सम्म बाटो स्तरोन्िती र िािा विमािण िडा िं ०४ ३५००००० 

३७ काविका िोकिवेख अकिा िोकसम्म िािा सवहतको बाटो स्तरोन्िती िडा ि ं०५ ३०००००० 

३८ िगरस्तरीय रंगशािा विमािण िडा ि ं०६ १५००००० 

३९ हठिा िोकिवेख पिूि वसजििशीि मवहिा भिि सम्म िािा विमािण िडा ि ं०७ १०००००० 

४० वसमि िोक िवेख प्रेम िोक सम्म िािासवहत बाटो स्तरोन्िती िडा ि ं१० १०००००० 

४१ िडा िं १२ र १३ को वसमािा बौिाहा ओरािो गरैी झिे बाटो कलभट सवहत स्तरोन्िती िडा ि ं१३ १३००००० 

४२ ढकाहा बेिटाूँडी पक्की िािा िडा िं १५ १३००००० 

४३ सातघरे वत्रभनििटार बाटो स्तरोन्िती िडा ि ं१६  २०००००० 

४४ डेरीिोकबाट वमिििोक हुूँि ैअमिटारी ररङ्गरोड सम्म स्तरोन्िती िडा ि ं१७ २०००००० 

४५ वबिन िोकिवेख िक्ष्मीिारायण िदृ्धाश्रमसम्म बाटो कािोपत्रे िडा ि ं१२ २२००००० 

४६ बरकावतया मिरसा अधनरो भिि विमािण िडा ि ं०१ १५००००० 

४७ ढकाहामा तारजािी िडा िं १५ ८००००० 

४८ वशिमवन्िर खािेपािी भिि विमािण िडा िं ०१ १५००००० 

४९ बाटो कािोपत्र ेिडा िं ०८ ३५००००० 

५० ििज्योती यनिा क्िि भिि विमािण िडा िं ०४ ५००००० 

५१ िारायणी प्रावि कम्पाउण्ड ११ ५००००० 

५२ केरुङ्गे यनिा क्िि भिि विमािण िडा ि ं१४ ७००००० 

५३ िडास्तरीय सभाहि विमािण िडा ि ं०१ १०००००० 

५४ िािनिाडाडा ढोडे सडक िडा िं ०१ ५००००० 

५५ आ स्िा के भिि िडा िं १५ कम्पाउण्ड र गेट ७००००० 

५६ पोखरीताि पयिटि पिूािधार विमािण  ५००००० 

५७ िाङ्घािी एकता समाज िडा िं ०८ ५००००० 

५८ अठ्ठाइसवबघा कभडिहि विमािण  १५००००० 

५९ विष्ट्णनिगर िोकिवेख िक्ष्मण श्रेष्ठको घरसम्म स्तरोन्िती िडा िं ०६ २०००००० 

६० राम्िेिी टोि बाटो िािा र वतिाराम भसूािको घर हिु ैजािे बाटोमा िािा विमािण िडा िं ०१ १५००००० 

६१ डण्डािरििेी खिेकन ि मैिाि स्तरोन्िती िडा िं १४ ७००००० 

६२ मािपोत कायाििय जािे बाटो स्तरोन्िती िडा िं ०२  १०००००० 

६३ हठिा िोकिवेख पविम साइड बाटो स्तरोन्िती िडा ि ं०७ १०००००० 

६४ जििेतिा प्रावि िरे र पवतरामको घर िरे िािा सवहत बाटो कािोपत्रे िडा िं. १० १२००००० 

६५ कभडि हि विमािण िडा िं ०६ १५००००० 

६६ स्कन ि िवेख पिूि िोहोरो िािा िडा िं ०९ १७००००० 

६७ धावम टोिमा िनिै तर्ि  पक्की िािा िडा िं ०९ १०००००० 
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६८ िडा िं १२ िडा कायािियको रष्ट विमािण ५००००० 

६९ हकेोडेर् िवेख पिूि जाि ेबाटो मोजाइक टाइि िडा ि ं०२ ८००००० 

७० िडा िं. ११ गोराइ टोि थारु मवहिा भििमा भटार तथा िािा विमािण ५००००० 

७१ वशििाय मवन्िर अगाडी बाटो कािो पत्र ेिडा िं. ११ १५००००० 

७२ वसजििवशि टोिको बाटो पक्की पखािि सवहत कािोपत्रे १५००००० 

७३ िडा िं. ३ र ५ को वसमािाको बाटोमा िािा विमािण २५००००० 

७४ काविका मा.वि. वज्सि वसविङ ५००००० 

७५ काविका मवन्िर विमािण तथा ममित २००००० 

७६ राधाकृष्ट्ण मवन्िर विमािण तथा ममित २००००० 

७७ िडा िं. ३ को बरिनिी गनम्िा ३००००० 

७८ िडा िं. ३ को मगर गनम्िा ३००००० 

७९ िडा िं. ३ को राम मवन्िर विमािण तथा ममित ४००००० 

८० िशघरे िोक िवेख िडा कायाििय जािे बाटोमा िािा विमािण १०००००० 

८१ िमनिा खिे मैिाि िडा ि.ं ५ ५००००० 

८२ िेपाि पत्रकार महासंग वजलिा शाखा भिि विमािण वबउ पनूँजी कोर् ५००००० 

८३ अन्तरे िोक िवेख िन्र िोक सम्म पक्की िािा विमािण िडा ि.ं १० ९००००० 

जम्मय १५७६८०००० 

निर स्तरीय सयमयवजक विकयस तिथ  

वस.िं. योजनय तर्य कययथक्रम विवनयोजन 

१ आधारभनत ताविम न्यायीक सवमवत ४००००० 

२ अन्तरवक्रया कायिक्रम न्यायीक सवमवत १००००० 

३ सफ्ट्िायर विमािण न्यायीक सवमवत २००००० 

४ न्यावयक सवमवत र सनविकृत मिेवमिापकताि पररिािि/यातायात खिि न्यायीक सवमवत ५००००० 

५ पनितािजवकय ताविम न्यायीक सवमवत १५०००० 

६ भिि विमािण पमेा सान्िनक छ्यौिीङ गनम्बा कािासोती ५  ३००००० 

७ कािासोती ०४ मा वजत बहाि मवन्िर विमािण गििका िावग बजेट माग कािासोती ०४ ४००००० 

८ मिकामिा आमा समहूको २ कोठे भिि  र सभाहि विमािण गििका िावग बजेट माग कािासोती ०४ ५००००० 

९ िािीगनरास मवहिा समहूको भिि कािासोती १३ २००००० 

१० अधनरो क्िब भिि विमािण कािासोती १७ १५०००० 

११ वजत बहाि मवन्िर विमािण कािासोती १७ ३००००० 

१२ कोटाटाणीमा ऐवतहावसक स्थि खोज र संरक्षण कायिक्रम १००००० 

१३ टासी छोतेि गनम्बा को भिि विमािण कािासोती ०३  २००००० 
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१४ ििि भिि विमािण गोछडाटार कािासोती १७ २००००० 

१५ तम्मन कलयाण वध बौध गनम्बा बरौिीको अधनरो भिि विमािण कािासोती १७ १५०००० 

१६ िवक्षत िगि कायिक्रम २०००००० 

१७ िक्ष्मी िारायण मवन्िर विमािण कािासोती १२ २००००० 

१८ अमिटारी उपभोक्ता सवमवत झ्याि ढोका ममित र  कायाििय रङे्रगि ३५०००० 

१९ मवहिा सितेिाका िवग कािूिी वशक्षा ३००००० 

जम्मय ६७००००० 

िन ियतयिरण तर्य विपद व्यिस्र्यपन 

वस.िं. योजनय तर्य कययथक्रम विवनयोजन 

१ िमकि व्यिस्थापि १०००००० 

२ र्ोहोरमैिा व्यिस्थापि ५००००० 

३ अंकन र सामनिायीक िि ५००००० 

४ ब्िड बैंक  २००००० 

५ िातािरण पत्रकार मचि िातािरण सम्बन्धी कायिक्रम २००००० 

६ विपि ्जोवखम न्यवूिकरण कायिक्रम NSET संग साझेिारी ३००००० 

७ ओम शान्ती मागिमा िकृ्षारोपण कायिक्रम िडा िं ०२ ३००००० 

८ िििनगाि बाि उद्याि िडा ि ं०४ ५००००० 

९ िक्ष्मीिगर बाि उद्याि िडा ि ं०५ ५००००० 

१० वशिशवक्त हररयािी सामनिावयक ििमा मेस जािी कम्पाउण्ड िडा िं १७ ५००००० 

११ बाि उद्याि वत्रभनििटार िडा िं १४ ५००००० 

१२ िििउेरी डनिाि वियन्त्रण िडा िं ०७ ५००००० 

१३ वशति िोक पाकि  विमािण िडा िं. ३ ५००००० 

१४ िडा कायाििय पररसरमा उद्याि पाकि  िडा िं ०१ ५००००० 

१५ िडा िं ९ मा िकृ्षारोपण ३००००० 

१६ गैंडा ताि संरक्षण तथा विमािण ५००००० 

१७ धावमिक पयिटि स्थि विमािण गणेश मवन्िर पररसर िडा िं ०६ ५००००० 

१८ एम्बनिेन्स खररि िडा ि.ं १२ २२००००० 

जम्मय १००००००० 

सयमयवजक विकयस तिथ  

वििय, युिय तर्य खेलकुद ियखय 

वस.नं.  िेत्र वक्रययकलयप विवनयोजन 

१ पाठ्यपनस्तक सहयोग अिनिाि 

शैवक्षक सत्र २०७८ को Flash Report अिनसार विद्याथी संतया : १००८८ 

(कक्षा १-१०) 
१४१००००० 

२०७८ को IEMIS को वििरण अिनसारको विद्याथी संतया : १०१५७ (कक्षा 

१-१०) 
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 यस िर्िको Projection : 

िवृद्ध % = २५%, २५४० जिा 

जम्मा = १०१५७+२५४०=१२६९७ जिा 

२ 

"Whole School 

Development Project" 

वब्रवटस काउवन्सि िपेािसूँग 

साझेिारी कायिक्रम 

यस िर्िका मतूय कायिकिाप : 

३०००००० 

1)      Teacher Training (बाूँकी वशक्षक) 

2)      Class Observation & Support Program 

3)      Teachers Club 

4)      Leadership Program 

5)      Research Finding Journal 

6)      Refresher Training 

7)      Math & Science focusd Program 

३ प्राथवमक तह सनधार कायिक्रम  
कक्षाकोठा, र्विििर, शैवक्षक सामग्री, सीप विकास, शौिािय (७५%+ 

२५%) 
१५००००० 

४ 
बढी विद्याथी भएका 

विद्याियिाई PCF अिनिाि 

प्राथवमक तह सचिावित विद्यािय : २०० भन्िा बढी विद्याथी 

९००००० विम्ि माध्यवमक तह सचिावित विद्यािय : ३०० भन्िा बढी विद्याथी 

माध्यवमक तह सचिावित विद्यािय : ७०० भन्िा बढी विद्याथी 

५ प्रकाशि 
िगरका कोवपिा  २००००० 

स्थािीय पाठ्यक्रममा आधाररत पनस्तक िेखि ६००००० 

६ 
विद्यािय मलूयाङ्कि तथा 

िगीकरण 

६० िटा विद्याियको Micro Evaluation (from Expert Team) 

(विद्याियको सिि पक्षीय अिस्थाको पवहिाि र मलूयाङ्कि) ३००००० 

विशे्लर्ण, Report तयारी तथा प्रकाशि 

७ परीक्षा 

वग्रड विमािण र छपाई  

७००००० 
कक्षा ५ स्तरीकरण परीक्षा 

कक्षा ८ िगर स्तरीय परीक्षा सचिािि व्यिस्थापि 

परीक्षा सवमवत, परीक्षा उपसवमवत बठैक 

८ IEMIS, िगर प्रोर्ाइि 
Orientation Training 

५०००० 
Update 

९ प्र.अ. व्यिस्थापि 

HM सवूि विमािणका िावग सघि मलूयाङ्कि 

१३००००० 

School Development Vision 

School Development Detail Plan, Presentation (मलूयाङ्कि 

सवमवतबाट मलूयाङ्कि) 

  प्र.अ. व्यिस्थापि गिाि हुि ेविर्यगत वशक्षक अभाि/न्यिूता सम्बोधि 

१० ममित छािो, र्लस वसविङ ९३५००० 
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शौिािय, खािपेािी (Wash) 

र्विििर (डेक्स, बचेि, झ्याि, ढोका, भनई, भयािङ्ग, रेविङ्ग) 

११ बैठक 
िगर वशक्षा सवमवत बैठक 

२००००० 
प्र.अ. बैठक, विवभन्ि अन्य सवमवतका बैठक 

१२ 
िरबन्िी वमिाि सवमवत/ 

कायििि खिि 

बैठक 

३०००० कायिशािा- त्याङ्क एवकि, मापिण्ड तयार 

कायिविवध शशंोधि 

१३ विद्यािय मजि 
कक्षा मजि, तह मजि, विद्यािय मजि 

१८००००० 
र्विििर, शौिािय, कक्षाकोठा सनधारका िावग अिनिाि 

१४ अििोकि भ्रमण असि अभ्यास वसकाइ ४००००० 

१५ अवतररक्त वक्रयाकिाप 

शारीररक 

१००००० 
मािवसक 

मिोरचजिात्मक 

वसजििात्मक 

१६ वििस मिाउि े
 वशक्षा वििस 

१००००० 
योग वििस 

१७ सम्माि र पनरस्कार उत्कृष्ट िवतजाका आधारमा विद्यािय, वशक्षक, विद्याथी, वि.व्य.स. सम्माि ५०००० 

१७ 
ििप्रितिि कायि प्रोत्साहि 

कायिक्रम अिनिाि 
विद्यािय, वशक्षक, विद्याथी १००००० 

१९ विद्यािय करेसािारी कायिक्रम १० िटा सामनिावयक विद्यािय २५०००० 

२० 
सनत्केरी वििा अिस्थामा 

स्ियम ्सेिक वशक्षक अिनिाि 

 स्थायी वशक्षक सनत्केरी हुूँिा प्रवत विद्यािय तीि मवहि ेस्ियम ्सेिक वशक्षक 

अिनिाि 
६००००० 

२१ 
राष्ट्रपवत रविङ्ग वसलड 

प्रवतयोवगता 

िगर स्तरीय राष्ट्रपवत रविङ्ग वसलड प्रवतयोवगता - खिे सचिािि गिे 

विद्याियिाई अिनिाि 
४५०००० 

२२ यनिा तथा खिेकन ि 

पाविका स्तरको रू्टबि विग कप/ िक आउट (मेयरकप) ५००००० 

भविबि उपमरे कम २५०००० 

ए्िेवटक्स २००००० 

वक्रकेट ३००००० 

व्याडवमन्टि २००००० 

क्ििहरुि ेसचिािि गि ेविवभन्ि कायिक्रमहरु ३५०००० 
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२३ स्काउट  स्काउट वशक्षा र सम्बवन्धत कायिकिाप सचिािि १००००० 

२४  यिूा  िगर यिूा सचजाि मार्ि त यिूा केवन्रत कायिकिाप सचिfिि १००००० 

जम्मय २९६६५००० 

स्ियस््य तिथ  

वस.नं. कययथक्रम विवनयोजन 

१ स्िास््य संस्था संिािि खिि ( स्िास््य िौकी र आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र समेत)  ७३२००० 

२ आमा स्िास््य कायिक्रम  ६००००० 

३ मवहिा सामनिावयक स्िास््य स्ियंसेिक बैठक यातायात खिि मावसक रु १०००/-  ५७६००० 

४ स्िास््य शंस्थाका िावग और्धी खररि  १०००००० 

५ स्िास््य शंस्थाका िावग मेवडकि सवजिकि उपकरण खररि  ५००००० 

६ मवहिा सामनिावयक स्िास््य स्ियंसेिकहरुका िावग सम्मािजिक वबिाई (प्रवत व्यवक्त रु एक िाख ) २००००० 

७ बवथिंग सेन्टर स्तारोंन्ती तथा रात्रीकाविि प्रोत्साहि  ५००००० 

८ समनिायस्तरमा िसि ेरोग(मधनमहे,मनटनरोग,श्वासप्रश्वास र क्यान्सर) को अवभमनखीकरण कायिक्रम   १५०००० 

९ स्िास्थ कायिक्रमको सवमक्षा,अिनगमि,बैठक र अन्य खिि  २००००० 

१० जेस्ठ िागररक घरििैो स्िास््य सेिा कायिक्रम  २००००० 

११ उत्कृस्ट स्िास््यकमी पनरस्कार (एक जिािाई )  १०००० 

१२ उत्कृस्ट मवहिा सामनिावयक स्िास््य स्ियंसेिक पनरस्कार  (५जिािाई)  २५००० 

१३ विजी अस्पताि,वक्िविकका स्िास््यकमीहरुिाई स्िास््य सम्बवन्ध ताविम/अवभमनखीकरण  र अिनगमि  १००००० 

१४ मवहिा सामनिावयक स्िास््य स्ियंसेिकिाइ संिार खिि(प्रवत मवहिा रु.२०० प्रवत व्यवक्त ) ११५२०० 

१५ आमा स्िास््य समनहहरुिाई त्रमैावसक बैठक खाजा खिि (प्रवत बैठक रु १०००/-)  १९२००० 

१६ आमा स्िास््य समनहहरुिाई स्िास््यका िावग ब्यबहार पररबतिि संिार क्षमता अवभिवृद्ध कायिक्रम  २००००० 

१७ एि आई भी संक्रवमतिाई उपिार क्षमता अवभिवृद्ध(Treatment Literacy) कायिक्रम  १००००० 

१८ एि आई भी संकरावमत िाई बर्िको िनइ पटक प्रयोगशािा पररक्षण गिि अस्पताि जात ेआत ेयातायात खिि     ४९८०० 

१९ वसकि सेि एिेवमया सम्बवन्ध अवभम्हुखीरण कायिक्रम  ५०००० 

२० डेंगन मिेररया िगायत महामारीजन्य रोगहरुको  रोकथाम तथा  वियन्त्रण सम्बवन्ध अन्तरकृया कायिक्रम  ५०००० 

  जम्मय  ५५५०००० 

मवहलय विकयस तिथ  

वस.नं. कययथक्रम विवनयोजन 

१ मवहिा समनह सवमती गठि र पररिािि २५ समनह 
१६०००० 

२ समनह सिस्यको अिनवशक्षण तथा सवमती व्यिस्थापि खिि अिनिाि  

३ सहभावगतात्मक िखेाजोखा विधीबाट व्यिसाय छिौट तथा कायियोजिा तयारी  १०००० 
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४ सीप तथा व्यिसावयकता विकास ताविम ३ विि ेगाूँउस्तर तथा िस्तनगत टेिा समेत ११५००० 

५ 
सीप तथा व्यिसावयकता विकास ताविम विई व्यिसाय गरररहकेा समनहको अिनगमि तथा अन्य समनह, 

सवमतीको वियवमत भेटघाट सम्पकि  समन्िय 
३०००० 

६ िेततृ्ि तथा संस्थागत विकास ताविम  ( ३ वििे) २ पटक ९०००० 

७ मवहिा विकास सवमतीका पिावधकारी बीि अधििावर्िक अन्तरवक्रया २ पटक ४०००० 

९ िैंवगक वहसंा वििारण कोर्  ५०००० 

१० 
 वििसीय कायिक्रम( अन्तरावष्ट्रय मवहिा वििस ,मािि बिेवबखि विरुद्धको वििस अन्तरावष्टय जेष्ठ िागररक 

वििस अपाङ्गता वििस िङ्ैवगक वहसंा विरुद्धको १६ वििे अवभयाि,बाि वििस िगायत ) 
१५०००० 

११ वहसंा प्रभावितहरुका िावग अलपकािीि आश्रय सवहतको सेिा केन्र संिािि तथा व्यिस्थापि ७००००० 
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