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फिफिम नगरपाफिकाको आ.व. २०७७/०७८ को सातौं नगरसभामा नगर उप–प्रमखु श्री उफमििा प्रधान श्रषे्ठबाट प्रस्ततु 

नीफत, योजना तथा कायिक्रम र बजेट 

         यस गररमामय सभाका सभाध्यक्ष तथा फिफिम न पा प्रमखु आिरणीय श्री ओनाहाङ नेम्वाङज्य ूज्य ू 

           उि ्घाटन सरकाका प्रमखु िफतथी फजलािा समवयवय प्रमखु  श्रदे्धय श्री फवस्नपु्रसाि सापकोटाज्य ू

 फवफिष्ठ िफतथी फजलािा समवयवय उपप्रमखु श्री फिफलािराम ििुाि ज्य ू

आमफवयरकात फविेष िफतथी राजनीफतक ििका प्रमखुज्यहूरू  

परकाकार महानभुावहरू  

सभाका सिस्यज्यहूरू । 

१. नगरपाफिकािे आगामी वषिको बजेट वनाउिा श्रोत िनमुान सफमफत, राजश्व परामिि सफमफत, राजनीफतक िि, फवद्वत वगि, संघसंस्था तथा सरोकारवािाहरूसंग परामिि गरेका फथयौं । वहााँहरूबाट प्राप्त 

सझुावहरू समट्ेने प्रयास गरेका छौं ।   

२. नगरपाफिकामा हामी फनवािफित भएपफछ तेश्रो वषि फवत्िछै । आज हामी सातौ नगर सभामा छौं । म आ.व. २०७७/७८ को वाफषिक नीफत, कायिक्रम र बजेट प्रस्तुतीका िाफग यहााँहरूको समपुफस्थफतमा 

उफभएको छु । 

३. यस घिीमा िोकताफवयरकाक गणतवयरका स्थापनाका िाफग ऐफतहाफसक संघषिहरूमा जीवन उत्सगि गनुि हुन ेसम्पणूि ज्ञात िज्ञात िहीिहरू र फनरंकुिताको फवरुद्ध जीवन पयिवयत संघषि गनुिहुन ेफिवंगत राजनेताहरूको 

स्मरण गि ैभावपणूि श्रद्धाञ्जिी िपिण गििछु । िोकताफवयरकाक गणतवयरकाका िाफग त्याग र नतेतृ्व गि ैहामीिाई नगरको नतेतृ्व गने यो िवस्थामा पु याउनहुुन ेिग्रज राजनीफतज्ञ, समस्त मतिाता र आम 

नगरवासी जनसमिुायमा हाफििक सम्मान व्यक्त गनि िाहवयछु । 

४. आज नगर र ििे मारका होइन, फवश्व नै कोरोना भाइरस कोफभि १९ को संक्रमणको कारण रकाफसत र बवयिप्रायः छ । बवयिाबवयिीिे िनैफवयिन आफथिक फक्रयाकिाप सीफमत गनुिपिाि हामी िफनफितता, कठोर र 

िसहज कािखण्िबाट गफुिरहकेा छौं । यो िसहजतािाई सहज बनाउन सबैिे सकारात्मक सोि र सफक्रयता िखेाउनपुन ेिाफयत्व छ ।  

५. फसफमत श्रोत साधन तथा िफसफमत िाहना र आवश्यकतािाई संवोधन गन ेगरी आगामी बजेट लायाउन पक्कै सहज छैन । प्राप्त फसफमत श्रोतिाई फमतव्ययी रूपमा िफधकतम उपिब्धी हाफसि गने गरी 

सरकारका उद्दशे्य, प्राथफमकता र सीमाफभरका रही नीफत, बजेट तथा कायिक्रम लायाउन प्रयत्न गररएको छ ।   

६. "समदृ्ध नेपाि र सखुी नपेािी" राफरिय नाराको िनसुरण गि ैस्थानीय रूपमा "समदृ्ध िहर, फिफिम नगर" को पररकलापना र "नगरबासीको सपना, समग्र समफृद्धको स्थापना" को िफभयानमा हामी िफघ 

बढने कोफिस गरररहकेा छौं । 

७. आ.व. २०७७/७८ को नीफत तथा कायिक्रम र बजेट प्रस्ततु गनि िफघ िािु आ.व.को हािसम्म हामीिे हाफसि गरेका क्षरेकागत उपिब्धीका फवषयमा यहााँहरूसमक्ष जानकारी गराउन िाहवयछु । 

भौफतक पवूािधारः 

फवद्यािय भवन १० वटा फनमािण तथा ममित गररएको छ । आधारभतु स्वास््य िौकी भवन ५ वटाको फनमािण कायि सम्पवयन गररएको छ । विाभवन ६ वटा र नगरपाफिकाको प्रिासफनक भवनको एकतिा 

सम्पवयन गन ेिरणमा पु याइएको छ । ५ वटा संघसंस्थाका भवन सम्पवयन गररएका छन । साविजफनक िौिािय ७ वटा फनमािण गररएका छन । 
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सिक ियाक २१. ६८ फक.मी. खोफिएको छ भन ेममित संभार ४०.७९ फक.मी. गररएको छ । ििवटा पाइप कलाभटि फनमािण गररएको छ । ४ फक.मी. सिक ग्राभिे र सोफिङ गररएको छ । जस्तापाता ३४९ 

वण्िि र पाइप २९२३० फमटर फवतरण गररएको छ ।  

समाफजक फवकासः 

फवद्यािय फिक्षा सधुारका िाफग नगर फिक्षा सफमफतका वैठक ५ पटक, प्र.ि.हरूसंगको बैठक ४ पटक, सब ैफवद्याियको िेखापरीक्षण, ८ कक्षाको परीक्षा सञ्िािन र िनगुमन, २० वटा मा.फव.का 

छारकााहरूको िाफग स्याफनटरी प्याि फवतरण, छारकावतृी  तथा फिक्षकहरूको तिब भत्ताको व्यवस्थापन गररएको छ ।   

यसै गरी मफहिा तथा बािबाफिकाको िाफग सेवाकेवयर सञ्िािन, मफहिा फहसंा फवरूद्धको िफभयानका िाफग सेलाटर र क्षमता फवकास सफहत पनुस्थापनाका कायिक्रम सञ्िािन गररएको छ ।  

हािसम्म ८८ वटा सहकारी िताि गररएका छन । स्वास््य क्षरेकामा खोप, वफथिङ सेवयटर ५ वटा, पररवार फनयोजन र पोषणका कायिक्रम सञ्िािन गररएको छ । फनःिलुाक औषधी फवतरण र आयवेुि स्वास््य 

फसफवर समते सञ्िािन गररएको छ ।   

आफथिक फवकास 

पिास प्रफतित िनिुानमा २०० थान टनिे फवतरण गरर बेमौसमी तरकारी खेती फवस्तार गरी फकसानको आय आजिनमा सहयोग पु याएको छ । बािी संरक्षणका िाफग िौजी फकरा फनयवयरकाण गनि औषधी 

फवतरण गरर ५०० फकसानिाई सहयोग पु याइएको छ । िइुहजार फकसानिाई ५० प्रफतित िनिुानमा फवउ र कृफष औजार फवतरण गरी कृफष प्रवद्धिन र गररबी वययफुनकरण गनि सहयोग पु याइएको छ । 

  

यसै गरी घााँसका फवउ वनेाि फवतरण गरी ४४२ कृषकहरू िाभाफवयवत भएका छन । गाइगोठ सधुार गरी पिपुािन प्रवद्धिन र उत्पािन िागत घटाउने र आय वढाउने कायि भएको छ । न सु सधुार गरी िधु 

मास ुबफृद्धमा सकारात्मक प्रभाव पगुेको छ । उवयनत गाइ बाख्रा बोका फवतरण गरी कृषकिाई गररबी फनवारणमा सहयोग पु याइएको छ ।  

बन, बातारबरण र फवपि 

कोरोना फवपिबाट सफृजत समस्याको समाधान गनि िवययरका ििे तथा फजलािाबाट आएका नगरवासीिाई लायाउने, क्वारेवयटाइनमा राख्न,े िफैनक उपभोग र खाद्य सामग्री व्यवस्था, स्वास््य र सरुक्षा सामग्रीको 

व्यवस्था, परीक्षण र फनिान गने र घरसम्म पु याउन ेकाम गररएको छ । आजसम्म ४४० जनािाई सेवा प्रिान गररसफकएको छ । यसै गरी नगरफभरकाका १२७४ घरपररवारका ५८७८ जनािाई बवयिाबवयिीको 

िवफधमा राहत फवतरण गररएको छ । राहत फवतरणमा पााँिथर उद्योग बाफणज्य संघ संग आवद्ध संस्थाहरूिे खाद्यवैंक खिा गरेर, सहारा नेपाि सहकारी संस्था, प्रभ ुबैंक, करूणा िाउवयिेसन र नेकपा 

पााँिथरसमतेिे स्वास््य सामग्री र खाद्यावयन सहयोग गनुिभएको छ । यसै गरी िवयय स्वििे तथा फवििेमा रहन ुहुने सामाफजक िफभयवयताहरूसमेतिे सहयोग पु याउनभुएकोमा सम्पणूि िाताहरूिाई हाफििक 

आभार साथै धवययवाि फिन िाहवयछु ।  

 

कोरोना फनयवयरकाण तथा व्यवस्थापनका िाफग प्रकोप व्यवस्थापन कोष खिा गररएको छ । यस कोषमा  नगरपाफिकािे २४ िाख ८५ हजार, जनप्रफतफनफधको सफुवधाबाट ८ िाख ५७ हजार ५ सय, 

कमििारीको तिबभत्तावाट ३ िाख ७६ हजार ८६७, प्रििे सरकारबाट प्राप्त १० िाख र फवद्यािय फिक्षकहरूबाट १२ िाख ६७ हजार ७८६ समेत गरी कुि ५९ िाख ८७ हजार १५३ जम्मा गररएको 

छ । यसबाट जेष्ठ मसावयत सम्म ४४ िाख २८ हजार १९६ खिि भइसकेको छ ।  
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सेवाप्रवाह र िसुासन  

नगरपाफिकामा सााँध फसमान फमिकेो, कुटफपट, पानी महुान फववाि, िोहरमैिा व्यवस्थापन र िेनिने फवषयका २७ वटा मदु्धा िताि भएकामा ११ पटकको सनुवुाईमा सबै मदु्धा िर्छ्यौट गररएको छ । नगरको 

पाश्वफिरका तयार गररएको छ । आवफधक योजना तयार गररएको छ । फपजनहोिको व्यवस्था, इ हाफजरी, सिूना र गनुासो सवुयन ेिफधकारी, प्रवक्ता तोकी सिूनाको पहुाँि सहज बनाइएको छ । जनप्रफतफनफध 

संग नागररक िफभयान, साविजफनक सनुवुाई, योजना िनगुमन तथा मलूायाङ्कन गने पद्धफतको फवकास गरी पारििीता कायम गनि प्रयास गररएको छ ।  

 

हाम्रा आवश्यकता, क्षमता, संघ र प्रििेका नीफत कायिक्रम र प्राथफमकता, त्यहााँबाट प्राप्त फनििेन र श्रोतको पररफधफभरका रही संफवधान र काननूिे फनफििष्ठ गरेका कायिसम्पािन गनि नगरको आ.व.२०७७/७८ 

को नीफत, योजना र वजेट प्रस्ततु गने िनमुफत िाहवयछु ।  

सम्मानीत सभाका िध्यक्ष तथा सिस्यज्यहूरू र उपफस्थत िफतथीगण, 

८. िब म नगरका क्षेरकागत नीफत, योजना, कायिक्रम र बजेट फवफनयोजन प्रस्तुत गनि िाहवयछु । 

सामाजिक जिकासः  

९. सामाफजक फवकास फवना समफृद्ध हुाँिनै । जनिफक्तको स्वास््य, फिक्षा, सरसिाई, सामाफजक सरुक्षा तथा िाररररक र मानफसक क्षमता फवकासको महत्व हामीिाई यो कोफभि १९ को महामारीिे फसकाएको 

छ । यस क्षेरकाको फवकासमा रू. २ करोि २४ िाख ७९ हजार फवफनयोजन गररएको छ ।  

स्वास््य  

१०. स्वास््य क्षेरकाको फनरोधात्मक उपायहरूः खोप सेवा, सरुफक्षत माततृ्व, प्रजनन स्वास््य, पोषण, सरसिाई तथा उपिारात्मक सेवाका िाफग स्वास््य र सरुक्षाका सामग्री, उपकरण, औषधी आफिको फनयफमत 

व्यवस्था गररनछे । स्वास््य सम्बवयधी सबै कायिक्रममा स्वास््य िौकी र आधारभतु स्वास््य केवयरका जनिफक्त तथा मफहिा स्वयंसेफवकािाई िग्रपफंक्तमा पररिािन गररनेछ ।  

११. कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा फनयवयरकाण गनि फवििेबाट र संक्रमण भएको फजलािाबाट आउन ेनगरवासीहरूिाई सिक पहुाँि भएको उपयकु्त स्थान र सहभाफगतामा क्वारेवयटाइन व्यवस्थापन गररनछे । 

एकैस्थानमा धेरै माफनस राख्िा हुने जोफखम घटाउन, फभिभािबाट जोफखम कम गनि, सहज व्यवस्थापन गनि, िौिािय, खानफपन र पररवारको नफजक वस्िा वययानो, सिा कपिा र तातो खानाको प्रववयध र 

पररवारका सिस्यवीिको भौफतक साफमप्यता र संवाििे पफन रोगसंग िि्न ेप्रफतरोधी क्षमता फवकासमा मद्दत पगु्छ । क्वारेवयटाइनमा भएका व्यफक्तको स्वास््य र सरुक्षाको िाफग परीक्षण व्यवस्था फमिाइनेछ 

। क्वारेवयटाइनमा बस्ने नागररकको स्वास््य र सरुक्षा, परामिि, योगध्यान तथा िाररररक व्यायाम िगायतका सीप र ितेनामिुक फक्रयाकिाप गराउन फवद्याियका फिक्षक, स्थानीय स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 

जनप्रफतफनफध, सामाफजक िगवुा र मफहिा स्वयंसेफवकािाई पररिािन गररनछे ।  

१२. "संक्रमणको जोफखममा राहत र िान, फवकास काममा िफनवायि योगिान" भवयन ेनारा सफहत राहत िाफहने सफक्रय उमेरका सक्षम नागररकिाई नगरको फवकास काममा पररिािन गररनछे ।  ििक्त, िसहाय, 

िपाङ्गिाई प्रमाणका आधारमा प्राथफमकता फनधािरण गरी राहतको व्यवस्था फमिाइनेछ । 

१३. फजलािा िस्पतािमा नै फपफसआर परीक्षणका फनफम्त सबै पाफिकाहरूको सहभागीतामा मेफसन खररि र स्थापनाको िाफग समवयवय र पहि गररनेछ ।  यसै गरर बाताबरण फनमििीकरण गनि िफगङ मेफसन 

समेत खररि गररनेछ ।  
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शिक्ााः 

१४. स्वास््य सम्बवयधी मापिण्ि पािन गि ैवैकफलापक फवफधबाट फिक्षण फसकाइ गनि फिक्षक, िफभभावक, फवद्यािय र सरोकारवािाहरूको समवयवय र सफक्रयतामा फसकाइ केवयरहरूको स्थापना र सञ्िािन 

गररनेछ ।  

१५. फवद्याियको भौफतक पवूािधार फवकास तथा पुाँजीगत सधुारको काम आवश्यकता र कायिसम्पािन सिूकहरूका आधारमा गन ेव्यवस्था फमिाइनेछ ।  

१६. कक्षाकोठा व्यवस्थापन, िफतररक्त फक्रयाकिाप, फसकाइमा फवद्याथी सहभागीताबाट बहुप्रफतभा फवकासका िनकुुि बातावरण सजृना गररनछे ।  

१७. आवफधक र आकफश्मक फवद्यािय िनगुमन गरर िैफक्षक गणुस्तरमा सधुार लायाउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । िफैक्षक नक्सांकन र फनफित मापिण्ि तय गरी फवद्याियहरूको एफककरण गनि पहि गररनछे 

१८. स्थानीय क्िबहरूको सहभाफगतामा खेिकुि कायिक्रम र खेिकुिका िाफग भौफतक पवूािधार र क्षमता फवकासका कायिक्रम सञ्िािन गररनछे ।  

१९. मेफिकि र इफञ्जफनयररङ फवषयमा स्नातक पढ्न िवसर प्राप्त फिफिम नगरपाफिका फभरकाका एकजना छारका र एकजना छारकाािाई "फिफिम नगरपाफिका छारकावतृ्ती" प्रिान गररनेछ । यसमा सामिुाफयक 

फवद्याियमा िध्ययन गरेका, सवोत्कृष्ट िंक लायाएका र सो िवसर प्राप्त गरेका फवद्याथीिाई मेफिकिमा रू ५ िाख र इफञ्जफनयररङ फवषयका िाफग रू २ िाख छारकावतृ्ती प्रिान गररनेछ । छारकावतृ्ती फिन े

फवद्याथीिे िध्ययन पफछ नगरपाफिकाफभरका कफम्तमा एकवषि िफनवायि सेवा गनिपन ेव्यवस्था गरेका छौं ।  

२०. फिक्षाक्षेरकामा कायिरत स्वयंसेवक फिक्षकको सफुवधामा थोरै भएपफन बफृद्ध गररएको छ । यसै गरी बािफबकास सहजकताििाई बाफषिक एकमषु्ट प्रोत्साहन भत्ता फिने व्यवस्था फमिाइएको छ ।  

सामाशिक सरुक्ा 

२१. िसाध्य रोग िागेका नगरवासीहरूिाई आफथिक सहायता फिन ेव्यवस्थािाई फनरवयतरता फिइएको छ । ८० वषि माफथका जेष्ठ नागररकिाई फिइि ैआएको उपिार खिि नपेाि सरकारबाट प्रिान गररन े

सामाफजक सरुक्षा भत्तासंग िोहोरो भएकोिे हटाइएको छ । िौमाफसक रूपमा िफभिेख िद्यावफधक गरी सामाफजक सरुक्षा भत्ता सबै योग्य व्यफक्तहरूिाई बैफकङ माध्यमबाट समयमा नै फनयफमत पु याउन े

व्यवस्था फमिाइनेछ ।   

आजथिक जिकास  

२२. सामाफजक र आफथिक फवकास पररपरूक फवषय हुन । क्षमता फवकास, प्रफवफध, सीप र उद्यमफििता फवना आफथिक फवकास संभव छैन । यसका िाफग १ करोि ३५ िाख बजेट फवफनयोजन गरी यसक्षेरकाका 

िाफग फनम्न नीफत तथा कायिक्रम प्रस्ताव गररएको छ ।   

कृशि तथा पिसेुवा 

२३. िगािफनक कृफष उत्पािनका िाफग फविेष कायिक्रम सञ्िािन गररनछे । यसमा िगवुा कृषकिाई कम्पोष्ट मि बनाउन, गोठमि सधुार गनि,  स्थानीय िगािफनक फवषािी फनमािण गनि, रासायफनक वस्तुबाट 

बािी र भमुीिाई ििग गने िगायतका ितेना, प्रफवफध र सीप प्रिान गरी िगािफनक नमनुा नसिरी तथा बािी फवकास कायिक्रम सञ्िािन गनि िफभपे्रररत गररनेछ ।  

२४.  कृफष कायिको व्यवसाफयकीकरण, याफवयरकाकीकरण र आधफुनकीकरण गनि फवफभवयन यवयरका, उपकरण, प्रफवफध र सीप प्रिान गनि सहभाफगतामा कायिक्रमहरू सञ्िािन गररनेछ ।  

२५. साना फितभण्िार फनमािण गरी नगि ेकृफष उत्पािन संकिन र संरक्षण गि ैउत्पािनको मलूाय बफृद्धको िवसर खोजी  बजार फवस्तारमा सहकारी तथा नीफजक्षेरकािाई पररिािन गररनेछ ।  

२६. रासायफनक मि, उवयनत फबउको माग र आवश्यक्ता पफूति गनि स्थानीय कृफष  तथा बहुउद्दशे्यीय सहकारीहरूिाई िफभप्रेररत गररनेछ ।  
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२७. सकु्खा क्षरेकाहरूमा बखािको पानी संकिन गनि प्िाफष्टक पोखरी फनमािण गन,े थोपा फसाँिाई प्रफवफध प्रयोग गनि प्रोत्साहन र सहयोग गररनछे । 

२८. कृफष–पयिटन प्रबद्धिन गनि होमस्टेहरू, पयिटकीय सिूना केवयर तथा कोसेिीघरमा स्थानीय उत्पािन, फतनको महत्व र स्वािको प्रिारप्रसार गरर उपभोग र बजार प्रबद्धिनको िाफग िफभप्ररेरत गररनेछ । 

२९. कृफष पकेटक्षरेका फनधािरण गररनछे । पकेटक्षेरका िनसुार कायिक्रम सञ्िािन गररनछे । कायिक्रममा सहभागीता गन ेफकसान, कृषक समहू तथा कृफष सहकारीिाई सिूकका आधारमा परुस्कृत र प्रोत्साफहत 

गररनेछ ।  

३०. िागत साझेिारीमा गाई िगायत िवयय पिपुािन प्रबद्धिन कायिक्रमबाट फकसानिाई आयआजिनमा सहभागी गराइनछे । िागत साझेिारीमा गाई प्रबद्धिन गने फकसानबाट उत्पािन फितािमा पफन सहभाफगता 

गराउि ै"घफुम्त गाईबैंक" स्थापना गररनछे ।   

        रोिगारी 

३१. फवफभवयन कायिक्रम र आयोजना मािि त समिुाय स्तरमा गठन भएका समहूहरूका नाममा संकफित बित कोष र उपिब्ध पुाँजीको िगत िद्यावफधक गररनेछ । सो रकम रोजगारी फसजिना, आय आजिन र 

उत्पािनमिूक काममा िगाउन समिुायिाई न ैपररिािन गररनछे । 

३२. गररबी फनवारण कोषबाट प्रबफद्धित तथा व्यवफस्थत समिुाय स्तरका घफुम्तकोषिाई  फबऊपूाँजीको रूपमा प्रयोग गरर स्थानीयस्तरमा आफथिक गफतफवफध गनि सहकारी प्रणािीमा रूपावयतरण गररनेछ । यसबाट 

ग्रामीणस्तरमा संभाव्य कृफष, िघ ुतथा साना उद्योग सञ्िािन गनि िफभपे्रररत भई रोजगारी सजृना हुने िपेक्षा गररएको छ ।  

३३.  उपभोक्ता सफमफतहरूसंग योजना संझौता गिाि िागत साझेिारी कफम्तमा १० प्रफतित िफनवायि गनुिपने व्यवस्था गररएको छ । जनप्रफतफनफधको उपफस्थफतमा आम उपभोक्ताहरुको भेिाबाट उपभोक्ता सफमफत 

गठन गरी योगिानबापतको रकम उपभोक्ताको नाममा खोफिएको खातामा जम्मा भएको िफभिेख भएपफछ मारका योजना संझौता गररनछे । 

३४. प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम िवयतगित श्रमप्रिान योजना तथा कायिक्रम सञ्िािन गरर बरेोजगार व्यफक्तिाई फवकास फनमािणमा पररिािन गररनेछ । योजना तथा कायिक्रम सभाबाट पाररत गरर मारका पररवतिन 

र कायािवयवयन गनि सफकन ेव्यवस्था पािना गररनछे । 

३५. सरुफक्षत आप्रवासन सम्बवयधी फवतीय साक्षरता र िेतनामिुक कायिक्रमहरू सञ्िािन गररनछे ।   

सहकारी 

३६. सहकारीहरूको िफभिेख िद्यावफधक गन ेर फनयफमफत िनगुमन गरी सम्बफवयधत क्षेरका र फवषयमा कायि गनि प्रोत्साफहत गररनछे ।  

उद्यम 

३७. नयााँ उद्यमी, उद्यमीहरूको सीप फवकास,  साझा सफुवधाको िाफग  सफुवधा केवयर वा उद्यमघर स्थापना र समहूमा प्रफवफध हस्तावयतरण कायिक्रम सञ्िािन गररनेछ । 

पयिटन 

३८.  पयिटन पवूािधार फवकासका िाफग पयिटन गरुूयोजना फनमािणको पहि गररनछे । यसबाट नगरफभरकाका पयिटन संभावनाको िस्तावेज तयार भइ त्यसकै आधारमा भावी पयिटन कायिक्रम सञ्िािन गन े

सरकारी, नीफज र सहकारीिाई सहयोग पगु्नेछ । 

३९. पयिटन सिूनाकेवयर पौवा भञ्ज्याङ्गको फनमािण कायि सम्पवयन गरी सञ्िािनको व्यवस्था फमिाइनेछ ।   
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पूवााधार फवकास   

४०. नगरपाफिका प्रिासफनक भवन र िरुू भएका विा भवनहरूको फनमािण जनु तहमा पगुेको छ त्यही तहसम्म सम्पवयन गररनेछ । थप विाभवन वनाउन जग्गाको व्यवस्था र ितािपजूाि सफहत विावासीको 

सहमती पिे गरेपफछ मारका बजेट व्यवस्था गरी फनमािण कायि प्रारम्भ गररनेछ । नगरका िधरुा रहकेा सिकको ियाक खोलाने र जोि्ने कामिाई प्राथफमकतामा राफखएको छ । 

४१. वषाियाममा भत्केका सिकहरूिाई ममित गरी सिूारू गनि सिक ममित संभार कोषको व्यवस्था गररएको छ ।  

४२. पवूािधार फवकासमा नै फवकास िफेखन,े माग िफधक हुन,े संघ र प्रििेबाट फवफनयोजन गररएका पवूािधार र िवयय आयोजनामा समपरुक कोष राख्न ुपरेकोिे नगरपाफिकािे यस क्षेरकामा रू. ८ करोि ७९ िाख 

फवफनयोजन गरेको छ । 

४३. फिफिम पााँिथर रंगिािा, फिफिम ५, िोकमाग ुआयोजनका िाफग पहुाँि सिक फनमािण गनि प्रििे र  नगरपाफिकाको संयकु्त िगानीमा कायि िगाफि वढाइनछे । यसका िाफग प्रििे िितिवाट रू ५० िाख 

र नगरपाफिकाबाट रू ३० िाख फवफनयोजन गररएको छ ।  

४४. स्थानीय पवूािधार फवकास साझेिारी कायिक्रम र फनवाििन क्षेरका पवूािधार फवकास कायिक्रमबाट सञ्िािन हुने कायिक्रममा नगरसभाबाट पाररत योजना तथा कायिक्रम समावेि गररफिन फनििेक सफमफतिाई 

आग्रह गररनेछ । प्रििे र संघीय सरकािाई समते योजना प्रस्ताव गररनछे । यसका िाफग छुटै्ट योजना बैंक तयार गरी सभाबाट पाररत गररनेछ ।  

िन, बातािरण र जिपद   व्यिस्थापन 

४५.  फवपिक्ो पवूितयारी, प्रफतकायि, पनुस्थापना िगायतका काम गनि रू १ करोि ५० िाखको प्रकोप व्यवस्थापन कोष खिा गररएको छ । यस कोषबाट कोरोनाको रोकथाम, फनयवयरकाण, क्वारेवयटाइन व्यवस्थापन 

र क्वारेवयटाइनमा राफखनेहरूको िफैनक खानपान, सरसरिाई, परीक्षण, फनिान, पररवहन िगायतका काममा खिि गररनेछ । यसै गरी प्राकृफतक र मानवीय फवपिक्ो िाफग २५ िाख छुट्याइएको छ । यसमा 

वन, वातावरण, फवपि र भसंूरक्षणका कायिक्रमहरू सञ्िािन गररनेछ ।  

४६. बन बातावरण संरक्षणका िाफग बन उपभोक्ता समहू, बनपैिावर व्यावसायी तथा िवयय सरोकारवािाहरूसंग सहकायि गररनछे ।    

सािििजनक सेिा प्रिाह र शुसासन 

४७. वययाफयक सफमफत तथा मेिफमिापकतािको क्षमता फवकासमा रू १३ िाख फवफनयोजन गररएको छ ।  

४८. संञ्िार माध्यमहरूबाट फवफभवयन कलायाणकारी सिूना संपे्रषणका साथै साविजफनक सनुवुाई र सामाफजक परीक्षणका कायिक्रमहरू सञ्िािन गरी पारििी रूपमा फवकास कायिक्रम सञ्िािनको व्यवस्था 

फमिाइनछे ।  

४९. करिाताहरूको िफभिेख िद्यावफधक गरी घरििैोमा गइ कर संकिन गररनेछ । कर नफतन ेकरिाताहरूिाई नगरपाफिकाबाट प्रवाह गररन ेसबैप्रकारका सेवासंग आबद्ध गरर कर फतनि िगाइनेछ । करका 

िरिाई वजै्ञाफनक र प्रगफतफिि बनाउने प्रयास गररएको छ ।  

५०. नगरफभरकाको व्यावसाय कर र सरकारी र संघसंस्थािे वहािमा फिएका घरवहािकर वाहकेको वहाि कर उठाउन पााँिथर उद्योग बाफणज्य संघसंग सहकायि गररनछे ।  

५१. बैकफलापक ऊजािको प्रववयध गरी सबै विा कायाििय र नगरपाफिकाको प्रिासफनक सेवािाई फनयफमत रूपमा सिुारू गने व्यवस्था फमिाइनेछ । 
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५२. नगरपाफिकाफभरकाका सबै प्रकारका फतनुिपने कर फतररसकेका िफधकतम कर फतने करिाता, नगरको फवकास, र सिूना संपे्रषणमा सहयोगी परकाकार, आफ्नो कायिक्षरेकामा उत्कृष्ट कायि गने फवद्यािय, फिक्षक, 

कमििारी, उपभोक्ता सफमफत, िगायतिाई सिूकका आधारमा मलूायाङ्कन गरी परुस्कृत र सम्मान गने व्यवस्था फमिाइनछे । िक्ष िनसुारको पररणाम नफनकालानेहरूिाई काननूबमोफजम िण्िसजाय गररनछे।  

५३. आवफधक योजनािे फनफििष्ट गरेका उद्दशे्य र नीफत िनरुूप फवकास फनमािणका कायिहरू कायािवयवयन गररनेछ ।   

५४. यस क्षेरकाको फवकासका िाफग रू ६९ िाख २० हजार फवफनयोजन गररएको छ ।  

 

सभाका िध्यक्षज्य ूतथा सभाका सिस्यज्यहूरू र उपफस्थत िफतथी महानभुाव  

िब म आ.व. २०७७/७८ को फवफनयोजनका श्रोत र फवफनयोजन प्रस्ततु गििछु । 

५५. फिफिम नगरपाफिकामा नपेाि सरकारबाट समानीकरण िनिुान रू १५ करोि १५ िाख, राजश्व वााँििााँि रू १० करोि ६३ िाख ७१ हजार ७३०, प्रििे न ं१ सरकारबाट समानीकरण िनिुान रू ७६ 

िाख ४ हजार, राजश्व बााँििााँि रू १ करोि १५ िाख ५४ हजारको बजेट सीमा प्राप्त भएको छ । नगरपाफिकािे प्रििेसंग बााँििााँि हुन ेफवज्ञापन करबापत रू ६० हजार, िहत्तर बहत्तरबाट रू १६ िाख,  

घरजग्गा रफजरिेसनबाट रू ५० िाख, आवयतररक श्रोतबाट रू २ करोि ६२ िाख ५० हजार र िािु आ.व. मा खिि भई बााँकी रहन गएको मौज्िात रू २ करोि िनमुान गरी कुि आवयतररक आम्िानी रू 

३२ करोि ९९ िाख ३९ हजार ७३० हुने िनमुान गररएको छ । 

५६. यसै गरर ििति िनिुान तिि  नपेाि सरकारबाट रू ४७ करोि ३४ िाख, प्रििे नं १ सरकारबाट रू ८३ िाख ३८ हजार र फविेष िनिुान तिि  नेपाि सरकारको रू १ करोि ५० िाख, समपरुक कोषतिि  

नेपाि सरकारकबाट रू १ करोि ६१ िाख, प्रििे नं १ सरकारबाट रू १ करोि गरी जम्मा रू ५२ करोि २८ िाख ३८ हजार नगरपाफिकाको फनधािररत योजनाहरूमा आउने गरी संफित कोषमा जम्मा हुन े

िनमुान गररएको छ । यसरी नगरपाफिकाको संफित कोषमा कुि आम्िानी रू ८५ करोि २७ िाख ७७ हजार ७ सय ३० हुन ेिनमुान गररएको छ । 

५७. नगरपाफिकािे साधारण खिि तिि  रू ११ करोि १७ िाख १८ हजार ७३० र फवकास तिि  रू २१ करोि ८२ िाख २१ हजार छुट्याएको छ ।  

५८. िवयतमा यस गररमामय सातौ नगरसभामा हाम्रो फनम्तोिाई स्वीकार गरी पालानहुुने प्रमखु िफतथीज्य ूफवफिष्ठ िफतथीज्यहूरू परकाकारज्यहूरू सबै सबैबाट यो नीफत, योजना तथा कायिक्रम र बजेट कायािवयवयनमा 

सकारात्मक सहयोगको िपेक्षा गि ैयफतवयजेि मिेै वािन गरेका िब्िहरू गहन रूपमा सफुनफिन ुभएकोमा आभार व्यक्त गनि िाहवयछु ।  हाि सम्म  नगरको फवकासमा सलािाह, सझुाव र सहयोग गनुिहुन े

सम्पणूिमा धवययवाि ज्ञापन गििछु । 

धवययबाि । 

फमफतः २०७७।०३।१०        

                                                                                                                                                                          उफमििा प्रधान श्रषे्ठ 

                                                                                                                                                                                     उपप्रमखु तथा संयोजक 

योजना तथा कायिक्रम तजुिमा सफमफत 

फिफिम नगरपाफिका 
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फिफिम नगरपाफिकाको फबफनयोजन ऐन, २०७७ 

फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक बषि २०७७/२०७८ को सेवा र कायिहरुको िाफग स्थानीय सफञ्ितकोषबाट केही रकम खिि गन ेर फवफनयोजन गने सम्बवयधमा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन 

 

सभाबाट स्वीकृत फमफतः २०७७।०३।११                                                                प्रमाणीकरण फमफतः २०७७।०३।१२ 

 

१.संफक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१)यस ऐनको नाम “ फिफिम नगरपाफिकाको फवफनयोजन ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

  

२.आफथिक वषि २०७७।०७८ को फनफमत्त सफञ्ित कोषबाट रकमखिि गने िफधकारः (१) आफथिक वषि २०७७।०७८ को फनफमत्त नगर कायिपाफिका, विा कायाििय, फवषयगत िाखािे गन ेसेवा र कायिहरुका 

फनफमत्त अनुसचूी- १ मा उफलािफखत िािू खिि, पूाँफजगत खििको रकम समते गरी जम्मा रकम रू. ८५२७७७७३०।०० (अके्षरुपी पचासीकरोड सत्ताइसिाख सतहत्तरहजार सातसय तीस रुपैयामात्र) मा 

नबढाई फनफििष्ट गररए बमोफजम सफञ्ितकोषबाट खिि गनि सफकनेछ ।  

३. फवफनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सफञ्ितकोषबाट खिि गनि िफधकार फिइएको रकम आफथिक वषि २०७७।०७८ को फनफमत्त फिफिम नगरपाफिकाको नगर कायिपाफिका, विा कायाििय र फवषयगत िाखािे गन े

सेवा र कायिहरुको फनफमत्त फवफनयोजन गररनछे ।  

(२)उपििा (१) मा जनुसकैु कुरा िेफखएको भएतापफन कायिपाफिका, विा कायाििय र फवषयगत िाखािे गने सेवा र कायिहरुको फनफमत्त फवफनयोजन गरेको रकममध्ये कुनमैा बित हुन ेर कुनमैा िपगुहुने िफेखन 

आएमा नगर कायिपाफिकािे बित हुन ेिीषिकबाट नपगु हुने िीषिकमा रकम सानि सक्नछे । यसरी रकम सािाि एक िीषिकबाट सो िीषिकको जम्मा रकमको १० प्रफतितमा नबढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भवयिा बढी 

िीषिकहरुबाट िको एक वा एक भवयिा बढी िीषिकहरुमा रकम सानि तथा फनकासा र खिि जनाउन सफकनछे । पूाँफजगत खिि िवयय िािु खिि िीषिक तिि  सानि सफकने छैन । 

(२)उपििा (१) माजनुसकैु कुरा िेफखएको भएतापफन कायिपाफिका, विा कायाििय र फवषयगत िाखािे गन ेसेवा र कायिहरुको फनफमत्त फवफनयोजन गरेको रकममध्ये कुनमैा बित हुन ेर कुनमैा िपगुहुने िफेखन 

आएमा नगर कायिपाफिकािे बित हुन ेिीषिकबाट नपगु हुने िीषिकमा रकम सानि सक्नछे । यसरी रकम सािाि एक िीषिकबाट सो िीषिकको जम्मा रकमको १० प्रफतितमा नबढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भवयिा बढी 

िीषिकहरुबाट िको एक वा एक भवयिा बढी िीषिकहरुमा रकम सानि तथा फनकासा र खिि जनाउन सफकनछे । पूाँफजगत खिि िवययिािू खिि िीषिक तिि  सफकने छैन । 

(३)उपििा (२) मा जनुसकैु कुरा िेफखएको भएतापफन एक िीषिकबाट सो िीषिकको जम्मा स्वीकृत रकमको १०प्रफतित भवयिा बढ्न ेगरी कुनै एक वा एक भवयिा बढी िीषिकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको 

स्वीकृफत फिन ुपनेछ । 

४) संफितकोषको श्रोत र फवफनयोजनः संफितकोषमा जम्मा हुन ेरकमको श्रोत र रकम िनमुान िनसुिूी २ वमोफजम हुनेछ । संफितकोषमा फवफनयोजन हुने रकम िनसुिूी १ वमोफजम हुनेछ । 
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िनसुिूी–१ 

(ििा२ संग सम्बफवयधत) 

नेपािको संफवधानको धारा २२९ (२) बमोफजम 

संफित कोषबाट फबफनयोजन हुने रकम 

  

क्र.सं. िनिुान संख्या िीषिकको नाम िाि ुखिि पूाँफजगत खिि जम्मा     

१   नगर कायिपाफिका १७२०३९७३० ८७९००००० २५९९३९७३०     

२   विा फवकास कायिक्रम ३३१०५००० ३६८९५००० ७०००००००     

३   फबषयगत िाखा ० ० ०     

४   ऋणको सााँवा व्याज भकु्तानी ० ० ०     

५   ििति िनिुान नपेाि सरकार ४७३४००००० ० ४७३४०००००     

६   ििति िनिुान प्रििे सरकार ८३३८००० ० ८३३८०००     

७   फविेष िनिुान नेपाि सरकार १५०००००० ० १५००००००     

८   समपरुक िनिुान नेपाि सरकार १६१००००० ० १६१०००००     

९   समपरुक िनिुान प्रििे सरकार १००००००० ० १०००००००     

१०   िगानी (िेयर/ऋण) ० ० ०     

    जम्मा ७२७९८२७३० १२४७९५००० ८५२७७७७३०     
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   िनसुिूी २     
संफितकोषमा आम्िानीको श्रोत  

क्र सं िनिुान आम्िानीको श्रोत रकम        

    समानीकरण िनिुान (संघ) १५१५०००००        

    राजश्व वााँििााँि (संघ) १०६३७१७३०        

    समानीकरण िनिुान (प्रििे) ७६०४०००        

    राजश्व बााँििााँि (प्रििे) ११५५४०००        

    फवज्ञापन कर ६००००        

    िहत्तरवहत्तर १६०००००        

    घरजग्गा रफजरिेसन ५००००००        

    आवयतररक श्रोत २६२५००००        

    िािु आ व को ि लाया २०००००००        

    जम्मा ३२९९३९७३०        

    ििति िनिुान नपेाि सरकार ४७३४०००००        

    ििति िनिुान प्रििे सरकार ८३३८०००        

    फविेष िनिुान नेपाि सरकार १५००००००        

    समपरुक िनिुान नेपाि सरकार १६१०००००        

    समपरुक िनिुान प्रििे सरकार १०००००००        

    जम्मा ५२२८३८०००        

    कुि जम्मा ८५२७७७७३०        
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

फिफिम नगरपाफिका 

नगर कायिपाफिकाको कायाििय 

आ.व. २०७७/७८ को आम्िानी श्रोत 

राजस्व तथा िनिुान प्राफप्तको फववरण 

िनसुिूी २ 

  आवयतररक राजस्व ४६२५०००० 

१११३१ सम्पफत कर ५०००००० 

११३१४ भफुमकर/मािपोत २५००००० 

११३२१ घर बहाि कर २५००००० 

११३२२ बहाि वीटौरर कर १००००० 

११४५१ सवारर साधन कर (साना सवारर) १०००० 

११४५२ पवूािधार सेवाको उपयोगमा िाग्ने कर ६००००० 

११४७९ िवयय मनोरञ्जन कर ५०००० 

११६३१ कृफष तथा पिजुवयय वस्तुको व्यवसाफयक करोवारमा िाग्ने कर  ५००० 

११६९१ िवयय कर ५५०००० 

१४२१८ फवद्यतु सेवा िलुाक ५००० 

१४२१९ िवयय सेवा िलुाक तथा फवफक्र १०००००० 

१४२२१ वययाफयक िस्तुर ० 

१४२२३ फिक्षा क्षेरकाको आम्िाफन ३००००० 

१४२२४ पररक्षा िलुाक २०००० 

१४२२९ िवयय प्रिासफनक सेवा िलुाक ५००००० 

१४२४१ पाफकि ङ िलुाक ५००००० 

१४२४२ नक्सापास िस्तुर ३०००००० 

१४२४३ फसिाररि िस्तुर ५०००००० 

१४२४४ व्यफक्तगत घटना िताि िस्तरु १००००० 

१४२४५ नाता प्रमाफणत िस्तरु २००००० 

१४२४९ िवयय िस्तुर २००००० 
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१४२५३ व्यवसाय रफजरिेिन िस्तरु ३७५०००० 

१४२५४ रेफियो एि एम संिािन िस्तरु १०००० 

१४३११ वययाफयक िण्ि जररवान र जित ० 

१४३१२ प्रिासफनक िण्ि जररवाना र जित ५०००० 

१४५२९ िवयय राजस्व  १००००० 

१५१११ वेरुज ु २००००० 

३२१२२ गत वषिको नगर मौज्िात २००००००० 

फवफत्तय समाफनकरण िनिुान १५९१०४००० 

१३३११ संघ समाफनकरण िनिुान १५१५००००० 

११३११ प्रििे समाफनकरण िनिुान ७६०४००० 

राजस्व वााँििााँि १२४५८५७३० 

११३१५ घर जग्गा रफजरिेिन िस्तुर प्रििे ५०००००० 

११४११ वााँििााँि भइ प्राप्त हुने मलुाय िफभबफृद्ध कर संघ १०६३७१७३० 

११४५६ वााँििााँि भइ प्राप्त हुने सवारर साधन कर प्रििे ११५५४००० 

११४७२ वााँििााँि बाट प्राप्त हुने फवज्ञापन कर प्रििे ६०००० 

१४१५६ वााँििााँि भइ प्राप्त फवद्यतु सम्बफवयध रोयलाटी संघ ० 

१४१५७ वााँििााँि भइ प्राप्त िहत्तर बहत्तरको फवफक्रबाट प्राप्त हुने आय प्रििे १६००००० 

  आन्तररक आय, रािश्व र समानीकरण अनुदान िम्मा ३२९९३९७३० 

सिति, फविेष र समपरुक िनिुान ४८१७३८००० 

१३३१२ संघ सिति िनिुान ४७३४००००० 

१३३१२ प्रििे सिति िनिुान ८३३८००० 

१३३१४ संघ फविेष िनिुान १५०००००० 

१३३१६ संघ समपरुक िनिुान १६१००००० 

१३३१६ प्रििे समपरुक िनिुान १००००००० 

कुि जम्मा िनमुाफनत आम्िानी ८५२७७७७३० 
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वाफषाक फवकास कायाक्रम 

आ.व.२०७७/७८ 

फिफिम नगरपाफिका र विा कायाििय सफहत िनमुाफनत िािु खिि फववरण 

िनसुिूी-१ 

िािु खिि संकेत खिि फिषिक 

कायािवयव

यन हुन े

स्थान 

फवफनयोजन रु. 

श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय 

समाफनकरण संघ 

फवफत्तय समाफनकरण 

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

२११११ पाररश्रफमक कमििारी फि.न.पा. १४९५००००       १४९५००००   

२११२१ पोिाक फि.न.पा. ४०००००       ४०००००   

२११२३ औषधी उपिार खिि फि.न.पा. २०००००       २०००००   

२११३१ स्थानीय भत्ता फि.न.पा. ३२५०००       ३२५०००   

२११३२ मंहगी भत्ता फि.न.पा. ८०००००       ८०००००   

२११३४ कमििारीको वैठक भत्ता फि.न.पा. १५०००००       १५०००००   

२११३५ कमििारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार फि.न.पा. २००००       २००००   

२११३९ िवयय भत्ता फि.न.पा. १००००००       १००००००   

२११४१ पिफधकारी वैठक भत्ता फि.न.पा. १२००००००       १२००००००   

२११४२ पिफधकारी िवयय सफुवधा फि.न.पा. १४०३९००० ८६१०००     १३१७८०००   

२१२१४ कमििारी कलायाण कोष फि.न.पा. २५०००००       २५०००००   

२२१११ पानी तथा फवजिुी फि.न.पा. १००००००       १००००००   

२२११२ संिार महििु फि.न.पा. १३०००००       १३०००००   

२२२११ इवयधन पिफधकारी फि.न.पा. ५०००००       ५०००००   

२२२१२ इवयधन कायाििय प्रयोजन फि.न.पा. ३२०००००       ३२०००००   

२२२१३ सवारी साधन ममित खिि फि.न.पा. २६०००००       २६०००००   

२२२१४ फवमा तथा नफवकरण खिि फि.न.पा. ८०००००       ८०००००   

२२२२१ मेफिनरी तथा औजार ममित संभार तथा संिािन खिि फि.न.पा. ११०००००       ११०००००   

२२२३१ फनफमित साविजफनक सम्पफतको ममित संभार खिि फि.न.पा. १००००००     २६४००० ७३६०००   

२२३११ मसिवयि तथा कायाििय सामाग्री फि.न.पा. ३००००००   २६३८०००   ३६२०००   

२२३१४ इवयधन िवयय प्रयोजन फि.न.पा. २०००००       २०००००   
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 
 

२२३१५ परकापफरकाका छपाई तथा सिूना प्रकािन खिि फि.न.पा. २१०००००       २१०००००   

२२४११ सेवा र परामिि खिि फि.न.पा. ८०००००       ८०००००   

२२४१२ सिूना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संिािन खिि  फि.न.पा. ५०००००       ५०००००   

२२४१३ करार सेवा िलुाक फि.न.पा. १०००००       १०००००   

२२४१४ सरसिाई सेवा िलुाक फि.न.पा. ३८०००००       ३८०००००   

२२४१९ िवयय सेवा िलुाक फि.न.पा. २३५०००००       २०५००००० ३०००००० 

२२५११ कमििारी ताफिम खिि फि.न.पा. २०००००       २०००००   

२२५२२ कायिक्रम खिि फि.न.पा. ०       ०   

२२५२९ फवफवध कायिक्रम खिि फि.न.पा. ४३४००       ४३४००   

२२६११ िनगुमन मलुायांकन खिि फि.न.पा. ६०००००       ६०००००   

२२६१२ भ्रमण खिि फि.न.पा. १५०००००       १५०००००   

२२७११ फवफवध खिि फि.न.पा. २३५००००       २३५००००   

२२७२१ सभा संिािन खिि फि.न.पा. १३०००००       ११००००० २००००० 

२७२१२ उद्धार राहत तथा पनुःस्थापना खिि फि.न.पा. ३०००००         ३००००० 

२८१४१ जग्गाको भािा फि.न.पा. ३१००००       ३१००००   

२८१४२ घर भािा फि.न.पा. १५०००००       १२००००० ३००००० 

२८१४३ सवारी साधन तथा मेफिनरी औजार भािा फि.न.पा. ५०००००       ५०००००   

२८२११ राजस्व फिताि फि.न.पा. १७०१००       १७०१००   

२८९११ भैपरी आउने िािु खिि फि.न.पा. ४४४८६३०       २७२९९०० १७१८७३० 

  विा कायाििय संिािन खिि फि.न.पा. ५२६२६००       ४४६७३३० ७९५२७० 

  िाि ुखिि जम्मा    १११७१८७३० ८६१००० २६३८००० २६४००० १०१६४१७३० ६३१४००० 

  कायिक्रम खिि (स्थानीय)   २१८२२१०००           

 जम्मा (स्थानीय)  ३२९९३९७३०      

\ कायिक्रम खिि (प्रििे)  १८३३८०००      

 कायिक्रम खिि (संघ)  ४९४५०००००      

  कुि जम्मा   ८५२७७७७३०           
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वाफषाक फवकास कायाक्रम 
आ.व. २०७७/०७८ 

वडा तिा  
वडा नं. १ 

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम विननर्ोजन रु. श्रोत 

 

 

वाफषाक फवकास कायाक्रम 

आ.व.२०७७/७८ 

फिफिम नगरपाफिकाको विा कायािियहरुको संिािन खिि फवभाजन िनमुाफनत िाि ुखिि फववरण 

िािु 

खिि 

संकेत 

खिि फिषिक 
कायािवयवयन 

हुने स्थान 
फवफनयोजन रु. 

िौमाफसक 

फवभाजन 

श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण 

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि  

संघ 

राजश्व वााँििााँि 

प्रिेि 

२११४१ पिफधकारी वैठक भत्ता फि.न.पा. २०१६००० ४८०००           

२२१११ पानी तथा फवजिुी फि.न.पा. १३८६०० ३३००           

२२११२ संिार महििु फि.न.पा. ८४००० २०००           

२२२१२ इवयधन कायाििय प्रयोजन फि.न.पा. २१०००० ५०००           

२२२१३ सवारर साधन ममित खिि फि.न.पा. ४२०००० १००००           

२२२२१ मेफिनरी औजार ममित संभार तथा संिािन  फि.न.पा. ३७८००० ९०००           

२२३११ मसिवयि तथा कायाििय सामाग्री फि.न.पा. ११७६००० २८०००           

२२७११ फवफवध खिि फि.न.पा. ८४०००० २००००           

  जम्मा   ५२६२६०० १२५३००       ४४६७३३० ७९५२७० 
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कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास २५००००० ० २५००००० ० ० ० 

१ 
रानीटार जाने बाटोबाट खरकाीगाउाँ हुाँिै ३ नं. विाबाट आउने मोटरवाटो सम्म जोि्ने 

नयााँ ियाक ओपन 
विा नं. १ २०००००   २०००००       

 

 

 

 

 

वाफषिक फवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/०७८ 

फिफिम नगरपाफिका 

फसं.न. 
राजस्व 

फि. नं. 
योजना तथा कायिक्रम 

योजना 

प्रकृफत 

सञ्िा

िन 

स्थान 

ि

क्ष्य 
फवफनयोजन (रु) स्थानीय तह राजश्व बााँििााँि 

िवयतर सरकारी फवतीय 

हस्तावयतरण 

              आवयतररक संघ प्रििे संघ प्रििे 

            १४८२२१००० ४३६५९००० ४४२०००० ८१०५००० ८८१३७००० ३९००००० 

क   पवूािधार फवकास       ८७९००००० २८०००००० १५००००० ५००००० ५४९००००० ३०००००० 

१ ३११५९ िोकमाग ुरंगिािा जाने बाटो र रंगिािा सिक     ३००००००       ३००००००   

२ ३११५१ विा कायाििय बरबोटे सलािेरी बाझोगरा जाने बाटो विा नं ७ सिक     २००००००       २००००००   

३ ३११५१ 
बााँसवोटे विा न ं१४- सरस्वती आ फव हुाँि ैविा नं ८ जोि्न े

मोटरबाटो 

सिक 

    
१००००००       १००००००   

४ ३११५१ 
विा १४ को कायािियबाट िगौटै गोिाई हुाँि ैविा ८ मा्िो 

बााँसवोटे जोि्ने बाटो सिक     
४००००००       ४००००००   

५ ३१११२ नगरपाफिकाको प्रिासफनक भवन फनमािण, क्रमागत, वहुवफषिय भवन     १०५०००००       १०५०००००   

६ ३१११२ परकाकार महासंघ भवनको कम्पाउण्ि वाि फनमािण भवन     ५०००००         ५००००० 

७ ३१११२ विा कायाििय भवन फनमािण क्रमागत (२,३,५,११,१२,१३) भवन     ७२०००००       ७२०००००   

८ ३११५९  िोहफकि परम्परागत िौतारो फनमािण  िौतारो     ५०००००         ५००००० 

९ ३११५९ खिंगाटार पाफथभरा फसंिी फनमािण फिफिम १० सिक     ५०००००       ५०००००   

१० २२५२२ ककि टपाता खररि र फवतरण सामान     २००००००       २००००००   

११ २२५२२ पाइप खररि तथा फवतरण सामान 
    

५०००००         ५००००० 
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१२ ३११७२ 
पयिटन पवूािधार (फसिौटी,िब्रेकुटी, फछवयताप ुिगायत नगरक्षेरका 

र कञ्िनजङ्घा रुट सम्मको) गरुुयोजना फनमािण 
िध्ययन 

    
६००००० ६०००००         

१३ ३११५१ 
 तफृतया-थाङनापा-मगरिेप्पा-खिंङ्गा मोटरबाटो फनमािण 

(समपरुक) 
सिक 

    
१६१००००० ११०००००     १५००००००   

१४ ३११५९ जिकवयया ठूिो धारा पानी महुान संरक्षण विा न ं७ खानपेानी     ३०००००       ३०००००   

१५ ३११५१ 
समु्नीमा िोकिफेख पौवा भञ्ज्याङ जाने कृफष सिक ियाक 

ओपन ३ र ८ 
सिक 

    
२००००००       २००००००   

१६ २२५२२ Road Inventory तथा Master Plan कायिक्रम िध्ययन     ७००००० ७०००००         

१७ ३१११२ पयिटन सिूना केवयर पौवा भञ्ज्याङ्ग  पयिटन     २१००००० २१०००००         

१८ ३११५१ 
पौवाभञ्ज्याङ -िााँिागाउाँ- छथरे फभर -िङुरूपा भञ्याङ 

सिक स्तरोवयनती, विा न ८ र १४ सिक समपरुक (5000) 
सिक 

    
१५००००० १५०००००         

१९ ३१११२ 
सरस्वती मा.फव. भवन फनमािण, फिफिम न पा ५ िुम्रीबोटे 

िोकमाग ुभवन फनमािण समपरुक (5000) 
भवन 

    
१५००००० १५०००००         

२० ३१११२ िफहि स्मफृत प्राफवधक फिक्षािय िाफिखकि  समपरुक भवन     १५०००००         १५००००० 

२१ ३११५९ समपरुक कोष संघीय योजना तथा कायिक्रम       २४०००००       २४०००००   

२२ ३१११२ सिक ममित संभार कोष सिक     २०००००० ५०००००     १५०००००   

२३ ३१५११ भैपरर आउने पुाँजीगत  भैपरर     २०५००००० २०००००००   ५०००००     

२४ ३१११५ िफनििर र फिक्सिसि िफनििर     २००००००       २००००००   

२५ ३११२१ सवारी साधन सवारी     १५०००००   १५०००००       

२६ ३११२२ मेफसनरी औजार मेफसनरी     १५०००००       १५०००००   

ख   सामाफजक फवकासः        २२४७९००० ८३२९००० २५००००० ५१४०००० ५९१०००० ६००००० 

    मफहिा तथाबािबाफिका        ४४८७००० ३७८७००० ० ५००००० ० २००००० 

२७ २२५१२ समहू गठन व्यवस्थापन र सीप तथा क्षमता फवकास कायिक्रम समहू     ५०००००     ५०००००     

२८ २२५२२ 
फसद्धपोखरी सेवासिन जेष्ठ नागररक आश्रमिाई व्यवस्थापन 

सञ्िािन खिि 
जे. ना. 

    
१५०००० १५००००         

२९ २२५२२ िपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थापना कायिक्रम िपाङ्गता     ३२३७००० ३२३७०००         

३० २२५२२ िपाङ्ग हलेाप िेक्स िपाङ्ग     २०००००         २००००० 
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३१ २२५२२ 
मफहिा बािबाफिका फहसंा वययफुनकरण र पनुस्थापना तथा 

नारी फिवस र १६ फिने िफभयान सञ्िािन 
मफहिा 

    
४००००० ४०००००         

    फिक्षा फवकास       १२७००००० ३७००००० २५००००० ४५००००० १७००००० ३००००० 

३२ २२५२२ आवाफसय फवद्यािय संिािन (जागफृत प्रा.फव.) आवाफसय     ५०००००       ५०००००   

३३ २२५२२ प्र.ि.हरु साँगको बैठक क्षमता फव.     ३०००००         ३००००० 

३४ २२५२२ िनगुमन तथा मलूायाि्कन तथा ग्रपु सपुररवेक्षण िनगुमन     १००००० १०००००         

३५ २२५२२ सरोकारवािाहरूसंग िवयतरफक्रया कायिक्रम क्षमता फव.     २०००००     २०००००     

३६ २२५२२ 
फिक्षक ताफिम (सेवा प्रवेि तथा पनुतािजगी ताफिम तथा 

पेिागत फवकासमा सदुृफढकरण) 

क्षमता 

फवकास     
३०००००     ३०००००     

३७ २२५२२ इ हाफजरी जिान इवयटरनेट जिान तथा महििु प्रफवफध     ७००००० ७०००००         

३८ २२५२२ 
एउटा पफन कम्पयटुर नभएका र कम्प्यटुर सीप भएका फिक्षक 

भएका फवद्याियमा कम्प्यटुर सेट व्यवस्थापन (क्रमागत) 
प्रफवफध 

    
५००००० ५०००००         

३९ २२५२२ स्वयंसेवक फिक्षक, स.का.हरुको प्रोत्साहान भत्ता स्वयंसेवक     ५५०००००   २५००००० ३००००००     

४० २२५२२ 
फनकासा बिेुफटन प्रकािन तथा फिक्षकको तिबी प्रफतवेिन 

पाररत  
प्रफतवेिन 

    
२०००००     २०००००     

४१ २२५२२ 
खेिकुि प्रफिक्षक ताफिम, रारिपफत रफनङफसलाि र खिेकुि 

फवकास 
खेिकुि 

    
६०००००     ६०००००     

४२ २२५२२ फिम्ब ुभाषा पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक  भाषा     २०००००       २०००००   

४३ २२५२२ फिम्ब ूभाषा फिक्षकहरुिाई ताफिम भाषा     २०००००     २०००००     

४४ २२५२२ छारकावफृत्त (MBBS र Engineering २/२) जनािाई छारकावफृत्त     १४००००० १४०००००         

४५ २२५२२ पााँिथर क्याम्पस िनिुान िनिुान     १०००००० १००००००         

४६ २२५२२ फवफभवयन व्यफक्त तथा संघसंस्थािाई आफथिक सहायता क्षमता फव.     १००००००       १००००००   

    आयवेि        ४००००० ० ० ० ४००००० ० 

४७ २२५२२ गाउाँघर िहरी फक्िफनक तथा नसने रोग व्यवस्थापन कायिक्रम स्वास््य     २०००००       २०००००   

४८ २२५२२ ित्यावश्यक आयवेुि ओषधी खररि औषधी     २०००००       २०००००   

    स्वास््य क्षेरका       ४८९२००० ८४२००० ० १४०००० ३८१०००० १००००० 

४९ २२५२२ फनिलुाक ओषधी खररि तथा ढुवानी ररप्याफकङ कायिक्रम औषधी     १४०००००       १४०००००   

५० २२५२२ खोप (भ्याफक्सन) ढुवानी र भ्रमण खिि कायिक्रम खोप     १४००००.     १४००००     
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५१ २२५२२ 
बफथिङ सेवयटरमा काम काम गन ेस्वास््यकमीहरूिाई 

(कायाििय समय बाहकेको काम गरेमा) भत्ता सफुवधा 
बफथिङ 

    
१२००००. १२००००         

५२ २२५२२ 
सफजिकि उपकरण तथा िवयय स्वास््य सामग्री खररि तथा 

फवतरण कायिक्रम 
सफजिकि 

    
१००००० १०००००         

५३ २२५२२ फिफजफसयन तथा स्त्री रोग फविेषज्ञ मािि त फिफबर संिािन फिफवर     ३०००००       ३०००००   

५४ २२५२२ 
सामिुाफयक तथा सहरी स्वास््य केवयर तथा स्वास््य िौकीमा 

करार सेवामा कायिरत कमििारीहरुको पररिािन र व्यवस्थापन 
स्वास््य 

    
१११००००.       १११००००   

५५ २२५२२ मफहिा स्वास््य स्वयमसेवीकाहरुिाई प्रोत्साहन मफहिा     ५२२०००. ५२२०००         

५६ २२५२२ 
मटुु क्यावयसर फमगौिा तथा िवयय िसाध्य रोग िागकेा 

व्यफक्तहरूिाई आफथिक सहायता 
स्वास््य 

    
१००००००       १००००००   

५७ २२५२२ 
नेपाि रेिक्रस सोसाइटी फजलािा िाखा पााँिथरिाइ रक्तसंिार 

सेवा संिािन खिि 
सेवा 

    
१०००००         १००००० 

५८ २२५२२ स्वास््य कायिक्रमको िधिबाफषिक तथा बाफषिक सफमक्षा स्वास््य     १००००० १०००००         

    आफथिक फवकासः कृफष तथा पिफुवकास        १३४२२००० १४३०००० ० १६५००० ११५२७००० ३००००० 

५९ २२५२२ 
५० प्रफतित िनिुानमा फमफन फटिर तथा िवयय कृफष 

सामग्रीहरु  फवतरण 
आय 

    
३००००००       ३००००००   

६० २२५२२ िििुि नसिरी स्थापना ताफिम  िििुि     २०००००       २०००००   

६१ २२५२२ ५० प्रफतित िनिुानमा प्िाफष्टक टनेि फवतरण टनेि     १००००००       १००००००   

६२ २२५२२ बािी संरक्षण कायिक्रम बािी     ३०००००         ३००००० 

६३ २२५२२ 
बााँझो जग्गामा पकेट क्षेरका कायिक्रम 

िगिेी,िोक्ता,कपास,जफिबटुी,फततेपाती खेती फवस्तार 
कृफष 

    
५०००००       ५०००००   

६४ २२५२२ ५० प्रफतित िनिुानमा च्याउ तथा तरकारी को फबउ फवतरण  फवउ     ३०००००.       ३०००००   

६५ २२५२२ ५० प्रफतित िनिुानमा प्िाफष्टक पोखरी फवतरण पोखरी     ५०००००       ५०००००   

६६ २२५२२ साना फसिाई कायिक्रम फसंिाई     १५०००००       १५०००००   

६७ २२५२२ कृफष ज्ञान केवयरको साझेिारीमा कृफष हाट बजार पवूािधार फनमािण  कृफष     ५०००००       ५०००००   

६८ २२५२२ माइक्रोस्कोप खररि मोनोकुिर/बाइनोकुिर सामग्री     ९००००     ९००००     

६९ २२५२२ खोप सरुक्षाको िाफग फिज/फिफिज खररि १/१ थान सामग्री     ९००००. ९००००         
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७० २२५२२ 
डे्रफसङ औजार सेट तथा पि ुउपिार औजार उपकरण खररि 

फसजर िरसेप नाइि िुसकेन फपएम सेट िेफिभरी सेट आफि 
सामग्री 

    
८००००.       ८००००   

७१ २२५२२ बफििजो क्यास्िेटर खररि सानो ठूिो १ सामग्री     ४००००.       ४००००   

७२ २२५२२ एआई. रेफि सामग्री     ५६०००.       ५६०००   

७३ २२५२२ फिकवयटेनर खररि  सामग्री     १७६०००.       १७६०००   

७४ २२५२२ कृफतम गभािधान कायिक्रम  सामग्री खररि (िवुानी समेत) सामग्री     १०००००       १०००००   

७५ २२५२२ 

सहकायिमा गोठ (गाई भै ाँसी) र खोर (बाख्रा बंगुर कुखरुा)सधुार तथा 

िवयतरसम्बफवयधत (कम्पोष्ट मि फनमािण,िगािफनक खेती, उवयनत 

फवऊफवजन उत्पािन ) कायिक्रम  

कृफष 

    

१००००००       १००००००   

७६ २२५२२ ५० प्रफतित साझेिारीमा मोटर सफहतको च्यािकटर फवतरण सामग्री     १२०००००       १२०००००   

७७ २२५२२ 
५० प्रफतित िागत साझिेारीमा व्यवसाफयक पिपुािन िामि 

सदुृफढकरण तथा याफवयरकाकरण 
सामग्री 

    
२५०००० २५००००         

७८ २२५२२ 
सहभागीतामा बंगरुपािन व्यवस्थापन तथा खोर  

सधुार र स्थावयतरण कायिक्रम विा न.ं १.२ र ४  
खोर 

    
३७०००० ३७००००         

७९ २२५२२ 
५० प्रफतित िागत साझेिारीमा व्यवसाफयक पि ुपवयछीजवयय 

व्यवसाय प्रबद्धिन कायिक्रम (िेरी. मास.ु छािा.पफस्मना रािी पाखी) 
पि ु

    
३७५०००.       ३७५०००   

८० २२५२२ ५० प्रफतित साझेिारीमा फमलाक एनिाइजर खररि सामग्री     १००००० १०००००         

८१ २२५२२ 
फहउाँि/ेबषि उवयनत घााँसका बीउ ५० प्रफतित (जै राई िसनु 

फटऔसवयटी सिुान स्िाइिो क्िोभर आफि) 
फवउ वेनाि 

    
३०००००       ३०००००   

८२ २२५२२ 

५० प्रफतित िागत साझिेारीमा बहुबषे उवयनत घासका बेनाि 

फवतरण (सपुर नेफपयर सेटाररया मोिाटो समु्बा सेटाररया 

िगायत िािे घााँस आफि) 

फवउ वेनाि 

    

३०००००       ३०००००   

८३ २२५२२ जेफट जेफटए तथा फनफज पारभट्ेस िाई ए आई ताफिम क्षमता फव.     २००००. २००००         

८४ २२५२२ िेरी उद्योगहरुिाई २ फिने ताफिम क्षमता फव.     ६००००.     ६००००     

८५ २२५२२ 
पि ुस्वास््यकमी व्यवसायी समहु सफमफतहरुको िताि 

नवीकरण तथा पररिािन 

क्षमता 

फवकास     
१५०००.     १५०००     

८६ २२५२२ बजार तथा कायिक्रम िनगुमन फनररक्षण कायिक्रम िनगुमन     १०००००. १०००००         

८७ २२५२२ उद्योगग्राम संभाव्यता िध्ययन िध्ययन     १०००००       १०००००   
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२ मािवासे िेफख काफत्तके पार गने गोरेटो वाटो स्तरोवयनती विा नं. १ १०००००   १०००००       

८८ २२५२२ मेिी पयिटन महोत्सव (पााँउवा संघ) पयिटन     ५००००० ५०००००         

८९ २२५२२ 
५० प्रफतित िगानीमा आय आजिन (गाई वाख्रा वंगरु कुखरुा 

आफि फवतरण र उत्पािन पफछ ५० प्रफतित मलूायमै फिताि)कायिक्रम 

गररबी 

फनवारण     
३०००००       ३०००००   

घ   वन वातावरण र फवपि व्यवस्थापन वन     १७५००००० ५०००००० ० १५००००० ११०००००० ० 

९०    फवपि व्यवस्थापन कोष फवपि     १५०००००० ५००००००     १०००००००   

९१ २२५२२ 
वन वातावरण र फवपि व्यवस्थापन तथा जिवाय ुपररवतिन 

सम्बवयधी कायिक्रम 
वन 

    
१५०००००     १५०००००     

९२ २२५२२ भसंूरक्षणका िाफग ग्याफवन जािी खररि भसंूरक्षण     १००००००       १००००००   

ङ   साविजफनक सेवा र सिुासन       ६९२०००० ९००००० ४२०००० ८००००० ४८००००० ० 

    वययाफयक सफमफत       ४३००००० ४००००० ० ४००००० ३५००००० ० 

९३ २२५२२ 
मेिफमिापकताििाई पनुताजगी ताफिम  ३ फिन े(३ वटा समहू 

बनाएर) ७३ जनािाई 

क्षमता 

फवकास     
३०००००     ३०००००     

९४ २२५२२ वययाफयक सफमफतको बैठक तथा सफमक्षा क्षमता फव.     १०००००     १०००००     

९५ २२५२२ बैकफलापक ऊजाि ब्यवस्था १४ विा कायाििय र नगरपाफिका भवन ऊजाि     ३००००००       ३००००००   

९६ २२५२२ वययाफयक सफमफतको इजिास तथा कायाििय व्यवस्थापन खिि फनमािण     ५०००००       ५०००००   

९७ २२५२२ विा मेिफमिाप सफमफत कायाििय व्यवस्थापन व्यवस्थापन     ४००००० ४०००००         

    फवफभवयन सिूना पद्धफत फनमािण स्थापना व्यवस्थापन र 

स्तरवफृद्ध तथा सधुार फवस्तार कायिक्रम 
फवफभवयन 

    
२६२०००० ५००००० ४२०००० ४००००० १३००००० ० 

९८ २२५२२ बजारको फसफस क्यामरा (३) सोिार िाइट (२) ममित संभार  सरुक्षा     ५०००००       ५०००००   

९९ २२५२२ परकाकाररता परुस्कार तथा परकाकार महासंघको सञ्िािन खिि परुस्कार     ५०००००       ५०००००   

१०० २२५२२ आवफधक योजना प्रकािन िस्तावेज     ३०००००       ३०००००   

१०१ २२५२२ साविजफनक सनुवुाई तथा सामाफजक परीक्षण कायिक्रम िसुासन     ४०००००     ४०००००     

१०२ २२५२२ स्थानीय  रेफियोबाट कलायाणकारी सिूना संपे्रषण सिूना     ३०००००   ३०००००       

१०३ २२५२२ इिेक्िोफनक्स फिस्प्िे बोिि र नागररक विापरका सिूना     ५००००० ५०००००         

१०४ २२५२२ स्थानीय परकापफरकाकामा कलायाणकारी सिूना संपे्रषण कायिक्रम सिूना     १२००००.०   १२००००       

    कुिजम्मा        १४८२२१००० ४३६५९००० ४४२०००० ८१०५००० ८८१३७००० ३९००००० 
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३ मझौ खोलासी िेफख िमिे िोिेनी िाक्िामीसम्म गोरेटो वाटो स्तरवयनती विा नं. १ १०००००   १०००००       

४ िेफव नेम्वाङको घरिेखी केरावारी रोि जोि्ने नयााँ ियाक ओपन विा नं. १ १०००००   १०००००       

५ गोिधारेबाट फिसापानी जोि्ने नयााँ ियाक ओपन विा नं. १ २०००००   २०००००       

६ सहरमान तामाङको घर पछािी िेफख फिनेि िफधकारीको घर सम्म जोि्ने ढि विा नं. १ २०००००   २०००००       

७ नमनूा स्कुि पछािी िेफख यकेु होटि सम्म मोटर वाटो स्तरोवयनती विा नं. १ २०००००   २०००००       

८ सवयति ेिेफख िेिेन मफहिा सहकारी सम्म फसढी मागि विा नं. १ २०००००   २०००००       

९ थाङसाङ आ.फव . िौिािय फनमािण विा नं. १ १५००००   १५००००       

१० िौतारे िािािेफख खजमुको घर फसिी मागि विा नं. १ २०००००   २०००००       

११ फकरात िोक फसिी मागि विा नं. १ २०००००   २०००००       

१२ पतवयजिी योग भवन ममित विा नं. १ १०००००   १०००००       

१३ काभ्रावोटेको घर िेफख फवद्यावधिन स्कुि हुाँिै ट्याङ्कीधारा सम्म बाटो स्तरोवयनती विा नं. १ १५००००   १५००००       

१४ िावती पाकि  ममित विा नं. १ २०००००   २०००००       

१५ िमुाटारको फसंिाई कुिो स्तरोवयनती विा नं. १ १०००००   १०००००       

१६ नाम्ि ुखोिा हुाँिै मािवासे संिाई कुिो स्तरोवयनती विा नं. १ १०००००   १०००००       

आफथाक फवकास १०००००० ० १०००००० ० ० ० 

१७  ७५% िनिुानमा कृफष जवयय फवउ फवजन फवतरण विा नं. १ ४०००००   ४०००००       

१८  ७५% िनिुानमाप्िाफष्टक टनेि फवतरण विा नं. १ १०००००   १०००००       

१९ उवयनत जातको फवउ वोका खररि विा नं. १ ३०००००   ३०००००       

२०  ७५% िनिुानमा च्यापकरटर मेफिन  फवतरण विा नं. १ २०००००   २०००००       

सामाफजक फवकास १०००००० २००००० ० ५००००० ० ३००००० 

२१ नमनूा वािफवकास केवयर िाई सामाफग्र खररि विा नं. १ ५००००     ५००००     

२२ खोप केवयर व्यवस्थापन  मािवासे काफतिके विा नं. १ ५००००     ५००००     

२३ स्वयम सेफवकािाई प्रोत्साहन भत्ता विा नं. १ ५०००० ५००००         

२४ आपागता भएको व्यफक्त र जेष्ठ नागररक सम्ममान कायिक्रम विा नं. १ १५०००० १५००००         
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२५ फवपवयन िफित मफहिािाई फसिाई कटाई गने फसपमिुक ताफिम विा नं. १ १२५०००     १२५०००     

२६ विाका फवपवयन मफहिािाई झोिा वनाउने ताफिम संिािन विा नं. १ १२५०००     १२५०००     

२७ विाका आफिवासी जनजाफतहरुिाई क्षमता  िफभवफृद्ध ताफिम  विा नं. १ १०००००         १००००० 

२८ िाग ुऔषध सम्ववयधी जनिेताना कायिक्रम विा नं. १ २०००००         २००००० 

२९ खेिकुि फवकास तथा प्रवद्धिन विा नं. १ १५००००     १५००००     

सशुासन तथा ससं्थागत फवकास २५०००० ० १५०००० ० ० १००००० 

३० सिुना प्रकािन तथा परकापफरकाका विा नं. १ १०००००         100000 

३१ विा नं. १ विा  कायाििय व्यवस्थापन विा नं. १ १५००००   १५००००       

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन २५०००० ० ० २५०००० ० ० 

३२ बजार व्यवस्थापन विा नं. १ २५००००     २५००००     

जम्मा रकम ५०००००० २००००० ३६५०००० ७५०००० ० ४००००० 

         

         

िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 

वडा नं. २ 

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास २७९५००० ० २७९५००० ० ० ० 

१ बतासे होम स्टे जाने गोरेटव बाटो ममित विा नं. २ ५००००   ५००००       

२ ठािे ररङरोि आहाििािाबाट मफजटे फरकाकवण सिक जोि्ने मो वा.  स्तरोवयनती विा नं. २ १०००००   १०००००       

३ मफजटे फरकाकोि फस्थत बैरङ्गी खोपमा सिक स्तरोवयनती विा नं. २ १५००००   १५००००       

४ साफम्िन धनप्रसाि िफधकारीको घरबाट बाझोगरा हुाँिै िंगाि गाउाँ सम्मको बाटो  विा नं. २ १०००००   १०००००       
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५ सलािेरी कृफष सिक स्तरोवयनती िपाबोटै-विा कायाििय सम्मको मोटरवाटो फनमािण विा नं. २ १०००००   १०००००       

६ बाझोबाट ओफिन फसरान टोि  हुाँिै टावर जोि्ने मोटरवाटो  बाटो विा नं. २ १०००००  १०००००       

७ िंगािगाउाँ पचु्छारबाट ओफिन फसरान टोिसम्म गोरेटो वाटो ममित  विा नं. २ ५००००   ५००००       

८ नरेवयर केरुङको घरिेफख कृरण बास्कोटाको घरसम्मको मोटरवाटो फनमािण विा नं. २ १०००००   १०००००       

९ बोजोनी कुवाबाट नरेवयर ििुािको घरमाफथ ठािो बाटोसम्मको मोटरवाटो स्तरोवयनती  विा नं. २ १५००००   १५००००       

१० बााँसबोटे धाराबाट िारेगौिा जोि्ने मोटरवाटो फनमािण विा नं. २ ९५०००   ९५०००       

११ साफम्िन खानेपानी ट्याङकी ममित तथा धारा फबस्तार विा नं. २ १५००००   १५००००       

१२ थाङसाङ खोिाबाट जोरफपपि हुाँिै फसमिीबोटै जाने कुिो ममित  विा नं. २ २०००००   २०००००       

१३ साफम्िन िेवी ढुगानाको घरिेफख बास्तोिी धारा जाने ठािो बाटोसम्म फसिी मागि  विा नं. २ ५००००   ५००००       

१४ मफजटे हवेेवयिीपात भवन घेरावारा विा नं. २ ५००००   ५००००       

१५ फिपज्योफत आ.फव. तािखकि  पखािि फनमािण विा नं. २ ५००००   ५००००       

१६ ठािे  फमफन िालागुनवयि खेिमैिान फनमािण विा नं. २ १५००००   १५००००       

१७ िक्ष्मीनारायण मफवयिर  िफनङको वीिमा बगैिा फनमािण विा नं. २ १०००००   १०००००       

१८ काफिका मा.फव साफम्िनमा िफनििर ममित विा नं. २ ५००००   ५००००       

१९ ओफिन बाि फवकास केवयरिाइि भवन फनमािण तथा  ममित विा नं. २ १०००००   १०००००       

२० साफवक पलािोटार  विा नं. २ मा बित घर फनमािण विा नं. २ २५००००   २५००००       

२१ फसंहिेफव ममित तथा रेफिङ िगाउने (िंगािगाउाँ) विा नं. २ १०००००   १०००००       

  फसंिाइ गेट प्रगफत टोि मोटरबाटो फनमािण विा नं. २ ५००००   ५००००       

२२ विा नं. २ का सम्पणुि टोिहरुमा तार पोि खररि तथा ममित/संभार विा नं. २ ५०००००   ५०००००       

आफथाक फवकास ५००००० ० ५००००० ० ० ० 

२३ 
५०% िनिुानमा प्िाफष्टकक्यारेट/गमिा/हजारी/फस्पङ कि/तरकारी फवउ फवजन र 

िििूिका फवरुवा खररि तथा फवतरण 
विा नं. २ २५००००   २५००००       

२४ ५०% िनिुानमा च्यापकटर फवतरण तथा पिपंुछीको िाफग िाना फवतरण विा नं. २ २५००००   २५००००       

सामाफजक फवकास १०४५००० ४५००० ६९०००० १८०००० ६०००० ७०००० 

२५ काफिका मा.फव साफम्िनमा पसु्कािय स्थापना विा नं. २ ६५०००     65000     

२६ सयूोिय आ.फव. घेरावारा तथा िफनििर र ममित विा नं. २ ६५०००     65000     

२८ विा नं. २ का गररव फवपवयन मफहिाहरुिाइ फसिाइ कटाइ ताफिम तथा मेफिन फवतरण विा नं. २ १५००००   १५००००       

२९ ८० वषििेफख माफथका जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान कायिक्रम विा नं. २ ८००००   ८००००       

३० िपांगहरुिाई आफथिक सहयोग विा नं. २ ५००००   ५००००       
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३१ वययनु आय आजिन भएका िफितहरुिाइ फसंिाई मेफिन तथा भाटी फवतरण विा नं. २ ६००००   ६००००       

३२ नेवार समिुाययहरुको सांस्कृफतक बाजा खररि  विा नं. २ ७००००         70000 

३३ विा नं. २ कायिियबाट खेिकुि कायिक्रमिाइ आफथिक सहयोग विा नं. २ ५००००     50000     

३४ विा नं. २ मा खानेपाफन पाइप खररि गरर फवतरण विा नं. २ ९५००० ४५००० ५००००       

३५ कािरुाम ग्यारेज बसपाकि  हुिै जोरसािसम्म नाफि सरसिाइि विा नं. २ १५००००   १५००००       

३६ विा नं. २ का सम्पणूि सिकहरुको सरसिाई विा नं. २ १५००००   १५००००       

३७ मफहिा सिेतना कायिक्रम विा नं. २ ६००००       60000   

सशुासन तथा ससं्थागत फवकास ५६०००० ० २५०००० १५०००० ० १६०००० 

३८ घमु्ती वजारमा गमिा राख्ने विा नं. २ १५००००     150000     

३९ मेिफमिाप केवयर व्यवस्थापन विा नं. २ ५००००   ५००००       

४० साविजफनक सनुवुाइि, विा भेिा, िनगुमन, पयिटफकय स्थि पफहिान आफि कायिक्रम विा नं. २ १०००००         100000 

४१ विा नं. २ का फवफभवयन सिूनाहरु रेफियो तथा परकापफरकाका मािि त प्रवाह    ६००००         60000 

४२ विा नं. २ को कायाििय व्यवस्थापन तथा िवयय खिि विा नं. २ २०००००   200000       

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन तथा अन्य १००००० ० १००००० ० ० ० 

४३ विा नं. २ का फवपतमा परेका व्यफक्तहरुिाइ राहत फवतरण विा नं. २ १००००० 0 १००००० 0 0 0 

जम्मा रकम ५०००००० ४५००० ४३३५००० ३३०००० ६०००० २३०००० 

िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 
वडा नं. ३ 

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास 2500000 0 2500000 0 0 0 

१ िईु घरे - मन कुमार राईको घर सम्म फसफि मागि फनमािण विा नं. ३ 200000   200000       

२ यिम्वर - िाफिखकि   सिक स्तरोवयनती विा नं. ३ 100000   १०००००       

३ समु्नीमा िेफख िबे्रकुटी जाने फसिी मागि फनमािण विा नं. ३ 100000   100000       

४ सफुम्नमा- तायाफखम जाने फसिी मागि विा नं. ३ 200000   २०००००       
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५ िाफिखकि - िाम्वोटे -बेतेनी कृफष सिक विा नं. ३ 100000   100000       

६ कावयछीिोकान - पाफथभरा स्तरोवयनती विा नं. ३ 100000   100000       

७ िेफव खोलासी छेिेटार सिक स्तरोवयनती विा नं. ३ 100000   100000       

८ िेउरािी फसम्िे -फसिौटी रााँके वजार ट्याक फनमािण विा नं. ३ 100000   100000       

९ विा कायाििय-नाम्िखुोिा सफुििगाउाँ  सिक ियाक फनमािण विा नं. ३ 250000   250000       

१० कावयछीिोकान खानेपानी ट्याङ्की फनमािण विा नं. ३ 100000   १०००००       

११ गैरीगाउाँ खानेपानी ट्याङ्की फनमािण विा नं. ३ 100000   १०००००       

१२ जनकलायाण मा.फव िौिािय तथा खानेपानी  ममित विा नं. ३ 150000   १५००००       

१३ जनता मा.फव खेि मैिान स्तरउवयनती विा नं. ३ 150000   150000       

१४ फननम्मा वाफवके फसिीङ  तथा ममित संभार विा नं. ३ 100000   १०००००       

१५ समु्नीमा आ.फव.  फसफिङ तथा ममित सम्भार विा नं. ३ 150000   १५००००       

१६ स्यािरथान बैठक हि फनमािण विा नं. ३ 500000   ५०००००       

आफथाक फवकास १०००००० ० १०००००० ० ० ० 

१७ कृषकहरुिाई ७५% िनिुानमा फकफवको फवरुवा फवतरण विा नं. ३ ४०००००   ४०००००       

१८ कृषकहरुिाई ७५% िनिुानमा प्िाफष्टक टनेि फवतरण विा नं. ३ ३०००००   ३०००००       

१९ हातेमािो कृफष सहकारी संस्था आि ुफवउ िनिुान  विा नं. ३ १०००००   १०००००       

२० यवुा स्वरोजगार िफनििर ताफिम विा नं. ३ २०००००   २०००००       

२१ मफहिािाई गुफिया/िि फसपमिुक ताफिम विा नं. ३ १०००००   १०००००       

२२ गोठ सधुार कायिक्रम विा नं. ३ २०००००   २०००००       

सामाफजक फवकास ८७५००० ० ५९५००० १८०००० ० १००००० 

२३ फकसीर फकसोरी बािवाफिका उद्घोषण ताफिम विा नं. ३ ५००००         50000 

२४ आफिवासी जनजातीिाई सांस्कृफतक सामाग्री खररि विा नं. ३ ५००००         50000 

२५ फसिौटी साना फकसान कृफष सहकारी कृषक ताफिम विा नं. ३ १०००००     100000     

२६ िपांगता भएका व्यफक्तहरुको कायिक्रम विा नं. ३ ३००००   ३००००       

२७ िफित पेसागत सामाग्री खररि विा नं. ३ १५०००   १५०००       

२८ जेष्ठ नागररक कायिक्रम विा नं. ३ ३००००     30000     

२९ खेिकुि फवकास कायिक्रम विा नं. ३ ५००००   ५००००       

३० आयवुेि िाखा औषधी खररि विा नं. ३ १०००००   १०००००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

३१ आयवुेि तथा एिोपेफथक गाउाँ घर फक्िफनक  विा नं. ३ ५००००     50000     

३२ िाफिखकि  स्वस््य िौफक सगुर/ नेविुाईजर सेट खररि विा नं. ३ १०००००   १०००००       

ससं्थागत फवकास तथा सेवा प्रवाह ५७५००० २००००० १७५००० ० १००००० १००००० 

३३ फवफभवयन सञ्िार माध्यममा सिूना प्रिार प्रसार तथा एि.एम. रेफियो कायिक्रम विा नं. ३ १०००००         १००००० 

३४ विा नं. ३ को स्माररका प्रकािन विा नं. ३ २००००० २०००००         

३५ विा कायाििय व्यवस्थापन विा नं. ३ ७५०००   ७५०००       

३६ होफििङ वोिि फनमािण विा नं. ३ १०००००       १०००००   

३७ िोहोर मैिा व्यवस्थापनका िागी िफस्वन खररि विा नं. ३ १०००००   १०००००       

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन ५०००० ० ५००००       

३८ वन वातावरण फवपि व्यवस्थापन तथा जिवाय ुपररवतिन ताफिम विा नं. ३ ५००००   ५००००       

जम्मा रकम ५०००००० २००००० ४३२०००० १८०००० १००००० २००००० 

         

                  

         

 
 

िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 

वडा नं. ४ 

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास १९००००० ० १९००००० ० ० ० 

१  िफम्पन हुाँिै मध्य पहािी जोि्ने मोटर बाटो ियाक  ओपन विा नं. ४ ३०००००   ३०००००       

२ भजुेि िााँिा ठािो बाटो स्याप ढिान   विा नं. ४ २५००००   २५००००       

३ 
कुमार िावती, आफिवासी जनजाती भवन ढकाि गााँउ जाने बाटो ियाक खोलाने 

तथा ढंुगा िुटाउने । 
विा नं. ४ १०००००   १०००००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

४ धैरे थाङसाङ खोिा थाक्िे सिक स्तर उवयनफत तथा पोखरी घेराबारा  विा नं. ४ २०००००   २०००००       

५ फटकाहाङ जवेगुको घर हुाँिै माने िााँिा आउने बाटो स्तर उवयनफत  विा नं. ४ १५००००   १५००००       

६ िेउरािी सारावयता जोि्ने मोटर बाटो स्तर उवयनफत  विा नं. ४ १५००००   १५००००       

७ िेउरािी भारििे मोटरबाटो स्तर उवयनफत  विा नं. ४ १०००००   १०००००       

८ सिक फवभाग छेउको धारा मफवयिर ममित विा नं. ४ ५००००   ५००००       

९ फसिाई  खानेपानी पाइप खररि तथा खवयने र पनेु विा नं. ४ २०००००   २०००००       

१० कैजिे धारा महुान संरक्षण  विा नं. ४ ५००००   ५००००       

११ हवेाखोिाको फतनवटा कुिो स्तर उवयनफत विा नं. ४ १५००००   १५००००       

१२ विा नं. ४ मा ग्राफमण फवद्यफुतकरण कायिक्रम विा नं. ४ २०००००   २०००००       

आफथाक फवकास १३५०००० ० १३५०००० ० ० ० 

१३  मफहिाहरुिाई कौसी कृफष खेफत ७५ प्रफतित िनिुानमा फवतरण विा नं. ४ ५००००   ५००००       

१४ कृफषजवयय उपकरण तथा सामाग्री ६० प्रफतित िनिुानमा कृषकहरुिाई फवतरण विा नं. ४ ३०००००   ३०००००       

१५ बाख्रा पािन ७५ प्रफतित िनिुान कृषकहरु फवतरण विा नं. ४ १०००००   १०००००       

१६ भैंसी पािन ५० प्रफतिन िनिुान कृषकहरुिाई  भैंसीको (पािी फवतरण) विा नं. ४ ६०००००   ६०००००       

१७ गाई पािन ६० प्रफतित िनिुान कृषकहरु गाईको (बाच्छी)   फवतरण विा नं. ४ ३०००००   ३०००००       

सामाफजक फवकास ८५०००० २००००० ३५०००० १००००० ० २००००० 

१८  जेष्ठ नागररकिाई सम्मान कायिक्रम  विा नं. ४ २०००००         200000 

१९ िफित मफहिाहरुिाई आयआजिन कायिक्रम  विा नं. ४ १००००० 100000         

२० एक मफहिा कायिक्रम  विा नं. ४ ५००००   ५००००       

२१ आयवुेि सिेतना मिुक कायिक्रम विा नं. ४ १०००००   १०००००       

२२ खेिकुि फवकास कायिक्रम विा नं. ४ १०००००     100000     

२३ गररव फवपवयन पररवारिाइ जस्तापाता फवतरण विा नं. ४ २०००००   २०००००       

२४  विा फभरका रहकेा सामाफजक पररिािकहरुिाई थप पररिािन तथा सम्मान विा नं. ४ १००००० 100000         

संस्थागत फवकास तथा सेवा प्रवाह ४५०००० ० २५०००० ५०००० ५०००० १००००० 

२५ परकापफरकाका, य ूट्यबू, टेफिफभजन तथा रेफियो मािि त सिूना प्रसारण विा नं. ४ १०००००         100000 

२६ विा कायाििय व्यवस्थापन खिि   २५००००   २५००००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

२७ विाको वययाफयक सफमफत संिािन विा नं. ४ ५००००       50000   

२८ िाफिक सिेतना कायिक्रम  विा नं. ४ ५००००     50000     

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन ४५०००० ० ४५०००० ० ० ० 

२९ हाट बजार व्यवस्थापन विा नं. ४ १०००००   १०००००       

३० िैफवक प्रकोप तथा राहत फवतरण विा नं. ४ १५००००   १५००००       

३१ विा नं. रहकेो फवपत पररवारिाई ५० प्रफतित िनिुानमा खाध्य सामाग्री फवतरण विा नं. ४ २०००००   २०००००       

जम्मा रकम ५०००००० २००००० ४३००००० १५०००० ५०००० ३००००० 
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िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 

वडा नं. ५ 

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास ३२००००० ० ३२००००० ० ० ० 

१ भिेुखोलासा सानोगााँउ जलापाहाि मायािुमोि जोि्ने मोटरबाटो फनमािण विा नं. ५ ३०००००   ३०००००       

२ फसंहिेवी  आ.फव.िेफख फतिवारी भिैरे हुिै फसवा जोि्ने मोटरबाटो फनमािण विा नं. ५ २०००००   २०००००       

३ कोठेवारी हुाँिै िेम्वािपु्पा जोि्ने मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ १०००००   १०००००       

४ काफत्तके पवयरफिने - मायािुमोि मोटर वाटो फनमािण विा नं. ५ १५००००   १५००००       

५ कोलावोटे -याकेम्वा-जामनेु जोि्ने मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ १०००००   १०००००       

६ ििाटे-नौघरे-रंगिािा जोि्ने मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ १५००००   १५००००       

७ कोिवोटे -िंगािगाउाँ मोटरवाटो ममित विा नं. ५ १५००००   १५००००       

८ जोरकुिो -केरावारी मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ ७५०००   ७५०००       

९ याङफिन -तीनघरे मोटर वाटो स्तरोवयनती विा नं. ५ १०००००   १०००००       

१० मकुुवङु-वाह्रघरे-फपछािेन मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं. ५ १०००००   १०००००       

११ िेफवथान - मफजटे हुाँिै रफमते मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ १०००००   १०००००       

१२ विा फभरकाका सवै  बाटोहरु सरसिाई तथा ममित कायिक्रम विा नं. ५ २५००००   २५००००       

१३ महािेव पोखरी कुिो ममित विा नं. ५ ५००००   ५००००       

१४ बािकणे फसंिाई योजना फनमािण विा नं. ५ ५००००   ५००००       

१५ िरक कोनेवा कुिो ममित  विा नं. ५ ५००००   ५००००       

१६ गैरीगाउाँ कुवा ममित  विा नं. ५ १०००००   १०००००       

१७ िोकमागु २ र ४ खानेपानी ममित  विा नं. ५ १५००००   १५००००       

१८ कोठेवारी खानेपानी ररजभि  ट्याङ्की फनमािण विा नं. ५ ७५०००   ७५०००       

१९ पवयरफिने फहटीधारा ररजभि ट्याङ्की फनमािण विा नं. ५ ५००००   ५००००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

२० सरस्वती आ.फव.कुवाघर खानेपानी ममित  विा नं. ५ ५००००   ५००००       

२१ मोिेवङ्ुगे खानेपानी ट्याङ्की ममित विा नं. ५ ५००००   ५००००       

२२ मजुोिङु सामिुाफयक भवन फनमािण विा नं. ५ २०००००   २०००००       

२३ िुम्रीवोटे धाफमिक सांस्कृफतकभवन फनमािण विा नं. ५ २०००००   २०००००       

२४ मेवयछयािपु्पामा मिामी खाजाघर फनमािण विा नं. ५ ५००००   ५००००       

२५ जोरकुिो  आ.फव झयाि ढोका ममित विा नं. ५ ५००००   ५००००       

२६ िव्रेकुटी मफहिा सहकारी संस्था भवन ममित  विा नं. ५ १०००००   १०००००       

२७ टारगाउाँ खेिमैिान फनमािण विा नं. ५ १०००००   १०००००       

२८ पीच्छािेन कोिपाखा खेिमैिान फनमािण विा नं. ५ ५००००   ५००००       

२९ िेफवथान मिामी खाजा घर फनमािण विा नं. ५ ५००००   ५००००       

आफथाक फवकास २८०००० ० १७०००० ५०००० ० ६०००० 

३० जिीवटु्टी तथा नगिेवािी किमी नसिरी व्यवस्थापन विा नं. ५ ५००००   ५००००       

३१ फिया तथा नसिरी प्रिोधन कायिक्रम विा नं. ५ ७००००   ७००००       

३२ पश ुनश्लसधुार कार्यक्रम विा नं. ५ ५००००   50000       

३३ िााँदर व्र्िस्थापन विा नं. ५ ३००००         30000 

३४ वित्तिर् साक्षरता तथा सहकारी सचेतना कार्यक्रम विा नं. ५ ३००००         30000 

३५ सहकारीहरुको कार्ायलर्हरुलाई सामानि खररद विा नं. ५ ५००००     50000     

सामाफजक फवकास ९२०००० १७५००० २९५००० २५०००० ० २००००० 

३६ मफहिा नेततृ्व फवकास तथा तथा सिेतना कायिक्रम विा नं. ५ १०००००         100000 

३७ जेष्ठ तथा िगुवा नागररक सम्मान कायिक्रम विा नं. ५ ५०००० 50000         

३८ यवुा नेततृ्व फवकास कायिक्रम विा नं. ५ ५००००     50000     

३९ िपाग फसपमिुक ताफिम विा नं. ५ ४५०००   ४५०००       

४० िफित फसपमुिक तथा आय आजिन कायिक्रम विा नं. ५ ५००००   ५००००       

४१ आफिवासी जनजाफत उत्थान कायिक्रम विा नं. ५ १०००००         100000 

४२ फवद्यािय सहायक कमििारी प्रोत्साहन विा नं. ५ ७०००० 70000         

४३ फवपवयन जेहवेयिार उत्कृष्ट फवद्याफथि पोिाक प्रोत्साहन साथै सम्मान कायिक्रम विा नं. ५ १०००००   १०००००       

४४ जोरकुिो प्िाष्टीक पोखरी फनमािण विा नं. ५ ५५००० 55000         
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

४५ स्वास््य िौकी व्यवस्थापन विा नं. ५ १०००००   १०००००       

४६ यवुा खेिकुि कायिक्रम विा नं. ५ २०००००     200000     

संस्थागत फवकास तथा सेवा प्रवाह ५५०००० १२५००० ३५०००० ० ० ७५००० 

४७ िबे्रकुटी मफवयिर पररसर फस.फस. क्यामरा जिान विा नं. ५ १०००००   १०००००       

४८ रेफियो परकापफरकाकामा सिूना सम्पे्रषण विा नं. ५ ७५०००         75000 

४९ फि वाई िाई जोन फनमािण विा नं. ५ १२५००० 125000         

५० सरस्वती मा.फव. लायाप्टप खररि विा नं. ५ १०००००   १०००००       

५१ विा कायािियमा आवश्यक सामान खररि विा नं. ५ १५००००   १५००००       

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन ५०००० ० ० ५०००० ० ० 

५२ वकृ्षारोपण कायिक्रम विा नं. ५ ५००००     50000     

जम्मा रकम ५०००००० ३००००० ४०१५००० ३५०००० ० ३३५००० 
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 

वडा नं. ६ 

क्र.सं
. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास ३९१५००० ० ३९१५००० ० ० ० 

१ कृफष सिक िेफख ओखेिफवयिन हुिै िेिायक याङिेन मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं. ६ ५०००००   ५०००००       

२ कृफष सिक िेफख िुफनया ओिारे हुाँिै पात्िेभञ्याङ मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं. ६ २०००००   २०००००       

३ गोिेटार बािुिङिााँिा मािवुा मोटरबाटो फनमािण विा नं. ६ २७५०००   २७५०००       

४ फिसोपानी छाङ्गे मोटरवाटो फनमािण विा नं. ६ १५००००   १५००००       

५ स्वास््य िौकीिेफख तेवयछाबुङ हुाँिै माफिवङु मोटरवाटो विा नं. ६ ३५००००   ३५००००       

६ कृफष सिक िेफख ठूिोगाउाँ हुाँिै पात्िे भञ्ज्याङ  मोटर  स्तरोवयनती विा नं. ६ २०००००   २०००००       

७ नेवारगाउाँ िेिायक पात्िे सिक स्तरोवयननती विा नं. ६ ३०००००   ३०००००       

८ माफिवङु खानेपानी ममित  विा नं. ६ १०००००   १०००००       

९ गहते टोि खानेपानी ममित विा नं. ६ ५००००   ५००००       

१० वरवोटे खोलासा पारी सनुवुार टोि खानेपानी पाईप खररि विा नं. ६ १४००००   १४००००       

११ फसवाखोिा आयिघाट फनमािण विा नं. ६ ३०००००   ३०००००       

१२ उिाउन ेमिामी टहरा फनमािण विा नं. ६ १५००००   १५००००       

१३ सगरमाथा यवुा क्िव भवन फनमािण विा नं. ६ १५००००   १५००००       

१४ याङफिन  िावयसिरमर खररि विा नं. ६ १५००००   १५००००       

१५ मािवुा िघजुिफवद्यतु ठूिो  कुिो फनमािण विा नं. ६ १५००००   १५००००       

१६ मगरगाउाँ पेफलािक सेट कुिो फनमािण विा नं. ६ १०००००   १०००००       

१७ भगवती मा.फव. कक्षा कोठा ढिान विा नं. ६ १०००००   १०००००       

१८ काििवोटे आ.फव. ठेस वाि फनमािण विा नं. ६ १२५०००   १२५०००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१९ सत्यहाङमा वा.फव.के िौिािय फनमािण विा नं. ६ १०००००   १०००००       

२० ओखेङिेन िेफव थान ममित संभार विा नं. ६ ५००००   ५००००       

२१ छागे खोिा फसढी मागि फनमािण विा नं. ६ १०००००   १०००००       

२२ वनपािा िेफवथान ममित विा नं. ६ ५००००   ५००००       

२३ भगवती काफिका मफवयिर ममित विा नं. ६ ७५०००   ७५०००       

२४ पफहरेनी िेफवथान फसिी मागि विा नं. ६ ५००००   ५००००       

आफथाक फवकास १००००० ० १००००० ० ० ० 

२५ ५० प्रफतित िनिुानमा तरकारी फवउ फवजन फवतरण विा नं. ६ १०००००   १०००००       

सामाफजक फवकास 725000 0 625000 100000 0 0 

२६ ठ्िोगाउाँ आमा समहु भवन ब्यवस्थापन विा नं. ६ 100000     100000     

२७ िपांग आय आजिन कायिक्रम विा नं. ६ 100000   १०००००       

२८ फसद्ध काफिका मा.फव कायाििय व्यवस्थापन विा नं. ६ 100000   १०००००       

२९ फसंहिेफव आ.फव. व्यवस्थापन विा नं. ६ 125000   १२५०००       

३० फसवा खेिकुि फवकासिाइ आफथिक सहायता विा नं. ६ 100000   १०००००       

३१ स्वास््य िौकी फसवा कायाििय व्यवस्थापन विा नं. ६ 100000   १०००००       

३२ सहरी स्वास््य केवयर िेिायकको कायाििय व्यवस्थापन विा नं. ६ 50000   ५००००       

३३ सहरी स्वास््य केवयर पात्िेभञ्ज्याङको कायाििय व्यवस्थापन विा नं. ६ 50000   ५००००       

ससं्थागत फवकास तथा सेवा प्रवाह १६०००० ५०००० १०००० ० ० १००००० 

३४ आिीवाफस जनजातीहरुको क्षमता िफभवफृद्ध ताफिम विा नं. ६ ५०००० 50000         

३५ प्रहरर िौफक नवफमिााँिािाई इवयधन खररि विा नं. ६ १००००   १००००       

३६ संिेिमिुक सिूना प्रसारण तथा होफििङ वोिि फनमािण विा नं. ६ १०००००         100000 

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन १००००० ० १००००० ० ० ० 

३७ प्राकृफतक प्रकोप िगायतका फवपि व्यवस्थापन तथा िवयय विा नं. ६ १०००००   १०००००       

जम्मा रकम ५०००००० ५०००० ४७५०००० १००००० ० १००००० 
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 

वडा नं. ७ 

क्र.सं
. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास ३७००००० १५०००० ३५५०००० ० ० ० 

१ आहािगैरीमा तार जािी र ग्याफवन वाि सफहतको सपोटि वाि  विा नं. ७ 600000   600000       

२ गोठािे साईिोको घर िेफख कािीगाउाँ -राजकुमार गरुुङको घरसम्म मोटरवाटो विा नं. ७ 200000   २०००००       

३ फिएम िोकिफेख मनागाउाँ मोटरवाटो ममित संभार  विा नं. ७ 200000   २०००००       

४ पेम्वा र्छ्योफिङ गमु्वा मोटरुवाटो सोफिङ तथा तारजािी विा नं. ७ 200000   २०००००       

५ फिपाआमाको घर छेउ-बरिािा -िवयर गरुुङको घरसम्म ियाक फनमािण विा नं. ७ 250000   २५००००       

६ सलािेरी-नरेवयर िफधकारीकव गाउाँ जाने मोटरवाटो फनमािण विा नं. ७ 100000   १०००००       

७ िफम्वका फसवाको घरिेफख धारागााँउ जाने मोटरवाटो सोफिङ विा नं. ७ 100000   १०००००       

८ करमान तामाङको घर- जौिेगाउाँ -मवयतरे िााँिा-फवरेवयर राईको घर मोटरवाटो फनमािण विा नं. ७ 200000   २०००००       

९ िप्सीवोटे तलािो हाम्िावङु मोटरवाटो विा नं. ७ 300000   ३०००००       

१० पाकि  तथा पि मागि ममित संभार विा नं. ७ 100000   १०००००       

११ रानीटार माक्िुम्वा मोटरवाटो ममित विा नं. ७ 100000   १०००००       

१२ फभरगाउाँ बाझोगरा फसंद्बाई कुिो ममित विा नं. ७ 150000   १५००००       

१३ धफमिे खोिा बरवोटे माक्िुम्वा नाङिपा पाईप फबर्छ्याउने विा नं. ७ 100000   १०००००       

१४ नाङिपा पछुार खानेपानी ट्याङ्की फनमािण विा नं. ७ 150000   १५००००       

१५ रानीटारट खानेपानी गणेि गरूुङको महुान संरक्षण विा नं. ७ 50000   ५००००       

१६ काफिका  आ.फव. खेिमिैान फनमािण विा नं. ७ 150000   १५००००       

१७ मफहिा भवन िौिािय फनमािण विा नं. ७ 100000   १०००००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१८ पररवार फिम्वकुो घर छेउ फिउरेवोटे िफेवथान ममित विा नं. ७ 50000   50000       

१९ हाम्िावङु काफिका िेफव मफवयिर ममित संभार विा नं. ७ 50000   50000       

२० िक्र प्रसाि ढंुगानाको मफवयिर ममित विा नं. ७ 50000   50000       

२१ बसवयत फसवाको घर िगाफिको िेफव थानको ढंुगाको वाि तथा घेरावारा विा नं. ७ 100000   100000       

२२ विा नं. ७ फभरकाका मोटर वाटो सरसिाई तथा ममित संभार विा नं. ७ 200000   २०००००       

२३ बासवोटे िेफख सवुास धमिाको घर सम्म मोटरबाटो स्तरोवयनती विा नं. ७ १५०००० 150000         

२४ राम नेम्वाङको घर छेमा िालाषनुवयि गरुु आउिा जााँिा बस्ने बासस्थान ममित विा नं. ७ 50000   50000       

आफथाक फवकास २५०००० ० २५०००० ० ० ० 

२४ उवयनत जातको फवउ/फवजन र उवयनत जातको फकफव ििको फवउाँ खररि तथा फवतरण विा नं. ७ 100000   100000       

२५ 
५० प्रफतित िनिुानमा न सु सुधारको िाफग उवयनत जातको बोका  खररि तथा 

फवतरण गन े
विा नं. ७ 150000   150000       

सामाफजक फवकास ९००००० ० ४००००० ३५०००० ० १५०००० 

२६ आफिवासी जनजातीहरुको आफ्नो जातीय पफहिान झलाकने भेषभषूा खररि विा नं. ७ १०००००         100000 

२७ िफितहरुको िाफग पाईप खररि गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गने विा नं. ७ १५००००     150000     

२८ आपांगहरुको क्षमता िफभवफृद्ध विा नं. ७ ५००००   ५००००       

२९ बािवाफिकाहरुिाई वािमैरकाी गफतफवफध कायिक्रम विा नं. ७ १०००००   १०००००       

३० िफसने सांस्कृफतक समहु विा नं. ७ ५००००         50000 

३१ विा नं. ७ मा जस्तापाता खररि विा नं. ७ २०००००   २०००००       

३२ खेिकुि फवकास विा नं. ७ २०००००     200000     

३४ आधारभतू स्वास््य िौकी आवश्यक खिि विा नं. ७ ५००००   50000       

संस्थागत फवकास तथा सेवा प्रवाह ५०००० ० ५०००० ० ० ० 

३५ मेिफमिाप सफमफतको कायाििय व्यवस्थापनको िाफग सामान खररि विा नं. ७ ५००००   ५००००       

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन १००००० ० १००००० ० ० ० 

३६ फवपि व्यवस्थापन विा नं. ७ १०००००   १०००००       

जम्मा रकम ५०००००० १५०००० ४३५०००० ३५०००० ० १५०००० 
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 

वडा नं. ८ 

क्र.सं
. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास ३०४०००० ० ३०४०००० ० ० ० 

१ इथङु - कमेरे -कामीगाउाँ  मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं. ८ ७०००००   ७०००००       

२ थाङग्रेगाउाँ -भैसेखकि  घमुाउनेटार फमिगोिाई मोटरवाटो ममित विा नं. ८ ५७००००   ५७००००       

३ फतरुङ्खा राधेथान िेफवढाि मोटरवाटो फनमािण विा नं. ८ ३०००००   ३०००००       

४ टारगाउाँ सामिुाफयक घाट तथा मोटरवाटो फनमािण विा नं. ८ ४०००००   ४०००००       

५ बुद्ध प्रा.फव. घेरावारा कायिक्रम  विा नं. ८ १०००००   १०००००       

६ इथङु मा.फव घेरावारा विा नं. ८ ४०००००   ४०००००       

७ ८ नं. विा कायािियका सबै मोटर वाटो ममित सधुार विा नं. ८ ३७००००   ३७००००       

८ गुरासे िािवोटो ममित सधुार  विा नं. ८ १०००००   १०००००       

९ िफभजम बुद्ध स्पोफटिङ क्िव िौिािय फनमािण विा नं. ८ १०००००   १०००००       

आफथाक फवकास ४५०००० ० ३५०००० ० ० १००००० 

१० फकफव नसिरी ताफिम विा नं. ८ १०००००   १०००००       

११ कृफष सिूना होफििङ वोिि तथा व्रोसर विा नं. ८ १०००००         १००००० 

१२ तरकारी फवउफवजन फवतरण विा नं. ८ १५००००   १५००००       

१३ पि ुपािन समपरुक कोष विा नं. ८ १०००००   १०००००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

सामाफजक फवकास १०५५००० १००००० ५५५००० २५०००० ० १५०००० 

१४ कम्प्यटुर  फिक्षाका िाफग कम्प्यटुर खररि विा नं. ८ २५००००     250000     

१५ फभरकुने खानेपानी महुान संरक्षण विा नं. ८ १२५०००   १२५०००       

१६ फवद्यािय स्तरीय पोषाक कपिा फवतरण (बािवाफिका) विा नं. ८ १०००००   १०००००       

१७ मिुा बुवयने ताफिम िफित विा नं. ८ ५००००   ५००००       

१८ स्वयमसेफवका खाजा भत्ता विा नं. ८ ७५००० 75000         

१९  आपांगहरुका  हक िफधकार  सम्ववयधी जनिेताना मिुक कायिक्रम विा नं. ८ ५००००   ५००००       

२० मफहिाहरुका िाफग थकु्पा उत्पािन  व्यवसाफयक ताफिम विा नं. ८ ७५००० 25000 ५००००       

२१ आफिवासी जनजाती मातभृाषा कक्षा संिािन विा नं. ८ १५००००         १५०००० 

२२ जेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम विा नं. ८ ८००००   ८००००       

२३ स्वास््य प्िासेवयटर पीि तथा िफनििर फनमािण विा नं. ८ १०००००   १०००००       

संस्थागत फवकास तथा सेवा प्रवाह ३०५००० ० १५५००० ० १००००० ५०००० 

२४ तमाखे प्रहरी िौकी इवयटरनेट खररि विा नं. ८ ५००००         ५०००० 

२५ फवफवध सिूना तथा संिार खिि विा नं. ८ १०००००   १०००००       

२६ कायाििय फवफवध खिि विा नं. ८ ५५०००   ५५०००       

२७ फवद्यतु महसिु तथा फवफवध कायिक्रम विा नं. ८ १०००००       १०००००   

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन १५०००० ० १५०००० ० ० ० 

२८ कोरोना भाईरस तथा फवपिबाट सरुफक्षत रहन फवफवध कायिक्रम विा नं. ८ १५००००   १५००००       

जम्मा रकम ५०००००० १००००० ४२५०००० २५०००० १००००० ३००००० 
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

िावषयक विकास कार्यक्रम 

आ.ि.२०७७/७८ 

वडा नं. ९ 

क्र.सं
. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 
श्रोत 

आवयतररक 
फवफतय समाफनकरण 

संघ 

फवफत्तय समाफनकरण  

प्रिेि 

राजश्व वााँििााँि   

संघ 

राजश्व वााँििााँि  

प्रिेि 

पुवाधार फवकास १३५०००० 0 १३५००००  
0 0 

१ ९ नं. विाको सम्पणुि मोटरबाटो सरसिाइ विा नं. ९ २०००००   २०००००       

२ ढंुगेधारा िेखी सलािाबोटे सम्म ियाक ओपन विा नं. ९ २०००००   २०००००       

३ जयमान िााँिा िेखी बरबोटे मोटरबाटो ियाक ओपन विा नं. ९ २०००००   २०००००       

४ िफित भवन घेरावारा विा नं. ९ ५००००   ५००००       

५ साफवक ३ नं. गणेि टोि जाने मोटरबाटो ियाक ओपन विा नं. ९ १०००००   १०००००       

६ खाफम्िना मोटरबाटो ियाक ओपन विा नं. ९ १०००००   १०००००       

७ विा नं. ९ मा ग्राफमण फवद्यफुतकरण कायिक्रम विा नं. ९ १५००००   १५००००       

८ बाघकुर िङुिेवा फसंिाइ कुिो ममित विा नं. ९ १०००००   १०००००       

९ भिायो बोटे कुिो ममित विा नं. ९ ५००००   ५००००       

१० काििबोटे वािफवकास भवन फनमािण विा नं. ९ २०००००   २०००००       

आफथाक फवकास १११५००० ५०००० ९६५००० ५०००० 0 ५०००० 

११ फवफभवयन वाफि तथा तरकारर फवउ खररि विा नं. ९ ५००००   ५००००       

१२ आधफुनक मौररघार बनाउने ताफिम विा नं. ९ ५००००     ५००००     
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१३ ५० प्रफतित िनिुानमा फमफनफटिर फवतरण विा नं. ९ ४५००००   ४५००००       

१४ ५० प्रफतित िनिुानमा गोठ सधुार कायिक्रम विा नं. ९ १०००००   १०००००       

१५ ५० प्रफतित िनिुानमा फवफभवयन िििुिका फवरुवा फवतरण विा नं. ९ ५००००   ५००००       

१६ ५० प्रफतित िनिुानमा कृफष सामाफग्र फवतरण विा नं. ९ ५००००         ५०००० 

१७ नसिरर फवरुवा उत्पािन कायिक्रम विा नं. ९ ११५०००   ११५०००       

१८ मफहिा जागरण कृफष बहुउद्देश्य सहकारी मािि त तरकारी फवउ फवतरण कायिक्रम विा नं. ९ १०००००   १०००००       

१९ ४०-६० वषिका एकि तथा िफववाफहत मफहिाहरुिाइ आय आजिन कायिक्रम विा नं. ९ ५००००   ५००००       

२० ९ नं. विाको सम्पणुि िेरी व्यवस्थापन विा नं. ९ ५००००   ५००००       

२१ िमु्िावङु बित तथा ऋण सहकारर संस्था व्यवस्थापन विा नं. ९ ५०००० ५००००         

सामाफजक फवकास १९४५००० ७५००० १६५०००० १२०००० 0 १००००० 

२२ फसंहिेवी मफवयिर व्यवस्थापन विा नं. ९ ५००००   ५००००  
    

२३ विा यवुा संजाि मािि त नमनुा यवुा सांसि कायिक्रम संिािन विा नं. ९ ५००००         ५०००० 

२४ गररवी फनवारण नेततृ्व फवकास ताफिम  विा नं. ९ १२००००     १०००००     

२५ िपांग सम्मान कायिक्रम विा नं. ९ ५००००   ५००००       

२६ िमु्िावङु मा.फव. सजृनफिि बािक्िव नेततृ्व फवकास ताफिम विा नं. ९ १०००००   १०००००       

२७ िमु्िावङु मा.फव. फकिोर फकिोरर िौतरर फिक्षा विा नं. ९ १०००००   १०००००       

२८ 
िमु्िावङु मा.फव. का फव.व्य.स., फि.ि.सं. र फिक्षक िफभभावक िवयतरफक्रया 

कायिक्रम संिािन जम्मा १ पटक 
विा नं. ९ २०००००   २०००००       

२९ 
िेमेसवुा आ.फव. का फव.व्य.स., फि.ि.सं. र फिक्षक िफभभावक िवयतरफक्रया 

कायिक्रम संिािन जम्मा १ पटक 
विा नं. ९ १५००००   १५००००       
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फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

३० 
फसद्ध कािीका आ.फव. का फव.व्य.स., फि.ि.सं. र फिक्षक िफभभावक िवयतरफक्रया 

कायिक्रम संिािन जम्मा १ पटक 
विा नं. ९ १५००००   १५००००       

३१ साफवक २ नं. विामा बािफवकास केवयर स्थापना विा नं. ९ २०००००   २०००००       

३२ साफवक ८ नं. विामा बािफवकास केवयर स्थापना विा नं. ९ २०००००   २०००००       

३३ काििवोटे स्वास््य िौफक आवश्यक सामाफग्र खररि विा नं. ९ १५००००   १५००००       

३४ िमु्िावङु क्िवको खेिकुि कायिक्रम विा नं. ९ १०००००   १०००००       

३५ स्वंमसेफवकाहरुिाइ प्रोत्साहन विा नं. ९ ७५००० ७५०००         

३६ िमु्िावङु जनुतारा यवुा क्िबको आवश्यक सामाफग्र खररि विा नं. ९ १०००००   १०००००       

३७ नवमी िााँिा प्रहरर िौफक आवश्यक सामाफग्र खररि विा नं. ९ ५००००         ५०००० 

३८ विाको सरुफक्षत आप्रवाफस पररयोजना िफभमफुखकरण एक फिने गोफष्ट विा नं. ९ ५००००   ५००००       

३९ आफिवाफस जनजाफतहरुिाइ फसिाइ कटाई ताफिम विा नं. ९ ५००००   ५००००       
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४० ९ नं. विा कायािियको आवश्यक सामाफग्र खररि विा नं. ९ २०००००   २०००००       
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४२ विा कायाििय सरसिाइ कायिक्रम विा नं. ९ ५००००   ५००००       

४३ सेफमच्योङ भवनको आवश्यक सामाफग्र खररि विा नं. ९ ५००००   ५००००       

४४ विा कायािियको फवफवध खिि विा नं. ९ ९००००     ९००००     
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क्र.सं
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कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 

विननर्ोजन रु. 

श्रोत 

आन्तररक 
संघ विनतर् 
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प्रदेश वित्तिर् 
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९ िफम्सङबा िाफसिा गोरेटो बाटो फनमािण विा नं. १० १०००००   १०००००       

१० फतिगंगा खिङगाटार गोरेटो वाटव ममित विा नं. १० ५००००   ५००००       

११ इतेम्बे िाफसिा गोरेटो वाटो ममित  विा नं. १० १०००००   १०००००       
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३५ खङुखोिा  मफहिा कृफष क्षमता फवकास विा नं. १० ५००००     ५००००     
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३६ गािी ममित तथा इवयधन खिि विा नं. १० ५००००         ५०००० 

३७ परकापफरकाका तथा संिार खिि  विा नं. १० ५००००         ५०००० 

३८ उद्दघोषण ताफिम विा नं. १० ५००००     ५००००     

३९ विा कायाििय व्यवस्थापन विा नं. १० ५००००   ५००००       

४० मेिफमिाप व्यवस्थापन खिि विा नं. १० २५०००   २५०००       

४१ प्रगफत ग्राफमण फवद्यतुु प्राफवफधकिाई ताफिम विा नं. १० ५०००० ५००००         

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन १५०००० ० १५०००० ० ० ० 

४१ जोफखम तथा फवपि व्यवस्थापन विा नं. १० १०००००   १०००००       
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कार्ायन्िर्न 
हनुे स्थान 
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संघ 
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० ० 

१ िमिे आहािे केवाङफिन मोटरबाटो ममित विा नं. ११ १३००००   १३००००  

२ ततृीया सेजेपा िेगुम्वा मोटरबाटो ममित विा नं. ११ १०००००   
१००००० 

      

३ िवयिरा गोिाई गौरीमान मोटरबाटो ममित विा नं. ११ 
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१००००० 
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१० आहािे ििाटे मोटरबाटो फबस्तार विा नं. ११ २०००००   २०००००       

११ िेवाफिन टार मोटरबाटो ममित विा नं. ११ १२५०००   १२५०००       

१२ बाबुङगा फतरफतरे मोटरबाटो ममित विा नं. ११ १२५०००   १२५०००       
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१००००० 

      

10 फसंङगुवा खोिा कुिो ममित विा नं. १४ १०००००   
१००००० 

      

11 िुलापा च्यानिााँिा ििैिी फसंिाई ट्याङ्की फनमािण विा नं. १४ १०००००   १०००००       

12 माफथलािो वासुम पेफलािक सेट पोि खररि विा नं. १४ १०००००   १०००००       

आफथाक फवकास ६००००० ० ६००००० ० ० ० 

13 फकफव फवरुवा ७५%प्रफतित िनिुानमा फवतरण विा नं. १४ १५००००   १५००००       

14 फकफव नसिरी स्थापना तथा ताफिम विा नं. १४ १०००००   १०००००       

15 विा स्तरीय व्यवसाफयक पि ुपािन ताफिम तथा फमलाक क्यानि फवतरण विा नं. १४ १५००००   १५००००       

16 गधुिम िगैटे फसंिाईको िाफग पाइप खररि विा नं. १४ १०००००   १०००००       

17 फहउिे वहुवषे  उवयनत घास फवउ तथा वेनाि फवतरण विा नं. १४ १०००००   १०००००       
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सामाफजक फवकास १३००००० ५०००० ९५०००० ० ० ३००००० 

18 िपाङ आय आजिन  कायिक्रम विा नं. १४ ५००००   ५००००       

19 िफित आय आजिन कायिक्रम विा नं. १४ ५००००   ५००००       

20 मफहिा िफक्त फवकास फसिाई कटाई ताफिम विा नं. १४ ७५०००   ७५०००       

21 बािबाफिका सम्बफवयध कायिक्रम विा नं. १४ १०००००   १०००००       

22 आफिवासी जनजाती सााँस्कृफतक बाजा खररि विा नं. १४ १५००००         १५०००० 

23 खेतघारी कृफष सहकारी संस्थािे िगु्ध पिाथि व्यवस्थापन विा नं. १४ १०००००         १००००० 

24 विा नं. १४ को मेिफमिाप सफमफतिाइ िफनििर व्यवस्थापन र खाजा खिि विा नं. १४ ५००००   ५००००       

25 सगरमाथा सहकारी मािि त मफहिाहरुको िाफग फसिाइ कटाइ ताफिम विा नं. १४ ७५०००   ७५०००       

26 उत्घोषण ताफिम विा नं. १४ ५००००         ५०००० 

27 महािेव गुपे्तश्वर मा.फव. िफनििर खररि विा नं. १४ १०००००   १०००००       

28 महािेव आ.फव. रंग रोकन विा नं. १४ १०००००   १०००००       

29 प्िाफस्टक टनेि खरीि विा नं. १४ ५०००० ५००००         

30 िुलापा आधारभतू स्वास््य केवयर िफनििर खररि विा नं. १४ १०००००   १०००००       

31 वफत्तस वण्ििी ििि िफनििर खररि विा नं. १४ ५००००   ५००००       

32 
फवद्यतु जिान विा कायाििय  र आधारभूत स्वास््य केवयर / फवपवयन घर पररवारिाई 

फमटर वक्स फवतरण 
विा नं. १४ १०००००   १०००००       

३3 जलापा स्वास््य िौकी व्यवस्थापन विा नं. १४ १०००००   १०००००       

संस्थागत फवकास तथा सेवा प्रवाह २५०००० ० १००००० १५०००० ० ० 

34 विा कायाििय िफनििर खररि विा नं. १४ १०००००   १०००००       

35 विा कायाििय  कम्प्यटुर  र फप्रवयटर खररि विा नं. १४ १५००००     १५००००     

वातावरण तथा फवपि व्यवस्थापन १५०००० ० १५०००० ० ० ० 

३६ फवपि व्यवस्थापन विा नं. १४ १५००००   १५००००       

जम्मा रकम ५०००००० ५०००० ४५००००० १५०००० ० ३००००० 
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आगामी आ व २०७७।७८ का िाफग प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम िवयतगित सञ्िािन गनि प्रस्ताफवत कायिक्रमहरू  

प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम अन्तगात आ व  २०७७।७८ को प्रस्ताफवत/स्वीकृत आयोजनाहरु 

फस न आयोजनाको नाम  विा न ं िनमुाफनत िागत कैफियत 

१ िमैिााँिा िफेख फनमििा आङ्गबोको घरसम्म मोटरबाटो सोफिङ्ग १ ५००,०००   

२ यकेू होटि िफेख नमनुािाइनसम्म सोफिङ्ग १ ५००,०००   

३ ईवयर ढुङ्गानाको घर छेउबाट नारायण काफ्िेको घर छेउ जोि्न ेगोरेटो बाटो  ममित  २ २००,०००   

४ मेफिराजमागि िकि बहािरुको घर छेउ िफेख टुप्पी सलािासम्मको फसिी मागि फनमािण २ ५००,०००   

५ जामवुयन ेखोलासी महुान भइ पााँिघरे जाने कुिो ममित २ २००,०००   

६ िेण्िपोफिङ्ग फतरफतरेधाराबाट हुमागाई िााँिा िखौिे हुि ैरफमते िााँिासम्मको गोरेटो बाटो ममित  २ १००००००   

७ होक्मा खोिा पिुबाट िगंािगााँउ बावयरसेम्मको गोरेटो बाटो ममित २ ३००,०००   

८ सनुवुार स्यािर थानबाट फसिौटी िउेरािी सिक स्तरोवयनफत ३ ५००,०००   

९ श्री फसिौटी जनता मा फव खिे मैिान स्तरोवयनती ३ ५००,०००   

१० िाफिखकि बाट वेतेनी िोक कृफष सिक स्तरोवयनती ३ ५००,०००   

११ बदु्ध पाकि  फनमािण ४ १,०००,०००   

१२ विा कायाििय िफेख िोब्रेकुटीसम्म फसाँिी मागि फनमािण ५ १,०००,०००   

१३ विाका िाखा मोटर बाटोहरुमा नािी खवयन े ५ ५००,०००   

१४ वकृ्षारोपण कायिक्रम ५ ३००,०००   

१५ जोफतसी िााँिा िफेख जोर कुिोसम्म फसाँिी मागि फनमािण ५ २००,०००   

१६ भगवती मा फव पररसरमा ठेसवाि फनमािण  ६ १००००००   

१७ वराज ुखिेमैिान तथा पेमाछोखोफििङ्ग गमु्बा जान ेबाटो सोफिङ्ग तथा सपोटिवाि फनमािण  ७ १,०००,०००   

१८ वरवटे काफिखोिा कजवे  फनमािण  ७ १,०००,०००   

१९ बरवोटे, माक्िुम्वा, नाङ्गिापा फसंिाइ कुिोमा पाइप फवर्छ्याउन े ७ १,०००,०००   

२० टावरिााँिा झकिेखोप ननुथिा मोटरबाटो झकिेखोप खण्ि ग्यााँफवन तार जािी भने ८ १,०००,०००   

२१ इथङ्ुग तमाखे मोटरबाटो सोफिङ्ग तथा िस्थाइ नािी फनमािण ८ १,०००,०००   

२२ तमाखे खावयरुङ्ग भैसीखकि  मोटरबाटो सोफिङ्ग तथा िस्थाइ नािी फनमािण ८ १,०००,०००   

२३ िुम्िावङ्ुग मा फवको कक्षा कोठा ढिान ९ ५००,०००   
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२४ भिायो बोटे कुिो ममित ९ ५००,०००   

२५ िुम्िावङ्ुग मािवासे हुि ैसवागेउ मोटरबाटो सोफिङ्ग ९ ५००,०००   

२६ उजरेु िफेख फसवा खोिासम्म नाफि फनमािण ९ ५००,०००   

२७ िमिुङ्ग, सरुरिङ्ग, पाफथभरा जाने  फसफिमागि फनमािण १०  १०,००,०००   

२८ फतफिङ्गा धारा िफेख खिङ्गाटार वजारसम्म गोरेटोबाटो फनमािण  १० ५००,०००   

२९ महागरुु िालागनुवयिको होमािी स्थिमा वकृ्षारोपण १० २००,०००   

३० फिफिम नगरपाफिका विा न ं१०को मोटर बाटो सरसिाइ  १० ५००,०००   

३१ िेवाफिनटार ररङ्गरोि ममित ११ ८००,०००   

३२ काफिका मफवयिर फसाँफढमागि फनमािण ११ ५००,०००   

३३ िमिे फसफगमटार आहािे मोटरबाटो ममित ११ ६००,०००   

३४ स्थानीय सिकहरुमा िस्थायी नािी व्यवस्थापन १२ १,०००,०००   

३५ वतासी कुिो ममित योजना १२ ४००,०००   

३६ कफच्ि सिक ममित  १३ १००००००   

३७ मकैवारी, भसु्पाते, फछवयताप ुआसपासमा फवफभवयन प्रजाफतका गरुााँस रोपण गरी पयिटन प्रवद्धिन गन े १३ ६००,०००   

३८ विा कायाििय जलापा भवयजाङ्ग हुि ैस्वास््य िौकीसम्म मोटरबाटो सोफिङ्ग १४ ७००,०००   

३९ कमीटार फवखे मोटरबाटो सोफिङ्ग ममित १४ ९००,०००   

४० आप्तवा वासमु खतेघारी कुिो ममित  १४ ६००,०००   

४१ विा कायाििय हुि ैगधुुिम जौवारी सोफिङ्ग १४ ९००,०००   

जम्मा २५,९००,०००   
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िाि ुआ व मा सभाबाट पाररत भइ कायािवयवयन गिाि आवश्यकता तथा फमतव्ययीताको फहसाबिे काम बढी गनुिपने िवस्था सजृना भएको र फवफनयोजन नपगु भएर भकु्तानी बााँकी रहकेा िहेायका 

आयोजनाहरूमा खिि नभएका िहेायका आयोजनाबाट रकमावयतर गन े । 

फसं.न. योजना तथा कायिक्रम योजना प्रकृफत सञ्िािन स्थान िक्ष्य फवफनयोजन (िाख) 

१ कमीटार - फवख ेसिकमा भवन फनमािणबाट       ५ 

२ घण्टाघर साब्राङ सिकमा भवन फनमािणबाट       ३ 

३ पैरेनी ढिेवर सिक खण्ि फनमािणसधुार विा न ं५        ४.५ 
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ckfËtf /f]syfd tyf k'g:yf{kgf sfo{qmd  

lkmlbd gu/kflnsfdf cf=j= @)&&÷&* df ;+rfng x'g] sfo{qmd tyf ah]6 

      

sf]8 lqmofsnfkx? 

lhNnf÷ 

kflnsf÷ 

j8f 

OsfO{ 

cf=j=@)&&/)&* sf] 

;dfof]lht of]hgf 

nIo ah]6 

1 kl/0ffd !M dft[lzz' :jf:Yo ;]jf sfo{qmdsf] pkef]udf a[l4 u/L cfdf / lzz'sf] :jf:Yodf ;'wf/ Nofpg]         

1.1  glthf !=! M ue{ hfFr, ;+:yfut ;'Ts]/L Pj+ pQ/ k|z'tL hf+r a[l4         
1.1.1 :jf:YosdL{sf nflu z'esfdgf sfo{qmd ;DjGwL cled'vLs/0f sfo{qmd kflnsf k6s 1 0 

1.1.2 dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?sf] nflu z'esfdgf sfo{qmd ;DaGwL cled'lvs/0f j8f k6s 8 201200 

1.1.3 dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?nfO{ df]jfOn kmf]g kflnsf df]jfOn kmf]g 84 336000 

1.1.4 :jf:Yo ;+:yf / u]6j]sf nflu df]jfOn kmf]g tyf l/rfh{ kflnsf df]jfOn kmf]g 45 168750 

1.1.5 gj bDktLnfO{ z'esfdgf sf8{ 5kfO{ / ljt/0f j8f sf8{ 800 20000 

1.1.6 :jf:Yo ;+:yfdf ue{jtL dlxnfx?sf] btf{ / cWofjlws j8f ue{jtL dlxnf 1371 137100 

1.1.7 z'e sfdgf sfo{qmdsf] ;ldIff j8f k6s 8 98000 

1.1.8 z'e sfdgf sf8{ tyf /lhi6/sf] 5kfO{ kflnsf sf8{ 1400 55380 

1.1.9 gj ljjflxt bDktL -dlxnf / k'?if_ x?sf nflu kmf]lns Pl;8 rSsL vl/b kflnsf dlxnf 1386 561330 

1.1.10 kmf]lns Pl;8 rSsLsf] ljt/0f ;DaGwL :jf:YosdL{nfO{ cled'vLs/0f kflnsf k6s 1 31150 

1.1.11 hGdhft ckfËtf klxrfgsf nflu gjhft lzz'sf] hfFr tyf /]s8{ j8f gjhft lzz' 600 101570 

1.1.12 Ps kflnsf Ps kf]6{]an cN6«f;fp08 d]lzg  kflnsf j6f 1 500000 

1.1.13 k|;'tL s]]Gb|sf] ;'b[l9s/0f kflnsf j6f 1 150000 

1.2 glthf !=@  M afn:jf:Yo tyf kf]if0f ;]jf ;'wf/         

1.2.1 ljBfno :jf:Yo kl/If0fsf nflu :jf:YosdL{ k|lzIfs k|lzIf0f tflnd kflnsf k6s 1 67,000 

1.2.2 ljBfnodf :jf:Yo kl/If0f u/L ljsf; x'g ;Sg] ckfËtf /f]syfd ug]{ lzlj/ j8f lzlj/ 78 157,200 

1.2.3 ckfËtf /f]syfdsf nflu k|]if0f ;]jf j8f JolQm 27 54,000 

1.2.4 ;'gf}nf xhf/ lbgsf cfdfx?sf nflu kf]if0f ;DaGwL lzIff j8f k6s 80 204,000 

1.2.5 lszf]/–lszf]/LnfO{ k|hgg :jf:Yo / ckfËtf /f]syfd ;DaGwL lzIff j8f k6s 18 18,000 
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  kl/0ffd @M l;=lj=cf/= sfo{qmd dfkm{t ckfËtf ePsf JolQmx?sf] lhjgsf] u'0f:t/df ;'wf/         

2.1 glthf @=! M ckfËtf ePsf JolQmx?sf] ;"rgf cWofjlws Pj+ Joj:yfkg         

2.1.1 ckfËtf ePsf JolQmx?sf] klxrfg / tYofÍ cBfjlws kflnsf k6s 0 0 

2.1.2 ckfËtf ePsf AolQmx?sf] laif]Zf1 lrlsT;sx?åf/f k|f/DeLs :jf:Yo hfFr lzlj/ kflnsf lzlj/ 416500 416500 

2.1.3 k'g:yf{kgf of]hgf tyf k|f]kmfOn tof/L j8f JolQm 908 90800 

2.2 glthf @=@M ckfËtf ePsf JolQmx?sf] :jf:Yodf ;'wf/         

2.2.1 u[xe]6 j8f k6s 1260 0 

2.2.2 k|f/lDes k'g:yf{kgf y]/fkL ;]jf k|bfg kflnsf l;ljcf/=;.s. 7 35000 

2.2.3 :jf:Yo pkrf/sf nflu ;xof]u j8f JolQm 97 776000 

2.2.4 ;xof]uL ;fdfu|Lsf nflu ;xof]u j8f JolQm 99 495000 

2.2.5 ckfËtf ePsf afnaflnsfx?nfO{{ kf]if0f ;xof]u j8f JolQm 28 56000 

2.2.6 :j x]/rfxsf nflu cleefjs jf x]/rfx ug{] nfO{ l;k k|bfg kflnsf k6s 1 122000 

2.2.7 lkmhLof]y]/fkL s]Gb| :yfkgf / ;+rfng kflnsf j6f 1 0 

2.3 glthf @=#M lzIffdf kx'Fr a[l4         

2.3.1 ljBfno egf{ cleofg ;xof]u j8f JolQm 42 42000 

2.3.2 ;dfj]zL lzIffsf nflu lzIfs tyf ;xof]uL sfo{stf{x?nfO{ cled'vLs/0f tflnd kflnsf k6s 3 120750 

2.3.3 ckfËtf ePsf afnaflnsfx?sf nflu 3/df cfwfl/t lzIff j8f JolQm 43 86000 

2.4 glthf @=$M ckfËtf ePsf JolQmsf kfl/jf/sf] lhljsf]kfh{gdf ;'wf/         

2.4.1 l;kd'ns / Joj;flos tflnd j8f JolQm 70 700000 

2.4.2 lap k'FhL ;xof]u j8f j8f ;d"x 14 700000 

2.4.3 kf; a's / /lh:6f/ 5kfO{ kflnsf kf; a's 558 22320 

2.4.4 ckfËtf ePsf JolQmx?sf] kl/ro kqdf kx'Fr j8f JolQm 14 34650 

2.4.5 ckfËtf ePsf JolQmx?sf] ;d"xsf] ;xsf/L btf{  kflnsf j6f 14 0 

2.5 glthf @=%M ;fdflhs lqmofsnfkdf kx'Fr a[l¢         

2.5.1 ;fd'bflos ;d'xx?nfO{ ckfËtf ;DalGw cled'lvs/0f j8f k6s 14 58100 

2.5.2 cGt/f{li6«o ckfËtf  lbj; dgfpg] kflnsf j6f 1 42000 

2.5.3 ;dfj]zL afn Snasf]] u7g j8f j6f 14 35000 

2.5.4 ;dfj]zL afn Snasf] a}7s j8f k6s 28 21,000 
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2.5.5 bf}t/L lzIff tflnd j8f k6s 7 36400 

2.5.6 afn Snasfnflu cltl/Qm lqmofsnfk j8f k6s 14 70000 

2.6 glthf @=^M ckfËtf ePsf JolQm / kl/jf/sf] z;lQms/0f         

2.6.1 ckfËtf ePsf JolQm jf ltgsf cleefjsx?sf]  ldlnh'nL ;d'xsf] u7g j8f j6f 14 75600 

2.6.2 ldlnh'nL ;d'xsf] a}7s j8f k6s 140 98000 

2.6.3 ckfËtf ePsf JolQmx?sf] ;+:yf u7g kflnsf j6f 1 21400 

2.6.4 ckfËtf ePsf JolQmx?sf] ;+:yfsf] a}7s kflnsf k6s 3 22500 

2.6.5 :jfjnDag ;d'xsf] nflu jrt, C0f Joj:yfkg tyf g]t[Tj ljsf; tflnd kflnsf k6s 1 63380 

2.6.6 afn Snjsf] nflu g]t[Tj ljsf; tflnd kflnsf k6s 1 63380 

3 :yfgLotxx?sf] ;jlns/0f         

3.1 glthf #=!M ;fd'bflos ;xof]u k|0ffnLsf] ;'b[l9s/0f         

3.1.1 lhNnf :t/df ckfËtf /f]syfd tyf k'g:yf{kgf sfo{qmd af/] cled"lvs/0f lhNnf k6s 0 0 

3.1.2 lgjf{lrt hgk|ltlglw, j8f ;lrj tyf :jf:Yo ;+:yf k|d'vx?nfO{ j8f :t/df ckfËtf /f]syfd tyf 

k'g:yf{kgf sfo{qmd af/] cled"lvs/0f 
kflnsf k6s 0 0 

3.1.3 jflif{s of]hgf lgdf{0f sfo{zfnf j8f k6s 0 0 

3.1.4 kflnsf :t/Lo ;ldIff a}7s kflnsf k6s 1 29,700 

3.1.5 l;ljcf/ ;xhstf{sf nflu sDKo'6/ tyf kmlg{r/  kflnsf JolQm 7 700000 

3.1.6 l;ljcf/ ;xhstf{sf]] k|zf;gLs vr{ kflnsf dlxgf 12 168000 

3.1.7 l;ljcf/ ;xhstf{sf]] ;+rf/ tyf OG6/g]6 vr{ kflnsf dlxgf 12 42000 

3.2 glthf #=@M k|zf;g tyf Joj:yfkg ;'b[l9s/0f         

3.2.1 l;ljcf/ ;xhstf{sf] 5gf}6 k/LIff kflnsf k6s 0 0 

3.2.2 ;d'bfodf cfwfl/t k'g:y{fkgf ;xhstf{ tflnd -l;ljcf/ ;DalGw_ lhNnf k6s 0 0 

3.2.3 :jf:Yo O{Grfh{ / l;ljcf/ ;xhstf{sf] dfl;s a}7s vr{ kflnsf dlxgf 12 126000 

3.2.4 ljleGg lsl;dsf kmf/dx? 5kfO{ kflnsf k6s 0 0 

3.2.5 ;d'bfodf cfwfl/t k'g:yf{kgf ;xhstf{x?sf] kfl/>lds kflnsf dlxgf 13 1365000 

3.2.6 :yfgLo txsf n]vf sd{rf/L  kflnsf dlxgf 12 36000 

3.2.7 sfo{qmd ;+of]hs kfl/>lds kflnsf dlxgf 12 60000 

3.2.8 cg'udg tyf d"Nof+sg kflnsf k6s 2 20000 

  sfo{qmdsf] s'n nfut       9,711,160  
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  स्थानीय तह, प्रििे सरकार र करूणा िाउण्िेसनको समान (३३/३३ प्रफतित) िगानी रकम रू.       3,237,053  

वडाबाट फवफभन्न फनकायमा माग गने योजनाहरुको फवफवरण 

आ.व.२०७७/७८ 

वडा नं. १ 
क्र.सं

. 
कायिक्रम/आयोजनाको नाम योजना स्थान 

माग भएको 

रकम 

मागगरेको फनकाय 

आवयतररक संघ  प्रििे  फि.न.पा.   

पुवाधार फवकास             

१ जयनारयण फतफम्सनाको घर िखेी िखं श्रेष्ठ र रमेि थापाको घर सम्म जाने ढि व्यवस्थापन विा नं. १ ५०००००       √   

२ काफत्तके आ.फव. घरेावारा विा नं. १ ५०००००       √   

३ सेपेनी िखेी िेमे खोिा पिु सम्म मो.वा. स्तरोवयनती विा नं. १ ५०००००       √   

४ हरी भट्टराईको तेसेवारी िखेी जयनारायण ििुािको घर सम्म ियाक ओपन विा नं. १ ५०००००       √   

५ फवजफुिमाया आङिमे्वेको घर िखेी महवेयरको घर सम्म जोि्ने मो.बा. ियाक ओपन विा नं. १ ५०००००       √   

६ िउेरािीबाट फतनधारे पाफट सम्म मो.वा. ियाक ओपन विा नं. १ १००००००       √   

७ सााँगवुोटे आयिघाट फनमािण विा नं. १ २००००००       √   

८ टेंकी धारा फनरमाण विा नं. १ २००००००       √   

९ फक्रया घर फनमािण विा नं. १ ५०००००       √   

१० िमैिााँिा बाट राफवसे धारा जोि्ने नया रोि नाफि र ग्राभिे  विा नं. १ २००००००       √   

११ सााँगबुोटे आयिघाट जाने मो.बा. स्तरोवयनती विा नं. १ २००००००       √   

१२ पतंजिी मागि नाफि र सोफिङ फनमािण विा नं. १ १००००००       √   

१३ काफत्तके िखेी स्कुि िााँिा सम्म फसफि मागि विा नं. १ १००००००       √   

१४ राकेि जोिीको घर िफेख िइु वटै गोिधारा साथै आइतवारे मफवयिर जाने फसढी मागि विा नं. १ १००००००       √   

१५ िमुा िााँिा ररङरोि नाफि ग्राभेि विा नं. १ २००००००       √   

१६ विा कायाििय भवन फनमािण विा नं. १ १०००००००       √   

१७ बजार क्षेरका फवद्यतु तार फवस्तार र भपेर िाइट व्यवस्थापन विा नं. १ ५००००००       √   

१८ आगजनी हुाँिा इमरजेवयसी पानी फनकालान िायर हाइिेन विा नं. १ ६०००००       √   

१९ िाफिक भवन िखेी गमु्बासम्म फसिी मागि  विा नं. १ १५०००००       √   

२० फिफिम मा.फव. सभाहि फनमािण विा नं. १ ५००००००       √   

२१ नाम्ि ुझनाि पयिटकीय क्षेरका फवस्तार गनि विा नं. १ १५०००००       √   
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  विा नं. १ को जम्मा   ४०६०००००           

वडा नं. २ 

१ फिफिम न.पा.-२ मा फि िेस िाईन फवस्तार तथा िब्यवफस्थत फवद्यतु तारिाई व्यवफस्थत गन े विा नं. २         √   

२ जौवर- ज्ञवािेटार- मध्यपहािी जोि्ने मोटरवाटो विा नं. २         √   

३ काफिका मा.फव साफम्िनको नयााँ खिे मैिान फन।माण विा नं. २         √   

४ लायाण्ि पोफिङ जामनु ेखोलासीबाट रफमते भ्य ुटावरसम्म फसिी मागि फनमािण विा नं. २       √     

५ फिफिम-२ सलािेरीबाट िाफटमरे िधेरी खोलासी वाझोगरा - साफम्िन सिक विा नं. २       √     

६ 
बास्बोटे फसरान ए.ि.फव. िे खनेको सिकबाट बासतोिा धारा हुाँि ैफसफिङ िामा गजेवारी होक्मा खोिा 

मोटरवाटो 
विा नं. २       √     

७ फिफिम-२ होक्मा थाङसाङ िोभान धेरैबाट होक्मा खोिा फतर फतनमौिे जान ेवाटोसम्म जोफिन ेमोटरवाटो विा नं. २     √       

८ फिफिम-२ साफम्िन वास्वोटे आसपासमा फिस्यानकेवयर विा नं. २     √       

वडा नं. ३ 

१ सफुम्नमा पौवाभञ्याङ- कृफष सिक विा नं. ३ २५०००००       √   

२ स्वफगिक मागि मेररटेिन भवन फनमािण विा नं. ३ ५०००००       √   

३ िगिेी खेफत वकृ्षारोपण कायिक्रम विा नं. ३ ३००००००       √   

वडा नं. ४ 

१ बदु्ध पाकि  फनमािण विा नं. ४         √   

२ जोरसाि वजारमा रहकेो च्याव्रुङ मफुति फनमािण विा नं. ४         √   

३ गफि मफवयिर हुाँि ैक्याम्पस िााँिगाउाँ मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं. ४         √   

४ गिी मफवयिर ममित सधुार विा नं. ४         √   

५ विा नं. ४ को कायाििय भवन फनमािण विा नं. ४         √   

६ सािघारी फवद्यािय/थाक्िे फवद्यािय/जोरसाि फवद्यािय/गिी फवद्यािय नाफम्िन वािफवकास/ वािमफवयिर 

फवद्यािय/थापाटार फवद्यािय घरेावारा,पाठ्य सामाग्री/खेिमैिान फनमािण तथा स्तरोवयनफत 

विा नं. ४ 
        

√ 
  

७ माझोटार/ हवेाखोिा आयिघाट फनमािण/ फवद्यफुतय िाहसंस्कार फनमािण           √   

८ जोरसाि स्कुि मनुी थाङसाङ खोिा िस पिु फनमािण विा नं. ४         √   

९ फिफिम विा न.ं ४ विुविेु ि्ढारा विा नं. ४ र २ को किवोटि फनमािण विा नं. ४         √   

१० मफहिा फजलािा सामिुाफयक भवन स्तरोवयनती विा नं. ४         √   
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  जम्मा                

वडा नं. ५ 

१ पवयरफिन ेफपच्छािने हुाँि ैफसवाखोिा िोभान जोि्न ेमोटरवाटो विा नं. ५ १०००००       √   

२ ढिेबर -िधेरी खोलासा जोि्ने मोटरवाटो विा नं. ५ ५०००००       √   

३ सफसिउिा - साफवक िोकमाग ु-कोलावोटे जोि्न ेमोटरवाटो विा नं. ५ ५०००००       √   

४ िफहटार -जौवारी -बाग्िुग ेजोि्ने मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ ५०००००       √   

५ साजवोटे होक्माखोिा जामनु ेकाठेपिु फनमािण विा नं. ५ ३०००००       √   

६ कोिवोटे िगंािगाउाँ मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ ५०००००       √   

७ फतनघरे सानोगाउाँ - फिफिम-६ जोि्ने मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ ५०००००       √   

८ िवे्रकुटी िक्रपथ फनमािण विा नं. ५ ५०००००       √   

९ फसङघवा खानपेानी फनमािण विा नं. ५ १००००००       √   

१० िाक्ताप्पा मोटरवाटो फनमािण विा नं. ५ २०००००       √   

११ नजजन यवुा क्िव समहु भवन फनमािण विा नं. ५ ५०००००       √   

१२ फिफिम ५ का ७ वटा आ.फव.हरुको िाफग एक एक थान कम्प्यटुर खररि विा नं. ५ ५०००००       √   

१३ जोरकुिो  खानेपानी सरसिाई  आयोजना विा नं. ५       √     

१४ िधेरी खोलासा साफवक- िोकमाग ु६ ७ -िुम्िावङु सिक स्तरोवयनती विा नं. ५       √     

१५ गैरीगाउाँ पेरेम टोि - फतनमौिे जोि्ने मोटरवाटो विा नं. ५       √     

१६ ििाटे वहृत खानपेानी योजना फनमािण विा नं. ५       √     

१७ िोकमाग ु फसंिाई योजना विा नं. ५       √     

१८ फिफिम-५ िोकमाग ुस्वास््य िौकी सपोटि वाि फनमािण विा नं. ५       √     

१९ फिफिम- ५ िोकमाग ु रंगिािा फनमािण विा नं. ५       √     

वडा नं. ६ 

१ रामकण ेआिुवारी ि्ढुपीिािा सिक फनमािण विा नं. ६         √   

२ ठूिोगाउाँ खिेमैिान फवस्तार विा नं. ६         √   

३ िािागाउाँ िुङिोक्तक -िुम्िावङु मोटरवाटो विा नं. ६         √   

४ भगवती मा.फव घरेावारा ठेस वाि फनमािण विा नं. ६         √   
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वडा नं. ७ 

१ आिगरैी हाम्िावङु नाङिपा मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.७         √   

२ बरवोटे िनौटे सलािेरी मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.७         √   

३ पंिमी िकरुम्वा िामरथमु फसंिाई कुिो विा नं.७         √   

४ धफमिे वरवोटे माकिुम्वा नाङिपा फसंिाई कुिो विा नं.७         √   

५ िफससने पाखररङगाउाँ रानीटार मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.७         √   

६ राफनटार मा फव िखेी िफसने हुि ैनाम्ि ुखिेा मोटर बाटो नाफि कटीङ र ग्रावेिको िागी                

७ िाफिखकि  िफसन ेरानीटार मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.७         √   

वडा नं. ८ 

१ कािीखोिा -तमाख ेघिेगाउाँ फसके गोिाई िुलापा मोटरवाटो फनमािण/स्तरोवयनती विा नं.८ ११००००००       √   

२ विा नं. ८ को वासवोटे र विा नं. १४ को सरस्वती आ.फव.सिक फनमािण विा नं.८ २५०००००       √   

३ इथङु कमरेे नवयथिा फि.एम.िोक मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.८ २५०००००       √   

४ इथङु तमाख ेफरकावेणी मोटरवाटो स्तरोवयनती  विा नं.८     √       

५ िउेरािी रातमाटे तमाखे घिेगाउाँ फसके गोिाई महािवे थान फवखे भञ्ज्याङ सिक विा नं.८       √     

६ इथङु तमाख ेफरकावेणी िोभान पत्र्िमी फपपिवोटे िोभान फि.पी.आर/ कािोपरका े विा नं.८     √       

७ इथङुखोिा घिेगाउाँ तमाख फसंिाई कुिो पक्की फनमािण विा नं.८       √     

८ िािवोटे तमाख ेबहुिशे्य फसंिाई कुिो फनमािण विा नं.८       √     

९ कृफष पयिटन प्रवद्धिनः १घर/१माछापोखी/१करेसावारी/१घार मौरी/बगिैा िुिवारी/टोिटोिमा फवश्राम िौतारी विा नं.८       √     

१० सामिुाफयक कृफष िमि संिािन विा नं.८       √     

११  पौवाभञ्ज्याङ/सानो सकेुपोखरी/साधटुार/गमु्वािािा तमाख ेिााँिामा भ्य ुप्वाईवयट फनमािण विा नं.८       √     

१२ रंग ेखकि / भैसेटार इथङु क्षरेकाहरुमा पिपुंछी तथा ववययजवयतु आरक्षण क्षेरकाको व्यवस्थापन तथा संरक्षण  विा नं.८       √     

१३ इथङु मा फव घरेावारा विा नं.८       √     

१४ फकरात सनुवुार स्यािर भवन फनमािण विा नं.८       √     
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१५ ननूथिा फसमधापमा कृफतम िालागनुवयि ताि फनमािण विा नं.८       √     

विा नं. ९ 

१ जोगीच्यान- िेमेसवुा मा.फव  मोटरवाटो ियाक ओपन विा नं.९ ८०००००       √   

२ विा भवन तिा थप विा नं.९ ३५०००००       √   

३ मजोिुङिािा भ्य ुटावर फनमािण विा नं.९ ३००००००       √   

४ साफवक ४ न.ं - गणिेटोि -िािागाउाँ वजार मोटरवाटो फनमािण विा नं.९ १००००००       √   

वडा नं. १० 

१ तफृतया थाङनपा मगरिेपा खिङगाटार िाङफसिा कािो परका े विा नं.१०     √       

२ खिङगाटार पयिटकीय क्षेरका िमिङु सरुरिङु िोमोिङु फसिी फनमािण भ्यटुावर र पाफकि ङ विा नं.१०     √       

३ खखु्खा ग्रस्त क्षरेकामा फििफटङ खानेपानी योजना विा नं.१०     √ √     

४ ररङरोि रुपनारायण गोिाई - सरफसउिा -फमश्रिािा मोटरवाटो विा नं.१०     √       

५ इमाफसं रंगिािा खिङगाटार खिेमैिान फनमािण विा नं.१०       √     

६ आिमान-े िङिरुा -आमबेबङु -खोिुिम्बा मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.१०       √     

७ थाङनापा- पिाढोका -सापनवुा- मगरिेपा मोटरवाटो विा नं.१०       √     

वडा नं. ११ 

१  नगर ररङरोि िलुाठे थापाटार विा नं.११ २५०००००     √     

२ गौरीघाट -खालािे मोटरवाटो फनमािण विा नं.११ १००००००     √     

३ सामिुाफयक मफहिा कृफष भवन फनमािण विा नं.११ १५०००००     √     

४ तफृतया िेगमु्वा मोटरवाटो ममित विा नं.११ १००००००     √     

५ तोसेक खानपेानी व्यवस्थापन विा नं.११ १००००००     √     

वडा नं. १२ 

१ 
जररङ्ग ेिुिवारी पथ मागि- फनङ्गमा च्याङ्गछयपू र्छ्योफिङ गमु्वा ढापटार भोटैगाउाँ बतासे धाम- बढुीथाम 

भ्यटुावरसम्मको फि.फप.आर गरी पयिटन फवकास  
विा नं.१२       √ √   

२  आकाि ेबतासे गोरुवािे सवयिकपरु पयिटकीय मागि फनमािण/फवस्तार तथा स्तरोवयनती विा नं.१२         √   

३ जररङ्ग ेिुिवारी फवसाउन ेढापटार बतासे फसफिन मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.१२       √     

४ फपपिवोटे फमििािा बधुकु वयक िेजङु खेतघारी तमाख ेपौवाभञ्ज्याङ मोटरवाटो स्तरोवयनती विा नं.१२       √    
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५  फिफिम न.पा. १२ को केवयरमा कृफष उपज संकिन केवयर भवन फनमािण विा नं.१२       √     

६ िधु वोक्ने सवारी साधान  िनिुान माग गन े विा नं.१२       √     

७ केवयरीय प्रसारणको फवद्यफुतय सेवा प्रवाहिाई फवद्यतु प्राफधकरण संगै वैधाफनक गनि फसिाररस गन े विा नं.१२       √     

८ फिफिम १, ३, ७,११ र १२  को केवयर िेमखेोिाघाट  तथा मिामी फवश्राम फनमािण विा नं.१२     √       

९ प्रगफतफिि विा स्तरीय खिेमिैान स्तरोवयनती तथा घरेावारा विा नं.१२       √     

१० फछवयताप ुफिया सहकारी संस्थाको सामिुाफयक भवन तथा फिया प्रिोधन मफेिन  विा नं.१२       √     

११ स्वास््य िौकी नाफगनको पक्की भवन फनमािण विा नं.१२       √     

१२ प्रहरी िौकी नाफगनको भवन फनमािण विा नं.१२     √       

वडा नं. १३ 

१ जरेुढुंगा िक्टे मोटरवाटव फनमािण विा नं.१३         √   

२ फसंगारे -स्यािधोती- जरबटेु्ट मोटरवाटो फनमािण विा नं.१३         √   

३ ठूिीटार फछवयताप ुपयिटकीय पवूािधार फवकास  विा नं.१३         √   

४ जिपा िवेी आधारभतु फवद्यािय भवन फनमािण विा नं.१३         √   

वडा नं. १४ 

१ वास्वोटे - फिफिम-८ जोि्ने मोटरवाटो फनमािण विा नं.१४        √   

२ िुलापा विा खेिमैिान फनमािण विा नं.१४     √       

३ सानो भािुखोप खेिमैिान विा नं.१४       √     

४ सकेुपोखरी िोहाफकि फसिी मागि फनमािण विा नं.१४       √     

५ िउेधाम फसिी मागि फनमािण विा नं.१४       √     

६ जलापािफेव खेिमैिान प्यारा फिट फनमािण विा नं.१४       √     

७ महािवे गपेु्तिरवर मा.फव. तार घरेावारा  विा नं.१४       √     

८ जलापाभञ्ज्याङ - फवखे मोटर बाटो फनमािण विा नं.१४       √     

९ फकरााँत राई यायोक्खा भवन ममित प्िाष्टर रंग रोकन र भवन जान ेवाटो सोफिङ विा नं.१४         √   

१० आप्तवा खोिा मिुिााँिा मोटरवाटो फनमािण विा नं.१४         √   

११ फिफिम खानपेानी महुान विा कायािय हुाँि ैफवख ेफसिी मागि फनमािण विा नं.१४         √   

१२ जलापािवेी खेि मैिान प्याराफिट खिे मैिान फनमािण विा नं.१४       √     
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प्रििे सिति कायिक्रम 
कायिक्रम कोि कायिक्रम नाम रकम रु. 

  प्रििे समपरुक िनिुान तिि  १००००००० 

सिक पौवाभÏयाङ -िााँिागाउाँ- छथरे फभर -िङुरूपा भञ्याङ सिक स्तरोवयनती, विा न ८ र १४ सिक समपरुक (5000) ५०००००० 

भवन सरस्वती मा.फव. भवन फनमािण, फिफिम न पा ५ िुम्रीबोटे िोकमाग ुभवन फनमािण समपरुक (5000) ५०००००० 

  प्रििे सिति िनिुान तिि  ८३३८००० 

खेिमिैान फिफिम रंगिािा फनमािण प्रििे सिति िनिुान ५०००००० 

कायिक्रम िपांगता रोकथाम तथा पनु स्थपना कायिक्रम प्रििे सिति िनिुान ३२३८००० 

कायिक्रम स्थाफनय तहमा िैंफगक फहसंा फनवारणका िाफग संरक्षण कोष स्थपना प्रििे सिति िनिुान १००००० 

जम्मा १८३३८००० 

 

आ व २०७७।७८ मा नगरपाफिका फभरका साना फसंिाई कायिक्रम िवयतगित सञ्िािन हुने आयोजना तथा कायिक्रमहरू िहेाय बमोफजम पाररत गररएको छ । 

फस.नं. योजना तथा कायिक्रम योजना 

प्रकृफत 

सञ्िािन 

स्थान 

फवफनयोजन (रु.) स्थानीय 

तह 

राजश्व बााँििााँि िवयतर सरकारी फवतीय 

हस्तावयतरण     

कैफियत 

          आवयतररक संघ प्रििे संघ प्रििे स्थानीय   

१ वोिाम वोयक वधुकु फसंिाइ आयोजना क्रमागत   २९०३३५७.९०             िाि ु

२ माफथलािो नाम्ि ु कुिो फसंिाइ आयोजना  क्रमागत   ५०८३०५९.१३             िाि ु

३ नाँया फसंिाइ योजना, योजना संख्या २ नयााँ   ८३२००००             प्रस्तफवत 

जम्मा १६३०६४१७.०३               

 

 

 

 



 

67 
 

ah]6 gLlt tyf sfo{qmd 

फिफिम नगरपाफिका,आ.व.२०७७/०७८ 

                                                                                                        नपेाि सरकार, संघीय सिति कायिक्रम 

कायिक्रम 

कोि 

कायिक्रम नाम खिि 

िीषिक 

नाम िाता स्रोत समहू संकेत कायिक्रम रकम 

31200106 प्रधानमवयरकाी कृफष आधफुनफककरण 

पररयोजना 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 5.1.11.4 राफरिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण 

सरुक्षाममा टेवा पयुािउन ेवािी वस्तको साना 

व्यवसाफयक कृफष उत्पािन केवयर (पकेट) फवकास 

कायिक्रम संिािन 

2400000.00 

31200106 प्रधानमवयरकाी कृफष आधफुनफककरण 

पररयोजना 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 5.1.11.8 बाख्राको साना व्यवसाफयक कृफष उत्पािन केवयर 

(पकेट) फवकास कायिक्रम संिािन 

1500000.00 

31201102 राफरिय िििूि फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.54 िििूि ििक िवयतरगत स्थानीय तहमा फबरुवा 

रोपण िफभयान कायिक्रम (५०% िनिुान) 

900000.00 

31201102 राफरिय िििूि फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.83 नयााँ बहुउद्दशे्यीय नसिरी स्थापना 200000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.2.2.1 इवयधन कायाििय तथा िवयय प्रयोजनका िाफग 3000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.4.1.2 कायाििय संिािन तथा मसिवयि खिि 15000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.32 फवजवफृद्ध िवयनबािी (६ हके्टर) 8000.00 

34701108 िहरी िासकीय क्षमता फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

11.4.22.1

722 

Community Development Program 

िवयतगित यवूा केवयरीत Digital Library, हाटबजार 

सधुार, साविजफनक िौिािय, सामिुाफयक बसपाकि  

सधुार र पाकि  फनमािण मध्येबाट फनमािण कायि गन े। 

40000000.00 

34701108 िहरी िासकीय क्षमता फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

11.4.22.1

723 

िासकीय क्षमता िफभवदृ्धी कायिक्रम िवयतगित 

Asset management inventory, buillding 

permit software, revenue and tax 

generation software, preparation of GIS 

4000000.00 
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maps, metric addressing system िगायतका 

कायिक्रम सञ्िािन गने । 

35000014 सबैका िाफग फिक्षा- आधारभतू तह 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.1.3.3 आधारभतू तहका स्वीकृत िरववयिीका फिक्षक, राहत 

िनिुान फिक्षकका िाफग तिब भत्ता िनिुान 

(फविेष फिक्षा पररषि िवयतरगतका 

फिक्षक/कमििारीहरु समते) 

165200000.00 

35000015 माध्याफमक तह 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.1.3.4 माध्यफमक तहका स्वीकृत िरववयिीका फिक्षक, राहत 

िनिुान फिक्षक िाफग तिब भत्ता िनिुान (फविेष 

फिक्षा पररषि िवयतरगतका फिक्षक/ 

कमििारी,प्राफवफधक धारका प्रफिक्षक समेत) 

40900000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.1.4.1 प्रारफम्भक बाि फवकास सहजकतािहरुको पाररश्रफमक 

तथा फवद्यािय कमििारी व्यबस्थापन िनिुान 

12835000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 11.1.2.1 फवद्यािय भौफतक पवुािधार फनमािण िनिुान 23477000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.4.6.1 साविजफनक फवद्याियका फवद्याथीहरुका िाफग 

फनिलुाक पाठ्यपसु्तक िनिुान 

4139000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.11.1 तोफकएका फवद्याथीको फिवा खाजाका िाफग 

फवद्याियिाई िनिुान 

10567000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.13.11 िैफक्षक पहुाँि सफुनफितता, िनौपिाररक तथा 

वैकफलापक फिक्षा कायिक्रम (परम्परागत फवद्यािय, 

वैकफलापक फवद्यािय, साक्षरता र फनरवयतर फिक्षाका 

कायिक्रम समेत) 

966000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.13.13 फवद्याियमा िैफक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्

कायिसम्पािनमा आधाररत प्रोत्साहन िनिुान 

5470000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.13.23 सामिुाफयक फवद्याियका छारकााहरुिाई फनिलुाक 

स्याफनटरी प्याि ब्यवस्थापन 

3091000.00 
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35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.13.3 प्रफत फवद्याथी िागतका आधारमा फिक्षण फसकाइ 

सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन 

िनिुान 

2976000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 7.2.1.1 साविजफनक फवद्याियमा िध्ययनरत फवद्याथीहरुका 

िाफग छारकाबफृत्त (आवासीय तथा गरैआवासीय) 

2332000.00 

30700106 िघ ुउद्यम फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.4.11 प्रफतरपधािमा छनौट भएका व्यवसाय फवकास सेवा 

प्रिायक संस्थाहरु मािि त िघ ुउद्यम फवकास 

मोिेिमा नयााँ िघ ुउद्यमी फसजिना गन े

2820000.00 

30700106 िघ ुउद्यम फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.4.12 प्रफतरपधािमा छनौट भएका व्यवसाय फवकास सेवा 

प्रिायक संस्थाहरु मािि त उद्यमीको स्तरोवयनफत 

(आवश्यकता पफहिानका आधारमा पनुतािजगी र 

एिभावयस सीप फवकास ताफिम) 

840000.00 

30700106 िघ ुउद्यम फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.4.13 िफत गररब पररवारहरुको िाफग कफम्तमा १० जनाको 

िाफग हुने गरी साझा सफुवधा केवयरको स्थापना । 

500000.00 

30700106 िघ ुउद्यम फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.4.14 सम्भाव्य उत्पािनको उत्पािकत्व र बजार प्रफतस्पधाि 

बफृद्ध गनिका िाफग कफम्तमा ५ जनाको समहुमा 

प्रफबफध हस्तावयतरण 

140000.00 

30800104 राफरिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाि 

कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार/ 

आवयतररक ऋण 

नगि 11.4.22.4

814 

सौयि उजाि प्रफबफध जिान 300000.00 

30800104 राफरिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाि 

कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार/ 

आवयतररक ऋण 

नगि 11.4.22.4

815 

बायोग्यास जिान 200000.00 

30800104 राफरिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाि 

कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार/ 

आवयतररक ऋण 

नगि 11.4.22.4

816 

सधुाररएको ििुो (बायोमास) प्रफबफध जिान 200000.00 

30800104 राफरिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाि 

कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार/ 

आवयतररक ऋण 

नगि 11.4.22.4

817 

नीफतगत,प्रिासफनक तथा ब्यबस्थापन खिि 100000.00 

31200101 कृफष फवकास रणनीफत िनगुमन तथा 

समवयवय कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.86 कृषक िताि व्यवस्थापन कायिक्रम 300000.00 
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31200101 कृफष फवकास रणनीफत िनगुमन तथा 

समवयवय कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.87 कृफष तथा पिपुवयछी सम्ववयधी त्यांक िध्यावफधक 

कायिक्रम 

100000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.5.1 िवयतराफरिय िप्रवासी फिवस 30000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.1.2.9 तिब तथा सफुबधा-फवफत्तय साक्षरता सहजकताि  405000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.2.4.4 स्थानीय सरकार पररयोजना व्यबस्थापन सफमफतको 

वैठक 

120000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 11.3.7.1 आप्रवासी स्रोत केवयरको िाफग मेिनरी तथा औजार 50000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.4.1.3 आप्रवासी स्रोत केवयरको कायाििय संिािन/ 

कमििारी भ्रमण खिि / फिरोभार खिि 

852000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.5.7.1 ररटनी स्वयंम सेवक पररिािन 444000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.4.2 आप्रावसन कामिारहरुको संजाि फनमािण 150000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.6.1 फजलािा फभरका सामी पररयोजना कमििारीहरुका िाफग 

फनयफमत योजना तथा समीक्षा वैठक 

72000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.6.3 फजलािा फभरका सामी पररयोजनाको िधि वाफषिक 

समीक्षा गोष्ठी 

67000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.6.6.5 सरोकारवािाहरुसंगको िवयतरफक्रया तथा 

िफभमखुीकरण कायिक्रम (प्रहरी /परकाकार/ स्थानीय 

जनप्रफतफनधी/ समिुायका िगवुाहरुिाई आप्रावसन 

को िसर तथा प्रभाव/कामिारिाई समाफजक 

बफहस्करण प्रभाव वययफूनकरण) 

135000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.25.2 मनोसमाफजक परामिि संिािन खिि 226000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.25.3 फवफत्तय साक्षरता क्रायिक्रम संिािन खिि 136000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.25.39 समिुाय िफभमखुीकरण 15000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.25.4 बैिफेिक रोजगारीमा जान िाहन ेसम्भाफवत 

कामिारहरुिाई गहन िफभमखुीकरण कायिक्रम 

6000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.5.4 सरुफक्षत बैिफेिक रोजगारी सम्बवयधी सिूना साम्रगी 

उत्पािन तथा प्रकािन 

30000.00 
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37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.8.1.3 सम्बफवयधत सरोकारवािाहरुवाट पररयोजना िनगुमन 

तथा मलुायाकंन 

40000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.5.7.5 रोजगार संयोजकको तिव 468000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.5.7.6 रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता 16000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.5.7.7 रोजगार संयोजकको पोसाक 10000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.3.1 फवपवयन श्रफमकको ज्यािा (िफैनक रु. 517 * संख्या 

100*फिन100) 

6000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन ेऋण 2.4.1.5 रोजगार सेवा केवयरको साँिािन खिि 64000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन ेऋण 2.5.7.10 प्राफवफधक सहायकको पोसाक 10000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन ेऋण 2.5.7.8 प्राफवफधक सहायकको तिव 367000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन ेऋण 2.5.7.9 प्राफवफधक सहायकको स्थानीय भत्ता 13000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन ेऋण 2.7.3.1 फवपवयन श्रफमकको ज्यािा (िफैनक रु. 517 * संख्या 

100 * फिन 100) 

5170000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.33 उवयनत फबउ प्रसारण फकट फबतरण (िवयनबािी ) 10000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.34 उत्पािन प्रिििन (िवयनबािी ) 6000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.35 कृषक पाठिािा 26000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.36 घमु्ती ताफिम 18000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.37 कृषकको मागमा आधारीत कायिक्रम 40000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.38 बािी कटानी सवे 8000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.39 तरकारी उत्पािन प्रिििन 6000.00 
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31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.40 उवयनत फबउ प्रसारण फकट फवतरण (तरकारी ) 2000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.41 मौसफम िवयतरकृया गोष्ठी 9000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.5.3 सरुफक्षत बैिफेसक रोजगारका फवफभवयन सवािहरुमा 

रेफियो फजगिं प्रिारण 

70000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.42 ढुवानी कायिक्रम (बीउ िगायत िवयय सामाग्री ) 4000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.15.43 एफककृत वािी तथा जि व्यवस्थापन कृषक 

पाठिािा संिािन 

33000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.8.1.1 िनगुमन मलुायाङ्कन तथा कायिक्रम कायािवयवयन 

भ्रमण खिि(िनगुमन, मलुायाङ्कन र भ्रमण ) 

10000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.9.9.2 कायाििय सम्बफवयध फबफबध खििहरु 2000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.2.2.1 इवयधन कायाििय तथा िवयय प्रयोजनका िाफग 12000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.4.1.2 कायाििय संिािन तथा मसिवयि खिि 60000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.32 फवजवफृद्ध िवयनबािी (६ हके्टर) 32000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.33 उवयनत फबउ प्रसारण फकट फबतरण (िवयनबािी ) 40000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.34 उत्पािन प्रिििन (िवयनबािी ) 24000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.35 कृषक पाठिािा 104000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम(कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.36 घमु्ती ताफिम 72000.00 
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31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.37 कृषकको मागमा आधारीत कायिक्रम 160000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.38 बािी कटानी सवे 32000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.39 तरकारी उत्पािन प्रिििन 24000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.40 उवयनत फबउ प्रसारण फकट फवतरण (तरकारी ) 8000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.41 मौसफम िवयतरकृया गोष्ठी 36000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.42 ढुवानी कायिक्रम (बीउ िगायत िवयय सामाग्री ) 16000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.15.43 एफककृत वािी तथा जि व्यवस्थापन कृषक 

पाठिािा संिािन 

132000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.8.1.1 िनगुमन मलुायाङ्कन तथा कायिक्रम कायािवयवयन 

भ्रमण खिि(िनगुमन, मलुायाङ्कन र भ्रमण ) 

40000.00 

31201111 समिुाय व्यवफस्थत फसंफित कृफष क्षरेका 

कायिक्रम (कृफष) 

26332 िसति िनिुान ए फि फव सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.9.9.2 कायाििय सम्बफवयध फबफबध खििहरु 8000.00 

31202011 पि ुसेवा फवभाग 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.5.3.4 सामाफजक पररिािक (पिसेुवा प्रा.) 320000.00 

31202011 पि ुसेवा फवभाग 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.18.13 िागत साझेिारीमा गाई प्रवद्धिन कायिक्रम 2170000.00 

31202011 पि ुसेवा फवभाग 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.18.38 Artificial Insemination सम्बवयधी कायिक्रम 110000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.1.8.1 एम. आइि. एस. िपरेटर र फिलाि सहायको िाफग 

सञ्िार खिि 

7000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.3.2.1 मेफिनरी आजार तथा िफनििर ममित सम्भार (सेवा 

केवयर सञ्िािानाथि) 

42000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण फवभाग 26332 िसति िनिुान आई फि ए सो.भ.नाि हुन ेऋण 2.4.1.4 मसिवयि सामान खररि (सेवा केवयर सञ्िािनाथि) 90000.00 
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31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.4.14.2 परुक िताि फसफवर (Post Registration Camp) 

सञ्िािनको िाफग सेवा प्रिायक छनौट गनि 

फवज्ञापन/सिूना प्रकासन 

25000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.4.14.3 सञ्िार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि (सञ्िार र पाँहुि 

िफभयान सञ्िािान) 

127000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.4.14.4 िताि फसफवर सञ्िािनाथि सेवा प्रिायक छनौटको 

िाफग फवज्ञापन/सिूना प्रकािन खिि 

25000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.5.3.1 व्यफक्तगत घटना ितािका िताि फकताब 

फिजीटाइिजेिनका िाफग परामिि सेवा 

399000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.5.3.2 पणूि घटना िताि सफुनफित गनि िताि फसफवर पिात परुक 

िताि फसफवर (Post Registration Camp) सञ्िािन 

616000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.5.3.3 घटना िताि तथा सामाफजक सरुक्षा िताि फसफवर 

सञ्िािन 

1367000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.5.7.4 एम. आइि. एस. िपरेटर र फिलाि सहायक 

पाररश्रफमक, िािपवि खति तथा पोिाक खिि 

1117000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.6.6.6 (१) आयोजना सम्बवयधी िफभमफुखकरण कायिक्रम 

सञ्िािन (२) िताि फसफवर सञ्िािन सम्बवयधी 

िफभमफुखकरण/कायििािा/ताफिम कायिक्रम 

सञ्िािन (३) गनुासो सनुवुाइ सम्बवयधी 

िफभमफुखकरण कायिक्रम सञ्िािन । सहभागीहरु: 

हरेक विाका प्रफतफनधी, स्थानीय CSO, स्थानीय 

फनकायका िवयय कमििारी 

370000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.8.1.5 एम. आइि. एस. िपरेटर र फिलाि सहायक िफेनक 

भ्रमण भत्ता तथा यातायत खिि 

150000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.8.1.6 स्थानीय तहका कमििारी र जनप्रफतफनफधहरुको िाफग 

िनगुमन तथा मलुायाकन खिि 

112000.00 

31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.9.9.3 िवयय फवफवध खिि-Periodic meeting costs of 

LGPCC 

22000.00 
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31401011 राफरिय पररियपरका तथा पञ्जीकरण 

फवभाग 

26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.9.9.4 िवयय फवफवध खिि-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 

accountability 

31000.00 

32500103 संस्कृफत प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 11.4.22.4

727 

नाग मफवयिर पयिटन पवूािधार फनमािण फिफिम नपा १ 

पााँिथर 

400000.00 

32501106 पयिटन पवूािधार फवकास आयोजना 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 11.4.22.4

435 

फसिौटे िबु्रेकुटी हुाँि ैकवयिनजघा जाने पयिटन 

पवूािधार फिफिम नपा पााँिथर 

700000.00 

32501106 पयिटन पवूािधार फवकास आयोजना 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 11.4.22.4

436 

फछवयताप ुक्षरेका पयिटन पवूािधार फिफिम नपा १३ पााँिथर 700000.00 

33600101 गररब घर पररवार पफहिान तथा पररिय 

परका फवतरण कायिक्रम (गररव िफक्षत फविेष 

कायिक्रम) 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.187 गररब पफहिान तथा पररियपरका फवतरण कायिक्रम 

पाररश्रफमक (गणक/सपुरीवेक्षक/गनुासो सनुवुाई 

िफधकारी/िफतररक्त कायि प्रोत्साहन भत्ता)) 

300000.00 

34000011 मफहिा,बािबाफिका तथा जेष्ठ नागररक 

मवयरकाािय 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.12.3 स्थानीय तहको िैफगक फहसंा फनवारण कोषमा रकम 100000.00 

34000011 मफहिा,बािबाफिका तथा जेष्ठ नागररक 

मवयरकाािय 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.25.51 मफहिा, बािबाफिका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मवयरकााियको कायि क्षरेका (मफहिा, बािबाफिका, 

िपांगता भएका व्यफक्त, जेष्ठ नागररक तथा यौफनक 

तथा िैंफगक िलापसंख्यक) का त्यांक संकिन 

तथा िद्यावफधक गरर मफहिा, बािबाफिका तथा 

ज्येष्ठ नागररक मवयरकााियमा पठाउनका िाफग 

100000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.13.10 फवद्यािय सञ्िािन तथा व्यवस्थापन िनिुान 4047000.00 

34000011 मफहिा,बािबाफिका तथा जेष्ठ नागररक 

मवयरकाािय 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.25.57 १) समाजमा रहकेा कुरीफत, कुप्रथा, िैङ्फगक फहसंा, 

मानव वेिफवखन तथा ओसारपसार फवरुद्ध 

सिेतनामिूक कायिक्रम तथा िफभयान संिािन  

२) मफहिा फवकास कायिक्रमद्धारा प्रविफित मफहिा 

सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरण एवं स्थानीय तहको 

मफहिा उद्यमी संजाि स्थापनाको िाफग सहजीकरण 

100000.00 
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34341011 राफरिय खिेकुि पररषि ् 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.14.1 रारिपफत रफनङ्ग फसलाि प्रफतयोफगता (स्थानीय 

तहस्तरीय) 

100000.00 

34701108 िहरी िासकीय क्षमता फवकास कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुन े

ऋण 

11.4.22.1

721 

IUDP/IDPमा आधाररत आवास/बस्ती क्षरेकामा सहरी 

पवूािधार सधुार/फनमािण गने(बहुबफषिय खररि) कायि 

40000000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

1.1.4.1 प्रारफम्भक बाि फवकास सहजकतािहरुको पाररश्रफमक 

तथा फवद्यािय कमििारी व्यबस्थापन िनिुान 

2126000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस.फि.फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

11.1.2.1 फवद्यािय भौफतक पवुािधार फनमािण िनिुान 3892000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस.फि.फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

2.4.6.1 साविजफनक फवद्याियका फवद्याथीहरुका िाफग 

फनिलुाक पाठ्यपसु्तक िनिुान 

686000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस.फि.फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

2.7.11.1 तोफकएका फवद्याथीको फिवा खाजाका िाफग 

फवद्याियिाई िनिुान 

1750000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस.फि.फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

2.7.13.10 फवद्यािय सञ्िािन तथा व्यवस्थापन िनिुान 670000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस.फि.फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

2.7.13.11 िैफक्षक पहुाँि सफुनफितता, िनौपिाररक तथा 

वैकफलापक फिक्षा कायिक्रम (परम्परागत फवद्यािय, 

वैकफलापक फवद्यािय, साक्षरता र फनरवयतर फिक्षाका 

कायिक्रम समेत) 

160000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

2.7.13.13 फवद्याियमा िैफक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्

कायिसम्पािनमा आधाररत प्रोत्साहन िनिुान 

906000.00 

35000801 फवद्यािय क्षेरका फवकास कायिक्रम- फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

2.7.13.23 सामिुाफयक फवद्याियका छारकााहरुिाई फनिलुाक 

स्याफनटरी प्याि ब्यवस्थापन 

512000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

2.7.13.3 प्रफत फवद्याथी िागतका आधारमा फिक्षण फसकाइ 

सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन 

िनिुान 

493000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

िनिुान 

7.2.1.1 साविजफनक फवद्याियमा िध्ययनरत फवद्याथीहरुका 

िाफग छारकाबफृत्त (आवासीय तथा गरैआवासीय) 

405000.00 
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35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

1.1.4.1 प्रारफम्भक बाि फवकास सहजकतािहरुको पाररश्रफमक 

तथा फवद्यािय कमििारी व्यबस्थापन िनिुान 

3008000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सो.भ.हुन ेऋण 11.1.2.1 फवद्यािय भौफतक पवुािधार फनमािण िनिुान 5507000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.4.6.1 साविजफनक फवद्याियका फवद्याथीहरुका िाफग 

फनिलुाक पाठ्यपसु्तक िनिुान 

970000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.11.1 तोफकएका फवद्याथीको फिवा खाजाका िाफग 

फवद्याियिाई िनिुान 

2476000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सो.भ. हुने ऋण 2.7.13.10 फवद्यािय सञ्िािन तथा व्यवस्थापन िनिुान 948000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.13.11 िैफक्षक पहुाँि सफुनफितता, िनौपिाररक तथा 

वैकफलापक फिक्षा कायिक्रम (परम्परागत र वैकफलापक 

फवद्यािय, साक्षरता र फनरवयतर फिक्षाका कायिक्रम समेत) 

226000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.13.13 फवद्याियमा िैफक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्

कायिसम्पािनमा आधाररत प्रोत्साहन िनिुान 

1282000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.13.23 सामिुाफयक फवद्याियका छारकााहरुिाई फनःिलुाक 

स्याफनटरी प्याि ब्यवस्थापन 

724000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम- फजलािा स्तर 26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

2.7.13.3 प्रफत फवद्याथी िागतका आधारमा फिक्षण फसकाइ 

सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन िनिुान 

697000.00 

35000801 फवद्यािय क्षरेका फवकास कायिक्रम-फजलािा 

स्तर 

26332 िसति िनिुान एस.एस. फि. फप. सोधभनाि हुन े

ऋण 

7.2.1.1 साविजफनक फवद्याियमा िध्ययनरत फवद्याथीहरुका 

िाफग छारकाबफृत्त (आवासीय तथा गरैआवासीय) 

562000.00 

36501103 झोिुंगे पिु क्षरेकागत कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 11.4.8.7 पोख्ते िम्बटुार, मलुाके पछुार झो.प,ु फिफिम न.पा.  5000000.00 

37000114 स्वास््य क्षेरका सधुार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.95 स्वास््य संस्था नभएका विाहरूमा आधारभतू 

स्वास््य सेवा केवयरहरुको संिािन खिि 

3000000.00 

37001012 प्राथफमक स्वास््य सेवा 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.88 स्थानीय तहका स्वास््य िौकी, प्रा.स्वा.के. र 

िस्पतािहरुमा कायिरत कमििारीहरुको तिव, महगी 

भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक िगायत प्रिासफनक खिि  

31200000.00 

37001101 क्षयरोग फनयवयरकाण 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.72 प्रयोगिािामा क्षयरोग संक्रमण फनयवयरकाण 

(भेफवयटिेसन,एक्जहस्ट फ्यान, िफनििर,िटोक्िेभ, 

ममित-सम्भार तथा पररवतिन) सम्बवयधी फक्रयाकिाप 

5000.00 
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37001101 क्षयरोग फनयवयरकाण 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.74 आफथिक फस्थफत कमजोर रहकेा पनुःउपिारमा रहकेा 

पी.फब.सी. फबरामीहरुिाई उपिार िवफधभर पोषण 

खिि तथा सम्पकि  परीक्षण 

16000.00 

37001101 क्षयरोग फनयवयरकाण 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.75 उपिार केवयरहरुमा आकफस्मक िवस्थामा औसफध 

एवं लायाब सामाग्री ढुवानी, कायिक्रमका िाफग 

आवश्यक स्टेिनरी, ट्यािी सीट िगायतका िमि 

िरमटे िोटोकपी, कायिक्रमको फनयफमत िनगुमन 

तथा मलुायांकन,स्थिगत िनफुिक्षण, क्षयरोगका 

फबरामीको िौमाफसक कोहटि फव ेसुषण र ई-फट.फब रज 

129000.00 

37001115 उपिारात्मक सेवा कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.303 सामाफजक पररक्षण कायिक्रम संिािन 100000.00 

37001101 क्षयरोग फनयवयरकाण 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.76 क्षयरोगका जोफखमयकु्त जनसंख्यामा (िगूिम वस्ती, 

फपछफिएको वगि बसोवास स्थि, कायिक्रम स्वास््य 

संस्थाबाट टाढा रहकेा बस्ती तथा स्वास््य सेवामा 

पहूि कम भएका, कारागार, गमु्बा, स्कुि, बधृाश्रम, 

ॵद्योफगक क्षरेका) सकृय क्षयरोग खोजपिताि 

कायिक्रम 

50000.00 

37001103 एकीकृत मफहिा स्वास््य तथा प्रजनन 

स्वास््य कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.296 मात ृतथा नवफिि ुकायिक्रम िवयतगित आमा सरुक्षा, 

गभिवती उत्प्रेरणा सेवा, वययानो झोिा र फनिलुाक 

गभिपतन कायिक्रम 

1295000.00 

37001103 एकीकृत मफहिा स्वास््य तथा प्रजनन 

स्वास््य कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.297 मात ृतथा नवफिि ुकायिक्रम 1305000.00 

37001104 एफककृत बाि स्वास््य एवं पोषण 

कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.269 पाफिकास्तरमा खोप र सरसिाई प्रवद्धिन कायिक्रमको 

सफमक्षा, सकू्ष्मयोजना िध्यावफधक र पाफिका खोप 

समवयवय सफमफतको िफभमफुखकरण समेत पाफिका 

स्तरमा २ फिन, विा खोप समवयवय सफमफतको 

स्वास््य संस्था, विा स्तरमा िफभमफुखकरण १ फिन 

तथा पणूि खोप सफुनितताको िागी घरधरुी सभ े

250000.00 
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37001104 एफककृत बाि स्वास््य एवं पोषण 

कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.270 बाह्य खोप केवयर बाट गणुस्तररय खोप सेवा प्रिान गनि 

खोप केवयर ब्यवस्थापनको िाफग िफनििर ब्यवस्था, 

सम्बफवयधत विा खोप समवयवय सफमफत मािि त तयारी 

एवं खररि, ३००० खोप केवयरमा प्रफत खोप केवयर रु 

१०००० िरिे, कफम्तमा टेवि १, कुसी १ र सानो 

बेञ्ि १ र हात 

40000.00 

37001104 एफककृत बाि स्वास््य एवं पोषण कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.272 पोषण कायिक्रम 505000.00 

37001104 एफककृत बाि स्वास््य एवं पोषण 

कायिक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.294 समिुायमा आधाररत नवजात फिि ुतथा बाि रोगको 

एकीकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कायिक्रम सफमक्षा 

तथा स्वास््य संस्थाहरुमा onsite coaching 

105000.00 

37001105 महामारी तथा रोग फनयवयरकाण कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.68 कोफभि १९ िगायत फवफभवयन महामारीजवयय 

रोगहरुको रोकथाम, फनयवयरकाण तथा फनगरानीका िाफग 

सरोकारवािा साँगको िवयतरफक्रया तथा RRT, 

स्वास््यकमी पररिािन 

50000.00 

37001105 महामारी तथा रोग फनयवयरकाण कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.5.5 पिपुकं्षी आिीबाट हुन ेईवयिुएवयजा, बिि फ्ि,ु AMR, 

फसफष्टसकोफसस, टक्सोप्िाज्मोफसस आफि फवफभवयन 

सरुवारोग सम्बफवयध रोकथाम तथा फनयवयरकाणका िाफग 

सिेतना कायिक्रम 

20000.00 

37001105 महामारी तथा रोग फनयवयरकाण कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.5.6 फवफभवयन सरुवारोग, नसने रोग, जनुोफटक, मानफसक 

स्वास््य सम्बफवयध िवयतरफक्रया कायिक्रम तथा 

फिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम फिवस, 

मानफसक स्वास््य फिवस, िलाजाईमर फिवस, रेफबज 

फिवस, फवश्व औिो फिवस) मनाउन े

130000.00 

37001108 िस्पताि फनमािण सधुार तथा व्यवस्थापन 

सिूना प्रणािी 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.323 पाफिका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको माफसक सिूना 

संकिन, भेररफिकेिन एवं गणुस्तर सधुार साथै 

िौमाफसक एवं बाफषिक सफमक्षा 

200000.00 
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37001109 राफरिय स्वास््य फिक्षा, सिूना तथा संिार 

केवयर 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.1.2.10 फबद्यािय स्वास््य फिक्षा, आमा समहू तथा स्थानीय 

तहमा स्वास््यका िाफग सामाफजक व्यवहार पररवतिन 

प्रवध्ििन िफभयान 

100000.00 

37001115 उपिारात्मक सेवा कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.305 स्वास््य िौकीको वययनुतम सेवा मापिण्ि कायिवयवयन, 

सफुरढीकरण तथा सफमक्षा (स्वास््य िौकीको 

वययनुतम सेवा मापिण्ि कायिक्रमको सफमक्षा ) 

250000.00 

37001115 उपिारात्मक सेवा कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.307 आधारभतू तथा आकफस्मक सेवाको सफुनिततका 

िाफग औषधीको आपफूति र उपयोग, सम्वफवयध 

कायिक्रमहरुको िनगुमन तथा मलूायाङकन (िनगुमन 

मलुायाङ्कन तथा कायिक्रम कायािवयवयन भ्रमण खिि) 

90000.00 

37001115 उपिारात्मक सेवा कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.308 फवरामीको िाफग ओ.फप.फि.फटकट (काविन कपी 

सफहतको ) छपाई 

80000.00 

37001115 उपिारात्मक सेवा कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.321 आधारभतू तथा आकफस्मक सेवाको िाफग औषफध र 

स्वास््य सरुक्षा सामग्री (PPE बाहके) खररि तथा 

औषफध िगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा 

ररप्याफकंग र फवतरण समते 

1100000.00 

37001115 उपिारात्मक सेवा कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.322 स्थानीय तह फभरकाका स्वास््यकमीहरु, म.स्वा.स्व.से. 

का िाफग आधारभतू तथा आकफस्मक सेवा िवयतगित 

आाँखा, नाक, कान, घाटी तथा मखु स्वास््य सम्ववयधी 

प्राथफमक उपिार बारे िफभमफुखकरण/ ताफिम 

80000.00 

37001116 नफसिङ तथा सामाजफक सरुक्षा सेवा 

काियक्रम 

26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 2.7.22.67 राफरिय मफहिा स्वास््य स्वयंसेफवका कायिक्रम 

(पोिाक प्रोत्साहन, यातायात खिि, वाफषिक सफमक्षा 

गोष्ठी र फिवस मनाउने खिि समेत) 

1200000.00 

37003012 आयवेुि फिफकत्साियहरु/औषधाियहरु 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.324.1 िुङरुपा आयवेुि औषधाियको िाि ुतथा कायिक्रम  3185000.00 

37003012 आयवेुि फिफकत्साियह/औषधाियहरु 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 6.2.2.324.2 फिफिम आयवेुि औषधाियको िािु तथा कायिक्रम  3315000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.1.2.7 तिब तथा सफुबधा- आप्रवासी स्रोत केवयर कमििारी 1947000.00 

37100101 रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम 26332 िसति िनिुान नेपाि सरकार नगि 1.1.2.8 तिब तथा सफुबधा- मनोसमाफजक परामिि कताि 405000.00 

37100102 प्रधानमवयरकाी रोजगार कायिक्रम 26332 िसति िनिुान आई फि ए सोधभनाि हुने ऋण 2.7.5.10 रोजगार सेवा केवयरको सदुृढीकरण 176000.00 
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305010201 कोष तथा िेखा फनयवयरकाक कायाििय, 

पााँिथर 

26333 फवषेि िनिुान नेपाि सरकार/ 

आवयतररक ऋण 

नगि 11.4.22.3

321 

गढी म  वयिीर विेिेयर फसफढ मागि र रेिीङ फनमािण 5000000.00 

305010201 कोष तथा िेखा फनयवयरकाक कायाििय, 

पााँिथर 

26333 फवषेि िनिुान नेपािसरकार/

आवयतररक ऋण 

नगि 11.4.22.3

322 

पौवा भञ्ज्याङ्ग पयिटकीय सिूना केवयर 10000000.00 

305010201 कोष तथा िेखा फनयवयरकाक कायाििय, 

पााँिथर 

26334 समपरुक 

िनिुान 

नेपाि सरकार 

/आवयतररक ऋण 

नगि 11.4.22.3

938 

ततृीया/थाङ्नापा/ मगरिेप्पा भवयज्याङ/खिङ्गटार 

सिक स्तर बफृद्ध । 

16100000.00 

समपरुक सफहतको कुि जम्मा 504500000 

 


