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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

नीति, र्ोजना, कार्यक्रम र बजटे - २०७८/७९ 

सभाका अध्र्क्ष ओनाहाङ नेम्बाङ ज्र् ू 

प्रमखु अतितथ भौतिक पवुायधार िथा र्िार्ाि ब्र्वस्था मन्त्री माननीर् बसन्त्ि कुमार नेम्बाङ ज्र् ू 

उपतस्थि सम्परु्य तबतष्ट  अतितथ ज्र्हूु 

उपतस्थि अतितथ ज्र्हूु 

नगर सभासि ज्र्हूु 

कार्ायिर् प्रमखु िथा सम्परु्य कमयचारी तमरहु  

परकार ज्र्हूु िथा उपतस्थि मतहिा िथा सज्जन बनृ्त्ि  

 संघीर्िा पति तव.सं. २०७३ िागनु ११ मा तितिम नगरपातिका स्थापना र तव.सं.२०७४ असार १४ गिे हाम्रो नेितृ्वमा नगरपातिका गठन भएको हो । हामी नगरपातिकाको नेितृ्वमा 

आएपति चौथो बर्य व्र्तिि गरी ५ औ ंवर्यमा प्रवषे गििैौं र नवौं नगरसभामा िौं । 

 र्स घडीमा िोकिन्त्रको स्थापना, पनुःस्थापना र रक्षाका िातग जीवन उत्सगय गनुयहुने ज्ञाि अज्ञाि षतहि िथा जीवनपर्यन्त्ि संघर्यषीि तिवगंि राजनेिाप्रति हातियक श्रद्धाजिी अपयर् 

गि ैसम्मान व्र्क्त गनय चाहन्त्िु । हामीिाई नगरको नेितृ्वमा तनवायतचि गनुयहुने आम नगरवासी जनसमिुार् िथा अग्रज नेिाप्रति सम्मान र धन्त्र्वाि ज्ञापन गनय चाहन्त्िु । 

 कोतभडको िोश्रो िहरबाट संक्रतमि हुनभुएका आम नगरवासी महानुभावहरूमा परू्य स्वास््र्िाभको कामना गियिु । कोतभडको संक्रमर्बाट ज्र्ान गमुाउनहुुने नागररकप्रति हातियक 

श्रद्धाञ्जिी र वहााँहरूको पररवारप्रति समविेना प्रकट गियिु । कोतभड तवरूद्धको अतभर्ानमा अग्रपंतक्तमा खतटनहुुने िमाम राष्ट्रसेवक, जनप्रतितनतध र नागररक समिुार् प्रति हातियक 

कृिज्ञिा प्रकट गनय चाहन्त्िु । 

 सतुवधा र पहुाँचको तहसाबिे कतठन र ठूिो भगुोि, िररएर रहकेा र जोतखर्कु्त वस्िी, पवूायधार संरचनाको तवस्िार र सामातजक आतथयक तवकासका सचूकहरूमा सधुार नगरका चनुौिी 

हुन । र्ी चनुौिीको सामना गनय तसतमि श्रोि िथा अतसतमि आवश्र्किाका वीचमा हामी िौं । चनुौिीको संवोधन गनय हामीिे प्राप्त श्रोिको संितुिि तविरर् गनय स्िो र ममान्त्िार 

प्रर्त्न गरररहकेा िौं । गरेका िौं । 
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 “समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी” को अतभर्ानमा सहर्ोगी हुने गरी “समदृ्ध षहर, तितिम नगर” को नारा सतहिको आवतधक र्ोजना अतघ सारेका िौं । प्राप्त तसतमि श्रोिबाट अतसतमि 

आवश्र्किा संवोधन गनय तमिव्र्र्ी तवतनर्ोजन र अतधकिम उपिब्धीका िातग प्रर्त्न जरूरी ि । संघ र प्रिषेका आवतधक िथा वातर्यक नीति, र्ोजना िथा कार्यक्रमसंग िािम्र्िा 

हुने गरी नगरको आवतधक र्ोजनािे ितक्षि गरेका नीति िथा कार्यक्रम र िीगो तवकासका िक्ष्र् प्राप्ती गनय र्ो बातर्यक नीति, बजटे िथा कार्यक्रम ितक्षि ि ।   

सभाका अध्र्क्ष िथा उपतस्थि सम्परु्य मान्त्र्जन 

 अब म आगामी आ.व.को नीति, र्ोजना, बजटे िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनुय अतघ चाि ुआ.व.को मखु्र् मखु्र् नीति र्ोजना िथा कार्यक्रम जषे्ठ मसान्त्िसम्म के कति उपिब्धी सतहि 

कार्ायन्त्वर्न भए तिनको प्रगति अवस्था पक्षहरू प्रस्ििु गने अनमुति माग्ििु ।     

 (क) आतथयक क्षेरः  

 कृर्किाई व्र्ावसातर्क िथा समर्, श्रम वचिका िातग सीपर्कु्त बनाउन आधतुनक प्रतवतधर्कु्त र्न्त्र उपकरर्हरू एव ंसीप प्रतवतध हस्िान्त्िरर्का कार्यक्रमहरू सहभातगिामा 

सञ्चािन गररएका िन । साना तसंचाईको िातग कुिो तनमायर् ममयि, प्िा्ट ीक पामप ४७० मीटर, प्िात्ट क टनेि ७७७ वटा र प्िात्ट क पोखरी ६३ वटा तविरर् भएका िन । 

कृतर् पकेट के्षर तनधायरर् गरी पकेट के्षर अनसुारका तवउ, मि, तवरूवा तविरर् कार्यक्रम सञ्चािन गररएको ि । पषपुकेटके्षर तनधायरर् गररएका िन । १८२ पषहुुमा कृतरम 

गभायधान सेवा सतहि १५०० पष ुउपचार सेवा प्रिान गररएको ि । िागि साझिेारीमा बाख्रा, गाई प्रबद्धयन कार्यक्रम सञ्चािन भमरहकेो ि । कृतर् हाटवजारका िातग सेड र 

संकिन केन्त्र तनमायर् भएको ि । ५०% अनिुानमा पषपुािन िथा पषपुन्त्िीजन्त्र् व्र्वसार् प्रवधयन गनय ८२ वटा गोठ सधुार, ८६ वटा मोटरसतहिको च्र्ािकटर, ४५० कृर्किाई 

पषआुहारमा सपोटय, १६८ कृर्क समहू सतमति ििाय िगार्िका कार्यक्रम सञ्चािन भएका िन ।  

 समिुार् स्िरमा गतठि समहूहरूबाट पररचातिि बचि कोर्को िगि अद्यावतधक गनय सतकएको िैन । त्र्स्िा कोर्िाई स्थानीर् सहकारीहरूिे एतककृि गनय स्िा साना उद्यम र 

रोजगारी सजृनामा सघाउ पगु्न स्ने ितेखन्त्ि । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्िगयि साना तनमायर् आर्ोजना २८ वटामध्र्े १७ वटा सम्पन्त्न भएका िन र ११ वटा कार्ायन्त्वर्नका 

चरर्मा िन । र्स अन्त्िगयि ९३१ जना ििाय भएकोमा २५४ जना बेरोजगारिाई कतम्िमा १०० तिनको रोजगारी उपिब्ध गरामएको ि । सरुतक्षि आप्रवासन कार्यक्रम मािय ि 

तवत्तीर् साक्षरिा, सचूना िथा परामषय केन्त्रबाट सचेिना र परामषय सेवा प्रवाह गररएको ि ।  

 उद्यम तवकासका िातग समर्बद्ध रूपमा कार्य भई उद्यमी िर्ारीका िातग सचेिनामिूक व्र्ावसार् षरुूवािी िातिमहरू प्रिान गररएको ि । िर उद्यमी िर्ार गनय सीप तवकासका 

कार्यक्रम ितक्षि समहू भिेा गरी गनुयपने भएकोिे कोरोनाको कारर् सम्पािन गनय सतकएन ।  
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 पर्यटनका पवूायधारको रूपमा पर्यटन सचूना केन्त्र पौवा, तिन्त्िाप ुपर्यटन पवूायधारः खिे मिैान र मञ्च, तसिौटी पर्यटन पिमागय र नागमतन्त्िर तनमायर् कार्य सम्पािन भएका िन । 

चौरी महोत्सबका िातग तितिम नगरपातिकाबाट िािेिङु गााँउपातिकासंग नगि सतहिको सहकार्य गररएको ि ।  

 आतथयक तवकासका तवर्र्गि उपके्षरहरूमा कुि रू. ८ करोड ३९ िाख ८७ हजार २७१ तवतनर्ोजन, रू.३ करोड ०१ एक िाख १५ हजार  १४ ुपैर्ा  खचय भई ३५.८६ प्रतिषि 

प्रगति भएको ि ।  

(ख) सामातजक क्षेरः 

 तवद्यािर् षतैक्षक सधुार अन्त्िगयि भौतिक पवुायधार ििय  चार कोठे भवन ४ वटा, वास सतुवधार्कु्त षौचािर् ४ वटा, पसु्िकािर्  ४ वटा, आईतसटी ल्र्ाव ३ वटा, तवज्ञान 

प्रर्ोगषािा ३ वटा, तवज्ञान अगं्रेजी गतर्िका तकट अनिुान ४ वटा सञ्चािन भएका िन ।  तवद्यािर् अनगुमन गरी सधुारका कार्य भएका िन । केही तवद्यािर्को एतककरर् र 

िरबन्त्िी समार्ोजनको काम भएको ि । िर र्ो नै पर्ायप्त हनै ।  राष्ट्रपति रतनङ तषल्ड प्रतिर्ोतगिा सञ्चािन गररएको ि । स्नािक पढ्न ेसामिुातर्क तवद्यािर्मा अध्र्र्न गरेका 

२ जना तवद्याथीिाई मतन्त्जतनर्ररङ तवर्र्मा िारविृी प्रिान गररएको ि । माझी समिुार्का तवद्याथीिाई आवासीर् रूपमा तवद्यािर्मा राखी तषक्षातिक्षाको व्र्वस्था गररएको ि 

। पााँचथर ्र्ाम्पसिाई रू. १० िाख अनिुान प्रिान गररएको ि ।  

 ८ वटा स्वास््र् चौकी र ८ वटा स्वास््र् केन्त्रहरूबाट आधारभिु स्वास््र् सेवाहरूः खोप, सरुतक्षि माितृ्व र प्रजनन स्वास््र्, पोर्र्, सरसिाई, उपचारात्मक िथा प्रबद्धयनात्मक 

सेवा र तनःषलु्क और्धी िथा उपकरर्को व्र्वस्था गररि ैआएको ि । तितजतसर्न र प्रसिुी रोग सम्बन्त्धी स्वास््र् तसतवर सञ्चािन गररएको ि । तवपन्त्न नागररकको असाध्र् 

रोग उपचार िथा रक्त संचारसेवामा आतथयक सहार्िाको व्र्वस्था भएको ि ।  स्वास््र् के्षरको हािसम्मको खचय प्रगति ६८ प्रतिषि र भौतिक प्रगति ६९ प्रतिषि ि । र्सै गरी 

आर्वुिे ििय  २ वटा और्धािर्बाट और्धी उपचार, र्ोग तषक्षा, गााँउघर त्ितनक सञ्चािन, जतडवटुी प्रबद्धयन, माितृषष ुसरुक्षा, जनचेिनामिूक कार्यक्रमबाट क्षमिा तवकास 

र कोतभड तवरूद्ध आर्वुतेिक और्धी तविरर् गररएका िन ।  

 अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थापना कार्यक्रम प्रिषे सरकार सामातजक तवकास मन्त्रािर् करूर्ा िाउन्त्डेसन नेपाि र नगरपातिकाको संर्कु्त सहमातगिामा सञ्चािन गररएका 

िन । तितिम बजारमा भएका ५ जना सडक मानवहरूिाई नगरपातिकाबाट मानव सेवा आश्रम तवराटनगरमा राखी उद्धार गररएको ि । अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहरूिाई 

तमतिजिुी समहू गठन गरी एकिावद्ध हुन र स्वरोजगार वन्त्न तवऊ पुाँजीको रूपमा केही कोर् समिे खडा गररएको ि । उपचार िथा िगि  अद्यावतधक गनय सबै वडामा तसतवर 

सञ्चािन गररएको ि ।   



 

4 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

 मतहिा तवकासका िातग तवतभन्त्न सचेिना मिुक िथा सीपमिुक कार्यक्रम सञ्चािन भएका िन । मतहिा र ितक्षि समहू सम्बन्त्धी आधारभिु ि्र्ाक अद्यावतधक गने काम 

भएको ि ।  

 बािबातिका िथा तकषोर तकषोरीहरूिाई उि ्घोर्र् सतहि तवतभन्त्न सीप र सचेिनामिुक कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररएका िन । बाितवकास केन्त्रमा बािबातिकाको िातग 

मनोरञ्जन र खिेकुिबाट तस्ने वािावरर् सजृना गनय अनिुान व्र्वस्था गरी नगरमा ८१ वटा बाितवकास केन्त्र सञ्चातिि िन ।  

 जषे्ठ नागररक सम्मान एव ंतिवासेवा केन्त्र सञ्चािनमा र्ोगिान गररएको ि । ितक्षि समहूहरूः अपाङ्गिा भएका व्र्तक्त, जनजाति आतिवासी, ितििको क्षमिा तवकास कार्यक्रम 

सञ्चािन भएका िन । िवु्र्यसनमा िागकेा र्वुा ितक्षि सचेिनामिूक कार्यक्रम सञ्चािन गररएको ि ।  

 भार्ा संस्कृतिको तवकासका िातग तिम्बु भार्ाको कक्षा ९ को पाठ्र्पसु्िक िर्ार गररएको ि । केही तवद्यािर्हरूमा मािभृार्ाका कक्षाहरू सञ्चािन भएका िन । तवतभन्त्न 

धातमयक िवेस्थिहरूमा संरचनाहरू तनमायर् िथा संरक्षर्का कार्यहरू भएका िन । पर्यटकीर् के्षरको तचनारी र नगरपातिका के्षरका तवतषष्ठ स्थानहरूको सांस्कृतिक मतिहाससंग 

गााँतसएका मौतिक नामाकंन सम्बन्त्धी अध्र्र्न र प्रतिविेन तिने कार्य कार्ायन्त्वर्नको चरर्मा ि ।  

 सामातजक क्षेरका उपक्षेरहरूमा रू ४८ करोड ४९ िाख ८२ हजार २४४ तवतनर्ोजन र खचय रू २९ करोड ८४ िाख ३७ हजार ३०९.७२ खचय भई ६१.५४ प्रतिषि प्रगति 

भएको ि ।  

(ग) पवूायधार के्षरः 

 नगरपातिकाको प्रषासतनक भवन बहुवर्ीर् ठे्का व्र्वस्था गरी कार्य भमरहकेो ि । आगामी वर्य परुा हुनेि । र्सै गरी वडा नं १ को वडा भवन तनमायर्का िातग जग्गािािाबाट 

तनषलु्क जग्गा  प्राप्ती भएको ि । आगामी वर्य समपरुक अनिुानबाट  भवन तनमायर् कार्यको थािनी गररनेि । वडा नं. ८ बाहके अव हाम्रो कार्यकािमा सबै वडािे सरकारी 

भवनबाटै नागररक सेवा प्रवाह गरररहकेो अवस्था हुनेि । चाि ुवर्यमा ५ वटा तवद्यािर्का भवन तनमायर् गररएको िन ।  

 पवुायधार तवकासका के्षरमा कुि र्ोजना संख्र्ा ४०२ रहकेोमा जषे्ठ मसान्त्ि सम्मा ३६३ ओटाको सम्झौिा सम्पन्त्न भएको ि भने  २७० र्ोजनाहु सम्पन्त्न भ ै६७ प्रतिषि प्रगति 

भएको ि । 

 साना तसंचाई कार्यक्रम ििय  २ वटा तसंचाई र्ोजना परुा भएको र थप २ वटा षरुू गने गरी काम भमरहकेो ि ।  

 पवूायधार तवकासमा रू.२१ करोड ५० िाख ९८ हजार ३०३ तवतनर्ोजन र खचय रू. ७ करोड ३९ िाख  ६ हजार २०७ भई तवत्तीर् प्रगति ३४.३६ प्रतिषि भएको ि ।  
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 (घ) वन, वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापनः 

 कोरोना संक्रमर् रोकथाम तनर्न्त्रर्का िातग सचेिना, परीक्षर्, परामषय, उपचार, पररवहन र षव व्र्वस्थापन िगार्िका कामहरू स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, नागररक समिुार्, 

मतहिा स्वर्ंसेतवका, जनप्रतितनतध, परकार समिेको सहभातगिा र सहर्ोगमा सम्पािन गररएका िन । संक्रतमिहरूको िातग घरििैो भटे अतभर्ान सञ्चािन गरी और्धी र 

स्वास््र् र सरुक्षाका सामग्री तविरर् कार्यहरू गररएका िन । अस्पिाि र कोरोना संकट व्र्वस्थापन केन्त्रिाई कोरोनाको रोकथाम र तनर्न्त्रर् िथा उपचार सहर्ोगका िातग 

समझिारी गरी नगि अनिुान  क्रमषः  २० िाख र  ६ िाख प्रिान गररएको ि । नगरपातिकाको तवतभन्त्न वडामा समेि गई गररएको परीक्षर्मा ७४३ तपतसआर र १६१९ 

एतन्त्टजने परीक्षर् गररएको ि ।  

 प्राकृतिक तवपिबाट भएको क्षति (आतंषक र परू्य) को आधारमा ४३ जनािाई रू ५ ितेख १० हजार सम्म राहि तिमएको ि । खानेपानी पामप तवतभन्त्न सामजका ३१ हजार ४ 

चार ६५ तमटर, ग्र्ातवन िारजािी २८७ थान, िथा जस्िापािा तवतभन्त्न सामजका ३८२ बण्डििाई तविरर् गररएको ि ।  

 “हुनेिे तिने, नहुनेिे तिने” अतभर्ानकिायिाई नगरपातिकाका तवपन्त्न नागररक िथा मजिरु ितक्षि गरी राहि तविरर् गनय रू १ िाखको खाद्यसामग्री सहर्ोग गररएको ि । 

 मरेरङिने गााँउपातिका, मेिम्ची नगरपातिकामा भएको आगिागी र बाढी पतहरोबाट भएको धनजनको क्षतिको भरर्पोर्र् गनय “पिाय तवपत्ती, सघाउने हाम्रो संस्कृति” अनसुार 

तितिम नगरपातिकािे क्षमिा अनसुारको सहर्ोग रकम हस्िान्त्िरर् गरेको ि ।  

 (ङ) संस्थागि तवकास, सेवा प्रवाह र सषुासनः 

 स्थानीर् न्त्र्ातर्क सतमति िथा मिेतमिापकिायको क्षमिा तवकास सम्बन्त्धी कार्यक्रम सञ्चािन गररएको ि । वडा मिेतमिाप सतमतििाई सतक्रर् बनामएको ि । हाि सम्म २१ 

तववाि ििाय भएकोमा १२ को तववाि समाधान भएको र ९ प्रकृर्ामा रहकेा िन । सहकारी संस्था ५८ वटा रहकेोमा िेखापरीक्षर् गरर प्रतिविेन पेष भएका २४ वटा मार रहकेा 

िन ।  

 सञ्चार माध्र्मबाट कल्र्ार्कारी सचूना संप्रेर्र् कार्यहरू भएका िन । सावयजतनक सनुवुाम र सामातजक परीक्षर्का कार्यहरू वडास्िरमा नै सम्पािन भएका िन । 

 करसंकिनका िातग पााँचथर उद्योग वातर्ज्र्संघसंग सहकार्य गररएको ि ।  

 बैकतल्पक ऊजायको कार्यक्रमहरू सञ्चािन गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरर् िथा क्षमिा तवकास गररएको ि ।  



 

6 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

 अतधक कर तिने करिािा, सही र ि्र्गि सचुना संप्रेर्र् गने परकार, उत्कृष्ठ कार्य गने कमयचारी, तषक्षक, उपभोक्ता सतमति, तवद्यािर्, सहकारी संस्थाहरूिाई किर गने गरी 

व्र्वस्था तमिामएको ि । 

 सामातजक सरुक्षा भत्ता ३७७३ जना नागररक िाई ु ७ करोड ५ िाख ५१ हजार १ सर् ४१ भकु्तानी भएको ि । पतञ्जकरर्मा कुि २७७९ घटना ििाय भएका िन ।   

 सषुासन िथा अन्त्िरसम्बतन्त्धि के्षरहरूः वन, वािावरर्, षसुासन, क्षमिा तवकास, प्रकोप  व्र्वस्थापन मा रू. ३ करोड ४० िाख ३५ हजार  तवतनर्ोजनमा रू.१ करोड ३६ िाख 

९५ हजार ५५० खचय भई ४०.२४ प्रतिषि प्रगति भएको ि ।  

(च) अन्त्र्ः 

 कोरोनाको संक्रमर्का कारर् कतिपर् कार्यक्रमहरू कार्ायन्त्वर्नमा प्रभाव परेको ि । मातनस भिेा गरेर गने गररबी तनवारर्का िातग िघ ुउद्यम तवकासका सीपमिुक कार्यक्रम, 

पोर्र् सम्बन्त्धी कार्यक्रम, क्षमिा तवकास सम्बन्त्धी कार्यक्रम, पतञ्जकरर्का तषतवर सञ्चािनका कार्यक्रम, स्वास््र् सम्बन्त्धी केही कार्यक्रमहरू सम्पािन गनय सतकएन ।  

 र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न र अनगुमन मलू्र्ाङ्कनका कामहरू आम भेिा र सरोकारवािा सबैको सहभातगिामा गनय संभव नभएपतन प्रतितनतधमिूक रूपमा स्थानीर्स्िरमा 

िििि र सहभातगिात्मक पद्धतिबाट गने कोतषस भएको ि । र्सैको असर आज सभा समिे हामी तसतमि रूपमा वडास्िरमा सभासि भिेा भएर अतिथीहरूिाई आ-आफ्नै 

स्थानबाट सहभागी गराएर भचुयअि माध्र्मबाट सम्पािन गनय वाध्र् भएका िौं ।   

 कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रषासतनक खचय रू ११ करोड ८३ िाख  ९ हजार ७२३ ुपैर्ा २७ पैसा तवतनर्ोजनमध्र्े रू ६ करोड ७२ िाख ३ हजार ९३१ ुपैर्ा ६० पैसा  खचय 

भई ५६.८ प्रतिषि प्रगति भएको ि ।  

 समग्रमा चाि ुआ.व. को कुि तवतनर्ोजनमा ५१.६१ प्रतिषि तवतत्तर् र कार्यक्रमहरूमा ६७.०२ प्रतिषि भौतिक प्रगति भएको ि । र्सो हुनमा अतन्त्िम समर्मा काम गने, अतन्त्िम 

असारमा भकु्तानी तिन आउने हाम्रो संस्कृति, कोरोना महामारीको कारर्िे कतिपर् भिेा भई गने िािीम िगार्िका कार्यक्रमहरू सम्पािन गनय नसतकएको का रर्हरू नै मखु्र् 

िन । कतिपर् तवकास तनमायर्का कार्यहरूको कार्ायन्त्वर्नमा तढिाई र अतन्त्िममा कार्यक्रम स्वीकृति भई आउने कारर् पतन सबै कार्यक्रम समर्मा सम्पािन गनय नसतकएको तस्थति 

ि । कतिपर् षषियका कार्यक्रमहरू स्थानीर् आवश्र्किा र मागमा आधाररि नहुाँिा र कतिपर् ठूिा रकमका कार्यहरू प्रतिष्ट्पधायत्मक प्रकृर्ाबाट कार्य गिाय पतन तवत्तीर् प्रगति 

कम ितेखन आएको तस्थति हो ।  
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सभाका अध्र्क्ष िथा उपतस्थि सम्परु्य मान्त्र्जन 

अब म आगामी आतथयक बर्य २०७८।०७९ को नीति र्ोजना िथा कार्यक्रमका र बजटेका आधार िक्ष्र् उिशे्र् िगार्िका तवर्र्मा प्रस्ििु गनय िातगरहकेो िु । 

 “समदृ्ध षहर, तितिम नगर” को सोचिाई साथयक वनाउन प्राप्त तसतमि श्रोिबाट माग भएका सबै र्ोजना िथा कार्यक्रम राख्न सतकएको िैन । चनुौति र समस्र्ा संवोधन गनय श्रोि 

पर्ायप्त नभएपतन नीतिगि रूपमा स्प्ट  भई क्षमिा अनुसार तिनको संवोधन गने प्रर्ास गररि ैआएको ि ।  

 तवकासका हरेक सचूकहरूमा सधुार ल्र्ाउन र्ो नीति िथा कार्यक्रम ितक्षि ि ।  

 तवपन्त्न नागररकका मागमा आधाररि सेवा िथा तवकासिाई सहज, सरि र पहुाँचर्ोग्र् वनाउने उद्दशे्र् रातखएको ि । 

 र्सबाट सामातजक के्षरका स्वास््र्, तषक्षा, सामातजक सरुक्षा, बािबातिका, मतहिा, जषे्ठ नागररक िथा ितक्षि समहूका कार्यक्रमहरूबाट नागररकको जीवनस्िरमा सधुार हुनेि 

। र्सै गरी पवूायधारको तवकासबाट नागररकिाई सेवा सतुवधाको पहुाँचमा सहजिा ल्र्ाई समर्, श्रम िथा िागिमा न्त्र्तुनकरर् हुनेि । कृतर् िथा पषसुेवा, सहकारी िथा पर्यटनक्षेर 

तवकासका कार्यक्रमिे नागररकको रोजगारी वतृद्ध र आतथयक समनु्त्निीमा टेवा पगु्नेि । संस्थागि क्षमिा तवकासबाट नागररक प्रति स्थानीर् िहको तजम्मवेारीबोध र पारिषीिािाई 

प्रवद्धयन गने आषा र तवश्वास गररएको ि । प्रकोप व्र्वस्थापनका कार्यक्रमहरूिे महामारी र तवपि ्बाट सजृना भएका संकटबाट नागररकको जीवनरक्षा, उद्धार, राहि िथा 

पनुःस्थापनामा सघाउ पगु्ने अपेक्षा गररएको ि ।   

सभाका अध्र्क्ष िथा उपतस्थि सम्परु्य मान्त्र्जन 

 र्ोजना िजुयमा गिाय सबै सरोकारवािाहरूको अन्त्िरतक्रर्ा गराउन कोतभडको कारर्िे संभव भएन । र्द्धतप अप्रत्र्क्षिः रूपमा आएका सरोकारवािाहरूको माग संवोधन गनय 

अतधक प्रर्ास भएका िन ।  

 नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा गिाय स्थानीर् माग, संघ, प्रिषे र स्थानीर् िहका सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र्वीच िािम्र्िा कार्म गने प्रर्ास गररएको ि । षषिय र समपरुक कार्यक्रमहरूिाई 

टेवा पगु्ने गरी कार्यक्रम िजुयमा गररएका िन ।  

 िीगो तवकासका िक्षहरूिाई स्थानीर्करर् गनयको िातग आधारभिु सभके्षर् र ि्र्गि आधार पर्ायप्त नहुाँिा अप्रत्र्क्ष ढंगबाट संवोधन गने गरी कार्यक्रम िजुयमा भएका िन । 

 नगरको आवतधक र्ोजनािे पररितक्षि गरेका िक्ष, उद्दशे्र् र कार्यक्रमहरूिाई बातर्यक कार्यक्रमहरूमा आवद्धिा गराउने प्रर्ास गररएको ि ।  

 मध्र्कातिन खचय संरचनाका सबै अवर्वहरू अविम्बन गनय नसतकएपतन प्रर्ास भने गररएको ि ।    
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 सभाका अध्र्क्ष िथा उपतस्थि सम्परु्य मान्त्र्जन 

संघ र प्रिषेबाट तनधायररि अनुिान र नगरपातिकाको आन्त्िररक आर्बाट सञ्चािन गररने कार्यक्रममा आधाररि के्षरगि नीति र तवतनर्ोजनका तवर्र्मा प्रस्ििु गनय अनमुति माग्ििु ।  

(क) आतथयक क्षेर 

 तवपन्त्न र व्र्ावसातर्क कृर्किाई प्रोत्साहन िथा कृतर् र पष ुतवकासका िातग र्न्त्र, उपकरर्, तवउ, मि िगार्िका सामग्री तविरर्, सीप, प्रतवतध हस्िान्त्िरर् र संरचना 

तनमायर्मा सहभातगिात्मक अनुिानको व्र्वस्था गररएको ि । सचूकमा आधाररि तवकासिाई प्रवद्धयन गनय कृतर् ि्र्ाङ्क संकिन कार्य गररनेि । कृतर् िथा पष ुपकेट तवकास 

कार्यक्रमहरूिाई तनरन्त्िरिा तिमनेि । िििूि नसयरी र रैथाने बािी प्रवद्धयन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेि । कृतरम गभायधान कार्यक्रम सञ्चािन हुनेि । पष ुप्रबद्धयन कार्यक्रमिाई 

तनरन्त्िरिा तिमनिे । कृतर् र पष ुतवकासका िातग रू. २ करोड ६८ िाख ५० हजार तवतनर्ोजन गररएको ि ।   

 सहकारीहरूको क्षमिा तवकासका िातग सहकारी सम्बन्त्धी िातिम, एतककृि सचूना पद्धतिमा कोपोतमसको उपर्ोग र अनगुमन मलू्र्ाङ्कन गि ैतनष्ट्कृर् सहकारीिाई एतककरर् 

गनय अतभप्रेररि गररनेि । र्समा रू.१२ िाख ९५ हजार तवतनर्ोजन भएको ि । 

 भतुमहीन सकुुम्बासी भतुमहीन ितिि र अव्र्वतस्थि वसोवासीको िगि संकिन, पतहचान, नाप न्सांकन, सत्र्ापन, तविरर् र व्र्वस्थापन गनय आर्ोगसंग सहकार्य गररनेि । 

र्सका िातग रू. १० िाख िुट्र्ामएको ि ।  

 रोजगारी सजृना गनय गररबी तनवारर्का िघ ुउद्यम तवकास अन्त्िगयि प्रतवतध हस्िान्त्िरर्, पनुयिाजगी र स्िरोन्त्निी िािीम र नर्ााँ िघ ुउद्यमीहरूको िातग जागरर् सम्बन्त्धी िािीम 

सतहिका सीप तवकास िािीम प्रिान गररनेि । र्समा रू. ३२ िाख व्र्वस्था भएको ि ।  

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र र्वुा रोजगारीका िातग रूपान्त्िरर् पहि कार्यक्रम अन्त्िगयि ३८८ जनािाई वढीमा १०० तिनको रोजगारी तिन वरेोजगारिाई तवकास तनमायर्मा 

पररचािन गररनेि । र्समा रू. १ करोड २७ िाख २१ हजार व्र्वस्था गररएको ि । र्सै गरी रोजगार प्रबद्धयन कार्यक्रमका िातग विैतेषक रोजगारी सम्बन्त्धी परामषय र 

सचेिनामिूक कार्यक्रमहरू सञ्चािन गनय रू ६१ िाख व्र्वस्था भएको ि ।  

(ख) सामातजक क्षेर 
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 प्रारतम्भक बाितबकास सहजकिाय, तषक्षक, तवद्यािर् कमयचारी िगार्ि नगरपातिका तभरका सबै कमयचारीिाई नेपाि सरकारिे िोकेको न्त्र्नुिम पाररश्रतमकको व्र्वस्था 

गररनेि । ग र घ वगयका अपाङिाई समिे सामातजक सरुक्षाका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेि । षतैक्षक सधुारका िातग पाठ्र्पसु्िक, िोतकए अनसुार तिवाखाजा, कोतभड प्रभातवि 

तषक्षर् तसकाई सहजीकरर्, तषक्षर् सहर्ोग अनिुान, म- हातजरी व्र्वस्थापन, अनगुमन र सपुररवके्षर् कार्यक्रम सञ्चािन हुनेिन । नमनुा तवद्यािर्को तनमायर् िथा 

व्र्वस्थापनको कार्य हुनेि ।  राष्ट्रपति रतनङ तषल्ड खिेकुि प्रतिर्ोतगिा सञ्चािन गररनेि । तषक्षा िथा खिेकुि के्षरमा षषियबाट रू ३० करोड ८४ िाख र नगरपातिकाको 

रू.२ करोड ४२ िाख ४७ हजार तवतनर्ोजन भएको ि ।  

 मतहिा षषतक्तकरर् र तहसंा न्त्र्तुनकरर्का िातग समतवकास, तकषोर तकषोरीहरूका िातग जीवन उपर्ोगी, प्रजनन स्वास््र् र बाितववाह न्त्र्तूनकरर् सम्बन्त्धी क्षमिा तवकास 

गररनेि । आर्आजयनका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेि । सडक मानवको उद्धार र पनुस्थापना गररनेि । बािबातिका संरक्षर्कोर् स्थापना र नगर बािमरैी सचूकहरूको सभके्षर् 

गरामनेि । तहसंा तपतडिका िातग अल्पकातिन सेवा केन्त्र सञ्चािन गररनेि । मतहिा बािबातिकाको क्षेरमा ३९ िाख ४५ हजार तवतनर्ोजन भएको ि ।  

 स्वास््र् ििय  प्राथतमक स्वास््र् सेवा, पररवार कल्र्ार् कार्यक्रम, क्षर्रोग, महामारी रोग तनर्न्त्रर् उपचारात्मक सेवा र स्वास््र् व्र्वस्थापन  नतसयङ सेवा र सामातजक सरुक्षा 

िगार्िका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेि । आाँखा िथा मखु रोग सम्बन्त्धी तसतवर सञ्चािन गररनेि । अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थापना कार्यक्रम प्रिषे सरकार करूर्ा 

िाउण्डेसन र नगरपातिकाको सहभागीिामा सञ्चािन हुनेि । आर्वुिे ििय  समिे स्वास््र् तसतवर तजल्िा आर्वुिेको उपचार पद्धति तवस्िारका िातग अनिुान र्ोग प्रतषक्षर् 

और्धी उपचार कार्यक्रम सञ्चािन हुनेि । स्वास््र् के्षरमा षषिय सतहि रू. ५ करोड ९२ िाख ५ हजार तवतनर्ोजन भएको ि ।  

 भार्ा संस्कृति तवकासका िातग तिम्बभुार्ाको पाठ्र्क्रम तवकास गनय रकम व्र्वस्था गररएको ि । भार्ा तषक्षर्का िातग तषक्षकहरूको क्षमिा तवकास कार्यक्रम गररनेि । 

भार्ा, संस्कृति िथा मतिहाससंग गााँतसएका नगरका तवषरे् स्थानहरूको मौतिक नामाकरर् सम्बन्त्धी अध्र्र्न गराईनेि । खोज अनसुन्त्धानबाट प्राप्त ि्र्गि तवर्र्हरूिाई 

सरोकारवािावीच संप्रेर्र् गरी नीतिगि र संरचनात्मक व्र्वस्था अनसुार कार्ायन्त्वर्न कार्यर्ोजना तनमायर् गनय पहि गररनेि ।  

(ग) पवूायधार के्षर 

 नागररक सेवाका िातग स्थानीर् सरकारका सेवा प्रवाह तवन्त्िकुो रूपमा रहने प्रषासतनक भवन परुा गने नीति ि । आगामी वर्य ितेख सबै वडाहरूिे आफ्नै स्वातमत्वका भवनबाट 

सेवा प्रवाह गनय सक्षम हुनेिन । सडक स्िरोन्त्नतिका कार्यहरू गररनेिन । तवद्यािर्का जीर्य भवनहरू ममयि संभार गररनेि । खानेपानी, तसंचाई, पर्यटन र षहरी षासकीर् पवूायधार 

कार्यक्रमबाट संरचनाहरू तनमायर् कार्य गररनेि ।  



 

10 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

 सरुतक्षि आवास कार्यक्रम अन्त्िगयि १०९७ वटा िुसको िाना तवस्थातपि गनय रू २ करोड ५६ िाख तवतनर्ोजन भएको ि । मगंिेटार-हवेाखोिा र सतसयउिा-तितियरे गरी २ 

वटा झोिङ्ुग ेपिुका िातग रू १७ िाख तवतनर्ोजन भएको ि । साना तसंचाई अन्त्िगयि ४ वटा आर्ोजनाको िातग संघ प्रिषे स्थानीर् र तस्वस डेभिेपमने्त्ट कोअपरेसनको 

सहभातगिामा रू १ करोड ९३ िाख १० हजार ४१९ तवतनर्ोजन भएको ि ।   

 तितिम खानेपानी आर्ोजनाको सञ्चािन, व्र्वस्थापन, अनगुमन, तनर्मन गनय नीतिगि र कार्यतवतधगि व्र्वस्था गररनेि । र्सको व्र्वस्थापन सतमतिमा नगरपातिकािे 

िोकेको तनवायतचि प्रतितनतध पिने सिस्र् हुने व्र्वस्था तमिामनेि ।    

 नगरपातिका, वडा र अन्त्र् तवर्र्गि तनकार्हरूबाट तितिम नगरपातिकातभर सञ्चािन हुने एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू एतककृि सञ्चािन समझिारी गरी एकद्वार वा एकै 

मापिण्डमा आधाररि भई सञ्चािन गने व्र्वस्था गररनेि ।  

 वडाहरूमा रू. ५ िाख भन्त्िा घतट तवतनर्ोजन गररएका पवूायधार तनमायर्का र्ोजनाहरूको िागि अनमुान िर्ार गरी त्र्स्िा स-साना र्ोजनाहरूको ५ िाख भन्त्िा कम तवतनर्ोजन 

नहुने गरी एतककृि प्र्ाकेज तनमायर् गररनेि । त्र्स्िा प्र्ाकेज तनमायर् कार्य ठे्का पद्धति वा टोि तवकास सतमति वा उपभोक्ता सतमति मािय ि प्र्ाकेजम ैसंझौिा, कार्ायन्त्वर्न, 

अनगुमन मलू्र्ाङ्कन र सम्पािन गने व्र्वस्था तमिामनेि । र्सिे नगर र वडाको कार्यवोझमा कमी ल्र्ाउने र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पािन गनय सतकने अपेक्षा तिएको िु ।  

(घ) वन, वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापन 

 कोरोना महामारीको रोकथाम, तनर्न्त्रर् र व्र्वस्थापन सतहि अन्त्र् तवपि र प्रकोपहरूको व्र्वस्थापन गनय प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खडा गरर रू. १ करोड ५० िाख रकम 

व्र्वस्था गररएको ि । वन िथा भसंुरक्षर्, वािावरर् संरक्षर्, तवपिोत्तर सहार्िाहरूः पनुः तनमायर्, पनुस्थापना, राहि, पनुिायभ, क्षमिा तवकास िथा तवपि ् व्र्वस्थापन औजार 

उपकरर् सञ्चािन व्र्वस्थापनका िातग रू ८५ िाख व्र्वस्था गररएको ि ।  

(ङ) संस्थागि तवकास, सेवा प्रवाह र सषुासन 

 न्त्र्ातर्क सतमतिको क्षमिा तवकासका िातग मिेतमिापकिायिाई मनोतवमषय िातिम, कामको आधारमा प्रोत्साहन, वडा कार्ायिर्मा नै मिेतमिापकेन्त्रको संरचना तनमायर्, 

न्त्र्ातर्क सतमतिको मजिास तनमायर् िथा तजल्िा तस्थि स्थातनर् िहका न्त्र्ातर्क सतमतिका संर्ोजकहरूको अनुभव आिानप्रिान कार्यक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

 कार्ायिर्को कामिाई सहज, समर्बद्ध, सरि र पारिषी वनाउन तवतभन्त्न सचूना पद्धतिको तवकास व्र्वस्थापन र सञ्चािन गररनेि । कमयचारी िथा जनप्रतितनतधका िातग 

सकारात्मक सोच तवकास िातिम र अनभुव आिानप्रिान गनय अविोकन र अध्र्र्नका कार्यक्रम सञ्चािन गरर क्षमिा तवकास गररनेि । नगर श्रोि िथा अध्र्र्न केन्त्र 

स्थापना गरी आर्मिूक रूपमा सञ्चािन गने व्र्वस्था तमिामनेि ।  
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 थेवासाम मनु्त्धमु सतहि नगरतभरका संभाव्र् सबै धातमयक, सांस्कृतिक, जतैवक, भौगोतिक, साहतसक, कृतर्, पर्ाय पर्यटन सतहिको नगरको वहृि ्पर्यटन गरुूर्ोजना िर्ार गरी 

पर्यटन तवकासका िातग आधारतषिा खडा गररनेि । 

 पर्यटनस्थिहरूको अतभिेख सतहिको िस्िावजे िर्ारी, नगर सडक र्ािार्ाि गरुूर्ोजना तनमायर्, केही मखु्र् र्ोजनाहरूको  DPR िर्ार गने, र्ोजना र खतनजस्थिहरूको 

IEE गनय, सडकके्षरातधकारको िगि कट्टा र सावयजतनक जग्गा संरक्षर् गने, सरुक्षाका िातग तसतस्र्ामरेा र सडकवत्तीको व्र्वस्थापन गने, वकैतल्पक ऊजाय, नागररकहरूका 

िातग कल्र्ार् र अत्र्ावश्र्क सचूना संप्रेर्र् गरर सषुासन कार्म गनय पहि गररनेि ।  

 कर संकिनमा व्र्ावसार् र असंगतठि घरवहािकर असुिीका िातग पााँचथर उद्योग बातर्ज्र् संघसंगको सहकार्यिाई तनरन्त्िरिा तिमनेि । र्सबाट करिािाको अतभिेख 

अद्यावतधक गने र करको असुिीमा प्रभावकारीिा ल्र्ाउन मद्धि पगु्ने तवश्वास तिमएको ि ।  

 सावयजतनक सनुवुाई, नागररकसंग जनप्रतितनतध, श्रतमक सामतुहक तवमा कार्यक्रम, जनजाति, मतहिा, अपांगिा भएका व्र्तक्त , ज्र्ेष्ठ नागररक, ितिि िगार्िका ितक्षि समहू 

संग सम्बतन्त्धि कार्यक्रमहरू वडास्िरमा समिे सञ्चािन हुनेिन ।  

 परकार महासंघ पााँचथरिाई संचािन िथा कार्यक्रम समिे गनय र प्रिषे स्िररर् परकार कल्र्ार्कोर्का स्थापनाका िागी सहर्ोग गररनेि । 

  संस्थागि तवकास, सेवा प्रवाह र सषुासनका क्षेरमा रू २ करोड ४२ िाख ८९ हजार ७ सर् एक तवतनर्ोजन भएको ि ।  

        सभाका अध्र्क्ष िथा उपतस्थि सम्परु्य मान्त्र्जन 

 िाल्गनुन्त्ि सतकय ट पर्यटन पवूायधार, चैनतसंह मागय, सडक ममयि संभारकोर्को पररचािन, कृतर् सडक िथा अन्त्र् सडकहरूको तनमायर् र स्िरोन्त्निी, तितिम रंगषािा तनमायर्, 

सरस्विी र तितिम मा तव को भवन तनमायर् िगार्िका आर्ोजनाहरू संचािन स्िरोन्त्निी र सम्पन्त्न गररनेि ।  

 तषक्षा, स्वास््र्, ऊजाय तवकास, मतहिा बािबातिका िथा जेष्ठ नागररक र ितक्षि समहु समावषेीकरर्का कार्यक्रमहरूिाई तवषेर् प्राथतमकिाका साथ सञ्चािन गररनेि ।  

 कोरोना महामारी िथा अन्त्र् प्रकोप तनर्न्त्रर् र रोकथामको िातग सरोकारवािा तनकार्हरूको समन्त्वर्मा प्रभावकारी रूपमा कार्य गनय आपसी सहकार्य र समझिारी तनमायर् 

गररनेि ।  

 संस्थागि तवकास र सषुासन संग सम्बतन्त्धि तक्रर्ाकिापहरूिाई सेवाग्राही मरैी वनाउि ैअगातड वढामनेि ।  

 पतञ्जकरर् र पोर्र्  िगार्िका सम्परू्य तक्रर्ाकिापहरू समर्म ैितक्षि समहूको पहुाँचमा परु् र्ाउन कार्ायन्त्वर्न कार्यर्ोजना वनाई अगातड वतढनेि ।  
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सभाका अध्र्क्ष िथा उपतस्थि सम्परु्य मान्त्र्जन 

 अब म अनुमातनि व्र्र् र स्रोि व्र्वस्थापनका तवर्र्मा प्रस्िुि गने अनमुति माग्ििु । 

 आगामी आ.व. को िातग षसिय ििय  प्रिेष र संघबाट तनधायररि तवतभन्त्न कार्यक्रमहरूका िातग ५२ करोड ३१ िाख ६८ हजार,  समपरुक अनिुान रू १ करोड ९४ िाख,  

समानीकरर् अनिुान रू १६ करोड ८१ िाख ९४ हजार राजश्व वााँडिााँडबाट १२ करोड ४६ िाख ७० हजार १२० आन्त्िररक आर् रू ६ करोड ६२ िाख ५० हजार समिे 

गरी कुि रू ९१ करोड ६५ िाख ३२ हजार १२० संतचिकोर्मा जम्मा हुने अनमुान गररएको ि ।  

 षषिय र समपरुक अनिुानबाट संघ र प्रिषेबाट तवतनर्ोतजि बाहके नगरपातिकािे पवूायधार तवकासमा रू ११ करोड ५६ िाख २७ हजार ४१९, सामातजक तवकासमा रू ५ 

करोड ९ िाख ७३ हजार, आतथयक तवकासमा रू ३ करोड ९८ िाख २७ हजार ५००, वन वािावरर् र तवपि व्र्वस्थापनमा रू २ करोड ८६ िाख, संस्थागि तवकास र 

सषुासनमा रू २ करोड ९९ िाख ९८ हजार ७०१ गरी तवकास ििय  रू २६ करोड ४५ िाख २६ हजार ६ सर् २० सञ्चािन खचय रू १० करोड ८९ िाख गरी जम्मा ३७ 

करोड ३४ िाख २६ हजार ६२० को व्र्र् अनुमान प्रस्िाव गरेको ि । र्समा रू १ करोड ४८ िाख ५० हजार जनसहभातगिा रहकेो ि । नगरपातिकािे सतञ्चि कोर्बाट 

गरी रू. ३५ करोड ९१ िाख १४ हजार १२० व्र्र्  अनमुान गरी बााँडिााँट गरेको ि ।  

२.५ अन्त्त्र्मा 

हाम्रो कार्यकािमा नगरपातिकाको र्ो अतन्त्िम बर्यको आर् र व्र्र्को अनमुान पेष गरररहकेो िु । र्ो क्षर्मा र्हााँहरूिे नगरको र्ो नेितृ्व र टीमिाई परु् र्ाउनभुएको र्ोगिानको 

स्मरर् गि ैर्ो अतन्त्िम बजटे कार्ायन्त्वर्न गनय पतहिा झ ैसहर्ोग, समन्त्वर्, समझिारी हुने तवश्वास तिएको िु । र्ो वजटे िथा कार्यक्रम बनाउन सहर्ोग परु् र्ाउनहुुने िमाम नागररक 

समिुार्, अग्रज महानुभाव, परकार, कमयचारी तमरहरू,जनप्रतितनतधहु साथै सरोकारवािा सबैमा हातियक धन्त्र्वाि प्रकट गनय चाहन्त्िु । धन्त्र्बाि ।  

प्रस्ििुकिाय 

श्री उतमयिा प्रधान श्रेष्ठ 

उपप्रमखु  

तमति: २०७८।०३।१० 
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तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

  

तितिम नगरपातिकाको तबतनर्ोजन ऐन, २०७८ 

तितिम नगरपातिकाको आतथयक बर्य २०७८/२०७९ को सेवा र कार्यहुको िातग स्थानीर् सतञ्चिकोर्बाट केही रकम खचय गन ेर तवतनर्ोजन गने सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनय बनकेो ऐन 

सभाबाट स्वीकृि तमतिः २०७८।०३।१०                                                               प्रमार्ीकरर् तमतिः २०७८।०३।३१ 

१.संतक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम “ तितिम नगरपातिकाको तवतनर्ोजन ऐन, २०७८” रहकेो ि । 

  

२.आतथयक वर्य २०७८।०७९ को तनतमत्त सतञ्चि कोर्बाट रकमखचय गने अतधकारः (१) आतथयक वर्य २०७८।०७९ को तनतमत्त नगर कार्यपातिका, वडा कार्ायिर्, तवर्र्गि षाखािे गन ेसेवा र कार्यहुका 

तनतमत्त अनसुचूी- १ मा उतल्ितखि चाि ूखचय, पूाँजीगि खचयको रकम समेि गरी जम्मा रकम ु ९१,५९,९४,६२०।०० (अक्षेु पी एकानब्ब ेकरोड उन्त्साठी िाख चौरानब्ब ेहजार ि सर् तबस ुपरै्ा मार) मा 

नबढाई तनतिय्ट  गररए बमोतजम सतञ्चिकोर्बाट खचय गनय सतकनेि ।  

३. तवतनर्ोजनः (१) र्स ऐनद्धारा सतञ्चिकोर्बाट खचय गनय अतधकार तिमएको रकम आतथयक वर्य २०७८।०७९ को तनतमत्त तितिम नगरपातिकाको नगर कार्यपातिका, वडा कार्ायिर् र तवर्र्गि षाखािे 

गने सेवा र कार्यहुको तनतमत्त तवतनर्ोजन गररनेि ।  

(२) उपििा (१) मा जनुसकैु कुरा िेतखएको भएिापतन कार्यपातिका, वडा कार्ायिर् र तवर्र्गि षाखािे गने सेवा र कार्यहुको तनतमत्त तवतनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनमैा बचि हुन ेर कुनमैा अपगु हुन े

ितेखन आएमा नगर कार्यपातिकािे बचि हुने तषर्यकबाट नपगु हुने तषर्यकमा रकम सानय स्निे । र्सरी रकम सािाय एक तषर्यकबाट सो तषर्यकको जम्मा रकमको १० प्रतिषिमा नबढ्न ेगरी कुनै एक वा एक 

भन्त्िा बढी तषर्यकहुबाट अको एक वा एक भन्त्िा बढी तषर्यकहुमा रकम सानय िथा तनकासा र खचय जनाउन सतकनेि । पुाँजीगि खचय अन्त्र् चािु खचय तषर्यक ििय  सानय सतकने िैन । 

(२) उपििा (१) माजनुसकैु कुरा िेतखएको भएिापतन कार्यपातिका, वडा कार्ायिर् र तवर्र्गि षाखािे गने सेवा र कार्यहुको तनतमत्त तवतनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनमैा बचि हुन ेर कुनमैा अपगु हुन े

ितेखन आएमा नगर कार्यपातिकािे बचि हुने तषर्यकबाट नपगु हुने तषर्यकमा रकम सानय स्निे । र्सरी रकम सािाय एक तषर्यकबाट सो तषर्यकको जम्मा रकमको १० प्रतिषिमा नबढ्न ेगरी कुनै एक वा एक 

भन्त्िा बढी तषर्यकहुबाट अको एक वा एक भन्त्िा बढी तषर्यकहुमा रकम सानय िथा तनकासा र खचय जनाउन सतकनेि । पुाँजीगि खचय अन्त्र् चािू खचय तषर्यक ििय  सतकने िैन । 

(३) उपििा (२) मा जनुसकैु कुरा िेतखएको भएिापतन एक तषर्यकबाट सो तषर्यकको जम्मा स्वीकृि रकमको १०प्रतिषि भन्त्िा बढ्न ेगरी कुनै एक वा एक भन्त्िा बढी तषर्यकहुमा रकम सानय परेमा नगर 

सभाको स्वीकृति तिन ुपनिे । 

४) संतचिकोर्मा जम्मा हुने रकमको श्रोि र रकम अनमुान अनसुचूी २ वमोतजम हुनेि । संतचिकोर्मा तवतनर्ोजन हुन ेरकम अनसुचूी १ वमोतजम हुनेि । 
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अनसुचूी–१ 

(ििा२ संग सम्बतन्त्धि) 

नेपािको संतवधानको धारा २२९ (२) बमोतजम 

संतचि कोर्बाट तबतनर्ोजन हुने रकम 

  

क्र.सं. अनिुान संख्र्ा तषर्यकको नाम चाि ुखचय पुाँजीगि खचय जम्मा 

१   नगर कार्यपातिका २२२५०१७३२ ७७६६२३८८ ३००१६४१२० 

२   वडा तवकास कार्यक्रम ३५१६२५०० ३८१००००० ७३२६२५०० 

५   षषिय अनिुान नेपाि सरकार ३८४३००००० १३०७००००० ५१५०००००० 

६   षषिय अनिुान प्रिषे सरकार २६५७००० ५५११००० ८१६८००० 

८   समपरुक अनिुान नेपाि सरकार ० ९४००००० ९४००००० 

९   समपरुक अनिुान प्रिषे सरकार ० १००००००० १००००००० 

    जम्मा ६४४६२१२३२ २७१३७३३८८ ९१५९९४६२० 
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क्र सं अनिुान आम्िानीको श्रोि 
रकम 

   

    समानीकरर् अनिुान (संघ) १५८९०००००    

    राजश्व वााँडिााँड (संघ) १०७९२१०००  

    समानीकरर् अनिुान (प्रिषे) ९२९४०००  

    राजश्व बााँडिााँड (प्रिषे) १०४८९१२०  

    तवज्ञापन कर ६००००  

    िहत्तरवहत्तर १२०००००  

    घरजग्गा रतजष्ट्रेसन ५००००००  

    आन्त्िररक श्रोि २६२५००००  

    जनसहभागीिा १४३१२५००  

    चािु आ व को अ ल्र्ा ४०००००००  

    जम्मा ३७३४२६६२०  

    षषिय अनिुान नपेाि सरकार ५१५००००००  

    षषिय अनिुान प्रिषे सरकार ८१६८०००  

    समपरुक अनिुान नेपाि सरकार ९४०००००  

    समपरुक अनिुान प्रिषे सरकार १०००००००  

    जम्मा ५४२५६८०००    

    कुि जम्मा ९१५९९४६२०    
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तितिम नगरपातिका 
नगर कार्यपातिकाको कार्ायिर् 

आ.व. २०७८/७९ को आम्िानी श्रोि 

राजस्व िथा अनिुान प्रातप्तको तववरर् 

   

राजस्व संकेि 
तषर्यक आ.व. २०७८/७९ को िक्ष्र् ु. 

आन्त्िररक राजस्व ६६२५०००० 

१११३१ सम्पति कर ५०००००० 

११३१४ भतुमकर/मािपोि २५००००० 

११३२१ घर बहाि कर २५००००० 

११३२२ बहाि तवटौरी कर १००००० 

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) १०००० 

११४५२ पवूायधार सेवाको उपर्ोगमा िाग्ने कर ६००००० 

११४७९ अन्त्र् मनोरञ्जन कर ५०००० 

११६३१ कृतर् िथा पषजुन्त्र् वस्िुको व्र्वसातर्क करोवारमा िाग्ने कर  ५००० 

११६९१ अन्त्र् कर ५५०००० 

१४२१८ तवद्यिु सेवा षलु्क ५००० 

१४२१९ अन्त्र् सेवा षलु्क िथा तवतक्र १०००००० 

१४२२१ न्त्र्ातर्क िस्िुर ० 

१४२२३ तषक्षा क्षेरको आम्िानी ३००००० 

१४२२४ पररक्षा षलु्क २०००० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१४२२९ अन्त्र् प्रषासतनक सेवा षलु्क ५००००० 

१४२४१ पातकय ङ षलु्क ५००००० 

१४२४२ न्सापास िस्िुर ३०००००० 

१४२४३ तसिाररष िस्िुर ५०००००० 

१४२४४ व्र्तक्तगि घटना ििाय िस्िरु १००००० 

१४२४५ नािा प्रमातर्ि िस्िरु २००००० 

१४२४९ अन्त्र् िस्िुर २००००० 

१४२५३ व्र्वसार् रतजष्ट्रेषन िस्िरु ३७५०००० 

१४२५४ रेतडर्ो एि एम संचािन िस्िरु १०००० 

१४३११ न्त्र्ातर्क िण्ड जररवान र जिि ० 

१४३१२ प्रषासतनक िण्ड जररवाना र जिि ५०००० 

१४५२९ अन्त्र् राजस्व  १००००० 

१५१११ वेुज ु २००००० 

३२१२२ गि वर्यको नगर मौज्िाि ४००००००० 

 तवतत्तर् समातनकरर् अनिुान १६८१९४००० 

13311 संघ समातनकरर् अनिुान १५८९००००० 

11311 प्रिषे समातनकरर् अनिुान ९२९४००० 

 
राजस्व वााँडिााँड १३८९८२६२० 

11315 घर जग्गा रतजष्ट्रेषन िस्िुर प्रिषे ५०००००० 

11411 वााँडिााँड भम प्राप्त हुने मलु्र् अतभबदृ्धी कर संघ ५३५६०५०० 

11421 वााँडिााँड भम प्राप्त हुने अन्त्ि षलु्क संघ ५३५६०५०० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

11456 वााँडिााँड भम प्राप्त हुने सवारी साधन कर प्रिषे १०४८९१२० 

11472 वााँडिााँड बाट प्राप्त हुने तवज्ञापन कर प्रिषे ६०००० 

14156 वााँडिााँड भम प्राप्त तवद्यिु सम्बन्त्धी रोर्ल्टी संघ ८००००० 

14157 वााँडिााँड भम प्राप्त िहत्तर बहत्तरको तवतक्रबाट प्राप्त हुने आर् प्रिषे १२००००० 

  जनसहभागीिा १४३१२५०० 

  आन्त्िररक आर्, राजश्व,जनसहभागीिा र समानीकरर् अनिुान जम्मा ३७३४२६६२० 

 
सषिय अनिुान ५२३१६८००० 

13312 संघ सषिय अनिुान ५१५०००००० 

13312 प्रिषे सषिय अनिुान ८१६८००० 

13314 संघ तवषेर् अनिुान ० 

13316 संघ समपरुक अनिुान ९४००००० 

13316 प्रिषे समपरुक अनिुान १००००००० 

  कुि जम्मा अनमुातनि आम्िानी ९१५९९४६२० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व.२०७८/७९ 

र्िदिम नगरपालिका र वडा कार्ाििर् सर्ित अनमुालनत चाि ुखचि र्ववरण 

चािु 

खचय 

संकेि 

खचय तषर्यक कार्ायन्त्वर्न हुन ेस्थान तवतनर्ोजन ु. 

श्रोि 

आन्त्िररक तवतिर् समानीकरर् राजश्व वाडिाड 

     संघ प्रिषे संघ प्रिषे 

२११११ पाररश्रतमक कमयचारी तितिम नगरपातिका २५००००००       २५००००००   

२११२१ पोषाक तितिम नगरपातिका ८०००००       ८०००००   

२११२२ खाद्यान्त्न तितिम नगरपातिका ५४००००       ५४००००   

२११२३ और्धी उपचार खचय तितिम नगरपातिका १०००००       १०००००   

२११३१ स्थानीर् भत्ता तितिम नगरपातिका ५०००००       ५०००००   

२११३२ महंगी भत्ता तितिम नगरपातिका १२०००००       १२०००००   

२११३४ कमयचारीको वठैक भत्ता तितिम नगरपातिका १००००००       १००००००   

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार तितिम नगरपातिका २००००       २००००   

२११३९ अन्त्र् भत्ता तितिम नगरपातिका २०००००       २०००००   

२११४१ पितधकारी वठैक भत्ता तितिम नगरपातिका १६०००००       १६०००००   

२११४२ पितधकारी अन्त्र् सतुवधा तितिम नगरपातिका १३००००००       १३००००००   

२१२१४ कमयचारी कल्र्ार् कोर् तितिम नगरपातिका ५००००००       ५००००००   

२२१११ पानी िथा तवजिुी तितिम नगरपातिका ९०००००       ९०००००   
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

२२११२ संचार महषिु तितिम नगरपातिका ११०००००       ११०००००   

२२२११ मन्त्धन पितधकारी तितिम नगरपातिका ५०००००       ५०००००   

२२२१२ मन्त्धन कार्ायिर् प्रर्ोजन तितिम नगरपातिका ३२०००००       ३२०००००   

२२२१३ सवारी साधन ममयि खचय तितिम नगरपातिका २६०००००       २६०००००   

२२२१४ तवमा िथा नतवकरर् खचय तितिम नगरपातिका ७०००००       ७०००००   

२२२२१ 
मतेषनरी िथा औजार ममयि 

संभार िथा संचािन खचय 
तितिम नगरपातिका ११०००००       ११०००००   

२२२३१ 
तनतमयि सावयजतनक सम्पतिको 

ममयि संभार खचय 
तितिम नगरपातिका ३०००००       ३०००००   

२२३११ मसिन्त्ि िथा कार्ायिर् सामाग्री तितिम नगरपातिका ३००००००       ३००००००   

२२३१४ मन्त्धन अन्त्र् प्रर्ोजन तितिम नगरपातिका १०००००       १०००००   

२२३१५ 
परपतरका िपाई िथा सचूना 

प्रकाषन खचय 
तितिम नगरपातिका २००००००       २००००००   

२२४११ सेवा र परामषय खचय तितिम नगरपातिका ५०००००       ५०००००   

२२४१२ 
सचूना प्रर्ािी िथा सफ्टवरे्र 

संचािन खचय  
तितिम नगरपातिका ३०००००       ३०००००   

२२४१३ करार सेवा षलु्क तितिम नगरपातिका १०००००       १०००००   

२२४१४ सरसिाई सेवा षलु्क तितिम नगरपातिका ३८०००००       ३८०००००   

२२४१९ अन्त्र् सेवा षलु्क तितिम नगरपातिका २०५००००० ३८२०००     १८७२१००० १३९७००० 

२२५११ कमयचारी िातिम खचय तितिम नगरपातिका ५०००००       ५०००००   

२२५२९ तवतवध कार्यक्रम खचय तितिम नगरपातिका ४१४००       ४१४००   



 

21 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

२२६११ अनगुमन मलु्र्ांकन खचय तितिम नगरपातिका ६०००००       ६०००००   

२२६१२ भ्रमर् खचय तितिम नगरपातिका १५०००००       १५०००००   

२२७११ तवतवध खचय तितिम नगरपातिका १७०००००       १७०००००   

२२७२१ सभा संचािन खचय तितिम नगरपातिका १५०००००       १५०००००   

२८१४१ जग्गाको भाडा तितिम नगरपातिका ३१००००       ३१००००   

२८१४२ घर भाडा तितिम नगरपातिका १२०००००       १२०००००   

२८१४३ 
सवारी साधन िथा मतेषनरी 

औजार भाडा 
तितिम नगरपातिका ५०००००       ५०००००   

  वडा कार्ायिर् संचािन खचय तितिम नगरपातिका ५३८८६००       ५३८८६००   

  चाि ुखचय जम्मा    १०२९००००० ३८२००० ० ० १०११२१००० १३९७००० 

३१११५ ितनयचर िथा ति्चसय तितिम नगरपातिका ४००००००       ४००००००   

३११२२ मतेषनरी औजार तितिम नगरपातिका २००००००       २००००००   

  पुाँतजगि खचय जम्मा    ६००००००       ६००००००   

  चाि ुर पुाँतजगि कुि जम्मा   १०८९००००० ३८२००० ० ० १०७१२१००० १३९७००० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

वातर्यक तवकास कार्यक्रम 

आ.व.२०७८/७९ 

तितिम नगरपातिकाको वडा कार्ायिर्हुको संचािन खचय तवभाजन अनमुातनि चािु खचय तववरर् 

चािु खचय संकेि खचय तषर्यक कार्ायन्त्वर्न हुने स्थान चौमातसक तवभाजन जम्मा तवतनर्ोजन  
२११४१ पितधकारी वैठक भत्ता तितिम नगरपातिका ४८००० २०१६०००  

२२१११ पानी िथा तवजुिी तितिम नगरपातिका ३३०० १३८६००  

२२११२ संचार महषिु तितिम नगरपातिका २००० ८४०००  

२२२१२ मन्त्धन कार्ायिर् प्रर्ोजन तितिम नगरपातिका ८००० ३३६०००  

२२२१३ सवारी साधन ममयि खचय तितिम नगरपातिका १०००० ४२००००  

२२२२१ मेतषनरी िथा औजार ममयि संभार िथा संचािन खचय तितिम नगरपातिका ९००० ३७८०००  

२२३११ मसिन्त्ि िथा कार्ायिर् सामाग्री तितिम नगरपातिका २८००० ११७६०००  

२२७११ तवतवध खचय तितिम नगरपातिका २०००० ८४००००  

  कुि वडा खचय   १२८३०० ५३८८६००  
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

तसं.न. र्ोजना िथा कार्यक्रम 
र्ोजना 

प्रकृति 

सञ्चािन 

स्थान 
िक्ष्र् तवतनर्ोजन (ु) स्थानीर् िह र जनसहभागीिा राजश्व बााँडिााँड अन्त्िर सरकारी तविीर् हस्िान्त्िरर् 

      आन्त्िररक जनसहभागीिा संघ प्रिषे संघ प्रिषे 
अनु

िान 

   जम्मा       १९१२६४१२० ५५५५४००० ११०५०००० ८००००० ४६१११२० ११८३००००० १३२४००० ० 

क 
पवूायधार तवकास  

      ७७५२७४१९ ३३४५१००० ० ० ० ४२७५२४१९ १३२४००० ० 
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७०००००  ० ० ० ५००००० ० 
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वडा नं. ७ 

  

१८०२००० 
०  ० ० १८०२००० ० ० 

 १३ 
तषवाखोिा-मैिाने- चोकमाग ुतसंचाई 
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८००००० ८०००००       ०    

 ६६ 

अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थापना 

कार्यक्रम समन्त्वर् सतमति र अन्त्र् 

सतमतिहरूको वैठक िथा अन्त्िरतक्रर्ा 

  

    

१००००० १०००००       ०    

 ६७ 
तवपन्त्निाई ब्िडबैंक सेवा प्रवाह (रेडक्रस 

मािय ि) 
  

    
२०००००         २०००००    

 ६८ अपाङ्ग हले्पडेस्क सञ्चािन व्र्वस्थापन       ३५००००         ३५००००    

६९ 
मतहिा स्वरं्सेतवका िथा 

स्वास््र्कमीहरूको िािीम गोष्ठी  
  

    
३००००० ३०००००       ०    

७० 
अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थापना 

कार्यक्रम समपरुक 
      २६०७०००         २६०७०००    

  आतथयक तवकासः कृतर् िथा पषतुवकास        २८१४५००० ६९१८८० ११०५०००० ० ३८१११२० १२५९२००० ० ० 

  कृतर् तवकास       १३९००००० ६५८००० ६२५०००० ० ० ६९९२००० ० ० 

७१ ५०% अनिुानमा तमतन तटिर तविरर्    सबै वडा १०० ६०००००० ५००००० ३०००००० ० ० २५००००० ० ० 

७२ तमतन तटिर ममयि संम्भार सम्बतन्त्ध िातिम   सबै वडाु ३० २००००० १५८०००   ० ० ४२००० ० ० 
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७३ ५०% अनिुानमा प्िात्ट क टनिे तविरर्    सबै वडा ६०० ३०००००० ० १५००००० ० ० १५००००० ० ० 

७४ 
५०% अनिुानमा र्वुा ितक्षि (िरकारी, 

च्र्ाउ, मौरी, िििूि) खिेी कार्यक्रम  
  

सबै वडाहु 
४० २०००००० ० १०००००० ० ० १०००००० ० ० 

७५ तसंचाई पाईप खररि   
सबै वडाहु 

१० कृर्क 

समूह/ 

सहकारी  

१०००००० ०   ० ० १०००००० ० ० 

७६ ५०% अनिुानमा च्र्ाउको तवउ  तविरर्    सबै वडा ५०० ५००००० ० २५०००० ० ० २५०००० ० ० 

७७ ५०% अनिुानमा  िरकारी तवउ तविरर्    सबै वडा ५०० ५०००००   २५००००     २५००००    

७८ 
बािी संरक्षर् कार्यक्रम (रोग िथा तकरा 

व्र्वस्थापन) 
  

सबै वडा 
  २००००० ०   ० ० २००००० ० ० 

७९ ५०% अनिुानमा स्पे्रर्र तविरर्    सबै वडा १०० ५०००००   २५००००     २५००००    

  पष ुतवकास       १२९५०००० ३३८८० ४८००००० ० २६१६१२० ५५००००० ० ० 

८० 
भेटरीनरर मेलसन/औजार/उकपरण 
खररि  

  
  

  
३००००० ३३८८०   ० २६६१२० ० ० ० 

८१ 
गाई प्रबर्द्िन (काउ बैंक) कार्िक्रम 

सञ्चािन 
  

  

  
१५५०००० ०   ० १५५०००० ० ० ० 

८२ 
५० प्रलतशत अनिुानमा र्िउँिे घाँसको 
र्वउ र्वतरण 

  
  

  
२००००० ० १००००० ०   १००००० ० ० 

८३ 
५० प्रलतशत अनिुानमा बषे घाँसको 
र्वउ र्वतरण 

  
  

  
२००००० ० १००००० ० ० १००००० ० ० 

८४ 
बिबुर्षिर् घाँसको लबउ तथा वेनाि 
र्वतरण  

  
  

  
१००००० ०   ० ० १००००० ० ० 

८५ 
५० प्रलतशत सिकार्िमा गोठ खोर 

सधुारको िालग बस्तगुत अनिुान 
  

  

  
५०००००० ० २५००००० ० ० २५००००० ० ० 

८६ 
५०% िागत साझेिारीमा काउ म्र्ाट 
र्वतरण 

  
  

  
६०००००   ३०००००   ३०००००      
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८७ 
५०% िागत साझेिारीमा च्र्ािकटर 
र्वतरण 

  
  

  
३००००००   १५०००००     १५०००००    

८८ 

५० प्रलतशत आथीक साझेिारीमा साना 
डेरर उद्योग प्रवधिनका िागी लमल्क 
एनािाइजर खररि    

  

  

  

६०००००   ३०००००     ३०००००    

८९ 

कृलतम गभािधान कार्िक्रम सञ्चािनको 
िालग लिक्र्डु नाइट्रोजन, ए.आई.गन, 

लसथ ग्िोभ्स खररि (ढुवानी समेत) 
  

  

  

२०००००       २०००००      

९० 

आकस्स्मक पश ुउपचार प्राकृलतक 
प्रकोप, िैवी प्रकोप र मिामारीको 
िालग औषलध खररि 

  

  

  

२००००० ०     १००००० १०००००    

९१ 

भलुमिीन िलित भलुमिीन सकुुम्वासी 
अव्र्वस्स्थत वसोवासीको िगत 
संकिन, जग्गा नापनक्साकंन, सत्र्ापन 
र जग्गा व्र्वस्थापन कार्िक्रम 

  

  

  

१०००००० ०     २००००० ८०००००    

  सहकारी       १२९५००० ० ० ० ११९५००० १००००० ० ० 

९२ सहकारी अनतुषक्षर् िातिम ३ तिन े   
  

120 

जना ३००००० 
०   ० ३००००० ० ० ० 

९३ एतककृि सचूना व्र्वस्थापन प्रर्ािी 

कोपोतमसमा ि्र्ाक प्रतव्ट ी सम्बन्त्धी 

िािीम ३ तिन 

    ५८ 

जना 

२००००० ०   

० २००००० ० ० ० 

९४ 
सहकारी सस्थाहुिाई िेखा व्र्वस्थापन 

िातिम ७ तिन 
  

  ५८ ३९५००० 
०   ० ३९५००० ० ० ० 

९५४ सहकारी अनगुमन मलू्र्ाङ्कन    
  

 पट

क १००००० 
०     ० १०००००    
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९६ 

तनष्ट्कृर् सहकारीहुिाई एतककरर् 

प्रतक्रर्ामा िैजान अनतुषक्षर् िातिम ३ 

तिन िथा सहकारी तिवष मनाउन े

  

  

जना 

पट

क ३००००० 

०   ० ३००००० ० ० ० 

घ वन वािावरर् र तवपि व्र्वस्थापन       २३५००००० ५७००००० ० ० ० १७८००००० ० ० 

९७ प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्   तितिम   १५०००००० ३७०००००   ० ० ११३००००० ० ० 

९८ वन संरक्षर् कार्यक्रम   तितिम   १०००००० १००००००   ० ० ० ० ० 

९९ 
वािावरर् संरक्षर् कार्यक्रम 

  
तितिम 

  

५०० 

००० 
५०००००   ० ० ० ० ० 

१०० तवपिका िातग ग्र्ातवन िार जािी    तितिम   १०००००० ०   ० ० १०००००० ० ० 

१०१ तवपिका िातग जस्िापािा    तितिम   ९००००० ०   ० ० ९००००० ० ० 

१०२ तवपिका िातग पोतिथीन पामप    तितिम   १०००००० ०   ० ० १०००००० ० ० 

१०३ तवपिोत्तर सहार्िा िथा राहि   तितिम   १०००००० ०   ० ० १०००००० ० ० 

१०४ भ ूसंरक्षर् (पतहरो रोकथाम) कार्यक्रम   तितिम   १५००००० ०   ० ० १५००००० ० ० 

१०५ तवपि पवूय िर्ारी सामग्रीहरू   तितिम   ५००००० ०   ० ० ५००००० ० ० 

१०६ तवपि जनषतक्त क्षमिा तवकास   तितिम   ५००००० ५०००००   ० ० ० ० ० 

१०७ तवपि प्रतिकार्य र्ोजना प्रकाषन   तितिम   १००००० ०   ० ० १००००० ० ० 

१०८ तवपि व्र्वस्थापन केन्त्र सञ्चािन   तितिम   ५००००० ०   ० ० ५००००० ० ० 

ङ सावयजतनक सेवा र सषुासन       २४२८९७०१ ३६०५१२०   ० ० २१०५९५८१ ० ० 

  न्त्र्ातर्क सतमति       १९५०००० ५००००० ० ० ० १४५०००० ० ० 

१०९ न्त्र्ातर्क सतमतिको बैठक िथा सतमक्षा        १५०००० ०   ० ० १५०००० ० ० 

११० मेितमिापकिायहुिाई सामातजक 

मनोतवमषय िथा अतभप्ररेर्ा िातिम ३ तिन 
  

    
४००००० ०   ० ० ४००००० ० ० 
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१११ वडा मिेतमिापकिायहुिाई तववाि 

मेितमिाप गिाय बसेको ििििको 

सहजीकरर् प्रोत्साहन 

  

    

१००००० १०००००   ० ० ० ० ० 

११२ वडा मिेतमिाप केन्त्र व्र्वस्थापन     
  ४००००० ०   ० ० ४००००० ० ० 

११३ जनप्रतितनतधहु र वडा सतचवहुिाई 

काननुी साक्षरिा िथा अन्त्र् िातिम  
  

    
३५०००० ३५००००   ० ० ० ० ० 

११४ न्त्र्ातर्क सतमतिको ईजिास तनमायर्       ५००००० ० ० ० ० ५००००० ० ० 

११५ पााँचथर तजल्िाका न्त्र्ातर्क सतमतिका 

संर्ोजकहुको अन्त्िरतक्रर्ा कार्यक्रम 
  

    
५०००० ५००००       ०    

  तवतभन्त्न सचूना पद्धति तनमायर् स्थापना 

व्र्वस्थापन र स्िरवतृद्ध िथा सधुार  

      
२२३३९७०१ ३१०५१२० ० ० ० १९६०९५८१ ० ० 

११६ कमयचारी िथा पिातधकारी सकारात्मक 

क्षमिा तवकास कार्यक्रम 
  

तितिम 

  
२००००० २०००००   ० ० ० ० ० 

११७ स्थानीर् काननू मस्र्ौिा िथा काननूी तवज्ञ 

परामषय सेवा 
  

तितिम 

  
५००००० ०   ० ० ५००००० ० ० 

११८ अन्त्र् पातिकाको अविोकन र प्रतिवेिन 

कार्यक्रम 
  

तितिम 

  
४००००० ४०००००   ० ० ० ० ० 

११९ अन्त्र् तनकार्बाट सञ्चािन हुने क्षमिा 

तवकास कार्यक्रममा सहभागीिा खचय 
  

तितिम 

  
२००००० २०००००   ० ० ० ० ० 

१२० नगर सचूना श्रोि िथा अध्र्र्न केन्त्र 

व्र्वस्थापन (आर्मिुक म- िामब्ररेी, 

श्रोि केन्त्र) 

  

तितिम 

  

८००००० ८०००००   ० ० ० ० ० 

१२१ 

म-पद्धति तवकास कार्यक्रम (ििाय,चिानी, 

आन्त्िररक प्रषासतनक प्रकृर्ा, कमयचारी 

अतभिेख,र्ोजना, न्सापास, टोकन 

पद्धति,) 

  

तितिम 

  

२५००००० ०   ० ० २५००००० ० ० 



 

33 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१२२ 
LISA अतभमतुखकरर् र सहभागीिात्मक 

मलू्र्ाङ्कन 
  

तितिम 

  
१००००० १०००००   ० ० ० ० ० 

१२३ पर्यटन स्थिहरूको पतहचान, िााँर्ातचर, 

पाश्वयतचर र र्ोजना सतहिको  िस्िावेज 

िर्ारी 

  

तितिम 

  

५०००००         ५०००००    

१२४ पर्यटन गरुूर्ोजना र पर्यटन स्थिहरूको 

पवूायधार तवकास र्ोजना तनमायर् िथा 

िर्ारी 

  

तितिम 

१ 

वटा 

११०००००         ११०००००    

१२५ नगर सडक र्ािार्ाि गरुूर्ोजना 

(MTMP) िर्ारी 
  

तितिम 

  
२००००००         २००००००    

१२६ केही पवूायधार र अन्त्र् आर्ोजनाहरूको 

सभेक्षर् र DPRिर्ारी   

तितिम ५ 

र्ोज

ना 

३००००००         ३००००००    

१२७ मखु्र् मखु्र् सडक िथा र्ोजनाहरूको 

IEE गन े
  

तितिम 

  
१००००००         १००००००    

१२८  खतनज उत्खननस्थिको पतहचान र IEE 

िर्ारी 
  

तितिम 

  
१००००००         १००००००    

१२९ सडक क्षेरातधकारको िगि कट्टा र 

सावयजतनक जग्गा संरक्षर् कार्यक्रम 
  

तितिम 

  
१००००००         १००००००    

१३० 
तितिम बजार तसतस ्र्ामरेा ममयि 

कार्यक्रम 
  

वडा नं. १ 

२ ४   
५००००० ११०४१९       ३८९५८१    

१३१ तितिम बजार सडक बत्ती ममयि कार्यक्रम 
  

वडा नं. १ 

२  ४   
३०००००         ३०००००    

१३२ वडा कार्ायिर्हरू र सावयजतनक 

तनकार्हरूमा वैकतल्पक ऊजाय कार्यक्रम 
  

तितिम 

  
२५०००००         २५०००००    
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१३३ परकार महासंघ सञ्चािन िथा कार्यक्रम 

सञ्चािन अनिुान 
  

तितिम 

  
५००००० १७५०००       ३२५०००    

१३४ सावयजतनक सनुवुाई िथा सामातजक 

परीक्षर् कार्यक्रम 
  

तितिम 

  
७०००००         ७०००००    

१३५ स्थानीर् एिएम रेतडर्ो र स्थानीर् 

पतरकाबाट कल्र्ार्कारी  सचूना संपे्रर्र्  
  

तितिम 

  
४२००००         ४२००००    

१३६ श्रतमक िथा अपाङहुको तबमा कार्यक्रम   तितिम 
  ५०००००         ५०००००    

१३७ नागररकसाँग जनप्रतितनतध संवाि कार्यक्रम   तितिम 
  २१९७०१ २१९७०१       ०    

१३८ झोिङ्ुग ेपिु हरेािुको पाररश्रतमक   तितिम 
  २००००० २०००००       ०    

१३९ पााँचथर उद्योग वातर्ज्र् संघिाई संझौिा 

बमोतजमको राजस्व तििाय  
  

तितिम 

  
५०००००         ५०००००    

१४० वडाका प्रवेष र वतहगयमन तवन्त्िमुा सचेिना 

मिुक होतडयङबोडय राख्न े
  

तितिम 

  
५००००० ५०००००       ०    

 १४१  प्रिषे परकार कल्र्ार् कोर् अनिुान   तितिम 
  २०००००         २०००००    

 १४२ 
तवतभन्त्न व्र्तक्त िथा संघसंस्थािाई 

आतथयक सहार्िा 
  

तितिम 

  
१०००००० ०       १००००००    

 १४३ 
तितिम नगरका स्थानहुको मौतिक 

नामाकरर् सम्बतन्त्ध अध्र्र्न 
  

तितिम 

  
२००००० २०००००            

  कुिजम्मा        १९१२६४१२० ५५५५४००० ११०५०००० ८००००० ४६१११२० ११८३००००० १३२४००० ० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

 
 
 

वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

 

आ.व.२०७८/७९  

वडा नं. १  

क्र.सं

. 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्त्वर्

न हुन े

स्थान 

तवतनर्ोजन ु. 

श्रोि 

 तवतिर् समनीकरर् राजश्व वाडिाड  

आन्त्िररक संघ  प्रिषे  संघ  प्रिषे  जनसहभागीिा 

पवुयधार तवकास २५००००० ० २५००००० ० ० ० ० 

१ नव कोतपिा कृतर् भवन ममयि वडा नं. १ ५०००००   ५०००००         

२ तकरााँि तसडीमागय तनमायर् वडा नं. १ ५०००००   ५०००००         

३ धनेश्वरको घरबाट के तव रानाको घर जान ेमोटरबाटो वडा नं. १ ५०००००   ५०००००         

४ 
िुङुपा जाने बाटोबाट हरी भट्टराईको घर हुाँि ैिािोट जाने 

मोटरबाटो स्िरोन्त्निी 
वडा नं. १ ५०००००   ५०००००         

५ मािबास ेिगुाय बााँस्कोटाको घरबाट बरडााँडा जोड्ने मोटरबाटो वडा नं. १ २५००००   २५००००         

 ६ तसस्नेखोप तवद्यिु तवस्िार वडा नं. १ १०००००   १०००००         

 ७ खानपेानी व्र्वस्थापन वडा नं. १ १५००००   १५००००         

आतथयक तवकास ४००००० ० ० २००००० ० ० २००००० 

८ ५० प्रतिषि सहकार्यमा गोठ खोर सधुार अनिुान वडा नं. १ ४००००० ० ० २००००० ० ० २००००० 

सामातजक तवकास १०००००० ० ० ० ० १०००००० ० 

९ अपाङ्गिा भएको व्र्ातक्तिाई सहार्क सामाग्री खररि  वडा नं. १ ७५००० ० ० ० ० ७५०००   
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१० वडा नं.१ अन्त्िगयिको बा. तव.के िाई सामातग्र तविरर् वडा नं. १ १५०००० ० ० ० ० १५००००   

११ जेष्ठ नागररक सहार्क सामाग्री खररि वडा नं. १ ७५००० ० ० ० ० ७५०००   

१२ 
तवपन्त्न ितिि मतहिािाई गतुडर्ा बनाउने एडभान्त्स 

तसपमिुक िातिम 
वडा नं. १ १००००० ० ० ० ० १०००००   

१३ वडाका तवपन्त्न मतहिािाई झोिा बनाउने िातिम संचािन वडा नं. १ १००००० ० ० ० ० १०००००   

१४ 
वडाका आतिवासी जनजातिहुिाई क्षमिा अतभवदृ्धी 

िातिम 
वडा नं. १ १००००० ० ० ० ० १०००००   

१५ िाग ुऔर्ध ओसार पसार तवुद्ध जनचेिना कार्यक्रम  वडा नं. १ ५०००० ० ० ० ० ५००००   

१६ खेिकुि तवकास िथा प्रवद्धयन वडा नं. १ १५०००० ० ० ० ० १५००००   

१७ 
पर्यटन प्रबद्धयनमा नागररकको भतुमका सम्बतन्त्ध जनचेिना 

कार्यक्रम 
वडा नं. १ २००००० ० ० ० ० २०००००   

सषुासन िथा संस्थागि तवकास ७००००० ० ० ० ० ७००००० ० 

१८ वडा कार्ायिर्को िागी कम्प्र्टुर/ल्र्ापटप तप्रन्त्टर खररि वडा नं. १ २५०००० ० ० ० ० २५००००   

१९ रातिक कार्ायिर् व्र्वस्थापन वडा नं. १ ५०००० ० ० ० ० ५००००   

२० अस्थाई प्रहरी तवट षतनवारे वडा नं. १ ५०००० ० ० ० ० ५००००   

२१ तवतभन्त्न संचार माध्र्ममा सचुना प्रषारर्  वडा नं. १ १००००० ० ० ० ० १०००००   

२२ वडा कार्ायिर् व्र्वस्थापन वडा नं. १ २५०००० ० ० ० ० २५००००   

वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापन ६००००० ० ० ३५०००० ० २५०००० ० 

२३ तवपि व्र्वस्थापन वडा नं. १ ३५०००० ० ० ३५०००० ० ०   

२४ बजार व्र्वस्थापन वडा नं. १ २५०००० ० ० ० ० २५००००   

जम्मा रकम ५२००००० ० २५००००० ५५०००० ० १९५०००० २००००० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

बातर्यक तवकास कार्यक्रम 

आ.व.२०७८/७९ 

 

वडा नं. २  

क्र.

सं. 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्त्वर्न 

हुने स्थान 
तवतनर्ोजन ु. 

श्रोि 

 तवतिर् समनीकरर् राजश्व वाडिाड  

आन्त्िररक संघ प्रिषे संघ प्रिषे जनसहभागीिा 

पवुयधार तवकास २४००००० ० २४००००० ० ० ० ० 

१ एस रतनङ-राजेषको घर- वडा कार्ायिर् सडक स्िरोन्त्निी वडा नं. २ ४००००० ० ४००००० ० ० ०   

२ अकि बहािरुको घर-टावरडााँडा-िेतमिी ्वाटर सडक स्िरोन्त्निी वडा नं. २ १५०००० ० १५०००० ० ० ०   

३ तसचाई गेट प्रगिी टोि जाने सडक स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २ १००००० ० १००००० ० ० ०   

४ जगबुर ग्र्ावन ेटार हुाँि ैमध्र्पहाडी जोड्ने सडक स्िरोन्त्निी वडा नं. २ १००००० ० १००००० ० ० ०   

५ 
जल्पा मतन्त्िर-नरेन्त्र केुङको घर-कृष्ट्र् बााँस्कोटाको घरसम्मको 

सडक स्िरोन्त्निी 
वडा नं. २ १००००० ० १००००० ० ० ०   

६ िािखकय ,ठाडे तिपेज िाईन तबस्िार वडा नं. २ २००००० ० २००००० ० ० ०   

७ घमु्िी बजार िथा सातम्िनका सडक बत्ती ममयि िथा तबस्िार  वडा नं. २ २००००० ० २००००० ० ० ०   

८ जल्पा मतन्त्िर स्िरोन्त्निी वडा नं. २ १५०००० ० १५०००० ० ० ०   

९ सतहि िखन थापा सामिुातर्क भवन तनमायर् वडा नं. २ ३००००० ० ३००००० ० ० ०   

१० सातवक २ पल्िोटारका पत्क नािीहु सरसिाई गन े वडा नं. २ १५०००० ० १५०००० ० ० ०   

११ वडाका सम्परु्य सडकहु सरसिाई कार्यक्रम वडा नं. २ ३००००० ० ३००००० ० ० ०   

१२ ईन्त्र  ढुङ्गानाको घर िेउ बरको बोटमा गोरेटोबाटो ममयि वडा नं. २ १००००० ० १००००० ० ० ०   

१३ िेतमति ्वाटर बाट आमी्र्ाम गटेसम्मको गोरेटो बाटो ममयि वडा नं. २ १००००० ० १००००० ० ० ०   

१५ रातिक कार्ायिर् जान ेबाटोमा स्ल्र्ाव तनमायर् वडा नं. २ ५००००   ५००००         

आतथयक तवकास ९५०००० ० ० ० ० ६५०००० ३००००० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

१६ 
५०% अनिुानमा कृर्कहुिाई कृतर् सामाग्री िथा  तवउ 

तवजन/तवुवा तविरर् 
वडा नं. २ ६००००० ० ० ० ० ३००००० ३००००० 

१७ हो्मा कुिो महुान भई िाटीमरे आउने कुिो स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २ १००००० ० ० ० ० १००००० ० 

१८ मिुुके कुिो स्िर उन्त्नोिी  वडा नं. २ १५०००० ० ० ० ० १५०००० ० 

 १९ तितिम २ बिासे होम स्टेिाई सामाग्री खररि िथा तविरर् वडा नं. २ १००००० ० ० ० ० १००००० ० 

सामातजक तवकास ११५०००० ० ० ० ० ११५०००० ० 

२१ तिपज्र्ोिी आ.तव. मा पखायि िगाउने वडा नं. २ १००००० ० ० ० ० १०००००   

२२ कातिका मा.तव. सातम्िन तवधािर्मा  तवधिु वईररङ गन े वडा नं. २ १००००० ० ० ० ० १०००००   

२३ सरु्ोिर् आ.तव. पल्िोटारमा बाितबकास केन्त्र स्थापना वडा नं. २ १००००० ० ० ० ० १०००००   
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कार्ािन्वर्न 
िनुे स्थान 

र्वलनर्ोजन रु. 
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आन्तररक संघ  प्रिेश  संघ  प्रिेश  जनसहभागीिा 

पवुयधार तवकास २५००००० ० २५००००० ० ० ० ० 

१ गर्षे टोि, िउेरािी कमि बराि टोि, िेमेसवुा हातत्तिङु रर्ाक ओपन वडा नं. ९ ६००००० ० ६००००० ० ० ०   
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७ िेमेसवुा आ.तब.कम्पाउण्ड घरेाबारा वडा नं. ९ १००००० ० १००००० ० ० ०   

८ िेमेसवुा आ.तब.तजर्य भवन ममयि सम्भार  वडा नं. ९ १००००० ० १००००० ० ० ०   

९ तसद्धकातिका आ.तब.तबद्यातथय तिवाखाजा घर तनमायर् वडा नं. ९ १००००० ० १००००० ० ० ०   
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११ ५० प्रतिषि अनिुानमा गोठ सधुार कार्यक्रम वडा नं. ९ २००००० ० ० १००००० ० ० १००००० 

१२ मतहिा जागरर् बहुउिशे्र् कृतर् सहकारी संस्था मािय ि तबउ तबिरर् कार्यक्रम वडा नं. ९ १००००० ० ० १००००० ० ०  

१३ िुम्िाबङु बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था ब्र्बस्थापन वडा नं. ९ ५०००० ५०००० ० ० ० ०   
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२ 

तितिम नगरपातिका वडा न.ं १० मोटरबाटो सरसिाई िथा सेपनेी तितिगाधारा 

पिमढोका चन्त्र बहािरुको घर जान ेमोटरबाटो र पानीघाट िािेििङु जोड्ने 

मोटरबाटो तनमायर् 

वडा नं. १० 

३००००० ० ३००००० ० ० ०   

३ आसमान ेसचिेना केन्त्र हुि ैिङिरुा आम्बेबङु जोड्ने मोटरबाटो तनमायर्  वडा नं. १० ३००००० ० ३००००० ० ० ०   

४ मठ मतन्त्िर िथा खोप केन्त्रिाई जस्िापािा खररि वडा नं. १० ३००००० ० ३००००० ० ० ०   

५ धरखरे तचउरीबोटे मोटरबाटो तनमायर् वडा नं. १० १००००० ० १००००० ० ० ०   

६ ईमान तसं रंगषािा स्िरउन्त्निी  वडा नं. १० २००००० ० २००००० ० ० ०   

७ र्ाङनाम िुटबि ्विबाट ग्रासुट िातिम वडा नं. १० १००००० ० १००००० ० ० ०   
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१० खानपेानी तिप्टीङ संचािनका िागी अक्षर्कोर् जम्मा वडा नं. १० ७००००० ० ७००००० ० ० ०   

११ तवष्ट्र् ुथाम्सहुाङ घर िेउ हुि ैवरको बोट कामी गााँउ जोड्न ेमोटरबाट तनमायर् वडा नं. १० १००००० ० १००००० ० ० ०   

१२ जेठीबर पातथभरा मोटरबाटो तनमायर्  वडा नं. १० १००००० ० १००००० ० ० ०   

आतथयक तवकास ९००००० २००००० ५००००० ० ० ० २००००० 

१३ ५० प्रतिषि अनिुानमा बंगरु/ बाख्रा खोर तनमायर्  वडा नं. १० ४००००० ० २००००० ० ०   २००००० 
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१५ उत्कृष्ठ कृर्क सम्मान कार्यक्रम वडा नं. १० १००००० १००००० ० ० ० ०   

१६ र्ाङनाम बचि िथा सहकारी संस्था िाई सामातग्र खररि वडा नं. १० १००००० १००००० ० ० ० ०   

१७ तसंचाई िथा खानेपानी पाईप िथा पोति टेकं खररि  वडा नं. १० ३००००० ० ३००००० ० ० ०   

सामातजक तवकास ७५०००० ३००००० ० ४५०००० ० ० ० 

१८ मतहिािाई तसिाई कटाई िातिम  वडा नं. १० १००००० १००००० ० ० ० ०   

१९ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम वडा नं. १० ५०००० ५०००० ० ० ० ०   

२० कृर्क अपाङ्गिा तमतिजिुी समहुको कोर् स्थापना वडा नं. १० ५०००० ५०००० ० ० ० ०   

२१ महागुु  िाल्गनु्त्निको मतुिय पररसर ममयि संभार वडा नं. १० ३००००० ० ० ३००००० ० ०   

२२ प्रहरी चौकी र्ाङनामको भईु ढिान वडा नं. १० १५०००० ० ० १५०००० ० ०   

२३ स्वास््र् चौकी र्ाङनामको सामातग्र खररि वडा नं. १० १००००० १००००० ० ० ० ०   

सषुासन िथा संस्थागि तवकास  ५००००० ५००००० ० ० ० ० ० 

२४ परपतरका िथा संचार खचय  वडा नं. १० ५०००० ५०००० ० ० ० ०   

२५ गाडी ममयि िथा ईन्त्धन खचय  वडा नं. १० १००००० १००००० ० ० ० ०   

२६ वडा कार्ायिर् उिघाटन िथा सामातग्र खररि वडा नं. १० १००००० १००००० ० ० ० ०   

२७ वडा कार्ायिर्को ल्र्ाटप खररि वडा नं. १० १००००० १००००० ० ० ० ०   

२८ मतहिािाई काननु सम्बतन्त्धि जनचेिना िातिम वडा नं. १० १५०००० १५०००० ० ० ० ०   

वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापन ५००००० ० १००००० ० ० ४००००० ० 

२९ कोतभड १९ को स्वास््र् िथा सरुक्षा सम्बन्त्धी सामाग्री खररि वडा नं. १० १००००० ० १००००० ० ० ० ० 

३० जिधार संरक्षर् /जिधार उत्पन्त्न प्रकोप तनर्न्त्रर् कार्यक्रम वडा नं. १० २००००० ० ० ० ० २००००० ० 

३२ वकृ्षरोपर् कार्यक्रम िथा  जािी खररि वडा नं. १० ५०००० ० ० ० ० ५०००० ० 

३३ पर्यटतकर् क्षेरमा तवश्राम स्थि तनमायर् वडा नं. १० १५०००० ० ० ० ० १५०००० ० 

जम्मा रकम ५२००००० १०००००० ३१५०००० ४५०००० ० ४००००० २००००० 

          

                    



 

59 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

वार्षिक र्वकास कार्िक्रम  

आ.व.२०७८/७९  

वडा नं. ११  

क्र.सं

. 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्त्वर्न 

हुने स्थान 

तवतनर्ोजन 

ु. 

श्रोि  

 तवतिर् समनीकरर् राजश्व वाडिाड  

आन्त्िररक संघ  प्रिषे  संघ  प्रिषे  जनसहभागीिा 

पवुयधार तवकास २६५०००० ० २६५०००० ० ० ० ० 

१ वडा तभरका सडकहु सरसिाई  वडा नं. ११ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

२ कातिका मतन्त्िर तनमायर् िथा व्र्वस्थापन  वडा नं. ११ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

३ तपपिबोटे पञ्चतमघाट मोटरबाटो ममयि  वडा नं. ११ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

४ आम्िाचमु,आम्बोटे,पाचेिोभान मोटरबाटो तवस्िार  वडा नं. ११ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

५ चिरा गोिाई बाबङ्ुगा मोटरबाटो ममयि वडा नं. ११ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

६ ११ नं. वडा प्रवेष सतहि गेट तनमायर्  वडा नं. ११ १५०००० ० १५०००० ० ० ०   

आतथयक तवकास १२५०००० १००००० ० ६५०००० ० ० ५००००० 

१९ र्वुा ितक्षि स्वरोजगार कार्यक्रम संचािन वडा नं. ११ १५०००० ० ० १५०००० ० ०   

२० कृतर् उपकरर् िथा सामाग्री खररि ५० प्रतिषि अनिुान कार्यक्रम सन्त्चािन वडा नं. ११ ७००००० ० ० ३५०००० ० ० ३५०००० 

२१ बाख्राको खोर र सुंगरुको खोर तनमायर् ५० प्रतिषि अनिुान कार्यक्रम सञ्चािन  वडा नं. ११ ३००००० ० ० १५०००० ० ० १५०००० 

२२ पष ूउपचार िथा कृतरम गभायधान कार्यक्रम सञ्चािन  वडा नं. ११ १००००० १००००० ० ० ० ०   

२३ सामातजक तवकास  ७४१००० ० ० ० ० ७४१००० ० 

२४ स्वर्म सेवक तषक्षक पररचािन खचय (ितृिर्ा आ.तव.र कातिका मातव बाबङ्ुगा) वडा नं. ११ २१६००० ० ० ० ० २१६०००  

२५ नौमति बाजा खररि  वडा नं. ११ १५०००० ० ० ० ० १५००००  

२६ खानपेानी पामप खररि  वडा नं. ११ १५०००० ० ० ० ० १५००००  
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२७ ितक्षि समहु कार्यक्रम सञ्चािन वडा नं. ११ १००००० ० ० ० ० १०००००  

२८ आधारभिु स्वास््र् चौकी र प्रहरी चौकी व्र्वस्थापन  वडा नं. ११ ५०००० ० ० ० ० ५००००  

२९ जतस्वर धमयषािा व्र्वस्थापन  वडा नं. ११ ७५००० ० ० ० ० ७५०००   

संस्थागि तवकास िथा सेवा प्रवाह 359000 359000 0 0 0 0 0 

३० 
एकि िथा तवपन्त्न मतहिाहुको आतथयक उन्त्नतिका िातग िोकि कुखरुाको 

चल्िा तविरर् कार्यक्रम 
वडा नं. ११ ७५००० ७५००० ० ० ० ० ० 

३१ उपभोक्ता सतमतििाई िातिम  वडा नं. ११ ५०००० ५०००० ० ० ० ० ० 

३२ वडा कार्ायिर्को सन्त्िषे मिुक सचूना प्रषारर् खचय  वडा नं. ११ ५०००० ५०००० ० ० ० ० ० 

३३ वडा कार्ायिर् व्र्वस्थापन  वडा नं. ११ ७५००० ७५००० ० ० ० ० ० 

 ३४ कार्ायिर्को तवतवध खचय  वडा नं. ११ ७५००० ७५००० ० ० ० ० ० 

 ३५ मेितमिाप सतमति बैठक खचय वडा नं. ११ ३४००० ३४००० ० ० ० ० ० 

वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापन ५००००० ० २५०००० २५०००० ० ० ० 

३६ भैपरी आउने प्रकृतिक प्रकोप  वडा नं. ११ १००००० ० १००००० ० ० ०   

 ३७ िेमेखोिा कातिके खोल्सी िट बन्त्धन  वडा नं. ११ २५००००     २५००००       

 ३८ भैपरी आउने तवपि व्र्वस्थापन  वडा नं. ११ १५००००   १५००००         

जम्मा रकम ५५००००० ४५९००० २९००००० ५००००० 0 ७४१००० ५००००० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

 
 
 

वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

 

आ.व.२०७८/७९  

वडा नं. १२  

क्र.सं

. 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्त्वर्न 

हुने स्थान 
तवतनर्ोजन ु. 

श्रोि 

 तवतिर् समनीकरर् राजश्व वाडिाड  

आन्त्िररक संघ  प्रिषे  संघ  प्रिषे    

पवुयधार तवकास २१००००० ० २१००००० ० ० ० ० 

१ स्थातनर् मोटरबाटो हुको ममयि सधुार वडा नं. १२ १०००००० ० १०००००० ० ० ०  

२ मोति कुवा तवसाउन ेचमेति गोिाई ढुकुटी सडक तनमायर् वडा नं. १२ ४००००० ० ४००००० ० ० ०  

३ तङङमा च्र्ाङिर्पु गमु्वा गेट तनमायर् वडा नं. १२ २००००० ० २००००० ० ० ०  

४ तपपिबोटे मतहिा भवन षौचािर् तनमायर् वडा नं. १२ २००००० ० २००००० ० ० ०  

५ जररङ्गे िुिबारी पथमागय तसंडी तवस्िार वडा नं. १२ २००००० ० २००००० ० ० ०  

६ ज्ञानज्र्ोिी मतन्त्िर षौचािर् ममयि वडा नं. १२ १००००० ० १००००० ० ० ०  

आतथयक तवकास ५००००० ० ० ५००००० ० ० ० 

७ कृतर् तवकास कार्यक्रम ० ० ० ० ० ० ०   

सामातजक तवकास १५५०००० ० ० ० ० १५५०००० ० 

८ षैतक्षक तवकास कार्यक्रम  ० ० ० ० ० ० ५०००००   
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९ ितक्षि तवकास कार्यक्रम वडा नं. १२ ५००००० ० ० ० ० ५०००००   

१० स्थानीर् स्वास््र् व्र्वस्थापन वडा नं. १२ ५००००० ० ० ० ० ५०००००   

११ मेितमिाप सतमति व्र्वस्थापन खचय वडा नं. १२ ५०००० ० ० ० ० ५००००   

संस्थागि तवकास िथा सेवा प्रवाह ३५०००० ३५०००० ० ० ० ० ० 

१२ वडा कार्ायिर् भैपरी खचय वडा नं. १२ २००००० २००००० ० ० ० ०  

१३ प्रहरी चौकी कार्ायिर् सामाग्री खररि वडा नं. १२ १५०००० १५००००           

वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापन ५००००० ० ५००००० ० ० ० ० 

१४ तवपि व्र्वस्थापन र राहि वडा नं. १२ ५००००० ० ५००००० ० ० ० ० 

जम्मा रकम ५०००००० ३५०००० २६००००० ५००००० ० १५५०००० ० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

 

 

 

वातर्यक तवकास कार्यक्रम 

 

आ.व.२०७८/७९  

वडा नं. १३  

क्र.सं

. 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्त्वर्न 

हुने स्थान 

तवतनर्ोजन 

ु. 

श्रोि 

 तवतिर् समनीकरर् राजश्व वाडिाड  

आन्त्िररक संघ  प्रिषे  संघ  प्रिषे  जनसहभागीिा 

पवुयधार तवकास २५००००० ० २५००००० ० ० ० ० 

१ पंचमी, िउेरािी, जेभाि,े िातमडााँडा सडक स्िरउन्त्निी वडा नं. १३ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

२ िो्टे, सतु्सङ जरेुढुंगा मोटरबाटो तनमायर् वडा नं. १३ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

३ चोमेन र्वुा कल्व भवन तनमायर् वडा नं. १३ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

४ सावयजतनक षौचािर् तनमायर् स्र्ािधोिी वडा नं. १३ १५०००० ० १५०००० ० ० ०   

५ सडक ममयि र्ोजना तितिम १३ वडा नं. १३ ८५०००० ० ८५०००० ० ० ०   

आतथयक तवकास १४००००० ० ४५०००० ३००००० ० ० ६५०००० 

६ ५०% अनिुानमा प्िातस्टक टनेि तबिरर् कार्यक्रम वडा नं. १३ ६००००० ० ० ३००००० ० ० ३००००० 

७ ५०% अनिुानमा कम्वामयन तमि तविरर् कार्यक्रम वडा नं. १३ ७००००० ० ३५०००० ० ० ० ३५०००० 

८ कति नसयरी उत्पािन कार्यक्रम वडा नं. १३ १००००० ० १००००० ० ० ०   

सामातजक तवकास ७५०००० ० ० ० ० ७५०००० ० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

९ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम वडा नं. १३ २००००० ० ० ० ० २०००००   

१० आतिवासी जनजाति सास्कृतिक महोत्सव वडा नं. १३ १००००० ० ० ० ० १०००००   

११ मतहिा क्षमिा तबकास कार्यक्रम वडा नं. १३ १००००० ० ० ० ० १०००००   

१२ ितिि उत्थान कार्यक्रम (तसपमिुक िातिम) वडा नं. १३ १००००० ० ० ० ० १०००००   

१३ तबद्याथीिामय झोिा तबिरर् कार्यक्रम वडा नं. १३ २५०००० ० ० ० ० २५००००   

संस्थागि तवकास िथा सेवा प्रवाह ५००००० ५००००० ० ० ० ० ० 

१४ िेजङु,तरवेर्ी,कृर्ी सहकारी,कम्प्र्टुर तप्रन्त्टर खररि वडा नं. १३ १००००० १००००० ० ० ० ०   

१५ प्िातस्टक टेवि कुसी खररि सातवक िङुुपा ९ वडा नं. १३ १००००० १००००० ० ० ० ०   

 १६ ितनयचर खररि( तस्टि िराज सोिासेट आिी) वडा नं. १३ ३००००० ३०००००           

वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापन ५००००० ० ० ५००००० ० ० ० 

१७ तबपि ब्र्वस्थापन िथा न्त्र्तुनकरर् सहतजकरर् िातिम वडा नं. १३ १००००० ० ० १००००० ० ० ० 

१८ तवपि भैपरी आउन ेकार्यक्रम वडा नं. १३ २००००० ० ० २००००० ० ० ० 

१९ मकैवारी ठुिोडुढ वकृ्षरोपर् कार्यक्रम वडा नं. १३ १००००० ० ० १००००० ० ० ० 

२० प्िातस्टक पाि खररि कार्यक्रम वडा नं. १३ १००००० ० ० १००००० ० ० ० 

जम्मा रकम ५६५०००० ५००००० २९५०००० ८००००० ० ७५०००० ६५०००० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

वातर्यक तवकास कार्यक्रम 

आ.व.२०७८/७९  

वडा नं. १४  

क्र.सं

. 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्त्वर्न 

हुने स्थान 

तवतनर्ोजन 

ु. 

श्रोि 

 तवतिर् समनीकरर् राजश्व वाडिाड  

आन्त्िररक संघ  प्रिषे  संघ  प्रिषे  जनसहभातगिा  

पवुयधार तवकास २१००००० ० २१००००० ० ० ० ० 

१ सानोभाि ुखोप मिुडााँडा मोटर बाटो तनमायर्  वडा नं. १४ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

२ सकेु पतसंग ेधरुाडााँडा मोटर बाटो तनमायर्  वडा नं. १४ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

३ भैुप ेचौिारो तिवाङडााँडा हुि ैकडेनी जाने मोटर बाटो तनमायर्  वडा नं. १४ ५००००० ० ५००००० ० ० ०   

४ 
पौवा भञ्ज्र्ाङ जैबारी ििरेभरी िुल्पा र जैबारी गधुयम वासमु िुल्पा िुङुपा 

भञ्ज्र्ाङ मोटर बाटो ममयि  
वडा नं. १४ 

३००००० ० ३००००० ० ० ०   

५ अग्रीगााँउ गैरीगााँउ डााँडागााँउ पतेल्टसेट ििामे पोि खररि  वडा नं. १४ ३००००० ० ३००००० ० ० ०   

आतथयक तवकास ७००००० ० ० ७००००० ० ० ० 

६ कडेनी िुङुपा भञ्ज्र्ाङ कुिो ममयि  वडा नं. १४ १५०००० ० ० १५०००० ० ०   

७ बास्बोटे पेतल्टकसेट कुिो ममयि  वडा नं. १४ १५०००० ० ० १५०००० ० ०   

८ आप्तवा खेिघारी हामयडो कुिो ममयि  वडा नं. १४ १००००० ० ० १००००० ० ०   

९ साचो खोिा मिुडााँडा कुिो ममयि  वडा नं. १४ १००००० ० ० १००००० ० ०   

१० खेसेवा र्ाङसवुा कुिो ममयि  वडा नं. १४ १००००० ० ० १००००० ० ०   

 ११ खाध्र् सरुक्षा िथा जीतवकोपाजयन  संग साझेिारी कार्यक्रम  वडा नं. १४ १०००००   १०००००     

सामातजक तवकास १४५०००० ११००००० ० ३५०००० ० ० ० 

१२ अपाङ आर् आजयन कार्यकंम  वडा नं. १४ ५०००० ५०००० ० ० ० ०  
१३ ितिि आर् आजयन कार्यक्रम  वडा नं. १४ ७५००० ७५००० ० ० ० ०  

१४ आतिवासी जनजािी भार्ा प्रतषक्षर् कार्यक्रम  वडा नं. १४ १५०००० १५०००० ० ० ० ०  
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

 

 

 

 

१५ बािबातिका सम्बन्त्धीि कार्यक्रम  वडा नं. १४ ७५००० ७५००० ० ० ० ०   

१६ मतहिा आर् आजयन सम्न्त्धीि कार्यक्रम  वडा नं. १४ १५०००० १५०००० ० ० ० ०   

१७ महािवे गपेु्तश्वर मा.तव. षैतक्षक अन्त्ितक्रर्ा  कार्यक्रम  वडा नं. १४ २००००० २००००० ० ० ० ०   

१८ काङसोरे िागो वनेम खेि मिैान उरघाटन साथै वडा स्िरीर् िुटबि खेि  वडा नं. १४ २५०००० २५०००० ० ० ० ०   

१९ सानो खानपेानी महुान मन्त्टेक तनमायर्  वडा नं. १४ ७५००० ० ० ७५००० ० ०   

२० डेरीवाङ खानपेानी महुान मन्त्टेक तनमायर्  वडा नं. १४ ७५००० ० ० ७५००० ० ०   

२१ िल्िो वासमु बाितवकास षौचािर् तनमायर्  वडा नं. १४ ५०००० ० ० ५०००० ० ०   

२२ रागटेार िवेीथान टहरा तनमायर्  वडा नं. १४ ५०००० ० ० ५०००० ० ०   

२३  सनुगाभा खानेपानी महुान मन्त्टेक तनमायर्  वडा नं. १४ १००००० ० ० १००००० ० ०   

२४ माउण्ड तसनामय ितनचयर खररि  वडा नं. १४ ५०००० ५०००० ० ० ० ०   

२५ जिकन्त्र्ा आ.तव.भवन ममयि वडा नं. १४ १००००० १००००० ० ० ० ०   

संस्थागि तवकास िथा सेवा प्रवाह ५५०००० ४५०००० १००००० ० ० ० ० 

२६ कािपोखरी जतडबटुी अिैची कृतर् सहकारी  कम्प्र्टुर िथा सफ्टवेर्र खररि  वडा नं. १४ २००००० २००००० ० ० ० ०  
२७ वडा कार्ायिर् सोिर खररि  वडा नं. १४ १००००० ० १००००० ० ० ०  
२८ महािवे आ.तव.ितनयचर खररि  वडा नं. १४ १००००० १००००० ० ० ० ० ० 

२९ वडा १४ को विृतचर तनमायर् सचुना प्रसारर्  वडा नं. १४ १५०००० १५०००० ० ० ० ० ० 

वािावरर् िथा तवपि व्र्वस्थापन २००००० ० ० २००००० ० ० ० 

३० तवपि व्र्वस्थापन  वडा नं. १४ २००००० ० ० २००००० ० ०  
जम्मा रकम ५०००००० १५५०००० २२००००० १२५०००० ० ० ० 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

बातर्यक तवकास कार्यक्रम 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,  

आ व  २०७८।७९ 

तस न आर्ोजनाको नाम  वडा न ं

सचुीकृि 

वेरोजगार  

संख्र्ा 

र्वुा रोजगार ुपान्त्िरर् 

पहि आर्ोजना 

प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्यक्रम 
कामिार संख्र्ा 

१ ओझाघतुम्िबाट डुङ्कुरे हुि ैिुङ्गुपा जाने मोटरबाटो सोतिङ्ग १ ११२ ० ५४९८८१ ९५३ जना 

२ साव्राङ्ग साघबुोटे मोटरबाटो सोतिङ्ग १   २३४२६२ ० ४०६ जना 

३ 
अकिवहािरुको घर िेउबाट टावर डााँडा र चापाबोटेबाट अकिबहािरुको घरसम्मको तसंढी 

मागय स्िरोन्त्निी  २ ८२ ० २०१३७३ ३४९ जना 

४ 
जमन्त्र तिवाररको  घर ितेख जामनु ेखोिापारी जाने गोरेटो बाटो िथा िगंाि गाउाँबाट हो्मा 

खोिासम्मको गोरेटो बाटो ममयि २   १७१३६९ ० २९७ जना 

५ 
कातिका मा तव सातम्िनबाट सौरे िािखकय  िथा सातम्िन ितेख कृष्ट्र् मतन्त्िर हुि ै

अखौिेसम्मको गोरेटो बाटो ममयि २   ० २०१३७३ ३४९ जना 

६ िातिखकय  ितेख रानीटार जाने र्िम्वर सडक स्िरोन्त्निी ३ ७२ ० ३५३७०१ ६१३ जना 

७ व्सकतटङ्ग नाम्ि ुखोिा सडक स्िरोन्त्निी ३   १५०५९७ ० २६१जना 

८ बदु्धपाकय  तसडीं मागय तनमायर् िथा ममयि ४ ११४ ० ५५९६९० ९७० जना 

९ सामिुातर्क समाधीस्थि थमु्की र्ास्रमु्बाडााँडा जाने बाटो स्िरोन्त्निी  ४   २३८३०१ ० ४१३ जना 

१० िेम्बािपु्पा ितेख वरकनेम्वा जोड्न ेमोटरबाटो सोतिङ्ग िथा नािी तनमायर् ५ १६२ ० ३९८१३० ६९० जना 

 ११ तिनमौिे िोब्रेकुटी तसढी तनमायर्  ५   ० ३९८१३० ६९१ जना 
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१८ मथङ्ुग साधटुार पिमागय तनमायर् ८   ४५००६० ० ७८० जना 

१९ खातम्चना मोटरबाटो सोतिङ्ग ९ ९० ० ४४१९८२ ७६६जना 

२० मच्िेबङ्ुग मोटरबाटो सोतिङ्ग ९   १८८१०२ ० ३२६ जना 
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२२ तितिङ्गा धारा खिङ्गाटार गोरेटो बाटो िथा तसढीं तनमायर् १०   १७३१०० ० ३०० जना 
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४ बदु्धमागय–कभडयहि पि मागय तनमायर् वडा नं. १ ३००००० 
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२६ पंचमी भन्त्ज्र्ाङ–िुिवारी सडक स्िरोन्त्निी वडा नं. १२ २०००००० 

२७ खािीङखोिा–तसकै्र मंिीर तसडी मागय तनमायर् वडा नं. १३ ५००००० 

२८ िुङुपाभन्त्ज्र्ाङ–पचंमीभन्त्ज्र्ाङ सडक स्िरोन्त्निी वडा नं. १३ १०००००० 

२९  रमाईिोचोक –ननुथिा–र्ासटुार सडक ममयि वडा नं १३ ७००००० 

३० बाघखोर–तसंगारे सडक रर्ाक खोल्ने वडा नं १३ २०००००० 

३१ िुल्पा–िुङुपा भन्त्ज्र्ाङ सडक स्िरोन्त्निी वडा नं. १४ २०००००० 
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७२ तसद्ध आ तव घिेगाउाँ घरेावारा वडा नं. ८ १००००० 

७३ ितक्ष्म आ तव खान्त्रुङ घरेावारा वडा नं. ८ १००००० 

७४ िुम्िाबङु मा तव खेि मिैान स्िरोन्त्निी वडा नं ९ ५००००० 

७५ प्रगिी आ तव घरेावारा वडा नं. १० १००००० 

७६ पतच्चसे आ तव घरेावारा वडा नं. १० १००००० 

७७ र्ाङनाम आ तव घरेावारा वडा नं. १० १००००० 

७८ कुम्भकर्य आ तव भमु िथा तभत्ता प्िा्ट र वडा नं. १० ४००००० 

७९ तसंहतसद्ध आ तव िेउतिन घरेावारा वडा नं. ११ १००००० 

८० hgr]tgf आ तव घरेावारा वडा नं. ११ १००००० 

८१ पातथभरा प्रातव पनु M तनमायर् वडा नं. ११ १०००००० 

८२ बधुकु आ तव घरेावारा वडा नं. १२ १००००० 

८३ जल्पा आ तव अधरुो भवन तनमायर् वडा नं. १३ १३००००० 

८४ महािवे गपेु्तश्वर मा तव घरेावारा  वडा नं १४ ६४५००० 

८५ नवकोतपिा र्वुा समहु खिे मैिान तनमायर् वडा नं १४ १०००००० 



 

73 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

  तसंचाई कुिो तनमायर् ममयि संभार 
 

३३५०००० 

८६ षतनवारे ढि तनमायर् वडा नं २ ५००००० 

८७ 

हो्माखोिा िगंाि गााँउ चातिसे 

 टारी कुिो ममयि वडा नं २ 

१५०००० 

८८ हवेाखोिा िुिुवा कुिो ममयि वडा नं ४ ५००००० 

८९ पंचमी चकु्रम्बा चामरथमु कुिो ममयि वडा नं ७ ५००००० 

९०  चनौटेखोिा बाझोगरा कुिो ममयि वडा नं ७ २००००० 

९१  बाझोगरा तभरगााँउ तसंचाम ममयि वडा नं ७ २००००० 

९२ बिासे कुिो तनमायर् वडा नं. १२ ५००००० 

९३ स्र्ािधोिी तसंचाई कुिो ममयि वडा नं १३ ५००००० 

९४ सपिेु खेिघारी र्ोङसोवा हाईड्रो कुिो ममयि वडा नं १४ ३००००० 

  खानपेानी आर्ोजनाहरू 
 २४००००० 

९५ तषवािर् टंकीधारा खानपेानी ममयि वडा नं. १ ३५०००० 

९६ कािरुी खानपेानी टंकी तनमायर् वडा नं ६ ५००००० 

९७ तभरकुन ेिमाखे खानपेानी र्ोजना ममयिसंभार वडा नं. ८ ५००००० 

९८ महािवे आ तव िो्टे खानेपानी ममयि वडा नं. १४ ५०००० 

९९ खेिघारी परुानो खानपेानी ममयि वडा नं १४ ५००००० 

१०० र्ाङसेवा खानपेानी ममयि वडा नं १४ ५००००० 

 
जम्मा ७५०००००० 

सडकवोडय नेपाि जम्मा ३०००००० 

क्र.स. आर्ोजनाको नाम संचािनहुन े स्थान तवतनर्ोतजि रकम 

१ िमुा खोल्सी खड्ग नेम्वाङको घर कातियके सडक ममयि वडा नं. १ १०००००० 

२ माल्वाखोिा धतुपडाडा िााँगे खोिा सडक ममयि वडा नं. ६ ५००००० 

३ हकिकिुङ िखेी िुम्िाबङु जोड्न ेसडक ममयि वडा नं. ६ ५००००० 

४ तमिडााँडा सातवक ४ ढोडेतन पचु्िारे मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. १० ५००००० 
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५ जररङ्ग ेतवसाउने धापटार बिासे सडक ममयि वडा नं. १२ ५००००० 

बातर्यक तवकास कार्यक्रम,  

अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थायपना कार्यक्रम  

आ.व. २०७८/०७९  

कोड तक्रर्ाकिापहु 
तजल्िा/पातिका 

/वडा 
मकाई 

आ. ब. २०७८/७९ को  

िक्ष्र् बजटे 

१ पररर्ाम १ माितृषष ुस्वास््र् सेवा कार्यक्रमको उपभोगमा बतृद्ध गरी आमा र तषषकुो स्वास््र्मा सधुार ल्र्ाउन े       

  नतिजा १.१: गभय जााँच, संस्थागि सतु्केरी एवं उत्तर प्रषिुी जांच बतृद्ध         
१.१.५ स्वास््र् संस्था र गेटवेका िातग ररचाजय खचय पातिका मोवामि िोन १०८ २७००० 

१.१.६ नव िम्पिीिाई षभुकामना काडय िपाई र तविरर् वडा काडय ६५० १९५०० 

१.१.७ स्वास््र् संस्थामा गभयविी मतहिाहुको ििाय र अध्र्ावतधक वडा गभयविी मतहिा १३५४ १३५४०० 

१.१.८ षभु कामना कार्यक्रमको सतमक्षा वडा पटक २४ १९६३९९ 

१.१.९ षभु कामना काडय िथा रतज्ट रको िपाई पातिका काडय १०१६ ४०६४० 

१.१.१० नव तववातहि िम्पिी (मतहिा र पुु र्) हुका िातग िोतिक एतसड च्की खररि पातिका मतहिा १०१६ ४११४८० 

१.१.१२ जन्त्मजाि अपाङ्गिा पतहचानका िातग नवजाि तषषकुो जााँच िथा रेकडय वडा नवजाि तषष ु ११४८ २२९६०० 

१.१.१४ प्रसिुी केन्त्रको सदुृतढकरर् पातिका वटा १ १५०००० 

 नतिजा १.२   बािस्वास््र् िथा पोर्र् सेवा सधुार   ० ० 

१.२.२ तवद्यािर्मा स्वास््र् पररक्षर् गरी तवकास हुन स्ने अपाङ्गिा रोकथाम गन ेतषतवर वडा तषतवर ७९ ११०६०० 

१.२.३ अपाङ्गिा रोकथामका िातग प्रेर्र् सेवा वडा व्र्तक्त २८ ५६००० 

१.२.४ सनुौिा हजार तिनका आमाहुका िातग पोर्र् सम्बन्त्धी तषक्षा वडा पटक ८० २०४००० 

१.२.५ तकषोर–तकषोरीिाई प्रजनन स्वास््र् र अपाङ्गिा रोकथाम सम्बन्त्धी तषक्षा वडा पटक ३६ ३६००० 

 २ पररर्ाम २ःः तस.तव.आर. कार्यक्रम मािय ि अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहुको तजवनको गरु्स्िरमा सधुार   ० ० 

 नतिजा २.१ ःः अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहुको सचूना अध्र्ावतधक एवं व्र्वस्थापन   ० ० 

२.१.३ पनुस्थायपना र्ोजना िथा प्रोिामि िर्ारी वडा व्र्तक्त ४९९ २४९५० 

२.२ नतिजा २.२ःः अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहुको स्वास््र्मा सधुार   ० ० 
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तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

२.२.३ स्वास््र् उपचारका िातग सहर्ोग वडा व्र्तक्त ८३ ६६४००० 

२.२.४ सहर्ोगी सामाग्रीका िातग सहर्ोग वडा व्र्तक्त ४० ३२०००० 

२.२.५ अपाङ्गिा भएका बािबातिकाहुिाई य पोर्र् सहर्ोग वडा व्र्तक्त २८ ५६००० 

२.२.६ स्व हरेचाहका िातग अतभभावक वा हरेचाह गन ेिाई तसप प्रिान पातिका पटक १ १२२००० 

२.२.७ तिजीर्ोथेरापी केन्त्र स्थापना र संचािन पातिका वटा १ १५०००० 

२.३ नतिजा २.३ःः तषक्षामा पहुाँच बतृद्ध   ० ० 

२.३.१ तवद्यािर् भनाय अतभर्ान सहर्ोग वडा व्र्तक्त २८ २८००० 

२.३.२ अपाङ्गिा भएका बािबातिकाहुका िातग घरमा आधाररि तषक्षा वडा व्र्तक्त २८ ५६००० 

२.४ नतिजा २.४ःः अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तका पाररवारको तजतवकोपाजयनमा सधुार   ० ० 

२.४.१ तसपमिुक र व्र्वसातर्क िातिम वडा व्र्तक्त ९८ ९८०००० 

२.४.३ अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहुको पररचर् परमा पहुाँच वडा व्र्तक्त २८ ९८०० 

२.५ नतिजा २.५ःः सामातजक तक्रर्ाकिापमा पहुाँच बतृद्घ   ० ० 

२.५.१ सामिुातर्क समहुहुिाई अपाङ्गिा सम्बतन्त्ध अतभमतुखकरर् वडा पटक १४ ५८१०० 

२.५.१ अन्त्िरायतष्ट्रर् अपाङ्गिा  तिवस मनाउन े पातिका वटा १४ ४२००० 

२.५.३ समावेषी बाि ्िबको बैठक वडा पटक ४२ ६३००० 

२.५.४ िौिरी तषक्षा िातिम वडा पटक ७ ५२५०० 

२.५.५ बाि ्िबकािातग अतिररक्त तक्रर्ाकिाप वडा पटक १४ ७०००० 

२.६ नतिजा २.६ःः अपाङ्गिा भएका व्र्तक्त र पररवारको षसतक्तकरर्   ० ० 

२.६.२ तमतिजिुी समहुको बैठक वडा पटक १६८ ३२७६०० 

२.६.४ अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहुको संस्थाको बैठक पातिका पटक ३ २७००० 

२.६.५ स्वाविम्बन समहुको िातग वचि, ऋर् व्र्वस्थापन िथा नेितृ्व तवकास िातिम पातिका पटक १ ६३३८० 

२.६.६ बाि ्िवको िातग नेितृ्व तवकास िातिम पातिका पटक १ ६३३८० 

३ स्थानीर्िहहुको सवतिकरर्   ० ० 

३ नतिजा ३.१ःः सामिुातर्क सहर्ोग प्रर्ािीको सदुृतढकरर्   ० ० 

३.१.४ वातर्यक र्ोजना तनमायर् कार्यषािा वडा पटक १ २६८०० 
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तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

३.१.५ पातिका स्िरीर् सतमक्षा बैठक पातिका पटक १ २६८०० 

३.१.७ तसतवआर सहजकिायको प्रषासनीक खचय पातिका मतहना ८४ १६८००० 

३.१.८ तसतवआर सहजकिायको संचार िथा मन्त्टरनेट खचय पातिका मतहना ८४ ४२००० 

३.२ नतिजा ३.२ःः प्रषासन िथा व्र्वस्थापन सदुृतढकरर्   ० ० 

३.२.३ स्वास््र् ईन्त्चाजय र तसतवआर सहजकिायको मातसक बैठक खचय पातिका मतहना १२ २५२००० 

३.२.६ समिुार्मा आधाररि पनुस्थायपना सहजकिायहुको पाररश्रतमक पातिका मतहना ९१ २४२१५१० 

३.२.९ अनगुमन िथा मलू्र्ांकन पातिका पटक ३ ३०००० 

३ अन्त्र् कृर्ाकिाप   ० ० 

३.३.५ व्र्वस्थापन समीिीको बैठक पातिका पटक १२ ३६००० 

३.३.१५ मोबाईि ममयि(स्वास््र् संस्था र मतहिा स्वास््र् स्वरं् सेतवका) मोवाईि वटा ३६ १८००० 

  कार्यक्रमको कुि िागि   ८४५९ ७८१५४३९ 

  तितिम नगरपातिकाको िगानी     २६०५१४६ 

  प्रिषे सरकारको िगानी     २६०५१४६ 

  कुर्ा िाउण्डेसन नपेािको िगानी     २६०५१४६ 
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वडाबाट तवतभन्त्न तनकार्हरूमा माग गने र्ोजनाहरू 

क्र.

सं. 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्त्वर्न 

हुने स्थान 

ि

क्ष्र् 

माग भएको 

रकम 

माग गरेको तनकार् 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

सडक 

वोडय 

नेपाि 

संघ  
प्रिे

ष  

ति. 

न.पा. 

षा

स

तक

र् 

सु

धार 

साना 

तसंचा

ई 

पवुयधार तवकास                   

१ डुङ्खरुी िखेी िमुा खोल्सा जोड्ने मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. १   ५०००००         √     

२ तिनखोप्र ेिमुा नर्ााँरर्ाक ओपन वडा नं. १   ५०००००         √     

३ महागुु  िाल्गनुन्त्ि सातिकमा िािा ओडाउन े वडा नं. १   ५०००००         √     

४ मातथल्िो गााँउ तसडी मागय वडा नं. १   ५०००००         √     

५ िउेरािी गोिाई-तिनधारे पाटी मोटरबाटो रर्ाक ओपन वडा नं. १   १००००००         √     

६ काभ्राबोटेको घर-ट्र्ाङ्कीधारा-कृष्ट्र् ओझाको घर-िािोट मोटरबाटो जोड्ने सडक वडा नं. १   २००००००         √     

७ डोडेनी मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

८ साव्राङ सााँगबुोटे मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

९ वडा कार्ायिर् जान ेबाटो वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

१० भोटे कुिो ममयि वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

११ कातत्तके कुिो ममयि वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

१२ मािबास ेकुिो ममयि वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

१३ गोिधारे तसडी मागय वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

१४ गोिधारे ररङरोड स्िरोन्त्निी वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

१५ तपपिबाटे आ.तव. घरेावारा र ग्र्ातवन वाि तनमायर् वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

१६ कात्तीके आ.तव. घरेावारा र ग्र्ातवन वाि तनमायर् वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   
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१७ थाङसाङ आ.तव. घरेावारा र ग्र्ातवन वाि तनमायर् वडा नं. १   ि.ई अनसुार           √   

१ वडा भवनको तभत्ता वाि,घरेाबारामा जािी िथा हतेिप्र्ाड स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २             √     

२ कातिका मा.तव. सातम्िनको िल्िो खेि मिैानमा घरेाबारा िगाउने वडा नं. २             √     

३ सातवक २ पल्िोटारमा अव्र्तस्थि िार पोिहुिाई व्र्वतस्थि गन े वडा नं. २             √     

५ 
अकि बहािरु को घर िेउ बाट टावर डााँडा र चापाबोटे बाट अकि बहािरु को घर 

सम्मको तसतढ मागय स्िर उन्त्नोिी 
वडा नं. २     √           

  

६ 
ल्र्ान्त्डपोतिङ जामनु ेबाट रतमिे सम्मको गोरेटो बाटो र नन्त्ि कुमारको घर ितेख 

तसमाति डााँडा सम्मको गोरेटो बाटो ममयि 
वडा नं. २     √           

  

७ 
जर्न्त्र तिवारीको घर ितेख जामनुे खोिा पारी धारा जाने गोरेटो बाटो िथा िगंाि 

गाउाँ बाट हो्मा खोिा सम्मको गोरेटो बाटो ममयि 
वडा नं. २     √           

  

  
कातिका मा.तव. सातम्िन बाट सौरे िािखकय  िथा सातम्िन ितेख कृष्ट्र् मतन्त्िर हुाँि ै

अखौिे सम्मको गोरेटो बाटो ममयि 
वडा नं. २     √           

  

  भण्डारी गोिाई-पटे्ट चौर हुाँि ैमतजटे-झ्र्ाउपोखरी सम्मको गोरेटो बाटो ममयि वडा नं. २     √             

  ओतिन टावर (टुप्पी सल्िा) डााँडामा पर्यटन प्रबियन वडा नं. २               √   

  बखृय बहािरु स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २               √   

  खहरे खोिा-बााँस्िोिी धारा,गजेबारी,ठाडे हुाँि ैचोकमाग ुजोड्ने सडक तनमायर् वडा नं. २               √   

  सातम्िन धनपिीको घर बाट बाझोगरा हुाँि ैवडा कार्ायिर् जोड्न ेसडक तनमायर् वडा नं. २               √   

  होम िुईटेिको घर ितेख िवेेन्त्र  अतधकारीको घर सम्मको सडक स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २               √   

  ह्याकुिे िा्चवुानी खानेपानीिाई पाईप खरीि वडा नं. २               √   

  चेिङु बाितवकास केन्त्रको घरेाबारा िथा वाि तनमायर् वडा नं. २               √   

  रतमिे भ्र् ूटावर बाट पातकय ङ सम्म बाटो स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २               √   

  मार्ािुमोड घतुम्ि ितेख सौरे ठाडे हुाँि ैहो्मा खोिा सम्मको बाटो स्िरउन्त्नोिी वडा नं. २       √           

  ठाडे ररङरोड स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २       √           

  बस पाकय  बाट षंकर थापाको घर हुाँि ैजोरतपपि सम्मको सडक स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २       √           

  सल्िेरी कृतर् सडक स्िरउन्त्नोिी वडा नं. २         √         

  मतजटे तरकोर् सडक स्िरउन्त्नोिी वडा नं. २         √         
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  जोर तपपि ििकर्यको घर मतुन हुाँि ैसडक तबभाग जोड्न ेमोटर बाटो तनमायर् वडा नं. २         √         

  हो्मा खोिा महुान भई गैरी हुाँि ैजगबुर बाट टारी जान ेकुिो वडा नं. २                 √ 

  हो्मा खोिा महुान भई पिुार गाउाँ पिुार हुाँि ैतसतिङ्िामा सम्म आउने कुिो वडा नं. २                 √ 

  हो्मा खोिा महुान भई मजवुा-सौरे-सातम्िन-बााँस्बोटे-ओतिन कुिो ममयि वडा नं. २                 √ 

  सातम्िनमा तचल्डे्रन पाकय  बनाउन े वडा नं. २                   

  ओतिन भन्त्िा मातथ उपर्कु्त स्थानको िनोट गरी तचस्र्ान केन्त्र बनाउने वडा नं. २                   

  समतपयि अस्पिाि-होम िुईटेिको घर हुाँि ैतसचाई सम्मको सडक स्िर उन्त्नोिी वडा नं. २                   

१ िातिखकय  ितेख पौवाभन्त्ज्र्ाङ जाने नाम्िखुोिा कृतर् सडक वडा नं. ३             √     

  िातिखकय  ितेख रातनटार जाने र्िम्वर सडक वडा नं. ३     √             

  कोमचो चोक ितेख नाम्िखुोिा सडक वडा नं. ३     √             

  व्स कतटङ नाम्िखुोिा सडक वडा नं. ३     √             

  उज्वि प्रगति कृतर् सडक वडा नं. ३     √             

  कातन्त्ििोकान पातथभरा सडक वडा नं. ३     √             

  पाहाखोिा वाध तनमायर् वडा नं. ३               √   

  जनिा मा.तव खिे मैिान पखायि तनमायर् वडा नं. ३               √   

  िार्ातखम तसढी मागय तनमायर् वडा नं. ३               √   

  र्िम्वर सडक ितेख धाज ेजान ेसडक स्िरोन्त्निी वडा नं. ३       √           

  नाम्िखुोिा कृतर् सडक  वडा नं. ३       √           

  नाम्िखुोिा साना तसचाम आर्ोजना वडा नं. ३                 √ 

  तवधतुिर् पोििार व्र्वस्थापन वडा नं. ३                   

१ हवेा खोिा समातध स्थि तनमायर् वडा नं. ४             √     

२ माझीटार समातध स्थि तनमायर् वडा नं. ४             √     

३ माझीटार हुाँि ैसारन्त्िा जोड्ने मोटर बाटो तनमायर् वडा नं. ४             √     

४ था्िे पातथभरा मतन्त्िर तनमायर् वडा नं. ४             √     

५ गडी मतन्त्िर हुाँि ै्र्ाम्पस मोड डाडा बाटो स्ल्र्ाप आर सी सी ढिान वडा नं. ४             √     
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६ ििाटे तचिाउन ेडाडा कन्त्र्ाटार मोटर बाटो  तनमायर् वडा नं. ४             √     

७ बदु्ध पाकय  सीडी िथा ग्राउन ढिान वडा नं. ४             √     

८ तजल्िा प्रहरी कार्ायिर्को सेप्टी टंकी तनमायर् वडा नं. ४             √     

९ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अन्त्िगयि बदु्धपाकय  गोिधारा तसडी तनमायर् वडा नं. ४             √     

१० सामिुातर्क समातध स्थि थमु्की र्ारसमु्वा डााँडा जान ेबाटो तनमायर् वडा नं. ४             √     

१ वडा कार्यिर्को सपोटयवाि घरेाबारा िथा ग्राउण्ड डिाई  वडा नं. ५             √     

२ िब्रेकुटी जौबारी तिनघरे खानपेानी र्ोजना ममयि सम्भार  वडा नं. ५             √     

३ डुम्रीबोटे धातमयक मतन्त्िर चतपय तनमायर्  वडा नं. ५             √     

४ िब्रेकुटी  चक्रपथ ररङरोड स्िरोन्त्निी  वडा नं. ५             √     

५ तचउरीबोटे पाङ्ग्राबोटे डुम्रीबोटे जोड्ने षाखा मोटरबाटो तनमायर् वडा नं. ५             √     

६ स्वास््र्  चौतक सपोटयवाि तनमायर् वडा नं. ५             √     

७ िब्रेकुटी मन्त्च स्टेज तनमायर् वडा नं. ५             √     

८ जौबारी ितेख िाक्तापा जोड्ने मोटरबाटो तनमायर् वडा नं. ५             √     

९ तचर्ा नसयरी िथा प्रसेधन कार्यक्रम वडा नं. ५             √     

१० तचतवयरे भिेकुिो ममयि  वडा नं. ५             √     

११ 
रंगषािा बािकर् ेख्र्ागङे चोकमाग ु७ हुि ैकातत्तके तपच्िािने चु् पाङिे 

िवेीथान हुि ैिब्रेकुटी जोड्ने मोटरबाटो तनमायर् 
वडा नं. ५             √   

  

१२ िब्रेकुटी जौबारी  खानेपानी िथा सरसिाई वडा नं. ५             √     

१३ चोकमाग ुगोिड्कप न्त्र् ूपातथभरा स्पेतटयङ ्िब वडा नं. ५             √     

१४ कोल्बोटे िङ्गाि गाउाँ मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. ५             √     

१६ अाँधेरी खोल्सी खानपेानी ममयि र्ोजना  वडा नं. ५               √   

१७ तसन्त्धपुौवा सरतसउाँिा िुम्िाबङु मोटरबाटो तनमायर् ग्राभतेिङ वडा नं. ५               √   

१८ िाल्गनुन्त्ि वचि िथा ऋर् सहकारी भवन तनमायर् वडा नं. ५               √   

१९ तषवधर आ तव भवन िोस्रोििा तनमायर् वडा नं. ५               √   

२० माङ्िमे्बङु िवेास्िम्भ घरेाबारा र्ोजना वडा नं. ५               √   

२१ तिनमौिे तसङघङबा खानपेानी ट्र्ाङकी तनमायर् वडा नं. ५               √   
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२२ तसङघङबा तिनघरे मोटरबाटो तनमायर् वडा नं. ५               √   

२३ टारगाउाँ िवेीथान िब्रेकुटी जोड्न ेमोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. ५               √   

२५ तसवाखोिा सतसयउिा ठाडो गोरेटो बाटो तनमायर् सोतिङ र्ोजना वडा नं. ५     √             

२६ िेम्वािुप्पा िखेी  वरकनेम्वा जोड्ने मोटरबाटो सोतिङ वडा नं. ५     √             

२७ प्रेमटोि िखेी तिनमौिे तसतड मागय वडा नं. ५     √             

२८ होकमाखोिा रंगषािा तसतडमागय  वडा नं. ५     √             

२९ तिनमौिे िब्रेकुटी तसतडमागय तनमायर् वडा नं. ५     √             

३० सरस्विी मा तव िखेी स्वास््र् चौकी तसतडमागय वडा नं. ५     √             

३१ र्ाङतिन ठाडोबाटो २६ घमु्िी सोतिङ वडा नं. ५     √             

३२ बारमरेु तपच्िातिन हुि ैतसवा खोिा सम्म मोटरबाटो नािी तनमायर् वडा नं. ५     √             

३४ हस्िेचोक वडाकार्ायिर् हुि ैतिनमौिे सडक स्िरोन्त्निी वडा नं. ५       √           

३५ ढिेवर तसवधर आ तव मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. ५       √           

३६ कोल्बोटे िङ्गाि गाउाँ मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. ५       √           

३७ िाहे्रगौडा सतसयउिा िुम्िाबङु मोटरबाटो  स्िरोन्त्निी वडा नं. ५       √           

३८ तिनमौिे हो्मा खोिा मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. ५       √           

३९ ितहटार जौबारी बाग्िङु डााँडा जोड्ने  मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. ५       √           

४०  हो्मा खोिा ितेवथान तिनघरे मोटरबाटो तनमायर् वडा नं. ५       √           

१ मािुवा खोिा िखेी धपुीडाडााँ हुाँि ैिााँग ेखोिा मोटरबाटो स्िरोन्त्निी वडा नं. ६             √     

४ पात्िेभञ्ज्र्ाङ षहरी स्वास््र् भवन तनमायर् वडा नं. ६             √     

  डाडााँगाउाँ -होत्तक-ढुंगिेगाउाँ हुाँि ैतितिम न.पा. ९ िुम्िावङु जोड्ने मोटरबाटो                √     

  िामाखानी तसंडीमागय तनमायर्               √     

  पात्िेभञ्ज्र्ाङ सावयजतनक षौचािर् तनमायर्                 √   

  मािुवा खोिा िघ ुजितवद्यिु कुिो तनमायर्                 √   

  मगरगाउाँ पतेल्टसेट कुिो तनमायर्                 √   

  िामाखानी तसंडीमागय तनमायर्                 √   
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  तसतटहि तनमायर्                 √   

१ रानीटार खानपेानी व्र्नवस्थापन  वडा नं.७             √     

२ िेविी खोिा िङुवङवा चकुम्वा हुि ैनातगन जोड्ने मोटर बाटो  वडा नं.७             √     

३ धतमिे खोिा मा्िुम्वा नाङिापा तसचाई कुिो ममयि  वडा नं.७             √     

४ पन्त्चमी चकुम्वा चामारथङु तसचाई कुिो ममयि  वडा नं.७             √     

५ अतसन ेपाखररङ गाउ हाम्िावङु नाङिापा तसचाई कुिो  वडा नं.७             √     

  तरवेर्ी बाजोगरा ति.न.पा १४ न.ं जोड्ने मोटरबाटो  वडा नं.७             √     

  तरवेर्ी मतन्त्िर वाि तनमायर्  वडा नं.७             √     

  जराज ुखिे मैिान स्टेज तनमायर्  वडा नं.७             √     

  हागेडाडा बरवोटे मा्िुम्वाि नाङिापा मोटरबाटो नािी तनमायर्  वडा नं.७             √     

  नाङिापा हाम्िावङु अतसन ेतितिम जाने मोटरबाटो नािी तनमायर्  वडा नं.७             √     

   बरवोटे ितेख वडा कार्यिर् आउन ेमोटरबाटो सोतिङ   वडा नं.७     √             

   पन्त्चमी चकुम्वा चामारथङु कुिो ममयि  वडा नं.७     √             

   पमेा िोखोरतिङ जान ेमोटरबाटो सपोटय वाि िथा सोतिङ  वडा नं.७     √             

  बरवोटे चनौटे सल्िेरी बाजगरा तभर गाउ १४ नं. जोड्न े वडा नं.७               √   

  बराज ुखेि मिैान ममयि सम्भार  वडा नं.७               √   

  हाम्िावङु खेतख रातनटार मा.तव आउने मोटरबाटो  वडा नं.७               √   

  पन्त्चकन्त्र्ा आधारभिु तवधािर् खिे मैिान ठेष वाि  वडा नं.७               √   

६ रानीटार अतसन ेनाम्िखुोिा हुि ैिातिखकय  जान ेमोटरबाटो वडा नं.७               √   

१ िमाख,े खान्त्रुङ,घमुाउनेटार मोटरबाटो स्िर उन्त्निी वडा नं.८             √     

२ तवद्याआजयन मा.तव ४ कोठे प्की भवन वडा नं.८             √     

  मातथल्िो बााँस्बोटे, तसकेगोिाई ८-१४ िल्िो बााँस्बोटे सरस्वथीआ.तव सडक ममयि  वडा नं.८             √     

  ८ न ंवडा कार्ायिर् भवन तनमायर् वडा नं.८             √     
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एक घर एक करेसाबारी, एक घर एक मािापोखरी, एक घर एक घार मौरी,  एक घर 

एक बगैंचा िुिबारी, टोिटोिमा तवश्राम चौिारी कार्यक्रम अन्त्िगयि नमनुा मािा 

पोखरी तनमायर् 

वडा नं.८             √   

  

  िािबोटे, िमाख ेबहुमतुख साना तसाँचाई र्ोजना वडा नं.८             √     

  गाईपािन गोठ सधुार कार्यक्रम ५०% अनिुान वडा नं.८             √     

  िोस फ्र्ा्री प्रवियन  मतहिा वडा नं.८             √     

  र्वूा िवु्र्यसनी तनर्न्त्रर् सबतन्त्ध चिेना मिुक कार्यक्रम वडा नं.८             √     

  मतहिाका िातग आर्तसपमिुक िातिम  वडा नं.८             √     

  सावयजतनक तनकार्हरूमा सोिार बत्ती र बजार क्षेरमा सडक बत्ती व्र्वस्थापन वडा नं.८             √     

  तबजिुीको L.T पोि १०० थान र िुट्कर पाईप २५०० तमटर (२० एम.एमको)  वडा नं.८             √     

  घमुाउनेटार सामिुातर्क भवन र टारगाउाँ सामतुहक घाटमा ककय ि पािा वडा नं.८             √     

  

षैतक्षक सधुारका िातग श्री मथङु मा.तव मथङु र तवद्या आजयन मा.तव िमाख ेिाई 

वडा कार्ायिर् , तषक्षा तवकास षाखा,तितिम नगरपातिका सगाँ सोझै तिंक हुनगेरी 

तडतजटि हातजरीको िातग व्र्वस्थापन गने 

वडा नं.८             √   

  

  
तितिम नगरपातिकाको वडा नं. ७,८ १३ र १४ को सेवा क्षेर भएको िमाखे प्रहरी 

चौतक भवन ममयि िथा ितनयचर तनमायर् 
वडा नं.८             √   

  

  
तितिम नगरपातिका वडा न.ं ८को पौवा भञ्ज्र्ाङ, साधटुार, तड.एम चोक, िमाख,े 

घमुाउनेटार क्षेरमा िोहोर मिैा व्र्वस्थापन सम्वतन्त्ध कार्यक्रम 
वडा नं.८             √   

  

  

पााँचथर, तितिम नगरपातिकाको जैतवक तवतवधिा ि्र्ाङ्क िथा पर्यटन गुु  र्ोजना 

एंव पर्यटन पवुायधार तवकाष, श्रव्र् तचर तनमायर्का िातग (रातष्ट्रर् जैतवक तवतवधिा 

अध्र्र्न िथा पर्यटन तवकास केन्त्र)  

वडा नं.८             √   

  

  
घिेगाउाँ, तकरावा झरना िािबोटे पिमागय तनमायर् िथा िािबोटे, गरुासे मोटरबाटो 

ममयि सधुार 
वडा नं.८     √           

  

  मथङु, साधटुार पि मागय तनमायर् वडा नं.८     √             

  मथङु खोिा , बास्बोटे, तनुङ्खा, राघथेान  तसाँचाई कुिो वडा नं.८     √             

  मथङु खोिा, घिेगााँउ िमाखे तसचाई कुिो वडा नं.८     √             
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  कािीखोिा, मेिबोटे, खल्र्ाङटार तसचााँई कुिो वडा नं.८     √             

  टारगााँउ, तसमधाप, िार्ााँगााँउ मोटरबाटो ममयि सधुार वडा नं.८                   

  मथङु, घिेगाउ िमाखे मोटरबाटो ममयि सधुार वडा नं.८                   

  िमाख,े खान्त्रुङ, भैसेखकय  , घमुाउनेटार मोटरबाटो ममयि सधुार वडा नं.८                   

  सभागहृ तनमायर् िमाख े वडा नं.८                   

  
तितिम नगरपातिका वडा न.ं ८ अति आवश्र्किाको आधारमा िमाखेमा स्वास््र् 

चौतक तनमायर्- स्वास््र् मन्त्रािर् 
वडा नं.८                 

  

  िमाख ेप्रहरी चौकी भवन तनमायर्-पवुायधार िथा भौतिक र्ोजना मन्त्रािर् १ नं. प्रिषे  वडा नं.८                   

  

वन वािावरर् िथा पर्यटन प्रवद्धयन वहृि तवकाष कार्यक्रम सञ्चािन गनय "रातष्ट्रर् 

जैतवक तवतवधिा अध्र्र्न िथा पर्यटन तवकाष केन्त्र नेपाि"  National 

Biodiversity Research and Tourism Development Center Nepal ( 

N- BRATDC- NEPAL ) िाई Jaica Nepal  र Icimod Nepal सगाँ 

सहकार्य गरर तवतवध कार्यक्रम सञ्चािन गनय स्वीकृतिको िातगको तनर्यर् गन े

वडा नं.८                 

  

१ जोतग तचहान िेमेसवुा मोटर बाटो रर्ाक ओपन वडा नं.९             √     

२ काििबोटे िार्ो टतनयङितेख नेवारटार मातिबङु जोड्ने मोटरबाटो रर्ाक ओपन वडा नं.९             √     

  िुम्िाबङु मा.तब.को खिेमैिान बाि तनमायर् वडा नं.९             √     

  ९ नं. वडा कार्ायिर् भवन तनमायर् वडा नं.९             √     

  ९ नं. वडाको ३ नं. टोि काििबोटे िोिे्पा मोटर बाटो स्िरोन्त्नति/तनमायर्  वडा नं.९             √     

  खातम्चना मोटरबाटो सोतिङ तनमायर्  वडा नं.९     √             

  मच्िेबङु मोटरबाटो सोतिङ तनमायर् वडा नं.९     √             

  िुम्िाबङु बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था भवन तनमायर् वडा नं.९         √ √       

१ तमिडााँडा नेपािटार मोटरबाटो तनमायर्  वडा नं.१०             √     

२ तितिम ररङ रोड थाङनापा सरतसङिा चलु्ठेडााँडा मोटरबाटो  वडा नं.१०             √     

३ थाङनापा पिमढोका सापनवुा मगरचेप्पा मोटरबाट तनमायर् वडा नं.१०             √     

५ तितिगांधारा खिंगाटार गोरेटो िथा तसडी तनमायर् वडा नं.१०     √             

६ पातथभरा मतन्त्िर ममयि िथा घरेाबारा वडा नं.१०     √             
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७ तसुवारी कटुकै गााँउ तमिडााँडा मोटरबाटो तनमायर् वडा नं.१०     √             

८ पातथभरा मतन्त्िर हुि ैपिमढोका पतच्चसे सम्म गोरेटो तनमायर् वडा नं.१०     √             

९ षहरी षासकीर् पवुयधार आर्ोजना संचािन कार्यक्रम अन्त्िगयि  वडा नं.१०     √             

१० र्ाड्ङनाम भ्र्टुावर र तजपिाईन तनमायर्  वडा नं.१०     √             

११ सापनवुा िािेिुङ मवटरबाटो तनमायर्  वडा नं.१०     √             

१५ खैसेबङु वरके्तम्बे हुि ैखिंगाटार वडा कार्ायिर् जोड्न ेमोटरबाटो तनमायर्  वडा नं.१०       √           

१६ खङुखोिा सरतसङिा  पतच्चसे मोटरबाटो तनमायर्  वडा नं.१०       √           

१७ आसमान ेसचेिना केन्त्र-खिुम्बा-सापनवुा वडा कार्ायिर् जोड्ने मोटरबाटो तनमायर्  वडा नं.१०       √           

१८ धरखरे िुङचोकथो्वा मोटरबाटो तनमायर्  वडा नं.१०       √           

२० तितिम १० थाङनापा ितेख मगरचेप्पा िातसङिा मोटरबाटो कािोपर ेतनमायर् वडा नं.१०         √         

२१ तितिम १० वडामा खानेपानी तिप्टीङ आर्ोजना  वडा नं.१०         √         

२२ ईमान तस रंगषािा स्िरउन्त्निी  वडा नं.१०         √         

२४ सोथी खोिा बरवोटे िवेीथान तसचाई कुिो ममयि सम्भार  वडा नं.१०                 √ 

२५ खङुखोिा टुतनबोटै मन्त्टेधारा तसचाई कुिो ममयि सम्भार वडा नं.१०                 √ 

२६ िाकमारे सोथीखोिा बतिराम तसचाई कुिो ममयि सम्भार वडा नं.१०                 √ 

२८ धान मकै कोिो तपस्ने तमनी तमि ५० प्रतिषिमा अनिुान  वडा नं.१०                   

२९ मौसमी बमेौसमी िरकारी खिेी ५० प्रतिषिमा अनिुान हािेमािो कृर्क समहु  वडा नं.१०                   

३० नव ज्र्ोिी समहुिाई मौसमी बेमौसमी िरकारी खिेी संचािन वडा नं.१०                   

१ नगर ररङरोड  वडा नं.११             √     

२ मनापज ुखेिमैिान स्िर उन्त्निी  वडा नं.११             √     

४ सल्िेरी खेिमैिान स्िर उन्त्निी  वडा नं.११             √     

  िामाङ गाउाँ तसतगमटार आहािे मोटरबाटो स्िरउन्त्निी  वडा नं.११     √             

  िोसेक खङुखोिा मोटरबाटो स्िरउन्त्निी  वडा नं.११     √             

  ििाटे,सागबुोटे मोटरबाटो स्िरउन्त्िी वडा नं.११               √   

  श्री जनचेिना आ.तव, ितृिर्ा आतव र  बाबङ्ुगा मातव को घरेाबारा  वडा नं.११               √   

  िेवातिन मोटरबाटो  स्िरउन्त्निी  वडा नं.११       √           
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  बाबङ्ुगा,तिरतिरे,खङुखोिा हुि ैति.न.पा.१० जोड्ने मोटरबाटो  स्िरउन्त्निी  वडा नं.११         √         

  िोसेक खानपेानी पनु तनमायर् िथा ममयि वडा नं.११         √         

  काफ्िे कुिो ममयि सम्भार  वडा नं.११                 √ 

  ििाटे कुिो ममयि सम्भार  वडा नं.११                 √ 

१ तनषलु्क तबउ तबजन िथा रासार्तनक मि तबिरर्  वडा नं.१२             √     

२ कृतर् जे .तट.ए को स्थापना  वडा नं.१२             √     

३ सहुतिर्ि कृतर् ऋर्को व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

४ कृर्क समान कार्यक्रम  वडा नं.१२             √     

५  िक्ष पष ुप्रतवतधकको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

६ उन्त्नि जािका पषपुािनका िागी पष ुअनिुानको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

७ पष ुतवमा कार्यक्रम  वडा नं.१२             √     

८ तनषलु्क पष ुऔर्तध उपचारको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

९ पषपुािक कृर्क सम्मान कार्यक्रम  वडा नं.१२             √     

१० आजभोति हाट बजार स्थिमा व्र्वस्थापन  वडा नं.१२             √     

११ बजार क्षेरमा िोहोरमिैा व्र्वस्थापन कार्यक्रम  वडा नं.१२             √     

१२ व्र्वसार्ीक प्रत्साहन कार्यक्रम  वडा नं.१२             √     

  वडामा केतन्त्रर् तवद्यिु प्रसारर् िामयनको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

  स्थातनर् बजार क्षेरमा सडक बतत्तको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

  कोभीड १९ को िागी सम्परु्य नागररकिामय सरुतक्षि खोपको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

  नगरपातिकामा तवपि िर्ारर िथ िमकिको व्र्वस्था र तनतिगि पररचािन  वडा नं.१२             √     

  जिबार् ुपररवियन र सम्भातवि जोतखम सम्बन्त्धी आतथयक कोर् व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

  तवपि सम्बतन्त्ध नागररक सचिेना अतभर्ान कार्यक्रम  वडा नं.१२             √     

  पिुभज्र्ाङ बजार क्षरेमा स्थार्ी प्रहरी चौकी स्थापना  वडा नं.१२             √     

  सरुक्षा सम्बतन्त्ध नागररक सचिेना अतभर्ान कार्यक्रम वडा नं.१२             √     

  स्वास््र् संस्थामा आवश्र्क और्तध र स्वास््र् कमीको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     
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  स्थातनर् जतडबतुट उत्पािन संकिन र प्रषोधनको व्र्वस्था वडा नं.१२             √     

  स्वास््र् कमीको जोतखम भत्ताको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

  एक घर एक धारा खानपेातन िथा सरसिामय  व्र्वस्थापन कार्यक्रम  वडा नं.१२             √     

  प्रस्िातवि तबद्यािर्हुमा आवश्र्क िरबतन्त्िको व्र्वस्था  वडा नं.१२             √     

  स्थातनर् सडकहुको ममयि सधुार कार्यक्रम  वडा नं.१२     √             

  स्थातनर् तसचामय कुिोहुको ममयि सधुार कार्यक्रम  वडा नं.१२     √             

  प्रगतिषीि खेिमिैान कम्पाउण्ड वाि िथा घरेाबारा तनमायर्  वडा नं.१२               √   

  जररङ्ग ेिुिबारी गमु्बा डााँडा पथ मागय तवस्िार  वडा नं.१२               √   

  ितक्षि वगयका िागी तसपमिुक िथा आर्मिुक कार्यक्रम  वडा नं.१२               √   

  गररव घर पररवारहुको पतहचान र पररचर् पर िथा राहि तविरर्  वडा नं.१२               √   

१ िुङुपा, भञ्जर्ाङ, जरेुढुंगा ररङरोड स्िरउन्त्निी वडा नं.१३             √     

२ ठुतिटार खेि मिैान तनमायर् वडा नं.१३             √     

३ गााँउघर तकतल्नक भवन तनमायर् तसगारे वडा नं.१३             √     

  घोल्टर्ाङ कुिो ममयि सम्भार र्ोजना वडा नं.१३     √             

  तसध्िशे्वर,िेजङु,िेल्िातहम्वा मोटरबाटो सोतिङ वडा नं.१३     √             

  जल्पा आ.तव.भवन तनमायर् वडा नं.१३               √   

  वडा कार्ायिर् भवन घरेावारा िथा ठेसवाि वडा नं.१३               √   

  सेमीचङ भवन तनमायर् वडा नं.१३               √   

  आुपाटे खेि मैिान तनमायर् वडा नं.१३               √   

  तषखर सामिुातर्क भवन तनमायर् वडा नं.१३               √   

  बिासे, मकैवारी,भसु्पािे पर्यटन सडक वडा नं.१३       √           

  िक्ष्मीटार,खतरखकय ,तबसाउन ेमोटरबाटो तनमायर् वडा नं.१३       √           

  बाघखोर,खातिङटार,तसगारे, मोटरबाटो तनमायर् वडा नं.१३       √           

  तसगारे,स्र्ािधोिी,जरबटेु,हाङमनेा सडक तनमायर् र्ोजना वडा नं.१३         √         

  रतमिे, अम्बिमान,े बोधाम सडक तनमायर् र्ोजना वडा नं.१३         √         



 

88 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

  पाििकुिो ममयि र्ोजना वडा नं.१३                 √ 

  झोङ,झोङ कुिो ममयि र्ोजना वडा नं.१३                 √ 

  सेिापानी,जेभाि,ेबोधाम कुिो ममयि र्ोजना वडा नं.१३                 √ 

  तसध्ििवेी मतन्त्िर घरेावारा िथा तबश्राम स्थि तनमायर् वडा नं.१३                   

  बतुडथाम,तसध्िथाम तषिािेख संरक्षर् तनमायर् वडा नं.१३                   

  महािवेथान गिुा संरक्षर् वडा नं.१३                   

१ पौवा भञ्ज्र्ाङ ििरे भीर िुल्पा जल्पा तसगारे मोटर बाटो स्िरोन्त्निी  वडा नं.१४            √     

२ पौवा भञ्ज्र्ाङ जैबारी गधुुयम िुल्पा मोटर बाटो स्िरोन्त्निी  वडा नं.१४             √     

३ िल्िो  वासमु खेिघारी िेजङु नागीन जोडने मोटर बाटो स्िरोन्त्निी  वडा नं.१४             √     

४ तितिम -७ खोिाघारी खेिघारी िुल्पा तवखे मोटर बाटो स्िरोन्त्निी  वडा नं.१४             √     

५ िुङुपा भञ्ज्र्ाङ र्वुराज तवख ेमोटर बाटोर तनमायर्  वडा नं.१४             √     

६ ितेवथान सकेुपोखरी मोटर बाटो तनमायर्  वडा नं.१४             √     

७ वासमु तहटी  खानपेानी महुान मन्त्टेक तनमायर् वडा नं.१४             √     

८ गपेु्तश्वर धाम तसडी तनमायर् र आवस तनमायर्  वडा नं.१४             √     

९ तकरााँि रामय र्ार्ोख्खा भवन ममयि  वडा नं.१४             √     

१० तसमकुना बतप्तस मण्डिी तनमायर् सामाग्री खररि  वडा नं.१४             √     

११ वडा स्िरीर् सामिुार्क भवन तनमायर्  वडा नं.१४             √     

१२ सानो भािुखोप साना तसचामय संञ्चािनको िातग ४० हजार तिटर मन्त्टेक तनमायर् वडा नं.१४             √     

  ७५% अनिुानमा कोरिी बाच्िी तविरर्  वडा नं.१४             √     

  आप्तवा बास्बोटै कुिो ममयि  वडा नं.१४             √     

  मथङु खोिा चिुठीडााँडा कुिो ममयि  वडा नं.१४             √     

  बास्बोटे मझवुा कुिो ममयि  वडा नं.१४             √     

  नवकोतपिा िुटबि खिेमिैान तनमायर्  वडा नं.१४             √     

  सकेुपोखरी होमस्टे क्षरेमा सोिवर बत्ती १० थान  वडा नं.१४             √     

  आमिबारे अग्रीगााँउ मोटर बाटो सोिीङ  वडा नं.१४     √             
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  डााँडागााँउ धन्त्जरेु चेप्टीखा मोटर बाटो सोतिङ  वडा नं.१४     √             

  ठोठनेबारी तसम्कुना भञ्ज्र्ाङ स्वास््र् चौकी मोटर बाटो सोतिङ  वडा नं.१४     √             

  कमीटार तवखे मोटर बाटो सोिीङ  वडा नं.१४     √             

  िुल्पा तिभोम्बा िुङुपा भञ्ज्र्ाङ मोटर बाटो सोतिङ  वडा नं.१४     √             

  तिनघरे खेिघारी र्ाङसवुा िुल्पा मोटर बाटो सोतिङ  वडा नं.१४     √             

  तिभोम्बा िोकेष िागोको घर-भरेङखोिा-झो. प.ु-र्वुराज आ.तव. तसडी मागय   वडा नं.१४               √   

  आप्तवा खोिा मिुडााँडा स्कूि हुि ैसकेुपोखरी तसडी तनमायर्  वडा नं.१४               √   

  तितिम खानपेानी महुान िुल्पा हुि ैतवखे तसडी तनमायर्  वडा नं.१४               √   

  कमीटार तवखे मोटर बाटो सोिीङ  वडा नं.१४               √   

  आप्तवा खोिा नर्ााँ झो.पिु चिुी गधुुयम डााँडागााँउ हुि ैसकेुपोखरी तसडी तनमायर्  वडा नं.१४               √   

  तितिम खानपेानी महुान र्ाङसवुा हुि ैिुल्पा मोटर बाटो सोतिङ वडा नं.१४               √   
 

 

 

  



 

90 

 

बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

प्रिषे नं १ - समपरुक अनिुान अन्त्िगयिका बातर्यक तवकास कार्यक्रमहरू 

२०७८/७९ 

कोड कार्यक्रम नाम खचय तषर्यक िािा स्रोि समहू तवतनर्ोजन रू 
१ सरस्विी मा तव भवन तनमायर्(समपरुक) अनिुान प्रिषे प्रिषे सरकार  
२ तितिम रंगषािा तनमायर् (समपरुक) अनिुान प्रिषे प्रिषे सरकार  
३ साना तसंचाम कार्यक्रम ४ सहभातगिात्मक तहस्सा अनिुान प्रिषे प्रिषे सरकार  
४ स्थानीर्िहमा  िैंतगक तहङसा न्त्र्तुनकरर् अनिुान प्रिषे प्रिषे सरकार  
५ अपांगिा रोकथाम िथा पनुस्थापना कार्यक्रम अनिुान प्रिषे प्रिषे सरकार  
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संघीर् सषिय िथा समपरुक कार्यक्रम 
                                                                                                   आ.व. २०७८/७९                                                                                      रकम रू हजारमा 

तस.नं. Eco. Code स्रोि िािा संकेि मखु्र् कार्यक्रम रकम 

१ आर्ोजनाः र्वुा रोजगारीका िातग ुपान्त्िरर् पहि पररर्ोजना             खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

१ 37100103 नगि नेपाि सरकार 2.5.3.6 रोजगार सहार्को स्थानीर् भत्ता 13 

२ 37100103 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.8 प्रातवतधक सहार्कको ििव 367 

३ 37100103 नगि नेपाि सरकार 1.4.3.2 रोजगार सेवा केन्त्रको सञ्चािन (अनगुमन, सञ्चार, स्टेषनरी, ममयि,अन्त्र्) 205 

४ 37100103 नगि नेपाि सरकार 2.5.3.7 रोजगार सहार्कको पोषाक भत्ता 10 

५ 37100103 नगि नेपाि सरकार 2.3.18.5 कामका िातग पाररश्रतमक अनिुान (र्वुा ुप) 15 

६ 37100103- नगि नेपाि सरकार 2.5.7.9 प्रातवतधक सहार्कको स्थानीर् भत्ता 13 

७ 37100103- षो.भ. हुने ऋर् आई तड ए 2.3.18.5 कामका िातग पाररश्रतमक अनिुान (र्वुा ुप) 3800 

८ 37100103 नगि नेपाि सरकार 2.5.3.5 रोजगार सहार्कको ििब 367 

९ 37100103 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.10 प्रातवतधक सहार्कको पोसाक 10 

२ आर्ोजनाः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम                                             खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

१० 37100102 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.6 रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता 16 

११ 37100102- नगि नेपाि सरकार 2.3.18.4 कामका िातग पाररश्रतमक अनिुान 8906 

१२ 37100102 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.5 रोजगार संर्ोजकको ििव 468 

१३ 37100102 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.7 रोजगार संर्ोजकको पोसाक 10 

३ आर्ोजनाः रोजगार प्रवद्धयन कार्यक्रम                                                  खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

१४ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.1 ररटनी स्वरं्म सेवक पररचािन 560 

१५ 37100101- नगि नेपाि सरकार 2.7.25.3 तवतत्तर् साक्षरिा क्रार्यक्रम संचािन खचय 199 

१६ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.7.5.3 सरुतक्षि बैितेसक रोजगारका तवतभन्त्न सवािहुमा रेतडर्ो तजगिं प्रषारर् 70 

१७ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.7.25.4 बैितेषक रोजगारीमा जान चाहन ेसम्भातवि कामिारहुिाई गहन अतभमखुीकरर् कार्यक्रम 7 

१८ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.6.6.4 रोजगार सेवा केन्त्र संगको सहकार्य 75 

१९ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.7.25.63 आप्रवासी स्रोि केन्त्र र तजल्िा प्रषासन कार्यिर्को प्रतितनतध, स्थानीर् िहको प्रतितनतध र पररर्ोजना कमयचारी 

साँगको समन्त्वर् वैठक 

20 
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२० 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.6.6.5 सरोकारवािाहुसंगको अन्त्िरतक्रर्ा िथा अतभमखुीकरर् कार्यक्रम (प्रहरी /परकार/स्थानीर् जनप्रतितनधी/ 

समिुार्का अगवुाहुिाई आप्रावसन को असर िथा प्रभाव/कामिारिाई समातजक बतहस्करर् प्रभाव न्त्र्तूनकरर्) 

188 

२१ 37100101 नगि नेपाि सरकार 1.2.11.1 सामी पररर्ोजना कर्ायन्त्वर्नको िातग स्थानीर् सरकारको पिातधकारी साँग समन्त्वर् वैठक 42 

२२ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.8.1.3 सम्बतन्त्धि सरोकारवािाहुवाट पररर्ोजना अनगुमन िथा मलु्र्ाकंन 40 

२३ 37100101- नगि नेपाि सरकार 2.6.6.9 स्थानीर् आप्रावसी कामिारहुको संजाि सिस्र्हरूको वैठक िथा परैवी कार्यक्रम 114 

२४ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.7.25.2 मनोसमातजक परामषय संचािन खचय 122 

२५ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.7.5.1 अन्त्िरातष्ट्रर् अप्रवासी तिवस 30 

२६ 37100101 नगि नेपाि सरकार 1.1.2.9 ििब िथा सतुबधा -तवतत्तर् साक्षरिा सहजकिाय क्रार्यक्रम 425 

२७ 37100101 नगि नेपाि सरकार 1.1.2.7 ििब िथा सतुबधा- आप्रवासी स्रोि केन्त्र कमयचारी 2067 

२८ 37100101- नगि नेपाि सरकार 1.1.2.13 ििब िथा सतुबधा- मनोसामातजक परामषयकिाय 425 

२९ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.6.4.3 आप्रावसन कामिारहुको संजाि क्षमिा अतभबरृी 193 

३० 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.6.5.3 समिुार् अतभमखुीकरर् कार्यक्रम 14 

३१ 37100101 नगि नेपाि सरकार 1.2.4.4 स्थानीर् सरकार पररर्ोजना व्र्बस्थापन सतमतिको वैठक 120 

३२ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.4.1.3 आप्रवासी स्रोि केन्त्रको कार्ायिर् संचािन/ कमयचारी भ्रमर् खचय / तषरोभार खचय 867 

३३ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.7.5.4 सरुतक्षि बैितेषक रोजगारी सम्बतन्त्ध सचूना साम्रगी उत्पािन िथा प्रकाषन 50 

३४ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.6.6.10 तजल्िा तभर सामी पररर्ोजनाको अधय वातर्यक िथा वातर्यक समीक्षा गोष्ठी 122 

३५ 37100101 नगि नेपाि सरकार 2.7.25.38 बैितेषक रोजगारी सम्बन्त्धी स्थानीर् िहको प्रोिाईि तनमायर् 250 

४ आर्ोजनाः गररब घर पररवार पतहचान िथा पररचर् पर तविरर् कार्यक्रम (गररव ितक्षि तवषरे् कार्यक्रम)                         खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

३६ 33600101 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.20 गनुासो सनुवुाई अतधकारी 100 

५ आर्ोजनाः िघ ुउद्यम तवकास कार्यक्रम                                            खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

३७ 30700106 नगि नेपाि सरकार 2.6.4.85 गररबी तनवारर्का िातग िघ ुउद्यम तवकास कार्यक्रम संचािन तनितेषका, २०७७ बमोतजम उद्यमीको स्िरोन्त्निी 

(आवश्र्किा पतहचानका आधारमा पनुिायजगी र एडभान्त्स सीप तवकास िातिम कार्यक्रम) 

840 

३८ 30700106 नगि नेपाि सरकार 2.6.4.86 गररबी तनवारर्का िातग िघ ुउद्यम तवकास कार्यक्रम संचािन तनितेषका, २०७७ बमोतजम िघ ुउद्यम तवकास 

मोडेिमा नर्ााँ िघ ुउद्यमी तसजयना गन े

2220 

३९ 30700106 नगि नेपाि सरकार 2.6.4.14 सम्भाव्र् उत्पािनको उत्पािकत्व र बजार प्रतिस्पधाय बतृद्ध गनयका िातग कतम्िमा ५ जनाको समहुमा प्रतबतध 

हस्िान्त्िरर् 

140 
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६ आर्ोजनाः सबैका िातग तषक्षा- आधारभिू िह                                       खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

४० 35000014 नगि नेपाि सरकार 1.1.3.3 आधारभिू िहका स्वीकृि िरवन्त्िीका तषक्षक, राहि अनिुान तषक्षकका िातग ििब भत्ता अनिुान (तवषेर् तषक्षा 

पररर्ि अन्त्िरगिका तषक्षक/कमयचारीहु समेि) 

168400 

७ आर्ोजनाः माध्र्ातमक िह                                                            खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

४१ 35000015 नगि नेपाि सरकार 1.1.3.4 माध्र्तमक िहका स्वीकृि िरवन्त्िीका तषक्षक, राहि अनिुान तषक्षक िातग ििब भत्ता अनिुान (तवषेर् तषक्षा 

पररर्ि अन्त्िरगिका तषक्षक/कमयचारी,प्रातवतधक धारका प्रतषक्षक समिे) 

42400 

८ आर्ोजनाः तवद्यािर् क्षरे तवकास कार्यक्रम- तजल्िा स्िर                 खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

४२ 35000801 षो.भ.हुने अनिुान एस.एस.तड. तप. 7.2.1.1 सावयजतनक तवद्यािर्मा अध्र्र्नरि तवद्याथीहुका िातग िारबतृत्त (आवासीर् िथा गरैआवासीर्) 284 

४३ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.13.23 सामिुातर्क तवद्यािर्का िाराहुिाई तनषलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 230 

४४ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.13.40 माध्र्तमक िह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गतर्ि र तवज्ञान तवर्र्मा तषक्षर् सहर्ोग अनिुान 673 

४५ 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.7.13.23 सामिुातर्क तवद्यािर्का िाराहुिाई तनषलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 3168 

४६ 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.7.13.10 तवद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनिुान 6053 

४७ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.25.62 कोतभड - १९ का कारर् उत्पन्त्न पररतस्थतिमा तसकाम सहजीकरर्का िातग षैतक्षक कार्यक्रम 34 

४८ 35000801- नगि नेपाि सरकार 2.7.25.62 कोतभड - १९ का कारर् उत्पन्त्न पररतस्थतिमा तसकाम सहजीकरर्का िातग षैतक्षक कार्यक्रम 466 

४९ 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.4.6.1 सावयजतनक तवद्यािर्का तवद्याथीहुका िातग तनषलु्क पाठ्र्पसु्िक अनिुान 6464 

५० 35000801 नगि नेपाि सरकार 7.2.1.1 सावयजतनक तवद्यािर्मा अध्र्र्नरि तवद्याथीहुका िातग िारबतृत्त (आवासीर् िथा गरैआवासीर्) 3400 

५१ 35000801- नगि नेपाि सरकार 2.7.13.41 आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा अगें्रजी,गतर्ि र तवज्ञान तवर्र्मा तषक्षर् सहर्ोग अनिुान 2839 

५२ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.13.11 षैतक्षक पहुाँच सतुनतिििा, अनौपचाररक िथा वैकतल्पक तषक्षा कार्यक्रम (परम्परागि तवद्यािर्, वैकतल्पक 

तवद्यािर्, साक्षरिा र तनरन्त्िर तषक्षाका कार्यक्रम समेि) 

92 

५३ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.13.10 तवद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनिुान 440 

५४ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.4.6.1 सावयजतनक तवद्यािर्का तवद्याथीहुका िातग तनषलु्क पाठ्र्पसु्िक अनिुान 470 

५५ 35000801 नगि नेपाि सरकार 1.1.4.1 प्रारतम्भक बाि तवकास सहजकिायहुको पाररश्रतमक िथा तवद्यािर् कमयचारी व्र्बस्थापन अनिुान 16705 

५६ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.13.41 आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा अगें्रजी,गतर्ि र तवज्ञान तवर्र्मा तषक्षर् सहर्ोग अनिुान 207 

५७ 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.7.13.3 प्रति तवद्याथी िागिका आधारमा तषक्षर् तसकाम सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनिुान 4169 

५८ 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.7.13.13 तवद्यािर्मा षैतक्षक गरु्स्िर सदुृढीकरर् एवम ्कार्यसम्पािनमा आधाररि प्रोत्साहन अनिुान 11613 

५९ 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.7.11.1 िोतकएका तवद्याथीको तिवा खाजाका िातग तवद्यािर्िाई अनिुान 13803 
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६० 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.7.13.40 माध्र्तमक िह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गतर्ि र तवज्ञान तवर्र्मा तषक्षर् सहर्ोग अनिुान 9260 

६१ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.13.13 तवद्यािर्मा षैतक्षक गरु्स्िर सदुृढीकरर् एवम ्कार्यसम्पािनमा आधाररि प्रोत्साहन अनिुान 845 

६२ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.11.1 िोतकएका तवद्याथीको तिवा खाजाका िातग तवद्यािर्िाई अनिुान 1004 

६३ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 1.1.4.1 प्रारतम्भक बाि तवकास सहजकिायहुको पाररश्रतमक िथा तवद्यािर् कमयचारी व्र्बस्थापन अनिुान 1218 

६४ 35000801 नगि नेपाि सरकार 2.7.13.11 षैतक्षक पहुाँच सतुनतिििा, अनौपचाररक िथा वैकतल्पक तषक्षा कार्यक्रम (परम्परागि तवद्यािर्, वैकतल्पक 

तवद्यािर्, साक्षरिा र तनरन्त्िर तषक्षाका कार्यक्रम समेि) 

1260 

६५ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 2.7.13.3 प्रति तवद्याथी िागिका आधारमा तषक्षर् तसकाम सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनिुान 303 

६६ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान तज.तप.ई. 2.7.13.42 कोतभड -१९ का कारर् उत्पन्त्न पररतस्थतिमा तसकाम सहजीकरर्का िातग षैतक्षक कार्यक्रम 700 

९ आर्ोजनाः रातष्ट्रर् खिेकुि पररर्ि ्                                                     खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

६७ 34341011 नगि नेपाि सरकार 2.7.14.1 राष्ट्रपति रतनङ्ग तसल्ड प्रतिर्ोतगिा (स्थानीर् िहस्िरीर्) 100 

१० नतसयङ िथा सामाजतक सरुक्षा सेवा कायर्क्रम                                                खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

६८ 37001116 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.67 रातष्ट्रर् मतहिा स्वास््र् स्वरं्सेतवका कार्यक्रम (पोषाक प्रोत्साहन, र्ािार्ाि खचय, वातर्यक सतमक्षा गोष्ठी र तिवस 

मनाउने खचय समेि) 

1500 

११ आर्ोजनाः पररवार कल्र्ार् कार्यक्रम                                                   खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

६९ 37001103 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.129 माि ृिथा नवतषष ुकार्यक्रम 1762 

७० 37001103 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.727 तनर्तमि खोप सदुृढीकरर्, परू्य खोपको िीगोपना र सरसिाई प्रवर्धन कार्यक्रम तनरन्त्िरिाको िातग सकु्ष्मर्ोजना 

अद्यावतधक र पातिका समन्त्वर् सतमतिको अतभमतुखकरर् र र्ोजना २ तिन र परू्यखोप  सतुनतिििाको िातग 

स्वास््र्कतमयबाट वडामा घरधरुी सवेक्षर्, पातिका  

300 

७१ 37001103 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.127 तसतबआईएमएनतसआई Onsite कोतचङ्ंग र समिा िथा पहुाँच कार्यक्रम 200 

७२ 37001103- नगि नेपाि सरकार 2.7.22.1317 पोर्र् कार्यक्रम 1351 

७३ 37001103 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.118 माि ृिथा नवतषष ुकार्यक्रमःआमा सरुक्षा, गभयविी उत्प्रेरर्ा सेवा, न्त्र्ानो झोिा र तनषलु्क गभयपिन कार्यक्रम 1296 

७४ 37001103- नगि नेपाि सरकार 2.7.22.218 पररवार तनर्ोजन तकषोर तकषोरी िथा प्रजनन ्स्वास््र् कार्यक्रम 612 

७५ 37001103 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.721 कोतभड १९ तवुद्ध खोप अतभर्ान संचािन ब्र्वस्थापन खचय -पातिकास्िररर् सतमक्षा िथा र्ोजना र पातिका 

िथा स्वास््र् सस्था स्िररर् सपुररवेक्षर्_ 

279 
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७६ 37001103- नगि नेपाि सरकार 2.7.22.725 पातिका स्िरमाः टाई यिामड खोप अतभर्ान संचािन िथा तनर्तमि खोपमा टाई यिामड खोप षुु वािको साथै 

तनर्तमि खोप सिुढीकरर् र सरसिाई प्रबर्धनको िातग पातिका र वडा खोप समन्त्वर् सतमिी र सरोकारवािा 

हुको अतभमतुखकरर् बैठक १ तिन 

300 

१२ आर्ोजनाः स्वास््र् ब्र्वस्थापन कार्यक्रमः                                   खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

७७ 37001107- नगि नेपाि सरकार 2.7.22.1020 पातिका स्िरमा स्वास््र् संस्थाहुको मातसक बैठक, डाटा भरेरतिकेषन एवं गरु्स्िर सधुार साथै चौमातसक एवं 

बातर्यक सतमक्षा 

200 

१३ आर्ोजनाः उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम                                            खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

७८ 37001115 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.6478 उपचारात्मक सेवा अन्त्िगयिका कार्यक्रमहु ( ,आधारभिू स्वास््र् सेवा केन्त्र (स्वास््र् चौकी ) / आधारभिू 

अस्पिािको न्त्र्नुिम सेवा मापिण्ड कार्यक्रम संचािन िथा सतुरतधकरर् र आाँखा, नाक, कान, घांटी िथा मखु 

स्वास््र् सम्वतन्त्ध अतभमखुीकरर् िथा तबद्यािर् स्क्रीतनगं कार्यक्रम 

500 

७९ 37001115 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.6477 आधारभिू िथा आकतस्मक स्वास््र् सेवाको िातग और्तध खररि 1600 

१४ आर्ोजनाः महामारी रोग तनर्न्त्रर् कार्यक्रम                                      खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

८० 37001105- नगि नेपाि सरकार 2.7.22.68 कोतभड १९ िगार्ि तवतभन्त्न महामारीजन्त्र् रोगहुको रोकथाम, तनर्न्त्रर् िथा तनगरानीका िातग सरोकारवािा 

साँगको अन्त्िरतक्रर्ा िथा RRT, स्वास््र्कमी पररचािन 

50 

८१ 37001105 नगि नेपाि सरकार 2.7.5.5 पषपुकं्षी आिीबाट हुन ेईन्त्िुएन्त्जा, बडय फ्ि,ु AMR, तसत्ट सकोतसस, ट्सोप्िाज्मोतसस आति तवतभन्त्न सुवारोग 

सम्बतन्त्ध रोकथाम िथा तनर्न्त्रर्का िातग सचेिना कार्यक्रम 

20 

८२ 37001105 नगि नेपाि सरकार 2.7.5.6 तवतभन्त्न सुवारोग, नसने रोग, जनुोतटक, मानतसक स्वास््र् सम्बतन्त्ध अन्त्िरतक्रर्ा कार्यक्रम िथा तिवसहु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्र्ा रोकथाम तिवस, मानतसक स्वास््र् 

तिवस, अल्जाईमर तिवस, रेतबज तिवस, तवश्व औिो तिवस) मनाउन े

130 

१५ आर्ोजनाः क्षर्रोग तनर्न्त्रर्                                                             खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

८३ 37001101 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.4663 क्षर्रोगका जोतखम समहु िथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समिुार्मा सकृर् क्षर्रोग खोजपडिाि 

कार्यक्रम, घरपररवारका सिस्र्हरूको सम्पकय  पररक्षर्, समिुार्मा क्षर्रोगका तवरामीहरूको खोजपडिािका 

िातग क्षभिा अतभवतृद्ध िथा पररचािन । 

95 

८४ 37001101 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.4665 स्थिगि अनतुषक्षर् गरर स्वास््र्कतमयहरूको क्षमिा अतभवतृध्ि एवं ि्र्ांङकको गरु्स्िर सतुनतिि, क्षर्रोगका 

कार्यक्रमको अधय बातर्यक सतमक्षा िथा उपचार नतिजाको कोहटय तवशे्लर्र् 

70 
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८५ 37001101 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.4661 स्वास््र् संस्थामा आकतस्मक अवस्थामा औसतध एवं ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, रेकतडयङ िथा ररपोतटयङका िातग 

िमय िरमेट िपाम िथा िोटोकपी, ई-तट.तब रतजस्टर अध्र्ावतधक, तवश्व क्षर्रोग तिवस सम्बन्त्धी कार्यक्रम 

35 

१६ आर्ोजनाः रातष्ट्रर् स्वास््र् तषक्षा, सचूना िथा संचार केन्त्र                    खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

८६ 37001109 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.137 तवद्यािर् स्वास््र् तषक्षा/आमा समहु िथा मतहिा स्वास््र् स्वरं्सेतवकाहरूका िातग सामातजक व्र्वहार 

पररवियन कार्यक्रम 

100 

१७ आर्ोजनाः प्राथतमक स्वास््र् सेवा                                                   खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

८७ 37001012 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.88 स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहुमा कार्यरि कमयचारीहुको ििव, महगी भत्ता, 

स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्ि प्रषासतनक खचय समेि 

31200 

१८ आर्ोजनाः बहुक्षरेीर् पोर्र् कार्यक्रम                                                   खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

८८ 36500106 नगि अनिुान र्रुोतपर्न र्तुनर्न 2.3.11.1 पोर्र् सधुारका िातग तवद्यािर्मा खानपेानी िथा सरसिाम र्ोजना तनमायर् वा ममयि सम्भार 800 

८९ 36500106 नगि अनिुान र्रुोतपर्न र्तुनर्न 2.7.16.2 पोपर् तवषेर् (स्वास््र्) क्षेरका कार्यक्रम सञ्चािन 300 

९० 36500106 नगि अनिुान र्रुोतपर्न र्तुनर्न 2.7.16.1 पोर्र् संवेिनषीि (खानेपानी िथा सरसिाम, कृतर्, पषसेुवा, मतहिा िथा बािबातिका, तषक्षा र षासकीर् 

प्रवन्त्ध) क्षेरका कार्यक्रमहरू सञ्चानि) 

1915 

९१ 36500106 नगि अनिुान र्रुोतपर्न र्तुनर्न 2.7.25.95 पोर्र् सधुारको िातग तवपन्त्न समिूार्का मतहिा समहू वा सहकारीहरूिाई तवपन्त्न सिस्र्हरूको आर्आजयन 

सधुार कार्यक्रमको गनय अनिुान 

585 

१९ आर्ोजनाः आर्वेुि सेवा कार्यक्रम                                                 खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

९२ 37003011 नगि नेपाि सरकार 2.7.22.245 आर्वेुि और्धािर्को ििब, भत्ता, संचािन खचय िथा कार्यक्रम बजेट तितिम 3440 

९३ 37003011- नगि नेपाि सरकार 2.7.22.244 आर्वेुि और्धािर्को ििब, भत्ता, संचािन खचय िथा कार्यक्रम बजेट िुगुपा 3360 

२० आर्ोजनाः रातष्ट्रर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरर् तवभाग                      खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

९४ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.8.1.5 एम. आमय. एस. अपरेटर र तिल्ड सहार्क ितेनक भ्रमर् भत्ता िथा र्ािार्ि खचय 156 

९५ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.6.1.1 तवभागिे उपिव्ध गराएको िातिम खाका बमोतजम घटना ििाय िथा सामातजक सरुक्षा सम्बन्त्धमा नपा/गापा, वडा 

कार्ायिर्का कमयचारीहुको िातग िातिम िथा जनप्रतितनतधहुिाई अतभमतुखकरर् कार्यक्रम सञ्चािन 

366 

९६ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.4.14.3 सञ्चार सामाग्री प्रसारर् िथा िपामय (सञ्चार र पाँहुच अतभर्ान सञ्चािान) 300 

९७ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.4.1.4 मसिन्त्ि सामान खररि (सेवा केन्त्र सञ्चािानाथय) 180 

९८ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.9.9.3 अन्त्र् तवतवध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC 23 
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९९ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.9.9.4 अन्त्र् तवतवध खचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social 

accountability 

73 

१०० 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.3.2.1 मेतषनरी आजार िथा ितनयचर ममयि सम्भार (सेवा केन्त्र सञ्चािानाथय) 96 

१०१ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.8.1.6 स्थानीर् िहका कमयचारी र जनप्रतितनतधहुको िातग अनगुमन िथा मलु्र्ाकन खचय 112 

१०२ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.1.8.1 एम. आमय. एस. अपरेटर र तिल्ड सहार्को िातग सञ्चार खचय 8 

१०३ 31401011 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 2.5.7.4 एम. आमय. एस. अपरेटर र तिल्ड सहार्क पाररश्रतमक, चाडपवय खिय िथा पोषाक खचय 786 

२१ आर्ोजनाः कृतर् तवभाग                                                                खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

१०४ 31201011 नगि नेपाि सरकार 2.7.15.171 परूानो िििूि नसयरी सदुृढीकरर् कार्यक्रम 750 

१०५ 31201011- नगि नेपाि सरकार 2.7.15.175 रैथान ेबािी प्रवद्धयन कार्यक्रम (बािी तवकास कार्यक्रम) 1350 

२२ आर्ोजनाः प्रधानमन्त्री कृतर् आधतुनतककरर् पररर्ोजना                        खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

१०६ 31200106 नगि नेपाि सरकार 2.7.15.134 आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्र्वसातर्क कृतर् उत्पािन केन्त्र (पकेट) तवकास कार्यक्रम 

तनरन्त्िरिा 

700 

१७९ 31200106- नगि नेपाि सरकार 2.7.15.143 सनु्त्ििाजाि िििूिको साना व्र्वसातर्क कृतर् उत्पािन केन्त्र (पकेट) तवकास कार्यक्रम सञ्चािन 1200 

१०८ 31200106 नगि नेपाि सरकार 2.7.15.131 आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृतर् ििय का साना व्र्वसातर्क कृतर् उत्पािन केन्त्र (पकेट) तवकास 

कार्यक्रम तनरन्त्िरिा 

1200 

२३ आर्ोजनाः पष ुसेवा तवभाग                                                          खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

१०९ 31202011- नगि नेपाि सरकार 2.7.18.53 पषपुन्त्िी बजार प्रवद्धयनका िातग तचतिङ्ग सेन्त्टर स्थापना 3044 

११० 31202011- नगि नेपाि सरकार 2.7.18.39 ईतपडेतमर्ोिोजी ररपोतटयङ 6 

१११ 31202011 नगि नेपाि सरकार 2.7.18.40 कृतरम गभायधान तमसन कार्यक्रम 250 

२४ आर्ोजनाः कृतर् तवकास रर्नीति अनगुमन िथा समन्त्वर् कार्यक्रम       खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)   

११२ 31200101 नगि नेपाि सरकार 2.7.15.129 तकसान सचूीकरर् कार्यक्रम 300 

११३ 31200101- नगि नेपाि सरकार 2.7.15.130 कृतर्, पषपुन्त्िी िथा मत्स्र् ि्र्ाकं अध्र्ावतधक कार्यक्रम 100 

११४ 31200101 नगि नेपाि सरकार 2.5.7.21 कृतर् िथा पष ुसेवाका एक गााँउ एक प्रातवतधकहुको ििव भत्ता 600 

२५ आर्ोजनाः मतहिा,बािबातिका िथा जषे्ठ नागररक मन्त्रािर्                 खचय तषर्यकः सषिय अनिुान (चाि ु)  

११५ 34000011 नगि नेपाि सरकार 2.7.25.120 मतहिा, बािबातिका, अपाङ्गिा भएका व्र्तक्त, ज्र्ेष्ठ नागररक र र्ौतनक िथा िैंतगक अल्पसंख्र्क का 

ि्र्ाङ्क संकिन र अधावतधक गन े

100 
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११६ 34001101 नगि नेपाि सरकार 2.7.25.100 तहसंा तपतडि मतहिा िथा तकषोरी अल्पकािीन सेवा केन्त्र, सञ्चािन अनिुान 500 

२६ आर्ोजनाः समपरुक अनिुान                                                       खचय तषर्यकः समपरुक अनिुान  

११७ 305010201 नगि नेपाि सरकार/आन्त्ि. ऋर् 11.4.22.6341 वडा कार्यिर् भवन तनमायर् वडा नम्बर १  9400 

२७ आर्ोजनाः झोिुगं ेपिु क्षरेगि कार्यक्रम                                      खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

११८ 36501103 नगि नेपाि सरकार/आ. ऋर् 11.4.8.997 मंगिे हवेाखोिा, सतसयउिा तितियरे , तितिम नगरपातिका, पााँचथर 1700 

२८ आर्ोजनाः साना तसंचाई कार्यक्रम                                                खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

११९ 36501109 नगि नेपाि सरकार 11.4.15.956 नाम्ि ुकुिो तसंचाम र्ोजना 896 

१२० 36501109 नगि अनिुान स्वीट्जरल्र्ाण्ड-एस डी सी 11.4.15.956 नाम्ि ुकुिो तसंचाम र्ोजना 1344 

१२१ 36501109 नगि अनिुान स्वीट्जरल्र्ाण्ड-एस डी सी 11.4.15.866 चनौटे खोिा बााँजोगरा सल्िेरी तसंचाम र्ोजना 2703 

१२२ 36501109 नगि नेपाि सरकार 11.4.15.866 चनौटे खोिा बााँजोगरा सल्िेरी तसंचाम र्ोजना 1791 

१२३ 36501109 नगि नेपाि सरकार 11.4.15.868 तषवाखोिा महुान हुाँि ैमैिाने चोकमाग ुतसंचाम र्ोजना 1643 

१२४ 36501109 नगि अनिुान स्वीट्जरल्र्ाण्ड-एस डी सी 11.4.15.868 तषवाखोिा महुान हुाँि ैमैिाने चोकमाग ुतसंचाम र्ोजना 2498 

१२५ 36501109 नगि अनिुान स्वीट्जरल्र्ाण्ड-एस डी सी 11.4.15.957 खङुखोिा ितृिर् सेजेपा िेवातिन तसंचाम र्ोजना 1755 

१२६ 36501109 नगि नेपाि सरकार 11.4.15.957 खङुखोिा ितृिर् सेजेपा िेवातिन तसंचाम र्ोजना 1170 

२९ आर्ोजनाः षहरी षासकीर् क्षमिा तवकास कार्यक्रम                          खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१२७ 34701108 षोधभनाय हुने ऋर् आई तड ए 11.4.22.5201 Community Development Program अन्त्िगयि र्वूा केन्त्रीि Digital Library, हाटबजार सधुार, 

सावयजतनक षौचािर्, सामिुातर्क बसपाकय  सधुार, पाकय  तनमायर्, सडक संरचना तनमायर्, ढि तनमायर्, 

िोहरमिैा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी कार्य तनमायर्, नािा तनमायर्, सावयजतनक पखायि तनमायर् 

75000 

३० आर्ोजनाः र्वुा रोजगारीका िातग ुपान्त्िरर् पहि पररर्ोजना           खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१२८ 37100103 नगि नेपाि सरकार/आ. ऋर् 11.3.7.6 रोजगार सेवा केन्त्रको सदुृतढकरर् (कम्प्र्टूर, ितनयचर ति्चसय, ्र्ामरा, अन्त्र् तवद्यिुीर् उपकरर्) 200 

३१ आर्ोजनाः रातष्ट्रर् ग्रामीर् िथा नवीकरर्ीर् उजाय कार्यक्रम                  खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१२९ 30800104 नगि नेपाि सरकार/आ. ऋर् 11.4.22.5900 नवीकरर्ीर् ऊजाय प्रवतध जडान (वार्ोग्र्ााँस/तवद्यिुीर् चिुो/सधुाररएको चिुो/सौर्य ऊजाय) 800 

३२ आर्ोजनाः संस्कृति प्रवद्धयन कार्यक्रम                                               खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१३० 32500103 नगि नेपाि सरकार/आ. ऋर् 11.4.22.5931 तषवािर् मतन्त्िर पर्यटन पवूायधार तनमायर् तितिम १३ तटमरेु पााँचथर 1500 

३३ आर्ोजनाः स्वास््र् ब्र्वस्थापन कार्यक्रम                                        खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१३१ 37001107 नगि नेपाि सरकार/आ. ऋर् 11.3.7.9 स्वास््र् सचूना साथै आम एम र् ूसदुृढीकरर् कार्यक्रम 200 
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बजटे नीति िथा कार्यक्रम 

तितिम नगरपातिका,आ.व.२०७७/०७८ 

३४ आर्ोजनाः आवास व्र्वस्था कार्यक्रम                                               खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१३२ 34701101 नगि नेपाि सरकार/आ. ऋर् 11.1.2.457 सरुतक्षि नागररक आवास कार्यक्रमःप्रिषे नं. १ पााँचथर तजल्िा अन्त्िगयि तितिम नगरपातिका- १०९७ वटा 25600 

३५ आर्ोजनाः तवद्यािर् क्षरे तवकास कार्यक्रम- तजल्िा स्िर                     खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१३३ 35000801 षो.भ. हुने अनिुान एस.एस. तड. तप. 11.1.2.445 केन्त्रबाट िनौट भएका नमनुा तवद्यािर्,तवषेर् तवद्यािर्को क्रमागि भवन तनमायर् िथा कक्षा ११ स्िोन्त्नति 

भएका प्रातवतधक धार तवद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनिुान 

800 

१३४ 35000801 नगि नेपाि सरकार 11.1.2.445 केन्त्रबाट िनौट भएका नमनुा तवद्यािर्,तवषेर् तवद्यािर्को क्रमागि भवन तनमायर् िथा कक्षा ११ स्िोन्त्नति 

भएका प्रातवतधक धार तवद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनिुान 

11000 

३६ आर्ोजनाः रोजगार प्रवद्धयन कार्यक्रम                                                    खचय तषर्यकः सषिय अनिुान ( पुाँजीगि)  

१३५ 37100101 नगि नेपाि सरकार/आ. ऋर् 11.3.7.1 आप्रवासी स्रोि केन्त्रको िातग मेषनरी िथा औजार 100 

        जम्मा 524400 

 

 


