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प्रस्तावना:=हनमुाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको आलथिक वषि २०७९/८० को सेवा प्रवाह र लवकास व्यवस्थापनको 

िालग सलचचत कोषबा  केलह रकम खचि गने अलधकार लदन र सो रकम लवलनयोजन गनि वाचछनीय भएकािे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोलजम हनमुाननगर कंकालिनी नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "हनमुाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७९" 

रहकेो छ । 

   (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आलथिक वषि २०७९/८० को लनलमत्त सलचचत कोषबा  रकम खचि गने अलधकार: (१) आलथिक वषि २०७९/८० को 

लनलमत्त नगर कायिपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका लनलमत्त जम्मा रकम रू. 

८२,०१,८९,०१७/- ( अिरेपी रू. बयासी करोड एक िाख उनानब्बे हजार सत्र रुपैया मात्र ।) मा नबढाई लनलदिष्ट गररए 

बमोलजम सलचचत कोषबा  खचि गनि सलकनेछ । 

३. लवलनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा सलचचत कोषबा  खचि गनि अलधकार लदइएको रकम आलथिक वषि २०७९/८० को 

लनलमत्त हनमुाननगर कंकालिनी नगर कायिपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गन े सेवा र कायिहरुको लनलमत्त 

लवलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन कायिपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गन ेसेवा र 

कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने दलेखन आएमा नगर 

कायिपालिकािे बचत हुने लशषिकबा  नपगु हुने लशषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी, रकमान्तर गदाि स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७९ बमोलजम एक लशषिकबा  सो लशषिकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी 

कुनै एक वा एक भन्दा बढी लशषिकहरुबा  अको एक वा एक भन्दा बढी लशषिकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खचि 

जनाउन सलकनेछ । पुुँजीगत खचि र लवत्तीय व्यवस्था तफि  लवलनयोलजत रकम साुँवा भकु्तानी खचि र ब्याज भकु्तानी खचि 

लशषिकमा बाहके अन्य चाि ुखचि लशषिक तफि  सानि र लवत्तीय व्यवस्था अन्तगित साुँवा भकु्तानी खचि तफि  लवलनयोलजत 

रकम ब्याज भकु्तानी खचि लशषिकमा बाहके अन्यत्र सानि सलकने छैन । 

तर, चाि ुतथा पुुँजीगत खचि र लवत्तीय व्यवस्थाको खचि व्योहनि एक श्रोतबा  अको श्रोतमा रकमान्तर गनि सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन एक लशषिकबा  सो लशषिकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ 

प्रलतशत भन्दा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी लशषिकहरुमा रकम नगर सभाकोको स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(४) लवलभन्न खचि लशषिकहरुमा लवलनयोलजत रकमहरु अनसुचूीहरुमा व्यवस्था गररएको छ । अनसुचूी संिग्न छ । 

 



xg'dfggu/ s+sflngL gu/kflnsf 2079 ÷80 

 

jflif{s gLlt tyf sfo{qmd / ah]^                                                                                          3 




 

क्र .स.  लशषिकको नाम चाि ुखचि पलूजगत खचि 
लवत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

१ नगर कायिपालिका  162,786,960   112,500,000     275,286,960  

२ वडा सलमलत     9,125,000    72,875,000      82,000,000  

३ सडक बोडि             -        1,997,057        1,997,057  

४ सामालजक सरुिा तफि   175,000,000              -       175,000,000  

५ लवषयगत शाखा   17,950,000    16,500,000      34,450,000  

६ संघीय सशति  210,100,000    16,900,000     227,000,000  

७ 
गररबसुँग लवश्वेश्वर 
कायिक्रम 

      455,000              -            455,000  

८ प्रदशे सरकार सशति             -      13,000,000      13,000,000  

९ 
संघीय सम्परुक 
लवशेष अनदुान 

            -      11,000,000      11,000,000  

जम्मा रकम  575,416,960   244,772,057     820,189,017  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xg'dfggu/ s+sflngL gu/kflnsf 2079 ÷80 

 

jflif{s gLlt tyf sfo{qmd / ah]^                                                                                          4 



 

लस .नं.  लववरण रकम कैलफयत 

आय १५२६००   

१ कृलष शाखा ७५०० 

 २ पश ु शाखा ३७००   

३ मलहिा तथा बािबालिका शाखा ७०० 

 

००० 

  

४ स्वास््य शाखा ६६५०  

५ लशिा यवुा तथा खेिकुद शाखा ११२००   

६ नगरस्तरीय आयोजना तथा कायिक्रम ४०८५०   

७ वडा स्तरीय योजना तथा कायिक्रम ८२०००  

जम्मा  १५२६००   



 

लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम  

१ कृषकहरुिाई ५० प्रलतशत अनदुानमा गहुुँको लबउ लवतरण कायिक्रम ३००० 

२ लवपन्न तथा गररब लकसानका िालग काडिमा आधाररत (कृलष औजार िाइब्रेरी 

स्थापना कायिलवलध लनमािण र संचािन कायिक्रम) 
२५०० 

३ लकसान काडि पररयोजना संचािन कायिलवलध लनमािणसलहत १४ व ै वडाहरुमा 

योग्य लकसानको पलहचान गने र लकसान काडि लवतरण गन े 
१००० 

४ कृलष लम र छु  अनदुान कायिक्रम १००० 

 

 

लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ १४ व ै वडाहरुमा पश ुखोप कायिक्रम )मयालक्सनेसन कायिक्रम (पवुि  लवतरण सलहत HS/BQ ११०० 

२ रेलबज मयालक्सन खररद र कुकुरिाई मयालक्सनेसन कायिक्रम १०० 

३ शदु्ध एव ंहाइजलेनक मासकुा िालग सरुलित बधशािा र मास ुलबलक्र लवतरण केन्र लनमािण तथा 

पररचािन 

१५०० 

४ यवुाहरुिाई समहुगत पशपुािन खतेीमा प्रोत्साहन गने )सामदुालयक  बाख्रा र बंगरुपािन 

कायिक्रम अनदुानमा  आधाररत 

१००० 
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लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ समहु गठन, सलमलत तथा लनगरानी समहु गठन ५० 

२ नव गलठत सलमलतिाई अनलुशिण  १५० 

३ चौमालसक अन्तरलक्रया कायिक्रम १०० 

४ लसप लवकास तालिम २४० 

५ लवद्यािय लवमखु लकशोरीहरुको िालग जनचेतनामिुक कायिक्रम (मलहिा लहसंा, 

दाइजो प्रथा, वािलववाह लवरुद्ध, सरसफाई सम्बलन्ध कायिक्रम) 

१६० 





 

लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ 

हरेक वडाहरुमा जषे्ठ नागररकहरुका िालग मोबाइि हले्थ लक्िलनक MHC 

संचािन गने (एक वा एक भन्दा बढी वडाहरुको िालग  ोलि गठन हुन सक्ने) 
२००० 

२ 

नगरिेत्रमा रहकेा अलत लवपन्न, अनाथ असहाय, कडा मानलसक र िारे 

रोलगहरुको िालग लन:शलु्क उपचार गराई (मानलसक रोलग मकु्त) नगर लनमािण गने 
१००० 

३ 

भारदह, हनमुाननगर र रम्परुा मल्हलनया िेत्रिाई केन्र बनाई लवशषेज्ञ सेवा 

सलहतको स्वास््य लशलवरहरु आयोजना गने 
१००० 

४ लडलज ि फ्यालमिी फोल्डर कायिक्रम ५०० 

५ प्रलत स्वास््य संस्थािाई १५ हजारका दरिे वालषिक संचािन खचि १५० 

६ 

भारदह अस्पतािका िालग दईु जना (एम.लब.लब.एस/एम.डी) लचलकत्सकिाई 

सेवा करारमा भनाि गने (तिब र भत्ता) 
१५०० 

७ अन्य लवलवध कायिक्रम (ओ.पी.डी. र छपाई जस्ता कायिक्रम) ५०० 
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लस.न ं आयोजनाको नाम रकम 

१ 

 

स्वयंसेवक लशिक पररचािन सम्बलन्ध कायिलवलध लनमािण र लवद्याियहरुमा 

स्वयंसेवकहरुको अस्थाई व्यवस्थापन कायिकम 
३०००.०० 

२ 

सामदुालयक लवद्याियहरुको स्तर सधुार एव ं लवद्याियसुँग सरोकार रहकेा (अलभभावक, 

लवद्याथी, पी ल  र व्यवस्थापन सलमलत) बीच अपनत्व वलृद्ध तथा िमता अलभवलृद्धका 

िालग आवश्यक तालिम गोष्ठी तथा अलभभावक लशिा कायिक्रम संचािन 

५००.०० 

३ 

हरेक सामदुालयक लवद्याियहरुको शलैिक अनशुासन सधुार, लनयलमत लशिक लवद्याथी 

हालजरी, समयको पररपािनामा सधुार पररयोजना संचािन (मोने ररंग काडि) 
१०००.०० 

४ 

लव.पी. स्कुि भारदहको स्तरोन्नलत िालग डी.पी.आर. तयारी िगायत लवद्यािय 

हातालभत्र रहकेो जलमन सधुारका िालग नािा, फु पाथ लनमािण सलहत विृारोपण गने 

कायि 

३५००.०० 

५ 

सामदुालयक लवद्याियहरुको वातावरण सधुारका िालग विृारोपण, आवलधक सरसफाई, 

शदु्ध खानेपानी र डष्टलबन लवतरण कायिक्रम 
१५००.०० 

६ 

न.पा. लभत्रको एक नमनुा लवद्याियका िालग पवूािधार लवकास गनि प्रत्येक किामा 

लडलज ि बोडि, लशिकिाई ल्याप प, साझदेारीमा प्रोजके् र, लवद्याथी अनसुार डेस्क 

बेन्चको उपिब्धता  

१०००.०० 

७ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लनवािचन खचि २००.०० 

८ 

मागमा आधाररत ICT Friendly, IEMIS िगायतका िमता लवकास सम्बलन्ध 

तालिम संचािन 
३००.०० 

९ उत्कृष्ट लवद्यािय, छात्र/छात्रा, उत्कृष व्यवस्थापन सलमलतिाई परुस्कृत गने कायिक्रम २००.०० 
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लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ 

नगरमा भोकाहरुका िालग सामदुालयक मेस तथा उद्योग संचािन कायिक्रम (मसे संचािन 

सम्बलन्ध कायिलवलध तयार गने) 
५०० 

२ 

असहाय बे ी लववाह कायिक्रम माफि त २० वषि उमरे परुा गरेका दलितका छोरी िगायत 

अन्य लवपन्न र असहाय एकि मलहिाकी छोरीको लववाहका िालग कायिलवलधमा 

आधाररत अनदुान 

२००० 

३ अनाथ, बेसहारा अलत लवपन्न नागररकहरुको िालग नगर क्िोथ बैंकको स्थापना १००० 

४ 

सामालजक सेवा पवूािधार पररयोजना संचािन (आलथिक सामालजक त्यांक संकिन गने, 

आलधकाररक मो. नं. दताि गने, बैंक खाता खोल्ने, सा. स.ु न.ं प्रदान गने, गररबी रेखामनुी 

रहकेाहरुको पलहचान गरी लकसान काडि बेरोजगारी काडि जारी गनि अत्यवश्यक त्यांक 

संकिन गने) 

१००० 

५ नगर िेत्रलभत्र संचािन हुने अन्य खिेकुद प्रलतयोलगता अनदुान कायिक्रम ५०० 

६ नगरस्तरीय खिेकुद प्रलतयोलगता (मयेर कप) संचािन, प्रलतभाको खोलज र प्रस्फु न कायि ७०० 

७ बेमौसमी तरकारी खलेत सम्बलन्ध तालिम २५० 

८ दलित जनजाती आलदवासीहरुको िालग जनचेतनामिूक तालिम २५० 

९ महामारी रोग तथा लनयन्त्रण सम्बलन्ध तालिम २५० 

१० मधेशी, अपाङ्ग, मलुस्िम वगिहरुका िालग बौलद्धक लवकास तालिम २५० 

११ लकसोरी तथा मलहिाहरुको िालग मलहनावारी तथा पाठेघरमा हुने समस्या सम्बलन्ध तालिम २५० 

१२ बािबालिकाहरुको िालग नेततृ्व लवकास तालिम २५० 

१३ लवपद समयमा अपनाउनु पने उपाय सम्बलन्ध जनचेतनामिूक तालिम २५० 

१४ बेरोजगार यवुा यवुतीहरुको िालग आय आजिन गनि लसपमिुक तालिम २५० 

१५ घरेि ुलहसंा न्यनूीकरण सम्बलन्ध तालिम २५० 

१६ कृषकहरुको िालग कृलष सम्बलन्ध तालिम २५० 

१७ मलहिाहरुको िालग मढुा बनाउने तालिम २५० 

१८ सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बलन्ध तालिम २५० 

१९ वडा नं ९ - मण्डि  ोिमा नयाुँ नािा तथा लपलससी  ढिान कायि १००० 

२० वडा नं ९ लस्थत कब्रगाहको अधरुो कम्पाउण्ड वाि लनमािण ५०० 

२१ वडा नं १० - कुनौिी सडकदलेख चचरी पिुसम्म लपलससी  ढिान कायि १५०० 

२२ वडा नं ११ - श्री दलित आधारभतू लवद्यािय सधुार कायिक्रम १५०० 

२३ वडा नं ११ -मसु्ताकको घरदलेख दलिण साविजलनक पोखरीको डी.पी.आर. बनाउने कायि ५०० 
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२४ 

वडा नं १२ -मनांगको घरदलेख भगि ुमण्डिको घरसम्म लपलससी सडक ढिान तथा नािा 

ढक्कन लनमािण कायि 
१५०० 

२५ वडा नं १३ - लवपद पवुि तयारी सम्बलन्ध जनचेतनामिूक तालिम कायिक्रम २५० 

२६ 

वडा नं १४ - सालवक ३ नं वडाको छत्तर मलुखयाको घर नलजक श्री अनन्त भगवानको 

मलन्दर लनमािण 
५०० 

२७ वडा नं १४ - श्री रा .प्रा.लव .डिवामा बाि लवकास भवन लनमािण  १५०० 

२८ वडा नं १४ - परुानो ८ नं वडाको रम्परुा  ोिमा श्री भगवती मलन्दर लनमािण कायि १५०० 

२९ लवपद व्यवस्थापन कायि सम्बलन्ध खचि २००० 

३० आपतकािीन ममित सम्भार कायि २००० 

३१ लनमािण कायिको गणुस्तर पररिण प्रयोगशािा स्थापना एव ंसामग्री खररद २००० 

३२ वडा नं ६ अन्डीपरि  ोि मलन्दरदलेख उत्तर जाने मिू सडक स्तरोन्नलत कायि २५०० 

३३ ११००० ट्रान्सफमिर िाईन संचािन पोि २४ थान ५०० 

३४ न्यालयक सलमलत १००० 

३५ मलहिा स्वयं सेलवका भत्ता १३०० 

३६ आयवुदे लचलकत्सा सम्बलन्ध चेतनामिुक कायिक्रम १०० 

३७ नगरस्तरीय सडक बलत्त व्यवस्थापन कायिक्रम १००० 

३८ 

हरेक वडाहरुमा स्मा ि ररसेप्सन हाउस लनमािण कायि आफ्नो जग्गा र भवन भएका 

वडाहरुमा 
३००० 

 ३९ 

नगरपालिकामा क्यालन् न, शदु्ध खानेपानी, इिेक्ट्रोलनक बोडि, िाइभ हनेे  ेलिलभजन जस्ता 

सलुवधाजलडत सेवाग्राही स्मा ि प्रलतिािय एव ंररसेप्सन हाउस लनमािण 
२००० 

४० भारदह लव .पी .मा.लव .हातालभत्र अत्याधलुनक लसपमिुक  तालिम केन्रको स्थापना ३००० 

४१ 

जनतासुँग मयेर कायिक्रम संचािन वालषिक प्रत्येक वडामा कलम्तमा ३ प क साविजलनक 

सनुवुाई कायिक्रम 
१५०० 
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लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ वडा कायािियको िालग स्मा ि ररसेप्सन हाउस लनमािण कायि १००० 

२ 

समहुगत सहकारी फिफुि पसि तथा तरकारी खतेीको िालग आवश्यक सामग्री खररद 

तथा संचािन कायि ४०० 

३ वडा कायिियको िालग जनता ससुलुचत हुने इिेक्ट्रोलनक नोल स बोडि खररद तथा संचािन १५० 

४ कंकालिनी मलन्दर लवकास सलमलतिाई संगीत किा सम्बलन्ध सामग्री खररद तथा लवतरण १५० 

५ 

मलहिा तथा बािबालिका हले्प डेस्क संचािन वा स्वयंसेवक व्यवस्थापन अनदुान 

कायिक्रम २०० 

६ भारदह कप लक्रके   ुनािमने्  संचािन तथा यवुा लवकास कायिलवलध लनमािण र व्यवस्थापन ३०० 

७ 

गररब, लवपन्न, असहाय तथा दलित लवद्याथीहरुको िालग लनशलु्क िोकसेवा (खररदार र 

सबु्बा) तयारी किा संचािन कायि २०० 

८ 

गररब मजदरु लवपन्न वगिका िालग कायिलवलध सलहत पररचयपत्रमा आधाररत सिुभ रासन 

पसि पवूािधार लनमािण र संचािन १५०० 

९ 

लवपन्न एकि मलहिाहरुको िालग स्वरोजगारको िालग मैनबत्ती र अगरबत्ती लनमािण 

सम्बलन्ध तालिम तथा आवश्यक सामग्री खररद ३०० 

१० कोशी महारानी मलन्दर लनमािण तथा मलुति स्थापना ४०० 

११ 

सालवक भारदह वडा नं ६ रोहण मलुखया घर दलेख रामलविास दास घरसम्म बा ोको दवु ै

साइड पखािि लनमािण १००० 

१२ महुिी त बन्ध दलेख चेत नारायण कुखरुा फमिसम्म सडक बलत्त जडान  ५०० 

१३ ट्रालफक कायािियदलेख कोशी त बन्धसम्म बलत्त जडान ३०० 

१४ लबनोद खड्गा घरदलेख हाइवेसम्म बा ो लनमािण ५०० 

१५ लवलभन्न सडक ममित सम्भार कायि ५०० 

१६ कोशी ब्यारेज लस्थत हनमुान मलन्दर पखािि तथा धमिशािा लनमािण ६०० 

 

  



xg'dfggu/ s+sflngL gu/kflnsf 2079 ÷80 

 

jflif{s gLlt tyf sfo{qmd / ah]^                                                                                          10 

 

लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ मलहिाहरुिाई लसिाई क ाई तालिम ४०० 

२ जनचेतना मिुक कायिक्रम ४०० 

३ मलहिाहरुिाई अगरबत्ती तालिम १०० 

४ सालवक वडा नं ७ को डगर बा ो पी.लस.लस. ढिान लनमािण कायि १००० 

५ लवलभन्न वगिहरुिाई घर, शौचािय लनमािण कायि १३०० 

६ लवलभन्न पोिहरुमा भपेर िाइ  जडान गने कायि ५०० 

७ श्री रा.प्रा.लव. सकदािहीमा झ्याि, ढोका र किा तारिे बेने कायि ५०० 

८ अधरुो लजतमहान मलन्दर ममित कायि ३०० 

९ कृषकहरुिाई कृलष मो र र कृलष पम्प खररद गने, लवतरण गने ५०० 



 

लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ लवपन्न जातजातीिाई स्वरोजगार लसपमिुक तालिम  २०० 

२ कृलष तालिम संचािन कायि १०० 

३ लवलभन्न वगिहरुिाई सरसफाई तालिम २०० 

४ पोतािहा सालवक वडा नं १ दलेख ९ सम्म लवद्यतु पोि, तार, िाईन जडान कायि १००० 

५ हाइवदेलेख राम  ोि हुद ैकोिोनी ग ेसम्म अधरुो नािा तथा ढक्कन लनमािण कायि ७०० 

६ महावीर पघयैा घरदलेख लजतेन्र रोलहता घरसम्म अधरुो लपलससी ढिान कायि ८०० 

७ राम प्रसाद साहको राइस लमिदलेख मलेथिाि सरदार घरसम्म लपलससी ढिान लनमािण कायि ८०० 

८ राधे घरदलेख लसताराम लबरालजको घरसम्म लपलससी ढिान लनमािण कायि  ७०० 

९ भगवान िाि सह घरदलेख रामचन्र मण्डिको घर हुद ैहाइव ेसम्म मा ो, ग्राभिे सडक लनमािण ८०० 

१० महुिी रा.प्रा.लव. लगद्धखोरा लवद्याियको बाउन्री वाि तथा ग े लनमािण कायि ५०० 

११ 

चौठी िाि सरदार घरदलेख छुतहरलनया घर हुद ैलदना भरी मलन्दर र मसुहरी  ोिसम्म मा ो, 

ग्राभिे लनमािण कायि २५० 

१२ लगद्धखोरा राम  ोिको अधरुो रामजानकी मलन्दर लनमािण कायि २५० 

१३ लगद्धखोरा महुिी पिु अन्तगित मसुहरी  ोिको अधरुो लदनाभरी मलन्दर लनमािण कायि २५० 

१४ लगद्धखोरा सालवक वडा नं. ७ को ट्रान्सफमिर जडान तथा तार, पोि, िाइन जडान कायि २०० 

१५ लवलभन्न पोिमा बलत्त जडान कायि ३५० 

१६ लवलभन्न सडक ममित कायि ८०० 

१७ वडा कायाििय पोतािहाको लवलभन्न भौलतक लनमािण कायि १०० 
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लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ प्रांगाररक र जलैवक मि बनाउने तालिम १०० 

२ पशसेुवा प्रसार कायिक्रम गाई,भसैी र बाख्रा सम्बलन्ध तालिम  १०० 

३ साबनु बनाउने तालिम संचािन १०० 

४ बािलववाह लवरुद्द जनचेतनामिुक तालिम १०० 

५ दवैीप्रकोप तथा लवपद व्यवस्थापन सम्बलन्ध तालिम १०० 

६ सालवक वडा नं ९ गंगापरु अधरुो बजरंगबलि मलन्दर लनमािण कायि ४०० 

७ 

सालवक वडा नं ९ मा मने सडक मलुनया घरदलेख आलशक सदाको घरसम्म सडकमा 

लपलससी ढिान तथा होम पाइप जडान कायि २०० 

८ सालवक वडा नं ९ मा रहकेो सामदुालयक भवन ममित सम्भार कायि १०० 

९ सालवक वडा नं ७ को लवलभन्न सडक ममित सम्भार कायि २०० 

१० 

सालवक वडा नं. ६ मा असफी लबरलजको घरदलेख मसुहरी  ोिा राजकुमार सदाको 

घरसम्म सडकमा मा ो ग्राभेि कायि ३०० 

११ मसुहरी  ोिमा लबसो सदाको घरदलेख लवकरु सदाको घरसम्म लपलससी ढिान कायि २०० 

१२ मोहन मण्डिको घरदलेख भािु साहको घरसम्म लपलससी ढिान कायि ३०० 

१३ मने सडक नागशे्वर रामको घरदलेख हररदवे ठाकुरको घरसम्म लपलससी ढिान कायि ५०० 

१४ लसयाराम मण्डिको घरदलेख पलिम बजरंगबलि मलन्दरसम्म लपलससी ढिान कायि ५०० 

१५ सालवक वडा नं ९ िखन सरदारको घरदलेख काशीको घरसम्म लपलससी ढिान कायि ५०० 

१६ मधवापरु  ोि हरेराम ठाकुरको घरदलेख चरण साफीको घरसम्म लपलससी ढिान कायि ६९० 

१७ माध्यलमक लवद्यािय मधवापरुको बाउन्री वाि लनमािण कायि ५०० 

१८ लवद्यािय मधवापरुका िालग कम्प्य ुर से , लप्रन् र र फो ोकपी मलेसन खररद १५० 

१९ लब.पी. जनता लन.मा.लव. अलजिको बाउन्री वाि लनमािण कायि  ३०० 

२० पि  रा.प्रा.लव. को बाउन्रीवाि ग े लनमािण र झ्यािढोका ममित कायि ३०० 

२१ लक्रके   ुनािमने्  िगायत अन्य खिे आयोजना १०० 

२२ वडामा सडक बलत्त तथा एि ई डी बिब जडान कायि ३०० 

२३ हुिाक सेवा कायािियका िालग साइकि खररद १० 

२४ पशपुािक लकशानहरुिाई लहउद ेज ैघाुँस वषि ल योसेलन्त घाुँसहरुका लबज लवतरण ५० 

२५ लवलभन्न सडक ममित सम्भार कायि १५०० 
२६ वडा कायिियको शौचािय र  ंकी ममित सम्भार कायि १०० 

२७ वडा कायाििय भवन ममित सम्भार तथा झ्याि लग्रि लनमािण कायि १०० 

२८ वडा कायािियको िालग ल्याप प, लप्रन् र, फो ोकपी मलेसन खररद १५० 

२९ जन्म दताि अलभयान कायिक्रम ५० 
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लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ बाख्रापािन सम्बलन्ध तालिम १५०  

२ बेमौसमी तरकारी खलेत सम्बलन्ध तालिम १५०  

३ मलहिाहरुको िालग ब्य ुीपाििर तालिम  २००  

४ कोशी बाुँधको रामजानकी मलन्दर लनमािण  २००  

५ जोलगलनया चोकमा रहकेो भगवती मलन्दर ममित सम्भार १५०  

६ 

कोररयानी स्कुिमा रहकेो बािबालिकाको िालग पोशाक र फलनिचर ममित साथै 

शलैिक सामग्री लवतरण ४००  

७ लपच सडक दलेख जगुि पलण्डतको घरसम्म मा ो, ग्राभिे तथा लपलससी ढिान  २००  

८ मने सडकदलेख पशपुलत सतराको घरसम्म लपलससी ढिान ३००  

९ कोशी नहरको मसुहरी  ोिमा सामदुालयक भवन लनमािण  ३००  

१० सडकदलेख राजने्र पसैिाको घरसम्म मा ो तथा ग्राभिे ५०  

११ भ न सदा  ोिको लदना भरी मलन्दर ममति सम्भार २००  

१२ आधारभतू स्वास््य चौकी जोलगलनया चोक  ५०  

१३ खानेपानी  ्यबुविे जडान कायि १००  

१४ 

वडा नं. ५ को जोलगलनया चोकदलेख उत्तरमा रहकेो गौशािामा मा ो परुी बलथिंग 

सेन् र लनमािण ४००  

१५ लवलभन्न पोिमा लबजिुी बलत्त जडान कायि २००  

१६ लपच सडकदलेख दगुािनन्द चौधरीको घरसम्म लपलससी ढिान २००  

१७ कोररयानी  ोि हरेराम महतोको घरदलेख उत्तरमा रहकेो मिू बा ोमा ढिान ममित ४००  

१८ 

ओम शालन्त जाने बा ोदलेख अशोक महेताको घर हुद ैपोखरी लडिसम्म मा ो 

ग्राभिे १५०  

१९ 

कोररयालनको राम  ोिदलेख सामदुालयक भवनसम्म लजणि अवस्थामा रहकेो बा ोिाई 

लजनोद्दार गनि ३००  

२० लवन्दशे्वरी महतोको घरदलेख राजने्र महतोको घरसम्म मा ो तथा ग्राभिे  २००  

२१ लवलभन्न सडक ममित सम्भार ३००  

२२ भगवती मलन्दर ममित सम्भार २००  

२३ लवपद व्यवस्थापन २००  
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लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ कृलष सम्बलन्ध जनचेतनामिुक तालिम २०० 

२ दलित वगिका िालग लसपमिुक तालिम २००  

३ सरसफाई सम्बलन्ध अलभयान संचािन १००  

४ वडा कायाििय भवन रंगरोगन तथा पालकिं ग स्थि लनमािण कायि ५००  

५ २ नं. जोलगलनया स्वास््य चौकी भवन ममित सम्भार रंगरोगन कायि १०००  

६ २ नं जोलगलनया स्वास््य चौकी हि सलहतको ६ कोठे भवन लनमािण कायि ६००  

७ मदरसा ररयाजिु जन्नह प्रा.लव. लशिकको तिब व्यवस्थापन कायि  २४०  

८ श्री जनता रालरट्रय प्रा.लव. अन्डीपरि रंगरोगन तथा व्यवस्थापन कायि १००  

९ श्री रालरट्रय प्रा.लव. कदमाहा रंगरोगन तथा व्यवस्थापन कायि १००  

१० श्री रालरट्रय आ.लव. डगराहा रंगरोगन तथा व्यवस्थापन कायि १६०  

११ मलुस्िम  ोिमा हुसेनी घरदलेख मसुाई घरसम्म मा ो ग्राभिे तथा ढिान कायि ३००  

१२ बिवुाहा  ोिमा मा ो ग्राभिे कायि २००  

१३ लवलभन्न  ोिमा मा ो ग्राभेि कायि ५००  

१४ लवलभन्न पोिमा बल्ब जडान कायि १५०  

१५ मरर  ोिमा रामजानकी मलन्दर लकतिन घर लनमािण कायि ५००  

१६ जगदीश घरदलेख वडा कायािियसम्म आर.लस.लस. ढिान कायि १०००  

१७ वडा कायाििय भवनमा लग्रि लनमािण कायि ५०  



 

लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ बािलववाह लवरुद्ध जनचेतनामिूक कायिक्रम २०० 

२ बाुँसको मढुा बनाउने सम्बलन्ध तालिम २०० 

३ मनैबत्ती बनाउने सम्बलन्ध तालिम १०० 

४ 
हनमुाननगरको खानेपानी  ंकीको पछाडी दलेख स्वास््य चौकी हुद ैमखु्य सडकसम्म 

नािा लनमािण  १५०० 

५ हनमुाननगर स्वास््य चौकीको डी.पी.आर. तयार गने कायि ५०० 

६ कबडि हिमा लफ नेस सेन् र संचािन र सोको िालग आवश्यक सामग्री खररद ५०० 

७ दगुाि मलन्दरमा गमु्बज र अधरुो कामको िालग ४०० 

८ भगवती मलन्दरको गमु्बज र अधरुो कामको िालग ४०० 

९ नािा सरसफाई तथा लनमािण कायि २०० 

१० प्रत्येक पोिमा बल्ब जडान कायि ५०० 
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११ कच्ची बा ोहरुमा ग्राभिे कायि ५०० 

 

लस.न.ं आयोजनाको नाम रकम 

१ कृलष बोलडङ्ग तथा चापाकि जडान कायि  ३०० 

२ कोशी बाुँध दलेख रामस्वरुप गोईत घर सम्म बा ोमा मा ापे ग्राईभिे कायि  ८०० 

३ ररङ्ग बाुँध दलेख हुदायको बाुँस सम्म बा ोमा मा ो ग्राईभेि कायि  ४०० 

४ लवधतु पौि तथा डगर बा ोमा कुिोपैनी, हमेपाईप समते ममित सम्भार कायि  ५०० 

५ पौि पौिमा लवजिुी बलत तथा भपेर िाई  जडान कायि  २०० 

६ डम्बर लसपलियाको घर दलेख ट्रान्सफमिर सम्म ठोस नािी लनमािण कायि  ९०० 

७ भरत साहको घर दलेख माईझ र खगं  ोि सम्म लप.लस.लस. ढिान कायि  ७०० 

८ पजुारी नन्दवे दासको श्री राम जानकी मलन्दर ममित सम्भार कायि  ३०० 

९ लवपद व्यवस्थापनको िालग  ३०० 

१० यवुा वगििाई लक्रके  तथा लजम खिे समाग्री खररद  २०० 

११ मलहिा लहसंा तथा यवुतीहरुका िालग चेतनामिुक ३ लदने तालिम कायिक्रम  २०० 

१२ गाुँउ  ोि व्यवस्थाको िालग  ेन् को समाग्री जस्तै २५ह२५  ेन् –१,  ोलकया–५, 

कराही–५, डोि बाल् ी–१०, टे्रय–५ आदी खररद कायि  

२०० 

 

 

वडा न.ं ९ 

लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ जषे्ठ नागररक अनौपचाररक लशिा कायिक्रम ३०० 

२ लकशोरीहरुको िालग लसिाई क ाई तालिम ५०० 

३ मलहिा लशिा सचेतना कायिक्रम ५०० 

४ हनमुान मलन्दरको भजन किमा फलनिचरको व्यवस्थापन २०० 

५ मदरसा ररजलवया गसुिवाराको छात्र/छात्रािाई पोशाक तथा ब्याग लवतरण गने ५०० 

६ लवलभन्न वगिको िालग ग्यास चुल्हा, ग्यास लसलिन्डर, रेगिेु र ग्यास पाइप लवतरण १००० 

७ वडा कायाििय लभत्र मलेसन औजार एव ंलफलनलसङ ५०० 

८ वडाका सडकहरुमा लवद्यतुीकरण गने कायि ५०० 

९ वडाका लवलभन्न नािा सरसफाई एव ंममित सम्भार १००० 
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लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ मलहिाहरुको िालग लसिाई क ाई तालिम २५० 

२ मनैबत्ती बनाउने लसपमिुक तालिम १२५ 

३ लकसानहरुको िालग बोररंग जडान कायि २०० 

४ लवलभन्न ठाउुँहरुमा  ्यबुविे जडान कायि १०० 

५ यवुाहरुको िालग खेिकुद (लक्रके ) गराउन १२५ 

६ अधरुो सडक लबन्दशे्वर मण्डिदेलख लवििण मण्डि घरसम्म डगर लपलससी ढिान १४०० 

७ लवलभन्न ठाउुँमा लबजिुी पोि खररद तथा जडान कायि २०० 

८ 

भगवानपरुमा गणशे घरदलेख रंलजत घरसम्म, अशोक घरदलेख लशवकुमार घरसम्म 

गोरे ो बा ोमा लपलससी ढिान कायि र सरदारहरुको गोठ महाराज मलन्दर लनमािण २५० 

९ 

लवरेन्र दवेको घरदलेख राजाराम मण्डिको घरसम्म रमेश घरदलेख गणपत यादव 

घरसम्म र लदपक घरदलेख लवन्देश्वर घरसम्म गोरे ो बा ो लपलससी ढिान कायि ३०० 

१० 

आलशक मण्डि घरसम्म र मने डगर दलेख रामस्वरूप घरसम्म गोरे ो बा ोमा लपलससी 

ढिान २०० 

११ राजलवराज सडकदलेख लमश्रीिाि घरसम्म लपलससी ढिान १०० 

१२ रा.प्रा.लव. भगवानपरुमा छात्र छात्राहरुको िालग पोशाक लवतरण १५० 

१३ चम्पािाि घरदलेख सकिदवे मण्डि घरसम्म लपलससी ढिान कायि  ४०० 

१४ लबजिुी पोिहरुमा भपेर जडान २०० 

१५ लसयािाि घरदलेख लशवनन्दन घरसम्म लपलससी ढिान कायि २०० 

१६ राम प्रसाद दवे घरदलेख दलिण दरगा सम्म बा ोमा मा ो पनुे २५ 

१७ लवपद व्यवस्थापनको िालग २५० 

१८ वडा कायािियमा वाईररंग गने १०० 

१९ भगवानपरु लवद्याियमा लभन्न सामग्री र ममित सम्भार कायि १५० 

२० आधारभतू लवद्याियमा कम्प्य ुर खररद र ममित सम्भार कायि १७५ 

२१ स्वास््य चौकी इनरुवामा लिज तथा अन्य सामग्री खररद १०० 
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लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ अगरबत्ती/खेिौना बनाउने सामग्री खररद र तालिम संचािन कायि ५०० 

२ 

सामदुालयक लवद्याियका लवद्याथीहरुका िालग स्कुि झोिा, पोशाक तथा जतु्ता 

मोजा लवतरण कायि 
४०० 

३ यादवको घरदलेख ग्राम दवेता मलन्दर सम्म कल्भ ि सलहत बा ो लनमािण कायि ५०० 

४ हनमुान मलन्दर व्यवस्थापन कायि ५०० 

५ इदगाह व्यवस्थापन कायि ५०० 

६ लदनाभरी मलन्दरमा ग े, लग्रि सलहत रंगरोगन कायि २०० 

७ हररनारायण यादवको घरदलेख दलिण लपपि बो  लनर चौतारा लनमािण कायि २०० 

८ भपेर िाइ  जडान कायि ५०० 

९  ्यबुविे जडान कायि १०० 

१० ओम शालन्त भवनको चारैलतर बाउन्री वाि लनमािण कायि २०० 

११ साविजलनक स्थिहरुमा फोहोरमिैा व्यवस्थापन सामग्री तथा डंुगा खररद कायि ३०० 

१२ दलित बलस्तहरुमा शौचािय लनमािण कायि ५०० 

१३ लवलभन्न सडक ममित सम्भार कायि ५०० 

१४ वडामा रहकेा सरकारी संस्थाहरुको संस्थागत लवकास गने कायि १०० 



 

लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ बािलववाह लवरुद्ध जनचेतनामिूक तालिम १०० 

२ मलहिा सशलक्तकरण सम्बलन्ध तालिम २०० 

३ कृषकहरुको िालग कृलष सम्बलन्ध तालिम २०० 

४ मलहिा लहसंा सम्बलन्ध जनचेतनामिूक तालिम  २०० 

५ 

हनमुानजी मलन्दर  ोिमा ममदेव साह घरदलेख उमा यादव घरसम्म लपलससी ढिान र 

नािा मालथ ढक्कन राख्ने कायि 
८०० 

६ 

सालवक वडा नं. ६ को पोखरी लडि पवूिमा सडक बा ोमा मा ो तथा ग्राभिे पाइप 

कल्भ ि र लडिमा २५ लम र िहरा बनाउने कायि 
१५०० 

७ सालवक वडा नं ६ मा कामिा मलन्दर लनमािण कायि ५०० 

८ साविजलनक लवद्यतु पोिहरुमा भपेर िाइ  जडान कायि ५०० 

९ नािाहरु ममित तथा सरसफाई कायि ५०० 



xg'dfggu/ s+sflngL gu/kflnsf 2079 ÷80 

 

jflif{s gLlt tyf sfo{qmd / ah]^                                                                                          17 

१० लवलभन्न सडकहरु ममित तथा ग्राभिे कायि  ५०० 

 

लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ जषे्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम  ३०० 

२ मलहिाहरुका िालग लसपमिुक तालिम ३०० 

३ पशपुािन सम्बलन्ध तालिम ३०० 

४ डंुगा खररद तथा ममित सम्भार लनमािण कायि १००० 

५ डंुगा चािक वयवस्थापन ७५० 

६ लवद्यतु बल्ब जडान कायि १५० 

७ प्राथलमक लवद्यािय लनमािण तथा संचािन कायि २०० 

८ गोबर गढ़ामा कृलष कायि गनिको िालग घरेबारा १००० 

९ लवपद व्यवस्थापन ५०० 

१० वडा कायािियको िालग भौलतक सामग्री खररद  ५०० 



 

लस.न.ं आयोजनाको नाम  रकम 

१ कृषकहरुिाई कृलष सम्बलन्ध तालिम ४०० 

२ बािबालिका तथा लकशोर/लकशोरीहरुिाई लसपमिुक तालिम ४०० 

३ मलहिाहरुिाई लसपमिुक तालिम ४०० 

४ 

हररदवे खत्व ेघरदलेख उत्तर बब्ि ुखत्व ेघर हुद ैबहादरु यादव घरसम्म आर.लस.लस 

ढिान २४०० 

५ सालवक वडा नं ३ को कमिा मलन्दर लनमािण कायि ६०० 

६ 

दवेिाि यादवका घरदलेख केसोरी यादव घर हुद ैस्व. घनश्याम साह घरसम्म नािा 

लनमािण २५०० 

७ चचरी लनमािण तथा बा ो ममित कायि  ५०० 

८ लवलभन्न डगर बा ो ममित मा ो ग्राभिे कायि ८०० 
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लस.न.ं लववरण रकम 

आय ११९७५९ 

१ कायाििय प्रशासलनक खचि ११९७५९ 

जम्मा  ११९७५९ 

 

 



 

लस.न.ं लववरण रकम 

आय १०३५७३.९६ 

१ आ.व. २०७८/७९ को बाुँकी रहकेो योजना भकु्तानी ३७३०० 

२ कायाििय प्रशासलनक खचि  ३०१२७.९६ 

३ समपरुक कोष २०००० 

४ नगरस्तरीय योजना तथा कायिक्रम १०७४६ 

५ 

एक गाउुँ एक कृलष प्रालवलधक (ovot) को पररचािन कायिक्रम (कृलष लवकास 

शाखा) ९०० 

६ 

लवद्यािय प्रशासन र व्यवस्थापकीय सधुारका िालग हरेक लवद्याियहरुमा 

डेस्क प, लप्रन् र िगायतका सामग्री लवतरण कायिक्रम २५०० 

७ वािलवकास पाररश्रलमक (लशिा शाखा) 

 

२००० 

जम्मा  १०३५७३.९६ 
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लस.न.ं योजनाको लववरण रकम 

१ 

 

खगं समदुायको िालग अधरुो मलन्दर लनमािण कायि - वडा नं. २ १०००.०० 

२ 

 

दलित बस्तीको िालग अधरुो सामदुालयक भवन लनमािण कायि - वडा नं. २ ५००.०० 

३ 

 

सखुदवे कापैरको घरदलेख लवद्यतु सब स् ेशन हुद ैकोशी कोिोनीको ग े सम्म सडक 

लनमािण कायि - वडा नं.३ 
२०००.०० 

४ 

 

अजुिन साहको घरदलेख लवमि भदशे्वरको घरसम्म तथा लगद्दखोरा लवद्यािदलेख 

मलन्दरसम्म सडक लनमािण कायि - वडा नं. ३ 
८००.०० 

५ राम झाको घरदलेख कुशशे्वर मण्डिको घरसम्म बा ो स्तरोन्नलत कायि - वडा नं. ४ १०००.०० 

६ वडा कायािियदलेख मसुहरी  ोिसम्म स्तरोन्नलत लनमािण कायि - वडा नं. ४ ७००.०० 

७ रामकृरण साहको घरदलेख रामप्रसाद साहको घरसम्म लपलससी ढिान कायि - वडा नं. ४ ७००.०० 

८ बलर श्रेष्ठको घरदलेख सरेुश सनुरैतको घरसम्म सडक स्तरोन्नलत - वडा नं. ५ २०००.०० 

९ जषे्ठ नागररकहरुका िालग स्वास््य प्रवद्धिन ४६.०० 

१० वडा नं ३ मा अधरुो पिु लनमािण लवद्यतु कायाििय जाने बा ो १०००.०० 

११ लवलभन्न मठ मलन्दर ममित सम्भार कायि १०००.०० 



 

लस.न.ं लववरण रकम  

आय ११०१४ 

१ अनसुन्धान तथा लवकास  ५००० 

२ 

नगरपालिकाको हरेक गलतलवलध सम्बलन्ध जनतामा सचूना प्रवाहको 

िालग नगरपालिकाको एप्स लनमािण गन ेकायि १५०० 

३ पंचकमि, स्नेहन, स्वहेन कायिक्रम ६० 

४ जषे्ठ नागररकहरुका िालग स्वास््य प्रवद्धिन ५४ 

६ िाग ुऔषध दवु्यिसन लवरुद्ध कायिक्रम २०० 

७ अपाङ्ग सलमलत २०० 

८ नगरस्तरीय योजना तथा कायिक्रम  ४००० 

जम्मा  ११०१४ 
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लस.न.ं योजनाको लववरण रकम 

१ लवलभन्न आयोजनाहरुको लवस्ततृ पररयोजना प्रलतवदेन तयारी गने कायि २००० 

२ 

झोिा तयारी उद्योग र बनाना लचप्स तयारी उद्योग स्थापना र संचािनका लवस्ततृ 

पररयोजना प्रलतवदेन तयारी गने कायि 
१५०० 

३ लवलभन्न लनदलेशकाहरु र कायिलवलधहरुको लनमािण कायि १५०० 

 



 

लस.न.ं योजनाको लववरण रकम 

१ 
सालवक वडा नं ३ मा कुसराम मण्डिको घरदलेख गिुा पोखरीसम्म मा ो तथा ग्राभिे लदने - 

वडा नं. ४ 
१००० 

२ 
स्वास््य चौकी हनमुाननगर वडा नं ७ मा खािी ठाउुँमा मारो पनुे र बाउन्री वाि ममित, 

कुरुवा घरमा वाईररंग, अधरुो गाडि रूम लनमािण र ग े िगायतका कायि - वडा नं. ७ 
१५०० 

३ जोलगलनया स्कुि बाउन्री वाि लनमािण कायि - वडा नं. ८ २०० 

४ बेल्हा स्कुिमा डेस्क बेन्च व्यवस्थापन - वडा नं. ८ २०० 

५ मधवापरुको लसमा दलेख दवे ुनेताको घरसम्म ढिान कायि - वडा नं. ८ ११०० 

 



 

लस.न.ं लववरण रकम 

आय ४७९० 

१ स्वास््यका िालग औषलध खररद १५०० 

२ आयवुदे सम्बलन्ध औषलध खररद ५०० 

३ पंचकमि, स्नेहन, स्वहेन कायिक्रम ४० 

४ 

"वडा कायाििय सेवा आधलुनकीकरण पररयोजना" वडा कायािियहरुको सेवा 

प्रवाह गणुस्तरयकु्त र घरदिैोमा पगुरे व्यलक्तगत घ ना दताि गनिका िालग मलेसनरी 

तथा उपकरण खररद २५०० 

५ मलहिाहरुको िालग जनचेतनामिूक तालिम कायिक्रम २५० 

जम्मा  ४७९० 



xg'dfggu/ s+sflngL gu/kflnsf 2079 ÷80 

 

jflif{s gLlt tyf sfo{qmd / ah]^                                                                                          21 





 



सडक बोडि नेपािबा  प्राप्त हुने सशति कायिक्रमको िालग छनौ  भएको योजना रकम    रु. १९,९७,०५७/- 

 



८०२१५४०९५१२  संघीय सरकारबा  हस्तान्तररत कायिक्रम (लवषशे अनदुान) 

सामदुालयक लवद्याियहरूमा खानेपानी तथा शाैचािय लनमािण कायि         रु. ४०,००,०००/- 





८०२१५४०९५१३  संघीय सरकारबा  हस्तान्तररत कायिक्रम (समपरुक अनदुान) 

१. कदमाहा खोिामा पिु लनमािण कायि हनमुाननगर क कालिनी नगरपालिका वडा न ६      रु. ७०,००,०००/- 





प्रदशे सरकारबा  प्राप्त हुने समपरुक अनदुानको िालग छनौ  भएको योजना  रकम      रु.  २०,००,०००/- 





प्रदशे सरकारबा  प्राप्त हुने लवशषे अनदुानको िालग छनौ  भएको योजना  रकम       रु.  ३०,००,०००/- 





प्रदशे सरकारबा  प्राप्त हुने सशति अनदुानको िालग छनौ  भएको योजना  रकम      रु.  ८०,००,०००/- 


