
आ.व. 2079/080 को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम रकम रु. हजारमा
सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त

1 नगर तिि
२ स्वीकृत दरबन्दीका स्थार्ी कमिचारीको तलब तथा महगी भत्ता 27,298.00          

3 पोशाक खचि 470.00             
४ घरभाडा खचि 1,400.00           

5 पानी तथा र्वजलुी खचि 500.00             
६ र्वमा नर्वकरण खचि 400.00             

7 िंचार महिलु खचि 200.00             

८ इन्धन खचि 2,000.00           

9 ममित खचि 1,000.00           
१० असतसथ ित्कार खचि 800.00             

11 इन्टरनटे खचि 960.00             
१२ मासिक बैठक 4,000.00           

13 र्वसभन्न ददवि 600.00             
१४ पत्रपसत्रका छपाइ िूचना प्रकािन 600.00             

15 अन्र् गाडी भाडा खचि 1,000.00           
१६ मिलन्द खचि 2,000.00           

17 मेशशनरी औजार खररद 800.00             
१८ िसनिचर तथा र्िक्िन 1,000.00           

19 र्वर्वध खचि 500.00             
२० औषसध उपचार खचि 200.00             

21 कमिचारी प्रोत्िाहन भत्ता 750.00             
२२ नगरप्रमखु िशचवालर् खचि 200.00             

23 िूचना प्रणाली तथा  िम्प्प्रषेण िेवा िदुृर्िकरण 300.00             
२४ कमिचारी तासलम खचि 250.00             

25 िभा िंचालन खचि 900.00             



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
२६ र्वशत्तर् िंघिस्था तथा िरोकारवाला सनकार्िँग गोष्ठी 300.00             

27 दईु प्राङ्ग्र ेिवारी िाधन खररद 1,000.00           

२८ सडशजटल सडस्पले जडान 500.00             

29 स्थानीर् उपदान कोष 1,500.00           
३० आवसधक र्ोजना 300.00             

31 मध्र्कालीन खचि िंरचना 300.00             
३२ नगर प्रोिाइल 400.00             

33 तै्रमासिक िर्क्रर् िूचना प्रकािन/ बलेुर्टन प्रकािन 75.00               

३४ क्र्ालेन्डर छपाइ 115.00             

35  दैसनक भ्रमण खचि 700.00             
३६ अस्थार्ी /करारको कमािचारीको नपगु पाररश्रसमक 12,500.00          

37 भैपरी खचि 3,500.00           

३८ स्थानीर् तहको e-governance service िदुृिीकरण र प्रभावकारी िेवाका लासग िफ्टवर्र जडान िंचालन र व्र्वस्थापन 1,500.00           

39 नगरस्तरीर् र्वसभन्न िंचासलत आर्ोजना/ कार्िक्रमहरुको स्थलगत अनगुमन तथा रेर्िरेिमेन्ट खचि 1,000.00           
४० गत आ. व. को प्रगसत िसमक्षा र चाल ुआ.व. को कार्िक्रम असभमशुखकरण 450.00             

41 चाल ुआ. व. को तै्रमासिक प्रगसत िसमक्षा ४ पटक 500.00             
४२ नगर तथा वडामा ई-हाशजरी िंचालन तथा व्र्वस्थापन 750.00             

43 गत आ.व. को कार्ािलर्को र्वसभन्न भकु्तानी हनु वाकी 750.00             

४४ गत आ. व. को जनप्रसतसनसध / पदासधकारीहरुको िेवा िरु्वधा वाकी 3,500.00           

45 चार पाङ्ग्र ेिवारी िाधन खररद तथा वडाको नगरस्तररर् आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरू िमेत 3,186.00           
४६ स्थानीर् तहबाट सनर्कु्त कमिचारीको  तलबभत्ता खचि          3,555.00 
47 जनप्रसतसनसध पदासधकारीहरुको िेवा िरु्वधा र भत्ता         11,500.00 
४८ आ.ब.२०७८/७९को जनप्रसतसनसध पदाधकारीहरुको िेवा िरु्वधा र भत्ता भकु्तानी बाँकी          1,750.00 
49 गणुस्तरीर् सिकाइ िहजीकरणका लासग र्टएलएमको पाररश्रसमक िेवा िरु्वधा          7,900.00 
५० बालर्वकाि िहजकताि तथा र्वद्यालर् कमिचारी पाररश्रसमक िरु्वधा          3,850.00 
51 आधारभतू तहको लासग नपाको िाझेदारी ददवा खाजाको  रकम          1,500.00 



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
५२ आधारभतू स्वास््र् केन्रका स्वास््र्कमीको तलबभत्ता िरु्वधा          2,200.00 
53 अधरुो प्रशािकीर् भवन         10,100.00 
५४ अधरुो वडा कार्ािलर् भवन          3,200.00 
55 आधारभतू १५ बेड नगर अस्पताल         11,250.00 
५६ कमलदह पर्िटकीर्  तथा िीमिार के्षत्र          3,250.00 
57 सबपद् व्र्वस्थापन          2,500.00 
५८ आकशस्मक स्वास््र् िेवा िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन          2,000.00 
59 नदी सनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन          3,000.00 
६० िम्प्पाददत सबसभन्न कार्िक्रमहरुको भकु्तानी बाँकी          2,500.00 
61 आ.ि.च.प.ु खचि            721.00 
६२ िनपा िाझेदारी िमपूरक कोष          5,250.00 
63 खानपेानी आर्ोजनाको िाझेदारी कार्िक्रम खचि         15,000.00 
६४ िडकबोडिको िाझेदारी कार्िक्रम खचि          2,200.00 
65 सबसभन्न सडर्पआर/सडईआर/आई.ई.ई. खचि          1,950.00 
६६ एकीकृत बस्ती जनता आवाि तथा िरुशक्षत नागररक आवाि कार्िक्रम            950.00 
67 र्वसभन्न पलु पलेुिो/कल्भटि सनमािण तथा ममित            750.00 
६८ अक्िीजन आपूसति तथा बारुणर्न्त्र िाझेदारी िहर्ोग कार्िक्रम खचि            650.00 
69 नपेाल िरकार िशति अन्तगितका कार्िक्रमहरु       145,500.00 
७० मधेश प्रदेश िरकार अन्तगितका िशति  कार्िक्रमहरु         10,000.00 
71 िामाशजक िरुक्षा खचि रकम         63,750.00 
७२ जनतािँग मेर्र नगर र्वकाि कार्िक्रम          5,500.00 
73 नगर खेलकुद र्वकाि कार्िक्रम          2,100.00 
७४ नगर शपिदंश केन्र/पूवािधार सनमािण र आवश्र्क उपकरणहरु व्र्वस्थापन          2,100.00 

75 मेगशजन चौररर्ा कोशी मेला/तलुिी चोक र्पकसनक स्पोट/जटुपानी र्पकसनक स्पोट/ स्मसृत पाकि  िमेतका नगर गौरव कार्िक्रम          1,500.00 

७६ लशक्षत वगिको लासग र्वर्वध कार्िक्रमहरु          1,500.00 
77 उपमेर्र शैशक्षक िधुार तथा लैर्िक िमावेशी प्रबर्द्िन          1,500.00 



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
७८ न्र्ार्र्क िसमसत खचि            500.00 
79 स्व. उपमेर्र आशा चौधरी स्मसृत माध्र्समक छात्रा छात्रबसृत            350.00 
८० बहकेु्षत्रीर् पोषण कार्िक्रम          1,200.00 
81 पश ुबीमा कार्िक्रम            400.00 
८२ र्वसभन्न वडाहरुमा अधरुो आधारभतू स्वास््र् केन्र भवन तथा िभा हल सनमािण          5,700.00 
83 जम्प्मा 420,080.00      

८४ शाखा तिि रकम रु. हजारमा

85 शशक्षा शाखा
८६ नगरपासलका स्तरीर् प्रधानाध्र्ापकहरुको बैठक तथा नगर शशक्षा िसमसत बैठक  िञ्चालन खचि १००.००
87 माध्र्समक तहको शशक्षकको ५ ददन ेक्षमता असभवरृ्र्द् तासलम कार्िशाला १५०.००

८८
अन्तरार्िर् िाक्षरता तथा रार्िर् शशक्षा ददविको अविरमा असतररक्त र्क्रर्ाक्लाप िञ्चालन तथा अवकाि प्राप्त 
शशक्षकहरुको िम्प्मान कार्िक्रम

३००.००

89
िामदुार्र्क र्वद्यालर्मा कम्प््रू्टर र्वषर् अध्र्ापन गने शशक्षकका लासग १० ददन ेकम्प््रू्टर िीप क्षमता असभवूर्र्द् 
तासलम कार्िशाला

२५०.००

९० बाल र्वकाि शशक्षकका लासग ६ ददन ेपनुतािजगी तासलम १५०.००
91 नगर स्तरीर् कक्षा ३,५ र ८ को परीक्षा िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन ३००.००
९२ IEMIS िम्प्बन्धी र्वद्यालर्का कम्प््रू्टर शशक्षक तथा प्रअलाई ३ ददन ेअसभमूशखकरण तासलम १५०.००

93
नगर स्तरीर् िामदुार्र्क र्वद्यालर्का र्वव्र्ि, शशक्षक असभभावक िंघ र आमा िमूहका लासग १ ददन ेक्षमता असभवूर्र्द् 
तासलम

१००.००

९४
िामदुार्र्क र्वद्यालर्का प्रअ,र्वव्र्ि अध्र्क्ष ,नगर शशक्षा िसमसत िदस्र्हरुका लासग अन्तर प्रदेश शैशक्षक अवलोकन 
भ्रमण

५००.००

95 रािपसत रसनङ्ग शशल्ड तथा र्वद्यालर् स्तरीर् खेलकुद कार्िक्रम ३५०.००
९६ नगर स्तरीर् शैशक्षक क्र्ालेन्डर सनमािण ९०.००
97 र्वद्यालर् भनाि असभर्ान िञ्चालन ५०.००

९८ आधारभतू तथा माध्र्समक तहका छात्रछात्राका लासग अन्तर र्वद्यालर् असतररक्त र्क्रर्ाक्लाप िञ्चालन कार्िक्रम १५०.००



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
99 िाक्षर नगर घोषणाका लासग सनरन्तर सिकाइ तह १ र २ िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन ७००.००

१०० शैशक्षक घरधरुी िवेक्षण २००.००
101 नगर स्तरीर् शैशक्षक तथा र्वज्ञान प्रदशिनी १५०.००

१०२
नगर स्तरीर् उत्कृष्ठ सिकाइ उपलशधध भएका कक्षा ८,१० र १२ को १ जना  छात्र १ जना छात्रा गरी जम्प्मा६ 
जना छात्र छात्रालाई िम्प्मान तथा  परुस्कार कार्िक्रम

१५०.००

103
नगर स्तरीर् िामदुार्र्क आधारभतू तथा माध्र्समक तहमा कार्िरत शशक्षकहरु मध्रे् िवोत्कृष्ठ सिकाइ उपलशधध भएको 
प्रार्व(कक्षा १-५) को १ जना कक्षा ६ -८ को १ जना र कक्षा ९-१० को १ जना र कक्षा ११-१२ को १ जना 
गरी १४ जना

१००.००

१०४ शैशक्षक Status Report/FMR/Report card तर्ारी १००.००
105 नगर शशक्षा र्ोजना (MEP)सनमािण छपाइ तथा प्रकाशन २५०.००
१०६ Child Club/Youth Club असभमूशखकरण र पररचालन ६०.००
107 शैशक्षक प्रशािन िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन १५०.००
१०८ जम्प्मा 4,500.00         
109 स्वास््र् शाखा
११० आ.स्वा.िे.के./स्वास््र् चौकी/िहरी स्वा.िे.के. को लासग औषधी खररद 1,000.00         
111 आ.स्वा.िे.के./स्वास््र् चौकी/िहरी स्वा.िे.के. को लासग िशजिकल िामरी खररद 500.00           
११२ HMIS Tools, िमि/िरमेट छपाई 500.00           
113 मासिक, तै्रमासिक, वार्षिक िसमक्षा बैठक 400.00           
११४ स्वास््र् िंस्थाहरूमा आकशस्मक ममित िंभार 119.75           
115 र्िल्ड कार्ि गरे वापत स्वास््र् कमीहरूलाई र्िल्ड भत्ता (आ.व.078/79 र 079/80) 216.00           
११६ औषधी तथा अन्र् िामरीहरूको रर्र्ार्कङ्ग तथा िुवानी 350.00           
117 अनगुमन िपुररवेक्षण तथा भ्रमण भत्ता 150.00           
११८ िङ्घीर् िशति अनदुानमा कार्िक्रम िञ्चालनमा अपगु हनु ेरकम व्र्वस्थापन 300.00           
119 आकशस्मक िेवा िञ्चालन गने कक्षको व्र्वस्थापन र वसथिङ्ग िेन्टरमा पदाि लगाएको रकम भकु्तानी 400.00           

१२० वसथिङ्ग िेन्टरमा कार्िरत कमिचारीहरूको रात्रीकासलन िेवा वापतको रकम (आ.व. 078/79 र 079/80) 164.25           

121 ल्र्ाव िेवा र्वस्तार 500.00           
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१२२ जम्प्मा 4,600.00         
123 पशपंुक्षी र्वकाि शाखा
१२४ पशपंुक्षी औषधी खररद 1,000.00         
125 पशमुा भ्र्ागतेु र चरचरे खोप कार्िक्रम (१-११ वडा) 500.00           
१२६ बाख्रामा PPR Vaccine कार्िक्रम (१-११ वडा) 300.00           
127 रर्वज रोग सनर्न्त्रणका लासग खोप खररद 150.00           
१२८ आकशस्मक महामारी रोग सनर्न्त्रण (गाई/भैिी/बाख्रा/कुखरुा/बङु्गर) 100.00           
129 प्रर्ोगशाखा परीक्षणको लासग लजर्िक िपोटि िामरी खररद 100.00           
१३० र्हउँदे घाँिको सबउ र्वतरण 400.00           
131 वषे घाँिको र्वउ र्वतरण 200.00           
१३२ बहवुषे घाँिको र्वउ, बेनाि, िेट्ि र्वतरण 150.00           
133 सनजी िामि/कृषक िमूहहरूलाई ३ ददन ेगाई/भैिी पालन तासलम 100.00           
१३४ सनजी िामि/कृषक िमूहहरूलाई ३ ददन ेबाख्रा पालन तासलम 100.00           
135 माछाका भरुा र्वतरण (सनजी व्र्ाविार्र्क िामिहरूलाई) 100.00           
१३६ कुखरुाको खोर िधुार कार्िक्रम (सनजी व्र्ाविार्र्क िामिहरूलाई) 100.00           
137 बंगरुको सबर (भाले) र्वतरण (सनजी िामि/कृषक िमूह) 150.00           
१३८ बोर्र जातको बोका र्वतरण (व्र्वशस्थत सनजी व्र्ाविार्र्क पश ुिामि/िमूहहरू) 850.00           

139
िमूह/सनजी व्र्ाविार् िामि दतािको पमाण पत्र, कृसतम गभािधान प्रमाणपत्र, रेर्वज खोपको काडि, भ्र्ाशक्िनशेनको िमेट 
र र्प्रस्के्शनको ्र्ाड छपाई

50.00             

१४० र्वर्वध 65.00             
141 जम्प्मा 4,415.00         
१४२ कृर्ष र्वकाि शाखा
143 र्वषादी तथा औषधी खररद 600.00           
१४४ आलकुो र्वउ र्वतरण (५०% अनदुानमा) 300.00           
145 िलिूलको र्वरुवा र्वतरण 150.00           
१४६ स्थलगत तासलम (१-११ वडा) 550.00           
147 तरकारी र्वउ र्वतरण (50% अनदुानमा) 250.00           



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
१४८ ्र्ाजको गानो उत्पादन कार्िक्रम (५०% िाझेदारीमा) 200.00           
149 ल्र्ापटप खररद 100.00           
१५० र्वर्वध 50.00             
151 जम्प्मा 2,200.00         
१५२ मर्हला तथा बालबासलका शाखा

153
ददवि तथा असभर्ान िञ्चालन (बाल ददवि, जेष्ठ नागररक ददवि, अपाङ्ग ददवि, नारी ददवि, रार्िर् मर्हला असधकार 
ददवि)

400.00           

१५४ लैर्िक र्हंिा न्र्नीकरण (१-११ वडा) 200.00           
155 प्रसतसनधी मर्हलाहरूलाई उद्घोषण तासलम 150.00           
१५६ र्कशोर र्कशोरीहरूलाई बालर्ववाह न्रू्नीकरण तथा लाग ुऔषध दवु्र्ििनी रोकथाम तासलम 150.00           
157 नगर बाल िंजाल तथा बाल क्लबहरूको क्षमता असभबरृ्र्द् िम्प्बन्धी तासलम 150.00           
१५८ अनगुमन तथा र्वर्वध 50.00             
159 जम्प्मा 1,100.00         
१६० िामाशजक र्वकाि शाखा

161
िामाशजक र्वकाििँग िम्प्बशन्धत प्रवर्द्िनात्मक कार्िक्रम (िहकारी-COPOMIS/उद्यमशीलता क्षमता र्वकाि/िाँस्कृसतक 
िम्प्वर्द्िन तथा िचेतना)

1,015.00         

१६२ जम्प्मा 1,015.00         

163 वडा तिि

१६४ वडा नं. १
165 रक्तमाला मशन्दर प्रवेशद्वार सनमािण 300.00           
१६६ िखु्खा के्षत्रमा वोररङ्ग जडान गने 200.00           
167 जंगलको बाटो देखी ददपक लासमछानकेो घर हदैु वावरुाम राउतको घर िम्प्म राभेल 100.00           
१६८ वन कार्ािलर् अगाडी देखी दगुाि िुर्ालको घर िम्प्म बाटो ममित राभेल 150.00           
169 माछा िारम गेट अगाडी TVS शोरुम देखी तलुशी सनरौलाको घर िम्प्म धलक ओछ्याउने 300.00           
१७० मनुा कणिको घर देखी राज कुमार नपेालीको घर अगाडीको बाटो राभेल 300.00           
171 ध्र्ान वहादरु राईको घर देखी कृष्ण गरुुङ्गको घर िम्प्म नाला सनमािण 300.00           



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
१७२ कमला खत्रीको घर देखी सत्रर्गुा िहकारी िंस्था पछाडी िम्प्मको अधरुो नाला सनमािण गने 200.00           
173 राजनको िसनिचर देखी कुमार असधकारीको घर िम्प्म नाला सनमािण 300.00           
१७४ ि.न.पा. वडा नं.1 को शाशन्तनगर टोलमा िल सनमािण 300.00           
175 ि.न.पा. वडा नं.1 को हररर्ाली टोलमा िल सनमािण 150.00           
१७६ सि.सि क्र्ामारा जडान 250.00           
177 िडक वशत्त जडान 200.00           
१७८ हर्मु पाइप जडान 200.00           
179 वडा नं.1 को जेष्ठ नागररक िम्प्मान तथा घर दैलो स्वास््र् पररक्षण 250.00           
१८० रा.मा.र्व.मा अिल पिाई कार्िक्रम 200.00           
181 SEE मा उत्कृि अंक ल्र्ाउन ेिामदुार्र्क तिि का 1 र सनजी के्षत्रका 1 लाई प्रोत्िाहन स्वरुप 50.00             
१८२ प्रत्र्कटोल ििा राख्न ेउदे्दश्र्ले 11 वटै टोलमा िर ििाई कार्िक्रम 275.00           

183
कृषी तिि  कृषकलाई प्रोत्िाहन गनि नष्ल िधुार गरी एन् िरेुन्ि गरेका गाई वा भैिी ितु्केरी हुँदा प्रती गाई भैिी लाई रु 
500/ का दरले ददईने

54.00             

१८४ जनता िंग वडा अध्र्क्ष कार्िक्रम 100.00           
185 (ग) कार्ािलर् िंचालन 550.00           
१८६ (घ) खेलकुद 100.00           
187 जम्प्मा 4,829.00         
१८८ वडा नं. 2

189
िामदुार्र्क र्वद्यालर्का र्वद्याथीहरूलाई प्रोत्िाहन तथा परुस्कार र्वतरण/असभभावकहरूलाई िमर् िमर्मा प्रशशक्षण 
कार्िक्रम गने/र्वद्याथीहरूलाई उद्घोषण तासलम/लाग ुपदाथि दवु्र्ििनी िचेतना कार्िक्रम

200.00           

१९० धमि तथा िंस्कृती िंरक्षण 50.00             
191 राजाजी मशन्दर घेराबेरा (तीनकुन ेटोल) 200.00           
१९२ ित्र्नारार्ण टोलको िामदुार्र्क भवन सनमािण 700.00           

193
तीनकुन ेटोलको असनल ठाकुरको घर देशख असनल चौधरीको घर जान ेबाटो तथा प्रमोदको घर देशख र्वद्यानन्द 
चौधरीको घर िम्प्म जान ेबाटोमा RCC िलान िर्हत र्पच गने

900.00           

१९४ वडा स्तररर् िुटबल प्रसतर्ोसगता 200.00           



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
195 जेष्ठ नागररक िम्प्मान कार्िक्रम 80.00             
१९६ िडक बत्ती ममित/राजाजी मशन्दर ममित/बाटोघाटो, िल तथा नाला ममित 500.00           
197 र्वपद् व्र्वस्थापन तथा िंकट कोष 100.00           
१९८ कार्ािलर् िञ्चालन 250.00           
199 अवलोकन भ्रमण 100.00           
२०० जम्प्मा 3,280.00         
201 वडा नं. 3
२०२ श्री रा.आ. र्वद्यालर्को शैशक्षक िधुार 400.00           
203 मूल बाटोको शशवालर् टोलको अधरुो नाला सनमािण 800.00           
२०४ र्वसभन्न शाखा बाटोहरूमा राभेल 800.00           
205 िंस्कृसत जगेनाि तथा मर्हला उत्थान कार्िक्रम 75.00             
२०६ टोल र्वकाि िसमसतको क्षमता असभबरृ्र्द् तथा व्र्वस्थापन 50.00             
207 जन कल्र्ाण कृर्ष िहकारी िंस्थाको घेराबेरा तथा भवन सनमािण 150.00           
२०८ जनतािँग वडा अध्र्क्ष कार्िक्रम 292.00           
209 जेष्ठ नागररक िम्प्मान तथा स्वास््र् िधुार तिि 50.00             
२१० कार्ािलर् व्र्वस्थापन तथा अन्र् 250.00           
211 जम्प्मा 2,867.00         
२१२ वडा नं. 4
213 राजाजी थानको कल्भटिदेशख रामजानकी टोलिम्प्म नाला सनमािण 450.00           
२१४ रामर्किनु िाहको घरदेशख दीपक दािको घरिम्प्म नाला सनमािण 450.00           
215 मशस्जद ममित िम्प्भार 100.00           
२१६ ह् र्मुपाइप खररद 150.00           
217 िडक बत्ती (तार, शस्वच, होल्डर िर्हत पोलमा बत्ती जडान) 350.00           
२१८ कृषकहरूलाई उन् नत जातको तरकारीको बीउ र्वतरण 100.00           
219 श्री रा.र्व.वै.आ.र्व. बलादिहको गणुस्तरीर् शैशक्षक िधुार 324.00           
२२० र्वुाका लासग वडा स्तररर् खेलकुद कार्िक्रम 100.00           
221 िीप सिकौँ आत्मसनभिर बनौँ (सिलाई कटाई तासलम) 100.00           



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
२२२ र्वसभन् न पवि, मेला, जात्रा तथा उत्िवका लासग व्र्वस्थापनमा िहर्ोग 33.00             
223 बाँतर िमदुार्को िन्र्ािी थान सनमािण 300.00           
२२४ र्वपद् व्र्वस्थापन 100.00           
225 बाटोघाटो ममित िम्प्भार 400.00           
२२६ कार्ािलर् िञ् चालन तथा व्र्वस्थापन 300.00           
227 जम्प्मा 3,257.00         
२२८ वडा नं. 5
229 र्वसभन्न शाखा बाटो सनमािण तथा ममित िंभार 600.00           
२३० िदा टोलको भत्केको नाला ममित िंभार 100.00           
231 गौचरण देशख उत्तर जान ेबाटोको नाला सनमािण 300.00           
२३२ होम पाईप खररद 100.00           
233 र्पपल चोकमा चौतारा सनमािण 400.00           
२३४ िडक बत्ती ममित िंभार 100.00           
235 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रममा िाझेदारी 28.00             
२३६ खेल मैदान ममित िंभार 100.00           
237 जनर्हत आधारभतू र्वद्यालर्लाई खानपेानी व्र्वस्थापन 50.00             
२३८ जनतािँग वडा अध्र्क्ष कार्िक्रम 200.00           
239 र्ोग शशर्वर िञ्चालन 50.00             
२४० जेष्ठ नागररक िम्प्मान कार्िक्रम 100.00           
241 बेमौिमी तरकारी खेतीका लासग टनले खररद (५०% अनदुानमा) 100.00           
२४२ र्वपद् व्र्वस्थापन 100.00           
243 कार्ािलर् िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 500.00           
२४४ जम्प्मा 2,828.00         
245 वडा नं. 6
२४६ मेगशजन चौररर्ा देशख रामजानकी टोलिम्प्म िल सनमािण 1,500.00         
247 बोचही टोलको सडर्हबार थान पूणि सनमािण 300.00           
२४८ चौररर्ा टोलको सडर्हबार थान सनमािण 300.00           



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
249 िहलेश थानको अगाडी टहरा सनमािण 300.00           
२५० चाड पवि खचि (शजसतर्ा, माघी तथा छठ) 130.00           
251 जनतािँग वडा अध्र्क्ष कार्िक्रम 100.00           
२५२ कार्ािलर् िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 258.00           
253 जम्प्मा 2,888.00         
२५४ वडा नं. 7
255 वडा कार्ािलर्मा घेराबेरा, माटो र्िसलि, पानी ट् र्ािीको लासग ट् र्बेुल र मोटर जडान १८५०
२५६ मूल र शाखा बाटो ममित िम्प्भार ५००
257 शजसतर्ा पवि महोत्िव 50
२५८ जेष्ठ नागररक िम्प्मान कार्िक्रम 50
259 अपाङ्ग कार्िक्रम 50
२६० कार्ािलर् िञ् चालन 296
261 जम्प्मा 2,796.00         
२६२ वडा नं. 8
263 र्वसभन्न अधरुो मशन्दर सनमािण            300.00 
२६४ िंिारी थान घेराबेरा तथा सनमािण            100.00 
265 शशव मशन्दर अगाडीको पाकि  तथा कान्जी हाउि ममित            200.00 
२६६ खानपेानी टु्यवेल जडान            100.00 
267 वजरंगवली मशन्दर देखी लक्ष्मण महतोको घर िम्प्म बाटो सनमािण            300.00 
२६८ र्वसभन्न िडक बाटो ममित िंभार            200.00 
269 िाविजसनक शौचालर्मा चेन गेट टु्यवेल सनमािण            100.00 
२७० िडक बत्ती जडान तथा ममित िंभार            100.00 
271 वडा अध्र्क्ष िँग जनता कार्िक्रम            300.00 
२७२ सिपमलुक तासलम            100.00 
273 पश ुस्वास््र् शशर्वर िञ्चालन             50.00 
२७४ कृर्ष बीउ सबजन तथा कृर्ष औजार र्वतरण (50% अनदुानमा)            100.00 
275 स्वास््र् चौकी घेराबेरा तथा गेट सनमािण            200.00 



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
२७६ शैशक्षक िधुार कार्िक्रम            200.00 
277 वडास्तररर् खेलकुद कार्िक्रम            200.00 
२७८ िंस्कृसत जगेनाि कार्िक्रम िञ्चालन            100.00 
279 र्वपद् व्र्वस्थापन            100.00 
२८० कार्ािलर् िंचालन            295.00 
281 जम्प्मा 3,045.00         
२८२ वडा नं. 9
283 स्वास््र् चौकीको लासग र्वद्यसुतर् उपकरण खररद 100.00           
२८४ शैशक्षक िधुार कार्िक्रम 200.00           
285 िांस्कृसतक जगेनाि कार्िक्रम 50.00             
२८६ िडकबत्ती ममित िम्प्भार 150.00           
287 िसिर्ा महाराज तथा सडर्हबार मशन्दर सनमािण तथा ममित िंभार 200.00           
२८८ पाटन टोलको अधरुो िामदुार्र्क भवन सनमािण 500.00           
289 पाटन टोलको अधरुो बाटो ममित 300.00           
२९० तरृ्पत नारार्ण र्ादवको घर देशख श्रवण र्ादवको घरिम्प्म माटो तथा राभेल बाटो सनमािण 100.00           
291 िम्प्पूणि बाटोहरू ममित िम्प्भार 100.00           
२९२ अधरुो भगवती मशन्दर सनमािण 700.00           
293 वडा अध्र्क्षिँग र्वकाि कार्िक्रम 217.00           
२९४ कार्ािलर् िञ् चालन 300.00           
295 जम्प्मा 2,917.00         
२९६ वडा नं. 10
297 िडक बत्ती जडान तथा ममित 478.00           
२९८ कृर्ष तथा पशपुालन िम्प्बन्धी तासलम िञ्चालन 100.00           
299 श्री जनता मा.र्व. भगनी मलेठलाई शैशक्षक िधुार कार्िक्रम 250.00           
३०० श्री रार्िर् आधारभतू र्वद्यालर्लाई शैशक्षक िधुार कार्िक्रम 150.00           
301 ह्यमु पाईप खररद 100.00           
३०२ स्वास््र् चौकी कमलपरु भगनीको लासग आवश्र्क कम्प््र्टुर तथा कुिी खररद 150.00           



सि.नं. व्र्र् शीषिक र्ववरण बजेट रकम कैर्िर्त
303 नागररक आरोग्र् िेवा केन्र भगनीलाई औषधी खररद 150.00           
३०४ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमका लासग िाझेदारी 50.00             
305 वडास्तररर् खेलकुद कार्िक्रम िञ्चालन 100.00           
३०६ िांस्कृसतक जगेनाि कार्िक्रम 100.00           
307 सिलाई कटाई तासलम िञ्चालन 200.00           
३०८ र्वसभन्न िडक बाटो ममित िंभार 500.00           
309 जनतािँग वडाध्र्क्ष कार्िक्रम 300.00           
३१० जेष्ठ नागररक िम्प्मान कार्िक्रम 300.00           
311 कार्ािलर् िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 300.00           
३१२ जम्प्मा 3,228.00         
313 वडा नं. 11
३१४ कार्ािलर् िञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 300.00           
315 शैशक्षक िधुार 200.00           
३१६ अधरुो हनमुान मशन्दर सनमािण 500.00           
317 कमल टोलमा िल सनमािण 400.00           
३१८ िडक बत्ती जडान तथा ममित 200.00           
319 शजसतर्ा तथा छठ पवि व्र्वस्थापन 100.00           
३२० वडा अध्र्क्ष िँग र्वकाि कार्िक्रम 200.00           
321 पशिम टोल मलेठको माँ शरदारनी मशन्दर सनमािण 300.00           
३२२ व्र्ाविार्र्क सिलाई कटाई कार्िक्रम 200.00           
323 वडास्तररर् खेलकुद प्रवर्द्िन 65.00             
३२४ पवुि टोल मलेठ शस्थत बाल र्वकाि केन्र भवनमा ट्वाइलेट तथा टु्यवेल जडान 200.00           
325 नदी टोलमा िल सनमािण 400.00           

जम्प्मा 3,065.00         
कूल जम्प्मा 472,910.00      


