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आर्थतक वषत २०७८/७९ को व्यय 

निरपार्लका अनदुान चाल ु

l;=g+ बजेट खचत वशषतकहरु 
आ व २०७७/७८ जेष्ठ 

सम्मको यथाथत खचत  

आ व २०७८/०७९ 

को अनमुावनत व्यय  
s}lkmot 

21111 पाररश्रवमक कमतचारी     38,355,330.60  
    

51,000,000.00  
  

21112 पदार्धकारी सवेा सुववधा     15,337,500.00  
     

17,000,000.00  
  

21121 पोशाक      1,150,000.00  
      

1,200,000.00  
  

21123 औषधीउपचार खचत       408,412.00  
        

500,000.00  
  

21132 महंिी भत्ता      1,359,248.00  
      

1,500,000.00  
  

21134  वैठक भत्ता       826,500.00  
      

1,200,000.00  
  

21135 कमतचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार       264,500.00  
      

2,000,000.00  
  

21139 अन्य भत्ता       1,083,600.00  
      

1,300,000.00  
  

21141 पदार्धकारी वैठक भत्ता        300,000.00  
        

300,000.00  
  

21214 कमतचारी कल्याण कोष                  -    
      

1,700,000.00  
  

22111 पानी तथा ववजुली        453,339.30  
      

1,000,000.00  
  

22112 संचार महसुल       997,805.80  
      

1,800,000.00  
  

22211 ईन्धन पदार्धकारी                  -    
        

350,000.00  
  

22212 ईन्धन कायातलय प्रयोजन     2,050,708.00  
      

3,000,000.00  
  

22213 सवारी साधन ममतत खचत      3,216,559.00  
     

4,000,000.00  
  

22214 ववमा तथा नववकरण खचत         186,141.31  
        

500,000.00  
  

22221 
मेशीनरी तथा औजार ममतत सम्भार तथा 

सञ्चालन खचत 
       501,163.00  

      
1,000,000.00  

  

22311 मसलन्द तथा कायातलय सामाग्री     5,434,572.00  
      

7,700,000.00  
  

22314 ईन्धन अन्य प्रयोजन          4,225.00  
        

200,000.00  
  

22411 पविका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचत       893,550.00  
      

1,500,000.00  
  

22412 सेवा र परामशत खचत      1,394,457.00  
      

2,500,000.00  
  



22511 सुचना प्रणाली तथा सप्टवेयर खचत         45,200.00  
      

1,000,000.00  
  

22512 तार्लम खचत पदार्धकारी तथा कमतचारी        167,880.00  
      

1,000,000.00  
  

22513 
मेशन तार्लम भुकम्प प्रवतरोधी तार्लम 

र्सकमी डकमी 
  

      
1,000,000.00  

  

22521 उपभोक्ता सवमतीलाई अवभमुर्खकरण   
        

700,000.00  
  

22522 सवतजवनक सुनवुाई   
        

150,000.00  
  

22522 सुचना मुलक कायतक्रम   
        

200,000.00  
  

22522 लैङविक पररक्षण   
        

300,000.00  
  

22522 सामार्जक पररक्षण   
        

300,000.00  
  

22522 वववभन्न सघ सस्थालाई आर्थतक सहयोि   
        

800,000.00  
  

22522 
वडाहरुमा मेलवमलापका पदार्धकारीहरुलाई 

अवभमुर्खकरण 
  

        
500,000.00  

  

22529 कायतक्रम खचत                      -      

22611 ववववध कायतक्रम खचत                      -      

22612 अनुिमन मलु्यांकन खचत      1,787,410.00  
      

3,000,000.00  
  

22613 भ्रमण खचत        246,960.00  
        

600,000.00  
  

22613 
वववशष्ट व्यवक्त तथा प्रवतवनर्ध मण्डलको भ्रमण 

खचत 
                 -    

        
200,000.00  

  

22711 ववववध खचत     2,555,489.00  
      

3,500,000.00  
  

22721 सभा सञ्चालन खचत        291,300.00  
      

1,200,000.00  
  

24211 आन्तररक ऋणको व्याज                      -      

24213 
अन्य ववर्त्तय सस्थाको ऋणको सेवा शलु्क 

कवमशन तथा सेवा शुल्क भुक्तानी 
                     -      

26423 अन्य सस्थाहरुलाई सशतत चालु अनुदान       

27112 अन्य सस्थाहरुलाई सशतत पुर्जित अनुदान       

27212 अन्य सामार्जक सुरक्षा         95,500.00  
        

300,000.00  
  

27212 उद्दार,राहत तथा पुरस्थापना खचत                      -      

27213 अन्य वफतात  राजस्व      1,729,110.40                     -      

28142 घरभाडा       559,200.00  
      

1,000,000.00  
  



31115 फवनतचर एण्ड वफक्चसत   
      

1,000,000.00  
  

31121 सवारी साधन    
      

6,000,000.00  
  

31122 वववभन्न मेशीनरी औजार तथा कम्प्यटुर   
      

1,500,000.00  
  

31161 ईजलास वनमातण फवनतचर समते   
      

2,000,000.00  
  

31162 भवनहरु रिरोिन   
        

800,000.00  
  

  कुल जम्मा             
81,695,660.41  

       
128,300,000.00  

        

-    

  



व्यय  अनमुान  (योजना तथा कायतक्रम) 

क्र स वववरण वडा न   वववनयोर्जत रकम 

(रु हजारमा ) 

१ सशतत   ४३६१००.०० 

२ मुल्य श्रृङ्खला आयोजना   १५००.०० 

३ सडक वोडत   ५०००.०० 

४ साधारण खचत   १२८३००.०० 

५ नयााँबजार ठुलावडही मसिात सडक   १५७५०.०० 

६ जाडतखोला पेल्काचौर सडक   १६६५०.०० 

७ मालेविर कभडत हल   ११७००.०० 

८ भारकोट स्तुपा वनमातण   १५७५०.०० 

९ वडा कायातलय भवन वनमातण   ७५००.०० 

१० करणे्डाडा ११ न वडा कायातलय सडक   ५०००.०० 

११ रजस्थल खेल मैदान   २२५०.०० 

१२ वडा ववकास कायतक्रम   १३०००.०० 

१३ म्यावचङ्ग फण्ड   ६७५०.०० 

१४ ववपद ्व्यवस्थापन कोष   ६४००.०० 

१५ वदशाजन्य फोहर ववसजतन पूवातधार वनमातण   ९००.०० 

१६ ममतत सम्भार कोष   ४०००.०० 

१७ पशु ववकास कायतक्रम   ५००.०० 

१८ स्थानीय ववकास कोष   ४०००.०० 

१९ वडास्तरीय कायतक्रमको रकम   ४३४००.०० 

२० मेयरसि रोिजार कायतक्रम   १२००.०० 

२१ उज्यालो शहर कायतक्रम   ४५०.०० 



२२ 
प्रस्तावनाको आधारमा वशप ववकास तथा 

उद्दमवशलता कायतक्रम 
  १२००.०० 

२३ वडा मेलवमलाप केन्र स्थापना र  सचालन   ६००.०० 

२४ बधस्थल वनमातण   १८००.०० 

२५ मजदरु पेन्सन कोष   १५००.०० 

२६ निर स्काउट कायतक्रम   ४५०.०० 

२७ 
नेपाल निरपार्लका सघ केन्रीय भवन वन 

अनुदान 
  ५००.०० 

२८ 
प्राववर्धक वशक्षा िररव तथा जेहेन्दार 

ववद्याथी छािवृवत 
  १८०.०० 

२९ 
कोरोना प्रभाववत अवत ववपन्न मवहला 

लवक्षत कायतक्रम यनुवडपी साझेदारी 
  ५०००.०० 

३० 
र्लफ्टीङ्ग खानेपानी योजना ववद्धतु महसुल 

अनुदान  
  ९००.०० 

३१ 
कोरोनावाट मृत्य ुभएका व्यक्ती वकरीया 

खचत  अनुदान 
  २७०.०० 

३२ 
कोरोनावाट बावु आमा दवुै िुमाएका 

वालवार्लकालाइ अनदुन  
  १८०.०० 

३३ ववपन्न नािररक सुरवक्षत आवास कायतक्रम   ९००.०० 

३४ बजारक्षेिमा र्सर्सक्यामेरा जडान कायतक्रम   ५००.०० 

३५ 
मानवसेवा आश्रम पुतलीबजार कक्ष वनमातण 

अनुदान 
  ४००.०० 

३६ सुत्केरी आमा पोवषलो खाना कायतक्रम   ९००.०० 

३७ लािुऔषध ववरुद्दको सचेतना कायतक्रम   १३५.०० 

३८ 
५० प्रवतशत लाित सहभावितामा 

आधाररत योजना सचालन 
  ४०००.०० 



३९ 

परम्पराित सीप हस्तान्तरण र सरक्षण -

पञ्चेवाजा आरन वाद्यवादन भेषभषुा र अन्य 

सामाग्री_ 

  ४५०.०० 

४० स्व उमेशचन्र स्मृवत कप खेलकुद   २७०.०० 

४१ 
मवहला लोकसेवा आयोि तयारी कक्षा 

सञ्चालन 
  १८०.०० 

४२ 
निरस्तररय भर्लवल प्रवतयोविता मवहला 

तथा पुरुष 
  ३६०.०० 

४३ 
रावष्टिय तथा अन्तरावष्टिय खेलमा पदक प्राप्त 

िने खेलाडी सम्मान 
  २००.०० 

४४ मेयरकप वक्रकेट खेलकुद प्रवतयोविता   २५०.०० 

४५ वृतवचि वनमातण   २००.०० 

४६ धमत तथा सस्कृवत संरक्षण अनदुान   ८००.०० 

४७ सुन्तला रिं अनुदान    ३००.०० 

४८ 
र्जल्ला आयवेुद अस्पताल औषधी तथा 

कुटानी वपसानी मेवशन खरीद 
  २५०.०० 

४९ 
नयााँ प्रववर्ध आववश्कारक ववद्याथीलाइ 

प्रोत्साहन अनुदान 
  १००.०० 

५० 
ववपन्न नािररक औषधी उपचार तथा 

स्वास््य ववमा अनदुान 
  ३६०.०० 

५१ लवक्षत वित उद्घोषण तार्लम   ३००.०० 

५२ यवुाहरुलाइ खेलकुल सामाग्री अनुदान   ७००.०० 

५३ कोशेलीघर सञ्चालन अनुदान   ४५०.०० 

५४ बााँदर आतङक न्यवुनकरण कायतक्रम   १०००.०० 

५५ 
सावतजवनक तथा ववपन्न नािररक शौचालय 

वनमातण 
  १८००.०० 



५६ पञ्चेवाजा तार्लम    ३६०.०० 

५७ 
अलपि तथा ववेाररसे नािररक संरक्षण एवं 

व्यवस्थापन कायतक्रम 
  १००.०० 

५८ 
दइुछोरीमाि जन्माउने दम्पवत सम्मान र 

शैवक्षक प्रोत्साहन  
  १८०.०० 

५९ वहंसावपवडत नािररकलाई संरक्षण कायतक्रम   १००.०० 

६० 
काठका ववदु्यत पोल ववस्थावपत कायतक्रम 

ढुवानी तथा िाड्ने खचत 
  ५४०.०० 

६१ पिकार महासंघ भवन वनमातण अनुदान   ४५०.०० 

६२ पाइपवाट गयााँस ववतरण   १८००.०० 

६३ ढडुवा र्लफ्फ्टङ्ग खानेपानी    २२५०.०० 

६४ वाडखोला नयााँबजार सडक   ४५००.०० 

६५ 
तोरीखोला छहरीखोला सडक मार्थल्लो 

खण्ड 
  १३५०.०० 

६६ रयाले चण्डीस्थान सडक   २०००.०० 

६७ स्याङ्जा बजार हुनीकोट सडक   १५००.०० 

६८ पुतलीखेत उवनयाचौर सडक   ९००.०० 

६९ पूणत सरसफाइ कायतक्रम   ४५०.०० 

७० वालमैिी वडा कायतक्रम   ४५०.०० 

७१ 
साउनेपानी बरसार ेवघउखोला सडक 

स्तरोन्नती तथा पक्की नाला वनमातण 
  १३५०.०० 

७२ कार्लमाटी खानेपानी योजना   ९००.०० 

७३ लिेवपपल सामाग्रीचोक सडक   ९००.०० 

७४ वसाइिाउ खसुत  ग्रा स   १०००.०० 

७५ वि आ उमावव प्राववर्धक वशक्षा अनुदान   ५००.०० 



७६ मजुवा वस्ती तटवन्धन   ५००.०० 

७७ ज्योवतस्कुल तल नयााँवस्ती सडक वनमातण १ १३५.०० 

७८ वि आ क्याम्पस जाने सडक वनमातण १ ४७०.०० 

७९ लकन्तुम ठाडोवाटोमा कलभटत वनमातण १ २२५.०० 

८० लकन्तुम ठाडो खोला तटवन्धन १ १००.०० 

८१ 
भुपु सैवनक टोलवाट ज्योती वोडीङ्ग हुदै 

िोपालको घर वनस्कने नाला वनमातण 
१ १३५.०० 

८२ 
एफ एम चोकदेखी अवभयानपथ सम्म नाला 

वनमातण 
१ १३५.०० 

८३ 
नारायणस्थान देखी वि आ मा वव टेक्सी 

चोक िोरटेो वाटो वनमातण 
१ १००.०० 

८४ 
घुम्ती दखेी आयसुको घर सम्मको नाला 

वनमातण 
१ १३५.०० 

८५ वक्रयाघर भवन वनमातण चौकी १ १८०.०० 

८६ डाडाथर देखी चौकी ग्रा स  १ ३१५.०० 

८७ घुम्ती कालाखोला सडक १ ३६०.०० 
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२९ कृवष तथा पशु सेवाका एक िााँउ एक प्राववर्धकहरुको तलव भत्ता कृवष १,१०० 

३० कृवष, पशुपन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावर्धक कायतक्रम कृवष १०० 

३१ कामका लावि पाररश्रवमक अनुदान सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ३,८२२ 

३२ कामका लावि पाररश्रवमक अनुदान (यवुा रुप) सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ४,२०० 

३३ कामका लावि पाररश्रवमक अनुदान (यवुा रुप) सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ४१ 



३४ वकसान सूचीकरण कायतक्रम कृवष ३०० 

३५ कोवभड - १९ का कारण उत्पन्न पररफ्स्थवतमा र्सकाइ सहजीकरणका लावि 

शैवक्षक कायतक्रम 

वशक्षा 

३४ 

३६ कोवभड - १९ का कारण उत्पन्न पररफ्स्थवतमा र्सकाइ सहजीकरणका लावि 

शैवक्षक कायतक्रम 

वशक्षा 

४६६ 

३७ कोवभड १९ लिायत वववभन्न महामारीजन्य रोिहरुको रोकथाम, वनयन्िण 

तथा वनिरानीका लावि सरोकारवाला साँिको अन्तरवक्रया तथा RRT, 

स्वास््यकमी पररचालन 

स्वास््य 

५० 

३८ कोवभड १९ ववरुद्ध खोप अवभयान संचालन ब्यवस्थापन खचत -

पार्लकास्तररय सवमक्षा तथा योजना र पार्लका तथा स्वास््य सस्था 

स्तररय सुपररवके्षण_ 

स्वास््य 

२७९ 

३९ खाद्यान्न वालीको उन्नत वीउ उपयोिमा मूल्य अनुदान कृवष १,३०० 

४० िुनासो सनुुवाई अर्धकारी िररबी वनवारण १०० 

४१ िररबी वनवारणका लावि लघु उद्यम ववकास कायतक्रम संचालन वनदेवशका, 

२०७७ बमोर्जम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पवहचानका आधारमा 

पुनतातजिी र एडभान्स सीप ववकास तार्लम कायतक्रम) 

उद्योि 

४८० 

४२ िररबी वनवारणका लावि लघु उद्यम ववकास कायतक्रम संचालन वनदेवशका, 

२०७७ बमोर्जम लघु उद्यम ववकास मोडेलमा नयााँ लघु उद्यमी र्सजतना िने 

उद्योि 

२,२८० 

४३ र्जल्ला वभि सामी पररयोजनाको अधत वावषतक तथा वावषतक समीक्षा िोष्ठी सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १२२ 

४४ र्जल्ला सहकारी संघको सहकायतमा कोल्ड स्टोर वनमातण वनरन्तरता कृवष ३०,००० 

४५ ढाडे, टारी ठूलढंुिा र हररहर मफ्न्दर के्षि पूवातधार - न पा ५ भाषा तथा संस्कृवत १,००० 

४६ तलब तथा सुवबधा- आप्रवासी स्रोत केन्र कमतचारी सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण २,११७ 

४७ तलब तथा सुवबधा- मनोसामार्जक परामशतकतात सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ४२५ 

४८ तलब तथा सुवबधा -ववर्त्तय साक्षरता सहजकतात क्रायतक्रम सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ४२५ 

४९ तोवकएका ववद्याथीको वदवा खाजाका लावि ववद्यालयलाई अनुदान वशक्षा ७,८६० 

५० तोवकएका ववद्याथीको वदवा खाजाका लावि ववद्यालयलाई अनुदान वशक्षा ५७२ 

५१ दधु वमसन कायतक्रम अन्तितत भैसी प्रवद्धतन कृवष १,९९४ 

५२ नब्बेकुमालटारी टि ेलबृज, सुरोदी जामुने खोला, अरदैी, अम्वाटधारापानी, 

ठुलेचैर जमरतकेघाट, ठुलाडीही श्रेतकेन्द,् िेलखेला पुच्चर राङखेला 

पुतलीबजार निरपार्लका, स्याङजा 

यातयात पूवातधार 

४,६०० 



५३ नवीकरणीय ऊजात प्रवर्ध जडान (वायोगयााँस/ववद्युतीय चुलो/सधुाररएको 

चुलो/सौयत ऊजात) 

उजात 

८०० 

५४ प्रवत ववद्याथी लाितका आधारमा वशक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 

वशक्षा 

१२१ 

५५ प्रवत ववद्याथी लाितका आधारमा वशक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 

वशक्षा 

१,६६४ 

५६ प्रारफ्म्भक बाल ववकास सहजकतातहरुको पाररश्रवमक तथा ववद्यालय 

कमतचारी व्यबस्थापन अनदुान 

वशक्षा 

१,०९१ 

५७ प्रारफ्म्भक बाल ववकास सहजकतातहरुको पाररश्रवमक तथा ववद्यालय 

कमतचारी व्यबस्थापन अनदुान 

वशक्षा 

१५,०११ 

५८ प्राववर्धक सहायकको तलव सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ३६७ 

५९ प्राववर्धक सहायकको पोसाक सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १० 

६० पररवार वनयोजन वकशोर वकशोरी तथा प्रजनन् स्वास््य कायतक्रम स्वास््य ५६४ 

६१ पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडत फ्लु, AMR, र्सवष्टसकोर्सस, 

टक्सोप्लाज्मोर्सस आवद वववभन्न सरुवारोि सम्बफ्न्ध रोकथाम तथा 

वनयन्िणका लावि सचेतना कायतक्रम 

स्वास््य 

२० 

६२ पार्लका स्तरमा ःाः टाईतफाइड खोप अवभयान संचालन तथा वनयवमत 

खोपमा टाईतफाइड खोप शुरुवातको साथै वनयवमत खोप सुदढीकरण र 

सरसफाई प्रबद्रिधनको लावि पार्लका र वडा खोप समन्वय सवमती र 

सरोकारवालाहरुको अवभमुर्खकरण बैठक १ वदन 

स्वास््य 

३०० 

६३ पार्लका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मार्सक बैठक, डाटा भेररवफकेशन 

एवं िुणस्तर सुधार साथै चौमार्सक एवं बावषतक सवमक्षा 

स्वास््य 

३०० 

६४ पार्लकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्रिधन कायतक्रमको सवमक्षा, 

सूक्ष्मयोजना अध्यावर्धक र पार्लका खोप समन्वय सवमवतको 

अवभमुर्खकरण समेत पार्लका स्तरमा २ वदन, वडा खोप समन्वय 

सवमवतको स्वास््य संस्था, वडा सतरमा अवभमुर्खकरण १ वदन तथा पूणत 

खोप सुवनश्चतताको लािी घरधरुी सर 

स्वास््य 

३४४ 

६५ पोपण ववशेष (स्वास््य) के्षिका कायतक्रम सञ्चालन सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण २०० 

६६ पोषण कायतक्रम स्वास््य १,४२४ 

६७ पोषण संवदेनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृवष, पशसुेवा, मवहला 

तथा बालबार्लका, वशक्षा र शासकीय प्रवन्ध) के्षिका कायतक्रमहरू 

सञ्चानल) 

सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 

५०० 



६८ फलफूल दशक अन्तितत रोड कररडरमा फलफूल ववरुवा रोपण कायतक्रम कृवष १,५०० 

६९ बैदेवशक रोजिारीमा जान चाहने सम्भाववत कामदारहरुलाई िहन 

अवभमुखीकरण कायतक्रम 

सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ७ 

७० बाख्राको साना व्यवसावयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास कायतक्रम 

सञ्चालन 

कृवष 

१,५०० 

७१ मनोसमार्जक परामशत संचालन खचत सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १२२ 

७२ मेवशनरी आजार तथा फवनतचर ममतत सम्भार (सवेा केन्र सञ्चालानाथत) त्यांक प्रणाली ९६ 

७३ मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चालानाथत) त्यांक प्रणाली १८० 

७४ मवहला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यवक्त, ज्येष्ठ नािररक र यौवनक 

तथा लैंविक अल्पसंख्यक का त्याङ्क संकलन र अधावर्धक िने 

लैंविक समानता तथा 

सामार्जक 

समावशेीकरण १०० 

७५ मातृ तथा नववशशु कायतक्रम स्वास््य २,०८५ 

७६ मातृ तथा नववशशु कायतक्रम अन्तितत आमा सुरक्षा, िभतवती उत्प्रेरणा सेवा, 

न्यानो झोला र वनशुल्क िभतपतन कायतक्रम 

स्वास््य 

१,४०४ 

७७ माध्यवमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,िवणत र ववज्ञान ववषयमा वशक्षण 

सहयोि अनदुान 

वशक्षा 

२,४१५ 

७८ माध्यवमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,िवणत र ववज्ञान ववषयमा वशक्षण 

सहयोि अनदुान 

वशक्षा 

१७६ 

७९ माध्यवमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका वशक्षक, राहत अनदुान वशक्षक लावि 

तलब भत्ता अनुदान (ववशेष वशक्षा पररषद अन्तरितका 

वशक्षक/कमतचारी,प्राववर्धक धारका प्रवशक्षक समते) 

वशक्षा 

५१,८०० 

८० मासु वमसन कायतक्रम अन्तितत बाख्रा प्रवद्धतन कृवष १,५०० 

८१ रथैाने बाली प्रवद्धतन कायतक्रम (बाली ववकास कायतक्रम) कृवष १,३०० 

८२ राष्टिपवत रवनङ्ग र्सल्ड प्रवतयोविता (स्थानीय तहस्तरीय) यवुा तथा खेलकुद १०० 

८३ रावष्टिय मवहला स्वास््य स्वयसंेववका कायतक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

यातायात खचत, वावषतक सवमक्षा िोष्ठी र वदवस मनाउने खचत समते) 

स्वास््य 

१,८०० 

८४ ररटनी स्वयंम सेवक पररचालन सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ५६० 

८५ रोजिार संयोजकको तलव सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ४६८ 

८६ रोजिार संयोजकको पोसाक सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १० 



८७ रोजिार सेवा केन्र संिको सहकायत सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ७५ 

८८ रोजिार सेवा केन्रको सञ्चालन (अनुिमन, सञ्चार, स्टेशनरी, ममतत,अन्य) सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण २०५ 

८९ रोजिार सेवा केन्रको सुदृवढकरण (कम्प्यूटर, फवनतचर वफक्चसत, क्यामरा, 

अन्य ववद्युतीय उपकरण) 

सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण २०० 

९० रोजिार सहायकको तलब सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ३६७ 

९१ रोजिार सहायकको पोशाक भत्ता सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १० 

९२ ववर्त्तय साक्षरता क्रायतक्रम संचालन खचत सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १९९ 

९३ ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान वशक्षा ३१३ 

९४ ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान वशक्षा ४,३०४ 

९५ ववद्यालय स्वास््य वशक्षा/आमा समुह तथा मवहला स्वास््य 

स्वयसंेववकाहरूका लावि सामार्जक व्यवहार पररवततन कायतक्रम 

स्वास््य 

१०० 

९६ ववद्यालयमा शैवक्षक िुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायतसम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनुदान 

वशक्षा 

९,१०९ 

९७ ववद्यालयमा शैवक्षक िुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायतसम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनुदान 

वशक्षा 

६६३ 

९८ ववभािले उपलव्ध िराएको तार्लम खाका बमोर्जम घटना दतात तथा 

सामार्जक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/िापा, वडा कायातलयका कमतचारीहरुको 

लावि तार्लम तथा जनप्रवतवनर्धहरुलाई अवभमुर्खकरण कायतक्रम सञ्चालन 

त्यांक प्रणाली 

३६६ 

९९ वववभन्न सरुवारोि, नसने रोि, जुनोवटक, मानर्सक स्वास््य सम्बफ्न्ध 

अन्तरवक्रया कायतक्रम तथा वदवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम वदवस, मानर्सक स्वास््य 

वदवस, अल्जाईमर वदवस, रवेबज वदवस, ववश्व औलो वदवस) मनाउन े

स्वास््य 

१३० 

१०० शैवक्षक पहुाँच सुवनफ्श्चतता, अनौपचाररक तथा वैकफ्ल्पक वशक्षा कायतक्रम 

(परम्पराित ववद्यालय, वैकफ्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र वनरन्तर वशक्षाका 

कायतक्रम समते) 

वशक्षा 

१,५८५ 

१०१ शैवक्षक पहुाँच सुवनफ्श्चतता, अनौपचाररक तथा वैकफ्ल्पक वशक्षा कायतक्रम 

(परम्पराित ववद्यालय, वैकफ्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र वनरन्तर वशक्षाका 

कायतक्रम समते) 

वशक्षा 

११५ 

१०२ सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइत (सञ्चार र पाँहुच अवभयान सञ्चालान) त्यांक प्रणाली ३०० 



१०३ स्थलित अनुवशक्षण िरर स्वास््यकवमतहरूको क्षमता अवभवफृ्ध्द एवं 

त्यांङकको िुणस्तर सवुनफ्श्चत, क्षयरोिका कायतक्रमको अधत बावषतक 

सवमक्षा तथा उपचार नवतजाको कोहटत ववश्लेषण 

स्वास््य 

९० 

१०४ स्थानीय आप्रावसी कामदारहरुको संजाल सदस्यहरूको वैठक तथा पैरवी 

कायतक्रम 

सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ११४ 

१०५ स्थानीय तहका कमतचारी र जनप्रवतवनर्धहरुको लावि अनुिमन तथा 

मुल्याकन खचत 

त्यांक प्रणाली 

११२ 

१०६ स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायतरत 

कमतचारीहरुको तलव, महिी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लिायत 

प्रशासवनक खचत समेत 

स्वास््य 

३८,५०० 

१०७ स्थानीय सरकार पररयोजना व्यबस्थापन सवमवतको वैठक सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १२० 

१०८ सुन्तलाजात फलफूलको साना व्यवसावयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) 

ववकास कायतक्रम सञ्चालन 

कृवष 

१,२०० 

१०९ समुदाय अवभमुखीकरण कायतक्रम सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १४ 

११० सम्बफ्न्धत सरोकारवालाहरुवाट पररयोजना अनुिमन तथा मुल्याकंन सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ४० 

१११ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रवतस्पधात बृवद्ध िनतका लावि 

कफ्म्तमा ५ जनाको समुहमा प्रवबर्ध हस्तान्तरण 

उद्योि 

१४० 

११२ सुरवक्षत नािररक आवास कायतक्रम :- िण्डकी प्रदशेको स्याङजा र्जल्ला क्षेि 

नं. १ अन्तितत पुतलीबजार निरपार्लका- १०६ वटा 

भवन, आवास तथा 

सहरी ववकास २,००० 

११३ सुरवक्षत बदैेवशक रोजिारी सम्बफ्न्ध सूचना साम्रिी उत्पादन तथा प्रकाशन सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ५० 

११४ सुरवक्षत बदैेर्सक रोजिारका वववभन्न सवालहरुमा रवेडयो र्जिंल प्रशारण सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ७० 

११५ सरोकारवालाहरुसंिको अन्तरवक्रया तथा अवभमुखीकरण कायतक्रम ( प्रहरी 

/पिकार/स्थानीय जनप्रवतवनधी/ समुदायका अिुवाहरुलाई आप्रावसन 

को असर तथा प्रभाव / कामदारलाई समार्जक बवहस्करण प्रभाव 

न्यूवनकरण) 

सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 

१८८ 

११६ स्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कायतक्रम स्वास््य २०० 

११७ स्वास््य ससं्थामा आकफ्स्मक अवस्थामा औसर्ध एवं ल्याब सामाग्री 

ढुवानी, रकेवडतङ तथा ररपोवटतङका लावि फमत फरमेट छपाइ तथा 

फोटोकपी, ई-वट.वब रर्जस्टर अध्यावर्धक, ववश्व क्षयरोि वदवस सम्बन्धी 

कायतक्रम 

स्वास््य 

३५ 



११८ सामुदावयक ववद्यालयका छािाहरुलाई वनशलु्क स्यावनटरी प्याड 

ब्यवस्थापन 

वशक्षा 

१२९ 

११९ सामुदावयक ववद्यालयका छािाहरुलाई वनशलु्क स्यावनटरी प्याड 

ब्यवस्थापन 

वशक्षा 

१,७७८ 

१२० सामी पररयोजना कयातन्वयनको लावि स्थानीय सरकारको पदार्धकारी साँि 

समन्वय वैठक 

सामार्जक सुरक्षा तथा 

संरक्षण ४२ 

१२१ सावतजवनक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लावि वनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान वशक्षा ३,६५२ 

१२२ सावतजवनक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लावि वनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान वशक्षा २६६ 

१२३ सावतजवनक ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लावि छािबरृ्त्त 

(आवासीय तथा िैरआवासीय) 

वशक्षा 

१५१ 

१२४ सावतजवनक ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लावि छािबरृ्त्त 

(आवासीय तथा िैरआवासीय) 

वशक्षा 

२,११० 

१२५ र्सवबआईएमएनर्सआई Onsite कोवचंङ्ग र समता तथा पहुाँच कायतक्रम स्वास््य २०० 

जम्मा ४,३६,१०० 

 
 

 

 

 


