


e]/L gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P}g, @)&(

e]/L gu/kflnsf

:yfgLo /fhkq
v08 M ^ ;+Vof M @ @)&(, >fj0f ! ut]

efu–!

e]/L gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, hfh/sf]6sf]

;"rgf

e]/L gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(÷)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf]
nflu :yfgLo ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg

ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g

k|:tfjgfM
e]/L gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(÷)*)  sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu
;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{
jf~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd e]/L gu/ ;efn] of]
P]g agfPsf] 5 .
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM

-!_ o; ljw]ossf] gfd ……e]/L gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&(ÚÚ /x]sf]
5 .



e]/L gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P}g, @)&(



-@_ of] P]g @)&( >fj0f ! ut] b]lv k|f/De x'g]5 .

@= cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{
clwsf/M

-!_ cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] lgldQ gu/sfo{kflnsf, j8f ;ldlt,
ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt
rfn" vr{, k"Flhut vr{, lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd
?=^*,$),#!,*%)÷–-cIf]?kL c6\;ÝL s/f]8 rfln; nfv PstL; xhf/
cf7 ;o krf; ?k}of dfq_  df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt
sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .

-@_ pkbkmf ! df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg tklznsf lzif{sx?df
gu/ sfo{kflnsfåf/f ljlgof]hg lgodfjnL tyf sfo{ljlw lgdf{0f
u/L vr{ ug{ jfwf kg]{ 5}g . t/ To:tf] vr{sf] /sd o; kl5 x'g] gu/
;efjf6 clgjfo{ ?kdf cg'df]bg u/fpg' kg]{5 .
s= g]kfn -;+3Lo_ ;/sf/jf6 z;t{ cg'bfgsf] ?kdf k|fKt x'g] ;fdflhs

;'/Iffsf] /sd ;+3Lo sfg'g jdf]lhd vr{ ug{ .
v= g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/jf6 z;t{sf] ?kdf k|fKt x'g] s'g}

/sdnfO{ ;f]xL ;t{ jdf]lhd vr{ ug{  .
u= g]kfn ;/sf/sf] cGo s'g} lgsfo, u}/ ;/sf/L ;+3 ;+:yf tyf o;

gu/kflnsfnfO{ k6s] tyf cfsl:ds ?kdf k|fKt x'g cfpg] s'g}
/sdnfO{ lgsf;f lbg] lgsfosf] p2]Zo adf]lhd vr{ ug{ .

3= g]kfn ;/sf/sf] ;xdtL jdf]lhd s'g} j}b]lzs lgsfojf6 k|fKt
x'g cfpg] /sdnfO{ ;f] lgsfosf] p2]Zo jdf]lhd vr{ ug]{ .

#= gu/kflnsfnfO{ lgzt{sf] ?kdf g]kfn -;+3Lo_ ;/sf/,  k|b]z ;/sf/ tyf
cGo s'g} lgsfojf6 k|fKt x'g] /sdnfO{ vr{ ug{' k/]df gu/ ;efjf6 pkbkmf
! df pNn]v ePsf] /sddf ;+zf]wg ul/ vr{ ul/g]5 .





e]/L gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P}g, @)&(

#= ljlgof]hgM
!= o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s

jif{ @)&(÷)*) sf] lgldQ e]/L gu/kflnsf] gu/ sfo{kflnsf, j8f
;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg
ul/g] 5 .

@= pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f
;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg
u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/
sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{
;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf]
@% k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{
Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{
hgfpg ;lsg]5 . k"FhLut vr{ / ljQLo Joj:yf tkm{ ljlgof]lht /sd
;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{
zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{
lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg]
5}g .
t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6
csf]{ ;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg] 5 .

#= pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f]
zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] !) k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps
jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sdfGt/ ug{' k/]df gu/ ;efsf]
:jLs[lt lng' kg]{5 .

$= lgod jgfpg ;Sg] M o; P]gsf] ;xh sfof{Gjogsf nflu gu/
sfo{kflnsfn] o; P]gsf] k|lts'ntf gx'g] u/L lgodx? tyf sfo{ljlwx?
lgdf{0f ug{ ;Sg] 5 .



e]/L gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P}g, @)&(



cg';"rL !
-P]gsf] bkmf @ ;+u ;DalGwt_

 
स 

आ दानी ोत 
आ.व २०७७।०७८ यथाथ

 
आ.व २०७८।०७९ को सशंोिधत अनुमान

 
आ.व २०७९।०८० 

तािवत अनुमान 

१ संघीय सरकारबाट ा  िवि य समानीकरण ११६०००००० ११९७००००० १२६०००००० 

२ संघीय सरकार सशत अनदुान पुँिजगत  १५०४४७००० १००६५०००० ९०८००००० 

३    २८१५४९००० २७०५००००० 

४ संघीय सरकार राज  बाँडफाँट ८४५०९३९३ ९६३७७००० ११६७४९००० 

५ िवशेष अनुदान पुँिजगत  ५०००००० ५४००००० २०००००० 

६ िवशेष अनुदान पुँिजगत   ० ४२०००००  ० 

७ समपु रक संघीय सरकार ४२३६५०० २४०००००० ० 

संघीय सरकारबाट ा  हने ज मा  ६२८३७८८९३ ६३१८७६००० ६०६०४९००० 

१ देश सरकाबाट ा  िवि य समानीकरण १०१९६००० १२८४५००० १२८४५००० 

२ देश सरकार शसत अनुदान पुिजगत १७०००००० ४३७००००० ४७०००००० 

३ देश सरकार शसत अनुदान चाल ु   ३६०८००० ५४०००० 

४ िवशेष अनुदान ६७९४००० ३०००००० ० 

५ देश सरकार समपु रक अनुदान १४४६०००० १२०००००० ० 

६ राज  बाँडफाँट १००६४१७ १४१०९२६ १०९७८५० 

देश सरकाबाट ा  हने ज मा अनदुान  ४९४५६४१७ ७६५६३९२६ ६१४८२८५० 

१ आ त रक आयबाट  १४३४४२६६ १४३००००० १६५००००० 

२ गत आ.व. को मौ दात ११८००१५८ २५०५१६३१   

ज मा ७०३९७९७३४ ७४७७९१५५७ ६८४०३१८५० 

राज  बाँडफाँट तथा आ त रक ोत तफको वजेट 

 
स 

आ दानी ोत     अनुमानीत आय 

१ संघीय सरकार राज  बाँडफाँट     ११६७४९००० 

२ देश सरकार राज  बाँडफाँट     १०९७८५० 

३ 
आ त रक आय तथा थानीय राज  बाट (४० ितशत)( देश सरकारमा

  
     

ज मा     १२३७७४८५० 
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cg';"rL @
-P]gsf] bkmf @ ;+u ;DalGwt_

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] rfn' tyf k'+lhut /sd

शीषक 
आ  .व .  

२०७७।०७८ को यथाथ
 

आ  .व  
२०७८।०७९ को संशोिधत 

अनुमान 

आ  .व .  
२०७९।०८० को अनुमान

 

ोत   

आ त रक 
ोत 

अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरण 

ऋण 
जन 

सहभािगता नेपाल सरकार 
देश 

सरकार 
थानीय 
तह 

चालु खच          

१ 
पदािधकारीह को 
सेवा सुिवधा 

९४१२००० १००००००० १०५९६६०० ० १०५९६६०० ० ० ० ० 

२ पा र िमक कमचारी ३४०००००० ३६०००००० ३९०००००० ० ३९०००००० ० ० ० ० 

३ करार सेवा शु क ० ० ११०००००० १०००००० १०००००००     

४ थानीय भ ा ४६००००० ४५००००० ५०००००० ० ५०००००० ० ० ० ० 

५ महंगी भ ा १८००००० १७००००० २४००००० ० २४००००० ० ० ० ० 

६ िफ ड भ ा ० १०००००० १५५०००० ० १५५०००० ० ० ० ० 

७ अ य भ ा ४७८८००० १९५०००० १७७४०७७ ० १७७४०७७ ० ० ० ० 

८ पोषाक भ ा १०००००० १०५०००० ११००००० ० ११००००० ० ० ० ० 

९ 

वा य शाखा 

अ तरगत करार 
कमचारीको 
पा र िमक 

० ० १२२३०४३० ० १२२३०४३० ० ० ० ० 

१० 

कृिष र पशु  शाखा 
अ तरगत करार 
कमचारीह को 
पा र िमक 

० ० २१५०००० ० २१५०००० ० ० ० ० 

११ पानी तथा िवजुली ५००००० ४००००० ४००००० ० ४००००० ० ० ० ० 

१२ संचार महशुल ८००००० ११००००० ११००००० ५००००० ६००००० ० ० ० ० 

१३ घर भाडा ३१००००० १३००००० १३००००० ० १३००००० ० ० ० ० 

१४ 
सवारी साधन तथा 
मेिशनरी औजार भाडा 

० ९००००० ९००००० ० ९००००० ० ० ० ० 

१५ इनधन/अ य इनधन २५००००० २४००००० ४२००००० ७००००० ३५००००० ० ० ० ० 

१६ ममत स भार खच १७००००० १८००००० २८६२६६४ ० २५६२६६४ ३००००० ० ० ० 

१७ 
कायालय सचंालन 
स व धी खच 

७०००००० ६८००००० ६८००००० १०००००० ५८००००० ० ० ० ० 

१८ 
परामश तथा अ य 
सेवा शु क 

१८०००००० १५७००००० ४१००००० १००००० ४०००००० ० ० ० ० 

१९ 
अनुगमन, मू यांकन र 

मण खच 
४०००००० ४०१०९२६ ४०११०७९ २५०००० ३५११०७९ २५०००० ० ० ० 

२० िविवध खच २०००००० २५००००० २८००००० ३७८००० २४००००० २२००० ० ० ० 
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२३ 
नगर ह र 
यव थापन 

० ० १५००००० १२००००० ० ३०००००    

२४ 
नगर सभा तथा 
कायपािलका बैठक 
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 स आ दानी ोत अनमुानीत आय ोत

१ संघीय सरकारबाट ा  िवि य समानीकरण १२६००००००

२ देश सरकाबाट ा  िवि य समानीकरण १२८४५०००

३
आ त रक आयबाट (६० ितशत) ( देश सरकारमा पठाउने बाहके 

१४८२०००० को ६० ितशत)
८८९२०००

१४७७३७०००

स े िविनयोिजत वजेट ोत

१ समपुरक तफ २१८०००००

२ िज सी यव थापन ६०३७०००

३ सहकम  समाजसंग साझदेारी २५०००००

४ नगर हरी यव थापन ३५०००००

५ नगर बस ख रद तथा संचालन ७५०००००

६ िवषयगत सिमित १०६४०००००

क. आिथक िवकास सिमित ११८०००००

ख. सामािजक िवकास सिमित ४१६०००००

ग. पूवाधार िवकास सिमित ४०८५००००

घ. वन वातावरण तथा िवपद् यव थापन सिमित ४३०००००

ङ. सुशासन तथा सं थागत िवकास सिमित ७८५००००

१ आिथक िवकास सिमित
क कृिष िवकास तफ

.स. योजनाको नाम िविनयोिजत वजेट ोत

१ करेसावारी वधन काय म ४०००००

२ कृिष िविध स बि ध सामा ीह  छपाइ -बुकलेट िलफलेट १५००००

३ बजारीकरण सहयोग ८००००

४ जिैवक मलमा  अनुदान सहयोग ७५०००

५ खा ा न बालीको बीऊ उ पादनमा अनुदान सहयोग २०००००

६ याउ उ पादन अनुदान सयोग काय म ४०००००

७ िविभ न िवषादी-रासायिनक,जिैवक र वान पितक_मा अनुदान सहयोग ५०००००

८
िविभ न िहउँदे तथा वष फलफुका बगैचँा थापनाको लािग िव वामा 

अनुदान
५०००००

९ मौसमी तरकारीको उ नत बीउमा अनुदान सहयोग ५०००००

१० मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको हाइि ड बीऊमा अनुदान सहयोग ४७००००

११ िस पोिलन लाि कमा अनुदान सहयोग २०००००

१२ आलु तथा बीऊ आलु उ पादनमा अनुदान सहयोग ४०००००

१३ तरकारी बीउ उ पादनमा अनुदान सहयोग १०००००

१४ मागमा आधा रत काय म तथा कृिष औजार उपकरण सहयोग ८०००००

१५ थलगत घु ती तािलम ४०००००

१६ नगर  तरीय कृषक तािलम २०००००

१७ धान िदवश १०००००

१८ िकसान सूिचकरण काय म ३०००००

११८०००००

िवि य समानीकरण अनदुान

ज मा

िवि य समानीकरण अनुदानतफ नगर ाथिमकता तथा े गत बाँडफाँड

ज मा १४७७३७०००

७२०००००
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िकसान सूिचकरण काय म

१९ िकसान कल से टर संचालन काय म १५००००

२० सेवा के  िव तार र अनुगमन तथा मण काय म ५०००००

२१ िविभ न सरोकारवाला िनकाय बीच सम वया मक बैठक काय म ७५०००

२२
सहकम  समाजका समुह लाई या टर ख रद र मता िवकास स व धी 

तािलम वडा नं. १३
२०००००

२३ दमार ब तीमा आपँ खेित घेराबार िनमाण वडा नं. १० ५०००००

ज मा ७२०००००

ख पशुपंिछ िवकास तफ

 स काय म िविनयोिजत वजेट ोत

१ घर भाडा १२ मिहनाको लागी ६००००

२ पानी िबजलुी संचार ४००००

३ सेवा के  यब थापन टेबुल,कुस ,लगाएत ३८०००

४ ठुला पशु उपचार गन ेिबज िनमाण ६००००

५ ठुलो बिडजो १, सानो बिडजो १ वटा ख रद ३५०००

६ खोप भ डारणको लागी  ि ज ख रद ४५०००

७ िहउँदे भु ँइ घाँसको िबउ ज ैख रद ढुवानी ९००००

८ िहउँदे भुइ घाँसको िबउ भेच,बिषम,ख रद ढुवानी ६००००

९ बहबिषय घाँस सुपर नेिपएर,रेड नेिपएर, वाटेमालाको,सेट्स िबतरण ९००००

१०
उ नत डाले घाँस बडहर,िसड्लेस िक बु,राइख य,ु इिपइिपलको िब वा 

िबतरण
१५००००

११ बा ापालन तािलम (अगुवा तथा यबसायीक कृषक) ९००००

१२ गाइ,भैसी  पालन तालीम (अगुवा तथा यबसायीक कृषक) ९००००

१३ यबसायीक कुखुरा पालन तालीम ९००००

१४

यबसायीक पशुपालनको लागी मागमा आधा रत िबिभ न  औजार,तथा 

मेसीन(मि ट पोज यापकटर, हाते यापकटर,सीप भएका यबसायीक 

कृषकलाइ सानो बिडजो या टेटर, या टो िमटर, ि मसेपेरेटर,िम क 

यान,ि ज लगाएतका साम ी)

४५५०००

१५
यबसायीक बा ा फामको तरो नतीको लागी बृहत घाँस िबकास,गोठ 

खोर यब थापन
९०००००

१६
दु ध ब नको लागी यबसायीक गाइ,भैसीपालन(बृहत घाँस 

िबकास,गोठ,खोर यब थापन )
३०००००

१७ िब  रेिबज िदवस मनाउने काय म (से टे बर २८) ७५०००

१८ वडा तरमा पशुप छीको िबमा अिभमुखीकरण ६००००

१९ दैिनक उपचारको लागी आव यक पन औषधी तथा साम ी ख रद ढुवानी ९३००००

२०
महाँमारी ज य सं ामक रोगह को खोप (रेिबज, एचएस,िब य)ू ख रद 

ढुवानी
१२६०००

२१ सम वया मक तथा िबिभ न बैठकह  संचालन खच ९२०००

२२ रेिबज खोप भ डारको लागी ि ज ख रद ४५०००

२३ इ धन खच ५४०००

२४ कमचारीको काय म संचालन तथा अनुगमन मण खच ५२५०००

२५ गितिशल सामुदाियक टोल सुधार रसाङ लाई कुखुरा पालन  वडा नं. २ ५००००

२६ बाहनथाना सामुदाियक कुखुरा पालन वडा न.ं २ ५००००

ज मा रकम ४६०००००

४६०००००
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२ सामािजक िवकास सिमित तफ
क िश ा तफ

स काय म/आयोजनाको नाम िविनयोिजत वजेट ोत

१ नगर िश क अनुदान ९९८४०००

२ बालिवकासका बाल िश क तथा िव ालय कमचारी ो साहन अनुदान वािषक एकमु  ९७३७०००

३ नगर अनुदान बाल िवकास के  (२) अनुदान ३९००००

४ थानीय पाठ्य म िनमाण ५०००००

५ िश कह को मता िवकास तािलम ५८९०००

६ िव ालय अनुगमन, सुप रवे ण तथा िनरी ण (क ा ८ को परी ा समेत) ५०००००

७ अ, िश ा सिमित तथा अ य सरकारवालाह सँगको बैठक तथा खाजा खच ५०००००

८ रा पित रिनङ िश ड तथा मेयर कप ितयोिगता ८०००००

९ ह रिशव ािव भवन ममत वडा नं १ डौरीकाँडा ३०००००

१० खेलकुद तथा सं कृित पव न काय म वडा नं १ १५००००

११ जनता ाथिमक िव ालय भवन ममत वडा नं २ पुरानो रसाङ  १५००००

१२ शंकर भवन मा यिमक िव ालयको बालमै ी धारा िनमाण वडा नं २ २०००००

१३ च योित आिव िफ ड िनमाण वडा नं ७ ३०००००

१४ सर वती मािव फिनचर िनमाण वडा नं ७ पु मा २०००००

१५ बाल योित ािवको कायालय यव थापन वडा नं ७ १०००००

१६ नेरा आिव भवन िफिनिसङ वडा नं ९ ५०००००

१७ भगवती मािवको चेनल गेट तथा िफ ड िनमाण वडा नं १३ ४०००००

१८ बाल ािवको िफ ड िनमाण वडा नं १३ ५०००००

२५८०००००

ख वा य तफ

.स. काय म िविनयोिजत वजेट ोत

१

अ य कोष थापना वा य चौक मा सु केरी भएका आमाह लाई 

ो साहन भ ा ( वा य चौिक बाहनथाना, पु मा, भुर, कुदु  र जगितपुर) 

ित बिथङ से टर  .५०,०००।  (अ पी पचाँस हजार पैया मा  ) का 

दरले

२५००००

२ वा य चौक  जगितपुरमा याव सेवा सुचा ४०००००

३
बिथङ से टरमा निसङ टापको नाईट िडउिट गरेवापतको ज मा ३६५ 

िदनको  ित िदन .१५०। (अ पी एक सय पचास पैया) मा  का दरले
२७३७५०

४
सामुदाियक मिहला वा य वयं सेिवकाह लाई ित मिहना .१,०००। 

का दरले ३६ वयं सेिवकाह लाई ो साहन भ ा
४३२०००

५ नव िनवािचत वा य सं था संचालन तथा यव थापन सिमितलाई दु ई िदने िनदिशका २४००००

६
वा य यव थापन सुचना णािल (HMIS) परीमािजत काय म तथा 

तािलम वा यकम  तथा सामुदाियक वा य वयं सेिवकालाई समेत
४०००००

७
 सु केरी घरभेट काय म  (PNC Home Visit)  ित सु केरी उ र 

सुित जाँच पुरा गरेमा  ,४००।का दरले निसङ टाप यातायात खच
१८००००

८ वा य सं थाह को शासिनक खच ४३२०००

९ वा य चौक  तथा आधारभुत वा य सेवा के ह को मािसक बैठक ४०००००

१०
याब सेवा संचालनको लािग सामा ी खरीद वा य चौक  भुर, कुदु  र 

पु मा
१०००००

४१६०००००

२५८०००००

ज मा

१०२५००००
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११
वा य चौिक तथा आधारभुत वा य सेवा के ह मा गुण तर सेवा 

वाहको लािग औषिध खरीद तथा ढुवािन
२५०००००

१२ सं मण रोकथाम (I.P.) onsite coaching ९३४५०

१३ मेयर वा य सुधार तथा घुि त वा य िशिवर ४०००००

१४ SBA तािलम िलएको िस.अ.िम. लाई अ ासाउ ड तािलम १०००००

१५ वा य चौक  तथा आधारभुत वा य सेवा के ह को चौमािसक बैठक ४०००००

१६
उपमेयरसँग िकशोरी काय म तथा  बालबािलका बृि  अनुगमन ो साहन 

काय म ( ित काय म .१,००,०००।) का दरले
३०००००

१७ पुण सं थागत सु केरी वडा घोषणा तथा सु वात ५००००

१८
 आधारभुत वा य सेवा के ह मा टेचर, औषिध याक खरीद ढुवािन 

तथा अ य सामाि  ममत
१०००००

१९ वा य सामा ी छपाई २०००००

२० िकशोर िकशोरी मै ी वा य सं था घोषणा तथा सु वात १०००००

२१ MNH onsite coaching ५००००

२२
सामुदाियक मिहला वा य वयं सेिवकाह लाई  ३ िदने बृहत पोषण 

याकेज काय म तथा सरसफाई सामा ी िवतरण
४०००००

२३
िफ ड कायकताले  गाँउघर तथा खोप ि लिनक संचालन गरेवापतको 

यातायात खच ित कमचारी .४०० का दरले
२६८८००

२४ उ कृ  वा य सं था तथा कमचारी छनोट ३००००

२५  कायालय सहयोिगलाई औषिध तथा अ य सामा ी यातायात खच १०००००

२६ वा य पां  िच  तथा वािषक ितवेदन तयार १०००००

२७ अ ासाउ ड खरीद ५०००००

२८ वा यकम ह लाई eLMIS तािलम २०००००

२९ वा य चौक  बाहनथाना घेरावार वडा नं २ १५००००

३० वा य चौक  कुदु  ममत स भार वडा नं १३ ३०००००

३१ वा य िवमा अिभयान वडा नं ९ (िवप न नाग रकका लािग) २०००००

३२ वा य िवमा अिभयान वडा नं १० (िवप न नाग रकका लािग) ५०००००

३३ वा य िवमा अिभयान वडा नं ६ (िवप न नाग रकका लािग) १०००००

१०२५००००

ग मिहला बालबािलका तथा जे  नाग रक तफ

.स. काय म िविनयोिजत वजेट ोत

१ लिगक िहसंा िनवारण कोष १०००००

२ लिगक िहसंा िव को १६ िदने अिभयान स चालन १०००००

३ मिहलाह को सीप िवकास तथा यवसाियक काय म ३०००००

४ टेवा पु ँजी (िवप न नाग रक, लिगक िहसंा िपिडत तथा  िपिडत मिहलाका लािग २०००००

५ नगर तरीय एकल मिहला उ म िवकास काय म (५० ितशत लागत साझदेारी ४०००००

६ जे  नाग रक प रचयप  तथा अपांगता प रचयप  िवतरण िशिवर काय म ५०००००

७ अपांग प रचय प  िवतरण सम वया मक बैठक २०००००

८ ग र घ वगका अपाङगता भएका यि लाई िसपिवकास तथा िवउँ पुिज िवतरण काय म ३०००००

९ बाल लबलाई बैठक यव थापन सामा ी १०००००

१० आपतकािलन बाल उ ार कोष १०००००

११
िदविसय काय म (मिहला िदवस, मिहला अिधकार िदवस, अ जाइमर 

िदवस, जे  नागरीक िदवस, अपाङग िदवस आिद)
२०००००

ज मा २५०००००

ज मा 

२५०००००
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घ खानपेानी तथा सरसफाइ तफ 

१ गोपे खोलाबाट घारीचौरस म खानेपानी िनमाण वडा नं ७ ३०००००

२ बाहनथाना गैदारा खानेपानी ममत वडा नं २ २५००००

३ डङिसला खानेपानी ममत वडा नं २ ४००००
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