
बेनी नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभाका लनर्णयहरु 

लिलि २०७९ पौष २९ गिे  

लनर्णयहरु  

1. बेनी नगरपालिकाका विगिका कायणपालिकाहरुबाट भएका सबै लनर्णयहरुको सिीक्षा गररयो । चाि ुआ.ि.को 
हािसम्ि भएका सबै खचणहरु अनिुोदन गने र नगर कायणपालिकाको लनर्णय कायाणन्ियनिा सबैसँग सिन्िय 
र सहकायण गरी अघि बढ्ने ।  

 

2. बेनी नगर कायणपालिका िार्ण ि पेश भएका आलथणक विधेयक, २०७९ को संशोधन प्रस्िाििाई पाररि गने।  

 
3. राजश्व परािशण सलिलिको लनर्णयानसुार एिारौं नगरसभाबाट प्रस्िाविि करका दर िथा दायराहरुिा संशोधन 

सवहि राजश्व परािशण सलिलिको लिलि २०७९/09/21 गिेको लनर्णय र बेनी नगर कायणपालिकाको लिलि 
2079/09/25 गिेको लनर्णय अनिुोदन गने ।  

 

4. स्रोि अनिुान सलिलिबाट ियार गररएको िडागि िथा के्षत्रगि बजेट सीिािाई अनिुोदन गने ।  

 
5. बेनी नगरपालिकाको एिारौं नगरसभाबाट प्रस्िाविि अनसूुची १ बिोघजिका योजनाहरुको संशोधन प्रस्िाि 

पाररि गने लनर्णय गररयो ।  

 
6. बेनी नगरपालिका अन्िगणि सघिि कोषिा रहेको रकििाई अनसूुची २ बिोघजिका योजनाहरुिा विलनयोजन 

गने ।  

 
7. बेनी नगरपालिकाको चाि ुिर्ण को अनसूुची ३ बिोघजिको प्रशासलनक िथा चाि ुखचणको संशोधन प्रस्िाििाई 

स्िीकृि गने ।  

 
8. बेनी नगरपालिकाको नगरसभा िा उपाध्यक्षज्यूबाट पेश भएको राजश्व र व्ययको अनिुानिाई अनिुोदन  

गने ।  

 
9. न्यावयक सलिलिबाट सम्पादन भएका विलभन्न गलिविलधहरु सवहि न्यावयक सलिलिका सदस्य रत्न बहादरु ििीिे 

पेश गरेको न्यावयक सलिलिको प्रलििेदनिाई अनिुोदन गने ।  

 
10. सािणजलनक जग्गा सम्झौिा, बक्यौिा असिु उपर र सािणजलनक जग्गा भाडा लनधाणरर् सलिलिबाट पेश गररएको 

सािणजलनक जग्गा भाडािा िगाउँदा लनयलिि वहसाबिे िालसक कर भकु्तानी गने िडािासीिाई िाग्ने करिा 
१५ प्रलिशि र नगरिासीिाई १० प्रलिशि छुट ददने प्रस्िाि पाररि गनुणका अलिररक्त उक्त सलिलिबाट भएका 
सबै लनर्णयहरु अनिुोदन गने ।  



11. बेनी नगरपालिकाको एिारौं नगरसभाबाट विलनयोघजि ियेरसँग विपद कायणक्रि अन्िगणि विलभन्न अन्िराविय 
संि संस्थाबाट र बेनी ठेगाना भई विदेशिा रहनहुनुे आप्रिासी संस्था एिं व्यघक्तबाट आिश्यक सहयोग 
जटुाउने प्रयोजनका िालग म्याग्दी घजल्िा िाकि जन्िस्थान भई काठिाण्डौ 29 स्थायी ठेगाना रहेका श्री 
िेज प्रकाश पनुिाई दिु िोक्ने ।  

 

12. बेनी नगरपालिका लभत्र सिालिि हनुे विलभन्न िन्त्रािय, विभागसँग साझेदारी गनुणपने अिस्थाका देहाय 
बिोघजिका योजनाहरु बेनी नगरपालिकाको सिपरुक कोषबाट साझेदारी गने गरी सिािन गने । यसका 
अलिररक्त बेनी नगरपालिकाबाट सम्बोधन र साझेदारी गनुणपने अन्य कुनै योजनाहरु देघखएिा सिपरुक 
कोषबाट व्यहोने गरी लनर्णय गनण बेनी नगर कायणपालिकािाई कायाणदेश ददने ।  

लस नं योजनाको नाि व्यहोनुणपने 
रकि रु 
हजारिा 

कैवर्यि 

१ दधेुखोिा भवकम्िी सडक 2360 सडक बोडण नेपािसँग साझेदारी 
२ भवकम्िी बलथणङ सेन्टर लनिाणर् 1600 िान हाटण इन्टरनेशनिसँग साझेदारी 
3 बेनी नगरपालिकाको ििा थप 825 नपगु रकि थप गने 

४ लसङ्गा कोल्डस्टोर लनिाणर् 7000 सङ्घीय र प्रदेश सिपरुक योजनाको साझेदारी 
५ िहारानीथान छापा सडक 800 सङ्घीय र प्रदेश सिपरुक योजनाको साझेदारी 
६ अथुणङे पिुाचौर भिुपानी सडक 2512 सङ्घीय र प्रदेश सिपरुक योजनाको साझेदारी 
७ लसङा िािोपानी कािोपते्र योजना 152 नपगु रकि थप  

८ बेनी लिलन रंगशािा 400 नपगु रकि थप 

9 रािर् पाकण  लनिाणर्  4087 पयणटन िन्त्राियसँग साझेदारी 
 

13. बेनी नगरपालिकाको कायाणियबाट विलभन्न सियिा भएका पदपूलिण सम्बन्धी कायणिाई अनिुोदन गने ।  
 

14. बेनी नगरपालिका अन्िगणिका सािणजलनक जग्गाहरु संरक्षर् गने दावयत्ि नगरपालिकाको रहेको र यस 
वकलसिका जग्गाहरुको संरक्षर् एिं उपयोगबाट नगरपालिकाको राजश्व िवृि गराउन सवकने अिस्था 
सिेििाई िध्यनजर गरी सम्पघिको हक हस्िान्िरर् नहनुे गरी िथा स्िालित्ि नेपाि सरकारिा नै रहन े
गरी िावषणक सम्झौिा गरी नगरके्षत्रलभत्रका सािणजलनक जग्गाहरु भाडािा िगाउने विषयिा विगििा भएका 
लनर्णयहरु अनिुोदन गररयो । बेनी नगरपालिकाको सम्झौिा विपरीि गररएका अलिक्रिर् रोक्न आिश्यक 
पहि गने ।  

 
15. कुनै पलन व्यघक्तिे लनजी जग्गािा रुख िगाउँदा अको व्यघक्तिाई असर नपयुाणउने गरी िगाउन ुपने देिानी 

संवहिाको प्रािधान बिोघजि अरुिाई असर पयुाणउने गरी िगाइएका यस वकलसिका रुखहरु कटान गनणका 
िालग सम्बघन्धि लनकायिा सिन्िय एिं सहजीकरर् गने र नागररकिाई यस विषयिा थप ससूुघचि गनण 
नगर कायणपालिकािे आिश्यक पहि गने ।  



16. बेनी नगरपालिकाबाट विलनयोघजि र सङ्घीय िथा प्रदेश सरकारको साझेदारीबाट बेनी नगरपालिकािा सिािन 
हनुे योजनाहरुको बोिपत्र कबोि गरी काि नगने बोिपत्रदािािाई आगािी िषणको ठेक्का आव्हानिा सहभागी 
नगराउने र सहभागी भएर न्यून कबोि गरेिा पलन िूल्याङ्कनिा लनजको बोिपत्र अस्िीकृि गने गरी नगर 
कायणपालिकाबाट लनर्णय गनण कायाणदेश ददने ।  

  

 



क्र.स.
वडा
 नं

साबिकको योजना
रकम 

रु हजारमा
संशोधन गरी कायम भएको योजना

रकम
 रु हजारमा

कैफियत

१ १
राजकुमारीको घरदेखि भीम िहादरु िोगटीको घरसम्म 
मोटरिाटो, िेनपा १

200 कमेरे िानपेानी मलु संरक्षण 200

िवरा अजजम मोटरवाटो ५०० घरेुनी कुनादेखि अजजम मोटर िाटो ५००
पैयूपाटा मोटरवाटो देखि कावनिकज  मोटरवाटो १०० कावन िकज  गोरेटो वाटो बनमाजण १००
कन्थराजथान देखि ज्यामरुककोट मखन्दर जान ेपदमागज १५० ज्यामरुककोट मखन्दर प्राङ्गणको पफहरो बनयन्रण १५०
डााँडािेत दबलत सञ्जाल भवन मबुन िाटो ममजत,ग्याफवन जाबल 
बनमाजण ३०० डााँडािेत दबलत सञ्जाल भवन ममजत,संरक्षण र व्यवस्थापन

३००
िालमखन्दर िानपेानी २०० िालमखन्दर आ.फव. भवन र नाली ममजत, िानपेानी धारो बनमाजण २००
बड.फप.आर. १५० शहरी स्वास््य चौकी १५०
ढाडपानी देखि िसन्त आ.फव. मोटरवाटो १०० (नैन ेदखजज घर नखजक) मोटरवाटो देखि िसन्त आ.फव. गोरेटोवाटो १००

डम्मरा ट्याङ्की बनमाजण बसचाई तथा िानपेानी ५००
गनाउन ेपछुार देखि दबलत िस्ती बसरान टोल बसचाई कुलो सफहत 
पदमागज ५००

पािाथर अमराई बसचाई कुलो ४०० पािाथर पानी ट्याङ्की संरक्षण तथा मोटरवाटो नाली बनमाजण ४००
फवद्यामखन्दर आ.फव. २५० सयफवरुवा हदैु राना शाहीटोल िस्ती मोटरवाटो स्तरोन्नती २५०

उपल्लो जामनुािकज  वस्ती संरक्षण ४००
उपल्लो जामनुािकज  वस्ती संरक्षण तथा खचप्लेवााँझा देखि फवद्यामखन्दर 
जोड्न ेमोटरवाटो ४००

िरेनी जामनुािकज  भगवती पैदल मागज १७५ वडा कायाजलय धारा तथा कम्पाउण्ड व्यवस्थापन १७५
डखम्पङसाईट प्रभाफवत के्षर ५०० बसस्नरे िोला हदैु राउवडा चोक मोटरवाटो सोबलङ ५००
िोररया कुररलािकज  पदमागज बनमाजण २००
प्लाष्टर तथा वालआटज कायजक्रम ५०
पक्कि डस्टफवन बनमाजण/िोहोर व्यवस्थापन तथा 
सरसिाइ/फवद्यबुतय पोल तार सिाई

150

अध्ययन अिलोकन भ्रमण 150
मंगलाघाट झोलङेु्ग पलु ममजत िेनपा ७ 500 मठमखन्दर खजणज उद्दार ५००
म्याग्दीिोला आरनटोल नाबल व्यवस्थापन तथा सडक 
स्तरउन्नती, पाकज  बनमाजण-िेनपा ७

500

सावजजबनक ब्यायमशाला/चौतारी पोिरी बनमाजण िेनपा ७ 750
मंङ्कािल भौबतक संरचना(भान्साघर बनमाजण) 500 मंकािल शौचालय/स्टोर बनमाजण ५००
सामदुाफयक होम स्टे 100 खशवालय मखन्दर व्यवस्थापन तथा सामाग्री िररद १००
क्याम्पसगेट देखि िोल्सासम्म पदमागज बनमाजण ५०० क्याम्पसगेटदेखि माबथ िोल्सा ममजत तथा बनमाजण ५००
िालमखन्दर आ.फव. घेरावार ३०० िालमखन्दर आ.फव. मा कक्षाकोठा बनमाजण ३००
तरकारी िजार स्थापना ७०० िेनी काबलपलु िसपाकज  के्षरमा पैदल मागज बनमाजण ७००
स्वास््य चौकी भवन बनमाजण ३००
स्वास््य चौकी ब्यवस्थापन तथा फवफवध १००
बिद्योदय आ.फव. देखि कमल पनुको घरसम्म मोटरवाटो 
स्तरोन्नती

३०० ढाड देखि चौतरािोट सम्मको मोटरवाटो बनमाजण
३००

तल्लोटोल देखि देवनधारा सम्म मोटरवाटो स्तरोन्नती ३००
आरानटोल अजुजन सनुारको घरदेखि होम िहादरुको घरसम्म बसढी  
तथा मोटरवाटो ममजत ३००

क्र.स.
वडा
 नं

साबिकको योजना
रकम 

रु हजारमा
संशोधन गरी कायम भएको योजना

रकम 
रु हजारमा

कैफियत

१ ३ मोदी छेपारे डोले पदमागज ममजत २११.२ बतनतले डोले सडक सोबलङ योजना २११.२
२ ५ िाझमिु बसरानटोल काल्नचेौर पदमागज बनमाजण २११.२ िोरगैरा िुकेसल्ला गोरेटो िाटो बनमाजण २११.२

क्र.स.
वडा
 नं

साबिकको योजना
रकम 

रु हजारमा
संशोधन गरी कायम भएको योजना

रकम 
रु हजारमा

कैफियत

१ आल ुकेरा खचप्स िनाउन ेताबलम र ५०% साझेदारी प्रफवधी १५०

२
स्थानीय उत्पादन लवबलङ र प्याकेखजङ र िजारीकरण 
ताबलम

१००

क्र.स.
वडा
 नं

साबिकको योजना
रकम 

रु हजारमा
संशोधन गरी कायम भएको योजना

रकम 
रु हजारमा

कैफियत

औषबध र मेशीनरी औजार िररद १५०
पशपंुक्षी तथा मत्स्य बिमा फप्रबमयममा १० प्रबतशत अनदुान २५०

७

आ व २०७९/०८० मा प्रधानमन्री रोजगार कायजक्रम अन्तगजत छनौट भई संशोधनका लाबग पेश भएका योजनाहरुको फववरण

६५

२२

८

स्वास््य चौकी भवन बनमाजण तथा व्यवस्थापन
४००

७

८ १०

चौतारी/पोिरी/पदमागज बनमाजण

सािजजबनक ब्यामशाला/पाकज  बनमाजण

५५०

१२५०

आल,ु केरा, खचप्स उत्पादन र प्याकेखजङ ताबलम २५०

अनसूुची १ 

आ व २०७९/०८० मा सामाखजक फवकास तिज  छनौट भई संशोधनका लाबग पेश भएका योजनाहरुको फववरण

िेनी नगरपाबलका

५

४

नगर कायजपाबलकाको कायाजलय
एघारौं नगरसभािाट फवबनयोखजत भई िाह्रौं नगरसभामा संशोधन भएका योजनाहरुको फववरण

४

३

६

आ व २०७९/०८० मा आबथजक फवकास तिज  छनौट भई संशोधनका लाबग पेश भएका योजनाहरुको फववरण

१ ४००एक वडा एक प्राफवबधक तलि भत्ता



क्र.स. योजना वडा नं
रकम

रु हजारमा
कैफियत

१ कायाालय भवन सभाहल ननमााण १ १०००

२ बेनी देखि भकुन्डे वडा कायाालयसम्म जान ेमोटरबाटो फवस्तार २ १०००

३ हाडेनभर देखि बगरिााँट सम्मको मोटरबाटो फवस्तार २ १५००

४ भफकम्ली स्वास््य चौकी भवन ननमााण ३ १०००

५ तातोपानी तल्लोबजार मोटरबाटो स्तरोन्नती ४ १५००

६ गरुुङकोट नसमधारा मोटरवाटो ममात ५ ५००

७ जनकल्याण मा.फव. घेरावार ५ ३००

८ डडवुा मोटरवाटो ननमााण तथा िानपेानी ममात ५ २००
९ छापा अनसमरेु लाहरेुटोल सडक स्तरोन्नती ६ ४००

१० फवपद् सडक ममात ६ २००
११ कृफि सामग्री टनले, पावरटे्रलर अनदुान ६ ४००
१२ आवचोक स्तम्भ/पाका  ननमााण ७ १२५०

१३ बालमखन्दर आ.फव. कोठा ननमााण ८ ५०० साफवक योजनामा थप

१४ बडा नभत्रको पीच ममात ८ ५०० साफवक योजनामा थप

१५ वडा कायाालय हदैु काउरा नगठठनी मोटरवाटो स्तोरन्नोती ९ ५००

१६ नपे्टेचौर िेलकुद मैदान ननमााण तथा घेरावार ९ ५००

१७ जानकीको िेन्सी पसल देिी बगाले िोला मोटरबाटो स्तरोन्नती १० १०००

१८ बेनी बजार व्यवस्थापन ७ र 8 १०००

१९ बाग्लङु भफकम्ली खजप पाका २ ५००

२० दनलत सामदुाफयक भवन ७ १०००

२१ सरस्वती आधारभतू फवद्यालय घेराबार २ ४००

२२ सरस्वती माफव फटनको छाना िेने ४ ३००

२३ जयन्ती माफव रङरोगन ३ ३००

२४ खजरो देखि राक्सेिोला सम्म पक्की नाली ननमााण (आनन्दबगर) १ ४००

२५ बाटो ममात तथा पफहरो ननयन्त्रण ६००

२६ यवुाविा आफव देखि गोलोचौतारो बाटो ममात १ ३५०

२७ अजुान माफव भकुन्डेमा सरस्वती मखन्दर ननमााण (वडा सदस्य कृष्ण ब काकीको स्मनृतमा) २ ५००

२८ डााँडािानी गाउाँ पैदल मागा ननमााण ३ ३००

२९ मरेक िानपेानी ट्याङ्की ननमााण ३ १००

३० ठुलो िोला नसाँचाई ४ २००

३१ राजकुलो ढल व्यवस्थापन ४ २००

३२ राक्सेिोला/म्याग्दी िोला संरक्षण योजना ४ ४००

३३ नसस्नरेा देखि धैरेनी डााँडािेत पैदल मागा ननमााण ४ २००

३४ सरस्वती आ.फव. परुुन्डी भवन कक्षा कोठा ननमााण ५ ३००

अनसूुची २ 
बेनी नगरपानलका

नगर कायापानलकाको कायाालय
आ व २०७९/०८० को बाह्रौँ नगरसभाबाट पाररत नयााँ योजनाहरुको फववरण



क्र.स. योजना वडा नं
रकम

रु हजारमा
कैफियत

३५ पलुाचौर स्वास््य चौकी हल व्यवस्थापन ५ ३००

३६ िुकेसल्ला नडलाकुना मोटरबाटो ममात ५ २००

३७ चेतना आफव पलुाडााँडा ५ १५०

३८ चतेु्रनी बैकखल्पक सडक ६ २००

३९ बतासे बस्ती संरक्षण ६ ३००

४० िोररया हुाँदै तल्लो पानी घमु्ती ८ ३००

४१ काउलेगौंडा िेलकुद मैदान पफहरो संरक्षण ९ ५००

४२ गलेश्वर काउलेगौंडा पात्लेिेत सडक ममात तथा पफहरो ननयन्त्रण ९ ५००

४३ गहेु िोला ग्यानबन जाली १० ४००

४४ वािेत मखन्दर देखि िाल्टी सम्म नाली ननमााण १० ४००

४५ म्याग्दी खजल्ला अदालत सामाग्री सहयोग १००

४६ मालपोत कायाालय म्याग्दी सहयोग १००

४७ मलामी प्रनतक्षालय छाना ममात ७ १००

४८ िलुा मञ्च प्याराफिट ननमााण (कालीगण्डकी साइड) ७ ४००

४९ स्वास््य नबमा ३००

५० HPMSS कायाक्रम समीक्षा तथा Follow up १००

५१ ननजी आवास पनुननामााण कायाक्रम ७००

५२ यूएननडपी सफ्टवेयर त्याङ्क प्रफवष्टी ७५०

५३ द्वन्दकालको पोल संरक्षण र फवकास ५००

५४ दगुाा भगवती मखन्दर बगरिााँट २००

५५ भ ुउपयोग तथा जग्गा वगीकरण काया ५००

५६ उपभोक्ता सनमनतलाई अनभमिुीकरण कायाक्रम १००

कुल जम्मा २६४००



आन्तारिक स्रोत
िाजस्व बााँडफााँड-संघीय 

सिकाि
िाजस्व बााँडफााँड-
प्रदेश सिकाि

िाजस्व बााँडफााँड-
स्थानीय  सिकाि

जम्मा

1
कायाालय संचालन तथा 
प्रशासनीक खचा

        113,000,000          120,100,000      41,085,000      65,465,000     7,350,000     6,200,000      120,100,000 

1.1 चाल ुखचा         105,200,000          111,800,000      37,785,000      60,465,000     7,350,000     6,200,000      111,800,000 

1.1.1 पारिश्रममक कमाचािी २११११ २७५०००००.०० २९५०००००.०० 2,000,000       27,500,000     -            -            29,500,000       

1.1.2 पोशाक २११२१ ८५००००.०० ८५००००.०० 850,000         -            -            850,000           

1.1.3 औषधी उपचाि खचा २११२३ ४०००००.०० ४०००००.०० 400,000         400,000           

1.1.4 स्थानीय भत्ता २११३१ १८५००००.०० १८५००००.०० 1,850,000       1,850,000         

1.1.5 मंहगी भत्ता (कमाचािी) २११३२ १२०००००.०० १२०००००.०० १२०००००.०० 1,200,000         

1.1.6 बैठक भत्ता (कमाचािी) २११३४ ७०००००.०० १००००००.०० 300,000         ७०००००.०० 1,000,000         

1.1.8 अन्य भत्ता २११३९ ८०००००.०० ८०००००.०० ८०००००.०० 800,000           

1.1.9 बैठक भत्ता पदामधकािी २११४१ १५०००००.०० १५०००००.०० 1,500,000       1,500,000         

1.1.10 पदामधकािी अन्य सवुवधा २११४२ १५००००००.०० १५००००००.०० 9,735,000       5,265,000     15,000,000       

1.1.11
कमाचािीको योग्दानमा आधारित 
मनवतृ्तत्तभिण तथा उपदान कोष खचा

२१२१२ ९०००००.०० ९०००००.०० 900,000         900,000           

1.1.12
कमाचािीको योग्दानमा आधारित 
ववमा कोष खचा

२१२१३ २०००००.०० २०००००.०० 200,000         200,000           

1.1.13 कमाचािी कल्याण कोष २१२१४ ३००००००.०० ३००००००.०० 3,000,000       3,000,000         

1.1.14 अन्य सामात्तजक सिुक्षा खचा २१२१९ २०००००.०० २०००००.०० 200,000         200,000           

1.1.15 पानी तथा मबजलुी महशलु २२१११ ९०००००.०० ९०००००.०० 900,000         900,000           

1.1.16 संचाि महशलु २२११२ ७०००००.०० ७०००००.०० 700,000         700,000           

1.1.17 इन्धन कायाालय प्रयोजन २२२१२ २५०००००.०० ३००००००.०० 500,000         2,500,000       3,000,000         

अनसूुची 3 
बेनी नगिपामलका

नगि कायापामलकाको कायाालय
आ व २०७९/०८० को बाह्रौँ नगिसभाबाट संशोमधत बजेट(कायाालय संचालन तथा प्रशासनीक खचा)

बजेटको स्रोत

मस.नं बजेट खचा त्तशषाक
खचा त्तशषाक 

संकेत
आ.व २०७९/८० को 

बजेट अनमुान
आ.व २०७९/८० को 

संशोमधत अनमुान



आन्तारिक स्रोत
िाजस्व बााँडफााँड-संघीय 

सिकाि
िाजस्व बााँडफााँड-
प्रदेश सिकाि

िाजस्व बााँडफााँड-
स्थानीय  सिकाि

जम्मा

बजेटको स्रोत

मस.नं बजेट खचा त्तशषाक
खचा त्तशषाक 

संकेत
आ.व २०७९/८० को 

बजेट अनमुान
आ.व २०७९/८० को 

संशोमधत अनमुान

1.1.18 सवािी साधन ममात खचा २२२१३ १२०००००.०० १५०००००.०० 300,000         1,200,000       1,500,000         

1.1.19 मबमा तथा नववकिण खचा २२२१४ ४५००००.०० ४५००००.०० 450,000         450,000           

1.1.20
मेशीनिी तथा औजाि ममात 
सम्भाि तथा संचालन खचा

२२२२१ १००००००.०० १००००००.०० 1,000,000       1,000,000         

1.1.21
मनममात सावाजमनक सम्पत्तत्तको 
ममात सम्भाि खचा

२२२३१ ६०००००.०० ६०००००.०० 600,000         600,000           

1.1.22
अन्य सम्पत्तत्तहरुको संचालन तथा 
सम्भाि खचा

२२२९१ २०००००.०० २०००००.०० 200,000         200,000           

1.1.23 मसलन्द तथा कायाालय सामग्री २२३११ ४००००००.०० ४५०००००.०० 500,000         4,000,000       4,500,000         

1.1.24 पसु्तक तथा सामग्री खचा २२३१३ २०००००.०० २०००००.०० 200,000         200,000           

1.1.25 इन्धन अन्य प्रयोजन २२३१४ २०००००.०० २०००००.०० २०००००.०० 200,000           

1.1.26
पत्रपमत्रका छपाइ तथा सचुना 
प्रकाशन खचा

२२३१५ १२०००००.०० १२०००००.०० 1,200,000       1,200,000         

1.1.27 सेवा ि पिामशा खचा २२४११ ३०००००.०० ३०००००.०० 300,000       300,000           

1.1.28
सचुना प्रणाली तथा सफ्टवेयि 
संचालन खचा २२४१२ ५०००००.०० ५०००००.०० 500,000       500,000           

1.1.29 किाि सेवा शलु्क २२४१३ १६००००००.०० १८५०००००.०० 12,500,000     6,000,000     18,500,000       

1.1.30 सिसफाइ सेवा शलु्क २२४१४ २५०००००.०० २५०००००.०० 2,500,000       2,500,000         

1.1.31 कमाचािी तामलम खचा २२५११ ८०००००.०० ८०००००.०० 800,000         800,000           

1.1.32 ववववध कायाक्रम खचा २२५२९ ८०००००.०० ८०००००.०० 800,000         800,000           

1.1.33 अनगुमन तथा मूल्यांकन खचा २२६११ ८०००००.०० ८०००००.०० 800,000         800,000           

1.1.34 भ्रमण खचा २२६१२ ४००००००.०० ४००००००.०० 4,000,000       4,000,000         

1.1.35 ववववध खचा २२७११ ४००००००.०० ४५०००००.०० 500,000         4,000,000       4,500,000         

1.1.36 सभा संचालन खचा २२७२१ ८०००००.०० ८०००००.०० 800,000         800,000           

1.1.37 घि भाडा २८१४२ १५०००००.०० १५०००००.०० 1,500,000       1,500,000         

1.1.38
सवािी साधन तथा मेशीनिी 
औजाि भाडा

२८१४९ ४०००००.०० ४०००००.०० 400,000         400,000           



आन्तारिक स्रोत
िाजस्व बााँडफााँड-संघीय 

सिकाि
िाजस्व बााँडफााँड-
प्रदेश सिकाि

िाजस्व बााँडफााँड-
स्थानीय  सिकाि

जम्मा

बजेटको स्रोत

मस.नं बजेट खचा त्तशषाक
खचा त्तशषाक 

संकेत
आ.व २०७९/८० को 

बजेट अनमुान
आ.व २०७९/८० को 

संशोमधत अनमुान

1.1.39 भैपिी आउन ेचाल ुखचा २८९११ १००००००.०० १००००००.०० 265,000         735,000       1,000,000         

1.1.40 अन्य सहायता २५३१५ १००००००.०० १००००००.०० 1,000,000       1,000,000         

1.1.41 दैवव प्रकोप उद्धाि ववशषे कोष २२७११ २५०००००.०० २५०००००.०० 2,500,000       2,500,000         

1.1.42
मवहला बालवामलका  जेष्ठ तथा 
अपाङ्गता ववशषे कोष

२२७११ १०००००.०० १०००००.०० 100,000       100,000           

1.1.43 ममात सम्भाि ववशषे कोष २२७११ १०००००.०० १०००००.०० 100,000       100,000           

1.1.44 गरिवी मनवािण ववशषे कोष २२७११ १०००००.०० १०००००.०० 100,000       100,000           

1.1.45 कृवष बन बाताविण ववशषे कोष २२७११ १०००००.०० १०००००.०० 100,000       100,000           

1.1.46 स्वास््य सामदुावयक ववशषे कोष २२७११ १५००००.०० १५००००.०० 150,000       150,000           

1.1.47 मजदिु सहायता कोष २२७११ ५०००००.०० ५०००००.०० 500,000         500,000           

1.2 पुाँत्तजगत खचा ७८०००००.०० ८३०००००.०० ३३०००००.०० ५००००००.०० ०.०० ०.०० ८३०००००.००

1.2.1 फमनाचि तथा वफक्चसा ३११२३ १५०००००.०० १५०००००.०० -              1,500,000       -            -            1,500,000         

1.2.2 मेशीनिी औजाि खरिद ३११२२ १५०००००.०० २००००००.०० 500,000         1,500,000       -            2,000,000         

1.2.3 पूत्तजाँगत अनसुन्धान तथा पिामशा ३११३५ २००००००.०० २००००००.०० -              2,000,000       -            -            2,000,000         

1.2.4

आक्सममक सडक ममात तथा 
बाटो सिसफाईका लामग मेसेनिी 
भाडा ३११५९ २८०००००.०० २८०००००.०० २८०००००.०० -              

-            2,800,000         


