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ब�दबास नगरकाय�पािलकाको 
िविनयोजन ऐन,२०७९

��तावनाः ब�दबास नगरपािलकाको आ�थक बष� २०७९।८०को सेवा र काय�ह�को लािग सि�तकोषबाट केही रकम खच� 

गन� अिधकार �दन र सो रकम िविनयोजन गन� वा�छनीय भएकोले,

नेपालको संिवधानको धारा२२९ को उप–धारा (२) बमोिजम ब�दबास नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. संि�� नाम र �ार�भः (१)यस ऐनको नाम “ ब�दबास नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७९”  रहेको छ।यो ऐन 

तु��त �ार�भ �नेछ।

२. आ�थक वष� २०७९ ८० को िनिम� सि�तकोषबाट रकम खच� गन� अिधकारः (१)आ�थक वष� २०७९।०८० को 

िनिमत नगरकाय�पािलका, वडासिमित, िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�का िनिम� अनुसूची १ मा उि�लिखत 

चालूखच�, पूँिजगत खच� र िबि�य �व�थाको रकम समेत गरी ज�मा रकम�.१,१९,७२,७०,०००। (अ�े�पी एक 
अब� उ�ाइस करोड बह�र लाख स�री हजार मा�) मा नबढाई िन�द� ग�रए बमोिजम सि�तकोषबाट खच� गन� 

स�कनेछ।

३. िविनयोजनः (१)यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खच� गन� अिधकार �दइएको रकम आ�थक वष� २०७९।०८० को 

िनिम� ब�दबास नगरकाय�पािलका,  वडासिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को िनिम� िविनयोजन 

ग�रनेछ।

 (२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन काय�पािलका, वडासिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा 

र काय�ह�को िनिम� िविनयोजन गरेको रकम म�ये कुनैमा बचत �ने र कुनैमा अपुग �ने देिखन आएमा नगरकाय�पािलकाले 
बचत �न ेशीष�कबाट नपुग �ने शीष�कमा रकम सान� स�ेछ।यसरी रकम सादा� एक शीष�कबाट सो शीष�कमा िविनयोजन 

रकमको २५ �ितशतमा नब�ने गरी कुनै एक वा एक भ�दा बढी शीष�कह�बाट अक� एक वा एक भ�दा बढी शीष�कह�मा 

रकम सान� तथा िनकासा र खच� जनाउन स�कनेछ।पूँिजगत खच� र िव�ीय�व�थातफ� िविनयोिजत रकमसाँवा भु�ानी 

खच� र �ाज भु�ानी खच�शीष�कमा बाहेक अ�य चालूखच�शीष�क तफ� सान� र िब�ीय�व�था अ�तग�त साँवा भु�ानी खच� 
तफ� िबिनयोिजत रकम �याज भु�ानी खच�शीष�कमा बाहेक अ�य� सान� स�कने छैन।

तर चाल ुतथा पूँिजगत खच� र िव�ीय �व�थाको खच� �होन� एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम सान� स�कनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�मा �वीकृत रकमको 

२५�ितशतभ�दा ब�ने गरी कुनै एक वा एकभ�दा बढी शीष�कह�मा रकम सान� परेमा नगरसभाको �वीकृित िलनुपन�छ।

(४)  दफा (२) मा उ�लेख भएको रकम भ�दा बाहेक न.पा.�े� िभ� कुनै नयाँ आ�थक �ोतको पिहचान भइ संिघय 

सरकार, �देश सरकार वा अ�य कुन ैसंघ सं�था वा िनकायबाट (बैदेिशक सहयोग समेत) थप रकम �ा� भएमा त�काल 

नगर सभा बैठक ब�े अव�था नभएमा काय�पािलकाबाट उ� रकम संिचतकोषमा दािखला गरी काय��म बनाइ खच� गन� 

�व�था िमलाइनेछ।यसरी �ा� थप रकम र सोको काय��म �यसपिछ ब�े नगरसभाबाट अनुमोदन गराउनु पन�छ।

(५) संघीय सरकार तथा �देश सरकारबाट ससत� अनुदान, समपुरक अनुदान तथा िवशेष अनुदान अ�तग�त   आएका बजेट 

तथा काय��मह� तो�कएकै काय��म तथा िशष�कह�मा खच� ग�रने �व�था िमलाइनेछ साथै आ�थक वष�को अ�तमा खच� 

�न नसक� बचत भएको रकम संघीय तथा �देश सरकारको अनुदान �फता� खातामा ज�मा ग�रनेछ । 



                                               
अनुसुची १

आ.व.०७९/८० को लािग ��तािवत अनुमािनत आय �य िववरण

 आय िशष�क रकम �य िशष�क रकम

१ संिघय सरकारबाट �ा� �ने अनुदान  नगरपािलका तथा वडा काया�लय तथा 

ब�दबास अ�पताल �वा��य चौक�ह�को 

काय�संचालन तफ� चालु खच� १९३५१००००

 िव�ीय समानीकरण अनुदान

१८६४०००००

नगरपािलका तथा वडा काया�लयको 

काय�संचालन तफ� पुँजीगत खच� ११००००००

 संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म(सशत� 

अनुदान)
४५३९०००००

िवषयगत �े�तफ�  

 समपुरक अनुदान १४०००००० �वा��य ३२०६४०००

 िवशेष अनुदान ११०००००० िश�ा ४०००००००

२ �देश सरकारबाट �ा� �ने अनुदान  कृिष/पशु १५००००००

 िव�ीय समानीकरण अनुदान १२४००००० खानेपानी फोहोरमैला तथा सरसफाई १०००००००

 �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म(सशत� अनुदान) १०००००००

भवन तथा शहरी िवकास २६५०००००

 समपुरक अनुदान २०००००० सामािजक जनचेतना तथा समावेिशकरण 

एंव �याियक सिमित १५५०००००

 िवशेष अनुदान ३०००००० �सचाइ १०००००००

३ राज�व बाँडफाड संघीय सरकार १५८६७०००० पय�टन �वव��न ४५०००००



४ राज�व बाँडफाड �देश सरकार १००००००० ज�गा �ाि� खच� ३०००००००

५ राज�व बाँडफाँड �थािनय सरकार(दह�र बह�र 

िव�ापन कर, घर ज�गा रिज�ेशन) १०११००००० सुशान तथा िव�ान �िविध

१००००००

६ आ�त�रय आय(कर,शु�क,द�तुर तथा अ�य राज�व) ३८६००००० समपुरक कोष १०००००००

७ अनुमािनत अ�या �ने रकम

१९६२०००००

पुवा�धार िवकास( उजा�, सडक पुल िनमा�ण 

मम�त संभार टोल सुधार सुचना सं�ेषण 

आदी)

१४४८९६०००

 

�कोप �व�थापन नगर�त�रय २००००००

�कोप �व�थापन वडा �त�रय २८०००००

युवा तथा खेलकुद काय��म ४००००००

नदी िनय��ण तथा चुरे संर�ण काय��म १३००००००

वडा �त�रय योजना १४२६०००००

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत 
काय��म(सशत� अनुदान)

४५३९०००००

समपुरक अनुदान १४००००००

िवशेष अनुदान ११००००००

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत 
काय��म(सशत� अनुदान)

१०००००००

 
कुल ज�मा आय

११९७२७००००

कुल ज�मा �य ११९७२७००००

अनुसुची २
आ�थक वष� २०७९ ८० को ��तािवत अनुमािनत चालु �य  खच�

 खच� शीष�क

आ व ०७९/८० 
अनुमािनत चालु �य 

खच�

�ोत

आ�त�रक �ोत
राज�व बाडँफाड-

नेपाल सरकार_

चालु खच�    

१ पदािधकारीह�को पा�र�िमक तथा सुिवधा १२३००००० १२३०००००  

२ पदािधकारी बैठक भ�ा १०००००० १००००००  

३ कम�चारी तलब ३३००००००
 

३३००००००

४ पोशाक १००००००
 

१००००००

५ राशन भ�ा (नगर �हरी) ३५०००० ३५००००
 

६ cGo eQf ५०००००  ५०००००

७ कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार २५००००० २५०००००  

८ महँगी भ�ा १५०००००  १५०००००

९ �फ�ड भ�ा १००००००  १००००००

१० कम�चारी बैठक भ�ा १५०००००  १५०००००

११ कम�चारी क�याण कोष १३००००० १३०००००  

१२ पानी तथा िबजुली १००००००  १००००००



१३ संचार महसुल १००००००
 

१००००००

१४ इ�धन जन�ितिनधी २००००००
 

२००००००

१५ इ�धन -काया�लय �योजन ३५०००००  ३५०००००

१६ ;jf/L ;fwg मम�त खच� २५०००००  २५०००००

१७ िबमा तथा निवकरण १००००००  १००००००

  १८ मेिसनरी तथा औजार मम�त संभार खच� १००००००
 

१००००००

१९ िन�मत साव�जिनक स�पितको स�भार खच� १००००००  १००००००

२० मसल�द तथा काया�लय सामा�ी खच� ५००००००
 

५००००००

२१ पु�तक तथा सामा�ी खच� ३००००० ३०००००

२२ इ�धन अ�य �योजन ५०००००
 

५०००००

२३ प� पि�का, छपाइ तथा सुचना �काशन खच� ४००००००  ४००००००

२४ अ�य वडा काया�लय संचालन खच� ५००००० ५०००००  

२५ सेवा र परामश� खच�
१०००००० १००००००  

  २६ सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच�
१०००००० १००००००  

२७ वडा काया�लय संचालन खच�(पानी िबजुली बैठक तथा 

अ�य काय��मको िचया खाजा खच� तथा अ�य फुटकर 

सामान ख�रद/�ित वडा �.२० हजारका दरले मािसक)

३३६०००० ३३६००००

 

२८ सरसफाइ सेवा शु�क २०००००० २००००००  

  २९  करार तथा �यालादारीका कम�चारीको शु�क
२००००००० २०००००००  

३० कम�चारी �मता िवकास तािलम खच�
५००००० ५०००००  

३१ सहकारी स�ब�धी िविभ� तािलम काय��म
१०००००० १००००००  

३२ डकम� तािलम सबै वडामा
१०००००० १००००००  

३३ काय��म खच�   ८००००० ८०००००  

३४ िविवध काय��म खच� ५००००० ५०००००  

३५ अनुगमन तथा मु�या�कन खच� १०००००० १००००००  

३६ �मण खच� - स�वा �मण खच� समेत ३०००००० ३००००००  

३७ िविवध खच� (िविभ� काय��म, बैठक तथा गोि�को 

िचयापान तथा अितथी स�कार खच� समेत) ३०००००० ३००००००  

  ३८ सभा संचालन खच� १०००००० १००००००  

३९ उ�ार राहत तथा पुन��थापना खच� १०००००० १००००००  

४० घरभाडा २५०००००  २५०००००

४१ अ�य भाडा - सवारी सधान समेत १५००००० १५०००००  

४२ अ�य �फता� खच� ५००००० ५०००००  

 ४३ पय�टन काज खच� ३०००००० ३००००००  

 ४४

नगर िश�कको(क�युटर सहायक समेत) तलब भ�ा १८०००००० १८००००००  

 ४५ बाल िवकास के�� स.का. र िव�ालय कम�चारीको थप 

तलब १५०००००० १५००००००  

 ४६ जगेडा कोष १००००००० १०००००००  

 ज�मा चालु खच� १६९९१०००० १०६११०००० ६३८०००००



अ�पताल  तथा �वा��य चौक� तफ� चालु खच�

 खच� शीष�क

आ व ०७९/८० 
अनुमािनत चालु 
�य खच�

�ोत

आ�त�रक �ोत

राज�व 

बाडँफाड-

नेपाल सरकार_

चालु खच�    

22112 संचार महसुल ५०००००  ५०००००

२२१११ अ�पताल तथा �वा��य चौक�ह�को पानी िबजुली ५०००००  ५०००००

22212
इ�धन -अ�य �योजन १५००००  १५००००

22213
ए�बुले�स तथा शववाहत मम�त खच� १५०००००  १५०००००

22214
िबमा तथा निवकरण(ए�बुले�स तथा मो.सा.) १५००००  १५००००

२२२२१
मेिसनरी तथा औजार मम�त संभार खच� ५०००००

 
५०००००

22311
मसल�द तथा काया�लय सामा�ी खच� ६०००००

 
६०००००

22314
इ�धन ८०००००

 
८०००००

22419 शहरी �वा��य ि�लिनक, �वा��य चौक� तथा अ�पतालमा 

काय�रत करार तथा �यालादारीमा काय�रत कम�चारीह�को 

शु�क १००००००० १०००००००  

२२५२२
आधारभुत �वा��य काय��म खच�   १००००००

१००००००  

२२६१२
�मण खच� - स�वा �मण खच� समेत ८००००० ८०००००  

22711 िविवध खच� (िविभ� िम�ट�गमा खच� �ने िचया तथा 

खाजा खच�) ५००००० ५०००००  

२७२१३ औषधी ख�रद तथा अ�य खच� भएर जाने �कृतीका 

�वा��य सामा�ीह� ५०००००० ५००००००  

२८१४२
डा�टर आवास सुिवधा १०००००० १००००००  

२८९११
सवारी साधन भाडा तथा ढुवानी खच�

६००००० ६०००००  
 

ज�मा चालु खच� २३६००००० १८९००००० ४७०००००

अनुसुची ३

ब�दबास नगरपािलका तथा वडा काया�लय तफ�को पुँिजगत खच�

 खच� शीष�क

आ व ०७९/८० को 

अनुमािनत पुँिजगत 
�य खच�

�ोत

आ�त�रक �ोत

राज�व बाडँफाड-नेपाल 

सरकार_
३११२३ फ�नचर ए�ड �फ�चस� ५०००००० ५००००००  



३११२२ मेिशनरी औजार ख�रद ३००००००  ३००००००

३११७२

पुिजगत अनुस�धान तथा 

परामश� खच� ३००००००  ३००००००

 ज�मा पुँिजगत खच� ११०००००० ५०००००० ६००००००

अनुसुची ३

आ�थक वष� २०७९/८० को लािग ��तािवत नगर�त�रय पुँिजगत(िवकास) खच�को िववरण / िवषय �े�गत नगर �त�रय योजनाह�को 

िववरण

िवषय �े�  िववरण रकम अंकमा ज�मा 

�वा��य 

१
अ�पताल मम�त सुधार तथा �व�थापन(डा�टर �ाटर 

समेत) १०००००००

३२०६४०००

२ जनशि� �व�थापन(�ो�साहन समेत) १०००००००

३ �वा�थय उपकरण तथा मेशनरी औजार ख�रद(अ�पताल 

तथा �वा��य चौक�) ५००००००

४ फ�नचर ए�ड फ�निस�ग(अ�पताल तथा �वा�थय चौक�) १००००००

५  �वा��य सं�थामा �सुती गराएबापत नगरपािलकाबाट  थप 
सु�केरी यातायात खच� (�ित सु�केरी � १०००का दरले) ७०००००

६ िवप� वग� उपचार सहायता खच� १००००००

७ िवप� नाग�रकह�लाई िनशु�क �वा��य िबमा काय��म ५०००००

८

मिहला �वा��य �वयंसेिवका यातायात खच�(मािसक 

१०००कादरले वा�षक १२००० ७२ जनालाई) ८६४०००

९ ए�बुले�स ख�रद २५०००००

१०

गभ�वती मिहलाह�लाई आकि�मक ए�बुले�स सेवा �योग 

वापतको यातायात भाडा खच� ५०००००

िश�ा तथा खेलकुद

1
४ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण(२ वटा �ित िव�ालय ३६ 

लाख/नगर िश� सिमितको िसफा�रसमा) ७२०००००

४४००००००

2 २कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण(४ वटा �ित िव�ालय १८ 

लाख/नगर िश� सिमितको िसफा�रसमा)

७२०००००



3
वास सिहतको शौचालय िनमा�ण (२ कोठे५ वटा ७ लाख/ 

नगर िश�ा सिमितको िसफा�रस) ३५०००००

4
अधुँरो िव�ालय भवन िनमा�ण(१० वटा ५ लाखका 

दरले/नगर िश�ा सिमितको िसफा�रसमा) ५००००००

5
िव�ालयको क�पाउ�ड वाल िनमा�ण (4 वटा  �ित योजना 5 
लाख/ नगर िश�ा सिमितको िसफा�रस) २००००००

6
िव�ालयको छाना फेन� काय��म (नगर िश�ा सिमितको 

िसफा�रस) ५९०००००

7 क�ा कोठा �व�थापन ३२०००००

8 आधारभुत (क�ा ८) तहको प�र�ा संचालन ३०००००

9 िश�कह�को �मता िवकास तािलम काय��म ५०००००

10
 िवप� तथा जेहे�दार िव�ाथ�को उ� िश�ा अ�ययनको 

लािग छा�वृि� काय��म १५०००००

11 िव�ालय शैि�क�तर वृि� अनुदान १५०००००

12
िश�क तथा िव.�.स.ह�को अ�ययन अवलोकन �मण 

काय��म ४०००००

13
बालिवकास भवन िनमा�ण(२ वटा ८ लाखका दरले नगर 

िश�ा सिमितको िसफा�रसमा) १६०००००

14 िव�ालयको शैि�क अव�था अनुगमन मु�या�कन २०००००

15 युवा तथा खेलकुद िवकास काय��म ४००००००

 पशु िवकास

१

पशु �वा��य सेवा 

काय��म(मेिडकल/गाइनोकोलोिजकल/माइनर 
स�जकल/गोबर,रगत थुनलो प�र�ण/आकि�मक उपचार) ४९५०००

७५०००००

२

परिजवी िनय��ण 

काय��म(गाइ/गो�/पाडा/पाडी/खसी/बा�ा/सुंगुर बंगुर) ७५००००

३ पशु खोप सेवा(एच एस /िब �यू/खोरेत/िपिपआर/रेिवज) ११९००००

४

पशु आहारा सेवा(िहउद/घाँस जै/वष� �टयोसे�टी/सुडान/वष� 
परनेिपयर/िमिनरल �लक/िमिनरल) ८५००००

५

पशु �वा��य तथा बाँझोपन िनवारण िशिवर (िविभ� 

वडाह�मा) १००००००

६

िविभ� तािलमह�(बा�ापालन/गाइभैसीपालन/कुखुरा 

पालन /सुंगुर बंगुर/�व�छ मासु/�व�छ दुध उ�पादन) ५५००००

७ मोटर सिहतको �याप ६०% अनुदानमा (३५ वटा) ६३००००

८

�व�छ दुध उ�पादनको लािग िम�क �यान(ि�टलको  
बा�टी)िवतरण 110 वटा १५००००

९ दाना खुवाउने भाडा १0० वटा ९००००

१० पानी �ा�क� 500 िलटरको (80 वटा) ५०००००

११ िवगत आवमा संचालन भएका काय��मह�को �लोअप १०००००



काय��म 

१२ स�जकल औजार ख�रद १०००००

१३ बिडजो �या�टेटर ठुलो ६००००

१४ बिडजो �या�टेटर सानो ४००००

१५ ��ज १ ४५०००

१६ कृषक अवलोकन तथा िसकाइ �मण ४०००००

१७ एक गाउँ एक �ािविधकको ५० % �ितशत तलब भ�ा २४००००

१८

काया�लय संचालन खच� तथा  काय��मह�को अनुगमन 

मु�या�कन ३१००००

कृिष िवकास तफ�  कृिष य�� उपकरण ५०% अनुदान:  ७५०००००

१ िमिन पावर �टलर िवतरण(१५) ७१२०००

२ चाज� ��ेयर िवतरण(१००) २५००००

३ िसलपोिलकन �लाि�टक िवतरण (१५) ४५०००

४ मकै छोडाउने मेिसन १०००००

५ रोटाभेटर ४ वटा ३६००००

६ गटर ��ेयर १५ वटा ९००००

७ सानािसचाँइका लािग ३ इ�चको मोटर िवतरण १०वटा १०००००

८ मि�च�ग �लाि�टक िवतरण २५००००

९

नगर �त�रय ३ �दने(खा�ा� फलफुल/�ा�गगा�रक 

खेती/�याउ तरकारी) तािलम आदी ४५००००

१० �थलगत घु�ती तािलम २१००००

११ कृषक तथा अ�य सरोकारवाला सँग अ�तर��या गो�ी १०००००

१२ धानको चैते वष� ग�ँ मकैको िबउ ५० % अनुदान ८५००००

१३ तरकारी िहउँदे  वष� िवउ िनशु�क िवतरण २ पटक ५०००००

१४ ५०% अनुदानमा �लाि�टक टनेल िनमा�ण काय��म ५ वटा १०००००

१५ ५० % अनुदानमा �याउको िबउ िवतरण १ पटक १०००००

१६

फलफुलको मोडेल खेतीको लािग (िलची /कटहर/ केरा/ 

कागती /भुइकटहर) 50 % अनुदानमा िब�वा तथा सामा�ी 

िवतरण काय��म २०००००

१७ ५०%अनुदानमा �ा�गागा�रक मल िवतरण  १पटक २५००००

१८

 १००% अनुदाना ह�रयो मल ढैचा िवतरण माटो िशिवर 

तथा कृिष चुन िवतरण) १पटक १०००००

१९ माटो िशिवर तथा चुन िवतरण काय��म १ पटक ३०००००

२० भकारो सुधार काय��म ५०% अनुदान २५ वटा २५००००

२१

बाली संर�ण काय��म  अ�तग�त आकाि�मक बाली 

संर�णको लागी िवषादी िवतरण २५००००



२२ �करा िनय��णको लागी �याप िवतरण) १५००००

२३ एक गाउँ एक कृिष �ािविधकको ५० % तलब भ�ा २४००००

२४ �कसान सुचीकरण काय��म ३०००००

२५ च�ला ब�दी खेित �ो�साहन काय��म ५० �ितशत १००००००

२६ काया�लय संचालन तथा अनुगमन मु�या�कन खच� २४३०००

खानेपानी तथा 

सरसफाई १ खानेपानी फोहोर मैला तथा सरसफाई काय��म १००००००० १०००००००

भवन तथा शहरी 

िवकास

१ नगर �शासिनक भवन िनमा�ण(�मागत) २०००००००

२६५०००००

२ भवन शहरी िवकास ५००००००

3 कम�चारी िमलन के�� ब�दबासको भवन िनमा�ण १५०००००

लागु औषध 

िनय��ण

1 मिहला सेफ हाउस िनमा�ण १००००००

२५०००००

2 लागु पदाथ� स�ब�धी कुलतमा फसेकाह�को उ�ारका लािग 

सुधार गृह िनमा�ण

१००००००

3 लागु औषध िनय��णका लािग सचेतना काय��म ५०००००

सामािजक 

समाजवेिशकरण

1 नगर �मुख संग युवा �वरोजगार काय��म ५००००००

१२००००००

2 उप�मुख संग मिहला आयआज�न तथा िसपमुलक काय��म ५००००००

3 लि�त वग�(मिहला बालबािलका दिलत मधेशी जनजाती 

अपा�ग जे� नाग�रक) २००००००

नयाियक सिमित 1 �याियक सिमित तथा मेलिमलाप के�� �व�थापन १०००००० १००००००

िसचाई 1 �सचाइ १००००००० १०००००००

पय�टन 1 पय�टन िवकास ४५००००० ४५०००००

ज�गा �ाि� 
1 मोडेल ए�ो िभलेज िभ�को ज�गा �ाि� २०००००००

३०००००००2 सरकारी ज�गा संर�ण १०००००००

सुशासन
1 अनलाइन कर भु�ानी �णाली जडान ५०००००

१००००००2 राज�व तथा �वसाय दता� अिभयान एवं बजार अनुगमन ५०००००

स�पुरक कोष 1  ( िविभ� संघ सं�था तथा सिमित संग साझेदारी) १००००००० १०००००००

पुवा�धार िवकास

1
बजार �व�थापन (कृिष हाट बजार �व�थापन समेत/ 

परामश� ) ५००००००

१४४८९६०००

2 मम�त संभार खच� (सडक, कुलो, खानेपानी, भवन तथा अ�य) ५००००००

3 टोल सुधार िवकास काय�म(टोल सुधार सिमित माफ�त) १००००००

4 उ�यालो ब�दबास काय��म ५००००००

5 साना पुवा�धर िनमा�ण योजना(माग अनुसार) १०००००००

6 पसा�हीधाप देिख कालापानी जो�ने सडक िनमा�ण वडा नं ३ ९४०००००

7 हा�ीमारा खोलामा पुल िनमा�ण वडा नं ३ ५००००००

8 पाटु �सचाइ िनमा�ण वडा नं ३ २५०००००

9 माइ�थान राजमाग� देिख गु�बा स�मको बाटो कालोप�े वडा ५००००००



नं ४

10 राजमाग�देिख माइ�थान जाने बाटो कालोप�े वडा नं ४ ७००००००

11
राजमाग� देिख इ�छे�र मा िव जाने बाटो कालोप�े वडा नं 

५ ९४०००००

12 राजमाग� देिख टुटे�र जाने बाटो कालोप�े वडा नं ५ ९४०००००

13 चे� �सचाइ िनमा�ण वडा नं ५ २५०००००

14 गढ�ता �सचाइ िनमा�ण वडा नं ५ २५०००००

15
पोखरीको िडलबाट यादव टोल �ँदै धामी टोल स�मको 

सडक कालोप�े वडा नं ८ ९७०००००

16 िव�ुत चोकबाट भरत टोल जाने बाटो कालोप�े वडा नं १० १०००००००

17 थापा टोलबाट भरत टोल जाने बाटो ढलान वडा नं ११ ३००००००

18
बाँके खोलाको िपपलचौतारा देिख बुडुवा खो�सी स�म नाला 

िनमा�ण वडा नं ११ ३५०००००

19 अ�ान टोल पि�ममा पुल िनमा�ण वडा नं १२ २२०००००

20
रामान�द चोकबाट बनपा १३ जाने बाटो कालोप�े वडा नं 

१३ ५००००००

21
डाँडा टोल बाट बनपा १२ रामान�द चोक जाने बाटो 

कालोप�े वडा नं १२ ५००००००

22
बनपा ८ हा�ीलेटको दिलत ब�तीको लािग बाटोको लािग 

ज�गा ख�रद वडा नं ८ १२०००००

23
पावन िमिथला होटल देिख अ�पताल जाने बाटो कालोप�े 

वडा नं १४ ५००००००

24 अ�पतालबाट राजमाग� िन�कने बाटो कालोप�े वडा नं २ ५००००००

25
��देव महतोको घर देिख पुव� नयाँ बजार �ँदै �ेम नगर 

स�म जाने बाटो कालोप�े वडा नं ९ ७००००००

26
�ेमनगरबाट पशुपतीनगर ��देव महतोको घर जो�ने बाटो 

कालोप�े वडा नं ७ ७००००००

27 साव�जिनक शौचालय िनमा�ण बनपा १ १०९६०००

28 नगरका गितिविध सुचना स��ेषण काय��म १५०००००

िवपद तथा �कोप 

�व�थापन

1 �कोप �व�थापन कोष(नगर �त�रय) २००००००

१७८०००००

2 नदी िनय��ण तथा चुरे संर�ण काय��म १३००००००

3
�कोप �व�थापन कोष(वडा �त�रय/�ित वडा २ लाखका 

दरले) २८०००००

  कुल ज�मा  ३६१२६००००

अनुसुची ४
ब�दबास नगरपािलकाबाट आ�थक वष� २०७९/८० मा संचालन �ने वडा�त�रय योजनाह�को िववरण



िस.

नं योजनाको िववरण रकम वडा िसिल�ग

वडा नं १

१ IRDS दि�ण तफ�को �ितमा कोइरालको घर अगाडीको नाला र ढलान ५०००००

१४८०००००

२ घुरन महतोको घर देिख पुव� जाने बाटो ढलान ५०००००

३

पुव� पि�म राजमाग� देिख दि�ण हो�डा सो�म �ँदै भौ�रल साहको घर स�म बाटो 

ढलान १२०००००

४

नारायण बहादुर सुि�ल�गको घर देिख दि�ण नगरपािलका काया�लय �ँदै पुव� 

पि�म राजमाग� जो�ने बाटो ढलान १००००००

५

सिन डाँडाँ बलवानी खो�सोको ल�का दि�ण पदम �साद सुवेदी ह�र ढुंगेलको घर 

�ँद ैतामा�ग टोल जो�ने बाटो ढलान १००००००

६

ब�दबास चोक देिख पि�म सौभा�य �यौपानेको घर �ँदै गालटार पि�म तामा�ग 

टोल जाने सडक ढलान १९०००००

७

�याम कुमार तामा�गको घर देिख पि�म दि�ण राम बहादुर तामा�गको घर �ँदै 

जाने बाटो का�ले टोल �ँदै शा�ता चौलागाईको घर स�मको बाटो �तरो�ती ५०००००

८

बराल का�छाको घर पि�म िव�ण िवकको घर स�मको बाटो ढलान र बलवानी 

खो�सी िनमा�णािधन पुल दारी पालेको घर उ�र का�लेटोल स�म जाने बाटो 

�तरो�ती ५०००००

९ कृ�ण मोहनको घर देिख उ�र पानी खो�सी स�मको बाटो �तरो�ती ७०००००

१० शिसल ठाकुरको घर देिख दि�ण पानी खो�सी स�मको अधुँरो बाटो ढलान ५०००००

११

श�भ ुनेपालको घर देिख दि�ण भोला िसन�तको घर �ँदै राजमाग� जो�ने बाटो 
�तरो�ती र ढलान १४०००००

१२

�दपे�� ब�ेतको घर देिख दि�ण धमा�न�द फुयाँलको घर स�मको अधुँरो बाटो 

ढलान ४५००००

१३ रामजी काक�को घर देिख दि�ण िबर बहादुर हायुको घर स�मको बाटो ढलान ६०००००

१४ शारदा थापाको घर देिख पुव� �ान बहादुर थापाको घर स�मको बाटो  ढलान ५०००००

१५ हनुमान मि�दर देिख पुव� ह�दार खो�सी स�मको बाटो ढलान १२०००००

१६ श�भ ुसाहको घर अगाडीको बाटो ढलान २०००००

17
कृिष िवकास ब�कको पुव� जाने बाटो ढलान र माला िव�कमा� र स�रता 

रौिनयारको घर देिख पुव�को बाटो ढलान ५०००००

18 वडामा रहेका िविभ� धा�मक समुहह�लाई आव�यक सामा�ी िवतरण 800000



िवप� वग�ह�लाई �यानो कपडा िवतरण, िसतलहको समयमा धुनीको  �व�था

३ मिहने लोक सेवा तयारी क�ा तथा क��युटर तािलम संचालन (40/४० 

जनालाई) 

१९
बनपा १ शाखा सडकह�मा सडक ब�ी जडान २५००००

२०
बनपा १ चोक तथा बजार �े� सरसफाइ ४०००००

२१
वडा �त�रय खेलकुद २०००००

वडा नं २

१ २ नं वडा काया�लयको क�पाउ�डवाल तथा गेट िनमा�ण ७०००००

९५०००००

२

िनर बहादुर �या�छाक�को घरदेिख उ�र उमेश आचाय�को घर स�म दायाँ बायाँ 

नाला िनमा�ण २४०००००

३ गोपाल िवकको घरदेिख पुव� चच� टोल जाने अधुँरोबाटो िपिसिस ढलान ७०००००

४ बदेलखाँडी देिख टो�कटोल जाने अधुँरोबाटो नाला सिहत िपिसिस ढलान १२०००००

५ ओम शा�ती टोलको अधुँरो िपिसिस ढलान १००००००

६ औरही रोड देिख ब�दबास अ�पताल जाने अधुँरो बाटो (क र ख) ढलान ५०००००

७ बेचु लामाको घरदेिख पूव� शारदा �े�को घर स�म जाने बाटो िपिसिस ढलान ७०००००

८ च�� बहादुर ठकुरीको घर देिख पूव� जनता �कुल जाने बाटो िपिसिस ढलान ६०००००

९ खपा�गी टोलमा रहेको अधुँरो योग भवन िनमा�ण ५०००००

१० िवदुर अिधकारीको घरबाट पुव� गोपाल बरालको घर जाने बाटो ढलान ७०००००

११ वडा नं २ को बाटो मम�त तथा सरसफाई ५०००००

वडा नं ३

१ �मृित पाक� देिख िव� टोल जाने बाटो ढलान १५०००००

१२६०००००

२ शाखा सडकह� �तरो�ती

८०००००

 १ होममिण अिधकारीको घरदेिख रातु काइलाको घर स�मको बाटो

 २ इलाका �हरी काया�लयबाट कोइराला टोल जाने बाटो

 ३ िविप राजमाग� देिख सुिसला �े�को घर स�मको सडक 

 ४ सप�दंश देिख पि�म कालीकोटे टोल जाने सडक

 ५ कृ�ण िघिमरेको घर देिख पि�म सडक

 ६ संजय सुनुवारको घर देिख ��दपको घर स�मको सडक



 ७ जनसेवा देिख पि�म पु�षो�म भ�राईको घर स�मको सडक

३ मकाल ुदेिख पि�म देवीथान जाने सडक ढलान ५०००००

४ अि�तयार पि�म पाउरोटी �या��ी जाने सडक ढलान ५०००००

५ खानेपानीबाट त�लो पाटु उकालो जाने बाटो ढलान ७०००००

६ जनक थापाको घर देिख िव� टोल जाने सडक दुवै तफ� नाला िनमा�ण २००००००

७ वडा नं ३ को सबै शाखा सडकह� मम�त संभार ८५००००

८ त�लो पाटु होम बहादुर ख�काको घर छेउको खो�सीको बाटो िनमा�ण ५०००००

९ ह�त प�रयारको घर देिख पुव� रातु खोला जाने सडक ढलान ७०००००

१० पशु�राम रायको घर देिख माझीडाँडा ँ जाने अधुँरो बाटो ढलान ५०००००

११ हा�ीमारा खोला देिख रायम�डल स�मको सडक ढलान १००००००

१२ भ�सीमा रहेका शाखा सडकह� �तरो�ती ७०००००

१३ पसा�ही �र�गरोड �तरो�ती ५०००००

१४ बाल�कशोर रायमाझीको घर देिख रा.स.मा.िव. जाने अधुँरो सडक ढलान १००००००

१५ कालापानी िविप राजमाग�बाट झोलु�गे पुल स�मको सडक ढलान ५०००००

१६ वडा �त�रय फूटबल �ितयोिगता २०००००

१७ सडक ब�ी जडान १५००००

वडा नं ४

१ वडा काया�लयको भवन िनमा�ण २००००००

९५०००००

२ िशव बहादुर काक�को घर देिख गौतांसगको घर स�म सडक �तरो�ती ५०००००

३ ठुलो दमार पुछारको ओरालो बाटो िपिसिस ढलान ५०००००

४

बरडाँडाँ आिव देिख िमलन चोक र अशोक गोलेको घर देिख आय�घाट स�मको 

सडक �तरो�ती ५०००००

५

भ��पुर जनआ�था िव�ालय देिख नर बहादुरको घर �ँदै िशर खोला स�मको 

सडक �तरो�ती ५०००००

६ वडा काया�लय भवन िनमा�ण �थल ज�गा �फिल�ग ५०००००

७ पुव� भ��पुर अधुँरो खानेपानी िनमा�ण योजना िनर�तरता ५०००००

८ भ�सी गाउँ देिख उ�र मुल सडकको पि�म तफ� िविभ� �तरमा शेरवाल िनमा�ण ६०००००

९ ल�मी खोला वारीपारी गाउँको सडक �तरो�ती ५०००००

१० गोठ बहादुर पाँचेको घरदेिख पानी �ाँ�क� �ँदै अट� खो�सी भ�सी सडक 

स�मको बाटो �तरो�ती

५०००००



११ �रखम टोल देिख िमलनचोक �ँदै लुंगेलीटोल र भ�सी खोला जाने बाटो �तरो�ती ५०००००

१२ टेके��को घर अगाडी तारजाली तटब�धन र लामा टोलमा बाटो �तरो�ती ५०००००

१३ �वागन टोलबाट सािवक वडा नं १ र २ िसमानाको पुरानो बाटो �तरो�ती ५०००००

१४

राई टोल देिख डाँडाँ बजार र पि�म नयाँ टोल �ँदै नारायणको घर देिख फुटवल 

चौरी स�म बाटो �तरो�ती ५०००००

१५ राईडाँडा ँअधुँरो खानेपानी �ाँक� िनमा�ण ४०००००

१६ गु�बा देिख बु�चोक स�मको दुवै तफ� नाला िनमा�ण ५०००००

वडा नं ५
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