
सि.न.ं वििरण रकम कैफियत
१ कृषी के्षत्र (एक गाउँ एक उत्पादन प्रत्यक वडा स्तरीय) ४६०००००
२ पशपुन्छी तर्फ ३००००००

१ उद्योग तथा वाणीज्य (मडेपा कायफक्रम सहयोग) ५०००००
२ सहकारी तथा ववविय तर्फ २०००००

जम्मा ८३०००००

१ भमुथेान सिल ननमाफण अर्फम बनेपा १ २०००००
२ उपल्लाचौर भगवती मन्दीर बनेपा १ २५००००
३ गरैबारी नाललङ्गबारी पद मागफ बनेपा १ १०००००
४ ज्यामरुककोट मन्दीर गेट ननमाफण बनेपा २ २५००००
५ कोप्रछेहरा पयफटन प्रवफद्दन बनेी नपा २ १०००००
६ बगरर्ाट भगवती मन्दीर पदमागफ बनेपा २ १५००००
७ स्वगाफआश्रम बागखोर बनेपा ३ ६५००००
८ पयफटकीय सामदुायीक भवन राक्से बनेी नपा ४ ४५००००
९ र्गननाथ मन्दीर पयफटकीय खानपेानी योर्ना बनेी नपा ५ ४०००००
१० छाप लशव मन्न्दर ननमाफण बनेपा ६ ४०००००
११ अथुफङ्गे देउराली मन्दीर सरंक्षण तथा घेराबार बनेपा ६ ३०००००

१२ एक्लेवपपल गरु्ा राममन्दीर पयफटकीय सडक बनेपा ६ ४०००००
१३ शाहीबाबा मन्दीर सरंक्षण बनेपा ७ १५००००
१४ लशवालय/लभमसने मन्दीर तथा बलेबोट ववश्राम स्थल बनेपा ७ १५००००
१५ बनेी सगं्रालय बनेपा ७ २०००००
१६ बनेी कोट मन्दीर ननमाफण बनेपा ८ ५०००००
१७ घतान कोट मन्दीर सरंक्षण बनेपा ९ २०००००
१८ कोट मन्दीर लशवालय के्षत्र सरंक्षण बनेपा १० २०००००
१९ डाडाबारी भगवती मन्दीर बनेपा ६ १५००००
२० पात्लेखेत-वपपलडाँडाँदेखख भयथोक बस्ती मोटरबाटो ननमाफणबनेपा १० २०००००
२१ ललसपेानी दश पशै ेमोटरबाटो ननमाफण स्तरोन्नती बनेी न.पा. ९ ३०००००

जम्मा ५७०००००
कुल जम्मा १४००००००

बनेी नगरपासिका आ.ब. ७८/७९ को आर्थिक विकाि िसमतत तिि को प्रस्तावित कायिक्रम तथा बजेट

कृवि तिि

पयिटन तिि



क्र.स.ं योर्ना रकम कैफर्यत
१ नाललङ्गा बारी पदमागफ बनेपा १ १०००००
२ धलेुगरैा-लामाचौर ट्याक्टर मोटरबाटो स्तर उन्नती बनेपा १ ४०००००
३ सारेमारे ठाडोबाटो र नालल ननमाफण वडा न ं१ ४०००००
४ हुलाके भमुथेान मोटरबाटो बनेी नपा १ २०००००
५ शरे बहादरुको घर देखख रार्कुमारीको घर सम्म मोटरबाटो ननमाफण बनेी नपा १ २०००००
६ लम्लीहील- भकुण्ड ेगौश्वारा सडक ननमाफण बनेपा २ १५०००००
७ खबरा सडक स्तरोन्नती बनेपा २ ५०००००
८ मरेक मोटरबाटो स्तर उन्नती बनेपा ३ १५०००००
९ हल्लेगौडा-भफकम्ली सडक बनेपा ३ १५०००००
१० बास्कुना-पातबान्ने सडक स्तर उन्नती बनेपा ४ ५०००००
११ ठाडाबान्ना-लसमखेत सडक स्तर उन्नती बनेपा ४ ५०००००
१२ बौर-लभरमनुी चौर सडक बनेपा ५ १००००००
१३ गरुुङकोटा-लसम-वाइन-लभरमनुी सडक बनेपा ५ ५०००००
१४ लभरमनुी-कुमानी डाँडाँखेत सडक बनेपा ५ ४०००००
१५ तल्लो डम्मरा-उपल्लो डम्मरा हुदै र्रबटुा र्ाने सडक बनेपा ६ ५०००००
१६ कोटेसाँगु लसरानबोट बाटो ननमाफण बनेपा ६ ३०००००
१७ तल्लो माझखेत मोटरबाटो ममफत बनेपा ६ २०००००
१८ गरैाघर लाहुरे टोल मटरबाटो ममफत बनेपा ६ २०००००
१९ ढलेढुङ्गा-थाकनपोखरी सडक ममफत बनेपा ६ २०००००
२० डम्मरा-चतु्रनेी मोटरबाटो बनेपा ६ १००००००
२१ महारानी थान-अथुफङ्गे सडक बनेपा ७ ३०००००
२२ खोरीया-राववडा सडक बनेपा ८ ७०००००
२३ तोरीपानी गलेश्वर मावव देखख डावा ढोलठान सम्म बनेी नपा ९ ९०००००
२४ गोकण खत्रीको घर देखख साँङ्गेचौर गलेश्वर उमावव भवन पररसर सम्म बनेपा ९ १०००००
२५ खसपधेरा तोरीपानी बनेी नपा ९ ५०००००
२६ पोखरी गरैा-नतन धके उपल्लो कार्लवोट मोटरबाटो बनेी नपा ९ ४०००००
२७ काउलेगौडा-पाटारुख-भलकुला सडक बनेपा ९ २०००००
२८ ज्योनत आधारभतू ववद्यालयबाट आलु लगाउने गरा सम्मको गोरेटोबाटो ननमाफण बनेपा ५ ३०००००
२९ मगंलाघाट-कुरीलाखकफ  पहहरो ननयन्त्रण बनेपा ७ १५०००००
३० महारानी थान अग्नीखेत-बाङ्गे लसमल सडक बनेपा ७ र ६ १००००००
३१ र्ोहोटे डडल र्मरेनी हुदै माटोबबसाउना सडक स्तर उन्नती बनेपा ६ र ९ ४०००००
३२ माझखेत-खोरगरैा सडक बनेपा ६ १००००००
३३ ज्यामरुककोट पदमागफ बनेपा २ ८०००००
३४ स्याललखेत-तोरीपानी सडक बनेपा ९ ४०००००
३५ काललमाटी स्कुल हुदै गाँउ र्ोड्ने गोरेटोबाटो  बनेपा ४ २०००००
३६ वपपल-डाँडा-न्यौपाने-कल्लेनी सडक स्तरउन्नती बनेपा १० १००००००
३७ बडा कायाफलय बाटो ननमाफण बनेपा ५ ३०००००

जम्मा २१६०००००

१ वडा कायाफलय भवन ननमाफण वडा न ं६ १५०००००
२ वडा कायाफलय भवन वडा न ं७ ८०००००
३ वडा कायाफलय भवन वडा न ं८ ७०००००
४ दललत सामदुानयक भवन ननमाफण नगर स्तरीय २५०००००
५ भबुनशे्वरी आमा समहु भवन बनेी नपा २ ५०००००
६ पल्लो थामडाडा सामदुानयक भवन बनेपा ४ ५०००००
७ मगंला आमा समहू भवन बनेपा ७ ५०००००
१० कोट भण्डार मन्दीर बनेी नपा ८ ८०००००
११ बठैक हल वडा कायाफलय बनेी नपा १० ७०००००

जम्मा ८५०००००

१ गरु्ा डाँडाँ-गार्ने खेल मदैान बनेपा ५ ८०००००
२ नपे्टेचौर खेल मदैान बनेपा ९ ५०००००

िडक तिि
बनेी नगरपासिका आ.ब. ७८/७९ को पिुािधार विकाि िसमतत तिि को प्रस्तावित कायिक्रम तथा बजेट

भिन तिि

खेि मदैान तिि



३ मगंलाघाट खेल मदैान/पदमागफ/ नालल ननमाफण बनेी नपा ७ ९०००००
४ तातोपानी खेल मदैान तथा नहद ननयन्त्रण बनेपा ४ १००००००
५ अर्फम खेल मदैान बनेपा १ २०००००
६ के.वाइ.सी. खेल मदैान बनेपा ९ ५०००००

जम्मा ३९०००००

१ ठुलोपोखरी धारा-पोखरीको मलु खोला बनेपा ५ ५०००००
२ खलबले खानपेानी ट्याङ्की सरंक्षण बनेपा १० ३०००००
३ पतु्लेढुङ्गा-डाँडागाउ नालल ननमाफण बनेपा ६ ३०००००
४ र्ामनुाखकफ  नालल व्यवस्थापन बनेपा ६ १००००००
५ छापा बतासे बस्ती सरंक्षण बनेपा ६ ३०००००
६ मगंलघाट प्रहरी बबट देखख भ्याउनखेोला सम्मको रेललङ ननमाफण २०००००

जम्मा २६०००००
कुि जम्मा ३६६०००००

खानपेानी/सिचंाइ तिि



क्र.सं योजना बजेट कैफियत

1 स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक ननमाफण र प्रवोधधकरण १००००००

2 शकै्षक्षक झलक/प्रोर्ाइल/क्यालेण्डर ननमाफण र प्रकाशन १०००००
3 नगर लशक्षा सलमनत मार्फ त गने भपैरी आउने खचफ व्यवस्थापन १०००००
4 रान्रिय तथा अन्तरान्रिय हदवस मनाउने कायफक्रम ५००००
5 प्रनतभा पहहचान कायफक्रम १०००००

6 लशक्षा एन ननयमावली पररमार्फन तथा अन्य समसामनयक काननु कायफववधध, 

ननदेशका ननमाफण ५००००

7 ववषयगत/पशेागत तथा ववद्यालयमा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्न्ध  ताललम 

सञ्चालन र व्यवस्थापन २०००००

8 लशक्षक अलभलेख व्वयस्थापन र दरवन्दी लमलान कायफ २०००००
9 ववद्यालयका सरोकारवालाहरु  सगं अन्तरफक्रया (६ठाउँमा) २०००००
10 ववलभन्न सलमनतहरुको बठैक खचफ १०००००
11 हररयाली ववद्यालय कायफक्रम १०००००

12 ववद्यालय सधुार योर्ना र IEMIS सम्बन्धी अलभमखुखकरण ताललम सचंालन र 
प्रवोधधकरण २०००००

13 ववद्यालय सपुररवके्षण एवं लशक्षक सहायता कायफक्रम २०००००
14 ववज्ञान/गखणत शकै्षक सामाग्री ननमाफण प्रदशफनी १०००००
15 प्रधानाध्यापक , बठैक सञ्चालन खचफ (छ पटक) २०००००
16 बराह प्रा.वव. अनारे् अनदुान (बनेपा-१०) १०००००
17 ववद्यालयमा कम्प्यटूर तथा वप्रन्टर व्यवस्थापन ५०००००
18 योग लशवीर पौलत्स्य मावव अरु्फन मावव र प्रकाश मावव १०००००

19 अनलाइन प्रववधधबाट कक्षा सञ्चालन एवं मलू्याङ्कनको बकैन्ल्पक प्रणाली 
व्यवस्थापनका लाधग लशक्षक सहायता कायफक्रम २०००००

20 NASA टुलमा आधाररत स्तरमापन पररक्षा कक्षा ५, ७ र ९ मा र ननतर्ा ववश्लेषण 

र प्रवोधीकरण २०००००

21 बालमन्दिर आधारभतु फिध्यालय कम्पाउदड व्यिस्थापन(बे.न.पा. ४) ३०००००
22 चेतना आ.फि. बालफिकास अनिुान बेनपा ५ १०००००
23 पिम बराह आ.फि. कक्षा कोठा व्यिस्थापन ततनमाने १५००००
24 मिरशा शौचालय बेनी न.पा. ७ 100000
25 बालफिकाश सामाग्री खरीि प्रकाश मा.फि बेनी न.पा. ७ २०००००

सामान्जक फिकास तिफ
सिक्षा िाखाको आ.ि २०७८/०७९ को िार्ग प्रस्ताि गररएको कायिक्रम



26 बालमन्दिर आ.फि. कातलपलु बेनी न.पा. ८ ४०००००
27 भान ुमा.फि. रत्नचेौर ितनफचर खररि बेनपा १ १०००००
28 तडम्ब आ.फि. फिद्यालय बालफिकास अनिुान बेनपा ५ १०००००
29 नपेान ेबाल श्रोत कक्षा बेनपा ६ १०००००
30 सजृनान्शल बालश्रम-बालश्रोत कक्षा बेनपा ६ १०००००
31 सरस्िती आ.फि. िगरिााँट फिद्यालय अनिुान बेनपा २ २०००००
32 धिलातगरी मा.फि. कम्पाउण्ड घेराबार बेनपा ४ ५०००००
33 राधाकृष्ण आ.फि. गौश्वारा बालफिकास अनिुान १५००००
34 राक्से बालतबकास व्यिस्थापन अनिुान २०००००
34 नि ज्योती आ.फि. बालतबकास अनिुान १०००००

जम्मा रकम ६८०००००

१
(स्वास््य ब्यवस्थापन सचूना प्रणाली) स्वास््य ससं्था प्रमखु मालसक बठैक 

सञ्चालन तथा वावषफक सलमक्षा ३५००००

२
प्रर्नन स्वास््य कायफक्रम अन्तगफतका कायफक्रम सन्चालन तथा पाठेघर रोगीको 
न्स्क्रननङ्ग र लभ.आई.ए. र्ाँच (प्रत्येक वडा स्तरमा) ३५००००

३ औषधी तथा सन्र्फकल सामाग्री खररद ७०००००
४ कायाफलय सचंालन/एफककृत सपुरलभर्न २०००००
५ स्िास््य संस्था अनगुमन (िताफ, अनमुतत, नतबकरण) १०००००

६
एच.आई.भी. कायफक्रम (जनचेतना कायफक्रम र ART औषधी उपचार 
गराइरहेका अतत तबषन्नलाई यातायात खचफ)

१०००००

७ म.स्िा.स्ि.से. मातसक बैठक खाजा खचफ २०००००
८ स्िास््य तबमा (नगरस्तरीय) २०००००
९ पात्लेखेत स्िास््य केदर घेराबार बेनपा १० ४०००००

जम्मा रकम २६०००००

१ प्रतािना तथा प्रततिेिनलेखन तातलम १५००००
२ बालक्लिहरुलाई उद् घोषण कलातातलम १५००००
३ मानि बेचफिखन तथा लैफिक फहंसा फिरुद्धको तातलम १०००००
४ अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरीक पररचयपत्र फितरण न्शफिर १०००००

५
िडा नं ५ पलुाचौर र िाडफ नं ६ अथुफङे्ग बालक्लि गठन, नगर 
स्तररय बाल सञ्जाल गठन अतभमनु्खकरण कायफक्रम

१५००००

स्िास््य शाखाको समातनकरण न्शषफकमा फितनयोन्जत बजेट

मफहला तथा बालबातलका शाखा



६
बालिातलका फिरुद्ध हनु ेबालश्रम शोषण, यौन शोषण, िालफििाह 
कुररतत कुप्रथा, सम्बन्दध जनचेतनामलुक कायफक्रम

२०००००

७
दििसीय कायफक्रम, नारी दििस, १६ दिन ेदििस, िालदििस, जेष्ठ 
नागररक दििस, अपाङ्गता दििस

२०००००

८ अपाङ्ग समदिय सतमततको बैठक भत्ता, खाजाखचफ १५००००
९ समिुाय र फिद्यालय प्रहरी साझेिारी कायफक्रम २५००००
१० ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायफक्रम ३०००००

जम्मा रकम १७५००००

खानपेानी रकम
१ आनदि बगर खानपेानी (बेनी न.पा. १) ४०००००
२ आम्बोट खानपेानी  बेनी न.पा. २ ४०००००
३ टोट्नरेी खानपेानी बेनी न.पा. ३ ५०००००
४ डडिुा भतुपानी खानपेानी बेनी न.पा ५ ४०००००
५ चतेु्रनी तलफ्टीङ बेनी न.पा. ६ ४०००००
६ ततनमादय तलफ्टीङ बेनी न.पा. ९ ३५००००
७ कुरीलाखकफ  खा.पा. बेनी न.पा. ७ २०००००
८ जम्रनेी खानपेानी बेनपा ९ ४०००००
९ साँफिरुिा खानपेानी व्यिस्थापन सबेुिीटोल जामनुाखकफ  बेनपा ६ ३०००००
१० पात्लेखेत तलन्फ्टङ्ग खानपेानी पाइप खरीि बेनपा १० १५००००
११ पात्लेखेत कािलिोट तसंचाई पोखरी बेनपा १० ३५००००

जम्मा रकम ३८५००००

१ खेलकुि कायफक्रम नगरस्तरीय १४०००००
२ ितलत लन्क्षत कायफक्रम ४०००००
३ अपाङ्ग लन्क्षत कायफक्रम ४०००००
४ बेनी नगरापतलका तभत्र कोट पजुा खचफ ३०००००
जम्मा रकम २५०००००

कुल जम्मा 17500000.00

खेलकुि कायफक्रम



क्र.सं. न्शषफक रकम (रु) कैफियत
१ फिपद् व्यिस्थापन (प्रत्येक िडालाइ ५ लाखका िरले) ५००००००
२ डन्म्पङ के्षत्र प्रभाफितको लातग अनिुान बेनपा ६ ५०००००
३ ग्याफिन, जाली र पाईप खररि २००००००

जम्मा ७५०००००

बन, िातािरण तथा फिपि व्यिस्थापन सतमतत
आ.ि. २०७८।०७९



क्र.ि.ं योजना रकम कैफियत

१ कायाफलय व्यवस्थापन/र्ननफचर व्यवस्थापन २०००००
२ भवन ममफत ब्यबस्थापन (सबै वडा) ६०००००
३ नगर ववकास योर्ना ४०००००
४ एर्.एम/रेडडयो १०००००
५ नगर स्तरीय गनतववधधहरु प्रकाशन ३०००००
६ सावफननक सनुवुाई २०००००
७ सामान्र्क परीक्षण १०००००
८ CCTV व्यवस्थापन १५००००
९ वडालाई सम्पवि कर सम्बन्धी ताललम १०००००
१० उत्कृरट उपभोक्ता सलमनत सम्मान कायफक्रम ५००००
११ मलेलमलाप सम्बन्न्ध ४८ घण्टे ताललम ८०००००
१२ ब्रमकुमारी बबश्व ववद्यालय अनदुान ३०००००

जम्मा ३३०००००

बनेी नगरपासिका आ.ब. ७८/७९ को ििुािन विकाि िसमतत तिि को प्रस्तावित कायिक्रम तथा बजेट


