
सि.न.ं वििरण रकम कैफियत
१ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम प्रवर्यन ५००००००

जम्मा ५००००००

१  ढोलठान मोटरबाटो देखी ढोलठान राजा दरबार सम्म बनेपा ९ ४०००००
२ उपल्लाचौर ववद्र्ालर् पदमागय बनेपा १ ४०००००
३ अमतृ टोल जरवटुा पर्यटन सडक सोललङ्ग बनेपा ६ ४०००००
४ देवी मन्ददर ननमायण पलुाचौर बनेपा ५ ६०००००
५ स्वागय आश्रम भौनतक पवुायर्ार बनेपा ३ ६०००००
६ वडा कार्ायलर्को लसफाररसमा बनेपा-७ मठ मन्ददर तथा अदर् ५०००००
७ अजेखोला ,देउराली, थामडाँडाँ र बलेढुङ्गा पदमागय वडा न ं४ ४०००००
८ कमलजैसी मन्ददर ममयत तथा सम्भार बनेपा ७ १०००००
९ ववश्वकमाय मददीर ननमायण सहर्ोग बनेपा ४०००००
१० फोहोटे एक घर एक र्ारा खानपेानी व्र्वस्थापन बनेपा ६ ३०००००
११ चतु्रनेी खेलमदैान गे्रडडङ, दबुो लगाउने तथा स्तर बदृ्धर् बनेपा ६ ६०००००

१२ डम्मरा दललत वस्ती पदैलमागय ननमायण बनेपा ६ २०००००
१३ कोटेखोला सामदुानर्क भवन बनेपा २ २०००००

जम्मा ५१०००००

१ उर्ोग तथा व्र्वसार् प्रवर्यन २०००००
२ सहकारी ससं्था ननर्मन तथा व्र्वस्थापन २०००००

जम्मा ४०००००

१. समहु गठन तथा परिचालन 20000

२. समहु संग अभिमखुीकिण 40000

३.
लोकल कुखिुाका चल्ला वितिण समहुमा  वितिण [6 हप्ता उमेिका] 
ढुिानी सवहत

250000

४. खोप तथा भिओभमिङ 40000

१. उन्नत िोयि जातको  50 प्रभतशत िोका वितिण  कायिक्रम 110000

स्थानीय कुखिुा तथा संिक्षण कायिक्रम 4 स्थानमा

बनेी नगरपासिका आ.ब. ७७/७८ को आर्थिक विकाि िसमतत तिि को  कायिक्रम तथा बजेट

कृवि तिि

पयिटन तिि

पशसु्िाथ्य र पशपुकं्षी

उधोग तथा व्यििाय प्रिधिन

नश्ि िधुार कायिक्रम



१.
िहिुषीय घांसको सेट्स सपुि नवेपयि मलुाटो समु्िा सेटािीया खिीद  
ढुिाभन सवहत

50000

२.
बहिुषवषिय घासंको विउ -स्टाइलो सिुान ि वटयोसेन्टट _खरिद वितिण 
ढुिाभन सवहत

95000

३. वहउदे घासं जै िेच विउ खरिद ि वितिण ढुिाभन सवहत 120000

४.
व्यिसावयक गाइिैसी िेिा िाख्रा फमिलाइ भमनिल तथा क्यालभसयम 
वितिण

60000

१.
िोग भनदान, पिन्जिी भनयटरण पश ुपंक्षी खोप उपचाि सेिा  आदीमा 
 औषभि तथा खोप खिीद

500000

२. पश ुस्िास््य तथा िाझोपन भनिािण न्शविि 100000

३.
मागमा आिािीत मेसीनिी औजाि उपकिण खिीद तथा वितिण 50 
प्रभतशत अनदुान

275000

१. माछाका ििुा खिीद ढुिानी तथा वितिण कायिक्रम 60000

१. िेविज ददिस कायिक्रम (खोप लगाउन ेभनशलु्क) 20000.00

२. सेिा टेिा कायिक्रम 150000

३.
स्थाभनय परपभरका ि एफ.एमिाट सचुना प्रसािण तथा सटदेश मलुक 
फेलेक्स वप्रटट कृषक हरुलाइ सचुना पयुािउन सञ्चाि खचि समेत

10000

४. पश ुसेिा कायिक्रमहरुको   िकुमेटरी  प्रकाशन 20000

५. पश ुसेिा कायिक्रम सञ्चालन तथा अनगुमन 80000

जम्मा 2000000

कुल जम्मा 12500000

मत्सस्य विकास कायिक्रम

सचेतना अभििदृी कायिक्रम

पश ुआहािा विकास कायिक्रम

न्जविको पाजिन सहयोग कायिक्रम



क्र.स.ं र्ोजना रकम कैफफर्त
१ हाँडलेभर-लभहहल-भकुण्ड ेबनेपा २ ५५०००००
२ दरेु्खोला - भफकम्ली  बनेपा ३ ४००००००
३ अथङु्गे-लभरमनुी-परुुदने बनेपा ५ र ६ १५०००००
४ महारानीथान-अग्नीखेत-बाङ्गे लसमल डम्मरा मोटर बाटो बनेपा ६ र ७ १५०००००
५ मगंलाघाट-डम्मरा-चतु्रनेी बनेपा ६ र ७ १००००००
६ ज्र्ामरुककोट पदमागय बनेपा २ १००००००
७ डल्लेवपपल-राउवडा बनेपा ८ ५०००००
८ माझखेत-खोरगरैा कृवि सडक सोललङ बनेपा ६ ६०००००
९ खहरेखोला सनुाले धचप्लेहट सडक स्तर उदननत बनेपा ५ ५०००००

१०
बनेपा ५ चनौटे र्ारा माथीको घमु्तीदेखख चौरको खेत हुदै ओखरकोबोट सम्मको घमु्ती मोटरबाटो 
स्तर उदनती ५०००००

११ ढुङ्गेर्ारा-गरैाघर-घनतयटोल-डाँडाँगाउँ सोललङ ७०००००
१२ डाँडाबारी-देउपरेु बतासे नर्ाँ सडक  बनेपा ६ ५०००००
१३ उपल्लो जामनुाखकय  नर्ाँ सडकमा नालल बनेपा ६ ५०००००
१४ सामदुानर्क भवन देखख डडल थापा घर नन्जक मलेसनरी वाल साववक ४ बनेी नपा १ ५०००००
१५ नपेाने-अवचेौर बनेपा ५ र ६ ५०००००
१६ लिल ढुङ्गा देखख टोड्के सम्म मोटर बाटो ममयत बनेपा १० १४०००००
१७ र्लेुगरैादेखख लामाचौर खेत जाने टेकटर बाटो ननमायण बनेपा १ ४०००००
१८ गाजने मन्ददर देखख धचप्लेटीको चतु्रनेी हुदै डडुवा सम्मको मोटर बाटो ममयत बनेपा ५ ५०००००
१९ खलुामञ्च पारी रेललङ ननमायण बनेी नपा २ २०००००
२० लसस्नरेा तलेत्रागौडा खोल्सा सडक ममयत बनेपा ६ ५०००००
२१ खबरा सडक २०००००

जम्मा २२५०००००

१ वडाकार्ायलर् व्र्वस्थापन तथा ढल ननकास (ननरदतरता) बनेपा ८ ७५०००००
२ नगरपाललका भवन ५००००००
३ वडा कार्ायलर् भवन वडा न ं६ १५०००००
४ वडा कार्ायलर् भवन वडा न ं७ ३५०००००
५ नगरस्तररर् दललत सामदुानर्क भवन २५०००००
६ सामदुानर्क भवन वडा न ं९ १००००००
७ फापर खेत दललत सामदुानर्क भवन बनेपा २ १००००००
८ लभरमनुी आमा समहुको भवन थप ननमायण बनेपा ५ ५०००००
९ गाजने भ्र् ुटावर ननमायण ५०००००

जम्मा २३००००००

१ डोले खेल मदैान बनेी नपा ३ ८०००००
२ काललमाटी खेल मदैान बनेी नपा ४ ५०००००
३ अजयम खेल मदैान बनेी नपा १ ५०००००
४ मगंलाघाट खेल मदैान बनेी नपा ७ १००००००

जम्मा २८०००००

१ अजेखोला राक्से लसचंाइ बनेी नपा ४ ५०००००
२ वखले लसचंाइ र्ोजना बनेी नपा १० ५०००००
३ पतु्लेढुङ्गा डाँडा गाउँ नालल बनेी नपा ६ ४०००००
४ डावा खानपेानी र्ोजना बनेी नपा ९ २०००००
५ फापरखेत ललफ्ट लसचंाइ व्र्वस्थापन बनेी नपा ४ ५०००००
६ क्र्ाम्पसचोक ढल ननकास बनेपा ८ १३०००००
७ काफलबोट उखलुाउने खानपेानी र्ोजना बनेी नपा ९ ३०००००

जम्मा ३७०००००
कुि जम्मा ५२००००००

िडक तिि
बनेी नगरपासिका आ.ब. ७७/७८ को पिुािधार विकाि िसमतत तिि को  कायिक्रम तथा बजेट

भिन तिि

खानपेानी/सिचंाइ तिि

खेि मदैान तिि



क्र.सं. योजना बजेट कैवफयत

शूटय दिबन्टद िएका विद्यालयको शैन्क्षक सिुाि 
कायिक्रम
सिस्िी मा.वि, ददपक मा.वि., िाविय मा.वि., िामचटद 
मा.वि.
दभलत विद्याथीहरुका लाभग कक्षा ११ ि १२ अध्ययन 
गनेलाई पोशाक ि प्रोत्ससाहन अनदुान

४०००००

आईभसटी न्शक्षक ताभलम २०००००
प्र.अ बैठक ि मसलटद १०००००
बालबाभलका प्रभतिा पवहचान २५००००
क्यालेिि छपाई ५००००

स्थाभनय पाठ्यक्रम कायािटियन ि पसु्तक प्रकाशन ६०००००

विभिन्न ददिस मनाउन ेकायिक्रम ७५०००
उज्यालो बैकन्ल्पक विद्यालय २०००००

६ नगिन्शक्षा योजना ३०००००

नमनुा विद्यालय सवुिददकिण बेनी सामदुावयक मा.वि. १५००००

बालमन्टदि आिािितु विद्यालय काभलपलु शैन्क्षक 
सिुाि कायिक्रम

२०००००

न्शिालय सामदुावयक भसकाई केटर बाख्रा पालन १०००००
मसुङुिोले आ.वि. बालवप्रय शािदा विद्यालय वटनको 
छाना फेने

३०००००

स्याभलखेत आ.वि. ममित ५०००००
जनकल्यान मा.वि. छाना फेने ३०००००
खड्ग ििाभन आ.वि. घेिाबाि २०००००
िौलाभगिी मा.वि. फभनिचि भनमािण २०००००

बेनी नगिपाभलका
सामान्जक विकास सभमभत

९

१०

२

४

५

७

८

न्शक्षा

१ 1600000

३



म्याग्दी क्याम्पस स्टेज भनमािण १००००००
जामनुाखकि  मा.वि. को ििन पछाभिको बलेभन 
व्यिस्थापन

२०००००

गणेश प्रा.वि. सेतो ढुङ्गा घेिाबाि १५००००
गलेश्वि मा.वि. छाराबास व्यिस्थापन ३०००००
िकुृटी आ.वि. कम््यटुि खरिद १०००००
उपल्लाचौि आ.वि. विद्यालय व्यिस्थापन २०००००
नपेान ेबाल विकास केटर सञ्चालन १०००००

नगि पाभलका स्तरिय विद्यालय अनगुमन भनिीक्षण १०००००

१५ मदिसा ििनको छाना छाउने ७५०००
१६ देिी मन्टदि भनमाणि ४०००००

जम्मा िकम ८३५००००

१ भििटाउको,छािाबोट ओखले खाभनपानी बे.न.पा. १०
६०००००

२ सोता खानपेानी बे.न.पा. ४ ६०००००
३ जामनुखकि  भसिान घि खानपेानी बे.न.पा. ६ 500000
४ खानपेानी अन्ग्नखेत कुरिलाखकि ३०००००
५ अम्बोट खानपेानी बे.न.पा. २ ५०००००
६ मिेक खानपेानी बेनपा ३ ५०००००
७ ठोटेनिी  खानपेानी बेनपा ३ ३०००००
८ लामगिा खानपेानी बेनपा १ ३०००००
९ काप्रा खानपेानी बेनपा ४ २०००००

जम्मा िकम ३८०००००

१ भतज कायिक्रम नगिपाभलका १०००००
ददिभसय कायिक्रम (नािी ददिस/बाल ददिस/अपाङ्ग 
ददिस)

२०००००

२ एकल मवहलाको लागी आय आजिन कायिक्रम २०००००

खानपेानी

मवहला

११

१२

१३

१४



३ लैंभगक वहंसा विरुिको १६ ददन ेअभियान कायिक्रम २०००००

४ नतेतृ्सि भबकास तथा संस्थागत भबकास ताभलम २०००००

५
बाल भबिाह सम्बन्टि काननुी व्यिस्था तथा 
अटतिान्स्रय महासटिीका बािेमा सिोकाि िाला भबच 
अटतिवक्रया

२०००००

६ िाक्से gf}मति बाजा सिक्षिण ि िे खरिद १०००००
जम्मा िकम 1200000

१ सामदुाय प्रहिी साझेदािी कायिक्रम 200000

२
भबद्यालय स्तरिय बालबाभलका ि प्रहिी साझेदािी 
कायिक्रम

100000

३ म्याग्दी बालगहृ 100000
जम्मा िकम ४०००००

१ औषिी तथा सन्जिकल सामाग्री खरिद ४०००००
२ िहृत भनशलु्क न्शविि 250000

३
(स्िास््य व्यिस्थापन सचुना प्रणाभल) स्िास््य संस्था 
प्रमखु माभसक बैठक सञ्चालन

१५००००

४ स्िास््य विमा ३०००००
५ गिििती, स्त्सकेिी, PNC VISIT घि िेट कायिक्रम ५००००

६
स्थाभनय स्िास््य संस्था अनगुमन (दताि, अनमुभत, 
नविकिण)

50000

७ म.स्िा.स्ि.से. माभसक बैठक खाजा खचि २०००००

८
बभथिङ सेटटिमा कायिित नभसिङ स्टाफलाई Onsite 
C o a c h in g )

200000

९ कायािलय सञ्चालन ि एवककृत सपुरिभिजन ५००००

१० एच.आई.भि.सङक्रभमतलाई औषभि तथा यातायता खचि १०००००

११ पात्सलेखेत स्िास््य चौकी घेिाबाि ३०००००
जम्मा िकम २०५००००

यिुा तथा बालबाभलका

स्िास््य



१ िािपभत िभनङभसल्ि खेलकुद कायिक्रम १६०००००
जम्मा िकम १६०००००

१
जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा अपाङ्ग परिचय पर वितिण 
कायिक्रम 200000

२ अपाङ्ग लन्क्षत कायिक्रम 400000
३ दभलत लन्क्षत कायिक्रम 300000

४
जनजाभत ( छटत्सयाल/थकाली/गरुुङ(150000) 
निेाि १०००००) मगि १००००० मनु्स्लम 
50000

४०००००

५ के्षरी समाज १०००००

६
नगि भिरका १० िटै ििामा कोटपजुा मन्टदिलाई 
अनदुान (प्रभत कोट ३०००० को दिले)

३०००००

जम्मा िकम 1700000
कूल जम्मा १९१०००००

लन्क्षत समहु

खेलकूद



क्र.सं. न्शषिक िकम (रु) कैवफयत
१ बेल बोट ढोभिनी खोला कटान भनयटरण बेनपा १ 300000
२ बगाय अजिम बन्स्त तथा खानपेानी महुान संिक्षण बेनपा १ 300000
३ दािकाटे ितेिे िााँिा पोखिी भनमािण बेनपा २ २०००००
४ तमान ेपोखिी भनमािण बेनपा २ २०००००
५ गौसिा महिानी थान पवहिो भनयटरण बेनपा २ ३०००००
६ गहेु खोला पवहिो भनयटरण बेनपा ३ २०००००
७ भसमको दभलत बन्स्त संिक्षण बेनपा ३ ३०००००
८ मसुङु बाढी भनयटरण बेनपा २ २०००००

९

बाल मन्टदि आ.वि. मा ग्याविन जाभल व्यिस्था तथा आकासे पलु 
बेनपा ४ ३०००००

१० मंगलघाट खहिेखोला भनयटरण बेनपा ७ २०००००

११

बिाह पाखो सामदुावयक बन तथा घोिलास पाखो जलािाि संिक्षण 
बेनपा ७ १०००००

१२ कुिीला खकि  जलािाि भनयटरण बेनपा ७ २०००००
१३ फोहोटे खानपेानी व्यिस्थापन बेनपा ६ ३०००००
१४ िम्मिा मलु व्यिस्थापन बेनपा ६ २०००००
१५ ित्नचेौि थोपा भसचाई व्यिस्थापन तथा महुान संिक्षण बेनपा १ २०००००
१६ भलसेपानी अलििा िकु्षय भनयटरण बेनपा ९ ३०००००
१७ अस्पताल चोक खैिेनी बाढी भनयटरण बेनपा ८ ५०००००
१८ सिसफाई कायिक्रम ििा नं. 7 300000
१९ बारुद भनयटरण तथा व्यिस्थापन बेनपा १०००००
२० सामदुावयक िनको ििन भनमािण न्चपल लिी सा.ि. बेनपा ५ ५०००००
२१ विपद व्यिस्थापन कायिक्रम नगिस्तरिय १५०००००
२२ न्शिालय के्षर संिक्षण ग्याविन जाली बेनपा १० ३०००००
२३ ग्याविन जाली तथा पाइप खरिद २००००००

जम्मा 9000000

बन, िाताििण तथा विपद व्यिस्थापन सभमभत
आ.ि. २०७७।०७८



क्र.ि.ं योजना रकम कैफियत

१ कार्ायलर् व्र्वस्थापन वडा न ं३ २०००००
२ कार्ायलर् व्र्वस्थापन/फननयचर फननयधचङ ब्र्वस्थापन वडा न ं७ १५००००
३ भवन ममयत ब्र्बस्थापन ५०००००
४ नगर ववकास र्ोजना प्रकासन ३०००००
५ म्र्ाग्दी काली एफ.एम र रेडडर्ो म्र्ाग्दी एफ.एम.लाइ ५०/५० १०००००
६ आइ लस हट ताललम २०००००
७ कमयचारी सम्मान कार्यक्रम (वडा िाखा समते ) ५००००
८ नगरस्तररर्  गनतववधर्हरु प्रकासन प्रसारण (लमडडर्ा माफय त) ४०००००
९ सावयजननक सनुाई २०००००
१० सामान्जक पररक्षण १०००००
११ लस.लस.हट.लभ क्र्ामरेा १५००००
१२ मालपोत कार्ायलर्मा रहेका बनेपाको अलभलेख व्र्वस्थापन १५००००

१३ वडालाई सम्पवि कर सम्बदर्ी ताललम १०००००
१४ मलेलमलाप सम्बन्दर् ४८ घण्टे ताललम ८०००००
१५ करदाता सम्मान कार्यक्रम १०००००
१६ राजश्व परामसय सलमनतको अवलोकन तथा अदतफक्रर्ा कार्यक्रम २०००००

जम्मा ३७०००००

बनेी नगरपासिका आ.ब. ७७/७८ को िशुािन विकाि िसमतत तिि को  कायिक्रम तथा बजेट



क्र.स. वडा नं योजनाको नाम प्रस्ताववत रकम

१ १ भवुाने देखि खिलपोि सम्म सागर जाने पदमागग 10,00,000

२ ७ अखननिेत देिी जरवटुा सम्म पदमागग 10,00,000

३ २ भसभसे प्रखतक्षालय देखि लभखिल बन्चरढुेुंगा ि ुँदै ज्यामरुकोट मखन्दर सम्म पदमागग 12,00,000

४ ४ काप्रा चारदोवाटो काखलमाटी सडक स्तरोन्नती 9,00,000

५ ६ चतेु्रनी घतीटोल वागेश्वरी दोभान पदमागग 8,00,000

६ ८ घतानचोक देिी आुँपको रुि सम्म पदमागग 10,00,000

७ १० भएथोक टाखटथान ि ुँदै स्वास्थचौकी भण्डारी गाउुँ ओिले खभरटाउको पदमागग 7,00,000

८ ३ शारदा मा. खव. रातािाल पदमागग 9,00,000

९ ५ खभरमनुी देिी वडा कायागलय सम्म पदमागग 7,00,000

१० ९ वागमार ेदेिी धखुपवोट पदमागग 6,00,000

११ १ बायगरा देखि खसमसम्म सागर जाने पदमागग 6,00,000

१२ ५ पलुाचौर देखि चलेुसी ि दै नयाुँगाउुँ कुवापानी जगन्नाथ मखन्दर डडेकोट पदमागग 7,00,000

१३ ९ थाकन दाररमवोट रत्ने व्यारके पदमागग 6,00,000

१४ १० खदपक मा.खव. खिला आरन टोल वािेत दोििकग  ि ुँदै देउराली भङकासे डाडाुँ पदमागग 6,00,000

1,13,00,000

बेनी नगरपाखलका

नगर कायगपाखलकाको कायागलय

कुल प्रस्ताववत रकम

वेनी, म्यानदी

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम

आ.व. २०७७/७८ का लावग प्रस्ताववत योजनाहरु



क्र.ि.ं योजना िचंािनमा 
रहेको प्रकृया वितनयोजजत बजेट कैफियत

१ बनेी-पात्लेखेत सडक ठेक्का ९१ लाख २० हजार

२ नगरपाललकाको कार्ायलर् भवन ननमायण ठेक्का ५० लाख ३५ हजार
न्ज.स.स.को मौज्दात रु 

३० लाख र ब.ेन.पा.को 
२० लाख ३५ हजार

३ वडा न ं६ को कार्ायलर् भवन ननमायण ठेक्का ५३ लाख ६० हजार
न्ज.स.स.को मौज्दात रु 

३० लाख र ब.ेन.पा.को 
२३ लाख ६० हजार

आ.व. २०७६।०७७ मा तपलसलका ठेक्का माफय त सचंाललत र्ोजनाहरु सम्झौता रकम नबढ्ने गरी सम्झौता 
भएका ननमायण व्र्वसानर्हरु सङ्ग न ैआ.व. ०७७।०७८ मा ननरदतरता हदईएको छ ।

आ.व. २०७७।०७८ मा  ननरदतरता हदइएका र्ोजनाहरु 


