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11 लवलवध ० ५००००० 

12 सूचना लवज्ञापन १०००००० ३००००० 

13 पदाअलधकारी दलैनक भ्रमि भिा १०००००० ८००००० 

14 बैठक खाजा खचय ० १०००००० 

15 नगरसभा संचािन  २०००००० ८००००० 

16 पदाअलधकारीहरुको क्षमता लवकास कार्यिम ० १०००००० 

hDdf kbfclwsf/L vr{ २९४००००० ३१४००००० 
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l;=g+= kb आ.व २०७८/७९ को बजटे  आ.व. २०७९/८० को अनमुालनत  

1 स्थार्ी कमयचारी तिब, कमयचारी पोशाक, कमयचारी 

महगंी भिा 
27730000 35000000 

2 करार सेवा परामशय -मालसक तिब_ कमयचारी पोशाक 

तथा  अन्द्र् परामशय सेवा  
30000000 30000000 

s'n hDdf 57730000 65000000 
 

चन्द्रपरु नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, चन्द्रलनगाहपरु रौतहट  

कार्ायिर् सचंािन २०७९/८०  

qm=;+= ljljw आ.व. २०७८/७९ को बजटे  cf=j= @)&(÷)*) sf] ah]6  

1 इन्द्धन ६०००००० ३०००००० 

2 इन्द्धन अन्द्र् प्रर्ोजन १५०००० १५०००० 

3 घरभाडा २०००००० १०००००० 

4 कार्ायिर् खाजा खचय १०००००० १०००००० 

5 भैपरी आउने खचय ६५००००० १०००००० 

6 लवज्ञापन खचय २०००००० २०००००० 

7 पुरस्कार तथा प्रोत्साहन ५०००००० ५००००० 

8 ममयत संभार सवारी साधन  ४०००००० ३०००००० 

9 ममयत संभार ( मेशेनेरी औजार ) १०००००० २०००००० 



10 ममयत संभार भौलतक पूवायधार  ३०००००० १०००००० 

11 क्रदवसहरु/कार्यिमहरु/उत्सव र पवयहरु ५००००० ५००००० 

12 छपाई ३५००००० ३०००००० 

13 कार्ायिर् संचािन खचय ३५००००० ३०००००० 

14 पानी तथा लबजुिी ३०००००० २०००००० 

15 पत्रपलत्रका तथा पुस्तक ५००००० ५००००० 

16 संचार महशुि २५००००० १५००००० 

17 जनचेतनामुिक सन्द्देश प्रशारि/प्रकाशन ५००००० ५००००० 

18 कमयचारी कल्र्ाि कोर् १५००००० १५००००० 

19 सूचना प्रकाशन ५००००० ५००००० 

20 कमयचारी पदपूर्तय ३००००० ३००००० 

21 कमयचारी दैलनक भ्रमि भिा ३५००००० १५००००० 

22 कमयचारी सरुवा भ्रमि खचय ५००००० ५००००० 

23 मूल्र्ाङ्कन, कमयचारी बैठक तथा लवलवध भिा २०००००० २५००००० 

24 लवलवध  २२००००० १०००००० 

25 लवलवध तथा भैपरी कार्यिम (चािु कार्यिम ) ४०००००० ४०००००० 

26 लवमा तथा नवीकरि  १०००००० २५००००० 

27 सुचना सफ्टवेर जडान  २५००००० २५००००० 

28 कमयचारीहरुको क्षमता लवकास  १०००००० १०००००० 

29 सावयजलनक सुनुवाई  ५००००० ६००००० 

30 लमलडर्ा प्रवधयन  ० ७००००० 

31 उपभोिा सलमलत अनुलशक्षि  ० ५००००० 

32 और्धी खररद  ७०००००० २०००००० 

33 सवारी साधन भाडा  १५००००० ५००००० 

34 सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्संगको 

सााँझेदारी कार्यिम 
२५५००००० १०००००० 

35 सुकुम्बासी तथा जग्गा व्यवस्थापन कार्यिम  ० २५००००० 

36 िकडाउनको कारििे आंतररक आर्को 

ठेक्काहरुको रकम क्रफताय  
१०००००० ६००००० 

  s'n hDdf ९९१५०००० ५१८५०००० 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



चन्द्रपरु नगरपालिका  

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, चन्द्रलनगाहपरु रौतहट  

  

म्र्ालचङ्ग फण्ड 

क्रिर्ाकिापहरु बजटे  

Innovative Partnership Fund को चार्जयङ स्टेसन लनमायि मरधर लसमसार १२८४०००० 

प्रदशे समपुरकको म्र्ाचचंग फण्ड तफय को ८००००० 

  १३६४०००० 

 

चन्द्रपरु नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, चन्द्रलनगाहपुर रौतहट  

 
  

आ.व. २०७९/८० को कुि र्ोजना  
ि.स.  र्ोजनाको नाम  रकम  

नगरस्तरीर्  

१ शलहद पाकय  ५००००० 

२ 

वडा नं ५ को वडा कार्ायिर्को कम्पाउण्ड वाि र वडा कार्ायिर् नलजकै रहकेो 

सामुदालर्क भवनमा व्याडलमन्द्टन कोटय लनमायि 
७०००००० 

३ 
फोहरमैिा व्यवस्थापन ५०००००० 

४ सडक पार्कय ङ्गको व्यवस्था ३०००००० 

५ 
नगरपालिकाको जनेेरेटर खररद १४००००० 

६ खेिकुद कार्यिम ५०००००० 

७ 
वडा नं ६ को नर्ााँ वडा कार्ायिर् लनमायि २५००००० 

८ 

बोधनाथ लतमलल्सनाको घरदलेख पूवय अलजता पौडिेको घरसम्म लप लस लस ढिान 

वडा नं ४ ७००००० 

९ अलम्वका आधारभतु लवद्यािर् अधुरो भवन २५००००० 



    २७६००००० 

पवूायधार लवकास सलमलत  

१ वडा नं १ मा दोभान टोि लसचाइ र्ोजना १०००००० 

२ वडा नं १ मा लसजयना टोि लसचाइ ३००००० 

३ वडा नं १ मा नेपाि टोि सडक स्तरोन्नती १०००००० 

४ वडा नं १ मा प्रा लव पौराईमा माटो पुने कार्य ३००००० 

५ वडा नं १ क्र्ालन्द्टन बजार लशव मलन्द्दर भर्ायन लनमायि  ३००००० 

६ वडा नं २ मा किटोि स्वास््र् चौकी दलेख दलक्षि लसचाई तथा कृलर् बाटो लनमायि २५००००० 

७ वडा नं २ किटोि पूवय गैरी खोिा सम्म नािा लनमायि १०००००० 

८ वडा नं ४ अधुरो वडा कार्ायिर् भवन लनमायि २०००००० 

९ वडा नं ७ मुसिमान टोिमा कािोपत्र े १७००००० 

१० वडा नं ७ मा बिराम  कोइरािाको घर दलेख वृद्दा  आश्रम सम्म लप.सी.सी. ढिान  ८००००० 

११ वडा नं ८ वाि कल्र्ाि प्रा लव को अधुरो भवन तथा कम्पाउण्ड वाि लनमायि १५००००० 

१२ वडा नं ८ वडा कार्ायिर्दलेख स्वास््र् चौकीसम्म को बाटो लनमायि ९००००० 

१३ वडा नं ८ मा वडा भरर बाटो स्तरउन्नलत  १०००००० 

१४ वडा नं ९ लसन्द्दरेुघारी प्रलतक्षािर् दलेख नहर जान ेबाटोसम्म लनमायि ७००००० 

१५ वडा नं ९ मा चेतनगर ब्रम्हबाबा जान् बाटो लप लस लस ढिान ९००००० 

१६ वडा नं १० बडरेवामा जर्रामको घर दलेख दलित टोि सम्म जाने बाटो लनमायि १०००००० 

१७ बािचनपुर चोकमा सावयजालनक शौचािर् लनमायि ९००००० 

  पूवायधार लवकास सलमलतको जम्मा  १७८००००० 

सामालजक लवकास सलमलत  
१ िागुपदाथय दवु्ययसलन न्द्र्ुलनकरि सम्बन्द्धी सचेतना कार्यिम २००००० 

२ 

जनप्रलतलनलधहरु कमयचारीहरु लशक्षकहरु तथा अलभभावनहरुिाई मानलसक स्वास््र् 

सम्बन्द्धी कार्यिम २००००० 

३ आक्रदवासी तथा जनजालत िलक्षत कार्यिम १५००००० 

४ तेस्रो लिलङ्गहरुका िालग लजवनर्ापन क्षमता लवकास तथा सहर्ोग कार्यिम २००००० 

५ 

उपभोिा लहत संरक्षि तथा बजार अनुगमन सलमलत गठन तथा कार्ायन्द्वर्न 

कार्यिम १००००० 

६ दलित िलक्षत कार्यिम ६००००० 



७ अल्पसंख्र्क िलक्षत कार्यिम २५०००० 

८ सामालजक लवकास सलमलत सचंािन व्यवस्थापन अनुगमन कार्यिम १००००० 

९ आवश्र्क अलभमुलखकरि / तालिम ३००००० 

    ३४५०००० 

  मलहिा तफय    

१ 

मलहिाहरुिाई जनचेतना तथा व्यवसालर्क लसपमुिक तालिम र उद्यमी 

मलहिाहरुको पलहचान र सम्मान कार्यिम  ८००००० 

२ िैलङ्गक लहसां लवरुद्धको १६  क्रदने अलभर्ान २००००० 

३ 

लवद्यािर् बालहर रहकेा क्रकशोरी सुमह गठन तथा पररचािनहरुिाई लजवन 

उपर्ोगी लसप लवकाश तथा क्षमता लवकास कार्यिम (१२ दलेख १९ वर्य सम्माका) ३००००० 

४ अन्द्तरालष्ट्रर् नारी क्रदवस (माचय ८) २००००० 

५ अलत लवपन्न एकि मलहिा पलहचान तथा लजलवकोपाजयन कार्यिम १०००००० 

६ सडक मान उद्धार तथा व्यवस्थापन १००००० 

    २६००००० 

  बािबालिका तफय    

१ 

चन्द्रपुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकालभत्र क्िब गठन तथा बाि क्िब र 

वडास्तरीर् वािसंरक्षि सलमलतको क्षमता लवकास ३००००० 

२ सव ैप्रकारका बािबालिकाहरुको त्र्ाङ्क संकिन कार्यिम ३००००० 

३ नगरस्तररर् बािसञ्जाि गठन तथा पररचािन ५०००० 

४ 

बािश्रम लनवारिका िालग अनुगमन कार्यिम (लवशेर् गरी ईटा भट्टामा होटि 

व्यवसार् सडक बािबालिका साथै घरेिु कामदार) बािश्रम रलहत नगर लनमायि १००००० 

५ 

बािचहसंा शोर्ि दरुव्यसलनमा परेका व्यलििाइ सचेतना बढाउन लवलभन्न 

लशर्यकमा बादलववाद बलित्वकािा लनबन्द्ध खेिकुद प्रलतर्ोलगतात्मक कार्यिम १००००० 

६ 

बािश्रम बािसंरक्षिका बािचहसंा बािलववाह न्द्र्ुलनकरिका िालग सन्द्दशे मुिक 

पचाय पम्पेट बुस्टर छपाई तथा लवतरि ५०००० 

७ 

बािसंरक्षिका सवािहरुिाई न्द्र्ूलनकरि गनय मलहिा बािबालिका जेष्ठ नागररक 

तथा अपाङ्ग सम्बन्द्धी रेलडर्ो प्रचार प्रसार कार्यिम ५०००० 

    ९५०००० 

  जेष्ठ नागररक   

१ 

नगरपालिकालभत्र रहकेा ८० वर्य मालथका जेष्ठ नागररकहरुिाई घर पररवारमा न ै

गएर सम्मान कार्यिम ६९४००० 

    ६९४००० 

  अपाङ्गता तफय    



१ अपाङ्गता पररचर् पत्र लवतरि समन्द्वर् सलमलतको बैठक खचय १००००० 

२ 

अपाङ्गता भएका व्यलिहरुको पलहचान गरी फरक फरक प्रकारका लसपमुिक 

कार्यिम ६००००० 

३ 

अपाङ्गता भएका व्यलिहरुको पलहचान गरी सहार्क सामालिहरु खररद तथा 

लवतरि कार्यिम ५००००० 

४ रालष्ट्रर् तथा अन्द्तरालष्ट्रर् अपाङ्गता क्रदवस ५०००० 

५ संचारका िालग सहज गनय साकेंलतक भार्ा कक्षा संचािन १००००० 

    १३५०००० 

  स्वास््र्   

१ स्वास््र् स्वर्ंसेलवकाको मालसक भिा १६००००० 

२ शहरी स्वास््र् लक्िलनक संचािन चन्द्रपुर १० ९ ३ ७ १३००००० 

३ स्वास््र्कमीहरुको क्षमता अलभवृलद्ध कार्यिम ३००००० 

४ औजार उपकरि तथा सर्जयकि सामान खररद ३००००० 
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