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भाग १ 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको आलथकु वर् ु२०७७/२०७८ को सेवा र कार्हुरुको िालग स्थालनर् सञ्चित कोर्बाट केही रकम 
खर् ुगने र ववलनर्ोर्न गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गन ुबनकेो ऐन 

सभाबाट स्वीकृत लमलत २०७७/०३/१० 

प्रस्तावनााः अर्जनुधारा नगरपालिकाको आलथकु वर् ु२०७७/२०७८ को सेवा र कार्हुरुको िालग सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खर् ुगने अलधकार दिन र सो रकम ववलनर्ोर्न गन ुवाञ्छलनर् भएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चर्म अर्जनुधारा नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “अर्जनुधारा नगरपालिकाको ववलनर्ोर्न ऐन,२०७७ ” रहेको छ । 

   (२) र्ो ऐन तजरुन्त प्रारम्भ हजनेछ । 

२.आलथकु वर् ु२०७७/२०७८ को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर् ुगने अलधकाराः                     

(१) आलथकु वर् ु२०७७/२०७८ को लनलमत्त नगर कार्पुालिका, वडा सलमलत, ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्हुरुका 
लनलमत्त अनजसूञ्चर् १ मा उल्िेञ्चखत र्ािू खर्,ुपूूँञ्चर्गत खर् ु र ववत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी र्म्मा रकम 
रु.79,६३,41,000/- (अिेरुपी उनानअसी करोड लत्रसठ्ठी िाख एकर्ालिस हर्ार रुपैर्ा मात्र) मा नबढाई लनदिुष्ट 
गररए बमोञ्चर्म सञ्चित कोर्बाट खर् ु गन ु सवकनेछ । कज नै पलन श्रोतमा उक्त रकम भन्िा बढी प्राप्त भएमा नगर 
कार्पुालिकािे लनर्रु् गरी खर् ुगन ुसक्नेछ । 

३. ववलनर्ोर्नाः (१) र्स ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर् ुगन ुअलधकार दिईएको रकम आलथकु वर् ु२०७७/२०७८ को 
लनलमत्त अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिका,वडा सलमलत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्हुरुको लनलमत्त 
ववलनर्ोर्न गररनेछ । 

      (२) उपिफा (१) मा र्जनसजकै कज रा िेञ्चखएको भएता पलन कार्पुालिका, वडा सलमलत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र 
कार्हुरुको लनलमत्त ववलनर्ोर्न गरेको रकम मध्रे् कज नैमा वर्त हजने र कज नैमा अपजग हजने िेञ्चखन आएमा नगर 
कार्पुालिकािे बर्त हजने शीर्कुबाट नपजग हजन ेशीर्कुमा रकम सान ुसक्नेछ । र्सरी रकम सािाु एक शीर्कुबाट सो 
शीर्कुको र्म्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कज नै एक वा एक भन्िा बढी शीर्कुहरुबाट अको एक वा एक 
भन्िा बढी शीर्कुहरुमा रकम सान ु तथा लनकासा र खर् ुर्नाउन सवकनेछ । पूूँञ्चर्गत खर् ु र ववत्तीर् व्र्वस्थातफु 
ववलनर्ोञ्चर्त रकम साूँवा भ जक्तानी खर् ुर व्र्ार् भ जक्तानी खर् ुशीर्कुमा बाहेक अन्र् र्ािू खर् ुशीर्कुतफु सानसुवकने छैन 
। 

       तर र्ािज तथा पूूँञ्चर्गत खर् ुव्र्होन ुएक श्रोतबाट अको श्रोतमा रकम सान ुसवकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा र्जनसजकै कज रा िेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्कुबाट सो शीर्कुको र्म्मा स्वीकृत रकमको १० 
प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कज नै एक वा एक भन्िा बढी शीर्कुहरुमा रकम सान ुपरेमा नगर सभाको स्वीकृलत लिनज पनेछ 
। 
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अनजसजर्ी–१ 

(िफा २ संग सम्बञ्चन्धत) 

नेपािको संववधानको धारा २२९ (२) बमोञ्चर्म 

आ. व २०७७/७८ मा संञ्चर्त कोर्बाट ववलनर्ोर्न हजने रकम (रु. िाखमा) 

 

लस नं आर्को स्रोत आ व ०७६।७७ 
को संशोलधत 

आ व ०७७।७८ 
को अनजमालनत 

कैवफर्त 

१ आन्तररक आर् ३०० ५५०   

  ववञ्चत्तर् हस्तान्तरर्       

२ नपेाि सरकारबाट प्राप्त हजन ेअनजिान       

  सशत ुअनजिान २२७३.०९ २४५५   

  ववञ्चत्तर् समानीकरर् १६८९ १६७४   

  ववशेर् अनजिान १००० २००   

  समपजरक अनजिान ८० ८०   

३ प्रिेश सरकारबाट प्राप्त हजन ेअनजिान       

  सशत ुअनजिान ९१.३ १००   

  ववञ्चत्तर् समानीकरर् ७८.३४ ७७.४१   

  ववशेर् अनजिान १४० २००   

  समपजरक अनजिान १०० १००   

४ रार्स्व बाूँडफाूँड       

  नपेाि सरकार       

  मूल्र् अलभववृद्ध कर र अन्तशजल्क ६५० १०२०   

  अन्र्       

  प्रिेश सरकार       

  प्राकृलतक स्रोत बाूँडफाूँड - िहत्तर बहत्तर (ढजङ्गा लगटी बािजवा) १०० ४००   

  र्ातार्ात कर बाूँडफाूँड १५८ १२६   

  घरर्ग्गा रञ्चर्षे्ट्रशन १५० ३००   

  अन्र्       

५ साझेिारी ववलभन्न लनकार्हरु सूँग       

  सडक बोड ुनेपाि ३५ ३५   

  नेपाि पर्टुन बोड ु २५ २५   

  सूँस्कृलत पर्टुन तथा ना उ मन्त्रािर् ५० ५०   

  खेिकज ि मन्त्रािर् वा अन्तगतु लनकार् ५० ६०   

  तराइ मधेश समवृद्ध कार्कु्रम ६० ६२   

६ स्थालनर् पूवाधुार ववकास साझेिारी कार्कु्रम       

  संघीर् (मा. पववत्रा खरेि) २३३.५ २३४   

 ७ लनवारु्न िते्र पजवाधुार ववकास कार्कु्रम(मा. ववख ुप्रधान) २१३ २११   

८ स्थालनर् तह िमता ववकास कार्कु्रम ३.५ ४   

९ िागत सहभालगता १३०     

  र्म्मा ७६०९.७३ ७९६३.४१   
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आ व  ०७७।७८ नगरपालिकािे बाूँडफाूँड गने वावर्कु अनजमालनत आर्  

लस नं आर्को स्रोत  रकम रु िाखमा कैवफर्त 

१ नगरपालिका आन्तररक आर् ५५०.००००   

२ रार्स्व वाूँडफाूँड      

  मूअक तथा अन्तशजल्क १०२०.६६२९   

  सवारी साधन कर १२६.००००   

  घरर्ग्गा रञ्चर्षे्ट्रशन ३००.००००   

  ढजङ्गा लगटी बािजवा ४००.००००   

३ ववञ्चत्तर् समानीकरर् अनजिान     

  संघीर् १६७४.००००   

  प्रिेश ७७.४१००   

  र्म्मा ४१४८.०७२९   

    
  

बरे्टको ववर्र् िते्रगत बाूँडफाूँड 
    

१ र्म्मा बाूँडफाूँड गररन ेबरे्ट   ४१४८.०७२९ 

  घटाउन ेकार्कु्रमहरु     

  आ व ०७६/७७ को िावर्त्व ८०० 

ववञ्चत्तर् समानीकरर् ( उक्त रकम 
भन्िा बढी िावर्त्वमा रहेको रकम 
आ. व. २०७६/७७ को 
मौज्िातबाट व्र्होररन ेछ । 

  कार्ाुिर् संर्ािन खर् ुर्ािू र पजूँर्ीगत खर् ु १२०० 

ववञ्चत्तर् समानीकरर् ९२४ + 
रा बाूँ संघ २७६ 

  वडा कार्ािुर् लनमाुर् खर् ु १०० रा बाूँ संघ 

  नर्ाूँ वडाकार्ािुर् भवन फलनरु्र र वफक्र्र १५ रा बाूँ संघ 

२ र्म्मा घटाउने रकम 
  २११५ 

  िेत्रगत बाूँडफाूँडका िालग उपिब्ध आर्    
२०३३.०७२९० 
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आ व ०७७।७८ को ववर्र् िते्रगत बरे्ट ववलनर्ोर्न र व्र्होने स्रोत 

  ववर्र्गत िते्र रकम रु िाखमा कैवफर्त  श्रोत 
क ववर्र् िते्रगत ववलनर्ोर्नका 

िालग उपिब्ध र्म्मा स्रोत  

२०३३.०७२९ 

    

१ आलथकु ववकास  
३६८.५ 

  
रा. बा. प्रिेश सरकार 

  

कृवर् ववकास ९८.५ अनजसजर्ी १ मा कार्कु्रमगत रुपमा ववस्ततृीकरर् गररएको   रा. बा. प्रिेश, सवारी 
कर 

  

पशजपंञ्चि ववकास १४० अनजसजर्ी २ मा कार्कु्रमगत रुपमा ववस्ततृीकरर् गररएको   
रा. बा. प्रिेश मािपोत 

  

पर्टुन ववकास ३० नगर कार्पुालिकाको वैठकको लनर्ारु्ान जसार पर्टुन सम्बञ्चन्ध 
अध्र्र्न पूवाुधार लनमारु् वा / र पर्टुवकर् िेत्रको प्रवधनुमा 
ववलनर्ोर्न हजन े रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 

लगवट, बािजवा 

  

सहकारी उद्योग तथा वाञ्चर्ज्र् १०० नगर कार्पुालिकाको वैठकको लनर्ारु्ान जसार ववलनर्ोर्न हजन े रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 
लगवट, बािजवा 

२ सामाञ्चर्क ववकास ३७५     

  
स्वास््र् ९० अनजसजर्ी ३ मा कार्कु्रमगत रुपमा ववस्ततृीकरर् गररएको   रा. बा. प्रिेश मािपोत 

  
स्वास््र् आर्जवेि ३५ अनजसजर्ी ४ मा कार्कु्रमगत रुपमा ववस्ततृीकरर् गररएको   आन्तररक श्रोत 

  

ञ्चशिा १०६ अनजसजर्ी ५ मा कार्कु्रमगत रुपमा ववस्ततृीकरर् गररएको   रा. बा. प्रिेश मािपोत 
७० + रा बाूँ सवारी 
कर २६+10 आ. श्रोत 

  

खानेपानी तथा सरसफाइ ५   रा. बा. प्रिेश, सवारी 
कर 1.5+  

रा. बाूँ. संघ 2.6629+  

आ. श्रोत .8371 

  

भार्ा किा सूँस्कृलत प्रवधनु  ६ (अनपा ८ मा िेखक घर लनमाुर्का िालग रु ३िाख तथा 
नगरस्तरीर् कार्कु्रमहरु संर्ािनका िालग रु ३ िाख) आन्तररक श्रोत 

  

िैवङ्गक समानता तथा सामाञ्चर्क 
समावेशीकरर् 

७०.०० अनजसजर्ी ६ मा कार्कु्रमगत रुपमा ववस्ततृीकरर् गररएको ।  रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 
लगवट, बािजवा+ ५िाख 
आन्तररक श्रोत 

  

खेिकज ि ववकास कार्कु्रम नगर 
स्तररर् 

७   

आन्तररक श्रोत 

  

र्जवा िञ्चित नगरस्तररर् 
कार्कु्रमहरु 

४.५ नगर र्जवा सलमलतको लसफाररशमा कार्पुालिकािे कार्कु्रम 
ञ्चस्वकृत गरर संर्ािन गररने  आन्तररक श्रोत 

  

र्जवा खेिकज ि तथा सूँस्कृलत 
वडागत ववलनर्ोर्न 

२७.५ प्रलत वडा रु २.५ िाखका िरिे ।वडा स्तररर् र्जवा सलमलत 
खेिकज ि सलमलत तथा भार्ा किा सलमलत सूँग समन्वर् गरी वडा 
सलमलतिे कार्कु्रम तर्ार गरी खर् ुगने । आन्तररक श्रोत 

  

 बहजउदे्दञ्चशर् ज्रे्ष्ठनागररक र्जवा 
खेिकज ि िञ्चित व्र्ार्मशािा 
र्ौतारी लनमाुर्  

२०.० लनमाुर् स्थिको छनौट कार्पुालिकािे गने । 

रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 
लगवट, बािजवा 
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सामाञ्चर्क ववकासका अन्र् 
िेत्रहरु 

३.५   

रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 
लगवट, बािजवा 

३ 

वन वातावरर् तथा ववपि 
व्र्वस्थापन 

२५०   

  

  

र्िउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् ८० र्िउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर्को िेत्रमा कार् ुगने ववलभन्न 
लनकार्हरु सूँग साझेिारी गरी गररने । 

रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 
लगवट, बािजवा 

  

ववपि व्र्वस्थापन १५०   वव. स. प्रिेश 
७७.४१+ आ. श्रोत 
७२.५९ 

  
र्रुवा संरिर् २०   आन्तररक श्रोत 

४ पूवाधुार ववकास ९५५   

  

  
सडक कािोपते्र  ३३०   रा. बाूँ. संघ 

  

सडक ग्राभेि पजि आवास 
तटवन्ध  

७७   

रा. बाूँ. संघ 

  

पजि आवास तटवन्ध १३७.५ प्रलत वडा रु १२.५ िाखका िरिे । वडा सलमलतिे लनर्रु् 
गरी पजि कल्भटु आवास तटबन्ध आदिमा ववलनर्ोर्न गने । आन्तररक श्रोत 

  

नगर गौरव का आर्ोर्नाहरु ९२ र्स अन्तगतु शलनश्चरे र्ोकबाट पञ्चश्चम वपपिबोट सम्म पदिनािा 
तथा पेभस ुववच्छ्याउन ेकार् ुववलभन्न स्थानहरुमा मजलतहुरु 
प्रलतस्थापन गने कार्हुरु सादठमजरेमा बजद्ध पाकु लनमारु्को 
थािनी आदि नगरपालिकािे लनर्रु् गरर गनेछ । 

रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 
लगवट, बािजवा+ आ. 
श्रोत .5 

  
ममतु संभार कोर् नगरस्तरीर् ४२.५   आन्तररक श्रोत 

  

ममतु संभार कोर् वडास्तरीर् ११० प्रत्रे्क वडािे वडासलमलतबाट लनर्रु्गरी आवश्र्कताअनजसार 
ववपि व्र्वस्थापन ममतु ह्यजम पाइप कल्भटु आदिमा 
रु.१०िाखका िरिे लनर्मानजसार खर् ुगने । आन्तररक श्रोत 

  

ग्रामीर् ववद्यजलतकरर् 10   रा. बाूँ. प्रिेश ढजूँगा, 
लगवट, बािजवा 

  
सडक बञ्चत्त हाञ्चत्त प्रभाववत िेत्रमा ६.०७२९   

आन्तररक श्रोत 

  
समपजरक कोर् १५०   रा. बाूँ. संघ 

५ सजशासन तथा संस्थागत ववकास ४५ र्स अन्तगतु न्र्ावर्क सलमलत व्र्वस्थापन कमरु्ारी िमता 
ववकास इ गभमेन्स ववद्यजलतर् हाञ्चर्री ववलभन्न त्र्ाङ्क संकिन 
आदि कार्मुा कार्कु्रम बनाइ संर्ािन गने । 

नगरकार्पुालिकाको वैठकिे कार्कु्रम ञ्चस्वकृत गने । आन्तररक श्रोत 

६ नगर प्रोफाइि लनमाुर् २०   रा. बाूँ. संघ 

७ अन्र् प्रवद्धुनात्मक कार्हुरु १०   आन्तररक श्रोत 

८ कमरु्ारी कल्र्ार् कोर् १०   आन्तररक श्रोत 

ख र्म्मा ववलनर्ोर्न 
(१+२+३+४+५+६+७+८) 

२०३३.०७२९   
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अनजसजर्ी १ कृवर् ववकास कार्कु्रम 

 

 

क्र.सं कार्कु्रम/वववरर् इकाई पररमार् िर (रु हर्ारमा) र्म्मा बरे्ट 

(रु हर्ारमा) 
१ कृर्क खेलत प्रववलध हाते पजञ्चस्तका तथा बजिेवटन प्रकाशन पटक २   ५० 

२ ववद्यािर् कृवर् सैद्धाञ्चन्तक तथा प्रर्ोगात्मक ञ्चशिा कार्कु्रम 

(माध्र्ालमक ववद्यािर्मा) 

    0.5 ११० 

३ आकञ्चस्मक बािी संरिर् सेवा कार्कु्रम  पटक २   ५०० 

४ तरकारी बािीमा फेरोमेन ट्याप ववतरर् कार्कु्रम   1   ५० 

५ माटो लमलनल्र्ाब सिािनका िागी आवश्र्क सामाग्री 
उपकरर् र रसार्न खररि अन्र्  

संख्र्ा 2   ५०० 

६ माटो नमजना संकिन तथा  ११ वटै वडामा स्थिगत माटो 
वप.एर्. परीिर् कार्कु्रम 

संख्र्ा 1600 0.5 ८० 

७ माटो सजधार कार्कु्रम(कृवर् र् जन अनजिान कर्कु्रम 
साझेिारीमा) 

संख्र्ा 2   ७०० 

८ धान लबर् बवृद्ध कार्कु्रम संर्ािन संख्र्ा 2   ४०० 

९ आिज लबर् बवृद्ध कार्कु्रम संख्र्ा 2   ३०० 

१० क्रप कवटङ्ग  संख्र्ा 50 0.5 २५ 

११ घजञ्चम्त स्थिगत तालिम १ दिने     10 १६० 

१२ प्राकृलतक र्रुवा,पैनी ममतु तथा साना लसंर्ाई  कार्कु्रम संख्र्ा     २५०० 

१३ तरकारी लमलनवकट ववतरर् कार्कु्रम संख्र्ा     ५०० 

१४ बहजिेश्र्ीर् संकिन केन्र संख्र्ा     १५०० 

१५ िसजन प्र्ार् प्रवधनु कार्कु्रम संख्र्ा 6 50 ३०० 

१६ तरकारी नसरुी सहर्ोग कार्कु्रम संख्र्ा 3 100 ३०० 

१७ बािीववमा सहर्ोग कार्कु्रम संख्र्ा     ३७५ 

१८ सञ्चर्उन खेलत ववस्तार संख्र्ा 1   ५० 

१९ बािी उपर्ार सेवा संख्र्ा 200 0.25 १०० 

२० ल्र्पटप,कम्र्जटर,प्रोर्क्टर अन्र् सामाग्री खररि संख्र्ा     २०० 

२१ ववववध खर्ु       १०० 

२२ अनजगमन तथा भ्रमर् खर् ु पटक     १५० 

२३ मोटरसाइकि/ स्कज टर  खररि संख्र्ा १   ३४० 

२४ कृवर् प्रववलधक (करार सेवामा) तिब भत्ता र्ना १   ३६० 

२५ एक गाूँउ एक कृवर् प्रववलधक तिव भत्ता (६ मवहनाको 
िागी) 

र्ना १   200 

  र्म्मा       ९८५० 
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अनजसजञ्चर् २ पशजपंञ्चि ववकास कार्कु्रम 

लस.नं. कार्कु्रम इकाई पररमार् रकम(रु िाखमा) 
!= स्थानीर् कज खजरा ववकास कार्कु्रम      39.82 

!=! ह्यार्री स्थापना (ह्यार्री मेलसन िगार्त अन्र् सामाग्री खररि  k6s ! 6.0 

!=@ रे्नेरेटर खररि १५ के.लभ.को ढजवानीसवहत ;+Vof !  4.0 

!=# स्थानीर् कज खजराको माउ तथा भािे खररि (११० वटा) k6s  !  1.8 

!=$ ब्रजलडङ (र्ल्िा हजकाुउने कार्कुो िालग र र्ल्िामा कृर्किाई प्रोत्साहन) ;+Vof  %%)))  17.50 

!=% भ्र्ाञ्चक्सनेशन (रानीखेत, गम्बारो, म¥र्ाक्स, फिपक्स आदि)  k6s !@  1.1 

!=^ समजह गठन ११ वटै वडामा  ;+Vof  %%  0.33 

!=& कज खजरा पािन तालिम  k6s  !!  1.1 

!=* र्जकाको और्धी खररि तथा ववतरर् k6s  ^ 2.75 

!=( प्र्ारेन्ट स्टकको िालग खोर लनमाुर्  k6s   ! 5 

!=!) सलभिेुन्स  k6s  !@ 0.24 

@= पशजपंिी पकेट कार्कु्रम नर्ाूँ ववस्तार  (वडा नं. ९ र १० मा) ूू     7.95 

@=!  ञ्चर्लिङ भ्र्ाट स्थापना १००० लिटर िमताको िागत साझेिारीमा (लमल्क 
ड्याम, लमल्क पम, गेट भल्भ सवहतको िालग)   

;+Vof  !  2.0 

@=@ लमल्क एनािाइर्र  ;+Vof  !  1.0 

@=# लडञ्चर्टि तरार्ज  ;+Vof  ! 0.05 

@=$ रे्नेरेटर खररि १५ के.लभ.को   ;+Vof  !  2.0 

@=% कार्कु्रम अलभमजञ्चखकरर् गोष्ठी  k6s   !  0.2 

@=^  थजनेिो पररिर्  k6s  !@  0.4 

@=& वटट लडवपङ तथा थजनेिो रोगको िालग और्धी तथा सामग्री खररि र ववतरर् 
कार्कु्रम   

k6s @  0.5 

@=* परञ्चर्वी लनर्न्त्रर् कार्कु्रम  k6s  @ 0.5 

@=!) गाई, भैंसी पािन तथा रोग सम्बन्धी तालिम  k6s  @ 0.8 

@=!! रोग सलभिेुन्स  तथा फम ुअनजगमन र लनरीिर्  k6s  !) 0.5 

#= पशजपंिी पोकेट प्र्ाकेर् फ्िोअप कार्कु्रम वडा नं. १ र २       4.0 

#=! परञ्चर्वी लनर्न्त्रर्  k6s  @  1.6 

#=@ गाई, भैंसी पािन तथा रोग लनर्न्त्रर् तालिम २ दिन  k6s @  0.8 

#=# थजनेिो रोग परीिर् तथा और्धी र सामग्री खररि तथा ववतरर्  k6s @  1.6 

$=  सामजिावर्क बोर्र बाख्रा स्रोत ववकास कार्कु्रम म्र्ाञ्चर्ङ फण्ड     2.0 

$=! बाख्रा ववकास सम्बन्धी ववलभन्न वक्रर्ाकिाप  k6s  !  2.0 

%= बंगजर प्रवधनु कार्कु्रम साझेिारी म्र्ाञ्चर्ङ फण्ड  k6s  !  5.0 

&= माछा ववकास कार्कु्रम      3.0 

&=! कृर्किाई प्राववलधक तालिम, अविोकन भ्रमर्, उपकरर् खररि र माछाको भ जराु 
ववतरर् साझेिारी  

k6s  ! 3.0 

*= कज खजरा पािन प्रवधनु कार्कु्रम  k6s  @  1.0 

(= पशज सेवा ववस्तार कार्कु्रम      8.95 

(=! प्राववलधक र्नशञ्चक्त  hgf  # 8.95 
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!) आहारा ववकास कार्कु्रम      10.0 

!)=! वहउूँिे घाूँसको बीऊ ववतरर् साझेिारीमा  k6s  !  5.0 

!)=@ वरे् घाूँसको बीऊ ववतरर् साझेिारीमा  k6s  !  5.0 

!!= नश्ल सजधार कार्कु्रम      19.50 

!!=! लसमेन नाइट्रोर्न, लसफ्ट ग्िोब, उपकरर् िगार्त अन्र् सामग्री खररि तथा 
ढजवानी सवहत 

k6s !@ 3.0 

!!=@ सेक्स लसमेन खररि  8f]h   @)) 6.5 

!!=# कृलत्रम गभाुधानमा कृर्किाई प्रोत्साहन  dlxgf !@ 10.0 

!@= पशजपंिी बीमा कार्कु्रम      2.0 

!@=! कृर्किे लतनजपुने बीमा रकमको ५० प्रलतशत नगरपालिकािे लतने बीमा 
प्रोत्साहन रकम  

dlxgf !@ 2.0 

!#= प्रर्ोगशािा सजदृवढकरर् कार्कु्रम      1.0 

!#=! प्रर्ोगशािा सजधार तथा उपकरर् खररि  k6s  ! 1.0 

!$=  रेलबर् रोग लनर्न्त्रर् कार्कु्रम      3.0 

!$=! रेलबर् भ्र्ाञ्चक्सन तथा अन्र् सामग्री k6s  @  3.0 

!%=  िागत साझेिारीमा खलसबाख्रा संकिन तथा लबक्री केन्र स्थापनाका िालग 
टहरा तथा कम्पाउण्ड लनमाुर् कार् ु 

k6s  !  3.0 

!^= कृवर् तथा पशजपंिीर्न्र् पिाथकुो लबक्री केन्र स्थापना तथा सिािन  k6s  !  2.0 

!&=  प्राथलमक उपर्ार, परञ्चर्वी लनर्न्त्रर्को िालग कार्ाुिर्मा और्धी व्र्वस्थापन 
३ स्थानका  िालग  

k6s  $  10.0 

18=  िैवी प्रकोपका िालग आवश्र्क कार्कु्रम  k6s  !  1.0 

19  लनर्लमत रोग सलभिेुन्स फम ुतथा एग्रो भेटनरीहरुको लनर्मन तथा अनजगमन  dlxgf !@ 1.0 

20 पशजपािन तथा पशजपंिी रोग समबन्धी ववद्यािर् ञ्चशिा कार्कु्रम  ;+Vof  @)  0.5 

21 सवारी इन्धन तथा अन्र्  dlxgf  !@ 1.0 

22 भ्रमर् खर् ु dlxgf !@ 1.0 

23 ल्र्ापटप तथा फलनरु्र खररि  k6s  !  1.0 

24 ममतु तथा भैपरी  dlxgf  !@ 0.8 

25 ववववध खर् ु dlxgf  !@ 1.03 

26 कार्ाुिर् बगैंर्ा तथा व्र्वस्थापन  dlxgf !@ 0.15 

27 पशजपंिी ववकास सम्बन्धी ववज्ञापन तथा डकज मेन्ट्री लनमाुर् (नगरपालिका 
कार्ाुिर्िे आवश्र्कतानजसार गने) 

    5.0 

28 भ्र्ाञ्चक्सनेटरिाई पाररश्रलमक ;+Vof ! 2.3 

29 सवारी साधन मोटरसाइकि ;+Vof ! 3.0 

  कूि र्म्मा     140.00 
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अनजसजञ्चर् ३ स्वास््र् शाखा 

 

 

 

qm=; of]hgfsf] gfd ljj/0f ah]6 ?= nfvdf कैवफर्त 

1 

उपमेर्र सग आमाञ्चशशज कार्कु्रम( आमा सजरिा कार्कु्रम)अन्तगतु स्थानीर् स्वास््र् 
संस्थाहरुमा प्रशजलत गराएमा प्रोत्सहान गने ,धेरै प्रशजलत गराउने स्वास््र् कमी र सस्थािाई 
प्रोत्साहन र उत्तर प्रसजलत सेवा सिािनमा र्ाूँिा आमा र ञ्चशशजिाई  पौवष्टक आहार र 
स्वास््र् परीिर् साथै (PNC VISIT )मवहिाहरुको स्तन क्र्ान्सर स्क्रलनगं Community 

Health Worker Mobilization orientation Recording Reporting 

१०.०० 

  
2  और्लध खररि तथा डार्वेवटक कालडरु्क क्िव गठन  १५.००   

  नसने रोग सम्बन्धी वडा स्तररर् अलभर्ान सिािन 

१.१० ११ स्थानमा प्रलत स्थान 
रु १० हर्ारका िरिे 

3 
कमरु्ारी व्र्वस्थापन तथा लबथुगंु सेन्टर ,स्वास््र् संस्था कार्ाुिर् सिािन खर्,ुल्र्ाव 

सिािन  

८.२० j8fdf /xg] 
:jf:YosdL{x?sf] 
kfl/>lds ;d]t 

4 स्वास््र् सजर्ना केन्ि कमरु्री व्र्वस्थापन तथा कार्ाुिर् सिािन खर् ु ४.००   

5 
सहकािेमा स्वास््र् कार्कुता ुव्र्वस्थापन, बाि किा सिािन, बाि ञ्चशञ्चिका 
व्र्वस्थापन, भवन व्र्स्थापन खर् ु 

५.०० 

  

6 
 म.स्वा.स्व.व.सेहरुको र्ातार्ात खर् ुसाथै म.स्वा.स्व.सेहरुको िमता ववृद्ध एवं उत्प्ररेक 
कार्कु्रम र बैठक सिािन खर् ु

८.५० 

  
7 मोटर साइकि र स्कज टर खररि(स्वास््र् शाखा ५.००   
8 स्वास््र् शाखा सिािन ,व्र्वस्थापन ,इन्धन ,मोवाइि खर् ुतथा बैठक खार्ा खर् ु २.००   
9 स्वास््र् सस्थाहरुको िालग कम्पूटर र वप्रन्टर खररि  ४.००   
10 स्वास््र् सस्थाहरको िालग फलनरु्र खररि,औैर्ार,उपकरर् खररि २.००   
12  स्वास््र् सस्थाहरु ममतु,रंगरोगन,पानी ववर्जिी, ममतु खर् ु ३.००   

13 
कोलभड १९ को िालग आवश्र्क क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन,स्वास््र् सजरिा सामाग्रीहरु 
ञ्चख्रि,आइसोिेसन वाड लनमाुर्,उपकरर् खररि, 

११.०० 

  

14 
स्वास््र् सस्था सिािन खर्रर् ु( वप एर् सी सिािन अनजिान रु पाूँर् िाख, खजिजनाबारी 
तथा अर्जनुधारा स्वास््र् केन्ि रु पर्ास र पर्ास हर्ार तथा अन्र् स्वास््र् केन्रहरु 
िाइ र्नवह रु १५ हर्ारका िरिे)  

७.२० 

  

16 
 स्वास््र् सस्थाहरु सिािन खर्,ुखोप कार्कु्रम,गा.घ.वकं,प.लन.सेवा सिािन,ल्र्ाव 
कमरु्ारी व्र्स्थापन गन ु,और्ार उपकरर्खररि खोप कार्कु्रमको िालग झोिा, 

४.०० 

  

र्म्मा ९०.०० 
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अनजसजञ्चर् ४ आर्जवेि सेवा कार्कु्रम 

क्र.सं कार्कु्रम बरे्ट 

१ आर्जवेि सेवा ववस्तार तथा पिकम ु पूवकुम ु स्नेहन,स्वेिन कार्कु्रम तथा 
र्नशञ्चक्त व्र्वस्थाप (और्धािर् तथा थप २ स्थानका िालग) 

14,00,000 

२ आर्जवेि तथा र्लडबजटी र स्वस्थवृत सम्बञ्चन्ध सरे्तनामूिक कार्कु्रम 1,00,000 

३ आर्जवेि तथा र्ोग सम्बञ्चन्ध र्नरे्तनामूिक सामाग्री प्रर्ार प्रसार प्रकाशन 25,000 

४ अत्र्ावश्र्क और्लध खररि 6,00,000 

५ कम्पाउण्ड वाि ममतु रंगरोगन ग्राउण्ड ममतु शौर्ािर् लनमाुर् तथा फलनरु्र 
फलनलुसङ्ग 

10,00,000 

६ ल्र्ापटप तथा वप्रन्टर खररि 100000 

७ मोटरसाइकि 275000 

 र्म्मा 35,00,000 
 

अनजसजञ्चर् ५ ञ्चशिा र्जवा तथा खेिकज ि ववकास शाखा 

लस.नं. कार्कु्रम बरे्ट( रु. िाखमा) कैवफर्त 

१ बाि किा ञ्चशिक प्रोत्साहन ३५.२८० (६०००*४९*१२) 

२ ववद्यािर् कमरु्ारी प्रोत्साहन २६.६४ (६०००*३७*१२) 

३ ववद्यािर् भौलतक सजधार कार्कु्रम ३०.०० छालनएका ववद्यािर्हरुको वटनको 
छाना फेने 

४ किाकोठा सजधार कार्कु्रम ७.०० आवश्र्कताका आधारमा छालनएका 
ववद्यािर्हरुमा पंखाहरु र्डान गन ु

५ 

स्वच्छ्छ खानेपानी व्र्वस्थापन कार्कु्रम 

२.०० आवश्र्कताका आधारमा 
ववद्यािर्हरुमा खानेपानी वफल्टर 
र्डान गने 

६ बािववकास किामा शैञ्चिक 
सामाग्री 

२.१८   

८ स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमाुर् ०.५०   

९ अन्तरावष्ट्रर् सािरता तथा रावष्ट्रर् 
ञ्चशिा दिवश मनाउन 

२.००   

१० शाखा संर्ािन तथा ववववध खर् ु ०.४०   

र्म्मा १०६.००   
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अनजसजर्ी ६ िैङलगक समानता र सामाञ्चर्क समाबेञ्चशकरर् 

मवहिा तफु     

क्र.स. कार्कु्रम बरे्ट( रु. 
िाखमा) 

कैवफर्त 

१ वकसोररहरुकािालग Self defense सम्बञ्चन्ध तालिम ३.०० नगर खेिकज ि सलमलत सूँग 
समन्वर् गरी गने 

२ ववपन्न मवहिा िञ्चित सीपमूिक प्रञ्चशिर् ५.००   

३ वहसा वपवढत मवहिाकािालग राहात कोर् स्थापना ५.०० कार्वुवलध बनाइ िागू गररने 
४ िैवङ्गक वहंसा लबरुद्ध १६ दिने अलभर्ान १.००   

५ मवहिा िञ्चित ढाका बजनाई तालिम ५.००   

  बािबालिका तफु     

५ सावहत्र् सरृ्ना तालिम र बािसंन्र्ाि गठन १.५०   

६ लभते्त पलत्रका प्रकाशन १.००   

७ लबद्यािर्मा कार्रुत Gender Focal Point हरुिाइ 
बािमनोसामाञ्चर्क परामश ुतालिम 

२.००   

  ज्रे्ष्ठ नागररक तफु     

८ रे्.ना. िञ्चित वडा कार्कु्रम ५.५० प्रलत वडा रु पर्ास हर्ारका 
िरिे र्ािूगत कार्कु्रमहरु वडा 
सलमलतको लनर्ाुर्ानजसार गने 

९ रे्.ना. िञ्चित नगरकार्कु्रम १.५० कार्पुालिकाको लनर्ाुर्ान जसार गररने 

  आदिवालस/ र्नर्ालत/िलित     

१० िोकसेवा आर्ोग किा २.००   

११ आ.र्. संग्राहिर् लनमाुर्  ५.०० हिजवागढ सामजिावर्क वन सूँग 
साझेिारी 

१२ िलित समजिार्को परम्परागत लसपमजिक कार्कु्रम ५.००   

१३ र्ालतर् छजवाछजत मजक्त नगरपालिका घोर्र्ा कार्कु्रम २.०० र्स अन्तगतु छजवाछजत ववरुद्ध 
सरे्तना कार्कु्रम सबै 
समजिार्हरुको सहभोर् कार्कु्रम 
आदि संर्ािन गररने 

  अपाङ्ग     
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१४ अपाङ्ग िञ्चित उद्यमञ्चशिता कार्कु्रम ३.५०   

१५ अपाङ्ग सामालग्र ववतरर् १.००   

  अन्र् कार्कु्रम     

१६ अ. मवहिा दिवस/अपाङ्ग दिवस कार्कु्रम सन्र्ािन गन ु ३.०० अ मवहिा दिवस रु िजइ िाख 
तथा अपाङ्ग दिवस रु एक िाख 

१७ खोिा मर्िजरहरुको िजघटुना लबमा कार्कु्रम ३.००   

१८ संञ्चघर् िोकताञ्चन्त्रक गर्तन्त्र स्थापनाथ ुसवहि,घाइते,अपाङ्ग 
रार्नैलतक वपवढतका िालग आत्मलनभरु कार्कु्रम 

५.००   

१९ अपाङ्ग हेल्प डेस्क स्थापना १.७५ सेवा करारमा िोभार् े(साूँकेलतक 
भार्ा)लनर्जक्त गरी अपाङ्ग हेल्प 

डेस्कको स्थापना गने 

२० अपाङ्ग पररर्र्पत्र ववतरर् कार्कु्रम ०.७५ र्स अन्तगतु अपाङ्ग समन्वर् 
सलमलतका पिालधकारीको 
र्ातार्ात खर् ुतथा खार्ा खर्ु  

२१ शाखा संन्र्ािन  ०.५०   

२२ सवारर साधन र Laptop खररि ३.५०   

२३ प्रवधनुात्मक कार्कु्रमहरु ३.५०   

र्म्मा ७०.०० 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड ४ अंक १ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७७/०४/०१ 

13 

 

आ व २०७६/०७७ का सम्पन्न हजन बाूँकी नगरस्तरीर् र्ोर्नाहरु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व. : २०७६/७७ का सम्पन्न हजन बाूँकी वडा स्तरीर् र्ोर्नाहरु  

लस.नं. कार्कु्रम/आर्ोर्ना/वक्रर्ाकिापको नाम 
बरे्ट रु. 
िाखमा 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.१ - ८०११२४०१२०१   

१ 

ववलभन्न बाटो ममतु तथा स्तर उन्नलत (क) शाञ्चन्तर्ोक पञ्चश्चम हर् जमासा माझ 
ववलड ठूिो नतेे खोिासम्म (ख) मिनपजर ईन्र गोिेको घर उत्तर िञ्चिर् (ग) 
ख्र्ाम र्ापागाईको घर उत्तर खानेपानी मजहानसम्म (घ) पजतिीर्ोक पूव ु(ङ) वडा 
कार्ािुर्को र्ग्गा अगालड (र्) ववष्र्ज नेपािको घर पञ्चश्चम) १४ 

२ ववलभन्न स्थानमा ववर्जिी ववस्तार, पोि स्तानन्तरर् ३ 

३ शाकमरी र्िकन्र्ा मञ्चन्िर लनमार् लनरनतर 1308631 

४ बखे खोल्सी व्र्वस्थापन ५ 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.२ - ८०११२४०१२०२ ० 

लस.नं. कार्कु्रम/आर्ोर्ना/वक्रर्ाकिापको नाम 
बरे्ट 

रु. िाखमा 
१ ६ नं वडा कार्ाुिर् भवन लनमाुर्- ञ्चर् स स बाट प्राप्त ४० 

२ वडा नं २ कार्ाुिर् भवन लनमाुर्- ञ्चर् स स बाट प्राप्त रकम २१ 

१ अ न पा ८ मा लनमाुर्ाधीन नर्ा व्र्ापाररक भवन ५७ 

२ प्राथलमक स्वास््र् केन्र शलनश्चरे प्रर्ोगशािा सामग्री ९ 

३ साना फम ुमेञ्चशनरी कार्कु्रम १० 

४ 

मिन आञ्चश्रत माग ु( कालिझोडा शलनश्चरे िवहझोडा अधजरो कािोपते्र 
गने कार्)ु ५० 

५ स्वच्छ्छ खानेपानी आर्ोर्ना २६ 

६ पूर् ुसरसफाइ कार्रु्ोर्ना कार्ाुन्वर्न ८ 

७ 

वडा नं. ८ को शलनश्चरे बर्ार र वडा नं ७ को गढीमा सावरु्लनक 
शौर्ािर् १५ 

८ महानन्ि र्ोकमा गटे लनमारु् िावर्त्व १४ 

९ आइतबारे बर्ार व्र्वस्थापन ३० 

१० शलनश्चरे बर्ार सौन्िर्ीकरर् ५० 

११ साठीमजरे पर्टुकीर् िेत्र ववकास कार्कु्रम लडवप आर लनमारु् २० 

१२ स्वास््र् ववमा २५ 

१३ बाि किा ञ्चशिकहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता ३ 

१४ ञ्चशिा शाखा e- learning तालिम ० 

 

र्म्मा ३१७ 
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५ साववक ४ नं. वाडमुा डजबेको इनार, ट्यजबवेि ममतु समेत (शाञ्चन्त टोि समेत) २ 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.३ - ८०११२४०१२०३ ० 

६ पग्िा खोिा कल्भटु साववक ७ र ८ को सीमाना ८ 

७ सजखानी खोिामा पजि लनमाुर् 0.73041 

८ ववद्यजत ववस्तार 3 

९ ववपद् व्र्वस्थापन तथा ममतु संभार 0.98875 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.४ - ८०११२४०१२०४ 0 

१० ह्यजमपाइप खररि 0.4354 

११ र्िकन्र्ा मञ्चन्िर भौलतक सजधार 0.5 

१२ नविजगाु आ.वव.ववद्यािर् शैञ्चिक सजधार 1.25 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.५ - ८०११२४०१२०५ 0 

१३ कोइिा लडपो माग ुस्तरउन्नलत, िक्ष्मीपजर 1 

१४ भरञ्चशिा माग ुहजिै भरत भट्टराईको घर र्ाने बाटो स्तरउन्नलत 1 

१५ भानज मा.वव. पूव ुर्ाने बाटो स्तरउन्नलत 1 

१६ िक्ष्मीपजर खानेपानी ममतु 1 

१७ वहत र्ौधरीको घर छेउ गभथुान मञ्चन्िर अनजिान 0.5 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.६ - ८०११२४०१२०६ 0 

१८ प्रगलत टोिको कल्भटु लनमाुर् 3 

१९ पजष्पिाि र्ोकबाट दिपक सञ्जिेको घरसम्म र्ान ेकािोपते्र 4.55336 

२० शृ्रर्ना टोि ठाडो बाटो नािो तथा कािोपते्र 3.515 

२१ ह्यजमपाइप र्डान तथा खररि २ 

२२ वडाका अलतआवश्र्क स्थानमा ववद्यजत तथा ववद्यजतपोि, तार ववस्तार ३ 

२३ वडाका ववलभन्न स्थानहरुमा लस.लस. क्र्ामरा र्डान ५ 
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अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं.७ - ८०११२४०१२०७ ० 

२४ वपपि र्ोकबाट पञ्चश्चम कािोपते्र १५ 

२५ वपपिर्ोक पञ्चश्चम नािा लनमारु् लनरन्तरता 3.20411 

२६ पौडेि र्ोकबाट िाहाि र्ोक र्ाने बाटो कािोपते्र 16.06784 

२७ ह्यजम पाइप खररि तथा र्डान २ 

२८ ववद्यजत ववस्तार तफु ३ 

२९ बांध पैनी लनमाुर् १ 

३० साझेिारी बोररङ्ग ३ 

३१ खानेपानी ववस्तार कार्कु्रम ३ 

३२ रेडक्रस तफु १ 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.८ - ८०११२४०१२०८ ० 

३३ िजगाु मञ्चन्िर तजतबारी सडक कािो पते्र 9.95112 

३४ 

हाञ्चत्तवकल्िा एररर्ा र प्राप्ती टोिको िञ्चिर् भागमा ववद्यजत पोि र तार 
व्र्वस्थापन तथा ववस्तार ४ 

३५ राना गाउूँको पैनी मजहान ममतु १ 

३६ र्न्रिोर् प्रा.वव.को घेराबारा २ 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.९ - ८०११२४०१२०९ ० 

३७ प्रालथमक स्वास््र् केन्र अगालड कािोपते्र, ३०० लमटर 2.61972 

३८ बोररङ्ग इनार लनमाुर् 8 

३९ साना लसर्ाई आर्ोर्ना 1.5 

४० लमिन र्ोक पूव ुकािीस्थानसम्म कािो पते्र सडक ममतु 4 

४१ शैञ्चिक गजर्स्तर सजधार कार्कु्रम 2.55 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.१० - ८०११२४०१२१० 0 

४२ 

कालिस्थान-धाइर्न सडक खण्ड, लसंगारी खोिा कल्भटु लनमाुर्िोकमान मेर्ाङ्वो 
घर छेउ, कल्भटु लनमाुर्, वहिे खोिामा कल्भटु लनमाुर् 8 

४३ ववलभन्न बाटो ममतु तथा स्तरउन्नलत 1 

४४ ह्यजमपाइप खररि तथा र्डान 1.19883 
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४५ सडक बत्ती 0.755 

४६ ३ वटा लडप वोररङ, टोि नं. ४ 0.34 

४७ लसंगारी खोिा संरिर् लसर्ाई बांध कज िो पैनी 0.5 

४८ रे्ष्ठ नागररक लमिन केन्र 5 

४९ ववपत ्व्र्वस्थापन 0.5 

५० स्वास््र् र्ौकीको भौलतक पूवाुधार लनमाुर् 1.5 

अर्जनुधारा नगरपालिकावडा नं.११ - ८०११२४०१२११ 0 

५१ टेकरार् सजब्बाको घर छेउ प्िम लनमाुर् 2 

५२ लमि डाडा िञ्चिर् सािबारी मागमुा कल्भटु लनमाुर् 5 

५३ महेन्र प्रसाईको घर छेउ तटबन्धन लनमाुर् 0.5 

५४ सेती पैनी र्ौधरी टोि र्ाने पैनीमा बांध लनमाुर् 1 

५५ फाल्गजनन्ि शालिक व्र्वस्थापन 2 

५६ बसपाकु ढि तथा बाटो ममतु 5 

५७ ममतु सम्भार  0.991 

र्म्मा 194.73685 

 

बोड ुबैठकबाट आ व २०७६/७७ मा लनर्रु् भइ सम्पन्न हजन बाूँकी र्ोर्नाहरु 

क्र.स. शीर्कुगत र्ोर्ना ठेगाना बरे्ट रु. िाखमा 
कैवफर्त 

१ 

पानस लसमेन्ट क्रवकड इन्डवष्टर् प्रा लि ह्यजम 
पाइप 

कन्काई १ १०.९८१९१ 

२ बर्ार ठेिाबाट उठेको रकम वफताु अनपा १४.८०   

३ सवारी र्ािक ववश्राम कि अनपा ४.९५   

४ इिाका प्रहरी कार्ाुिर् सवारी ममतु अनपा २.१०   

५ नरबहािजर कमाुर्ार् ुप्राववलधक प्रलतष्ठान छात्रवञृ्चत्त अनपा ७.००   

६ 

मिन भण्डारी स्मलृत प्रलतष्ठान नेपाि सने नसने 
रोग सम्बन्धी कार्कु्रम 

उिाुवारी मोरङ २.०० 
  

७ तारर्ािी खररि िावर्त्व ञ्चर्ववका इन्टरप्राइरे्र् अर्जनुधारा  १०.००   

८ इिेञ्चक्टकल्स तथा इिेक्टोलनक्स तालिम अर्जनुधारा  ५.००   

९ पर्टुन वोडु पूवाुधार ववकास  अर्जनुधारा  १५.००   
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१० प्रारञ्चम्भक वातावरर्ीर् अध्र्र्न प्रलतवेिन अर्जनुधारा  ५.००   

११ 

सशस्त्र प्रहरी वि कप्तानवाडी सवारी साधन 
ममतु 

अर्जनुधारा  २.०० 
  

१२ वडा कार्ाुिर् लनमाुर् २, ६ र ११ 
अर्जनुधारा नपा २, 

6, 11 
१९०.०० 

  

१३ शंकरार्ार् ुशञ्चत्त वपठ सेफटी ट्याङकी लनमाुर्  अर्जनुधारा नपा १ ५.००   

१४ 

अरुर् रानाको घर पूव ुटाङवटङ खोिाको िजइ 
पटीको वकनारामा २.२ वटा स्पर बांध्न 

अर्जनुधारा नपा १, 

२ 
४.०० 

  

क 

अरुर्ा रानाको घर पञ्चश्चम वकनार रु िजई िाख 
मात्र ।   

०.०० 
  

ख 

अरुर्ा रानाको घर पूव ुवकनार रु िजई िाख 
मात्र ।   

०.०० 
  

१५ 

डेगेन्र आर्ाुर्को घर पूव ुपटी ठजिो नेते 
खोिामा २ वटा स्पर बाध्न अर्जनुधारा नपा १ 

२.०० 
  

१६ 

टाङवटङ सहकारी संस्थाको स्वालमत्वमा रहेको 
र्ग्गामा नदि लनर्न्त्रर्का िालग तारर्ािी भन ु
र बाटो लनर्न्त्रर् र्म्मा असी िाख मध्रे् अर्जनुधारा नपा २ 

४०.०० 

  

१८ सहकािे खानेपानी ममतु  अर्जनुधारा नपा २ १०.००   

१९ 

िटटेखकुमा २ वटा स्पर बांध्न रु िजई िाख 
मात्र । अर्जनुधारा नपा 2 

२.०० 
  

२० 

ववष्र्ज बांस्कोटाको र बराइिीको घर छेउ 
कल्भटु पजरी बाटो ममतु अर्जनुधारा नपा २ 

१.८० 
  

२१ गांर्ावारी लमश्रटार खानेपानी ममतु अर्जनुधारा नपा २ ०.८०   

२२ 

धनबहािज िजतरार्को घर पूव ुर्ापागाइको घर 
उत्तर तारर्ािी िगाउने काम । अर्जनुधारा नपा २ 

३.३१ 
  

२३ कैििे खानेपानी ममतु तथा ववस्तार  अर्जनुधारा नपा ३ १.००   

२४ भानज आ वव को छेउ २ वटा स्पर बांध  अर्जनुधारा नपा ३ २.००   

२५ अधजरो वडा कार्ाुिर् भवन लनमाुर् अर्जनुधारा नपा ३ २१.००   

२६ वडा कार्ाुिर् अगाडी व्र्वसावर्क भवन लनमाुर् अर्जनुधारा नपा ३ ३६.००   

२७ 

िवहझोडा सजकज म्बासी  बस्तीमा २ वटा स्पर बांध 

लनमाुर् रु िजइ िाख मात्र । अर्जनुधारा नपा ४ 
२.०० 

  

२८ 

रे्ष्ठ नागररक लमिन केन्र िता कपडा खाट 
तथा अन्र् सामाग्री खररि  अर्जनुधारा नपा ४ 

१.५० 
  

२९ िवहझोडा ञ्चर्सापानी अधजरो लमलनपजि लनमाुर् अर्जनुधारा नपा ४ ४.००   

३० वडा न ५ र ६ को लसमाना पजि लनमाुर् 

अर्जनुधारा नपा ५, 

६ 
१५.०० 

  

३१ कज िो ममतु वडा न ७ रु र्ालिस हर्ार मात्र । अर्जनुधारा नपा ७ ०.४०   
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३२ र्ोरववर माग ुअधजरो स्ल्र्ाव कभटु लनमाुर् अर्जनुधारा नपा ७ ३.००   

३३ सरृ्ना बाि र्जवा क्िव भवन लनमाुर् अर्जनुधारा नपा ७ १.००   

३४ 

शलनश्चरे बहजम जखी क्र्ाम्पस सिािन तथा 
व्र्वस्थापन अनजिान  अर्जनुधारा नपा ७ 

८.०० 
  

३५ 

लत्रवेर्ी हाञ्चत्तवकल्िा कृर्क समजह खोर 
व्र्वस्थापन अर्जनुधारा नपा ८ 

०.४० 
  

३६ साइमञ्चन्िर सातपते्र सडक बत्ती र्डान अर्जनुधारा नपा ८ १.००   

३७ 

खानेपानी टेकी नर्ा सब्र्ी र्ाने बाटो सडक 
ववघजत ववस्तार अर्जनुधारा नपा ८ 

४.९५ 
  

३८ 

माता मञ्चन्िर लमिन र्ोक १५५ लम सडक 
कािोपते्र अर्जनुधारा नपा ९ 

  

समपूरक 
कोर्बाट 
व्र्होने 

३९ 

अवरे्तन मनको कार्शुािा कार्कु्रम सिािन 
गन ुकेविकप्टर डटकम अर्जनुधारा नपा  १.०० 

  

४० 

नपाको गलतववध तथा ववशेर्ता सवहतको वतृ 
ञ्चर्त्र इपूव ुलमलडर्ा प्रा लि अर्जनुधारा नपा  ३.०० 

  

४१ सािवारी खानेपानी र्ोर्नाको पाइप ववस्तारका  अर्जनुधारा नपा १० ५.००   

४२ 

लसर्नुार्ौक उत्तर सेतीपानी हजिै वजरशाञ्चन्त २ 
र्ोड्ने बाटो ग्राभि  अर्जनुधारा नपा १० 

३.०० 
  

४३ 

र् जथाइ सािवारी खानेपानी तथा सरसफाई र्ोर्ना 
पाइप ववस्तार  अर्जनुधारा नपा १० 

४.०० 
  

४४ कालिस्थान र्ौक सडक बत्ती  अर्जनुधारा नपा १० १.००   

४५ धाइर्न सडक प्िम्ब लनमाुर् अर्जनुधारा नपा १० १.००   

४६ बसपाकु लभलत्र सडक कािोपते्र  अर्जनुधारा नपा ११ ५.००   

४७ गंगा ररमािको घर िञ्चिर् कभटु लनमाुर् अर्जनुधारा नपा ११ ३.००   

४८ नमजना सामजिावर्क वनमा गोिघर लनमाुर् अर्जनुधारा नपा ११ २.००   

  र्म्मा   ४६६.९९१९१   

  

कज ि र्म्मा आ. व. ०७६/७७ मा सरृ्ना 
भएका िावर्त्वहरु   

९७८.४५५७६ 
  

  ञ्चर् स स बाट प्राप्त रकम सवहत र्म्मा   103.9.17056   

  

अन्र् कार्पुालिकािे सरृ्ना गरेका 
िावर्त्वहरु   

गत आ. व को 
मौज्िातबाट 
व्र्होररन ेछ ।   
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k|zf;lgs vr{ cf=a=)&&.)&* 

खर्च शीर्चक कार्चक्रमको नाम 
ससंोधित अनुमान(रु लाखमा) 

०७६/७७ 

प्रस्ताधित बजेट (रु 

लाखमा ) ०७७/७८ 

21111 tna sd{rf/L -:yfoL, c:yfoL tyf Hofnfbf/L_ 

22413 tna s/f/ tkm{ 

21121 kf]zfs -:yfoL, c:yfoL tyf s/f/ ;]jfsf_ 

21131 sd{rf/L k|f]T;fxg ;'lawf 

21112 kbflwsf/L ;a} ;'lawfx? 

21133 lkmN8 eQf -;h{dLg_ cltl/Qm 

21141 a}7s eQf  

22111 kfgL tyf ljh'nL dxz'n 

22112 ;+rf/ dxz'n -sfof{no / cGo_ 

22213 dd{t tyf ;+Def/ ;jf/L ;fwg 

22221 d]lzg/L tyf cf}hf/ dd{t vr{ 

22231 dd{t tyf ;+Def/ -sfof{no_ 

22311 sfof{no :6]zg/L d;nGb j8f sfof{no ;d]t 

22315 ;"rgf kqklqsf 5kfO, k|sfzg vr{ 

22212 Ogwg -sd{rf/L tyf Ogwg cGo_ d];Lg/L 

22315 5kfO{ j8f sfof{no ;d]t 

22412 ;"rgf Joj:yfkg-g]6js{ ,;K6j]o/ tyf cGo_ 

22522 kl/ifb ;+rfng,lalaw sfo{qmd tyf ;df/f]x vr{  

22611 cg'udg tyf d"Nof+sg 

22612 e|d0f vr{ 

22711 clytL ;Tsf/  gu/ k|d'v ;lrjfno 

22711 clytL ;Tsf/ gu/ pkk|d'v ;lrjfno 

22711 clytL ;Tsf/ sfof{no k|d'v tyf  zfvfx? 

22711 ljljw vr{ ljleGg a}7s ;df/f]x nufot / cGo 
zfvf 

22711 clytL ;Tsf/  ;a} j8f sfof{no @ nfvsf b/n] 

28142 ef8f j8f sfof{no ;d]t 

27219 ;fdflhs ;]jf cg'bfg gu/kflnsf 

27219 ;fdflhs ;]jf cg'bfg ;a} j8f sfof{no ! 
nfvsf b/n] 

31115 kmlg{r/ / lkmSr;{ 

31121 ;jf/L ;fwg 

31122 d]lzg/L tyf cf}hf/ j8f / gu/- sDKo'6/ 
  rfn' tkm{ s'n hDDff 965.80 1200.00 

 

 

आज्ञािे 

पंकर् भतेूि 

प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृत 

 


