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भाग १ 

मिमि २०७७/०३/१० दमेि २०७७/०३/२६ गिे सम्ि बसेको अर्जुनधारा नगरपामिकाको साि ौँ नगर सभाबाट दहेायका मनर्युहरु 

गररएको छ । 

१. दहेायका मिधेयकहरु स्िीकृि गन े। 

क. अर्जुनधारा नगरपामिकाको आमथुक ऐन,२०७७ 

ि. अर्जुनधारा नगरपामिकाको िर् ुसम्बमधध व्यिस्थािाई कायुधियन गनु बनेको ऐन,२०७७ 

ग. अर्जुनधारा नगरपामिकाको नगर मिकास सहकारी संस्था मि. सञ्र्ािन िथा मनयिन सम्बमधध कायुमिमध,२०७७ 

२. नगर कायुपामिकाको बैठकबाट गररएका नीमिगि मनर्युहरु अनजिोदन गन े। 

३. छैठ ौँ नगर सभा पश्चाि नगर कायपुामिकको मिमभधन मिमिहरुको बैठकबाट मिमनयोर्न भएका अनजसजमर् १ बिोमर्िका 

बरे्टहरु अनजिोदन गने । 

४. र्ािज आमथुक िरु् २०७६/०७८ का िामग स्िीकृि बरे्ट िथा कायुक्रिहरुबाट  कोरोना भाइरस रोकथािका िामग स्थामपि 

रोग मनयधरर् प्रकोप व्यिस्थापन कोर् िगायि अधय शीर्ुकहरुिा गररएका अनजसजमर् २ बिोमर्िका रकिाधिरहरु अनजिोदन 

गने । 

५. नेपाि सरकारिे घोर्र्ा गरेको िकडाउनको अिमध भधदा अगाडी न ैसम्झ िा भई कायुधियनिा गएका प ौँमर्गि 

योर्नाहरुको योर्ना सञ्र्ािन गन ेम्याद थप मिन िमहनाका िामग थप गने ।साथै,िकडाउन अमघ सम्झ िा भएका िर हाि 

सम्ि कायुनधियनिा नगएका योर्नाहरुका सम्बधधिा कायुपामिका बैंठकबाट मनर्युानजसार गन े। 

िकडाउन घोर्र्ा भधदा अगाडी सम्झ िा नभएका र्ािज योर्नाहरु मिर् गरी उक्त रकि रोग मनयधरर् प्रकोप व्यिस्थापन 

कोर्िा रकिाधिर गने । 

 

अनुसुचि १ 

मिमि योर्ना/कायकु्रि बरे्ट(रु)   

२०७६.१०.१९ टंकिाया दाहाल औषधोपचार सहयोग 10000   

२०७६.१०.२८ 

अर्जनुधारा ९ र बजद्धशान्िीको मसिानािा पने बाटोिा सडक बत्ती 
र्डान 

100000 
  

कामलस्थान िा वि अधजरो भिन मनिाुण 500000   

श्री प्राथमिक विद्यालय शौचालय मनिाुण 300000   

थारु कल्याणकारी सभा झापा िाघी िनाउन 5000   

अर्जनुधारा ३ सजलोचन अमधकारी औषधोपचार सहयोग 10000   

अर्जनुधारा ४ सिवृद्ध चाहार औषधोपचार सहयोग 10000   

द्वन्द्व वपमडिलाई कायकु्रि सहभामगिा 100000   

िदन भण्डारी स्िमृि प्रमिष्ठान सने नसने रोगको िथयांक संकलन 200000 ३(ङ) 

अर्जनुधारा ३ िा ३ थान ट्यजबिेल र्डान गन ु 45000 स्िच्छ खानेपानी योर्ना 
अर्जनुधारा ९ िा ट्यजबिेल र्डान गन ु 15000 स्िच्छ खानेपानी योर्ना 
अर्जनुधारा ३ चन्रबहादजर दासको घर िरपर इनार र्डान 100000 स्िच्छ खानेपानी योर्ना 

२०७६.११.०९ गौरीशंकर स्िमृि प्रमिष्ठान सााँस्कृमिक कायकु्रि सहयोग 50000   
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२०७६.११.१९ 

अर्जनुधारा ३ कैदले खानेपानी िििु िथा विस्िार 500000 स्िच्छ खानेपानी योर्ना 
अर्जनुधारा १० सालबाडी खानेपानी योर्ना पाइप विस्िार 500000 स्िच्छ खानेपानी योर्ना 
िंगलिणी स्िमृि प्रमिष्ठान कायाुलय सािाग्री खररद 200000 सािाजर्क सेिा अनजदान 

सजखानी स्िमृि प्रमिष्ठान िवहला फज टबल सञ्चालन 100000 खेलकज द विकास समिमि 

अर्जनुधारा रे्मसर् कायकु्रि सहभामगिा 50000 सािाजर्क सेिा अनजदान 

प्रसे क्लब साधारण सभा िथा अन्य कािकार् 50000 सािाजर्क सेिा अनजदान 

सगरिाथा आरोहण सहयोग 25000 सािाजर्क सेिा अनजदान 

िजल शे्रष्ठ धिशु्री प्रमियोमगिा ियारी 100000 खेलकज द विकास समिमि 

शैजिक सािाग्री खररद 50000 सािाजर्क सेिा अनजदान 

िवहला लजिि कायकु्रि 
30000 

िडा नं २ र ६ को 
िवहला लजिि कायकु्रि 

शमनश्चरे खजदजनाबारी सडकिा नेपाल टेमलकिको नेटिकु मसफ्ट 
गन ु

650000 
  

नियजिा र्ागिृी क्लब िेचीनगर फज टबल प्रमियोमगिा सञ्चालन 40000 खेलकज द विकास समिमि 

२०७७.०२.२० 

िडा नं १ लटे्टखकु स्पर बााँध्न 200000 आगािी आ ि को दावयत्ि 

िडा नं ४ सजकज म्िासी बस्िीिा स्पर बााँध्न 200000 आगािी आ ि को दावयत्ि 

िडा नं ३ भानज आ वि छेउ स्पर बााँध्न 200000 आगािी आ ि को दावयत्ि 

िडा नं ७ कज लो िििु 40000 आगािी आ ि को दावयत्ि 

िािा िजन्दर मिलन चौक अधजरो कालोपते्र पजरा गन ुल ई अनजसार   आगािी आ ि को दावयत्ि 

िडा नं ११ बसपाकुको मभत्री सडक कालोपते्र 500000 आगािी आ ि को दावयत्ि 

िडा नं ४ ज्येष्ठ नागररक मिलन केन्र लत्ता कपडा िथा अन्य 
सािाग्री खररद 

1500000 
आगािी आ ि को दावयत्ि 

िडा नं ११ निजना सािजदावयक िन गोलघर मनिाुण 200000 आगािी आ ि को दावयत्ि 

2077.03.01 

िडा नं २ गााँर्ाबारी मिश्रटार खानेपानी िििु 80000   

इलाका प्रहरी कायाुलय सिारी िििु 210000   

िवहला चेिना बहजउद्देश्यीय सहकारी िडा नं ७ ररिोजल्िङ फण्ड 500000   

िदन भण्डारी फाउण्डेसन छात्रितृ्ती अनजदान 600000   

शमनश्चरे बहजि जखी क्याम्पस सञ्चालन िथा व्यिस्थापन अनजदान 800000   

रािे खोला कल्भटुिा स्पर बााँध्न 25000   

िडा नं ४ र ५ र्ोड्ने कज्िे िििुका लामग थप बरे्ट 200000   

नरबहादजर किाुचाय ुप्राविमधक प्रमिष्ठान छात्रिजृत्त अनजदान 100000   

2077.03.08 

लाप्चेटार बाटो िििु 100000   

शमनश्चरे बर्ार िेत्र विद्यजि पोल स्थानान्िरण 500000   

मत्रिेणी हाजत्तवकल्ला कृषक सिूह खोर व्यिस्थापन 40000   

धाइर्न सडक प्लम्ब िाल मनिाुण 100000   

साइ िजन्दर सािपते्रिा सडक बत्ती र्डान 100000   

2077.03.10 
शवहद टेकिान रंगशाला संरिणका लामग टाङवटङ नदी मनयन्त्रण 100000   

बसपाकु िेत्रिा मसमस क्यािेरा र्डान 200000   
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मसंहेश्वरी प्रा वि घेराबारा मनिाुणका लामग प्रदेश सरकारसाँग साझेदारी 1000000   

2077.03.18 

रोणाचाय ुस्िमृि प्रमिष्ठान नेपाल सञ्चालन सहयोग 40000   

सािजदावयक भिन शमनश्चरेिा मि फेर् लाइन र्डान 35000   

यलम्बर टाइम्स नगर बजलेवटन प्रकाशन 60000   

लारुम्बाटार पयटुन िहोत्सि सञ्चालन 20000   

सशस्त्र प्रहरी बल सजरिा िेस क्याम्प  शमनश्चरे कायाुलय व्यिस्थापन 30000   

कृवष वट भी कार्य्कु्रि प्रोफाइल मनिाुण 80000   

अर्जनुधारा-१ खैरेनी टोल बाघे खोल्सीको चेक ड्याि िििु 25000   

स्नायू िथा नशा रोग सम्बजन्ध जशविर सञ्चालन 175000   

अर्जनुधारा-१ स्टाफ चौक उत्तर िटबन्धन 40000   

अर्जनुधारा-२ रािे झोलजङ्गे प जल िििु 25000   

शवहद टेकिान रंगशाला संरिणका लामग टाङवटङ नदी मनयन्त्रण 38000   

2077.03.21 

खेिरार् गजरुङ्ग घर मनिाणु 200000   

प्रिे आचाय ुऔषधोपचार सहयोग 15000   

िेश्रो पूिाुञ्चल िहोत्सि सञ्चालन 50000   

 

अनजसजमर् २ 

थप गनजुपन े घट गनजपुन े

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु शीर्ुक  संसोमधि 

अनजिान 

थप गनजुपन े कायि हुने 

बरे्ट 

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु मशरु्क न ं संसोमधि 

अनजिान 

घट गनजपुन े कायि हुने 

बरे्ट 

२२२१३ सिारी 

साधन ििुि 

िर् ु

३५००००० ९००००० ४४००००० २११३९ अधय भत्ता ४०००००० ८००००० ३२००००० 

२२३११ िसिधद 

िथा 

कायाुिय 

सािाग्री 

३५००००० ११५०००० ४६५०००० २११२३ स्िास््य मििा २५००००० १५००००० १०००००० 

२२२११ अधय 

सम्पमिको 

संर्ािन 

िथा िििु 

िर् ु

१०००००० १५०००० ११५००००      

२२२३१ कायाुिय 

िििु संभार 

७५०००० १००००० ८५०००      

२२७११ मिमिध िर् ु ४००००० १२३०० ५२३०० २२५२२ नगर पकेट 

मिकास 

१२३०० १५६२७००  
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कायुक्रि-कृमर् 

 जम्मा  २३१२३००     २३१२३००  

 

थप गनजुपन े घट गनजपुन े

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु शीर्ुक  संसोमधि 

अनजिान 

थप गनजुपन े कायि हुने 

बरे्ट 

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु मशर्ुक 

नं 

संसोमधि 

अनजिान 

घट गनजपुन े कायि हुने 

बरे्ट 

२२२१४ मबिा िथा 

नमिकरर् िर् ु

० ३५०००० ३५०००० २२५२२ नगर पकेट 

मिकास 

कायुक्रि-

कृमर् 

१५६२७०० १५२५००० ३७७०० 

२२१११ पानी िथा 

मबर्जिी 

५००००० ३००००० ८००००० २२३१९ धयामयक 

समिमि 

संर्ािन 

िर् ु

१५००००० २२५००० १२७५००० 

२२२२१ सिारी साधन 

िििु िर् ु

४४००००० ६००००० ५००००००      

२६४१३ िमहिा र्िेना 

सहकारी 

संस्थािाई 

अनजदान 

० ५००००० ५०००००      

 जम्मा  १७५००००     १७५००००  

 

थप गनजुपन े घट गनजपुन े

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु शीर्ुक  संसोमधि 

अनजिान 

थप गनजुपन े कायि हुने 

बरे्ट 

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु 

मशरु्क न ं

संसोमधि 

अनजिान 

घट गनजपुन े कायि हुने 

बरे्ट 

२७२१९ सािामर्क सेिा 

अनजदान 

५२००००० २००००० ५४००००० २२५२२ नगर पकेट 

मिकास 

कायुक्रि-

कृमर् 

१७७५००० २००००० १५७५००० 

 जम्मा  २०००००     २०००००  

थप गनजुपन े घट गनजपुन े

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु शीर्ुक  संसोमधि 

अनजिान 

थप गनजुपन े कायि हुने 

बरे्ट 

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु मशरु्क न ं संसोमधि 

अनजिान 

घट गनजपुन े कायि हुने 

बरे्ट 
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२६४१२ सािुर्मनक 

मिद्याियिाई 

सशिु र्ािज 

अनजदान 

० ३००००० ३००००० २२५२२ मशक्षक 

सहासंघ िारु्ि 

शैमक्षक गजर्स्िर 

मिकास 

अमभयान 

३००००० ३००००० ० 

३११५९ स्िास््य 

र् कीको 

भ मिक 

प िाुधार 

मनिाुर्-िडा न ं

१० 

० १५०००० १५०००० २२५२२ िमहिा िथा 

िमक्षि िग-ु

िडा नं १० 

७००००० १५०००० ५५०००० 

२२३१५ परपमरका 

छपाइ िथा 

सजर्ना प्रकाशन 

िर् ु

३१००००० ५००००० ३६००००० २२५२२ नगर पकेट 

मिकास 

कायुक्रि-कृमर् 

२२७५००० ५००००० १७७५००० 

 जम्मा  ९५०००     ९५०००  

 

 

थप गनजुपन े घट गनजपुन े

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु शीर्ुक  संसोमधि 

अनजिान 

थप गनजुपन े कायि हुने 

बरे्ट 

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु मशरु्क न ं संसोमधि 

अनजिान 

घट गनजपुन े कायि हुने 

बरे्ट 

२७२१९ अधय सािामर्क 

सहायिा 

४५००००० १०००००० ५२००००० २२५२२ िमहिा िमक्षि 

सीपि िक 

कायुक्रि 

१०००००० १०००००० ० 

३१११५ र्मनरु्र र 

मर्क्र्सु िडा नं 

१ 

० ४१००० ४१००० ३११५९ िििु संभार 

कोर्/मिपद 

व्यिस्थापन 

कोर्-िडा न ं१ 

५००००० ४१००० ४५९००० 

 जम्मा ४५००००० १०४१००० ५२४१०००   १५००००० १०४१००० ४९५००० 

 

थप गनजुपन े घट गनजपुन े

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु 

शीर्ुक  

संसोमधि 

अनजिान 

थप गनजुपन े कायि हुने 

बरे्ट 

िर्ु 

संकेि न ं

िर्ु मशर्ुक 

नं 

संसोमधि 

अनजिान 

घट गनजपुन े कायि हुने 

बरे्ट 
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२११११ पाररश्रमिक 

किुर्ारी 

२८६००००० २०००००० ३०६००००० २११३५ किुर्ारी 

प्रोत्साहन 

िथा पजरस्कार 

३४२०००० २८००००० ६२०००० 

२८१४२ घरभाडा ६००००० ३००००० ९००००० २११२१ पोशाक भत्ता ११४०००० ४००००० ७४०००० 

२२३१५ सजर्ना 

परपमरका 

छपाई 

८००००० ९००००० १७००००० २७१११ मिमिध िर् ु ४०००००० ५००००० ३५००००० 

२७२१९ अधय 

सािामर्क 

सहायिा 

४०००००० ५००००० ४५००००० २२५२२ पञ्र्कि ु

पजिुकि ु

५००००० १६४००० ३३६००० 

 

२७२१३ आयजिेद 

और्धी 

िररद 

३००००० १६४००० ४६४००० २२५२२ पशज स्िास््य 

मशमिर-िडा 

नं ४ 

१००००० १००००० ० 

२७२१२ प्रकोप 

व्यिस्थापन 

कोर् 

९६९७००० ३८००० १२३२७००० २२५२२ िेिकज द 

संर्ािन िथा 

व्यिस्थापन 

िडा नं ५ 

२००००० २००००० ० 

     २५५२२ कृमर् िथा 

पशजपकं्षी 

आयआरु्न 

कायुक्रि िडा 

नं ६ 

३००००० ३००००० ० 

     २२५२२ ज्येष्ठ नागररक 

मििन िथा 

सम्िान 

कायुक्रि िडा 

नं.६ 

१००००० ८०००० २०००० 

     २२५२२ िोपोधिजि 

मसिाधिकृि 

उत्थान 

मिकास 

कायुक्रि-िडा 

नं ६ 

१००००० १००००० ० 

     २२५२२ िमक्षग िगु -

िडा नं ७ 

१००००० १००००० ० 
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     २२५२२ िेिकज द 

कायुक्रि िडा 

नं ७ 

१००००० १००००० ० 

     २२५२२ मनिेदन, 

उद्घोर्र् 

िामिि िडा 

नं ८ 

१००००० १००००० ० 

     २२५२२ स्िास््य सेिा 

कायुक्रि िडा 

नं ९ 

१००००० १००००० ० 

     २२५२२ िमक्षि िगु 

उत्थान 

कायुक्रि िडा 

नं ९ 

३००००० ३००००० ० 

     २२५२२ यजिा िथा 

िेिकज द 

मिकास 

कायुक्रि िडा 

नं ९ 

२००००० १५०००० ५०००० 

     २२५२२ निदजगाु 

स्पोमटुङ्ग 

क्िब 

िेिकज द-िडा 

नं १० 

७५००० ७५००० ० 

     २२५२२ िनास्िज क्िब 

िेिकज द-िडा 

नं १० 

१००००० १००००० ० 

     २२५२२ कामिका यजिा 

क्िब 

िेिकज द िडा 

नं १० 

१५०००० १५०००० ० 

     २२५२२ ज्येष्ठ नागररक 

भ्रिर् िर्ु 

िडा नं १० 

१५०००० १५०००० ० 

     २२५२२ िमक्षि िगुका 

िामग 

कायुक्रि िडा 

नं ११ 

१००००० १००००० ० 

     २२५२२ सीपिजिक 

कायुक्रि 

१००००० १००००० ० 
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िमहिा-िडा 

नं ११ 

     २२५२२ स्िास््य 

केधरिा ल्याब 

सािग्री िररद 

१५०००० १५०००० ० 

 र्म्िा ४३९९७००० ६२४४००० ५०४९१०००  ११७६०००० ६२४४००० ५२६६००००  

 

आज्ञाले 

पंकर् भिेूल 

प्रिजख प्रशासकीय अमधकृि 
 


