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अर्जनुधािा िार्पत्र 

अर्जनुधािा नगिपातिकाद्वािा प्रकाशिि 

खण्ड ५ , ितनश्चिे, श्रावण १, २०७७ साि , अतिरिक्ताङ्क २ 

भाग १ 

अर्जनुधािा नगिपातिका, झापाको सूचना 
अर्जनुधािा नगिपातिकाको नगि सभाको तनयतिि नवौँ अतधवेिनबाट पारिि अर्जनुधािा 
नगिपातिकाको ववतनयोर्न ऐन, २०७८ सवसुाधािण सबैको र्ानकािीका िातग प्रकािन गरिएको 
छ ।  

अर्जनुधािा नगिपातिकाको आतथकु वर् ु२०७८/२०७९ को सेवा ि कायहुरुको िातग स्थानीय 
सशिि कोर्बाट केही िकि खच ुगने ि ववतनयोर्न गने सम्बन्धिा व्यवस्था गन ुबनेको ऐन, 
२०७८ 

सभाबाट स्वीकृि तितििः २०७८/०३/२५ 
प्रस्िावनािः अर्जनुधािा नगिपातिकाको आतथकु वर् ु२०७८/२०७९ को सेवा ि कायहुरुको िातग 
सशिि कोर्बाट केही िकि खच ुगने अतधकाि दिन ि सो िकि ववतनयोर्न गन ुवाञ्छतनय 
भएकोिे,  
नेपािको संववधानको धािा २२९ को उपधािा (२) बिोशर्ि अर्जनुधािा नगि सभािे यो ऐन 
बनाएको छ । 

१.संशिप्त नाि ि प्रािम्भिः (१) यस ऐनको नाि “ अर्जनुधािा नगिपातिकाको ववतनयोर्न ऐन, 
२०७८ ” िहेको छ । 

   (२) यो ऐन िजरुन्ि प्रािम्भ हजनेछ । 

२.आतथकु वर् ु२०७८/२०७९ को तनतित्त सशिि कोर्बाट िकि खच ुगने अतधकाििः                    
१) आतथकु वर् ु२०७८/२०७९ को तनतित्त नगि कायपुातिका, वडा सतिति, ववर्यगि िाखािे 
गने सेवा ि कायहुरुका तनतित्त अनजसूशच १ िा उल्िेशखि चािू खच,ुपू“शर्गि खच ुि ववशत्तय 
व्यवस्थाको िकि सिेि गिी र्म्िा िकि रु.75,25,32,300.00 (पचहत्ति किोड पशचचस 
िाख बत्तीस हर्ाि िीनसय रुपैंया िात्र) िा नबढाई तनदिुष्ट गरिए बिोशर्ि सशिि कोर्बाट खच ु
गन ुसवकनेछ । कज नै पतन श्रोििा उक्त िकि भन्िा बढी प्राप्त भएिा नगि कायपुातिकािे तनणयु 
गिी खच ुगन ुसक्नेछ । 
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३. ववतनयोर्निः (१) यस ऐनद्धािा सशिि कोर्बाट खच ुगन ुअतधकाि दिईएको िकि आतथकु वर् ु
२०७८/२०७९ को तनतित्त अर्जनुधािा नगिपातिकाको नगि कायपुातिका,वडा सतिति ि 
ववर्यगि िाखािे गने सेवा ि कायहुरुको तनतित्त ववतनयोर्न गरिनेछ । 

      (२) उपिफा (१) िा र्जनसजकै कज िा िेशखएको भएिा पतन कायपुातिका, वडा सतिति ि 
ववर्यगि िाखािे गने सेवा ि कायहुरुको तनतित्त ववतनयोर्न गिेको िकि िध्ये कज नैिा वचि हजने 
ि कज नैिा अपजग हजने िेशखन आएिा नगि कायपुातिकािे बचि हजने िीर्कुबाट नपजग हजने िीर्कुिा 
िकि सान ुसक्नेछ । यसिी िकि सािाु एक िीर्कुबाट सो िीर्कुको र्म्िा िकिको १० 
प्रतििििा नबढ्ने गिी कज नै एक वा एक भन्िा बढी िीर्कुहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी 
िीर्कुहरुिा िकि सान ुिथा तनकासा ि खच ुर्नाउन सवकनेछ । पूूँशर्गि खच ुि ववशत्तय 
व्यवस्थािफु ववतनयोशर्ि िकि साूँवा भ जक्तानी खच ुि व्यार् भ जक्तानी खच ुिीर्कुिा बाहेक अन्य 
चािू खच ुिीर्कुिफु सानसुवकने छैन । 

       िि चािज िथा पूूँशर्गि खच ुव्यहोन ुएक श्रोिबाट अको श्रोििा िकि सान ुसवकनेछ । 

(३) उपिफा (२) िा र्जनसजकै कज िा िेशखएको भए िापतन एक िीर्कुबाट सो िीर्कुको र्म्िा 
स्वीकृि िकिको १० प्रतििि भन्िा बढ्ने गिी कज नै एक वा एक भन्िा बढी िीर्कुहरुिा िकि 
सान ुपिेिा नगि सभाको स्वीकृति तिनज पनेछ ।  
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अनजसजची - १ 
(िफा २ संग सम्बशन्धि) 

नेपािको संववधानको धािा २२९ (२) बिोशर्ि 
आ. व २०७८/७९ िा संशचि कोर्बाट ववतनयोर्न हजने िकि (रु. िाखिा) 

तस नं आयको स्रोि आ व ०७६/७७ को 
यथाथ ुआय 

आ व ०७७/७८ को 
संसोतधि अनजिान 

आ व ०७८/७९ 
को अनजिातनि 

कैवफयि 

१ आन्िरिक आय 420.75 ५५० 550   
  ववशत्तय हस्िान्ििण       

२ नपेाि सिकािबाट प्राप्त हजन े
अनजिान 

      

  सिि ुअनजिान 2384.85 3084.24 2515   
  ववशत्तय सिानीकिण 1689 १६७४ 1795   

  वविेर् अनजिान 226.05 २०० 333   

  सिपजिक अनजिान 80 ८० 128   

३ प्रिेि सिकािबाट प्राप्त हजन े
अनजिान 

     

  सिि ुअनजिान 41.3 2.87 150.5   

  ववशत्तय सिानीकिण 78.34 ७७.४१ 106.75   

  वविेर् अनजिान 38.41 0 0   

  सिपजिक अनजिान 140 १०० 100   

४ िार्स्व बाूँडफाूँड       

  िूल्य अतभववृद्ध कि 782.0 १०२०.0 513.925   

 अन्ििजल्क 513.925  

 वन िोयल्टी 0 0 0  

  प्रिेि सिकाि       

  प्राकृतिक स्रोि बाूँडफाूँड - 
िहत्ति बहत्ति (ढजङ्गा तगटी 

बािजवा उत्खनन िथा तबक्री) 

0 ४०० 300   

  सवािी कि बाूँडफाूँड 343.47 १२६ 156.4323   

  घिर्ग्गा िशर्षे्ट्रिन ३०० 300   

 नगि िौज्िाि 215.29 516.26 90  

 कज ि र्म्िा   7552.5323  
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आ.व. २०७८/०७९ िा सिािन हजने ववर्यिेत्र आयोर्ना िथा बरे्टको ववविण 

तस.नं. 
 

कायकु्रि/आयोर्ना/वक्रयाकिापको नाि बरे्ट (रु) ब.ख.िी.नं 

१ चािज ४९,९८,५८,८६३.६१   

८०११२४०११०१ - अर्जनुधािा नगिपातिका 
१ उद्घाटन कायकु्रि ५,००,००० २२५२२ 

२ उपिेयिसग आिा शििज कायकु्रि १५,००,००० २२५२२ 

३ 
कायकु्रि खच-ुकिचुािी िथा र्नप्रतितनतधको िििा 
ववकास 

१५,००,००० २२५२२ 

४ नगि सहकािी िेयि िगानी  ५०,००,००० २६४११ 

५ 
न्यावयक सतिति पिातधकािी िथा किचुािीहरुको 
िििा वृवद्ध सम्बन्धी िातिि 

२,००,००० २२५१२ 

६ 
प्रस्िावनािा आधारिि कायकु्रि- नगि प्रिजखको 
तनणयुबाट हजन े

२०,००,००० २७२१९ 

७ प्रावव िहका ववद्याथीिाई पोसाक २०,००,००० २२५२२ 

८ बािकिा शििक ििब ७४,००,००० २६४१३ 

९ भार्ा किा सावहत्य ि खेिकज ि १०,००,००० २२५२२ 

१० िनोशचवकत्सा पिािि ु २,००,००० २२५२२ 

११ 
िेितििाप किािुाई न्याय तनरुपण सम्बन्धी 
अन्ििवक्रया िथा रिफेसिेन्ट िातिि 

२,००,००० २२५२२ 

१२ 

िाननीय शर्ल्िा न्यायतधससंग न्यावयक सतिति 
कायपुातिका िेितििाप किाु िथा सिोकािबािा सवहि 
न्यावयक काि कािवाही सम्बशन्ध अन्िवकुया 

१,००,००० २२५१२ 

१३ यजवा िशिि कायकु्रि- डकिी िातिि १,५०,००० २२५२२ 

१४ यजवा िशिि- नगिस्ििीय यजवा नेितृ्व ववकास िातिि १,००,००० २२५२२ 

१५ 
यजवा िशिि-नगि िेत्र तभत्रका यजवा क्िव सिजह 
प्रवदु्धन कायकु्रि 

१,००,००० २२५२२ 

१६ यजवा िशिि-प्राववतधक तसपिजिक िातिि १,००,००० २२५२२ 

१७ यजवा िशिि-यजवा उद्यिी प्रोत्साहन कायकु्रि ५०,००० २२५२२ 

१८ िंगिोकन खरिि िथा सोसंग सम्बशन्धि सािाग्री खरिि ४,०३,२३० २२५२२ 

१९ वडास्ििीय िेितििापकिाुहरुिाई भत्ता ३,००,००० २११४९ 

२० ववपद् व्यवस्थापन १,००,००,००० २७२१२ 

२१ िैशिक यजवािाई िेखनिास िातिि २,००,००० २२५१२ 

२२ 
ितनश्चिे पजस्िकािय िििु िथा व्यवस्थापन- अर्जनुधािा 
८ 

५,००,००० २६४१३ 
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२३ 
श्रि िथा िोर्गाि (श्रतिकको िथ्याङ्क संकिन ि 
सूचीकिण) ५,००,००० २२५२२ 

८०११२४०११०३ - िैवङ्गक सािनिा िथा सािाशर्क सिावेिीकिण 

२४ अन्ििावष्ट्रय िवहिा दिवस कायकु्रि सिािन २,००,००० २२५२२ 

२५ अनाथ असाहाय बािबातिकािाई प्राववतधक शििा १,००,००० २२५२२ 

२६ अपाङ्ग परिचय पत्र ववििण कायकु्रि सिािन १,००,००० २२५२२ 

२७ अपाङ्ग भएका व्यशत्तका िातग सहायिा सािाग्री ववििण १,५०,००० २२५२२ 

२८ अपाङ्ग भएका व्यशत्तको प्रतिभा प्रष्फज टन कायकु्रि १,००,००० २२५२२ 

२९ अपाङ्ग भएका व्यशत्तको िातग आयिजिक कायकु्रि १,५०,००० २२५२२ 

३० आदिवासी र्नर्ाति िशिि -प्रववतध हस्िान्ििण ५,००,००० २२५२२ 

३१ आदिवासी र्नर्ािी िशिि-आयिजिक िातिि सिािन ३,००,००० २२५२२ 

३२ उत्कृष्ठ छोिी बजहािी सम्िान कायकु्रि ४०,००० २२५२२ 

३३ रे्ष्ठ नागरिक चौिािी तनिाुण साझेिािी २,००,००० २२५२२ 

३४ रे्ष्ठ नागरिक तिथ ुयात्रा सहायिा ७५,००० २२५२२ 

३५ रे्ष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिववि सिािन ५०,००० २२५२२ 

३६ 
ितिि सिजिायका यजवाहरुका िातग डाइतभङ्ग प्रशििण 
११ र्नािाई 

१,१०,००० २२५२२ 

३७ 
ितिि सिजिायतभत्रका आन्िरिक ववभेिको अन्त्य ि 
सिानिा अतभयान 

५५,००० २२५२२ 

३८ 

ितिि सिजिायिाई िोर्गाि प्रिान गिी आत्ितनभिु 
बनाउन अटो रिक्सा खरििका िातग अनजिान प्रति एक 
र्नािाई पचास हर्ािका िििे 

१,५०,००० २२५२२ 

३९ िेवकोटा भानज र्यन्िी िथा पजिस्काि ववििण ३५,००० २५२२२ 

४० नगिस्ििीय हाशर्िी र्वाफ कायकु्रि ८५,००० २२५२२ 

४१ 

पिम्पिागि पेिािा संिग्न ितिि व्यशत्त िथा 
परिवािको िथ्याङ्क संकिन ि तसप प्रवदु्धन िथा 
आधजतनकीकिणका िातग प्रवदु्धन कायकु्रि 

३,००,००० २२५२२ 

४२ 
प्रववतध हस्िान्ििण सवहि िवहिा िशिि ढांका बजनाई 
िातिि 

१०,००,००० २२५२२ 

४३ बाििैत्री वडा घोर्णा कायकु्रि २,५०,००० २२५२२ 

४४ िेयिसंग बािबातिका सम्वाि कायकु्रि ५०,००० २२५२२ 

४५ िवहिा िशिि तसपिजिक िातिि ५,००,००० २२५१२ 

४६ ववपन्न रे्ष्ठ नागरिकिाई न्यानो कपडा ववििण १,००,००० २२५२२ 

४७ 
ववपन्न िशिि-प्रववतध हस्िान्ििण सवहि शचयािर्िजििाई 
तसपिजिक िातिि 

५,००,००० २२५२२ 

४८ ववपन्न िशिि-सिपजिक साझेिािी कायकु्रि ५,००,००० २२५२२ 

४९ िाखा संिािन िथा व्यवस्थापन १,००,००० २२७११ 
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५० 

सिार्िा िहेका कज िीति कज प्रथा छजवाछजि ववभेि ि 
वहंसाका घटना न्यजतनकिणका िातग ववतभन्न अतभयान 
संिािन 

१,००,००० २२५२२ 

५१ वहंसा वपवढि िवहिा िाहि कोर् २,००,००० २२५२२ 

८०११२४०११०४ - अर्जनुधािा नगिपातिका आयजवेि िाखा 
५२ अत्यावश्यक और्धी खरिि ५,००,००० २७२१३ 

५३ 
आयजवेि िथा योग सम्बन्धी र्नचेिनािजिक सािाग्री 
प्रचािप्रसाि प्रकािन 

२५,००० २२३१५ 

५४ 
आयजवेुि िथा र्तडबजटी ि स्वास्थ्य शर्वनिैिी सम्बन्धी 
सचेिनािजिक कायकु्रि 

७५,००० २२५२२ 

५५ 
आयजवेुि सेवा ववस्िाि िथा पंचकिि ्स्नेहन स्वेिन 
कायकु्रि संचािन िथा र्निशक्त्त व्यवस्थापन 

९,००,००० २२५२२ 

८०११२४०११०७ - अर्जनुधािा नगिपातिका स्वास्थ्य 

५६ कातडयुक डाइवेवटक क्िव Mass Screening ३,००,००० २२५२२ 

५७ कातडयुक डाइवेवटक क्िव और्धी खरिि ५,००,००० २७२१३ 

५८ 
कायकु्रिको अनजगिन िथा र्नस्वास्थ्य, स्वास्थ्य संस्था 
तनयिन 

२,००,००० २२५२२ 

५९ 
कोतभड १९ को िातग स्वास्थ्य सजििा सािाग्रीहरु 
खरिि 

५,००,००० २२३१९ 

६० 
गाउंघि शक्ितनक यािायाि सिािन िथा सजपरिभर्न 
खच ुसहकािे वडा न २ 

५०,००० २२५२२ 

६१ स्वास्थ्य सूचना िथा किचुािी व्यवस्थापन ३,००,००० २२४१३ 

६२ 
स्वास्थ्यकिीहरुको िातग थप िातिि (एस वव ए, 

इम््िाण्ट, एनेष्थेवटक एतसस्टेन्ट िगायि) २,५०,००० २२५२२ 

८०११२४०११०९ - आ. व. २०७७/७८ को कायकु्रि तनिन्िििा 
६३ ward-10 ववपि ्व्यवस्थापन ५०,००० २७२१२ 

६४ 
अ. िवहिा दिवस/अपाङ्ग दिवस कायकु्रि सन्चािन 
गन ु

१,९०,००० २२५२२ 

६५ अत्यावश्यक आयजबेि आैैर्धी खरिि २,००,००० २७२१३ 

६६ अन्य वफिा ु २,००,००० २८२१९ 

६७ अन्य सम्पशत्तहरूको संचािन िथा सम्भाि खच ु ३,७९,२८० २२२९१ 

६८ अन्य सािाशर्क सहायिा २,६०,००० २७२१९ 

६९ अपाङ्ग परिचयपत्र ववििण कायकु्रि ७५,००० २२५२२ 

७० अपाङ्ग िशिि उद्यिशिििा कायकु्रि ३,५०,००० २२५२२ 

७१ अपाङ्ग सािातग्र ववििण १,००,००० २२५२२ 

७२ अपाङ्ग हेल्प डेस्क स्थापना १,७५,००० २२५२२ 
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७३ 
अवचेिन िनकाै ेकायािुािा कायकु्रि सचािन गन ु
केविक्टन डटकि 

१,००,००० २२५२२ 

७४ आिीबासी र्नर्ािी संग्राहिय तनिाुण ५,००,००० २२५२२ 

७५ 
आयजबेि िथा र्डीबजटी ि स्वास्थ्यबिृ सम्बन्धी 
सचेिनािजिक कायकु्रि 

७५,००० २२५२२ 

७६ 
आयजबेि िाखा सेवा तबस्िाि िथा र्निशत्त ब्वस्थापन 
ििब 

१,९०,००० २२४१३ 

७७ आयजबेि सेवा तबस्िाि िथा पचकि ुकायकु्रि १,३५,००० २२५२२ 

७८ इिेशक्टकि िथा इिेक्टोतनक्स िातिि ५,००,००० २२५२२ 

७९ किचुािी कल्याण कोर् १०,००,००० २१२१४ 

८० 
किचुािी िििा तबकास सम्बन्धी तबतबध कायकु्रि 
खच ु

४,७५,३२० २२५२२ 

८१ 
कृर्ी िाख कृर्क खेिी प्रतबतधहािे पजशस्िका िथा 
बजिेवटन प्रकासन 

५०,००० २२५२२ 

८२ कृर्ी िाखा ििकािी नसिुी सहयोग कायकु्रि ३,००,००० २२५२२ 

८३ 
कृर्ी िाखा िाटाै ेनिजना सकिन िथा ११ वटै 
वडािा स्थिगि िाटाैे वप.एच.परििण कायकु्रि 

८०,००० २२५२२ 

८४ कृर्ी िाखा कप क्रवटङ २५,००० २२५२२ 

८५ कृर्ी िाखा घजशम्ि िातिि १,६०,००० २२५२२ 

८६ 
कृर्ी िाखा ििकािी बािीिा फेिाैेिेन ट्याप तबििण 
कायकु्रि 

५०,००० २२५२२ 

८७ कृर्ी िाखा ििकािी तितन वकट ववििण कायकु्रि ३,००,००० २२५२२ 

८८ कृर्ी िाखा बहजउदे्धश्यीय संकिन केन्र तनिाुण १५,००,००० २२५२२ 

८९ कृर्ी िाखा बािी उपचाि सेवा १,००,००० २२५२२ 

९० 
कृर्ी िाखा िाटाै ेतितनल्याब सचािनका िागी 
आवस्याक सािग्री उपकिण िथा िसायन खरिि 

५,००,००० २२५२२ 

९१ 
कृर्ी िाखा िाटाै ेसजधाि कायकु्रि कृर्ीच जन अनजिान 
कायकु्रि साझेिािी ७,००,००० २२५२२ 

९२ 
कृर्ी िाखा ववद्यािय कृर्ी सैिाशन्ि िथा प्रयाैेगात्िक 
शििा कायकु्रि िा.तब.िा १,१०,००० २२५२२ 

९३ कृर्ी िाखा सशर्उन खेिी ववस्िाि ५०,००० २२५२२ 

९४ कृर्ी िाखा वािी ववकास सहयोग कायकु्रि ३,७५,००० २२५२२ 

९५ कानजनी सल्हाकािको पिािि ुकिाि सेवा िजल्क २,३०,००० २२४१३ 

९६ कायािुय सािाग्री भतू्तानी िावयत्व १,९८,६८९ २२३११ 

९७ वकसोरिहरुकािातग Self defence सम्बशन्ध िातिि ३,००,००० २२५२२ 

९८ खोिा िर्िजिहरुको िजघटुना तबिा कायकु्रि ३,००,००० २२५२२ 
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९९ 
गि काैे िावयत्व र्जकेखाडी सािजिावयक वनको िकि 
वफिाु िाग भइ आएको १,००,००० २८२१९ 

१०० गि बर्कुा अन्य िावयत्व १,३७,६६,५७०.६१ २८९११ 

१०१ गि तबगि काैे प जस्िक िथा पत्रपतत्रका खच ु २,६६,०१७ २२३११ 

१०२ 

नगि कायाुपातिका कायािुय ि वडा कायािुय को 
सिेि सगठन िथा ब्यावस्थापन सबेिण तबिेर्ज्ञ 
पिािि ुसेवा 

५,००,००० २२४११ 

१०३ नगि तडशर्टि प्रोफायि ियािी कायकु्रि २०,००,००० २२४११ 

१०४ 
नगि प्रिजख बाट तनणयु हजने गिी प्रस्िाबिा आधािीि 
कायकु्रि 

५,९५,००० २६४१३ 

१०५ नगिपातिक सघ नतबकिण िजल्क १,००,००० २२४१९ 

१०६ नगिस्ििीय खेिकज ि तबकास कायाुक्रि ५,२६,४८५ २२५२२ 

१०७ नगिस्ििीय तबपि ब्यवस्थापन कोर् खच ु ४५,००,००० २७२१२ 

१०८ 
नगिस्ििीय यजवा िशिि कायकु्रि नगि यजवा सतिति 
को तसफािीस अनजसाि 

४,५०,००० २२५२२ 

१०९ नगिस्ििीय सािाशर्क तबकास अन्य िेत्र ३,५०,००० २२५२२ 

११० 
न्यावयक सतिति िथा िेितििाप सम्बन्धी सिोकािवािा 
सग अविाैकेन भ्रिण िथा अन्ििकृया खच ु

२,००,००० २२५२२ 

१११ 
न्यावयक सतिति िेितििाप सम्बन्धी आधािभ जि िातिि 
कायकु्रि खच ु

३,००,००० २२५२२ 

११२ तनतििु सावरु्तनक सम्पशत्तको िििु सम्भाि खच ु २,५९,७३६ २२२३१ 

११३ पिातधकािी बैठक भत्ता १,८४,००० २११४१ 

११४ प्र.िोर्गाि कायकु्रि अन्य सािाग्री खरिि खच ु २,००,००० २२३१९ 

११५ प्रधानिन्त्री िाैेर्गाि कायकु्रि सािाग्री खरिि ३,००,००० २२३११ 

११६ 

पिज तबकास िागि साझेिािीिा खसीबाख्रा सकिन 
िथा तबक्री केन्र स्थापनाका िागी टहिा िथा 
कम्पाउण्ड तनिाुण काय ु

३,००,००० २२५२२ 

११७ पिज तबकास िाखा भ्याशक्सनटेििाइ पारिश्रिीक २४,००० २२५२२ 

११८ पिज तबकास िाखा कायकु्रि अतभिजखीकिण गोष्ठी २०,००० २२५२२ 

११९ पिज तबकास िाखा पिशर्बी तनयन्त्रण कायकु्रि ५०,००० २२५२२ 

१२० 
पिज िाखा कृर्किाइ प्रातबधीक िातिि अविोकन 
भ्रिण 

५०,००० २२५२२ 

१२१ 
पिज िाखा गाइ भैसी पािन िथा िोग तनयन्त्रण 
िािीि २ दिन 

८०,००० २२५२२ 

१२२ पिज िाखा चल्िािा कृर्किाइ प्रोत्साहन १६,६३,००० २२५२२ 

१२३ पिज िाखा र्जकाको और्धी खरिि िथा तबििण १,८१,५०० २२५२२ 
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१२४ 
पिज िाखा वटट तडवपङ िथा थजनेिो िोगको िागी 
और्धी िथा सािग्री खरिि ि तबििण कायकु्रि 

५०,००० २२५२२ 

१२५ पिज िाखा थजनेिो परििण १२,००० २२५२२ 

१२६ 
पिज िाखा थजनेिो िोग पिीिण िथा और्धी ि सािग्री 
खरिि िथा तबििण 

१,२०,१५० २२५२२ 

१२७ पिज िाखा िैतब प्रकोपका िागी आवश्यक कायकु्रि १,००,००० २२५२२ 

१२८ 
पिज िाखा प्राथिीक उपचाि पिशर्तब तनयन्त्रणको 
िागी कायाुियिा और्धी ब्यवस्थापन ३ स्थानिा १,४८,१३५ २२५२२ 

१२९ पिज िाखा पिज तबकास िाखा अनजगिन, िूल्यांकन खच ु ४०,६०० २२५२२ 

१३० 
पिज िाखा बगजि प्रवधनु कायकु्रि साझेिािी म्याशचङ 
फण्ड 

३,३८,९१६ २२५२२ 

१३१ पिज िाखा बाख्रा तबकास सम्बन्धी तबतभन्न वक्रयाकिाप ९३,५२० २२५२२ 

१३२ 
पिज िाखा िोग सतभिेुन्स िथा फि ुअनजगिन ि 
तनिीिण 

१३,००० २२५२२ 

१३३ 
पिज िाखा सेकस तसिेन िगायि अन्य सािाग्री िथा 
ढजवानी १,५२,८०० २२५२२ 

१३४ पिज िाखा सतभिेुन्स २४,००० २२५२२ 

१३५ 
पिज िाखा हयाचिी स्थापना -हयाचािी िेसीन िगायि 
अन्य सािाग्री खरिि 

६,००,००० २२५२२ 

१३६ पिज िाखा कज खजिा पािन िातिि १,१०,००० २२५२२ 

१३७ पिज िाखा कज खजिाकाैे िाउ िथा भािे खरिि १,८०,००० २२५२२ 

१३८ पिज िाखा गाइ भैसी पािन िथा िोग सम्बन्धी िातिि ८०,००० २२५२२ 

१३९ पिज िाखा ्यािेन्ट स्टककाै ेिागी खाैेि तनिाुण ५,००,००० २२५२२ 

१४० पिज िाखा पिज तबकास िाखा रे्नेटि खरिि ४,००,००० २२५२२ 

१४१ 
पिज िाखा भ्याशक्सनेिन -िानीखेि गम्वििो िियाक्स 
फिपक्स आिी १,१०,००० २२५२२ 

१४२ 
पिज िाखा तसिेन नाइटे्रर्न तसफ्ट ग्िोव उपकिण 
िगायि अन्य सािाग्री खरिि िथा ढजवानी सवहि 

१,१९,००० २२५२२ 

१४३ 
पिजपशि तबकास िाखा पिज सेवा ववस्िाि कायकु्रि- 
किचुािी किाि 

२,८१,००० २२४१३ 

१४४ 
बर्ाि ठेक्का बाट सकिन भएकाैे िकडाउन काैे 
अबतधकाैे िकि वफिा ु २०,००,००० २८२१९ 

१४५ बािाबिणीय प्रभाव िजल्याङकन काय ुसजची पिािि ुसेवा १,००,००० २२४११ 

१४६ 
तबद्याियिा कायिुि Gender Focal Point हरुिाइ 
बाििनोसािाशर्क पिािि ुिातिि 

२,००,००० २२५२२ 

१४७ तबिा िथा नवीकिण खच ु ५,००,८७२ २२२१४ 

१४८ भ्रिण खच ु १,५०,००० २२६१२ 
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१४९ भार्ा किा सावहत्यका अन्य कायकु्रि १,००,००० २२५२२ 

१५० तभते्त पतत्रका प्रकािन १,००,००० २२५२२ 

१५१ 
ििन भण्डािी फाउण्डेिन छात्रबदृ्धी अनजिान तनिन्िििा 
कायकु्रि 

५,००,००० २६४१३ 

१५२ िेशिनिी िथा और्ाि िििु सम्भाि िथा सिािन खच ु ५,५०,८७५ २२२२१ 

१५३ िसिन्ि िथा कायािुय सािाग्री ३,००,००० २२३११ 

१५४ 
िवहिा तबकास िथा बािबातिका प्रवधनुात्िक 
कायकु्रिहरु 

२,११,००० २२५२२ 

१५५ िवहिा िशिि ढाका बजनाई िातिि ५,००,००० २२५१२ 

१५६ िाैैर् जिा प्रतबतध िििु सभाि ३,००,००० २२२२१ 

१५७ िार्श्व प्रिेपण का िागी सेवा ि पिािि ुखच ु ५,००,००० २२४११ 

१५८ िोकसेवा आयोग किा २,००,००० २२५२२ 

१५९ वडा न ११ का िातग यजवा खेिकज ि िथा संस्कृति २,५०,००० २२५२२ 

१६० 
वडा न २ गि बर् ुअतितथ सत्काि िथा कायािुय 
ववववध खच ु

६०,७७० २२७११ 

१६१ 
वडा न ३ अतितथ सत्काि िथा कायािुय ववववध खच ु
िावयत्व भतू्तानी २२,४९३ २२७११ 

१६२ वडा न ३ का िातग यजवा खेिकज ि िथा संस्कृति २,५०,००० २२५२२ 

१६३ 
वडा न ४ रे्ष्ठ नागरिक तििन केन्र ििा कपडा 
खाट िथा अन्य सािाग्री खरिि कायकु्रि 

१,५०,००० २२५२२ 

१६४ वडा न ६ का िातग यजवा खेिकज ि िथा संस्कृति २,५०,००० २२५२२ 

१६५ 
वडा न ७ ितनश्चिे बहजिजखी क्याम्पस सचािन िथा 
ब्यवस्थापन अनजिान 

८,००,००० २२५२२ 

१६६ वडा स्ििीय िेितििापकिाु िाइ यािायाि खच ु १,११,७०० २२५२२ 

१६७ ववपन्न िवहिा िशिि सीपिूिक प्रशििण ५,००,००० २२५१२ 

१६८ शििक िातिि २,००,००० २२५२२ 

१६९ शििा िाखा किाकोठा सजधाि कायकु्रि ५०,००० २६४१२ 

१७० शििा िाखा स्थानीय पाठ्यक्रि तनिाुण ५०,००० २२५२२ 

१७१ 
शििा िाखा अन्ििावष्ट्रय सािििा िथा िावष्ट्रय शििा 
दिवि िनाउन 

२,००,००० २२५२२ 

१७२ शििा िाखा बािववकास किािा िैशिक सािाग्री २,१८,००० २२५२२ 

१७३ शििा िाखा स्वचछ खानेपानी व्यवस्थापन कायकु्रि १,५०,००० २६४१२ 

१७४ 

संशघय िोकिाशन्त्रक गणिन्त्र स्थापनाथ ु
सवहि,घाइिे,अपाङ्ग िार्नैतिक वपवढिका िातग 

आत्ितनभिु कायकु्रि 

५,००,००० २२५२२ 

१७५ सजचना प्रतबधी सचािन गाैेष्ठी सचािन खच ु १,००,००० २२५२२ 
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१७६ 
सबै वडािा रे्.ना. िशिि वडा कायकु्रि रु. पचास 
हर्ािका िििे 

४,५०,००० २२५२२ 

१७७ 
सभिु कम््यजटि वप्रन्टि अन्य तबधजिीय उपकिण पाटुस 
खरिि 

२,००,००० २३१११ 

१७८ सवािी साधन िििु खच ु १९,७९,८७० २२२१३ 

१७९ स्वास्थ्य तबिा कायकु्रि २५,००,००० २११२३ 

१८० 
स्वास्थ्य िाखा उपिेयि सग आिा ि शििज सजििा -
PNC VISIT आिी कायकु्रि 

२,२०,००० २२५२२ 

१८१ 
स्वास्थ्य िाखा िििा बवृद्ध एव उत्प्रिेक कायकु्रि 
खच ु

७६,००० २२५२२ 

१८२ 
स्वास्थ्य िाखा खोप िथा गाउघि शक्ितनक सिािन 
यािायाि इन्धन खार्ा खच ु

५०,००० २२५२२ 

१८३ 
स्वास्थ्य िाखा सहकािे बाि किा शिशिका 
ब्यावस्थापन 

१,२०,००० २२४१३ 

१८४ स्वास्थ्य िाखा अर्जनुधािा क्वािेन्टाइन ब्यवस्थापन ५,००,००० २२५२२ 

१८५ स्वास्थ्य िाखा सहकािे बाि किा सिािन ८०,००० २२५२२ 

१८६ सहकािी उिोग िथा बाशणज्य कायकु्रि खच ु ५०,००,००० २८९११ 

१८७ सावहत्य सरृ्ना िातिि ि बािसंन्र्ाि गठन १,५०,००० २२५२२ 

१८८ वहसा वपवढि िवहिाकािातग िाहाि कोर् स्थापना ५,००,००० २२५२२ 

८०११२४०१११० - अर्जनुधािा नगिपातिका प्रिासतनक खच ु

१८९ अनजगिन, िूल्यांकन खच ु १५,००,००० २२६११ 

१९० अन्य वफिा ु ५,००,००० २८२१९ 

१९१ अन्य भत्ता १,००,००० २११३९ 

१९२ अन्य सम्पशत्तहरूको संचािन िथा सम्भाि खच ु ५,००,००० २२२९१ 

१९३ अन्य सािाशर्क सहायिा १५,००,००० २७२१९ 

१९४ इन्धन (कायािुय प्रयोर्न) ४०,००,००० २२२१२ 

१९५ किचुािी कल्याण कोर् २०,००,००० २१२१४ 

१९६ 
किचुािी पयटुन कार्- आधािभ जि ििब िानको १० 
दिनको ििबिे हजन आउने िकि 

२०,००,००० २११३५ 

१९७ किचुािी प्रोत्साहन िथा पजिस्काि ३५,५०,००० २११३५ 

१९८ किचुािीको बैठक भत्ता १५,००,००० २११३४ 

१९९ किाि सेवा िजल्क २,५०,००,००० २२४१३ 

२०० कायािुय ववववध खच-ु बैठक सिािोह िगायि ३०,००,००० २२७११ 

२०१ घिभाडा- वडा कायाुिय सिेि १०,००,००० २८१४२ 

२०२ नेपाि नगिपातिका संघको सिस्यिा िजल्क ५०,००० २६४११ 

२०३ तनतििु सावरु्तनक सम्पशत्तको िििु सम्भाि खच ु १०,००,००० २२२३१ 

२०४ पत्रपतत्रका, छपाई िथा सूचना प्रकािन खच ु २०,००,००० २२३१५ 
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२०५ पिातधकािी बैठक भत्ता ५,००,००० २११४१ 

२०६ पानी िथा तबर्जिी १०,००,००० २२१११ 

२०७ पारिश्रतिक किचुािी ३,४५,००,००० २११११ 

२०८ पारिश्रतिक पिातधकािी १,२०,००,००० २१११२ 

२०९ पोिाक १८,००,००० २११२१ 

२१० वफल्ड भत्ता २,००,००० २११३३ 

२११ तबिा िथा नवीकिण खच ु ८,००,००० २२२१४ 

२१२ भ्रिण खच ु १०,००,००० २२६१२ 

२१३ िेशिनिी िथा और्ाि िििु सम्भाि िथा सिािन खच ु १०,००,००० २२२२१ 
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एि. आइु. एस. अपिेटि ि वफल्ड सहायको िातग 
सिाि खच ु

८,००० २२११२ 

४४५ 

औिो िथा कािार्ाि िाहािािी हजने िेत्रको छनौट 
गिी तबर्ादि छकुने (िेस्पोन्सीभ स्प्रइेङ सिेि), 
वकटर्न्य िोग तनयन्त्रण कायकु्रिको अनजगिन एवि ्
िूल्याङ्कन िथा वकटर्न्य िोग तनयन्त्रणका िातग 
बहजतनकाय अन्ििवक्रया गने 

३०,००० २२५२२ 

४४६ कृतत्रि गभाुधान तिसन कायकु्रि ४,००,००० २२५२२ 

४४७ 

किाि ैिः अहेब, अनिी (खोप सेवा कायकु्रि 
संचािनको िातग उचच वहिािी,पहाडी शर्ल्िाहरु ि 

िहा िथा उप िहानगिपातिका, संस्थागि शक्ितनक 
न.पा हरु) ९० र्ना 

५,२०,००० २२४१३ 

४४८ 

ियिोगका र्ोशखि सिजह िथा स्वास्थ सेवाको पहजच 
कि भएका सिजिायिा सकृय ियिोग खोर्पडिाि 

कायकु्रि, घिपरिवािका सिस्यहरूको सम्पकु परििण, 

सिजिायिा ियिोगका वविािीहरूको खोर्पडिािका 
िातग िभिा अतभवृवद्ध िथा परिचािन । 

१,२०,००० २२५२२ 

४४९ 
कृवर् िथा पिज सेवाका एक गाूँउ एक प्राववतधकहरुको 
ििव भत्ता १,८७,००० २२४१३ 

४५० 
कृवर्, पिजपन्छी िथा ित्स्य िथ्याकं अध्यावतधक 
कायकु्रि 

१,००,००० २२५२२ 

४५१ कािका िातग पारिश्रतिक अनजिान ११,२२,००० २२५२२ 

४५२ कािका िातग पारिश्रतिक अनजिान (यजवा रुप) ४१,००० २२५२२ 

४५३ कािका िातग पारिश्रतिक अनजिान (यजवा रुप) ३८,००,००० २२५२२ 

४५४ कायकु्रि प्रचािप्रसाि खच ु १,००,००० २२५२२ 

४५५ वकसान सूचीकिण कायकु्रि ३,१३,००० २२५२२ 

४५६ 
कोतभड - १९ का कािण उत्पन्न परिशस्थतििा तसकाइ 
सहर्ीकिणका िातग िैशिक कायकु्रि 

४,६६,००० २२५२२ 

४५७ 
कोतभड - १९ का कािण उत्पन्न परिशस्थतििा तसकाइ 
सहर्ीकिणका िातग िैशिक कायकु्रि 

३४,००० २२५२२ 

४५८ 

कोतभड १९ िगायि ववतभन्न िहािािीर्न्य िोगहरुको 
िोकथाि, तनयन्त्रण िथा तनगिानीका िातग 

सिोकािवािा सूँगको अन्ििवक्रया िथा RRT, 

स्वास्थ्यकिी परिचािन 

५०,००० २२५२२ 
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४५९ 

कोतभड १९ ववरुद्ध खोप अतभयान संचािन ब्यवस्थापन 
खच ु-पातिकास्िरिय सतििा िथा योर्ना ि पातिका 
िथा स्वास्थ्य सस्था स्िरिय सजपरिवेिण_ 

२,२४,००० २२५२२ 

४६० गणक िथा सजपिीवेिकको पारिश्रतिक १६,९६,००० २२४१३ 

४६१ गणक/सजपिीवेिक इन्टिनेट खच ु १,३०,००० २२११२ 

४६२ 

गरिबी तनवािणका िातग िघज उद्यि ववकास कायकु्रि 
संचािन तनिेशिका, २०७७ बिोशर्ि उद्यिीको 
स्ििोन्निी (आवश्यकिा पवहचानका आधाििा 
पजनिाुर्गी ि एडभान्स सीप ववकास िातिि कायकु्रि) 

५,००,००० २२५२२ 

४६३ 

गरिबी तनवािणका िातग िघज उद्यि ववकास कायकु्रि 
संचािन तनिेशिका, २०७७ बिोशर्ि िघज उद्यि 
ववकास िोडेििा नयाूँ िघज उद्यिी तसर्नुा गने 

२१,६०,००० २२५२२ 

४६४ 

डेंगज िगायिका वकटर्न्य िोगहरूको तनयन्त्रणका िातग 
िािखजटे्टको वासस्थान खोर्ी गिी िाभाु नष्ट गने 
अतभयान संचािन गने िथा सिोकािवािाहरूसंग 
अतभिजशखकिण गने 

१,००,००० २२५२२ 

४६५ ििब अैायजबेि १४,६५,००० २११११ 

४६६ 
िोवकएका ववद्याथीको दिवा खार्ाका िातग 
ववद्याियिाई अनजिान 

९८,३६,००० २६४१२ 

४६७ 
िोवकएका ववद्याथीको दिवा खार्ाका िातग 
ववद्याियिाई अनजिान 

७,१७,००० २६४१२ 

४६८ 
धान बािीको साना व्यवसावयक कृवर् उत्पािन केन्र 
(पकेट) ववकास कायकु्रि सिािन 

१२,००,००० २२५२२ 

४६९ 

तनयतिि खोप सजदृढीकिण, पूण ुखोपको िीगोपना ि 
सिसफाई प्रवद्र्धन कायकु्रि तनिन्िििाको िातग 
सजक्ष्ियोर्ना अद्यावतधक ि पातिका सिन्वय सतितिको 
अतभिजशखकिण ि योर्ना २ दिन ि पूणखुोप न.पा., 
गा.पा. सजतनशश्चििाको िातग स्वास्थ्यकतिबुाट वडािा 
घिधजिी सवेिण, पातिका ब 

२,२२,००० २२५२२ 

४७० 
प्रति ववद्याथी िागिका आधाििा शििण तसकाइ 
सािग्री एवि ्किा ८ को पिीिा व्यवस्थापन अनजिान 

३३,४१,००० २६४१२ 

४७१ 
प्रति ववद्याथी िागिका आधाििा शििण तसकाइ 
सािग्री एवि ्किा ८ को पिीिा व्यवस्थापन अनजिान 

२,४३,००० २६४१२ 

४७२ 
प्रािशम्भक बाि ववकास सहर्किाुहरुको पारिश्रतिक 
िथा ववद्यािय किचुािी व्यबस्थापन अनजिान 

५,१९,००० २६४१२ 

४७३ 
प्रािशम्भक बाि ववकास सहर्किाुहरुको पारिश्रतिक 
िथा ववद्यािय किचुािी व्यबस्थापन अनजिान 

७१,३८,००० २६४१२ 

४७४ प्राववतधक सहायकको ििव ३,६७,००० २२४१९ 
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४७५ प्राववतधक सहायकको पोसाक १०,००० २११२१ 

४७६ 
परिवाि तनयोर्न वकिोि वकिोिी िथा प्रर्नन ्स्वास्थ्य 
कायकु्रि 

३,२०,००० २२५२२ 

४७७ 

पिजपंिी आिीबाट हजने ईन्फज एन्र्ा, बड ुफ्िज, AMR, 

तसवष्टसकोतसस, टक्सो्िाज्िोतसस आदि ववतभन्न 
सरुवािोग सम्बशन्ध िोकथाि िथा तनयन्त्रणका िातग 
सचेिना कायकु्रि 

२०,००० २५२२१ 

४७८ 

पातिका स्िििा ैिः टाईुफाइड खोप अतभयान संचािन 
िथा तनयतिि खोपिा टाईुफाइड खोप िजरुवािको साथै 
तनयतिि खोप सजिढीकिण ि सिसफाई प्रबद्र्धनको 
िातग पातिका ि वडा खोप सिन्वय सतििी ि 
सिोकािवािाहरुको अतभिजशखकिण बैठक १ दिन 

३,५५,००० २२५२२ 

४७९ 

पातिका स्िििा स्वास्थ्य संस्थाहरुको िातसक बैठक, 

डाटा भेरिवफकेिन एवं गजणस्िि सजधाि साथै चौिातसक 
एवं बावर्कु सतििा 

१,००,००० २२५२२ 

४८० पाैेिाक आयजवेि ४०,००० २११२१ 

४८१ पोपण वविेर् (स्वास्थ्य) िेत्रका कायकु्रि सिािन ३,००,००० २२५२२ 

४८२ पोर्ण कायकु्रि १०,२३,००० २२५२२ 

४८३ 

पोर्ण संवेिनिीि (खानेपानी िथा सिसफाइ, कृवर्, 

पिजसेवा, िवहिा िथा बािबातिका, शििा ि िासकीय 
प्रवन्ध) िते्रका कायकु्रिहरू सिानि) 

५,००,००० २२५२२ 

४८४ तबद्यािय अैायजबेि िथा याैगे शििा कायकु्रि ८०,००० २२५२२ 

४८५ भ्रिण अनजगिन २,३०,००० २२६१२ 

४८६ 
ििेरिया, डेंगज, कािार्ाि, स्क्रब टाइफस आदि 
वकटर्न्य िोगको डाटा भेरिवफकेिन 

१०,००० २२५२२ 

४८७ 
िेशिनिी आर्ाि िथा फतनचुि िििु सम्भाि (सेवा 
केन्र सिािानाथ)ु 

९६,००० २२२२१ 

४८८ िसिन्ि सािान खरिि (सेवा केन्र सिािानाथ)ु १,८०,००० २२३११ 

४८९ िहगी भत्ता अैायजबेि ७२,००० २११३९ 

४९० 

िवहिा, बािबातिका, अपाङ्गिा भएका व्यशक्त, ज्येष्ठ 
नागरिक ि यौतनक िथा िैंतगक अल्पसंख्यक का 
िथ्याङ्क संकिन ि अधावतधक गने 

१,००,००० २२५२२ 

४९१ 
िाछाको साना व्यवसावयक कृवर् उत्पािन केन्र 
(पकेट) ववकास कायकु्रि सिािन 

१५,००,००० २२५२२ 

४९२ िाि ृिथा नवशििज कायकु्रि ९,००,००० २२५२२ 
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४९३ 

िाि ृिथा नवशििज कायकु्रि अन्िगिु आिा सजििा, 
गभवुिी उत्प्रिेणा सेवा, न्यानो झोिा ि तनिजल्क 
गभपुिन कायकु्रि 

१४,३६,००० २२५२२ 

४९४ 
िाध्यतिक िह किा (९-१०) िा अंग्ररे्ी,गशणि ि 
ववज्ञान ववर्यिा शििण सहयोग अनजिान 

२,०५,००० २६४१२ 

४९५ 
िाध्यतिक िह किा (९-१०) िा अंग्ररे्ी,गशणि ि 
ववज्ञान ववर्यिा शििण सहयोग अनजिान 

२८,१८,००० २६४१२ 

४९६ 

िाध्यतिक िहका स्वीकृि ििवन्िीका शििक, िाहि 
अनजिान शििक िातग ििब भत्ता अनजिान (वविरे् 
शििा परिर्ि अन्ििगिका शििक/किचुािी,प्राववतधक 
धािका प्रशििक सिेि) 

२,६२,००,००० २६४१२ 

४९७ यािायाि खच ु(गणक िथा सजपिीवेिक) ५,८५,००० २२५२२ 

४९८ िाष्ट्रपति ितनङ्ग तसल्ड प्रतियोतगिा (स्थानीय िहस्ििीय) १,००,००० २६४१२ 

४९९ 

िावष्ट्रय िवहिा स्वास्थ्य स्वयंसेववका कायकु्रि (पोिाक 
प्रोत्साहन, यािायाि खच,ु वावर्कु सतििा गोष्ठी ि 
दिवस िनाउने खच ुसिेि) 

६,००,००० २२५२२ 

५०० 
िावष्ट्रय याैेग दिवस /अिावष्ट्रय याैेग दिवस धन्वििी 
दिवस 

३०,००० २२५२२ 

५०१ िोर्गाि संयोर्कको ििव ४,६८,००० २२४१९ 

५०२ िोर्गाि संयोर्कको पोसाक १०,००० २११२१ 

५०३ िोर्गाि सेवा केन्र - अनजगिन िूल्याैंकन ८५,००० २२६११ 

५०४ िोर्गाि सेवा केन्र - कायाुिय संचािन खच ु ५०,००० २२३११ 

५०५ िोर्गाि सेवा केन्र - ववववध खच ु ४०,००० २२७११ 

५०६ िोर्गाि सेवा केन्र -सिाि खच ु ३०,००० २२११२ 

५०७ िोर्गाि सहायकको ििब ३,६७,००० २२४१९ 

५०८ िोर्गाि सहायकको पोिाक भत्ता १०,००० २११२१ 

५०९ ववद्यािय सिािन िथा व्यवस्थापन अनजिान २१,१४,००० २६४१२ 

५१० ववद्यािय सिािन िथा व्यवस्थापन अनजिान १,५४,००० २६४१२ 

५११ 

ववद्यािय स्वास्थ्य शििा/आिा सिजह िथा िवहिा 
स्वास्थ्य स्वयंसेववकाहरूका िातग सािाशर्क व्यवहाि 
परिविनु कायकु्रि 

१,००,००० २२५२२ 

५१२ 
ववद्याियिा िैशिक गजणस्िि सजदृढीकिण एवि ्
कायसुम्पािनिा आधारिि प्रोत्साहन अनजिान 

४८,३६,००० २६४१२ 

५१३ 
ववद्याियिा िैशिक गजणस्िि सजदृढीकिण एवि ्
कायसुम्पािनिा आधारिि प्रोत्साहन अनजिान 

३,५२,००० २६४१२ 
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५१४ 

ववभागिे उपिव्ध गिाएको िातिि खाका बिोशर्ि 
घटना ििाु िथा सािाशर्क सजििा सम्बन्धिा 
नपा/गापा, वडा कायाुियका किचुािीहरुको िातग 
िातिि िथा र्नप्रतितनतधहरुिाई अतभिजशखकिण 
कायकु्रि सिािन 

२,९४,००० २२५२२ 

५१५ 

ववतभन्न सरुवािोग, नसने िोग, र्जनोवटक, िानतसक 
स्वास्थ्य सम्बशन्ध अन्ििवक्रया कायकु्रि िथा दिवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्िहत्या िोकथाि दिवस, िानतसक स्वास्थ्य दिवस, 

अल्र्ाईिि दिवस, िेतबर् दिवस, ववश्व औिो दिवस) 
िनाउन े

१,२०,००० २२५२२ 

५१६ ववववध खच ुस्थानीय िह १,५५,००० २२७११ 

५१७ 

िैशिक पहजूँच सजतनशश्चििा, अनौपचारिक िथा वैकशल्पक 
शििा कायकु्रि (पिम्पिागि ववद्यािय, वैकशल्पक 
ववद्यािय, सािििा ि तनिन्िि शििाका कायकु्रि 
सिेि) 

१०,४७,००० २६४१२ 

५१८ 

िैशिक पहजूँच सजतनशश्चििा, अनौपचारिक िथा वैकशल्पक 
शििा कायकु्रि (पिम्पिागि ववद्यािय, वैकशल्पक 
ववद्यािय, सािििा ि तनिन्िि शििाका कायकु्रि 
सिेि) 

७६,००० २६४१२ 

५१९ 
सिाि सािाग्री प्रसािण िथा छपाइु (सिाि ि पूँहजच 
अतभयान सिािान) २,४०,००० २२३१५ 

५२० 
स्िनपायी अैािा िाइ िािशृििज सजििाथ ुिजग्धबधकु 
र्डीबजटी र्न्य अैाैरै्धी तबििण कायकु्रि 

१,००,००० २२५२२ 

५२१ 

स्थिगि अनजशििण गरि स्वास्थ्यकतिहुरूको िििा 
अतभवृशध्ि एवं िथ्यांङकको गजणस्िि सजतनशश्चि, 

ियिोगका कायकु्रिको अध ुबावर्कु सतििा िथा 
उपचाि नतिर्ाको कोहटु ववश्लरे्ण 

३५,००० २२५२२ 

५२२ 
स्थानीय िहका किचुािी ि र्नप्रतितनतधहरुको िातग 
अनजगिन िथा िजल्याकन खच ु

८८,००० २२६११ 

५२३ 
स्थानीय िहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. ि 
अस्पिािहरुिा कायिुि किचुािीहरुको ििव 

१,३१,४०,००० २११११ 

५२४ 
स्थानीय िहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. ि 
अस्पिािहरुिा कायिुि किचुािीहरुको पोर्ाक 

४,००,००० २११२१ 

५२५ 
स्थानीय िहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. ि 
अस्पिािहरुिा कायिुि किचुािीहरुको िहगी भत्ता ९,६०,००० २११३२ 
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५२६ 

सम्भाव्य उत्पािनको उत्पािकत्व ि बर्ाि प्रतिस्पधाु 
बवृद्ध गनकुा िातग कशम्ििा ५ र्नाको सिजहिा प्रतबतध 
हस्िान्ििण 

१,४०,००० २२५२२ 

५२७ 

स्वास्थ्य संस्थािा आकशस्िक अवस्थािा औसतध एवं 
ल्याब सािाग्री ढजवानी, िेकतडङु िथा रिपोवटुङका िातग 
फि ुफििेट छपाइ िथा फोटोकपी, ई-वट.तब िशर्स्टि 
अध्यावतधक, ववश्व ियिोग दिवस सम्बन्धी कायकु्रि 

४५,००० २२५२२ 

५२८ 
सािजिावयक ववद्याियका छात्राहरुिाई तनिजल्क 
स्यातनटिी ्याड ब्यवस्थापन 

२४,१६,००० २२५२२ 

५२९ 
सािजिावयक ववद्याियका छात्राहरुिाई तनिजल्क 
स्यातनटिी ्याड ब्यवस्थापन 

१,७६,००० २२५२२ 

५३० 
सावरु्तनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िातग तनिजल्क 
पाठ्यपजस्िक अनजिान 

३,३९,००० २२५२२ 

५३१ 
सावरु्तनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िातग तनिजल्क 
पाठ्यपजस्िक अनजिान 

४६,६४,००० २६४१२ 

५३२ 
सावरु्तनक ववद्याियिा अध्ययनिि ववद्याथीहरुका िातग 
छात्रबशृत्त (आवासीय िथा गैिआवासीय) १३,६२,००० २७२११ 

५३३ 
सावरु्तनक ववद्याियिा अध्ययनिि ववद्याथीहरुका िातग 
छात्रबशृत्त (आवासीय िथा गैिआवासीय) ९३,००० २७२११ 

५३४ 
तसतबआईएिएनतसआई Onsite कोशचंङ्ग ि सििा िथा 
पहजूँच कायकु्रि 

२,००,००० २२५२२ 

५३५ 
हाशत्तपाईिे िोग तबरूध्िको आि और्धी सेवन (MDA) 

कायकु्रि सिािन (१३ शर्ल्िाका १३८ पातिकाहरू) ९,७०,००० २२५२२ 

५३६ 
वहउूँिे घाूँस खरिि िथा ववििण ५० प्रतििि िागि 
साझेिािीिा ढजवानी सवहि 

१,९४,००० २२५२२ 

५३७ 
वहउूँिे घाूँस खरिि िथा ववििण ५० प्रतििि िागि 
साझेिािीिा ढजवानी सवहि 

२,००,००० २२५२२ 

८०११२४०१५२१ - प्रिेि सिकािबाट हस्िान्िरिि कायकु्रि (िसि ुअनजिान) 

५३८ 
स्थानीय िहको िैंवङ्गक वहंसा तनवािणका िातग संििण 
कोर् स्थापना ५०,००० २२५२२ 

१ पंूर्ीगि ४२,०२,९८,३२८   

८०११२४०११०१ - अर्जनुधािा नगिपातिका 
१ आइइइ प्रतिवेिन ियािी ५,००,००० ३११३५ 

२ इर्िास तनिाुण ५,००,००० ३१११३ 

३ नगिस्ििीय सिपूिक कोर् २,००,००,००० ३११५९ 

४ 
तनिाुणातधन पगिा खोिा पजिको साइट वफतिङ्ग ि 
्िम्ब वाि तनिाुण- वडा नं ३ 

३,००,००० ३११७१ 
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५ पिजपति चोक (टोि) स्ििोन्निी- अर्जनुधािा ६ २,००,००० ३११७१ 

६ िहानन्ि चोकको गेट तनिाुण- अर्जनुधािा ६ २५,००,००० ३११५९ 

७ 
िेड्क्क्रस भवन िेशख पशश्चि एकान्िटोि हजिै िाधाकृष्ण 
िाग ुर्ोड्क्ने सडक कािोपते्र- अर्जनुधािा ७ 

१६,००,००० ३११७१ 

८ 
वडा न ७ कायाुिय िेशख पशश्चि किि गजिागाईको 
घिसम्ि कािोपते्र- अर्जनुधािा ७ 

६,००,००० ३११५१ 

९ ववद्यजि ववस्िाि िथा ह्यजि पाइप र्डान- अर्जनुधािा ५ ३,००,००० ३११७१ 

१० साधजटाि भान्सा घि घेिाबािा- अर्जनुधािा १ ५,००,००० ३११७१ 

८०११२४०११०४ - अर्जनुधािा नगिपातिका आयजवेि िाखा 
११ कायािुय भवन िििु सम्भाि ५,००,००० ३१११३ 

८०११२४०११०७ - अर्जनुधािा नगिपातिका स्वास्थ्य 

१२ स्वास्थ्य संस्थाहरुको िातग और्ाि, उपकिण खरिि २,००,००० ३११२२ 

८०११२४०११०९ - आ. व. २०७७/७८ को कायकु्रि तनिन्िििा 
१३ war-11 िहेन्र प्रसाईको घि छेउ िटबन्धन तनिाुण ५०,००० ३११५४ 

१४ ward- 10 ह्यजिपाइप खरिि िथा र्डान १,१९,८८३ ३११५९ 

१५ ward-10 ३ वटा तडप वोरिङ, टोि नं. ४ ३४,००० ३११५५ 

१६ 

ward-10 कातिस्थान-धाइर्न सडक खण्ड, तसंगािी 
खोिा कल्भटु तनिाुणिोकिान िेयाङ्वो घि छेउ, 

कल्भटु तनिाुण, वहिे खोिािा कल्भटु तनिाुण 

८,००,००० ३११७१ 

१७ ward-10 रे्ष्ठ नागरिक तििन केन्र ५,००,००० ३११५९ 

१८ ward-10 धाइर्न सडक ्िम्ब तनिाुण १,००,००० ३११५१ 

१९ ward-11 बसपाकु तभतत्र सडक कािोपते्र ५,००,००० ३११५१ 

२० 
ward-11 तिि डाडा िशिण सािबािी िागिुा कल्भटु 
तनिाुण 

५,००,००० ३११७१ 

२१ 
ward-2 साववक ४ नं. वाडिुा डजबेको इनाि, ट्यजबवेि 
िििु सिेि (िाशन्ि टोि सिेि) १,००,००० ३११५६ 

२२ ward-3 अधजिो वडा कायाुिय भवन तनिाुण २१,००,००० ३१११२ 

२३ 
ward-3 वडा कायाुिय अगाडी व्यवसावयक भवन 
तनिाुण 

८,५०,००० ३१११२ 

२४ 
ward-3 सजखानी खोिािा पजि उत्ति ििीण साइड 
िििु 

७३,०४१ ३११५१ 

२५ ward-4 र्िकन्या िशन्िि भौतिक सजधाि ५०,००० ३११५९ 

२६ ward-5 वडा न ५ ि ६ को तसिाना पजि तनिाुण ४,८३,४०४ ३११५१ 

२७ ward-5 िक्ष्िीपजि खानेपानी िििु १,००,००० ३११५६ 

२८ ward-7 कज िो िििु ४०,००० ३११५४ 

२९ ward-7 खानेपानी ववस्िाि कायकु्रि ३,००,००० ३११५६ 

३० ward-7 बांध पैनी तनिाुण १,००,००० ३११५५ 
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३१ ward-7 िेडक्रस िफु ५०,००० ३११५९ 

३२ ward-7 साझेिािी बोरिङ्ग ३,००,००० ३११५५ 

३३ ward-7 ह्यजि पाइप खरिि िथा र्डान २,००,००० ३११५९ 

३४ 
ward-8 खानेपानी टेकी नया सब्र्ी र्ाने बाटो सडक 
ववघजि ववस्िाि 

५,००,००० ३११५३ 

३५ ward-8 िाना गाउूँको पैनी िजहान िििु ५०,००० ३११५५ 

३६ 
अर्जनुधािा ४.५ ि ७ िा पने तबिीङ िागकुो तबस्ििृ 
परियोर्ना प्रस्िाब प्रतिबेिन पजर्ीगि पिािि ुसेवा १०,००,००० ३११३५ 

३७ 
आयजबेि कायािुय कम्पाउण्डवाि िििु िङ्गिाैकेन 
ग्राउण्ड िििु 

२,००,००० ३११७१ 

३८ आयजबेि कायािुयिा िाैचैािय तनिाुण/ िििु १,००,००० ३११५८ 

३९ 
कृर्ी िाखा प्राकृतिक र्रुपा पैनी िथा साना तसंचाई 
कायकु्रि 

१०,००,००० ३११५५ 

४० खानेपानी िथा सिसफाइ कायकु्रि खच ु ५,००,००० ३११५६ 

४१ र्रुवा सििण कायकु्रि २०,००,००० ३११५५ 

४२ र्िउत्पन्न प्रकाैेप तनयन्त्रण साझेिािी कायकु्रि ३०,००,००० ३११५४ 

४३ नगि गाैैिबका आयाैरे्नाहरु १७,००,००० ३१५११ 

४४ नगिका तबतभन्न स्थानिा हयूिपाइप ब्यवस्थापन ५,००,००० ३११७१ 

४५ नगिस्ििीय ग्रािीण तबधजिीकिण १०,००,००० ३११५३ 

४६ 
नगिस्ििीय बहजउिेश्यीय रे्ष्ठ नागिीक यजवा खेिकज ि 
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१३० वडा नं ९ भवन तनिाुण तनिन्िि िावयत्व २६,००,००० ३१११२ 

१३१ 
वविाुिोड न पा ि अर्जनुधािाको तसिानािा नािा 
तनिाुण- अर्जनुधािा ६ 

३,७०,००० ३११५९ 
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१३२ 

िवहि िार्न तगिी िागिुा पने तबरिङ्ग कज्वे तनिाुणको 
िातग ग्याववन व्यवस्थापनको िातग ि इ को आधाििा 
बरे्ट तबतनयोर्न- अर्जनुधािा ५ 

१५,००,००० ३११७१ 

१३३ 
सजखानी खोिा पजि तनिाुण तनिन्िि िावयत्व- अर्जनुधािा 
३ 

१,२०,००,००० ३११५१ 

८०११२४०१११२ - नगि गौिवका योर्नाहरु 

१३४ िजध्यर्न्य शचतिङ्ग भवन तनिाणु- अर्जनुधािा २ ५,००,००० ३१११२ 

१३५ 

नन्िीकेिि सजवेिीको घि िेशख फाल्गजन्ि चोक हजिै 
िंकि नेम्िाङ्गको घिसम्ि बर्ाि िेत्र सडक बत्ती- 
अर्जनुधािा २ ि ३ 

५,००,००० ३११५३ 

१३६ 
फोहोििैिा व्यवस्थापन (बाि उद्यान तनिाुण)- 
अर्जनुधािा ४ 

५,००,००० ३११५९ 

१३७ 
ितनश्चिे खजिजनावािी सडक टाङवटङ ि ववरिङ्ग पजिको 
टप ढिाई (रिपेयरिङ्ग)- अर्जनुधािा ७,८ ि १ 

१०,००,००० ३११७१ 

१३८ 

ितनश्चिे बर्ाि सौन्ियीकिण (प्रतििा व्यवस्थापन 
शव्हविभि हेम्टन िैत्री स्िम्भ ि अन्य िातिकहरु)- 
अर्जनुधािा ८ 

५५,००,००० ३११५९ 

१३९ 

सरुवा िोग िहािािी तनयन्त्रण HDU आइसोिेसन 
ितनश्चिे अस्पिाििा (नगिपातिका 800000, अतभयान 
नेपाि िाफुि थप रु 8,00,000/- ि अर्जनुधािा िशिण 
कोरिया सहयोग 67,000/-)- 

८,००,००० ३१११२ 

१४० सहकािे झिना संििण- अर्जनुधािा २ १५,००,००० ३११५९ 

१४१ साठीिजिेिा बजद्धिूति ुस्थापना गने- अर्जनुधािा २ ५,००,००० ३११५९ 

८०११२४०१२०१ - अर्जनुधािा नगिपातिकावडा नं.१ 

१४२ किशचउडे खोल्सी कल्भटु तनिाुण ७,००,००० ३११५१ 

१४३ ख्याि चापागाईको घि उत्ति बाटो िििु ३,००,००० ३११७१ 

१४४ खैिेनी बाघे खोल्सी िििु १,५०,००० ३११५९ 

१४५ गौिजखी बाटो िििु ५०,००० ३११७१ 

१४६ 
चक्र िािाङ्गको घि पशश्चि होि फज यािको घि उत्ति 
बाटो ग्राभि 

१,००,००० ३११५१ 

१४७ ज्याङछजङ छोतिङ्ग गजम्बा भौतिक पूवाुधाि व्यस्थापन ३,००,००० ३११५९ 

१४८ टंक तििेिको घि पूव ुबाटो िििु ५०,००० ३११७१ 

१४९ पाचथिे खोल्सी िििु २,००,००० ३११७१ 

१५० फाल्गजनन्ि तनसावहि गजरुकज ि िििु सम्भाि ३,००,००० ३११५९ 

१५१ बाटो िििु २,००,००० ३११७१ 

१५२ भ जतिगि तसंचाई कायकु्रि १,००,००० ३११५५ 

१५३ तभते्त पैनी तसचाई पाइप खरिि २,५०,००० ३११५५ 
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१५४ 

तभि चम्िागाईको घि उत्ति वटका िकान्रीको 
घिसम्ि तसस्ने चोक पूव ुववरिङ्ग खोिासम्ि बाटो 
ग्राभि 

४,००,००० ३११७१ 

१५५ िाटे बाटो िििु २,००,००० ३११७१ 

१५६ ववतभन्न बखे पैनी िजहान िििु २,००,००० ३११७१ 

१५७ ववतभन्न ववद्यािय स्ििउन्नति िथा िििु सम्भाि ४,००,००० ३११६१ 

१५८ ववष्णज नेपािको घि पशश्चि बाटो ग्राभि ५०,००० ३११५१ 

१५९ िंकिाचाय ुिाग ुकािोपते्र ६५,००,००० ३११५१ 

१६० िवहि चोक पशश्चि ि फन बोड ुबाटो सडक ग्राभि १,५०,००० ३११५१ 

१६१ सडक बत्ती र्डान कायकु्रि २,००,००० ३११५३ 

१६२ 
सिावहाि सािजिावयक भवन स्िि उन्नति िथा िििु 
सम्भाि 

१,००,००० ३११६१ 

१६३ सयपत्री यजवा क्िव तसस्ने भवन तनिाुण िथा िििु २,००,००० ३११६१ 

१६४ साधजटाि वविान र्ाने बाटो िििु १,००,००० ३११७१ 

१६५ तसद्धाथ ुयजवा क्िव सािकटेिी भवन तनिाुण िथा िििु २,००,००० ३११६१ 

१६६ हेिपाइप खरिि, र्डान कायकु्रि ५,००,००० ३११५९ 

८०११२४०१२०२ - अर्जनुधािा नगिपातिकावडा नं.२ 

१६७ 
९ न पैनीको इिाका बाटोको िशिणिा ५० प्रतििि 
सहभातगिािा ्िशम्वङ तनिाणु 

१,५०,००० ३११५९ 

१६८ 

कज वेि कोइिािाको घि िजतनबाट पूण ुआचाुयको 
घिसम्िको कज िाि गाउं िथा वडा कायाुिय िेशख 

पशश्चि तििनचोक सम्ि बाटो तनिाुण 

४,५०,००० ३११७१ 

१६९ कृष्ण िंगािको घि छेउ होिीिा ्िम्ब तनिाुण ६०,००० ३११५९ 

१७० खाििा इनाि तनिाुण १,२५,००० ३११५६ 

१७१ गांर्ावािी सािजिावयक भवन तनिाुण ५,००,००० ३१११२ 

१७२ चौिासे िािे र्ाने सडक िििु २,००,००० ३११७१ 

१७३ चौिासे ि्टन पैनीिा कल्भटु तनिाुण ३,००,००० ३११५१ 

१७४ 
ज्ञानेन्र रिर्ािको घिबाट सावंाको घिसम्िको सडक 
िििु 

१,४०,००० ३११७१ 

१७५ रे्ष्ठ नागरिक टहिा तनिाुण २,००,००० ३११५९ 

१७६ डांडा गाउं पाडेखोल्सीिा छेउ इनाि तनिाुण १,२५,००० ३११५६ 

१७७ िाहािटाििा कज वा तनिाुण ५०,००० ३११५६ 

१७८ फाल्गजन्ि चोक आसपास सडक बत्ती ३,००,००० ३११५३ 

१७९ फाल्गजनन्ि चोकबाट बेिटाि र्ोड्क्ने बाटो कािोपते्र २०,००,००० ३११५१ 

१८० 
भोिेनीबाट िाहािटाि र्ान ेसडक खण्डको पांडे 
खोल्सीिा कल्भटु तनिाुण 

३,००,००० ३११७१ 

१८१ िािेबाट खोर्पजि र्ान ेबाटो िििु २,००,००० ३११७१ 
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१८२ िा्चेटाि र्ाने बाटोको ववच खण्ड िििु २,००,००० ३११७१ 

१८३ वडा कायाुियबाट इिाका र्ोड्क्ने बाटो कािोपते्र ३०,००,००० ३११५१ 

१८४ वडा तभत्रका सडक पजन तनिाुण िथा सडक िििु १०,००,००० ३११७१ 

१८५ व्िज हेभन र्ान ेबाटो िििु २,००,००० ३११७१ 

१८६ ववद्यजिीकिण कायकु्रि २,५०,००० ३११५३ 

१८७ सडक बत्ती र्डान कायकु्रि २,००,००० ३११५३ 

१८८ सहकािे र्ाने बाटो िििु २,००,००० ३११७१ 

१८९ ह्यिज पाइप खरिि िथा व्यवस्थापन ५,००,००० ३११७१ 

१९० ह्यजि पाइप व्यवस्थापन १,००,००० ३११७१ 

८०११२४०१२०३ - अर्जनुधािा नगिपातिकावडा नं.३ 

१९१ इनाि वोरिङ्ग ३,००,००० ३११५५ 

१९२ इनाि वोरिङ्ग २,००,००० ३११५५ 

१९३ खानेपानी पाइप ववस्िाि १,००,००० ३११५६ 

१९४ खोिा िटबन्धन िथा ववतभन्न स्थानिा िििु ४,००,००० ३११५४ 

१९५ 
र्जकेखाडी सािजिावयक वन कैििे िाहसंस्काि स्थििा 
चौिािी तनिाुण 

२,५०,००० ३११५९ 

१९६ 
र्जकेखाडी सािजिावयक वन कैििे िाहसंस्काि स्थििा 
सावरु्तनक िौचािय तनिाुण 

१,००,००० ३११५९ 

१९७ र्जकेखाडी सािजिावयक वन कैििे व्याििािा २,५०,००० ३११५९ 

१९८ 
र्जकेखाडी सािजिावयक वन िेशख िजशक्त्त भटटिाईको 
घिसम्ि बाटो िििु िथा ह्यजि पाइप र्डान 

५,००,००० ३११७१ 

१९९ 
र्जकेखाडी सािजिावयक वन साझेिािी कायकु्रि 
िाहसंस्काि स्िम्भ तनिाुण 

३,००,००० ३११५९ 

२०० र्निा िावव सभा हििा फतनचुि खरिि १,००,००० ३११२३ 

२०१ तडप बोरिङ्ग २,००,००० ३११५५ 

२०२ 
डोिबहािजि खािीको घि छेउ गैिीगाउंिा कल्भटु 
तनिाुण 

४,००,००० ३११५१ 

२०३ 
दितिप िाईको घि उत्ति पग्िा खोिािा कल्भटु 
तनिाुण 

८,००,००० ३११५१ 

२०४ पाइप ववस्िाि िथा िििु २,००,००० ३११५६ 

२०५ बजढी सजखानी पवहिो िथा बाटो िििु ५,००,००० ३११७१ 

२०६ भानज आधािभ जि ववद्यािय फतनचुि खरिि ५०,००० ३११२३ 

२०७ िान भक्त्त शे्रष्ठको घि पूव ुकल्भटु िथा बाटो िििु ८,००,००० ३११७१ 

२०८ ववधजि ववस्िाि २,००,००० ३११५३ 

२०९ 
ववतभन्न धातिकु स्थि िथा िठ िशन्िि भौतिक पजवाुधाि 
सजधाि िथा अनजिान 

३,००,००० ३११५९ 

२१० स्वास्थ्य कायाुिय एनािाइर्ि िेतसन खरिि २,५०,००० ३११२२ 
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२११ स्वास्थ्य कायािुय फतनचुि खरिि १,५०,००० ३११२३ 

२१२ 

साववक वडा न ६ को कािोपते्र तनिन्िि िथा ितिि 
बजढाथोकीको घिबाट पशश्चि डाडागाउं र्ान ेबाटो 
कािोपते्र 

५०,००,००० ३११५१ 

८०११२४०१२०४ - अर्जनुधािा नगिपातिकावडा नं.४ 

२१३ ककज वािी िािेखाि र्ोड्क्ने बाटो ग्राभेि २,००,००० ३११५१ 

२१४ 
तड एि सी ि तििडाडाबाट िोिण शे्रष्ठको घि र्ोड्क्ने 
बाटो ४,००,००० ३११५१ 

२१५ िवहझोडा घिेघजम्िी बाटो ग्राभि २,००,००० ३११५१ 

२१६ िवहझोडा सजकज म्बासी टोि टाङवटङ निी िटबन्धन १०,००,००० ३११५४ 

२१७ िवहझोडा स्वास्थ्य केन्र तनिाुण ४,००,००० ३११५९ 
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७५,००० ३११५५ 

३१० र्य िम्भ ज िाग ुतिक्स ग्राभि िथा स्ििउन्नति १,००,००० ३११७१ 

३११ 
र्य िम्भ ज िागिुा ्िम्ि वाि २०/८० को 
साझेिािीिा तनिन्िििा १,००,००० ३११५९ 

३१२ िजिबािी िेत्रिा १५० ति कािोपते्र तनिन्िििा ८,००,००० ३११५१ 

३१३ 
तिनकज न ेिन कज िाि िाईको घि हजिै चािपाने 
खोल्सीसम्िको बाटो स्ििउन्नति 

२,००,००० ३११७१ 

३१४ 
नगिपातिका र्ाने िोस्रो बाटो २० फज ट कायि हजने 
गिी स्ििउन्नति 

१,५०,००० ३११५१ 

३१५ 
तनिाुणातधन स्वास्थ्य भवन र्ाने बाटोको िजवै िफु 
्िम्व वाि तनिाुण 

२,००,००० ३११७१ 

३१६ 
पेटोि पम्प उत्ति पूव ुसजतनि बजढाथोकीको घिसम्ि 
र्ोड्क्ने ३०० ति कािोपते्र 

१०,००,००० ३११५१ 
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३१७ 
प्रत्येक टोििा तसंचाईको िातग एक / एक वटा पानी 
िाने्न िोटि िीन एच वप को साझेिािीिा खरिि 

१,००,००० ३११५५ 

३१८ 
पजिानो सब्र्ी बर्ािको वरिपिी डे्रन सवहिको कािोपते्र 
तनिाुण 

२५,००,००० ३११५१ 

३१९ 
फज िििी खोल्सीबाट शचया फ्याक्टी हजिै बजद्धिाशन्ि 
र्ोड्क्ने बाटो स्ििउन्नति 

२,००,००० ३११७१ 

३२० 
फज िििीको पशश्चि पवटको भागिा ्िम्बवाि 
तनिन्िििा २,००,००० ३११७१ 

३२१ िजर्जिेिा पिििाि तगिीको घि पूव ुइनाि वोरिङ्ग ७५,००० ३११५५ 

३२२ िििु िथा ह्यजि पाइप व्यवस्थापन ३,००,००० ३११५९ 

३२३ 
िोकनाथ पौडेि ि अिोक तनिौिाको बािीको 
आवश्यक ठाउंिा कि वोरिङ्ग 

४०,००० ३११५५ 

३२४ 
शिििा िाग ुिशिण गिै गिेको २५० ति कािोपते्र 
तनिन्िििा १०,००,००० ३११५१ 

३२५ 
सेिीिेवव िशन्ििको झोिजङ्गेप जि सम्पन्निाका िातग 
३०/७० को साझेिािीिा २,००,००० ३११५९ 

३२६ सािपते्रिा ्िम्व वाि तनिाुण ३,००,००० ३११७१ 

३२७ हाशत्तवकल्िाको िेत्रिा सडक बत्ती र्डान ४,५०,००० ३११५३ 

३२८ 
हाशत्तवकल्िाबाट कािि घि हजिै वजद्धिाशन्ि र्ोड्क्ने बाटो 
५०० ति उत्तिबाट िशिणिफु अधजिो सडक कािोपते्र 

२५,००,००० ३११५१ 

८०११२४०१२०९ - अर्जनुधािा नगिपातिकावडा नं.९ 

३२९ 
अिजवा पजि उत्ति वडा न ६ को तसिानासम्िको बाटो 
ग्राभि 

५०,००० ३११७१ 

३३० कि िथा इनाि वोरिङ्ग कायकु्रि ६,००,००० ३११५५ 

३३१ तगिा पौडेिको घि िशिण कािोपते्रसम्ि बाटो ग्राभि १,५०,००० ३११७१ 

३३२ 
चन्रिाि चोक बाह्रघिे, ग्रागी भवन हजिै िगि चोक 
र्ाने बाटो ५०० ति कािोपते्र 

२५,००,००० ३११५१ 

३३३ चयाप कटि िेतसन ववििण २,००,००० ३११२२ 

३३४ 
चािघिे चोक िशिण अिजवा खोिा पजिको िजवै िफु 
िािर्ािी २,००,००० ३११५४ 

३३५ चािघिे चोक पूव ुभानज अतधकािीको घिसम्ि ग्राभि १,००,००० ३११७१ 

३३६ चािघिे बािववकास िौचािय १,००,००० ३११५९ 

३३७ 
िजिसी गौििको घिबाट उत्ति िजिसी तिश्रको घिसम्ि 
कािोपते्र 

२०,००,००० ३११५१ 

३३८ निजना खेि िैिान स्ििउन्नति १,००,००० ३११७१ 

३३९ 
प्रणािी िशन्िि वडा कायाुिय हजिे खिबन्िी र्ाने बाटो 
५०० ति कािोपते्र 

२५,००,००० ३११५१ 
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३४० 
पिजपति टोि िोड न १ िेशख पिजपति टोि िोड न २ 
तसिानासम्ि बाटो ग्राभि 

१,५०,००० ३११७१ 

३४१ बाह्रघिे हजिै कातिस्थान र्ान ेबाटो ग्राभि १,००,००० ३११७१ 

३४२ 
िगि चोक उत्ति पशश्चि सजकेपैनीसम्ि र्ाने बाटो 
ग्राभि 

१,००,००० ३११७१ 

३४३ 
िगि चोक िेववस्थान हजिै नािायणी िाहािको घि र्ाने 
बाटो ग्राभि 

२,००,००० ३११७१ 

३४४ िििु सम्भाि १०,००,००० ३११७१ 

३४५ यिज ववििीको घि पूव ुकज खजिा फािसुम्ि बाटो ग्राभि १,५०,००० ३११७१ 

३४६ यिम्बि कृवर् िाग ुियानाथ शघतििेको घिसम्ि ग्राभि २,००,००० ३११७१ 

३४७ वडा कायािुय ्िम्व ि पावकुङ्ग तनिाुण ३,५०,००० ३११५९ 

३४८ 
वडा न ८ तसिाना िेशख थारु गाउं र्ाने बाटो ्िम्व 
सवहि ग्राभि 

१,००,००० ३११७१ 

३४९ 
वडा तसिानािा बजद्धिाशन्ि २ र्ोड्क्ने साझेिािीिा सजके 
पैनीिा पजि तनिाुण 

४,००,००० ३११५१ 

३५० िंकि िार्वंिीको घि छेउ ्िि तनिाुण १,००,००० ३११७१ 

३५१ सडक बत्ती २,००,००० ३११५३ 

३५२ 
स्व. िोवहणी वविास िजइटेिको घि पूव ु१० न 
तसिानासम्ि र्ाने बाटो ग्राभि 

२,००,००० ३११७१ 

३५३ 
सातिन चोक हजिै वडा कायाुिय ि हेि पौडेिको घि 
हजिै कािोपते्र बाटोसम्ि ग्राभि 

२,००,००० ३११७१ 

३५४ ह्यजि पाइप र्डान १,५०,००० ३११५९ 

८०११२४०१२१० - अर्जनुधािा नगिपातिकावडा नं.१० 

३५५ अठािघिे सेिीखोिा कज िो िििु ्िम्ब २,००,००० ३११५५ 

३५६ उत्तििािको घि छेउ पैनी िििु १,००,००० ३११५५ 

३५७ कििा खनािको घि छेउिा ह्यजि पाइप र्डान ५०,००० ३११५९ 

३५८ कातिका आधािभ जि ववद्यािय कातिझोडा घेिाबािा १,००,००० ३११५९ 

३५९ कातिस्थान चोक पानी तनकासको िातग ्िम्ब १,५०,००० ३११५९ 

३६० कातिस्थान धाइर्न सडक कािोपते्र ५०,००,००० ३११५१ 

३६१ कािोपते्र पूव ुकातिका स्कज ि र्ाने बाटो ग्राभि १,००,००० ३११७१ 

३६२ खानेपातन िेशख उपचाि केन्रको बाटो ७,२०,००० ३११५१ 

३६३ खानेपानी पाइप ववस्िाि १,५०,००० ३११५६ 

३६४ 

गोपाि खतिवडाको घि पशश्चि ववष्णज तिश्रको 
तसिानाबाट िशिण यजविार् शिवाकोटीको घि हजिै हरि 
खतिवडाको घिसम्ि ग्राभि 

३,००,००० ३११७१ 

३६५ 
शचसापानी सहिेडांगी सडक स्ििउन्नति िथा फाइन 
ग्राभि 

२०,००,००० ३११७१ 
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३६६ 
र्गि खतिवडाको घि पूव ुसेिी पानी हजिै बजद्धिाशन्ि ३ 
र्ोड्क्ने सडक ग्राभि 

१,५०,००० ३११७१ 

३६७ टान्सफििु पूव ुप जन्य सजवेिी घि र्ाने बाटो ग्राभि १,००,००० ३११७१ 

३६८ िजगाु खिेिको घि पशश्चि तसंगािी खोिा ्िम्ब तनिाुण ५०,००० ३११५९ 

३६९ िेवज तसंह िािाङ्ग घि पूव ुर्ाने बाटो ग्राभि १,५०,००० ३११७१ 

३७० 
िेवी िजशखयाको घि िेशख िशिण ११ न वडा र्ोड्क्ने 
सडक ग्राभि 

२,००,००० ३११७१ 

३७१ धौिािी चोक िशिण सेिीपानीसम्ि सडक ग्राभि १,५०,००० ३११७१ 

३७२ फाल्गजनन्ि सातिक सािबािी घेिाबािा १,००,००० ३११५९ 

३७३ िहेि परियािको घि छेउिा तसंचाई वोरिङ्ग १ थान ५०,००० ३११५५ 

३७४ 
िाि सेवक चौधिी घि उत्ति िार्वि तिम्बज घिसम्ि 
ग्राभि 

१,००,००० ३११७१ 

३७५ 
िािचन्र तिम्सीनाको घि िशिण वहिे खोिासम्ि 
ग्राभि 

१,००,००० ३११७१ 

३७६ 
िोवहि शचपािज घि िशिण वडा न ११ र्ोड्क्ने सडक 
ग्राभि 

५०,००० ३११७१ 

३७७ वडाका ववतभन्न सडकको खाल्डाखजल्डी पजने काय ु ३,००,००० ३११७१ 

३७८ सडक बत्ती ववस्िाि २,००,००० ३११५३ 

३७९ सेिीखोिा बांध तनिाुण िेवी िैनािी घि छेउ १,००,००० ३११५५ 

३८० तस तस क्यािेिा र्डान ४,००,००० ३११४१ 

३८१ तसंचाई बोरिङ्ग तनिाुण कातिझोडा २ वटा १,००,००० ३११५५ 

३८२ तसंहबावहनी प्रा वव फतनचुि िथा भवन िििु ३,००,००० ३१११२ 

३८३ वहिे खोिा िजहान संििण १,००,००० ३११५५ 

८०११२४०१२११ - अर्जनुधािा नगिपातिकावडा नं.११ 

३८४ अर्जनु अतधकािीको घिपूव ुसडक ग्राभि १,५०,००० ३११७१ 

३८५ कन्चनरं्घा टोि सडक स्ििउन्नति १,००,००० ३११५१ 

३८६ खानेपानी ववस्िाि कायकु्रि २,००,००० ३११५६ 

३८७ 
िजिसी शे्रष्ठको घि पूव ुर्िजना डांगीको घिसम्ि सडक 
स्ििउन्नति 

१,००,००० ३११७१ 

३८८ थापा चोक पूव ुर्ाने बाटो स्ििउन्नति १,००,००० ३११७१ 

३८९ दिपक तिम्बजको घि पूव ुसडक ग्राभि २,००,००० ३११७१ 

३९० निजना ववश्राि स्थि घेिाबािा िथा फतनचुि खरिि १,००,००० ३११५९ 

३९१ नववन खड्क्काको घि छेउ ्िि तनिाुण १,५०,००० ३११५१ 

३९२ पैनी बांध तनिाुण १,५०,००० ३११५५ 

३९३ पविु िाईको घि उत्ति बाटो ग्राभि १,५०,००० ३११७१ 

३९४ 
पजि चोक पूव ुतभष्ि पौडेिको घि छेउसम्ि सडक 
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३९५ 
पजि चोक पूव ुिेि बहािजि इङनािको घि छेउसम्ि 
सडक ग्राभि 

१,५०,००० ३११७१ 
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