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स्थानीय सरकार सचंािन ऐन ,२०७५ का द ा १०२ का  प द ा ) २  (मबालजब  टीकापरु नगर कायगपालिकाि े

मनाोका ति िलेखो मबालजबका ऐन समगसाधारणका जानकारीका िालग प्रकािन गररोका छ | 

 

टीकापरु नगरपालिकाका लिलनयाजन ऐन,  @)&५ 
                                                                                                     नगर सभामाट स्िीकृत लबलत 

२०७५/०३/२५ 

 

k|:tfjgf M 6Lsfk'/ gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&%.)&^ sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt sf]if af6 

s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n],   

          g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd 6Lsfk'/ gu/ ;efn] of] P]g 

agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M  
    !_ o; P]gsf] gfd æ6Lsfk'/ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 . 

    @_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 
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@ =cfly{s jif{ @)&%.)&^ sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/ M 

   !_ cfly{s jif{ @)&%.)&^ sf] lgldQ cg';'rL–! adf]lhdsf] /fhZj tyf cg'bfg  k|fKtLsf] 

cg'dfgsf cfwf/df gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf 

lgldQ cg';"rL @ df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t 

u/L hDdf /sd ?=*@,#),%@,()(. -cIf]?kL aof;L s/f]8, tL; nfv, afpGg xhf/, gf} ;o 

gf}  dfq_ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .  

#= ljlgof]hg M  

   !_ o; P]gåf/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ @)&%.)&^ sf] 

lgldQ 6Lsfk'/ gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / 

sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

   @_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout 

zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df 

ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/ sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd 

;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] @% k|ltztdf 

ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx? af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo 

Joj:yf tkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo 

rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht 

/sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

          t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf 

/sd ;fg{ ;lsg]5 . 

   #_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t 

/sdsf] @% k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ 

k/]df gu/ ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

   $_ o; gu/kflnsfsf] cf=j=@)&%÷)&^ sf] gLlt tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug{ kfl/t 

ljlgof]hg ljw]ossf] cg'dflgt cfly{s, ;fdflhs, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg, 

;+:yfut ljsf; ;]jf k|jfx, ljlQo Joj:yfkg / ;'zf;g nufot sfof{no ;~rfng tyf 

k|zf;lgs vr{ zLif{s cGt{utsf] ah]6 l;df leq /lx gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ gu/ sfo{kflnsfn] lg0f{o u/L sfo{qmd tyf 

ah]6 sfo{Gjog ug{ ;Sg]5 .  
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 %_ cf=j=@)&%÷&^ df s]Gb| ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / cGo bft[ lgsfoaf6 s'g} 

sfo{qmd÷cfof]hgfsf nflu yk ah]6 k|fKt ePdf gu/ sfo{kflnsfn] lg0f{o u/L ;f] 

a/fa/sf] /sd ;+l~rt sf]if vftfaf6 vr{ ug{ ;Sg]5 .  

   

   ^_ cf=j=@)&%.@)&^ sf nfuL ljlgof]lht jh]6sf] ;Ldfleq /xL gu/ sfo{kfnLsfn]] lg0f{o u/L 

vr{ lzif{s ldnfg xg] u/L cf}lrTotfsf cfwf/df sfo{qmd tyf cfof]hgfx?df ah]6 

afF8kmfF8 / ;+;f]wg  ug{ ;Sg]5 . 
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टीकापुर नगरपालिकाका लिलनयाजन एन २०७५ का द ा २ का  पद ा १ सग सम्िलधधत 

राजस्ि तथा अनदुान प्रालिका अनबुान सलचत काषिाट लिलनयाजन हुन ेरकब 

आ.ि.२०७५/७६ 

क्र.स. स्रात  रकब  
क्र.
स. लिलनयाजन  चािु खचग 

कायगक्रबगत र 

पुजीगत खचग 
जम्बा 

१.० सघ सरकारमाट प्राि अनदुानः   १ 
कायागिय सञ्चािन तथा प्रिासलनक खचग -  
केधर र िडा 

१०५०००००० ० १०५०००००० 

१.१ लित्तीय सबानीकरण अनुदान १८७४००००० २ लििेष अनुदानिाट सचािीत हुने कायगक्रब १२८०००००० १२०००००० १४००००००० 

१.२ सितग अनुदान - लिक्षा , स्िास््य  र कृलष िगायत  २०८५००००० ३ 
सबपुरक काष, नगर गौरिका याजना िगायत 

नगर स्तरीय कायगक्रब (४४ िटा) ० १२३५२५००० १२३५२५००० 

१.३ राजश्व िाड ाड ११४४७८००० ४ 
नगर क्षेत्रलभत्रका सडक कािापते्र लनरधतरता 
(२१ िटा) ० ६००००००० ६००००००० 

२.० प्रदिे  सरकारमाट प्राि अनदुानः   ५ 
कायगसम्पन्न हुन नसकेका अधय याजना तथा 

कायगक्रबहरु (२४ िटा) 
० १९०३३८३० १९०३३८३० 

२.१ लित्तीय सबानीकरण अनुदान ८५११००० ६ िितग अनुदान लिषयगत िाखा  २०५७००००० २८००००० २०८५००००० 

२.२ राजश्व िाड ाड १३४४६००० ७ 
संघ र प्रदेििाट िा अधयिाट प्राि हुने 

सबपुरक अनुदानका याजनाहरु  
० ५७०००००० ५७०००००० 

३.० आधतररक स्रात    ८ 
िडा स्तरीय कायगक्रब (िडा१ दलेख ९सम्ब 

ताकीोका लसबाका आधारबा लिलनयालजत रकब) ० ८३८३५००० ८३८३५००० 

३.१ आधतररक राजस्ि   ३६०००००० ९ 
लिलभन्न याजनाहरुबा अनुपातका आधारबा 

िाग्ने िागत सहभालगता 
० १००००००० १००००००० 

३.२ यस आ ि बा िचत भइ िाड ाड गनग सककने रकबका अनुबान  १२५२५००० 
१

० 
लिलभन्न गैर सरकारर संस्थाका कायगक्रबहरु   १६१५९०७९ ० १६१५९०७९ 

३.३ 
यस आ ि बा सम्झौता भइ कायगसम्पन्न हुन नसकेका याजना तथा 

कायगक्रबहरुका भुक्तानी िाकी रकबका अनुबान   
१९०३३८३०   जम्बा  ४५४८५९०७९ ३६८१९३८३० ८२३०५२९०९ 

४.० सघ तथा प्रदेि सरकारमाट प्राि हुन सके्न थप अनदुानः   
 यस नगरपालिकाि ेिास्तलिक रुपबा िाड ाड गरेका िजेटका लसबा   

४.१ लििेष अनुदान (साबालजक सुरक्षा कायगक्रब) १२००००००० 
 

सघ लिलत्तय सबालनकरण अनुदान १८७४०००००.०० 
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४.२ 
लििेष अनुदान (सडक माडग नेपाि कायगक्रब ,नगर लिकास काष , 

LGCDP सीबा क्षेत्र लिकास िगायत अधय ) २००००००० 
 

सरकार 
लिलत्तय सबालनकरण अनुदान ११४४७८०००.०० 

४.३ संघ र प्रदिेिाट िा अधयिाट प्राि हुने सबपुरक अनुदान  ५७०००००० 
 प्रदेि 

सरकार  

लिलत्तय सबालनकरण अनुदान ८५११०००.०० 

५.० लिलभन्न गैर सरकारर संस्थाका कायगक्रब  १६१५९०७९ 
 

लिलत्तय सबालनकरण अनुदान १३४४६०००.०० 

६.० िागत सहभालगता १००००००० 
 

आधतररक स्रातिाट अनुबालनत   ३६००००००.०० 

  जम्बा ८२३०५२९०९ 
 

स्थालनय सरकारि ेिाड ाड गने गरर प्राि लसबा (अ. ल्या. िाहके)   ३५९८३५०००.०० 
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टीकापुर नगरपालिका 

आधतरीक राजस्ि  प्रालिका अनबुानका लििरण  

आ.ि.२०७५/७६ 

क्र.स. सकेंत िीषगक 
आ.ि.२०७४/७५ का 

िक्ष्य 
कैक यत  

१ ११३१३ ोकककृत सम्पलत कर १५००००००.००   

२ ११३२१ घरिहाि कर ५०००००.००   

३ ११४५१ सिारी साधन कर  ३०००००.००   

४ ११४७३ लिज्ञापन कर ३०००००.००   

५ ११६१३ व्यािसाय रलजष्ट्रिेन दस्तुर १५०००००.००   

६ ११६९१ अधय कर  ०.००   

७ १४१५१ सरकारी सम्पलतका िहाििाट प्राि आय ३४०००००.००   

८ १४१५९ अधय स्रातमाट प्राि भाडा तथा रायल्टी ४००००००.००   

९ १४२१३ लिलिध लिकक्रिाट प्राि रकब  ७५०००.००   

१० १४२१९ अधय सेिा िुल्क (पाकग ) ५००००००.००   

११ १४२२७ अधय प्रिासलनक सेिा िुल्क ७०००००.००   

१२ १४२४२ नक्सापास दस्तुर १८०००००.००   

१३ १४२४३ लस ाररि दस्तुर १२०००००.००   

१४ १४२४४ व्यलक्तगत घटना दताग दस्तरु १७५०००.००   

१५ १४२४५ नाता प्रबालणत दस्तुर १५००००.००   

१६ १४२४९ अधय  दस्तुर १८०००००.००   

१७ १४३१२ प्रिासलनक दण्ड,जररिाना र ज त १००००.००   

१८ १४५२९ अधय राजस्ि ९००००.००   

१९ १५१११ मेरुज ू ०.००   

    कुि आधतररक राजस्िः  ३६००००००.००   
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टीकापुर नगरपालिका 

नगर कायगपालिकाका कायागिय 

टीकापुर, कैिािी 

आ.ि.२०७४/०७५ का  खचगका संलक्षि  लििरण   

क्र.स.ं राजश्वका अनबुान  रकब  क्र.स.ं लििरण  िार्षगक िजटे िास्तलिक खचग  
खचग 

(%)  
१ सबालनकरण अनुदान  ३१३८८३०००.०० १ चािु खचग  ३९१९४१०४८.०० 

३६७६६३१८०.९६ ९३.८१ 

२ िितग अनुदान  १५७०७७०००.०० २ पुलजगत खचग  २८७४७४४७९.०० २४३७६९२८९.९७ ८४.८ 

३ लििेष अनुदान  ११६२८२०००.०० ३ लिलत्तय व्यिस्था  ७०००००.०० ७०००००.०० १००. 
४ सबपुरक अनुदान  ११७६००००.००   जम्बा  ६८०११५५२७.०० ६१२१३२४७०.९३ ९० 

५ अधय अनुदान  ३५००००.००    
 

 ६ आधतररक स्रात  ३५००००००.०० यसबा खचग हुन नसकेका रकबहरु लभत्र गत िषगका अनुबान गरे अनुरुप प्राि हुन नसकेका रकब (सडक 

िाडग,TDF, राजश्व िाड ाड िागत सहभालगता र आधतररक राजश्व)  ,  कायगक्रब र िजेट सलहत आगाबी 
िषगलतर सन ेरकब, थप िाड ाड गनग लबल्न ेगरर रहकेा  िचत रकब  र िितगका खचग हुन नसकक कािेलनका 

लतर क ताग पठाोका रकबका अिहरु यसबा पदगछन । 

७ गत िषगका अ. ल्या. २२१९६२०२.०० 

८ राजश्व िाड ाड १०००००००.०० 

९ िागत सहभालगता  १३५६७३२५.०० 

  
जम्बा  ६८०११५५२७.००    
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टीकापरु नगरपालिका 

नगर कायगपालिकाका कायागिय 

टीकापरु, कैिािी 

आ.ि. २०७५/७६ का कायागिय सञ्चािन तथा प्रिासलनक चाि ुखचग मजटेका अनबुालनत लििरण 

खचग सकेंत नं. खचग लिषगक 

आ. ि. २०७५/७६ का जम्बा अनबुालनत 

व्यय  जम्बा  कैक यत 

केधरका  ९ िटा िडाका  

२११११ पाररश्रलबक कबगचारी ३०००००००.०० ०.०० ३०००००००.००   

२१११२ पाररश्रलबक पदालधकारी  ७२०००००.०० ०.०० ७२०००००.००   

२११२१ पािाक ७८००००.०० ०.०० ७८००००.०० 
  

२११३२ बहगंी भत्ता १८७२०००.०० ०.०० १८७२०००.००   

२११३४ कबगचाररका मैठक भत्ता १६०००००.०० ०.०० १८०००००.०० 
  

२११३९ अधय  भत्ता ६०००००.०० ०.०० ६०००००.००   

२११४१ पदालधकारी मैठक भत्ता ३७०००००.०० १२९६०००.०० ४९९६०००.००   

२१२१४ कबगचारी कल्याण काष १५०००००.०० ०.०० १५०००००.०० 
  

२१२२९ पदालधकारीका अधय साबालजक सुरक्षा खचग १००००००.०० ०.०० १००००००.०० 
  

२२१११ पानी तथा लमजुिी १००००००.०० २७००००.०० १२७००००.०० 
  

२२११२ संचार बहसुि ८०००००.०० ४८६०००.०० १२८६०००.०० 
  

२२२१२ इधधन (कायागिय प्रयाजन) २५०००००.०० २७००००.०० २७७००००.००   

२२२१४ लमबा तथा निीकरण खचग ६०००००.०० ०.०० ६०००००.००   

२२२९१ अधय सम्पलत्तहरूका संचािन तथा सम्भार खचग ३००००००.०० ६४८०००.०० ३६४८०००.००   

२२३११ बसिधद तथा कायागिय साबाग्री ४२०००००.०० १२८४०००.०० ५४८४०००.००   

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकािन खचग २००००००.०० ०.०० २००००००.०० 
  

२२४११ सेिा र पराबिग खचग १००००००.०० ०.०० १००००००.०० 
  

२२४१२ सूचना प्रणािी तथा सफ्टिेयर संचािन खचग ६०००००.०० ०.०० ६०००००.०० 
  

२२४१३ करार सेिा िुल्क १२००००००.०० ०.०० १२००००००.०० 
  

२२५११ कबगचारी तालिब खचग १००००००.०० ०.०० १००००००.००   

२२५२२ कायगक्रब खचग २५०००००.०० ०.०० २५०००००.०० 
  

२२६१२ भ्रबण खचग २५०००००.०० ०.०० २५०००००.००   

  अनुगबन बुल्याकंन खचग  १००००००.०० ०.०० १००००००.००   

२२७११ लिलिध खचग २७०००००.०० १२९६०००.०० ३९९६०००.००   

२२७२१ सभा सञ्चािन खचग ४२०००००.०० ०.०० ४२०००००.०० 
  

२४२११ आधतररक ऋणका व्याज ६०००००.०० ०.०० ६०००००.००   

२५३१५ अधय सहायता ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० 
  

२८१४२ घर भाडा ४४००००.०० २२८०००.०० ६६८०००.००   

२८१४३ सिारी साधन तथा बेलिनर औजार भाडा १०००००.०० ०.०० १०००००.००   

२८९११ भैपरी आ ने चािु खचग ९३००००.०० ०.०० ९३००००.००   
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^Lsfk"/ gu/kflnsf  

 gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, ^Lsfk"/, s}nfnL 
 cf=j=2075÷76 sf] j*fut jflif{s sfof{no ;~rfng tyf k|zf;lgs ah]^ vr{sf] cg"dflgt ljj/)f  

l;

= 

g+= 

vr{ lzif{s 
खचग 

संकेत नं= लिषगकका व्याख्या  
बालसक 

लसबा  

 

िार्षगक 

लसबा  

रष्टव्यका 

आधारबा थप 

िार्षगक िजटे 

९ िटा िडाका 

जम्बा 

िार्षगक  

कैक यत 

1 
पदालधकारी मैठक 

भत्ता 
२११४१ िडाबा गररने िडा सलबलतका िैठकहरुका िैठक भत्ता 

१२००

० 

१४४०

०० 
० १२९६००० 

  

2 
पानी तथा लमजुिी 

२२१११ खानेपालनका बहसुि, लिजुलि लिि  २५०० 
३०००

० 
० २७०००० 

  

3 
संचार बहसुि 

२२११२ 
टेलि ान बहसुि, इधटरनेटका बहसुि, िडाध्यक्ष र िडा सलचिका सीबा 

अनुसारका स+चार सुलिधा ४५०० 
५४००

० 
० ४८६००० 

  

4 
इधधन (कायागिय 

प्रयाजन) 
२२२१२ 

िडाध्यक्ष र िडा सलचिहरुका बालसक लसबा अनुसारका इधधन र सा िगायत 

अधय प्रयाजनका इधधन  
२५०० 

३०००

० 
० २७०००० 

  

5 

बसिधद तथा 

कायागिय साबाग्री 

२२३११ 

कायागियका बसिधद तथा स्टेिनरर, सम्झौताका आधारबा पत्रपलत्रकाका 

िार्षगक ग्राहक िुल्क र सुचना प्रकािन र प्रसारण सरस ाइ साबलग्र, लिधुलतय 

साबलग्र, िगायतका ५००० सम्ब बुल्य भोका कब खप्ने साबानहरु  

११००

० 

१३२०

०० 
९६००० १२८४००० 

  

6 

अधय सम्पलत्त हरूका 

संचािन तथा 

सम्भार खचग 

२२२९१ 
सिारी साधनहरु बरबत, बेसनरर औजारहरु तथा  र्नगचरहरु बरबत, पालन 

लिजुलिका साधनहरुका बरबत िगायतका अधय चािु प्रकृलतका बरबतहरु  
६००० 

७२००

० 
० ६४८००० 

  

7 
लिलिध खचग 

२२७११ 
िैठकका लचया नास्ता, अलतररक्त सबयबा काब गदाग लचया नास्ता, अलतलथ 

सत्कार िगायत बालथ लिषगकबा नपरेका अधय चािु  

१२००

० 

१४४०

०० 
० १२९६००० 

  

8 
घर भाडा 

२८१४२ 
कायागिय प्रयाजनकािालग घरभाडाबा लिोका भो सा का सम्झौता िा तका 

रकब  
० ० २२८००० २२८००० 

  

k|lt j*f hDdf vr{   
५०५०

० 

६०६०

०० 
  ५७७८००० 

  

रष्टव्य M1= िडा न १ ठुिा र िढी सेिाग्रालह भोका िडा भोकािे बसिधद तथा कायागिय साबालग्रबा बासीक लसबाबा रु ८००० थप गरर िार्षगक रुपबा      रु=९६००० 

थप गररोका । 
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 2= िडा ९ बा कायागिय भिन र िहरर स्िास््य केधर गरर २ भिन भाडाबा लिनुपने भोकािे ७ र ५ गरर १२ हजार का दरि ेिार्षगक रु= १४४००० र िडा ५ बा 

कायागिय भिन भाडाबा लिनुपने भोका कारण िार्षगक ८४००० थप गरर रु २२८००० थप गरीोका . 
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टीकापुर नगरपालिका  

केधर स्तरिाट लिलनयालजत कायगक्रबहरु 

क्र.स.ं कायगक्रब/कक्रयाकिाप लमलनयाजीत रकब कैक यत  

१ सबपुरक काष  ३८००००००.००   

२ रटकापुर पाकग बा  गेट लनबागण  ८००००००.०० 

नगर गौरिका 

याजना  

३ चक्रपथका DPR तथा ट्याक खाल्ने कायग ८००००००.०० 

४ बिान घाटका DPR तथा लनबागण कायग  ८००००००.०० 

५ नगर स्तरीय जनता आिास कायगक्रब  ८००००००.०० 

६ धयालयक सलबलतका इजिास  लनबागण सलहत लिलिध कायगक्रब    ३००००००.००   

७ कायागियबा बेलसनरर औजार िगायतका  पकरणहरु खररद २२०००००.००   

८ कायागियहबा  र्नगचर र क क्चसग खररद  २२०००००.००   

९ कायागियबा सिारर साधन खररद ७००००००.००   

१० सािगजलनक स्थानबा तथा बागबा आधाररत सडक िलत्त कायगक्रब ६०००००.००   

११ अििाकन तथा भ्रबण कायगक्रब  ८०००००.००   

१२ िाक सिेा तयारर कक्षा  र िकैकंग तथा अग्रलेज भाषा कक्षा सचंािन  ६०००००.००   

१३ जनतासग बेयर  पबेयर कायगक्रब  ७०००००.००   

१४ लिक्षाका आधारभुत कायगक्रब  ७०००००.००   

१५ बेयर कप िगायतका अधय खिकुद सचािन कायगक्रब  १५०००००.००   

१६ टीकापुर अस्पतािबा लििेषज्ञ पराबिग सेिा  २६०००००.००   

१७ स्िास््यका लिलभन्न प्रिदगनात्बक  कायगक्रब  २००००००.००   

१८ िुसासन  तथा सस्थागत लिकाससंग सम्मलधधत कायगक्रब ७०००००.००   

१९ सगंठन तथा व्यिस्थापन (O&M) िगायत अधय प्रिासलनक पराबिग ५०००००.००   

२० लिलभन्न कदिस, सभा, सबाराहहरु संचािन  २०००००.००   

२१ िडास्तरबा  IPT संचािन  ४०००००.००   

२२ कृलष लिकास  कायगक्रब   ८०००००.००   

२३ पिु लिकास  कायगक्रब   ८०००००.००   

२४  घाग, िालणज्य र सहकारी प्रिदगन  ७०००००.००   

२५ बलहिा, माििालिका तथा सबाज कल्याणका कायगक्रब  ५०००००.००   

२६ आयुिेद स्िास््य प्रिदगन  कायगक्रब  ४०००००.००   

२७ पाकग  त ग   चािु प्रकृलतका कायगक्रब  ८०००००.००   

२८ पाकग  त ग  पुलजगत प्रकृलतका कायगहरु    १२०००००.००   
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२९  ाहरबिैा व्यिस्थापनका िालग प्िाधट सलहतका पुिागधार लनबागण कायग  ५००००००.००   

३० िक्िन बेलसन र  ाहर िाहन (रटप्पर) खररद  ५००००००.००   

३१ नगर सरस ाइ प्रिदगन कायगक्रब  ४०००००.००   

३२ साबुदायीक पिु चौपाया व्यिस्थापन कायग  १००००००.००   

३३ सुरलक्षत आप्रिासन कायगक्रब सचािनबा खचग  ८०००००.००   

३४ कृलष क्याम्पस संचािन तथा व्यिस्थापन सहयाग ३००००००.००   

३५ िागत सहभागीताका याजना तथा कायगक्रब (कलम्तबा ५०%)  १००००००.००   

३६ नगर क्षेत्रका ख्यालत प्राि व्यलक्तहरुिाइ सम्बान १०००००.००   

३७ नबुना साबुदायीक लिधाियका पुिागधार लिकास ५०००००.००   

३८ गररि तथा लिपन्न लनिुल्क रक्त संचार सेिा १००००००.००   

३९ लिलभन्न स्थालनय सस्कृलत प्रिदगन कायगक्रब  २०००००.००   

४० द्वधद लपलडत तथा  िलहद पररिार सहयाग कायगक्रब  ५०००००.००   

४१ आधतररक  शु्रणका सािा भुक्तालन  १००००००.००   

४२ हाम्रा रटकापुर रेलडया कायगक्रबका लनरधतरता १२५०००.००   

४३ आकलस्बक तथा भैपरर आ न ेलिलिध पुजीगत खचग  २५०००००.००   

४४ खाप केधर लनबागण लनरधतरता ५०००००.००   
  कुि जम्बा रु. १२३५२५०००.००   
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०७५।०७६ का नगर के्षत्र भित्रका  कालोपते्र योजना (गतवर्षका भनरन्तरता) 

क्र . स.  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट  कैभियत  

१ 
१५० फिटे खडक पथ -बस पाकक  जाने सडक  (ब्लक नं. २२ र २३)  र ब्लक नं.११ टोप बहादुर स्वारको घर 

देखख बसपाकक  हुदै खक्रौला सडक  कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना   
वडा नं. १ २७६८१८१   

२ लौटन चौधरीको घर देखख पफिर् सरस्वती र्ा.फव.बनगाऊँ सम्म कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना         वडा नं. १ २७०००००   

३ भु.पु.सैफनक कल्भटक देखख फिव र्खिर जाने आन्तररक ररङ्ग रोड कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. १ २७०००००   

४ 

खक्रौला सडक खुिी रार् चौधरीको घर पफिर् हँुदै ज्योतीनगर फवद्यालय हँुदै फवजुफलया नालासम्म र ब्लक 

नं. १६ देवु राईस फर्ल हँुदै फसतापुर सु्कलको पफिर् फतर लाल बहादुर साउँदको घर हँुदै रंग अफधकारीको 

घर हँुदै पफिर् भुवान फसंह टर्ट्टाको घर सम्म सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना   

वडा नं. १ २७६८१८२   

५ 
खक्रौला रोड देखख दफिण जगत बोहराको घर हंुदै वनगाउं दफिण पुरुवा हंुदै बाघर्ारासम्मको सडक 

कालोपते्र आयोजना  
वडा नं. १ २७०००००   

६ आखाँ अस्पताल देखख फवजयनगर जाने बाटो सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. २ २७८१८१६   

७ राजीपुर चौधरी टोल देखी रानीकुला पुल सम्मको सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना   वडा नं. २ २७०००००   

८ असे्नरी देखी कोठारपुर चौराह सम्मको सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. २ २७०००००   

९ िंकरपुर कर्ाकगत कालोपते्र फनरन्तरता   वडा नं. ३ २७०००००   

१० पुछरी हररफकतकन चोक देखख पुछरी हुदै फघया जाने बाटो कालोपते्र   वडा नं. ३ २७५४५४६   

११ र्ौरफनया चोक देखख फिवलाल चौधरीको घर हुदै ओखरपुर जाने बाटो कालोपते्र  वडा नं. ४ २७२७२७२   

१२ असे्नहरी चोक देखख बाघर्ारा उदकहुवापुरुवा हुदै जन प्रकाि आधारभुत फवद्यालय सम्मको बाटो कालोपते्र  वडा नं. ४ २७२७२७३   

१३ पाकक  चौक देखख दौलतपुर घाटसम्मको बाटो कालोपते्र  वडा नं. ५ २७०००००   

१४ उफदक पुर देखख पाहाडीपुर सम्म को बाटो कालोपते्र  वडा नं. ५ २७५४५४५   

१५ नारायणपुर देखख वडा कायाकलय सम्म कालोपते्र   वडा नं. ६ २७०००००   

१६ लाफछनापुर देखख वडा न.४ सम्म कालोपते्र  वडा नं. ६ २७५४५४५   

१७ 
सफि बसपाकक  चौक देखख पदर्पुर हँुदै डाँडाबोझी हँुदै फदव्यपुर सम्मको बाटो फसर्ांकन सफहत र्ाटो पटानी 

तथा कालोपते्र   
वडा नं. ७ २७०००००   

१८ बेलुवा चौराहा चौक देखख बेलुवा फदव्यपुर हँुदै प्रफतपुर हुलाकी र्ागक सम्म कालोपते्र   वडा नं. ७ २७५४५४५   

१९  सूयकपुर देखख वडा कायाकलय सम्म सडक कालो पते्र  वडा नं. ८ ५४५४५४५   
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२० झंुगा चोक देखख खोप केन्द्र हुदै सेती रै्या र्ा.फब.जाने सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. ९ २७५४५४५   

२१ टांडा चोक देखख बटनपुर जाने सडक  कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना वडा नं. ९ २७०००००   

  कुल जम्मा    ६०००००००   

 

 
  

j8f :t/Lo of]hgf tyf sfo{qmdx? 

j8f g+= !      

क्र 

स  
आयोजनाको नाम of]hgf :yn 

 भवभनयोभजत 

बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ तरकारी सकलन तथा बजारीकरण केन्द्रका लाफग पुबाकधार फनर्ाकण  वडा नं १ ९००००० 

२ र्ागर्ा आधाररत कृफि कायकक्रर् (र्ौिर्ी , बेर्ौसर्ी तरकारी ,च्याउखेफत, िलिुल खेफत)  वडा नं १ ७००००० 

३ लफित बगकका युवा युवतीहरुलाई आयआजकनरु्लक  कायकक्रर् वडा नं १ ३००००० 

४ युवायुवतीलाई हलुका सवारी चालक ताफलर् वडा नं १ ४००००० 

५ बाख्रापालन कायकक्रर्  वडा नं १ ३५०००० 

६ डकर्ी  ताफलर्  वडा नं १ १५७८१२ 

७ ब्यबसाफयक गाई िर्क प्रबदकन कायकक्रर्  वडा नं १ ३५०००० 

८ ब्यबसाफयक भैंिी िर्क प्रबदकन कायकक्रर्   वडा नं १ ३५०००० 

९ ब्यबसाफयक बाख्रा / बंगुर  िर्क प्रबदकन कायकक्रर्  वडा नं १ ३५०००० 

१० पिुपंिी को लाफग औिफध खररद  वडा नं १ २००००० 

११ पयकटन प्रबदकनात्मक ताफलर्   वडा नं १ १००००० 

१२ सहकारी  प्रबदकन  वडा नं १ १००००० 

  जम्मा    ४२५७८१२ 
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ख सामाभजक भवकास     

१ नवदुगाक आ. फव.को पखाकल फनर्ाकण  वडा नं. १,ब्लक नं. ९ १५०००० 

२ जनज्योती आ.फव.ज्योतीनगर घेरा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १,ज्योफतनगर १००००० 

३ खड्ग उ.र्ा.फव.र्ा र्ाटो पटानी    वडा नं. १,ब्लक नं.५ २००००० 

४ कणाकली र्ा.फव.को अधुरो भवन फनर्ाकण   वडा नं. १,ब्लक नं.११ ५००००० 

५ सरस्वती र्ा.फव.वनगाउंर्ा पखाकल फनर्ाकण    वडा नं. १,बनगाउँ १००००० 

६ र्खिका फवद्याफपठ गुरुकुलको भवन फनर्ाकण    वडा नं. १,ब्लक नं.२ १००००० 

७ कन्या प्रा.फव.को पखाकल फनर्ाकण  तथा र्र्कत सम्भार   वडा नं. १, ब्लक नं.१८ २००००० 

८ नयां नेपाल प्रा.फव.को घेरा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १, एकतापुर १००००० 

९ खड्ग रे्र्ोररयल सु्कलको पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १,ब्लक नं.१० १००००० 

१० वीरेन्द्र फवद्या र्खिर उ.र्ा.फव. को छात्राबास भवन फनर्ाकण   वडा नं. १, ब्लक नं.२ २००००० 

११ िखिदेवी प्रा.फव.को भवनको छत ढलान    वडा नं. १,िखिनगर १७५००० 

१२ थारु कल्याणकारी सभाको पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १,ब्लक नं.१९ १००००० 

१३ र्ानब धर्क सेवा सर्ाजको भवन फनर्ाकण    वडा नं. १,ब्लक नं.१२ २५०००० 

१४ सारु्दाफयक प्रहरी सेवा केन्द्रको कायाकलय ब्यबस्थापन   वडा नं. १ ५०००० 

१५ थापाक र्ष्टा र्खिर र्र्कत    वडा नं. १,ब्लक नं.८ ५०००० 

१६ गणेि र्खिर र्र्कत संभार  वडा नं. १,ब्लक नं.१३ २००००० 

१७ फिव र्खिरर्ा र्र्कत संभार   वडा नं. १,ब्लक नं.२ १०२८१२ 

१८ र्ाँ नवदुगाक र्खिरर्ा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १,ब्लक नं. ९ १००००० 

१९ राधाकृष्ण र्खिर गेट फनर्ाकण र पक्की घेरा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १ ५०००० 

२० गुम्वा र्खिरको घेरा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १, बनगाउँ १००००० 

२१ जालपा देवी सेवा सफर्फतको पूवाकधार फनर्ाकण   वडा नं. १,ब्लक नं. ४ १००००० 

२२ काफलका देवी र्खिरर्ा पुबकधार  फनर्ाकण    वडा नं. १, ब्लकनं. २ ५०००० 

२३ राफज िाल्म सर्ाजको कायाकलय ब्यबस्थापन   वडा नं. १ ९०००० 
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२४ र् स्वस्थ रे्रो वडा स्वास्थ्य अफभयान कायकक्रर्  वडा नं. १ १५०००० 

२५ वडा स्तररय खेलकुद कायकक्रर् सञ्चालन  वडा नं. १ १००००० 

२६ र्फहला स्वास्थ्य स्वयंसेफबका प्रोत्साहन  खचक  वडा नं. १ २४०००० 

२७ लागु औिध दुव्यकसन फबरुद्ध सचेतना कायकक्रर्  वडा नं. १ ५०००० 

२८ टीकापुर सांसृ्कफतक सर्ाजका लाफग फवफवध कायकक्रर्   वडा नं. १,ब्लक नं. २१ १५०००० 

२९ खप्तड सांसृ्कफतक कायकक्रर्   वडा नं. १,ब्लक नं. २१ ५०००० 

३० र्फहला फवकास तथा िर्ता अफभबृखद्ध कायकक्रर्    वडा नं. १ १००००० 

३१ जेष्ठ नागररक सम्मान कायकक्रर्    वडा नं. १ ५०००० 

३२ पन्च कर्क आयुबेद   (वडा नं. १)  वडा नं. १ १००००० 

३३ कार्धेनु क्लबको पुबकधार फनर्ाकण    वडा नं. १ १००००० 

  जम्मा    ४२५७८१२ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ 
खक्रौला सडक देखख पखस्चर् गणेि र्खिर हँुदै फिविंकर टोल हँुदै १५० फिटे सडक जोड्ने सडक कालोपते्र सडक 

फनर्ाकण आयोजना 
 वडा नं. १ ३०००००० 

१ 
फबरेन्द्र िाहको घर देखख उिर टीकापुर बहुरु्खी क्याम्पस सडक जोड्ने सडक, (ब्लक नं. २६) र औद्यौफगक िेत्र नफजक 

रु्नुवा रोडबाट पफिर् तिक  कर्ला सुनारको घर देखख िंकर फव.क. को घर सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल 
वडा न.१ब्लक नं. २९ ५००००० 

२ 
काफलका र्खिर नफजक राफजपुर कुलार्ा कल्भटक फनर्ाकण (दुगाकनगर टोल) र पतन्जली योग साधना तथा सावकजनीक टर स 

फनर्ाकण  
वडा न.१ दुगाकनगर टोल ७००००० 

३ घुर्कुतुवा कुलो उिर प्रसान्त िाहीको घर देखख फधज राज रेग्मीको घर सम्म जाने सडक फनर्ाकण वडा न.१सफर्फतपुर ५००००० 

४ भगरैया काफलचरण चौधरीको घर नफजक राफजपुर कुलार्ा कल्भटक फनर्ाकण  वडा न.१,राफजपुर ५००००० 

५ 

हकक  बहादुर रावलको घर देखी चक्र बहादुर कठायतको घर सम्म जाने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा देखख ग्राभेल र 

टीकापुर बहुरु्खी क्याम्पसको गेट देखख उिर कल्भटक देखख पखस्चर् खक्रौला इस्वोरा साउदको घर फसफट बसपाकक  सम्म 

सडक फनर्ाकण  

वडा न.१ब्लक नं. ३० ५००००० 

६ रु्नुवा देखख उिर नव राज भट्टराईको घर हुदै उद्योगीक िेत्र जाने सडक फनर्ाकण,  वडा न.१औद्योगीक िेत्र ५००००० 

७ 
प्रकाि रावलको घर देखख जोगीरार् फबस्टको घर हँुदै ररङ्ग रोड सम्मको सडक र दाङ बहादुर रावलको घर पुवक बुद्धी 

बहादुर िाहको घर सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१,ज्योफतनगर ५००००० 



खण्ड १ सखं्या ९ स्थानीय राजपत्र भाग १ लबलत २०७५ |०३| २६  

 

17 
 

८ 
लक्ष्मण साउद र जगत साउदको घरको फबचको बाटो हँुदै रण बहादुर साउदको घर हँुदै गरे् साउदको घरबाट फधरज 

भण्डारीको घर सम्म जाने सडक र फभर् बहादुर सेफठको घर सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१, ब्लक नं. २५ ५००००० 

९ रु्नुवा रोड फबधुत कायाकलयको पफिर्फतरको कल्भटक देखख दफिण बनगाउँ जाने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  वडा न.१ब्लक नं. २४ ५००००० 

१० 
बनगाउँ फबचपुरुवा हँुदै वडा नं ३ जोड्ने पक्की पुलसम्मको सडक फनर्ाकण र बर् बहादुर पुनर्गरको घर देखख राज देव 

चौधरीको हँुदै वडा नं. ४ को फसर्ाना सम्मको सडक र्र्कत  
वडा न.१बनगाउँ ६००००० 

११ 

देफबरार् ढंुगानाको घर देखख फर्न बहादुर िाहीको घर सम्मको पे्रर् िाहको घर देखख खगेन्द्र भण्डारीको घर फनर्कला 

बर्को घर हँुदै १५० फिटे राजेन्द्र रावलको घर हँुदै प्रकाि िाहको घर हंुदै पाकक  वररपरीको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा 

ग्राभेल (ब्लक नं. २३ बागेस्वरी टोल) र ब्लक नं. ११ डर ाईभर टोलको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  

वडा न१ ब्लक नं. २३ र ब्लक 

नं. ११ 
६२५००० 

१२ 
कर्ल राज रेग्मीको घर देखख पखस्चर् तकक  बहादुर रावलको घर सम्म जाने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल (ब्लक नं. 

२५) र ब्लक नं. १२ को आराफर्लको उिर बनगाउँ जाने कालोपते्र सडक सम्म जोड्ने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  

वडा न.१ ब्लक नं. २५ र ब्लक 

नं. १२ 
५००००० 

१३ 
सुरत रावलको घर देखख प्रकाि फबस्टको घर हँुदै भजन साउदको घर देखख पखस्चर् िाखन्त चौधरीको घर सम्मको 

सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१ ,ब्लक नं. ८ ५००००० 

१४ ब्लक नं. २१ को पुवक फसर्ाना देखख ब्लक नं. १८ हँुदै योगाश्रर् हँुदै फिव बहादुर थापाको घर जोड्ने सडक ग्राभेल   वडा न.१,ब्लक नं. २० र २१ ५००००० 

१५ 
गणेि साउदको घर देखख चुल्हौ चौधरीको घर पछाडी जाने सडक, र पददु चौधरीको घर देखख जय बहादुर िाहीको घर 

हँुदै आँखा अस्पताल जोड्ने सडक फनर्ाकण  
वडा न.१, ब्लक नं. ३ ५००००० 

१६ 

टी.ब.क्याम्पस जाने सडक पुवक बर् बहादुर नेपाली डाक्टरको घर पछाडी फजर् क्लबको फबचर्ा फब.फव.र्खिर जाने सडक, 

सुयकचन्द्र भट्टराईको घर र पे्रर् बहादुर रावलको घर बीचबाट दूरसंचार कायाकलय सम्मको सडक, फकसान र्ल्टी प्रपोज 

देखख खडक साउदको घर हँुदै भद्रा िाहको घरसम्म र टेक बहादुर दलाकर्ी र्गरको घर देखख तारा प्रसाद जैिी घर हँुदै 

जय रावलको घर सम्मको सडक, र्ोफत फसंह साउदको घर देखख बुद्धी चौधरीको घर हँुदै पूणक प्रसाद सापकोटाको घर हँुदै 

पे्रर् बहादुर िाहीको घर सम्म र डम्बर रावलको घर अगाडी धन प्रसाद फतवारीको घर अगाफडको चोकर्ा र्ाटो पटानी 

तथा ग्राभेल 

वडा न.१,ब्लक नं. २ ८०६२४८ 

१७ 

योगाश्रर् पछाडी रहेको सडक फनर्ाकण, फचत्र फगरीको घर देखख टोप फबस्टको घरसम्म, अरफनको सु्कल देखख पछाफडको 

पखाकल देखख योगाश्रर् जाने सडक, झपट िाहीको घर देखख रतन टर्ट्टाको घर सम्म र चेतराज फगरीको घर देखख लक्ष्मी 

देवी कँुवरको घर सम्मको सडक फनर्ाकण 

 (वडा न.१ ब्लक नं. १८ ५००००० 

१८ 
रानी जर्रा फसचाई कायाकलय देखख भू.पु.करै्या बस्ती हँुदै िखिनगर जाने सडक र्र्कत र बढी फपफडत फिफवरको अधुरो 

सडक  फनर्ाकण  
 (वडा न.१  िखिनगर ५००००० 

१९ 

ब्लक नं. १० का गिी नं. ५ (जनता टेलरको गिी) , गिी नं. ६ (रार् ब. बुढाको घर) र गिी नं. ११ को सडक फनर्ाकण 

(ब्लक नं. १०) र ब्लक नं. १० खस्थत परर्ानि पाने्डयको घर देखख खड्ग रे्र्ोररयल इंखिि बोफडिंग सु्कलको गेट सम्म र 

सो गेट देखखसन्त फनरन्कारी आदिक फवद्या र्खिर सु्कलको गेट हँुदै कालु फसंह कडायतको घर सम्मको सडक ग्राभेल | 

वडा न.९ब्लक नं. १० ८००००० 
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२० 
१ नं. वडा कायाकलय देखख एयरपोटक हँुदै सीतापुर जाने सडकसंग जोफडएको पुवक तिक  जगत साउदको घर देखख पुवक आँखा 

अस्पताल सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल |  
वडा नं. १,ब्लक  नं. १८  ५००००० 

२१ 
भि बहादुर रावलको घर देखख देवानि ररर्ालको घर सम्म, फपंकी थापाको घर देखख फर्ठु रावलको घर सम्म जाने 

सडक, वाल बोहराको घर देखख तफप रावलको घर सम्मको सडक  
वडा न.१ब्लक नं. १५ ५००००० 

२२ 

चंख कडायतको घर देखख पुवक फदपक वडको घर हँुदै पदर् लुहारको घर देखख सुयक बहादुर कडायतको घर हँुदै नव दुगाक 

सु्कल सम्मको सडक र नवदुगाक फन.र्ा.फव. सु्कल हँुदै कल्पना अफधकारीको घर देखख अगाडी कालोपते्र सडक सम्म जाने 

सडक फनर्ाकण  

वडा नं. १,ब्लक नं. ९ ५००००० 

२३ 
टेक बहादुर साउदको घर देखख सफचन ओडको घर सम्म पाकक  रोडको गोल चोक देखख रन फसंह साउदको घर सम्मको 

सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१,ब्यबसाय िेत्र ५००००० 

२४ 
सीतापुर रोड देखख पुवक सुरत रावलको घर हँुदै, िणेन्द्र रेग्मीको घर हुदै वडा नं. २ को फसर्ाना सम्म र एफकन्द्र प्रसाद 

फतफर्खिनाको घर देखख उिर उज्ज्वल फसंह चलाउनेको घर हुबै्द बफजर फसंह रावलको घर सम्म र्ाटो पत्नी तथा ग्राभेल 
वडा नं. १ब्लक नं. १६ ५००००० 

२५ टीकापुर सारु्दाफयक एि.एर्. को पुबाकधार फनर्ाकण  वडा न.१,ब्लक नं. २ ५००००० 

२६ भैपरी आउने पुजीगत खचक  वडा न.१ ५००००० 

   जम्मा रकम    १७०३१२४८ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१  बाल उद्यान पुबाकधार फनर्ाकण  वडा नं.१ ५००००० 

२ राज होटल देखख दफिण तिक को ओपन से्पिर्ा  पाकक  फनर्ाकण   वडा नं.१ औधोफगक िेत्र २००००० 

३ एभरेस्ट सु्कलको पछाडीको ओपन से्पिर्ा पाकक  फनर्ाकण    वडा नं.१ ब्लक नं. ५ २००००० 

४ र्ोहन िर्ाकको ओपन से्पिर्ा फचल्ड्र ेन पाकक  फनर्ाकण   वडा नं.१ ब्लक नं. २१ १५०९७९ 

५ पदर् बहदुर रावलको घर अगाफडको ओपन से्पिर्ा  पाकक  फनर्ाकण   वडा नं.१ ब्लक नं. १६ ५००००० 
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६ अनाथालय अगाफडको ओपन से्पिर्ा  पाकक  फनर्ाकण  वडा नं.१  ब्लक नं. १० २७५००० 

७ फतनकुने  पाकक  फनर्ाकण |  वडा नं.१ ब्लक नं. २४ १६०९९९ 

  जम्मा   १९८६९७८ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ वडा कायाकलय ब्यबस्थापन अन्तगकत रे्फिनरर ,औजार तथा संचार उपकरण आफद खररद वडा नं १ १६८००० 

२ वडास्तरीय आयोजनाहरुको फनरीिण तथा अनुगर्न  खचक  वडा नं १ ८०००० 

३ वडा कायाकलयका लाफग िफनकचर खररद  वडा नं १ ५०५६३ 

४ सार्ाफजक पररचालन कायकक्रर् संचालन तथा ब्यबस्थापन  वडा नं १ ३१२००० 

५  करदाताहरुको अफभलेख अध्यावफधक कायकक्रर्  वडा नं १ ४१००० 

६ पत्रपफत्रका सम्बखि खचक  वडा नं १ २५००० 

७ टोल बखस्त भेला सम्बखि खचक  वडा नं १ २५००० 

८ उपभोिा सफर्फतहरुको िर्ता फवकास ताफलर्  कायकक्रर्  वडा नं १ १००००० 

९ सावकजफनक सुनुवाई कायकक्रर्  वडा नं १ ५०००० 

  जम्मा   ८५१५६३ 

  कुि जम्बा    २८३८५४१३ 

  j8f g+= @   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ अफत फबपन्न घर–पररवारका लाफग बंगुर फवतरण,ताफलर्,फबर्ा, औिफध उपचार   (िडा नं २) ४५१११९ 
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२ अफत फबपन्न र्फहला १० जनाका लाफग ३ र्फहने फसलाई–कटाई ताफलर् र सार्ाग्री फवतरण  (िडा नं २) १५०८२७ 

३ फवफभन्न कृिक सरु्हका लाफग तरकारी खेती र बोररङ्ग जडान   (िडा नं २) १६०००० 

४ फवफभन्न कृिक सरु्हका लाफग पावर फटलर खररद  (िडा नं २) १८८००० 

५ आई. पी. एर्.कृिक पाठिाला  (िडा नं २) ७०००० 

६ दफलत लफित फिपरु्लक कायकक्रर्  (िडा नं २) ६०००० 

७ कृिक सरु्हका लाफग च्याउ खेती तथा तालीर्  (िडा नं २) ८०००० 

  जम्बा    ११५९९४६ 

ख सामाभजक भवकास     

१ काफलका आधारभुत फवधालयको बाल फवकास केन्द्रका लाफग िैफिक सार्ाग्री फबतरण  िडा न.ं २ ५०००० 

२ काफलका आधारभुत फवधालयको खानेपानी फवस्तार, टंकी खररद र र्ाटो पटानी  िडा न.ं २ २००००० 

३ फवजयनगर रु्िकरै्या प्राफवको घेरा पखाकल फनर्ाकण  िडा न.ं २ २००००० 

४ खेलकुद प्रबदकन कायकक्रर् िडा न.ं २ ५०००० 

५ आँखा अस्पताल अगाफड  चौतारो फनर्ाकण  िडा न.ं २ ३०००० 

६ संसृ्कफत प्रबदकन  िडा न.ं २ ५७८४६ 

७ र्फहला स्वास्थ्य सं्वयसेफवका  प्रोत्साहन कायकक्रर्  िडा न.ं २ ५४००० 

८ स्वास्थ्य आर्ासरु्ह सहयोग कायकक्रर् िडा न.ं २ २९१०० 

९ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सफर्फतको लाफग अनुगर्न तथा बैठक खचक  िडा न.ं २ ३०००० 

१० सुनौिा हजार कदनका आबािाई अलभबुलखकरण िडा न.ं २ ८१००० 

११ साबालजक पररचािन कायगक्रब  िडा न.ं २ १५६००० 

१२ प्रसुलत केधर स्थापना तथा सरस ाई कायगक्रब  िडा न.ं २ १६२००० 

१३ याग तथा स्िास््य लिक्षा सम्मलधध लिलिध कायगक्रब  िडा न.ं २ ६०००० 

  जम्बा    ११५९९४६ 

ग पूवाषधार भवकास     
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१ काठारपुर चौराहा दखेी लबिनचाक सम्ब बलसना ग्राभेि - बबगत _ िडा नं २ २०००००० 

२ भाक्िा चौधरीका घर अगाडी दखेी जंग महादरु लबि अगाडी हुदै ैँ भानु चौराह सम्ब बलसना ग्राभेि  - बबगत _ िडा नं २ ५००००० 

३ बान महादरु सा दका घर दखेी लिजयनगर सम्ब बलसना ग्राभेि - बबगत _  िडा नं २ ५००००० 

४ 

लसतापुर लिर महादरु चौधरीका घर अगाडी माट निराज ससंहका घर अगाडी हुदं ैलसतापुर स्कूि सम्ब र रानीकुिा चौधरी टािका 

माटाबा बाटा पटानी तथा ग्राभेि  

िडा नं २ ५००००० 

५ खक्रौिा राडदलेख िलधदपुर चौराहासम्बका माटा बबगत  िडा नं २ ५००००० 

 ^ िडा कायागियका अधुरा पखागि लनबागण, सिारी पार्किं ग स्थि लनबागण िागायत पूिागधार लनबागण .  िडा नं २ ५००००० 

& भैपरी आ ने पुलजगत लिलिध खचग  िडा नं २ १३९७८६ 

  जम्बा    ४६३९७८६ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ लिजयज्याती चचग भिन पररसरबा मृक्षारापण र पेटी लनबाणग िडा नं २ १००००० 

२ हररदिगन बलधदर पररसरबा मृक्षरापण र घेरिार  िडा नं २ १००००० 

३ काठरपुर मलधदपुर कुिाका ककनारबा मृक्षरापण र घेरमार िडा नं २ ९३३०८ 

४ डुमान क्षेत्रबा पानी लनकासका िालग ह्युब पाईप खररद  िडा नं २ १४८००० 

५ लिजयनगर लस्थत टीकापुर टािबा सुरलक्षत  च्च टहरा लनबाणग  िडा नं २ १००००० 

  जम्बा    ५४१३०८ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ िडा कायागियका सुचना तथा सञ्चारका आिश्यक  पकरण खररद  िडा नं २ ५०००० 

२ साईकि खररद   िडा नं २ ८००० 

३ सािगजलनक सुनुिाई   िडा नं २ ५०००० 

४ जनतासंग जनप्रलतलनलध कायगक्रब  िडा नं २ ५००० 

५  पभाक्ता सलबलतका क्षबता अलभमृदी तालिब   िडा नं २ ६०००० 

६ याजना  अनुगबन तथा सुपररमेक्षण  िडा नं २ ५८९९० 
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जम्बा    २३१९९० 

  कुि जम्बा    ७७३२९७६ 

  j8f g+= #   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ ब्यबसाफयक  तरकारी खेफत सम्बखि र्ागर्ा आधाररत  कृफि कायकक्रर्   वडा नं ३ २००००० 

२ र्ागर्ा आधाररत ब्यबसाफयक उन्नत बाख्रापालन ताफलर्   वडा नं ३ १००००० 

३ कुक र  वेटर सम्बखि ताफलर्  वडा नं ३ २५०००० 

४ फबफभन्न स्थानर्ा साना फसचाई कायकक्रर् अन्तगकत बोररंग जडान  
 फघया पुछरी कटानपुर 

रार्पुर संकरपुर) 
३००००० 

५ राजस्व श्रोतहरुको पफहचान  सम्बखि कायकक्रर्   वडा नं ३ २६७३७ 

६ र्ोटरसाइकल र्र्कत ताफलर् वडा नं ३ १००००० 

  जम्मा   ९७६७३७ 

ख सामाभजक भवकास वडा नं ३   

१ र्फहला ,दफलत फवपन्न वगकका र्फहलाहरुलाइक   नेतृत्व फवकास ताफलर्  वडा नं ३ ५०००० 

२ केदारेश्वर प्रा.फव को  िौचालय र्र्कत   वडा नं ३ ५०००० 

३ पदर्ा प्रा.फब .िुद्ध खानेपानी को लाफग  पयूररिाई  रे्फसन सफहत र्ोटर जडान  वडा नं. ३ फघया ५०००० 

४ सार्ाफजक पररचालन सम्विी कायकक्रर्  वडा नं ३ १५६००० 

५ फहर्ालय र्ा.फब.र्ा  िुद्ध खानेपानी को लाफग पयूररिाई रे्फसन सफहत र्ोटर जडान   फघया पुछरी ५०००० 

६ लागूऔिध सम्बखि जनचेतना कायकक्रर्  वडा नं ३ ३०००० 

७ वालवाफलकालाइक  वाल फववाह , वाल यौन दुव्यकवहार सम्बखि जनचेतना कायकक्रर् वडा नं ३ ४४००० 

८ पिुपफतनाथ  प्रा.फब.को फिल्ड् र्र्कत  वडा नं ३ ५०००० 

९ र्फहला स्वास्थ्य स्वयं सेफवका प्रोत्साहन खचक  वडा नं ३ ६०००० 

१० बधटेश्वरी तालिब वडा नं ३ १००००० 
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११ फसकिेल रोग जांच फिफबर  वडा नं ३ १७०००० 

१२ सुनौलो १००० फदन का आर्ाहरुलाई र्ातृफिसु तथा पोिण सम्बखि जनचेतना कायकक्रर्  वडा नं ३ १००००० 

१३ अपांग आयआजकन कायकक्रर्  वडा नं ३ ३६७३७ 

१४  वडा स्तररय क्लबलाई  िुटबल खेल सार्ग्री खररद तथा  फवतरण   वडा नं ३ २०००० 

१५  जेष्ठ नागररकलाई  सम्मान कायकक्रर्   वडा नं ३ १०००० 

  जम्मा    ९७६७३७ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ िंकरपुर गोलो चौतारीदेखख जर्रा पुल सम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल फनर्ाकण   (वडा नं. ३,िंकरपुर  ) ३००००० 

२ 
क्लब घरदेखख दफिण भगवानपुर फसर्ाना सम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल साथै पुछरी क्लब घर नफजक नल्का र साबकजफनक 

िौचालय   
(वडा नं. ३ पुछरी  ६२०००० 

३ दफिण फघया पुछरी सु्कल जाने बाटो आिारार् चौ.को घर देखख खगराज ररजालको घरसम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल   (वडा नं. ३ रार्पुर  २५०००० 

४ रार्पुर पकररया चोकर्ा चौतारी फनर्ाकण  (वडा नं. ३ रार्पुर  १५०००० 

५ 
रार्पुर चौतारादेखख फघया जाने बाटो ठाकुररार् चौ.को घर नफजक ६० एर् एर् ह्युर्पाइप २  थान  र रार्पुर चौतारा नफजक  

देिरन घर फनरको झरनर्ा ६० एर् एर् ह्युर्पाइप ३ थान  
 (वडा नं. ३ रार्पुर   १००००० 

७ फबनोद अफधकारीको फर्लदेखी बगाले बरपीपल सम्म र संतोिको घर हंुदै कृफि रोड जोड्ने गरर र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  (वडा नं. ३ कटानपुर  ५००००० 

८ िंकरपुर चौराहा देखख जर्रा पुल सम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल र त्यफह बाटोर्ा पने गोलौरी कुलोर्ा कल्भटक फनर्ाकण  वडा नं.३ िंकरपुर  ५००००० 

९ सारु्दाफयक टर स्ट  भवन फनर्ाकण तारबार सफहत अनुग्रह चचकको नफजक  (वडा नं. ३ िंकरपुर  ५००००० 

११ नु्य जनसेवा ग्राफर्ण  फबधुत सहकारी संस्था फल.100 kv Trasfarmar  (वडा नं. ३ रार्पुर   २००००० 

१२ फघया चफटया बजार फिव र्खिरको संरिाणर्ा रहेको भबन फनर्ाकण क्रर्ागत योजना  (वडा नं. ३ फघया  ६६६९५९ 

१३ भैपरी आ ने पुैँजीगत खचग  वडा नं ३ ११९९९० 

  जम्मा    ३९०६९४९ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१  समु्पणक चोक, बजार, साबकजफनक स्थल ,सु्कल,स्वास्थ्य चौफकर्ा िोहार संकलन गनक डस्टफबन खररद  वडा नं ३ १००००० 

२ भूक्षय लनयधत्रण कायगक्रब   वडा नं ३ १००००० 

३ फबपत ब्यबस्थापन सफर्फतका पदाफधकारीहरुलाइक  फवपद सम्विी िर्ता अफभबृदी ताफलर्  वडा नं ३ ५५८११ 
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४ वृिारोपण कायकक्रर्  

(कटानपुर र्सानघाट 

संरिणको लाफग ,फघया 

पथरैया नफद फकनारर्ा 

,पुछरी जर्रा नदीको 

फकनारर्ा ,िंकरपुर 

जर्रा बेल्ट)  

१००००० 

५ मडघर र लचराकीहरुिाई क्षबता अलभमृकद तालिबका साथै लमपत सम्मलधध  पकरण साबग्री खररद  वडा नं ३ १००००० 

  जम्मा    ४५५८११ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ सेवा प्रबाह सम्बखि िर्ता फबकास ताफलर्   वडा नं ३ ५०००० 

२ सूचना तथा संचार ब्यबस्थापन  वडा नं ३ १०००० 

३ र्खल्टफर्फडया प्रोजेक्टर खररद  वडा नं ३ ५५००० 

४ उपभोिा सफर्फतका पदाफधकारीहरुलाई  ताफलर्  वडा नं ३ ५०३४७ 

५ सािगजलनक सुनुिाई कायगक्रब वडा नं ३ ३०००० 

  जम्मा    १९५३४७ 

  कुि जम्बा    ६५११५८२ 

  j8f g+= $   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ कृिकहरुलाई तरकारी खेफत ताफलर्  िडा नं ४ ४५००० 

२ कृिक सरु्हहरुलाई फडप बोररङ् जडान      िडा नं ४ २५०००० 

३ कृिक युवाहरुको लाफग र्ागर्ा आधाररत कायकक्रर्   िडा नं ४ १००००० 

४ टर याफबज फनर्ाकण  
(माघबारा , इधरैया, 

छेगरखैिा, कादैपुर ) ४०००० 

५ लिपन्न बलहिाहरुका िालग गाबेधट तालिब   िडा नं ४ १००००० 

६ लिपन्न बलहिाहरुकािालग दािबाट खाजा लचप्स मना ने तालिब  िडा नं ४ ५०००० 

७ युिाहरुका िालग हिुका सिारी चािक सम्मलधध तालिब -१० जना १ बलहने _  िडा नं ४ १००००० 

८ युिाहरुका िालग ब्याकहा िाडर चािक सम्मलधध आधारभुत तालिब -५जना _  िडा नं ४ १००००० 

९ डकबी बजदरुहरुका िालग लसप लिकास तालिब  िडा नं ४ ३०००० 
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१० १ बलहने बधटेस्िरी तालिब -२० जनािई _ िडा नं ४ १००००० 

११ हयेर करटङ्ग तालिब -५ जनािाई _ िडा नं ४ ५०००० 

१२ अनुगबन तथा बुल्याङ्कन  िडा नं ४ ३३६७ 

  जम्बा    ९६८३६७ 

ख सामाभजक भवकास     

१ श्री जन प्रकाि आधारभुत फवद्यालय को पखाकल फनर्ाकण  िडा नं ४ १५०००० 

२ श्री जन प्रकाि अधारभुत फवद्यालयको बालबाफलबाहरुको लाफग फदवा खाजा को व्यवस्था  (बाल फवकास तथा किा १को लाफग) िडा नं ४ ९४००० 

३ सुरफित र्ातृत्व स्याहार तथा पोिण सम्बखि ताफलर्  िडा नं ४ २५००० 

४ र्फहला स्वास्थ्य स्स्वयंसेफवकाहरुलाई प्रोत्साहन िडा नं ४ ६०००० 

५ श्री जन प्रकाि आधारभुत लिद्याियका प्रङ्गनबा मनेका खानेपानी लनरधतरता   िडा नं ४ ५०००० 

६ श्रीराब जानकी लडगम्मर आखडाका जग्गा िररपरर तारमार तथा धुनी घर लनबागण   िडा नं ४ २५०००० 

७ असे्नहरी चाकबा श्रीराब जानकी चाक लनबागण   िडा नं ४ १००००० 

८ साबालजक पररचािन व्यिस्थापन सम्मलधध कायगक्रब   िडा नं ४ १५६००० 

९ आपाङ्ग िलक्षत कायगक्रब संचािन    िडा नं ४ २८३६७ 

१० िागु औषध लनयधत्रण सम्मलधध सचेतना कायागक्रब    िडा नं ४ २५००० 

११ जेष्ठ नागररक सम्बान   िडा नं ४ ३०००० 

  जम्बा    ९६८३६७ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ श्री जन प्रकाि आधारभुत फवद्यालय देखख जर्रापुर फिखर युवा क्लव सम्मको बाटो र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  माघबारा ६५०००० 

२ 
थापा टोल देखख ज्ञानी चोक सम्मा र िकु्क थारुको घर  सम्मा तथा ज्ञानी पुर हुदै हुकुर् बहादुर चौधरीको घर सम्म  बाटोर्ा र्ाटो 

पटानी तथा ग्राभेल गने ।  
माघबारा  ८००००० 

३ 
 रण बहादुर खत्रीको घर देखख कोइरला टोल, भरत अफधकारीको घर देखख ढतुवा कुला र देवी रार् कोइरलाको घर पछाडी देखख 

ज्योती फव.क.को घर जाने बाटो र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
छेगरखैिा ५००००० 

४ चेतुरार् चौधरीको घर नफजक कुलोर्ा कल्भटक फनर्ाकण  बौरलनया  ५००००० 

५ फसखद्धफवनायक सु्कल जाने बाटो  र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  बौरलनया २२३४६९ 

६ 
इनै्द्रया चोक देखख पफिर् वडा नं. ६ फसर्ाना सम्म र पहाडीपुरको सीर्ाना देखख लफिनापुर फसर्ाना सम्म नक्साङ्कन तथा र्ाटो 

पटानी   
इधरैया ५००००० 

७ कोदैपुर खस्थत धनकफलया चौधरीको घर दफिण पफिको सावकजफनक जग्गार्ा सारु्दफयक भवन फनर्ाकण  कादैपुर ५५०००० 
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८ भैपरी आउने पूफजगत खचक   िडा न.ं ४ १५०००० 

  जम्मा    ३८७३४६९ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ भेडे कुिाबा पक्की कदिार लनबागण  िडा न.ं ४ २००००० 

२ मन कुिाका पुछारबा पक्की स्पर लनबागण ।  िडा न.ं ४ ५०००० 

३ धतुिा कुिाबा पक्की स्पर कदिार लनबागण   िडा न.ं ४ ५०००० 

४ गबुिा कुिाबा पक्की कदिार स्पर लनबागण   िडा न.ं ४ ५०००० 

५ तत्कान चौधरीका घर नलजकका कल्भटग बालथ पक्की डुण लनबागण   िडा न.ं ४ ५०००० 

६ जुगराब चौधरीका घर नलजक तटमधधन   िडा न.ं ४ ५०००० 

७ अनुगबन बुल्याङ्कन  िडा न.ं ४ १९०५ 

  hDdf   ४५१९०५ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ िडा कायागियका िालग  ाटाकपी बेलिन र कम्प्युटर खररद  िडा न.ं ४ ५५००० 

२ िडा कायागियबा आ ने सेिाग्राही हरुका िालग िुद्ध खानेपानीका िालग क ल्टर बेलसन खररद गने    िडा न.ं ४ ५०००० 

३ र्खल्टफर्फडया प्रोजेक्टर खररद  िडा न.ं ४ ५०००० 

४ सञ्चाररका सबूह नेतृत्ि लिकास  िडा न.ं ४ २५००० 

५ सािगजलनक सुनुिाई कायगक्रब  िडा न.ं ४ १३६७३ 

  जम्बा    १९३६७३ 

  कुि जम्बा    ६४५५७८१ 

  j8f g+= %   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ कृषकहरुिाई मेबौिबी तरकारी खेलत तालिब तथा लम  लितरण  िडा नं ५ २००००० 

२ पिुपािक सबुहहरुिाई मंगुरपािन, माख्रापािन तालिब तथा पाठा लितरण    िडा नं ५ १५०००० 

३ कृषक सबुहहरुिाई धान, बकै गहुैँबा िागे्न राग लनयधत्रण सम्मलधध तालिब तथा लम  लितरण   िडा नं ५ १०१४३७ 
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४ लसिाइ कटाई तालिब    िडा नं ५ १००००० 

५ युिाका िालग हिुका / भारर सिारीचािक तालिब    िडा नं ५ १२०००० 

६ िाकसेिा तयारर कक्षा संचािन   िडा नं ५ २००००० 

७ ट्रालमज लनबागण   िडा नं ५ १८०००० 

८  द्धाग, मालणज्य तथा सहकारी प्रमदगन कायगक्रब   िडा नं ५ ७५००० 

  जम्मा    ११२६४३७ 

ख सामाभजक भवकास     

१ माि लिकास केधरका मािमालिकािाई खाजा, नास्ता कायगक्राब    िडा नं ५ १००००० 

२ िैंलगक हहैँसा तथा िागु औषध धयूलनकरण सचेतना तालिब     िडा नं ५ ४८००० 

३ कुपाषण बुक्त िडा घाषणामारे अलभबुलखकरण कायगक्रब    िडा नं ५ ७०००० 

४ बरुिा घर लनबागण     िडा नं ५ ६०००० 

५ संस्कृलत जगेनाग तथा प्रमदगन कायगक्रब    िडा नं ५ ५०००० 

६ स्ियंसेलिका प्रात्साहन खचग   िडा नं ५ ७२००० 

७ ग्यानादय प्रा.लम. बा बाटर सलहतका क ल्टर जडान   िडा नं ५ ५०००० 

८ साबालजक पररचािन कायगक्रब    िडा नं ५ १५६००० 

९ खेिकुद कायगक्रब    िडा नं ५ १४०००० 

१० जेष्ठ नागररक सम्बान कायगक्रब    िडा नं ५ ५०००० 

११ िारीररक अपाङ्गता भोका ब्यलक्तहरुिाई लहहिचेयर  लितरण    िडा नं ५ १२०००० 

१२ मािक्िमहरुिाई बागबा आधाररत कायगक्रब    िडा नं ५ ५०००० 

१३ सुनौिा हजार कदन बातृलििु कायेक्रब   िडा नं ५ ५०००० 

१४ लत्रभुिन रा. बा. लम मसधताबा पमुगधार लनबागण   िडा नं ५ ८६००० 

१५ रा.बा.लम. बलनकापुर र लत्रभुिन रा.बा.लम. मसधताका ककिारीहरुिाई सेनेटरी प्याड र सरस ाई साबग्री लितरण   िडा नं ५ २४४३७ 

  जम्मा    ११२६४३७ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ िडाका लिलभन्न माटाहरु नक्िांकन तथा बाटा पटानी र ग्राभेि |  िडा नं ५ १५००००० 
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२ लसम्रेनी ग्रालबण लमद्धुत सहकारी संस्थाका ट्राधस रबर खररद  िडा नं ५ २००००० 

३ सौयगमत्ती जडान  िडा नं ५ ५००००० 

४ कालिका, कणागिेस्िर बलधदर लनबागण तथा बबगत   र्दगपुर र कर्बग डांडा २००००० 

५ साबुदालयक भिन लनबागण  
नुलक्िपुर, िालहपुर र 

नयाैँ रटकापुर  
८००००० 

६ लत्रभुिन बा.लम.का घेरा पखागि लनबागण  िडा नं. ५, मसधता  ५२५००० 

७ खाप केधर लनबागण   िडा नं. ५, मसधता ६००००० 

८ भैपरी आ ने लमलमध पुैँजीगत खचग  िडा नं ५ १८०७४९ 

  जम्मा    ४५०५७४९ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ िडाका लिलभन्न सडकहरुबा ट्री गाडग सलहत िृक्षारापण  िडा नं ५ ११०००० 

२ बनसंरिण सफर्फतहरुलाइ िर्ता फबकास ताफलर्   िडा नं ५ १००००० 

३ फवपद ब्यबस्थापन सम्बखि ताफलर्   िडा नं ५ ५०००० 

४ झरन सरसिाई  िडा नं ५ ६५६७० 

५ पाकक  फभत्र रहेको पोखरीका लाफग डंुगा फनर्ाकण  िडा नं ५ २००००० 

  जम्बा    ५२५६७० 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ पत्रपफत्रका र रेफडयो एि .एर्.बाट सुचना तथा सिेि प्रकासन र प्रिारण खचक   िडा नं ५ १०२९० 

२ सािगजलनक सुनुिाई कायगक्रब  िडा नं ५ ५०००० 

३ योजना छनौटका लाफग टोल बखस्तभेला संचालन खचक   िडा नं ५ २५००० 

४ अनुगर्न तथा सुपररबेिण  िडा नं ५ ७०००० 

५ उपभोिा सफर्फतहरुलाई िर्ता फवकास ताफलर्   िडा नं ५ ५०००० 

६ वडा सफर्फत तथा कर्कचारीहरुलाई सुिासन सम्बखि ताफलर्   िडा नं ५ २०००० 

  जम्मा    २२५२९० 
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  कुि जम्बा    ७५०९५८३ 

  j8f g+= ^   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१   न्नत जातका धान र गंहूका लम  ब्िक प्रदिगन   वडा नं ६ २००००० 

२  कृषक सबुहहरुिाई पािर टेिर लितरण  वडा नं ६ ६००००० 

३ ोक बलहने मेतमाैँसबा आधाररत लिपबुिक तालिब  वडा नं ६ १६०६४३ 

४ 
 

वडा नं ६ ५०००० 

  जम्मा    १०१०६४३ 

ख सामाभजक भवकास     

१ बुक्त कम्िरीहरुिाई लिपबुिक तालिब    वडा नं ६ ६०००० 

२ रा.बा. लम. मेिुिा स्कुि व्यिस्थापन   वडा नं ६ ७०००० 

३ जनज्यालत आधारभूत लमद्याियिाई व्यिस्थापन   वडा नं ६ ७०००० 

४ खडक आधारभूत लमद्यािाई व्यिस्थापन  वडा नं ६ ७०००० 

५ कणागिी  च्च बा. लि. रंगरागन  वडा नं ६ ५०००० 

६ लजरा हाब डेलिभरी सम्मलधध सचेतना कायगक्रब  वडा नं ६ ७५००० 

७ सास्कृलतक जगेनाग तथा प्रमदगन कायगक्रब   वडा नं ६ ७०००० 

८ अधतर िडा स्तरीय  ुटमि प्रलतयालगता   वडा नं ६ १००००० 

९ प्रयागिािा, खाप केधर तथा प्रिुतीकेधर संचािन (करार सेिा तथा ज्यािादारी)  वडा नं ६ १९६००० 

११ साबालजक पररचािन सम्मलधध कायगक्रब  वडा नं ६ १५६००० 

१२ िागूऔषध दबु्यगिानी लिरुद्ध जनचेतनाबुिक कायगक्रब   वडा नं ६ २०००० 

१३ स्ियंसेलिका प्रात्साहन खचग  वडा नं ६ ७२००० 

१४ िारीररक अपाङ्गता भोका ब्यलक्तका आयआजगन कायगक्रब   वडा नं ६ ५०००० 
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१५ कम्प्युटर ताफलर्का लाफग कम्प्युटर खररद वडा नं ६ ३००००० 

१६ बालबाफलका लफित कायकक्रर् वडा नं ६ २४००० 

१७ कम्प्युटर ताफलर् प्रफििक तथा अन्य  वडा नं ६ १००६४३ 

  जम्मा    १४८३६४३ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ साबुदालयक भिन लनबागण  वडा नं ६ १०५०००० 

२ साबुदालयक भिन लनबागण  वडा नं ६ ७५०००० 

३ जेलसस हि लनबागण वडा नं ६ ५००००० 

४ िडाका लिलभन्न सडकहरुका रेखांकन तथा गाभेि  वडा नं ६ ५००००० 

५ लसम्रेनी मािलिकासका पखागि लनबागण  फसमे्रनी  १००००० 

६ मैठक घर लनबागण  वडा नं ६ २५०००० 

७ सुरलक्षत  च्च भिन लनबागण  वडा नं ६ ५००००० 

८ भैपरी पुैँजीगत लिलिध खचग   वडा नं ६ ८१७०१ 

  जम्बा    ३७३१७०१ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ लम.पी. लनकुधज पाकग  संरक्षण तथा ब्यमस्थापन  वडा नं ६ १७१६३३ 

२ कणाकली सारु्दाफयक बनर्ा फपखिक स्पट फनर्ाकण   वडा नं ६ ५०००० 

  जम्बा    २२१६३३ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ समै टािबा सूचना पाटी ब्यमस्थापन   वडा नं ६ ३०००० 

२  सेिाप्रिाह तालिब  वडा नं ६ ७०००० 
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३ अनुगबन तथा सुपररमेक्षण खचग  वडा नं ६ ७०००० 

४ सामगजलनक सुनुिाई कायगक्रब  वडा नं ६ ५०००० 

५ टोल, बखस्त ,वडा स्तरीय भेला संचालन   वडा नं ६ ३०००० 

६ फ्रीज र क ल्टर खररद    वडा नं ६ ४०००० 

  जम्मा    २९०००० 

  कुि जम्बा    ६७३७६२० 

  j8f g+= &   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१  फपकफनक स्पट फनर्ाणक  िडा नं ७ २००००० 

२ कृफि फसचाईका लाफग बोररङ्ग जडान  िडा नं ७ १५०००० 

३ आई.फप.एर्.पाठिाला किा सञ्चालन २ वटा  िडा नं ७ १६०००० 

४ भैसी तथा बाख्रापालन ताफलर् कयकक्रर्  िडा नं ७ ५०००० 

५ युवा िर्ता फवकाि ताफलर् (र्ने्टश्वरी ताफलर् र लोकसेवा आयोग तयारी किा) िडा नं ७ १३०००० 

६ बेर्ौसर्ी तरकारी तथा च्याउ खेफत ताफलर् र फबऊ फवतरण  िडा नं ७ १५०००० 

७ कृिकहरुलाई अन्तर फजिा कृफि भ्रर्ण कायकक्रर् िडा नं ७ १००००० 

८ पिुपंफि औिधी खररद िडा नं ७ १००००० 

९ सारु्दाफयक पिु व्यवस्थापन िडा नं ७ १७६६७ 

  जम्मा    १०५७६६७ 

ख सामाभजक भवकास     

१ गररव तथा जेहेिार फवद्याथीहरुलाई िैफिक सर्ाग्री फवतरण िडा नं ७ ५०००० 

२ लैफगक फहंसा सम्बखि जनचेतनारु्लक कायकक्रर् र वालरै्त्री कायकक्रर् िडा नं ७ ८०००० 
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३ लागु औिध दुब्यकसन सम्बखि जनचेतनारु्लक कायकक्रर्  िडा नं ७ ५०००० 

४ दफलत सरु्दायका लागी  बाख्रापालन ताफलर् तथा पाठा फवतरण कायकक्रर्  िडा नं ७ ६५००० 

५ फसकलसेल एफनफर्या चेक जाँचको फनिुल्क फिफवर संचालन  िडा नं ७ ४०००० 

६ कर्लरी, फवपन्न तथा एकल र्फहला  र द्धि फपफडत र्फहला आयआजकन कायकक्रर्   िडा नं ७ १७१६६८ 

७  संसृ्कफत प्रवदकन कायकक्रर्  िडा नं ७ ३०००० 

८ थारु देवस्थल र्रुवा फनर्ाकण   िडा नं ७ २५००० 

९ बलहिा स्िास््य स्ियबसेलिका प्रात्साहन खचग  िडा नं ७ ९०००० 

१० प्रजनन् स्िास््य अलभबुखीकरण कायगक्रब  िडा नं ७ ११०००० 

११ िारीररक अपागंता भोका व्यलक्तिाई ह्िीिलचयर खररद िडा नं ७ ४०००० 

१२ लिलभन्न खेिकुद साबाग्री खररद तथा खेिकुद प्रलतयालगता संचािन िडा नं ७ १००००० 

१३ साबालजक पररचािन कायगक्रब  िडा नं ७ १५६००० 

१४ पदब प्रकािेश्वर बलधदर  संरक्षण तथा बबगत सम्भार कायगक्रब   िडा नं ७ ५०००० 

  जम्बा    १०५७६६८ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ 

कुकुिािका घर दलेख डाैँडामाझी टाधस ारबर सम्बका माटा, लनरकका घर दलेख पाकग  जाने माटा सम्ब र पदबपुर बुस्खादान घर दलेख 

बरुिा सम्बका माटाबा बाटा पटानी तथा ग्राभेि र सलत्त प्रहरी चौकी दलेख पदबपुरका लसबाना सम्बका माटा बबगत र लसद्ध सा ैँ दका 

घर दलेख दजुगनपुर जाने माटा बाटा पटानी तथा ग्रभेि । 

डाैँडामाझी, बहादेि 

टाि,पदबपुर र सलत्त 
५००००० 

२ 

ब्राईिर  बग दलेख श्रेष्ठका पसि सम्ब, सुधदरपुर अलनिका घर दलेख जबरा नािा सम्ब,राब स्िरुपका घर दलेख नदी जाने माटाबा पने 

कल्भटग सम्ब र दलैनया कुिा दलेख िडा न.ं ९ का लसबाना सम्बका माटाबा बाटा पटानी तथा ग्राभेि र श्रेष्ठका पसि दलेख कदहिीपुर 

प्रलतपुर हुैँद ैहुिाकी बागग सम्ब, प्रलतपुर साबुदालयक भिन जाने माटा र कदहिीपुर चाक दलेख पथरैया नदी जाने माटाबा बाटा पटानी 

तथा ग्राभेि  

मेिुिा, कदहिीपुर र 

प्रलतपुर 
७००००० 

३ 

जनता रा.बा.लि. दलेख ओजहुिा ताि हुैँद ैकािाकुण्डा हुैँदै बायाराब पाण्डेयका घर हुैँदै भांग माजेका घर सम्बका माटा ग्राभेि तथा 
श्रिण श्रेष्ठका घर दलेख खाप केधर हुैँद ैरुप महादरु खड्काका घर सम्बका माटा बबगत तथा खाप केधर नलजकका झरनबा ह्युबपाईप 

जडान । 

डाैँडामाझी, बहादेि 

टाि,पदबपुर र सलत्त 
७३०००० 

४ मैदी खाप केधर भिन लनबागण  र कािाकुण्डा प्रहरी चौकीका पखागि  मैदी  ५००००० 

५ प्रलतपुर साबुदालयक भिन लनबागण  प्रलतपुर  ५००००० 

६ लिद्याियका पूिागधार लनबागण  १=जनता रा=बा=लि= का पखागि लनबागण । २=कणगिी बा=लि=का पक्की ससंढी लनबागण ।  मैदी र सत्ती ५००६७० 

७ मैदी गाऊैँ का िालग ट्राधस ारबर खररद र सडक मलत्त जडान  मैदी ५००००० 

८ भैपरी आ ने पुैँजीगत लिलिध खचग    ३००००० 
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  जम्बा    ४२३०६७० 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

1 िेिुिा चौराहामाट कािाकुण्डा जाने माटा र सत्तीिजार क्षेत्रबा दिुैत ग  ट्री गाडग सलहतका िृक्षारापण   िडा नं ७ १५०००० 

2 िडा कायागिय पररसरबा  ुि मगैचा तथा  हररयािी ब्यिस्थापन र बाटा पटानी   िडा नं ७ १६८५७८ 

3 लिपद ्व्यिस्थापन पूिग तयारी तालिब   िडा नं ७ ५०००० 

4  ाहरबैिा ब्यिस्थापन सम्मलधध जनचेतनाबुिक तालिब तथा डस्टलिन खररद   िडा नं ७ १००००० 

5 मेिुिा गाऊैँ का िालग डंुगा खररद ।   िडा नं ७ २५००० 

  जम्बा    ४९३५७८ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

1 िडा कायागिय सरस ाई खचग  िडा नं ७ ७२००० 

2 आयाजना अनुगबन तथा टाि िलस्त स्तरका याजना छनौट कायगक्रब  िडा नं ७ ४०००० 

3 मड्घर र लचराकीहरुिाई नेतृत्ि लिकास तालिब  िडा नं ७ ३०००० 

4 िडा कायागियका सािगजलनक सुनुिाई कायगक्रब िडा नं ७ २४५३३ 

5 िडा कायागियका सुचना तथा सञ्चारका आिश्यक  पकरण खररद  िडा नं ७ ४५००० 

  जम्बा    २११५३३ 

कुि जम्बा  ७०५१११६ 

  j8f g+= *   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ कृिकहरुलाई  लागत सहभाफगतार्ा पावर टेलर फवतरण  िडा नं ८ ६२२००० 

२ सार्ाफजक पररचालन कायकक्रर्  िडा नं ८ १५६००० 

३ सुनौला हजार फदन पोिण कायकक्रर्   िडा नं ८ ५६००० 

४ किकहरुका लाफग दुध संकलन केन्द्र प्रबधकन   िडा नं ८ १५०००० 

५ कृिक सरू्हहरुलाई बेर्ौसर्ी तरकारीको फबउ फवतरण िडा नं ८ ३०७५४ 

  जम्मा    १०१४७५४ 

ख सामाभजक भवकास     
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१ खेिकुद प्रलतयालगता संचािन तथा खेिकुद साबग्री खररद    िडा नं ८  २३८००६ 

2 दलित जातीका िागी मेबौसबी तरकारी खेलत सम्मलधध तालिब र लम  लितरण  िडा नं ८  ६०००० 

३ बलहिाहरुका िालग आय आजगन सम्मलधध कायगक्रब  िडा नं ८  ६०००० 

4 जनजालतका िालग तरकारी खेलत सम्मलधध तालिब, लम  लितरण र पालिहा स लनबागण  िडा नं ८  ८०००० 

५ अपांगता भोका व्यलक्तहरुका िागी हहीि लचयर खररद िडा नं ८  ५०००० 

6 मादी बलहिाहरुका िागी कडाई सम्मलधध लसप बूिक तालिब िडा नं ८  ४०००० 

७ जेहधेदार मािमालिकाहरुका िागी छात्रमृलत  िडा नं ८  ४०००० 

8 स्िास््य स्ियं सेिकहरुिाई  प्रात्साहन खचग िडा नं ८  ९२००० 

९ धनससंहपुर स्िास््य चौकीबा स्िस््य प्रयागिािा पराबिग सेिा िडा नं ८  ९०००० 

10 िागु औषध दवु्यगसन लमरुद्धका  सचेलतकरण कायगक्रब िडा नं ८  ५०००० 

११ माि संरक्षण कायगक्रबबा खेिकुद साबग्री खररद तथा सचेलतकरण कायगक्रब िडा नं ८  ७०००० 

12 जेस्ठ नागररक सम्बान कायगक्रब िडा नं ८  २५७४८ 

१३ याग लिलिर संचािन तथा व्यिस्थापन खचग िडा नं ८  १५००० 

14 ोच= आई= लभ= लपलडतका िागी आय आजगन सम्मलधध कायगक्रब िडा नं ८  ३०००० 

१५ लिलभन्न कदिस तथा कायगक्रबहरु संचािन - नारी कदिस, माि कदिस, बलहिा कदिस ,स्ियं सेिक कदिस आदी_ िडा नं ८  १९००० 

16 सारु्दाफयक रेफडयो टीकापुर एि= एर्= माट िडाका सुचना तथा सधदिे प्रिारण  िडा नं ८  २५००० 

१७ संस्कृलत प्रमदगन कायगक्रब िडा नं ८  ३०००० 

 
जम्बा    १०१४७५४ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ कणग चौधरीका खेत दलेख श्रीिंका स्कुि सम्बका माटाबा बाटा पटानी तथा ग्राभेि  िडा नं ८  ६६०००० 

२ बहादुर साउदको घर देखख वडा नं. ९ को फसर्ाना सम्म, र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  िडा नं ८  २००००० 

३ 
पदब सा दका घर दलेख सुनार टाि हुद ैरटलबल्सैन सम्ब र लिि सा दका घर दलेख िंकर लि= क= का घर हुद ैईधचाजगका घर सम्ब 

बाटा पटानी तथा ग्राभेि 

िडा नं ८  ४००००० 

४ 
मुलद्धराबका घर दलेख धबग महादरुका घर हुद ै ाैँटासम्ब, सूयगपुर चौधरी टाि दलेख मधजररया सम्ब र सूयगपुर मधजररया दलेख 

मनगा हुिाकी सडकसम्ब  जाडने माटाबा बाटा पटानी तथा ग्राभेि  

िडा नं ८  ७००००० 

५ कणग रेग्बीका घर दलेख बाहना पुिसम्बका माटाबा बाटा पटानी तथा ग्राभेि  िडा नं ८  ६०००० 
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६ कृलष लसचाईका िागी माररंग जडान िडा नं ८  २००००० 

७ मनगा  अनुगिासम्बका झरन लनकास िडा नं ८  १५०००० 

८ लत्रभुिन बा= लि=का पूिागधार लिकास ( बाटा पटानी ,गेट लनबागण र कम्पुटर खररद)  िडा नं ८  ५००००० 

९ कालिका प्रा= लि= कािीबाटीका लिध्याियका प्राङ्गणबा बाटा पटानी । िडा नं ८  १५०००० 

१० कणागिी प्रा= लि= तालिगा का लिध्यािय हाताबा पखागि लनबागण  िडा नं ८  १५०००० 

११ कणागिी बा=लि= सलत्तका लिध्यािय भिनबा रेसिंग लनबागण िडा नं ८  १५०००० 

१२ िडा कायागियका भिनबा च्यानि गेट लनबागण  तथा प्रांगणबा बाटा पटानी  िडा नं ८  १४५००० 

१३ सलत्त कणागलि साबुदालयक मनबा लपकलनक स्थि लनबागण  िडा नं ८  १५०००० 

१४ मटनपुर गौडीबा बलधदर लनबागण  िडा नं ८  ४९९९९ 

१५ रालष्टय आधारभुत लिध्यािय सूयगपुर कम्प्युटर खररद  िडा नं ८  १५०००० 

१६ भैपरी आ ने लिलिध पुलजगत खचग  िडा नं ८  २५५७६६ 

                          hDdf   ४०७०७६५ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ हालत्त लनयधत्रणका िागी तारिार   िडा नं ८, श्रीिंका  ४२३५५२ 

२ लिपद ्व्यिस्थापन साबग्री खररद  िडा नं ८  ५०००० 

                                 hDdf   ४७३५५२ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

! याजना अनुगबन तथा बूल्यांकन खचग   िडा नं ८  ४०००० 

@ टाि लिकास सैँस्थाका गठन र अलभबुखीकरण कायगक्रब ।  िडा नं ८  ४५००० 

# संचार, पत्रपलत्रका सूचना प्रिारण आदी  िडा नं ८  २१००० 

$ टाि मलस्तस्तररय भेिा संचािन  िडा नं ८  ३०००० 

% सामगजलनक सुनुिाई कायगक्रब  िडा नं ८  ३०००० 

^ भैपरी आ ने ljljw vr {  िडा नं ८  ३६९५० 

  hDdf   २०२९५० 

कुि जम्बा  ६७७६७७५ 
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क आभथषक भवकास     
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१ आई=लप=ोब=तािीब  िडा नं. ९  ८०००० 

२ बौसबी तथा मेबौसबी तरकारी खेती सम्मधधी तािीब तथा लम  लमतरण   िडा नं. ९  ५०००० 

३ कृलष भ्रबण  िडा नं. ९  २७०००० 

४ गहुं खेती सम्मधधी तािीब तथा लम  लमतरण  िडा नं. ९  १००००० 

५ साबुदालयक  रेलडया टीकापुर ो =ोब=  र पत्रपलत्रकामाट जनचेतनाबुिक सधदिे प्रकािन प्रसारण  िडा नं. ९  ७०००० 

६ बुक्त कम्िहरीहरुका िालग आयआजगनबुिक  हाजीयारी तािीब  िडा नं. ९  १०२८८४ 

७  न्नत जातका घांसका लि  लितरण  िडा नं. ९  ६०००० 

८ पिुपंफि औिधी खररद  िडा नं. ९  ७०००० 

९ ोकि बलहिािाई माख्रापािन तालिब िडा नं. ९  ५०००० 

१० आकदिालस जनजातीहरुिाई िंगुर पािन तालिब  िडा नं. ९  ५०००० 

११ बाछापािन प्रिधगन कायगक्रब िडा नं ९, झंुगा  ५०००० 

१२ ोच=आई= लभ= संक्रलबतिाई  पाषणबा सहयाग  िडा नं. ९  ५०००० 

  जम्मा    १००२८८४ 

ख सामाभजक भवकास     

१ भानुभक्त आधारभुत लिद्यािय लिज्ञान साबग्री खररद  िडा नं. ९  ५०००० 

२ गररि तथा लिपन्न िाििािीकाहरुका िागी िैलक्षक साबाग्री लितरण  िडा नं. ९  २८६००० 

३ बलहिा स्िास््य स्ियंसेलिकािाई प्रात्साहन कायगक्रब  िडा नं. ९  ५४००० 

४ िहरी स्िास््य केधर कायागिय व्यिस्थापन िडा नं. ९  ५०००० 

५ िागु औषध दवु्यगसन लमरुद ्जनचेतनाबुिक कायगक्रब  िडा नं. ९  ५०१३४ 

६ संस्कृलत प्रमदगन कायगक्रब  खक्रौिा र मटनपुर ५०००० 

७  साबालजक पररचािन कायगक्रब  िडा नं. ९  १५६००० 

८ िािलिकास केधर मौलनयाका भिन बबगत तथा ट्रस लनबागण  मौलनया १२०००० 

९  खेिकुद प्रमदगन  िडा नं. ९  ८५००० 

१० बलहिाहरुका नेतृत्ि लिकास तालिब  िडा नं. ९  ५१७५० 

११ मािक्िमका मािमालिकाहरुका क्षबता अलभमृकद कायगक्रब िडा नं. ९  ५०००० 
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  जम्बा    १००२८८४ 

ग पूवाषधार भवकास     

१ 
मौलनया िाक महादरु दलहतका घर दलेख मािलिकास हुद ैनरी सा ंदका घर माट राजेधर आ जीका घर सम्बका माटा रेखाङ्कन सलहत 

बाटा पटानी, ग्राभेि  
िडा नं. ९  ६००००० 

२ हुिाकी राड दखेी खैरीपुर हुद ैदजुगनपुरसम्ब माटा ग्राभेि  िडा नं. ९ खैररपुर ५००००० 

३ खक्रौिा सडक दखेी चेतबान राििका घरसम्ब ग्राभेि  िडा नं. ९ रैनीमालझ ५००००० 

४ ह्याबपाईप खररद  िडा नं. ९  ५००००० 

५ 
हुिाकी सडक दलेख महुदि चौधरीका घरमाट आब मलगया हुद ैमौलनया आब मलगया माट पाखरी सम्बका माटा बाटा पटानी सलहत 

ग्राभेि  
िडा नं. ९ झुंगा ६००००० 

६ प्रदलेि चौधरीका घर दलेख लििबलधदर हुद ैसुयगपुर जाने माटा सुकुम्िालस टाि पछाडीका माटाबा बाटा पटानी सलहत ग्राभेि  िडा नं. ९ झुंगा ५००००० 

७ 
खक्रौिा मजार दलेख कािाकुण्डा, खक्रौिा पुिपारी, खाप केधर दलेख दमेु िाहारका घर सम्ब, रनलसह सा ंदका पसि दलेख नैन ससंह 

सा ंदका घर सम्बका माटाबा बाटा पटानी सलहत ग्राभेि  
िडा नं. ९ खक्रौिा ५००००० 

८ भैपरर आ ने लिलिध पुलजगत खचग  िडा नं. ९  ३११५३७ 

  जम्बा    ४०११५३७ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ सेती बैया बा=लम=बा बाटा पटानी सलहत िृक्षारापण कायगक्रब  िडा नं. ९ ८०००० 

२ जििायु पररितगन सम्मधधी जनचेतनाबुिक कायगक्रब   िडा नं. ९ ४८००० 

३ लिपद पुिगतयारी सम्िधधी िडघर र लचराकीिाई क्षबता लिकास तािीब र  पकरण लितरण   िडा नं. ९ ८०००० 

४ लिपद पुिगतयारी सम्िधधी जनलहतबा जारी सधदिे प्रकासन, प्रसारण   िडा नं. ९ २०००० 

५  ाहरबैिा व्यिस्थापनका िालग डस्टलिन जडान   िडा नं. ९ ४०००० 

६ िडा कायागियका घेरामार सलहत िृक्षारापण   िडा नं. ९ २०००१३ 

  जम्बा    ४६८०१३ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१   पभाक्ता सलबलतिाई क्षबता लिकास तालिब  िडा नं. ९ ३०५७६ 

२ िडा कायागियका सुचना तथा सञ्चारका आिश्यक  पकरण खररद  िडा नं. ९ ६०००० 

३ टािभेिा, िडा भेिा खचग   िडा नं. ९ ३०००० 

४ याजना अनुगबन तथा बूल्यांकन खचग   िडा नं. ९ ३०००० 
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५ सामगजलनक सुनुिाई कायगक्रब  िडा नं. ९ ५०००० 

  जम्मा    २००५७६ 

कुि जम्बा  ६६८५८९४ 
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