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सूचनाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को देहाय(क) देखि 
(ड) सम्ममा व्यवखस्थत एकीकृत सूचनाहरुको स्वतः प्रकाशन 

(२०७९ साल श्रावण देखि २०७९ असोज महहनासम्म) 

(१) स्थानीय तहको स्वरुपः   

               नेपाल सरकार (मखन्िपररषद्) को २०७१।०१।२५ को ननणनयानसुार साहवकका रुम्जाटार, बनानल,ु 

ओिलढुङ्गा, ज्यानमरे, सल्लेरी र अधेँरी नारायणस्थान समेतका ६ वटा गाउँ हवकास सनमनतहरु गाभेर घोषणा भई 
कायानन्वयनमा आएको साहवक नसहिचरण नगरपानलकामा नेपाल सरकार (मखन्िपररषद्) बाट नमनतः 
२०७३।११।०९ मा स्थानीय तह कायानन्वयन सम्वन्धी भएको ननणनय अनसुार साहवकका तलवुा, ठूलाछाप, 

जन्तरिानी, हवगटुार र बेनतनी गाउँ हवकास सनमनतहरु र बरुणेश्वर गाउँ हवकास सनमनतको वाडन नं.९ समेतलाई 
गानभ नसहिचरण नगरपानलका घोषणा भई कायानन्वयनमा आएको हो । यस नगरपानलकाको संखिप्त स्वरुप 
तपनसल अनसुार रहेको छ । 

जनसंखयाः २८३७४                                ििेफलः १६७.८८ वगन हक.नम. 
केन्रः साहवक नसहिचरण नगरपानलकाको कायानलय          वडा संखयाः १२ 

सीमानाः  

पूवनः खचसङ्खुगढी गाउँपानलका                          पखिमः मोलङु् गाउँपानलका 
उत्तरः खिजीदेम्बा गाउँपानलका र सोलिुमु्बू खजल्ला       दखिणः मानेभञ्ज्याङ् गाउँपानलका 
वडा हवभाजन 

हाल कायम भएको वडा नं. समावेश भएका साहवकका गा.हव.स./न.पा.हरु साहवक वडा नं. 
१ तलवुा गा.हव.स. १-९ 

२ ठूलाछापगा.हव.स. १-९ 

३ नसहिचरण नगरपानलका १० र ११ 

४ नसहिचरण नगरपानलका १२ र १३ 

५ नसहिचरण नगरपानलका १ र २ 

६ जन्तरिानी गा.हव.स. १-९ 

७ हवगटुार गा.हव.स. १-९ 

वरुणेश्वर गा.हव.स. ९ 

८ नसहिचरण नगरपानलका ८ र ९ 

९ नसहिचरण नगरपानलका ६ र ७ 

१० बेनतनन गा.हव.स. १-९ 

११ नसहिचरण नगरपानलका ३ र ४ 

१२ नसहिचरण नगरपानलका ५ 
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(२)   नगरपानलकाको केन्रदेिी वडा कायानलय सम्मको दूरी, वडा कायानलय रहेको स्थानको अिाशं,देशान्तर र 
समरुी सतहदेिीको उँचार्न सम्बन्धी नबवरणः 

वडा नं. 
वडा कायानलय 
रहेको स्थान 

नगरपानलकाको केन्रबाट 
दूरी (हक.नम.) 

अिांश देशान्तर 
समरुी सतहबाट 
उँचार्न (नमटर) 

१ तलवुा १७ २७◦१४’३४.३३” ८६◦४४’४९.७५” १०१४ 
२ ठुलाछाप १४ २७◦१५’२३.९७” ८६◦३४’११.१५” १४१७ 
३ नारायणस्थान ६ २७◦१७’११.१२” ८६◦३१’२८.५०” १६२८ 
४ रुम्जाटार ११ २७◦१८’१३.८०” ८६◦३२’५४.२२” १३३६ 
५ बनानल ु ६ २७◦१९’४३.०१” ८६◦३२’१६.११” १६५० 
६ जन्तरिानी २३ २७◦२३’५२.५०” ८६◦३०’५३.१३” २५०२ 
७ नबगटुार १३ २७◦२१’२०.२७” ८६◦२९’१६.७५” १५३५ 
८ सल्लेरी ८ २७◦२२’२९.९५” ८६◦३१’१४.९९” १५२४ 
९ ज्यानमरे ६ २७◦१८’२२.५९” ८६◦२८’३४.३१” १४३६ 
१० बेनतनी ११ २७◦१७’२१.३७” ८६◦२८’१५.०३” १२८६ 
११ ओिलढुङ्गा २ २७◦१८’२८.७४” ८६◦३०’१५.७२” १६६२ 
१२ ओिलढुङ्गा ० २७◦१८’१३.६१” ८६◦३२’५४.०२” १७१५ 

 

(३) नगरपानलका मातहतका वडाहरुको नामाकरण सम्बन्धीः 
 वडा नम्बर १ को नाम तलवुा रहनाको कारण : 
 

    धेरै पहहले यस िेिमा बाहहङ् तोलोवाहरुको शासन नथयो । हयनै तोलोवाहरुलाई पनछ तोलाचा भन्न 
थानलयो । तोलोचा बाहहङ् रुम्दालीहरुको एक पाछा हो । यहह तोलोचा शब्द अपभ्रसं भएर तलवुा भएको 
भनाई छ । अको प्रसंग त्यस ताका तलवुा पगु्ने पाहनुाहरुले पानी कहाँ छ भनेर सोध्दा तल छ भनेर जवाफ 
ददर्न््यो । बाहहङ् रार्हरुले तल वाकु छ भन्थे । बाहहङ् भाषामा वाकु भनेको पानी हनु्छ । यही आधारमा 
तलवाकु शब्द अपभ्रशं भई तलवुा भएको भने्न सन्दभन प्रचलनमा रहेको छ । 

 

वडा नम्बर २ को नाम ठुलाछाप रहनाको कारण : 
 

     पृ् वी नारायण शाहको पूवी नेपाल एकीकरण सफल भएपनछ आफूले खजतेका ठाउँहरु चची िान ुभने्न 

आदेश भएपनछ सात वटा छापहरुको नामबाट नामाकरण भएको र्नतहास कारहरुको भनाई छ । ती सातवटा 

छापहरु क्रमशः आगेँछाप, चवुानछाप, स्यावनछाप, ठुलाछाप, केउररनीछाप, िननयाछाप र वाननयाछाप हनु । हयनै 

छापहरुको आधारमा स्थानीय वहुिजीहवहरुले ठुलाछाप नामाकरण गरेका नथए । 
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वडा नम्बर ३ को नाम अधेरी नारायणस्थान रहनाको कारण : 
 

       धेरै पहहले यस िेिको मानथल्लो भागमा घना जंगल नथयो । सधैं बादल लागेर अध्यारै हनु््यो । 
त्यसैले यो भागलाई अधेरी भननयो । यसै िेिको अनसनेको बीच भागमा सन ्१९३१ मा स्थानीय ब्यखि 
र्न्रबीर गरुुङ्ले काठमाण्डौंबाट चार नारायणका मूनतनहरु ल्याएर वडाको बीच भागमा स्थापना गरे । त्यसपनछ 
अधेरी र अनसनेको भागलाई संयोजन गरी अधेरी नारायणस्थान नामाकरण गररयो भने्न परुाना अनभलेिहरुमा 
देखिन्छ । 
 

वडा नम्बर ४ को नाम रुम्जाटार रहनाको कारण : 
 

       यस वडाको नामाकरण सम्बन्धमा धेरै पहहले यस िेिमा रुम रार्हरुको शासन नथयो । नेपाल 
एकीकरण अनभयानमा पृ् वी नाराययण शाहका गरुुङ् र राई पल्टनले यस िेिमा आक्रमण गरे । यस िेिमा 
हवजय प्राप्त गरेपनछ लामा गरुुङ्हरुको बसोवास शरुु भयो । रार्हरुको पैनिक थलो भएकोले रुम वा रुम्जा 
भननएको र नसस्निेोलाको पूवनमा ठोटनिेोलाको पखिममा प्रायखव्दप झै बनेको भभूाग अखग्लएर मानथसम्म परेको 
हनुाले रुम्जाटार नाम रहन गएको हो भने्न भनाई रहेको छ । 
 

वडा नम्बर ५ को नाम बनानल ुरहनाको कारण : 
 

      यसलाई पहहला चपु्ल ु चलु्हो भनेर खचननन््यो । रुम्जाटारमा गरुुङ्हरुको बसोवास भएपनछ चपु्लकुो 
नसमसार िेिमा आलिेुनत तथा भेडापालन शरुु गररयो । उवनर माटो भएको हनुाले यो ठाउँको वनमा प्रशस्त 
आल ुफल्न थालेपनछ चपु्ल ुवनका आल ुभने्न गररयो । पनछ यही शब्द अपभ्रशं भएर भेडा ब्यवसायीहरुबाटै यो 
िेिको नाम वनानल ुभएको भने्न प्रसंग जोसमनुी साहहत्यमा पार्न्छ । 
 

वडा नम्बर ६ को नाम जन्तरिानी रहनाको कारण : 
 

     यो तामािानी रहेको िेि हो । कुनै समय घरको छाना छाउन ढुङ्गा िने्न गररन््यो । ढुङ्गा िानीमा 
जन्तरको आकृनत भएका ढुङ्गाका टुक्राहरु प्रशस्त भेहटन्थे । स्थानीय रुपमा यस्ता टुक्राहरुलाई जन्तरको रुपमा 
केटाकेटीहरुले लगाउथे । जन्तर जस्ता पत्थरहरुलाई शभु माननन््यो । यही आधारमा जन्तर र िानी शब्दको 
संयोजन भई जन्तरिानी नामाकरण भएको हो भने्न भनाई रहेको छ । 
 

वडा नम्बर ७ को नाम हवगटुार रहनाको कारण : 
 

 हकराँत शासनकालमा टक (पैसा) काटने प्रचलन नथयो । सो समयमा यहाँ त्यस्तो टक (पैसा) काहटन े
भएकोले टक्सार भने्न गररन््यो । हवग ुनामका ब्यखिले त्यस िेिको सरुिा गदनथे । यही टक्सारको तल्लो 
समथर भागमा आवादी बाक्लो हनु थालेपनछ कालान्तरमा यसको नाम हवगटुार भननएको हो भने्न भनाई रहेको 
छ । 
 

वडा नम्बर ८ को नाम सल्लेरी रहनाको कारण : 
 

 जैहवक हवहवधताले भररएको यस स्थानमा नसनसनर खचसो हावा चनलरहन,े मनोरम हावापानी देिेर पूवी नेपाल 
एकीकरणका फौजी कमाण्डर रामकृष्ण कँुवरले लगलगे िेिको भभूागलाई सल्लेरी नामाकरण गरेका नथए भने्न 
भनाई चाल्सन मोदगलुले The Gurkha Conquests भने्न पसु्तकमा उल्लेि गरेका छन ्।  
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वडा नम्बर ९ को नाम ज्यानमरे रहनाको कारण : 
 

       हकराँतकालीन समयमा वल्लो हकराँत िेि हेने ज्यामे नाम गरेका हकराँत प्रशासक नथए । मोलङु् 
आसपासको िेिमा ज्यामेले वल्लो हकराँतको हकपट प्रथा अन्तरगतको कर उठाउने काम गथे भने्न कुरा 
र्नतहासकार नियसननको Gurkhas भने्न पसु्तकको पेज नं.९६ मा ज्यामेर रैंकर शब्दको प्रशस्त रुपमा प्रयोग 
भएको हनुाले पनछ वस्ती हवस्तार शरुु भएपनछ नेपाली भाषामा ज्यामे र रैंकर शब्दको योगबाट नै ज्यानमरे 
बनेको भने्न भनाई रहेको छ ।  
 

 वडा नम्बर १० को नाम बेनतनी रहनाको कारण : 
 

      हालको बेनतनी िेि कुनै समय वल्लो हकराँत अन्तगनत शानसत नथयो । बेनत नाम गरेका ब्यखिले यस 
िेिको प्रशासन हेने गदनथे । यहाँ ब्वासो बास बस्ने एउटा ओडार नथयो, त्यस स्थानमा जनघनत्व बढदै जाँदा 
बेती, ब्वासँो, बेतघारी शब्दबाट भाहषक सधुार भई यस स्थानको नाम बेनतनी रहन गएको भने्न भनाई टेननयल 
रार्टको History of Nepal भने्न पसु्तकको पेज नं.२७ मा उल्लेि छ ।   

 
 

वडा नम्बर ११ को नाम ओिलढुङ्गा रहनाको कारण : 
 

       हकम्वदन्ती अनसुार महाभारतको पाि नभमसेनले यहाँको ढुङ्गालाई ओिल बनाई धान कुटेर िाएकोले 
यसलाई प्राखचन कालदेिी नै ओिलढुङ्गा भननएको जनश्रतुी छ । अको प्रसंगमा मल्लकालीन राज्य हवस्तारको 
क्रममा लक्ष्मी नरनसंह मल्लले आफ्ना काजी नभम मल्लको नेततृ्वमा यहाँ पठाएको सेनाले िानको लानग नखजकै 
गाउँबाट ल्याएको धान यहाँकै ठुलो ढुङ्गामा कुटेर िाएकोले यस ठाउँको नाम ओिलढुङ्गा रहेको हो भने्न 
लोकोखि रहेको छ । 
 

वडा नम्बर १२ को नाम ओिलढुङ्गा रहनाको कारण : 
 

         हकम्वदन्ती अनसुार महाभारतको पाि नभमसेनले यहाँको ढुङ्गालाई ओिल बनाई धान कुटेर िाएकोले 
यसलाई प्राखचन कालदेिी नै ओिलढुङ्गा भननएको जनश्रतुी छ । अको प्रसंगमा मल्लकालीन राज्य हवस्तारको 
क्रममा लक्ष्मीनर नसंह मल्लले आफ्ना काजी नभम मल्लको नेततृ्वमा यहाँ पठाएको सेनाले िानको लानग नखजकै 
गाउँबाट ल्याएको धान यहाँकै ठुलो ढुङ्गामा कुटेर िाएकोले यस ठाउँको नाम ओिलढुङ्गा रहेको हो भने्न 
लोकोखि रहेको छ । 

 

 (४) स्थानीय तहको प्रकृनतः 

 नेपालको संहवधान को धारा २१४ को उपधारा (१) ले संहवधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही 
स्थानीय तहको कायनकाररणी अनधकार नगर कायनपानलकामा ननहहत रहने, धारा २१७ ले कानून बमोखजम आफ्नो 
अनधकारिेि नभिका हववाद ननरुपण गनन नगरपानलकाको उपप्रमिुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्याहयक 
सनमनत रहन,े धारा २२१ को उपधारा (१) ले संहवधानको अनधनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थाहपकीय अनधकार 
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नगर सभामा ननहहत रहने र उपधारा (२) ले नगर सभाको व्यवस्थाहपकीय अनधकार अनसूुची–८ र ९ मा 
व्यवस्था गरेको छ । 

            त्यसैगरी “स्थानीय नतेतृ्वको हवकास गदै स्थानीय शासन पिनतलाई सदुृढ गरी स्थनीय तहमा हवधाहयकी, 
कायनकाररणी र न्याहयक अभ्यासलाई संस्थागत गनन स्थानीय सरकारको सञ्चालन गने सम्वन्धमा आवश्यक 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संहवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोखजमको व्यवस्थाहपका 
संसदले यो ऐन बनाएको छ।” भने्न व्यहोरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाको तेस्रो 
अनचु्छेदमा उल्लेि छ । 

जस अनसुार यो नगरकायनपानलका नेपालको संहवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधीनमा रही 
हवधाहयकी, कायनकाररणी र न्याहयक अनधकार सम्पन्न स्थानीय तह (सरकार) हो । 

(५) नगरपानलकाको काम कतनव्य र अनधकारः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को(उपदफा (१)) 
संहवधानको अनसूुची–८ मा उल्लेि भए बमोखजमको एकल अनधकारहरु कायानन्वयन गने व्यवस्था रहेको । 

उपदफा (२) 

उपदफा (१) को सवनमान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी नगरपानलकाको काम कतनव्य र अनधकार देहाय 
बमोखजम हनुे व्यवस्था रहेको ।  

क. नगर प्रहरी सम्वन्धी 
ि. सहकारी संस्था सम्वन्धी 
ग. स्थानीय एफ.एम. सञ्चालन सम्वन्धी 
घ. स्थानीय कर, सेवा शलु्क तथा दस्तरु सम्वन्धी  

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी  

च. स्थानीय त्याङ्क र अनभलेि व्यवस्थापन सम्वन्धी 
छ. स्थानीय स्तरका हवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धी  

ज. आधारभतू र माध्यनमक खशिा सम्वन्धी  

झ. आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई सम्वन्धी  

ञ. स्थानीय बजार व्यवस्थापन,वातावरण संरिण र जैहवक हवहवधता सम्वन्धी 
ट. स्थानीय सडक, िामीण सडक, कृहष सडक र नसंचाई सम्वन्धी  

ठ.  नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्वन्धी 
ड. स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन सम्वन्धी 
ढ. जग्गाधनी दतान प्रमाणपूजान नबतरण सम्वन्धी 
ण. कृहष तथा पशपुालन, कृहष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास््य, सहकारी सम्वन्धी 
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त. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यखि र अशिहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धी 
थ. बेरोजगारको त्याङ्क संङ्कलन 

द. कृहष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्िण 

ध. िानेपानी, साना जलहवद्यतु आयोजना, बैकखल्पक उजान 
न.  हवपद् व्यवस्थापन 

प. जलाधार,वन्यजन्त,ुिानी तथा िननज पदाथनको संरिण 

फ. भाषा, संस्कृनत र लनलत कलाको संरिण र हवकास 

उपदफा (३) 

नगरपानलकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायनमा प्रयोग गने सझा अनधकार संहवधानको अनसूुची–९ मा उल्लेि 
भए बमोखजम हनुे । 

उपदफा (४) 

उपदफा (३) को सवनमान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी देहायको हवषयमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा 
रही नगरपानलकाको काम, कतनव्य र अनधकार देहाय बमोखजम हनु े: 

क. िेलकूद र पिपनिका 
ि. स्वास््य 

ग. हवद्यतु िानेपानी तथा नसंचाई जस्ता सेवाहरु सम्वन्धी, 
घ. सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जरीवाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयनटन शलु्क सम्वन्धी 
ङ. वन, जङ्गल, वन्यजन्त,ु चरा चरुुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पयानवरण तथा जैहवक हवहवधता सम्वन्धी 
च.  सामाखजक सरुिा र गररवी ननवारण सम्वन्धी 
छ. व्यखिगत घटना, जन्म, मतृ्यू र त्यांङ्क सम्वन्धी  

ज. स्थानीय स्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संङ्िहालय संरिण, सम्विनन र पनुः ननमानण सम्वन्धी 
झ. सकुुम्वासी व्यवस्थापन सम्वन्धी 
ञ.  प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सम्वन्धी 
ट. सवारी साधन अनमुनत सम्वन्धी 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उखल्लखित अनधकारका अनतररि नगरपानलकाको अन्य काम, कतनव्य र अनधकार 
देहाय बमोखजम हनु े: 

क. भनूम व्यवस्थापन 

ि. सञ्चार सेवा 
ग. यातयात सेवा 
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(६)  वडा सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकारः 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२(१) बमोखजम वडा सनमनतको काम, कतनव्य र 
अनधकार कायनपानलकाले तोके बमोखजम हनुे ।उपदफा (१) बमोखजम कायनपानलकाले वडा सनमनतको काम, 

कतनव्य र अनधकार तोक्दा कम्तीमा देहाय बमोखजम हनु ेगरी तोक्न ुपनेछ । 

क. वडानभिका योजना तजुनमा, कायानन्वयन तथा अनगुमनः  

(१) सहभागीतामूलक योजना तजुनमा प्रणाली अनसुार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तजुनमा प्रहक्रया    

 अवलम्वन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग संङ्कलन, प्राथनमकीकरण तथा छनौट गने, 

(२) टोल हवकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा वडानभि सञ्चालन हनुे योजनाहरुका लानग उपभोिा   

 सनमनतको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) वडानभि योजना तथा भौनतक पूवानधारको संरिण, ममनत सम्भार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन गने, 

 ि. त्याङं्क अद्यावनधक तथा संरिण : 

(१) ननजी घर पररवारको लगत राख्न,े 

(२) ऐनतहानसक, परुाताखत्वक, साँस्कृनतक तथा धानमनक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावनजननक तथा   

  सामदुाहयक भवन, सावनजननक ऐलानी पनतन, जग्गाको लगत राख्न ेतथा संरिण गने, 

(३) िलु्लािेि, चोक, घाट, पाटीपौवा, सत्तल, धमनशाला, धानमनक तथा साँस्कृनतक स्थल, डाँडापािा, चरनिेि,   

पानीको मूल, पोिरी, तलाउ, र्नार, कुवा, धारा, ढुङ्गेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, कुलो, नहर, 

पानीघट्ट, नमलको त्यांङ्क र सूचना सहहतको वडाको पाश्र्वखचि तयार तथा अध्यावनधक गने, 

ग. हवकास कायन 

१. बाल उद्यानको व्यवस्था गने, 

२. अनौपचाररक खशिा कायनक्रम, खशश ु स्याहार तथा प्रारखम्भक बाल नबकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन 
गने, 

३. पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुाहयक नसकाई केन्र, बाल क्लव तथा बालक्ल तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन 
र व्यवस्थापन गने, 

४. वडा तहको स्वास््य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गने, 

५. िोप सेवा कायनक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गने, 

६. पोषण कायनक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गने, 

७. वडा तहमा स्वास््य जनचेतना हवकास तथा स्वास््य सूचना कायनक्रमको सञ्चालन गने, 

८. शहरी तथा िामीण स्वास््य स्वास््य खल्कननकको सञ्चालन गने, गराउने, 
९. सावनजननक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रनतिालयको ननमानण र व्यवस्थापन गने, गराउने, 
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१०. वडा स्तरीय सामदुाहयक धाराको प्रवन्ध, कुवा, र्नार तथा पोिरीको ननमानण, संरिण र गणुस्तर ननयमन 
गने, 

११. घरबाट ननकास हनुे फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरुको सरसफाई, ढल ननकास, 

मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको ननकास तथा पानीको स्रोत संरिण गने, गराउने, 
१२. कृहष तथा फलफूल नसनरीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्र्धन तथा वडास्तरीय अगवुा कृषक तालीमको 

अनभमूिीकरण गने, 

१३. कृहष बीउ हवजन, मल तथा औषनधको माग सङ्कलन गने, 

१४. कृहषमा लाग्ने रोगहरुको नबवरण सङ्कलन गने, 

१५. पशपुञ्िी हवकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गने, 

१६. वडानभिको चरण िेि संरिण तथा व्यवस्थापन गने, 

१७. स्थानीय समदुायका चाडपवन, भाषा संस्कृनतको हवकासको लानग कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा 
साँस्कृनतक कायनक्रम गने गराउन,े 

१८. स्थानीय मौनलकता झखल्कने साँस्कृनतक ररनतररवाजलाई संरिण तथा प्रवद्र्धन गने, 

१९. वडानभि िेलकूद पूवानधारको हवकास गने, 

२०. अन्तरहवद्यालय तथा क्लव माफन त िेलकूद कायनक्रमको सञ्चालन गने गराउन,े 

२१. वडा िेिनभिको बाटोघाटो चाल ुअवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने, 

२२. वडा नभिका सडक अनधकार िेिमा अवरोध र अनतक्रमण गनन नददन,े 

२३. बाटोघाटोमा बाढी पहहरो, हरुी तथा प्राकृनतक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध हटाउन,े 

२४. घरेल ुउद्योगको लगत संकलन तथा संभाव्यता पहहचान गने, 

२५. वडानभि घरेल ुउद्योगको प्रविनन गने, 

२६. प्रचनलत कानून बमोखजम व्यखिगत घटना दतान, अद्यावनधक तथा सोको अनभलेि सङ्कलन तथा संरिण गने, 

२७. व्यखिगत घटना दतान सम्वन्धी जनचेतना कायनक्रम सञ्चालन गने,  

२८. सामाखजक सरुिा भत्ता हवतरण तथा अनभलेि अद्यावनधक गने, 

२९. वडालाई बालमैिी बनाउन,े 

३०. वडानभि आनथनक तथा सामाखजक रुपमा पनछ परेका महहला, बालबानलका, दनलत, अपाङ्गता भएका व्यखि, 

ज्येष्ठनागररक, अल्पसंखयक, नसमान्तकृत समदुायको अनभलेि रािी सामाखजक र आनथनक उत्थान सम्वन्धी 
काम गने, 

३१. हवनभन्न समदुाय वीच सामाखजक सद्भाव र सौहादनता कायम गने, 

३२. बालहववाह, बहहुववाह, लैंहङ्गक हहंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दार्जो, हनलया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, 
बालश्रम, मानव बेचहविन जस्ता सामाखजक कुररनत र अन्धहवश्वासको अन्त्य गने, गराउने । 
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३३. प्रचनलत कानूनको अनधनमा रही मालपोत तथा भनूम कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, हवज्ञापन कर, सःशलु्क 
पाहकन ङ्ग, नयाँ व्यवसाय दतान, नसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेिाजोिा र सङ्कलन गरी 
सम्वखन्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकामा प्रनतवेदन सहहत बझुाउन,े 

३४. अशि नबरामी भएको वेवाररस वा असहाय व्यखिलाई नखजकको अश्पताल वा स्वास््य केन्रमा परुय्ाई 
औषधोपचार गराउन,े 

३५. असहाय वा बेवाररस व्यखिको मतृ्यू भएमा ननजको दाह संस्कारको व्यवस्था नमलाउने, 
३६. सडक बालबानलकाको उिार र पनुस्र्थापनाको लानग लगत सङ्कलन गने, 

३७. वडानभिको सामदुाहयक वन, वनजन्य सम्पदा र जैहवक हवहवधताको संरिण र प्रवद्र्धन गने, 

३८. वडा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली िेि नबस्तार गने, गराउन,े 

३९. वडालाई वातावरणमैिी बनाउन,े 

४०. प्राङ्गररक कृहष, सरुखित माततृ्व, हवद्याथी भनान, पूणन िोप, िलुा ददशामिु सरसफाई, वातावरणमैिी तथा 
बालमैिी शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्मक कायनहरु, गने गराउन,े 

४१. वडानभि घरवास पयनटन (होम स्टे) कायनक्रम प्रवद्र्धन गने । 

घ. ननयमन कायनः 

१. वडानभि सञ्चानलत हवकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोिा सनमनतहरुका कायनको अनगुमन तथा 
ननयमन गने, 

२. नसकमी, डकमीलाई भकूम्प प्रनतरोधी भवन ननमानण सम्वन्धी तालीम ददन,े 

३. िाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथन तथा उपभोग्य सामािीको गणुस्तर र मूल्यसूची अनगुमन 
गरी उपभोिा हहत संरिणगने, 

४. वडानभिका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्न,े 

५. हाट बजारको व्यवस्थापन गने, गराउने, 
६. हवद्यतु चहुावट तथा चोरी ननयन्िणमा सहयोग गने, 

 

छ. नसफाररस तथा प्रमाखणत गने कायनः 
 

१. नाता प्रमाखणत गने, 

२. नागररकता तथा नागररकताको प्रनतनलहप नलनका लानग नसफाररस गने, 

३. बहाल करको लेिाजोिा नसफाररस, 

४. बन्द घर तथा कोठा िोल्न रोहवरमा बस्ने , 

५. मोही लगत कट्टाको नसफाररस, 

६. घर जग्गा करको लेिाजोिा नसफाररस, 

७. जन्म नमनत प्रमाखणत गने, 

८. व्यापार व्यवसाय वन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको नसफाररस गने, 
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९. हववाह प्रमाखणत तथा अहववाहहत प्रमाखणत गने, 

१०. ननःशलु्क वा सशलु्क स्वास््य उपचारको नसफाररस गने, 

११. वडाबाट जारी हनुे नसफाररस तथा अन्य कागजलाई अंिजेी भाषामा समेत नसफररस तथा प्रामाखणत गने,  

१२. घर पाताल प्रमाखणत गने, 

१३. व्यखिगत नबवरण प्रमाखणत गने, 

१४. जग्गाधनी दतान प्रमाणपूजानमा  घर कायम गने नसफाररस गने, 

१५. कुनै व्यखिको नाम, थर, जन्म नमनत तथा वतन फरक–फरक परेको भए सो व्यखि एकै हो भने्न नसफाररस गने, 

१६. नाम, थर जन्म नमनत संशोधनको नसफाररस गने, 

१७. जग्गाधनी दतान प्रमाण पूजान हराएको नसफाररस गने, 

१८. हकत्ताकाट गनन नसफाररस गने, 

१९. संरिक प्रमाखणत गने तथा संस्थागत र व्यखिगत संरिक नसफाररस गने, 

२०. जीहवतसँगको नाता प्रमाखणत गने, 

२१. मतृकसँगको नाता प्रमाखणत गने, 

२२. जीहवत रहेको नसफाररस गने, 

२३. हकवाला वा हकदार प्रमाखणत गने, 

२४. नामसारी गनन नसफाररस गने, 

२५. जग्गाको हक सम्वन्धमा नसफाररस गने, 

२६. उद्योग ठाउँसारी गनन नसफाररस गने, 

२७. आधारभतू हवद्यालय िोल्न नसफाररस गने, 

२८. जग्गा मूल्यांङ्कन नसफाररस गने, 

२९. हवद्यालयको किा थप गनन नसफाररस गने, 

३०. अशि असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लानग नसफाररस गने, 

३१. वैवाहहक अंङ्गीकृत नसफाररस गने, 

३२. आनथनक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्वन्धी नसफाररस गने, 

३३. हवद्यालय ठाउँसारी गनन नसफाररस गने, 

३४. धारा तथा हवद्यतु जडानको नसफाररस गने, 

३५. प्रचनलत कानून अनसुार प्रत्यायोखजत अनधकार बमोखजम अन्य नसफाररस वा प्रमाखणत गने । 
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    (७) नसहिचरण नगर कायनपानलकाका पदानधकारीहरुको नामावली र सम्पकन  नम्बर : 

 

क्र.सं.  नामथर  पद  पदानधकारीहरुको ठेगाना  सम्पकन  नम्बर  कैहफयत  

१ श्री तेजन िनाल  नगर प्रमिु  नसहिचरण नगरपानलका-३, ओिलढुङ्गा   ९८४१३१२३४९   

२ श्री केदारबाब ुबस्नेत  उपप्रमिु  नसहिचरण नगरपानलका-१, ओिलढुङ्गा    ९८६२६०५१८८   

३ श्री नतथन बहादरु खघनमरे  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-१, ओिलढुङ्गा    ९८४२८५७५९४   

४ श्री बसन्त कटवाल  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-२, ओिलढुङ्गा    ९८५२८४०२०१   

५ श्री सीताराम दाहाल  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-३, ओिलढुङ्गा    ९८४२९४०४८५   

६ श्री रत्न बहादरु गरुुङ  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-4, ओिलढुङ्गा    ९८४२९७३७१८   

७ श्री नडल्लीशेर राई  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-५, ओिलढुङ्गा    ९८६६४४६५३५   

८ श्री मेि बहादरु मगर  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-६, ओिलढुङ्गा    ९८६०७४८४६२   

९ श्री भल बहादरु कटवाल  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-७, ओिलढुङ्गा    ९८४२८५७६६५   

१० श्री एकराज तामाङ वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-८, ओिलढुङ्गा    ९८०८३४३४६४   

११ श्री गणु बहादरु िड्का  वडा अध्यि  नसहिचरण नगरपानलका-९, ओिलढुङ्गा    ९८५११०६५०३   

१२ श्री रमेश प्रसाद धमला  वडा अध्यि    नसहिचरण नगरपानलका-१०, ओिलढुङ्गा    ९८४३९४१४३०   

१३ श्री हवनोद कुमार ताम्राकार  वडा अध्यि    नसहिचरण नगरपानलका-११, ओिलढुङ्गा    ९८५११९१३१७   

१४ श्री उमङ्ग शे्रष्ठ  वडा अध्यि    नसहिचरण नगरपानलका-१२, ओिलढुङ्गा    ९८५२८४१२२२   

१५ श्री ज्ञान कुमारी भजेुल  कायनपानलका सदस्य  नसहिचरण नगरपानलका-२, ओिलढुङ्गा    ९८४९८४१२४४   

१६ श्री रमा पररयार  कायनपानलका सदस्य  नसहिचरण नगरपानलका-२, ओिलढुङ्गा    ९७४८४६४४३६   

१७ श्री फुछोकी शेपान  कायनपानलका सदस्य  नसहिचरण नगरपानलका-७, ओिलढुङ्गा    ९८६९८२००५९ 
  

१८ श्री नमठुमाया धमला  कायनपानलका सदस्य  नसहिचरण नगरपानलका-८, ओिलढुङ्गा    ९८६२६८८६४३   

१९ श्री अप्सरा पन्थ (काकी) कायनपानलका सदस्य     नसहिचरण नगरपानलका-११, ओिलढुङ्गा    ९८४२९३१६५५   

२० श्री कुल बहादरु नेपाली  कायनपानलका सदस्य     नसहिचरण नगरपानलका-१२, ओिलढुङ्गा    ९८४२९४०७६३   

२१ श्री माईतीराज राई  कायनपानलका सदस्य     नसहिचरण नगरपानलका-१२, ओिलढुङ्गा    ९८६३९७२३७१  

२२ श्री चौसी साकी (नबसंिे)  कायनपानलका सदस्य  नसहिचरण नगरपानलका-५, ओिलढुङ्गा    ९८४२९४१३८७   
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(८) ननणनय गने प्रहक्रयाः 
ननणनय प्रहक्रया ननणनय गने अनधकारी ननणनय उपर उजरुी सनु्न े

अनधकारी 
 शािा/उपशािाहरुमा पनन आएका नलखित ननवेदन 

तथा गनुासाहरु उपरको सनुवुाई, कायानन्वयन र प्राप्त 
पिहरुको जवाफ तयार गने । 

 वडा कायानलयमा पनन आएका नलखित ननवेदन तथा 
गनुासाहरु उपरको सनुवुाई, कायानन्वयन र प्राप्त 
पिहरुको जवाफ तयार गने ।  

 प्रमिु प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

 सम्वखन्धत वडाको 
वडा सखचव 

 

 नगर प्रमिु 

 
 

 सम्वखन्धत वडाको वडा 
अध्यि 

 

 

(९) सूचना अनधकारी र प्रमिुको नाम थर र पदः 
 

 

 

 

 

 

 

 

सूचना अनधकारीको: 
नाम: ससु्मा आचायन 
पद: अनधकृत छैठौँ तह 

सम्पकन  नं. ९८५२८४३३३३ 

Email : acharyasusma66@gmail.com 

कार्ाालर् प्रमुखको: 
नाम:  बलराम लम्साल 
पद: प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 

सम्पकन  नं. ९८५२८२३१११ 
Email : imaginebarun@gmail.com 



पूर्त ि रिक्त हाजिि हुन 
नआएको

१ १९५५२६ बलिाम लम्साल दिप्रुङ चइुचमु्मा गाउँपाललका-४, 

खोटाङ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सामान्य प्रशासन िशौँ (√)

२    लशक्षा अधिकृत लशक्षा लशक्षा प्रशासन नवौं/िशौँ (√) रिक्त-१ िना

३    लस.डी.ई. इजन्ि. लसलिल नवौं/िशौँ (√) रिक्त-१ िना

४     अधिकृत सातौँ प्रशासन सामान्य प्रशासन सातौँ/आठौँ (√) (√) रिक्त-१ िना

५ २१३८२२ निेश कटवाल लसद्धिचिण नगिपाललका-२, 

ओखलढुुंगा लेखा अधिकृत प्रशासन लेखा सातौँ/आठौँ (√)

६ १९६४६६ फणणन्र बहाििु कटवाल लसद्धिचिण नगिपाललका-१२, 

ओखलढुुंगा अधिकृत लशक्षा लशक्षा प्रशासन सातौँ/आठौँ (√)

७ १३५७२४ पवन कुमाि लामा
गोलबिाि नगिपाललका-६, 

लसिहा िनस्वास््य अधिकृत स्वास््य िनस्वास््य सातौँ/आठौँ (√)

८ २३७८२९ िमेश ब्लोन तामाङ मानेिञ्ज्याङ गाउँपाललका-४, 

ओखलढुुंगा इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल सातौँ/आठौँ (√)

९ २४३१३९ दिब्य शे्रष्ठ िलेश्वि नगिपाललका-२ 
महोत्तिी इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल छैठौं (√)

१० २३५७११ सुस्मा आचायि लसद्धिचिण न.पा.-५, 

ओखलढुुंगा अधिकृत प्रशासन सामान्य प्रशासन छैठौं (√)

दरबन्दी वििरण

पिपूर्त िको अवस्था (√)

कैफ
फय

त

सेवा शे्रणी/ तहसमूहक्र=सुं= कमिचािीको 
सुंकेत नुं= कमिचािीको नाम, थि कमिचािीको स्थायी ठेगाना

कार्ाालर्को नामः सिविचरण नगरपासलकाकाको कार्ाालर्
कार्ाालर्को ठेगानाः ओखलढ ुंगा

पि



११    अधिकृत प्रशासन सामान्य प्रशासन छैठौं (√) रिक्त-१ िना

१२ २१६१३७ कोपपला आचायि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी 
नगिपाललका, खोटाङ आ.ले.प. सहायक प्रशासन लेखा पाचौं (√)

१३ १४१९९४ हरिमाया शे्रष्ठ लसद्धिचिण नगिपाललका-१२, 

ओखलढुुंगा लस.अ.न.लम. र्निीक्षक स्वास््य प.हे.न. पाचौं/छैठौं (√)

१४ १८५९४६ आइत बहाििु िाई लसद्धिचिण नगिपाललका-११, 

ओखलढुुंगा िनस्वास््य र्निीक्षक स्वास््य हेल्थ अलसस्टेन्ट पाचौं/छैठौं (√)

१५  लशविाि प्रिान लसद्धिचिण नगिपाललका-११, 

ओखलढुुंगा सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन पाचौं (√)

१६    सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन पाचौं (√) रिक्त-४ िना

१७  सुलशल शे्रष्ठ लसद्धिचिण नगिपाललका-१२, 

ओखलढुुंगा लेखापाल प्रशासन लेखा पाचौं (√)

१८  पिम परियाि मोलुङ्ग गाउँपाललका-७, 

ओखलढुुंगा कम््युटि अपिेटि पवपवि पाचौं (√)

१९ २४२९७१ नािायण गोपाल ढकाल मोलुङ गाउँपाललका-२, 

ओखलढुुंगा प्रा.स. लशक्षा  लशक्षा  प्रशासन पाचौं (√)

२०    सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल पाचौं (√) रिक्त-२ िना

२१ १९३७७९ सरिता तामाङ गोकणेश्वि नगिपाललका-९, 

काठमाडौं मदहला पवकास अधिकृत बबबबि पाचौं (√)

२२  दिपेन्र न्यौपाने चन्िननाथ गाउँपाललका-१०, 

िुम्ला अलमन इजन्ि. सवे चौथो (√)

२३    सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√) रिक्त-१ िना

२४  गोपाल बहाििु कटवाल सुनकोशी गाउँपाललका-७, 

ओखलढुुंगा सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√)

२५ २३४५०४ िािेन्र प्रसाि ढुुंगाना दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी 
नगिपाललका-४, खोटाङ सह-लेखापाल प्रशासन लेखा चौथो (√)

२६ २१५०४२ कल्पना आचायि धचसुंखगुढी गाउँपाललका-१, 

ओखलढुुंगा सहायक मदहला पवकास र्निीक्षक पवपवि चौथो (√)



पूर्त ि रिक्त हाजिि हुन 
नआएको

१ २३५७७० सुर्नता र्निौला िरपुि नगिपाललका-६, झापा सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन पाचौं (√)

२    सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन पाचौं (√) रिक्त-४ िना

३ २२३८१४ अन्िु कटवाल लसद्धिचिण नगिपाललका-२, 

ओखलढुुंगा सहायक मदहला पवकास र्निीक्षक पवपवि चौथो (√)

४ २३७५०५ सुस्मा लुइटेल दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी 
नगिपाललका-९, खोटाङ्ग सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√)

५  चोलेन्र कुमाि खर्तवडा सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√)

६  कृष्ण प्रसाि िाहाल लसद्धिचिण नगिपाललका-५, 

ओखलढुुंगा सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√)

७ २३७५९७ लक्ष्मी आचायि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी 
नगिपाललका-१, खोटाङ्ग सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√)

८  चडुामणण िाहाल लसद्धिचिण नगिपाललका-३, 

ओखलढुुंगा सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√)

९    सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन चौथो (√) रिक्त-१ िना

वडा सचिव

पिपूर्त िको अवस्था (√)

कैफ
फय

त

सेवा समूह शे्रणी/ तहक्र=सुं= कमिचािीको 
सुंकेत नुं= कमिचािीको नाम, थि कमिचािीको स्थायी ठेगाना पि

वडा कार्ाालर्तर्ा



पूर्त ि रिक्त हाजिि हुन 
नआएको

१    सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल पाचौं (√) िक्त-५ िना

२  दटका प्रसाि िमला लसद्धिचिण नगिपाललका-१०, 

ओखलढुुंगा अ. सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

३  िािेन्र कुमाि शे्रष्ठ लसद्धिचिण नगिपाललका-९, 

ओखलढुुंगा अ. सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

४ २२२४५८ दिल कुमाि बुढाथोकी मोलुङ्ग गाउँपाललका -६, 

ओखलढुुंगा खा.पा.स.टे. इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

५ २२४८४२ पेम्बा र्नङमा शपेाि लसद्धिचिण नगिपाललका-७, 

ओखलढुुंगा अ. सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

६ २३९४९५ मुना ढकाल मोलुङ्ग गाउँपाललका-१, 

ओखलढुुंगा अ. सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

७ २३९७४५ प्रकाश िाहाल लसद्धिचिण नगिपाललका-५, 

ओखलढुुंगा अ. सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

८ २३९७४७ सुवाष फुयल मोलुङ गाउँपाललका-३, 

ओखलढुुंगा अ. सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

९ २३९७४८ सबबन िाई िरु्छिम-१, खोटाङ्ग अ. सब-इजन्िर्नयि इजन्ि. लसलिल चौथो (√)

प्राबबधिक

पिपूर्त िको अवस्था (√)

कैफ
फय

त

क्र=सुं= कमिचािीको 
सुंकेत नुं= कमिचािीको नाम, थि कमिचािीको स्थायी ठेगाना पि सेवा समूह शे्रणी/ तह



पूर्त ि रिक्त हाजिि हुन 
नआएको

१ १५३०९८ कृष्ण बहाििु काकी मोलुङ गाउपाललका-२, 

ओखलढुुंगा अधिकृत कृपष लापोड़डेे पाचौं (√)

२ २१५६२१ दहिा परियाि लसद्धिचिण नगिपाललका-४, 

ओखलढुुंगा ना.प.स्वा.प्रा. कृपष कृपष िेटेरिनिी चौथो (√)

३ २२२७१९ प्रलमत मगि सोलुििुकुण्ड नगिपाललका-१०, 

सोलुखमु्बु ना.प.स्वा.प्रा. कृपष कृपष िेटेरिनिी चौथो (√)

४ ‒ ‒ ‒ अधिकृत कृपष कृपष लापोड़डेे सातौँ/आठौँ (√) रिक्त-१ िना

५ ‒ ‒ ‒ प.स्वा.प्रा. कृपष कृपष िेटेरिनिी पाचौं (√) रिक्त-१ िना

६ ‒ ‒ ‒ प.स्वा.प्रा. कृपष कृपष िेटेरिनिी पाचौं (√) रिक्त-१ िना

७ ‒ ‒ ‒ ना.प.से.प्रा. कृपष कृपष लापोड़डेे चौथो (√)  रिक्त-२  िना

पूर्त ि रिक्त हाजिि हुन 
नआएको

१ ‒ ‒ ‒ अधिकृत कृपष सेवा प्राबबधिक सातौं/आठौं (√)  रिक्त-१ िना

२ ‒ ‒ ‒ प्रा.स.
कृपष वाली 
पवकास प्राबबधिक पाचौं (√)  रिक्त-१ िना

पशुसेवा शाखातर्ा  कार्ारत कर्ािारी

कृषि शाखातर्ा  कार्ारत कर्ािारी

कैफ
फय

त
कैफ
फय

त

क्र=सुं= कमिचािीको 
सुंकेत नुं= कमिचािीको नाम, थि कमिचािीको स्थायी ठेगाना पि सेवा

पिपूर्त िको अवस्था (√)

क्र=सुं= कमिचािीको 
सुंकेत नुं= कमिचािीको नाम, थि कमिचािीको स्थायी ठेगाना पि सेवा समूह शे्रणी/ तह

पिपूर्त िको अवस्था (√)

समूह शे्रणी/ तह



३ १९९९७७ लिम बहाििु ििी लसद्धिचिण नगिपाललका-४, 

ओखालढुुंगा प्रा.स.
कृपष वाली 
पवकास प्राबबधिक पाचौं (√)

४ २०५१९३ बबिेन्र तामाङ चम्पािेवी गाउँपाललका-, 
ओखालढुुंगा ना.प्रा.स. वागवानी प्राबबधिक चौथो (√)

पूर्त ि रिक्त हाजिि हुन 
नआएको

१ ‒ हरर बहाद र शे्रष्ठ कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

२ ‒ राजन क मार दाहाल कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

३ ‒ प्रमे बहाद र खड्का कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

४ ‒ म क्तिनाथ धमला कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

५ ‒ पदम बहाद र मगर कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

६ ‒ दोस्रा बहाद र काकी कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

७ ‒ ममकणा िस्नेत कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

८ ‒ दल बहाद र काकी कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

९ ‒ टेक बहाद र भ  जेल कार्ाालर् िहर्ोगी शे्रणी विवहन (√)

 

पिपूर्त िको अवस्था (√)

स्थार्ी पदर्ा कार्ारत कार्ाालर् सहर्ोगीहरुको षववरण

कैफ
फय

त

समूह शे्रणी/ तहकमिचािीको 
सुंकेत नुं= कमिचािीको नाम, थि कमिचािीको स्थायी ठेगाना पि सेवाक्र=सुं=



      
 

 

सिसिचरण नगरपासिका 

नगर कार्यपासिकाको कार्ायिर्, ओखिढ ुंगा 

 कार्ायिर्को कोड : ८०११०४०१३०० 
 

 अन िूची-१ 

                           Details of income and expenditure 

  रु. हजारमा 

शीर्यक 
आ.व. २०७७/७८ 

को र्थाथय 

आ.व. २०७८/७९ 

को िुंशोसित 

अन मान 

आ.व. २०७९/८० 

को अन मान 

आर् ५८,१९,२७ ६३,१७,६० ६४,७०,५९ 

राजस्व  ९,००,६८ ११,७९,०५ १३,४१,३२ 

आन्तररक श्रोत १,४३,६७ २,६३,५० १,५०,०० 

११३१३ एकीकृत िम्पती कर २१,२२ ४५,७९ ३०,०० 

११३१४ भ समकर/मािपोत २०,६८ ७१,५० २५,०० 

११३२१ घरवहाि कर १९,५३ १६,५० १३,५० 

११३२२ वहाि सवटौरी कर ३,७१ ८,६० १,०० 

११४५१ िवारी िािन कर (िाना िवारी) ७ २२ ० 

११४५२ प वायिार िेवाको उपर्ोगमा िाग्न े

कर 
३ ० २५ 

११६११ व्यविार्िे भ क्तानी गने    १८,९९ ० 

११६३१ कृसर्तथा पश जन्र् वस्त को 

व्याविासर्क कारोवारमा िाग्ने कर 
  ० १०,०० 

११६३२ अखेटोपहारमा िाग्न ेकर   १,१० ० 

११६९१ अन्र् कर ८७ ५,५० ३,०० 

१४१५१ िरकारी िम्पत्तीको वहािबाट प्राप्त 

आर् 
० ७,११ ३,०० 

१४१५९ अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी   १६,५० ० 

१४२१३ अन्र् सबक्रीबाट प्राप्त रकम ९,४१ २,७५ १,७५ 

१४२१९ अन्र् िेवा श ल्क तथा सबक्री   ६,२७ १,२५ 

१४२२१ न्र्ासर्क दस्तरू   ० २५ 

१४२२३ सशक्षा क्षेत्रको आम्दानी   ० २,५० 

१४२२४ परीक्षा श ल्क ७३ २२ ० 

१४२२९ अन्र् प्रशािसनक िेवा श ल्क २,३८ १,१० ५० 

१४२४१ पार्ककङ्ग श ल्क   ३३ २५ 

१४२४२ नक्िापाि दस्त र १७,६७ १०,८९ १३,०० 

१४२४३ सिफाररश दस्त र ८,०२ १९,२५ ११,०० 



      
 

 

१४२४४ व्यसक्तगत घटना दताय दस्त र १,०४ ८२ २,५० 

१४२४५ नाता प्रमासणत दस्त र ५३ १,३८ १,०० 

१४२४९ अन्र् दस्त र १८,०७ ८,०० १०,०० 

१४२५३ व्याविार् रसजष्ट्रशेन दस्त र ६,१३ ६,६० ७,५० 

१४२५४ रेसडर्ो/ एफ.एम.िञ्चािन दस्त र   १,१० ० 

१४२६५ अन्र् क्षेत्रको आर् ४,५८ १,१० ४,२५ 

१४३१२ प्रशािसनक दण्ड, जररवाना र जफत १,४३ १,३० ० 

१४५२१ प्रद र्ण सनर्न्त्रण श ल्क ७,४८ १०,५६ ० 

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ७,५७,०० ९,१५,५५ ११,९१,३२ 

११३१५ घरजग्गा रसजष्टशेन दस्त र   ० १,००,०० 

११४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने मूल्र् 

असभबृसि कर 
६,७७,०९ ४,१५,७७ १०,०७,३१ 

११४२१ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हुने अन्त:श ल्क   ४,१५,७७ ० 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुन ेिवारी 

िािन कर 
७९,९१ ८४,०१ ८४,०१ 

अन्र् आर्   ० ८,५० 

१४५२९ अन्र् राजस्व   ० ८,५० 

अन्तर िरकारी सवत्तीर् हस्तान्तरण ४९,१८,५८ ५१,३८,५५ ५१,२९,२७ 

िुंघीर् िरकार ४६,५४,२७ ४७,५४,०३ ४८,६३,०० 

१३३११ िमासनकरण अन दान १०,७२,०० ११,१६,०० ११,९७,०० 
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११४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने मूल्र् 

असभबृसि कर 
६,७७,०९ ४,१५,७७ १०,०७,३१ 

११४२१ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हुने अन्त:श ल्क   ४,१५,७७ ० 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने िवारी 

िािन कर 
७९,९१ ८४,०१ ८४,०१ 

अन्र् आर्   ० ८,५० 

१४५२९ अन्र् राजस्व   ० ८,५० 

अन्तर िरकारी सवत्तीर् हस्तान्तरण ४९,१८,५८ ५१,३८,५५ ५१,२९,२७ 

िुंघीर् िरकार ४६,५४,२७ ४७,५४,०३ ४८,६३,०० 

१३३११ िमासनकरण अन दान १०,७२,०० ११,१६,०० ११,९७,०० 

१३३१२ शितय अन दान  चाि  ३४,८१,२७ ३१,३०,०० ३०,५८,०० 

१३३१३ शितय अन दान  प ाँजीगत   ३,४३,०३ ४,०३,०० 

१३३१४ सवर्ेश अन दान चाि  ३३,००     

१३३१५ सवर्ेश अन दान प ाँजीगत   ८४,०० ८५,०० 

१३३१६ िमप रक अन दान चाि  ६८,००     

१३३१७ िमप रक अन दान प ाँजीगत   ८१,०० १,२०,०० 

प्रदेश िरकार २,६४,३१ ३,८४,५२ २,६६,२७ 

१३३११ िमासनकरण अन दान ७१,७१ ६३,९१ ६३,९१ 

१३३१२ शितय अन दान  चाि  ९२,६० १,२३,११ ८,२३ 

१३३१३ शितय अन दान  प ाँजीगत   ९७,५० ९४,१३ 



      
 

 

१३३१६ िमप रक अन दान चाि  १,००,००     

१३३१७ िमप रक अन दान प ाँजीगत   १,००,०० १,००,०० 

बैदेसशक ० ० ० 

जनिहभासगता ० ० ० 
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                                                                                                Projection of expenditures 

 
 

 आ.व. : २०७९/८०  

शीर्यक 
आ.व. २०७७/७८ को 

र्थाथय 

आ.व. २०७८/७९ 

को िुंशोसित 

अन मान 

आ.व. २०७९/८० 

को अन मान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर िरकारी सवत्तीर् हस्तान्तरण 

ऋ
ण

 

ज
न
ि
ह
भ
ास
ग
त
ा 

बै
द
ेसश
क

  

नेपाि िरकार प्रदेश िरकार 

स्थ
ान
ीर्

 

त
ह
 

व्यर् ५०,०२,९४,७०९.१९ ७५,९६,००,३५० ६९,५४,५३,५६८ १८,२५,२६,५६८ ४८,६३,००,००० २,६६,२७,००० ० ० ० ० 

चाि  ३६,८१,५४,३६३.१९ ४७,२४,७४,३०० ४७,६७,६३,८६० ११,४३,३२,८६० ३६,१६,०८,००० ८,२३,००० ० ० ० ० 

२०००० खचय ३६,८१,५४,३६३.१९ ४७,२४,७४,३०० ४७,६७,६३,८६० ११,४३,३२,८६० ३६,१६,०८,००० ८,२३,००० ० ० ० ० 

पूुंजीगत १३,२१,४०,३४६ २८,७१,२६,०५० २१,८६,८९,७०८ ६,८१,९३,७०८ १२,४६,९२,००० २,५८,०४,००० ० ० ० ० 

३०००० िम्पत्ती 

तथा दासर्त्व 
१३,२१,४०,३४६ २८,७१,२६,०५० २१,८६,८९,७०८ ६,८१,९३,७०८ १२,४६,९२,००० २,५८,०४,००० ० ० ० ० 
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                                                                                   कार्यक्रम / पररर्ोजना अन िार बजटे सबसनर्ोजन 

 
 आ.व. : २०७९/८०  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकिापको 

नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 
तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०११०१ सिसिचरण नगरपासिका - नगरस्तररर् र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु   

१ 

उत्कृष्ट कमयचारी प रस्कार (१ प्रा. 

सशक्षक,१ मा.सि. १ का.ि. 

हिचा,२ अन्र् कमयचारी १ 

सवद्यािर् कमयचारी 

२११३५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ३०,००० ० ० ३०,०००   

२ पावर व्याकअप (राजस्व शाखा) २२३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० १,००,००० ० १,००,०००   

३ 
िुंचार क्षेत्र सवकाि िाझेदारी 

कार्यक्रम 
२२४१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक १,००,००० ५०,००० १,००,००० २,५०,०००   



 
 

  

४ झोि ङ्गे प ि हरेाि  पारीश्रसमक २२४१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० पटक ६९,००० ६९,००० ९२,००० २,३०,०००   

५ त्रीवर्षर्र् क्षमता सवकाि कार्यक्रम २२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

६ प्रहरीिँग िहकार्य कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक ५०,००० १,००,००० १,००,००० २,५०,०००   

७ आवसिक र्ोजना तज यमा २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ५,००,००० ० ० ५,००,०००   

८ कानूनी परामशय िेवा २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

९ नगर पत्रकाररता प रस्कार २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १५,००० ० ० १५,०००   

१० 
९० बर्य माथीका जेष्ठ नागररकिाई 

पोसष्टक आहार 
२७११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ८०,००० १,६०,००० ८०,००० ३,२०,०००   

११ अन्र् िामासजक िहार्ता २७२१९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक ४,००,००० २,००,००० ४,००,००० १०,००,०००   

१२ 
कृष्ण मसन्दर राम बजार सिसिचरण 

नगरपासिका वडा नुं. ११ 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक २,५०,००० ० ० २,५०,०००   

१३ 
ढाल्प  सिसिचरण न.पा. ७ 

िाम दसर्क भवन सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० २,००,००० ० २,००,०००   



 
 

  

१४ 
नगरपासिका भवन सनमायण 

(क्रमागत) 
३१११२ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
४ N/A ६६,००,००० ३३,००,००० ३३,००,००० १,३२,००,०००   

१५ 
वडा कार्ायिर् भवन सनमायण (५ ७ 

११ १२) 
३१११२ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
३ पटक ३७,६०,०५९ ३७,६०,०५९ ३७,६०,०५९ १,१२,८०,१७७   

१६ 
वासहङ क्रकराँत म िूसखमको 

िुंग्रहािर् सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   

१७ 
शहरी स्वास््र् केन्र कर्रे भवन 

सनमायण (क्रमागत) 
३१११२ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
२ N/A ११,६७,००० ११,६७,००० ० २३,३४,०००   

१८ 
सिसिचरण न.पा. ३ अँिरेी उिौिी 

उभौिी िाम दासर्क भवन 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १,००,००० ० ० १,००,०००   

१९ 
सिसिचरण न.पा. ३ िाम दासर्क 

भवन ओखरवोट 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ३,००,००० ० ० ३,००,०००   

२० जे.सि.सभ. खररद ३११२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ गोटा ० ५०,००,००० ० ५०,००,०००   

२१ 
नेवा दर् सजल्िा कार्ायिर्िाई 

िर्षनचनर खररद अन दान 
३११२३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १,५०,००० ० ० १,५०,०००   

२२ 

नवप्रवतयन िाझेदारी कार्यक्रम प्रदेश 

िरकारिँगको िाझेदारी कार्यक्रम   

(२२२५५०००) 

३११३२ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ३५,४७,१७७ ० ० ३५,४७,१७७   



 
 

  

२३ 

नवप्रवतयन िाझेदारी कार्यक्रम प्रदेश 

िरकारिँगको िाझेदारी कार्यक्रम   

(२२२५५०००) 

३११३२ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ पटक ३७,०७,८२३ ० ० ३७,०७,८२३   

२४ 
िोहरमैिािाई आि सनक प्रसवसिवाट 

व्यावस्थापन आर्ोजनाको DPR तर्ार  
३११३२ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ३,४५,००० ० ० ३,४५,०००   

२५ खहरे दोभान झोि ङ्गेप ि ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ५८,०८० ० ० ५८,०८०   

२६ ग्र्ासवन बक्ि खररद ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२७ झि ङ्गे पूि क्षेत्रगत कार्यक्रम ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १६,०३,७०३ ० ० १६,०३,७०३   

२८ तोसजङ् झोि ङ्गेप ि ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ७२,९७८ ० ० ७२,९७८   

२९ 
वडा क्षेत्रमा सवसभन्न िडकहरुको 

सनमायण (वडा नुं. २ ठ िाछाप) 
३११५१ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
३ N/A ४,००,००० ४,००,००० ४,००,००० १२,००,०००   

३० हररबोिे झोि ङ्गपे ि ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ८३,६५० ० ० ८३,६५०   

३१ िाना सिचाई आर्ोजना कार्यक्रम ३११५५ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
४ पटक २३,०३,००० ४६,०६,००० २३,०३,००० ९२,१२,०००   

३२ 
वणायि  खानेपानीको िासग 

रेडक्रििँग िहकार्य 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २,५०,००० २,५०,००० ० ५,००,०००   



 
 

  

३३ 
खेिमैदान सनमायणको िासग जग्गा 

खररद वडा नुं. ७ (सवग टार) 
३११५९ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
२ N/A ५,००,००० ० ५,००,००० १०,००,०००   

३४ 
तामाङको घाट सनमायण सिसिचरण 

नगरपासिका वडा नुं. ७ 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक २,००,००० ० ० २,००,०००   

३५ प्रवेशद्वार ममयत सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० २,५०,००० २,५०,००० ५,००,०००   

३६ 
बेिारेसभर िडक ममयत, वडा नुं. ३ 

(अँिरेी नारार्णस्थान) 
३११५९ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
२ N/A ५,००,००० ५,००,००० ० १०,००,०००   

३७ 
श्रष्टा पाकयमा पर्यटकीर् पूवायिार 

सनमायण 
३११५९ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
३ पटक ३३,००,००० ३३,००,००० ३३,००,००० ९९,००,०००   

३८ िमपूरक कोर् ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक १,००,००,०

०० 

० ० १,००,००,०००   

३९ िमपूरक कोर् ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ४२,५३,२९७ ० ० ४२,५३,२९७   

४० िमपूरक कोर् ३११५९ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक २८,४३,८२३ ० ० २८,४३,८२३   

४१ 
सिसिचरण स्याच  वरीपरी पानीको 

िोहोरा सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० ५,५०,००० ५,५०,००० ११,००,०००   

४२ सवपन्न पररवारका िासग जस्तापाता ३११६१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २,७५,००० २,७५,००० ० ५,५०,०००   

४३ पूँजीगत ि िार कार्यक्रम ३११७१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक ४,००,००० २,००,००० ४,००,००० १०,००,०००   



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०२ कार्ायिर् िञ्चािन तथा प्रशासिनक खचय   

४४ पाररश्रसमक कमयचारी २११११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

प्रदेश िरकार  - नगद 
१ पटक ० ७७,०१,८६० ० ७७,०१,८६०   

४५ पाररश्रसमक कमयचारी २११११ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१० पटक ६,९०,००० ६,९०,००० ९,२०,००० २३,००,०००   

४६ पाररश्रसमक कमयचारी २११११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ८५,९९,२५६ ६४,४९,४४२ ६४,४९,४४२ २,१४,९८,१४०   

४७ पोशाक २११२१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१ पटक ० ० ११,००,००० ११,००,०००   

४८ राशन (नगर प्रहरी) २११२२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१२ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४९ स्थानीर् भत्ता २११३१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ८,००,००० ६,००,००० ६,००,००० २०,००,०००   

५० महुंगी भत्ता २११३२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१२ पटक ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   

५१ क्रिल्ड भत्ता २११३३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००   



 
 

  

५२ कमयचारीको बैठक भत्ता २११३४ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१२ पटक ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   

५३ 
कमयचारी प्रोत्िाहन तथा 

प रस्कार 
२११३५ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००   

५४ अन्र् भत्ता २११३९ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

५५ पदासिकारी बैठक भत्ता २११४१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००   

५६ पदासिकारीअन्र् ि सबिा २११४२ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१० पटक १६,००,००० १२,००,००० १२,००,००० ४०,००,०००   

५७ पदासिकारीअन्र् ि सबिा २११४२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४४,००,००० ४४,००,००० २२,००,००० १,१०,००,०००   

५८ पदासिकारी अन्र् भत्ता २११४९ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००   

५९ पानी तथा सबज िी २२१११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
५ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   

६० िुंचार महि ि २२११२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,३८,६०० १,४६,२०० १,४६,२०० ७,३१,०००   

६१ इन्िन (पदासिकारी) २२२११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,००,००० २,००,००० ४,००,००० १०,००,०००   

६२ 
इन्िन (कार्ायिर् 

प्रर्ोजन) 
२२२१२ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ९,६०,००० १२,८०,००० ९,६०,००० ३२,००,०००   



 
 

  

६३ िवारी िािन ममयत खचय २२२१३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
७ पटक १५,००,००० १०,००,००० १०,००,००० ३५,००,०००   

६४ सबमा तथा नवीकरण खचय २२२१४ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,००,००० २,००,००० ४,००,००० १०,००,०००   

६५ 

मेसशनरी तथा औजार 

ममयत िम्भार तथा 

िञ्चािन खचय 

२२२२१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ३,००,००० ४,००,००० ३,००,००० १०,००,०००   

६६ 

सनर्षमत िावयजसनक 

िम्पसत्तको ममयत िम्भार 

खचय 

२२२३१ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१० पटक ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००   

६७ 
मििन्द तथा कार्ायिर् 

िामाग्री 
२२३११ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक १३,८०,००० १३,८०,००० १८,४०,००० ४६,००,०००   

६८ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

६९ 
पत्रपसत्रका, छपाई तथा 

िूचना प्रकाशन खचय 
२२३१५ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक १०,४०,००० ७,८०,००० ७,८०,००० २६,००,०००   

७० 
अन्र् कार्ायिर् िुंचािन 

खचय 
२२३१९ 

राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१० पटक १,००,००० १,००,००० ५०,००० २,५०,०००   

७१ िेवा र परामशय खचय २२४११ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१० पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   



 
 

  

७२ 
िूचना प्रणािी तथा 

िफ्टवेर्र िुंचािन खचय 
२२४१२ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
७ पटक ३,००,००० २,००,००० २,००,००० ७,००,०००   

७३ करार िेवा श ल्क २२४१३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१२ पटक ४९,००,००० ४९,००,००० ४९,००,००० १,४७,००,०००   

७४ करार िेवा श ल्क २२४१३ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१० पटक ३,२०,००० २,४०,००० २,४०,००० ८,००,०००   

७५ अन्र् िेवा श ल्क २२४१९ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
३ पटक २,००,००० १,००,००० ० ३,००,०००   

७६ 
कमयचारी/पदासिकारी 

तासिम खचय 
२२५११ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

७७ 
कमयचारी/पदासिकारी 

तासिम खचय 
२२५११ 

राजस्व बाँडिाँड - 

प्रदेश िरकार  - नगद 
२ पटक ३,५०,००० ३,५०,००० ० ७,००,०००   

७८ 

िीप सवकाि तथा 

जनचेतना तासिम तथा 

गोष्ठी िम्बन्िी खचय 

२२५१२ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
२ पटक २,५०,००० २,५०,००० ० ५,००,०००   

७९ कार्यक्रम खचय २२५२२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
३ पटक ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   

८० सवसवि कार्यक्रम खचय २२५२९ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१ पटक ० २,००,००० ० २,००,०००   

८१ अन गमन, मूल्र्ाुंकन खचय २२६११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१६ पटक ३,५०,००० २,५०,००० २,००,००० ८,००,०००   



 
 

  

८२ भ्रमण खचय २२६१२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
११ पटक ६,००,००० ८,००,००० ८,००,००० २२,००,०००   

८३ सवसवि खचय २२७११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक १०,००,००० ६,००,००० ४,००,००० २०,००,०००   

८४ िभा िञ्चािन खचय २२७२१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
२ पटक ० ३,५०,००० ३,५०,००० ७,००,०००   

८५ जग्गाको भाडा २८१४१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१ पटक ६,५१,८६० ० ० ६,५१,८६०   

८६ घरभाडा २८१४२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
६ पटक ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   

८७ 
िवारी िािन तथा 

मेसशनर औजार भाडा 
२८१४३ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
९ पटक १,५०,००० १,५०,००० १,५०,००० ४,५०,०००   

८८ अन्र् भाडा २८१४९ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
४ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००   

८९ मेसशनरी तथा औजार ३११२२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
५ पटक ४,००,००० ४,००,००० २,००,००० १०,००,०००   

९० िर्षनचर तथा क्रिक्चिय ३११२३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
५ पटक ७,६०,००० १५,२०,००० १५,२०,००० ३८,००,०००   

 

  



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०३ वडा कार्ायिर् िञ्चािन तथा प्रशािसनक खचय    

९१ पदासिकारी बैठक भत्ता २११४१ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
१२ पटक 

८,६४,००

० 
८,६४,००० ८,६४,००० २५,९२,०००   

९२ पानी तथा सबज िी २२१११ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
८ पटक ७५,००० ७५,००० ५०,००० २,००,०००   

९३ िुंचार महि ि २२११२ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

३,६०,००

० 
१,८०,००० १,८०,००० ७,२०,०००   

९४ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

३,६०,००

० 
१,८०,००० १,८०,००० ७,२०,०००   

९५ िवारी िािन ममयत खचय २२२१३ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
६ पटक 

३,००,००

० 
२,००,००० १,००,००० ६,००,०००   

९६ 
मेसशनरी तथा औजार ममयत 

िम्भार तथा िञ्चािन खचय 
२२२२१ 

राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
१० पटक ६०,००० ३६,००० २४,००० १,२०,०००   

९७ 
मििन्द तथा कार्ायिर् 

िामाग्री 
२२३११ 

राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

९,००,००

० 
४,५०,००० ४,५०,००० १८,००,०००   



 
 

  

९८ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
१२ पटक ५०,००० ४०,००० ३०,००० १,२०,०००   

९९ भ्रमण खचय २२६१२ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
३ पटक 

२,९२,००

० 
२,९२,००० २,९२,००० ८,७६,०००   

१०० सवसवि खचय २२७११ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

५,७६,००

० 
२,८८,००० २,८८,००० ११,५२,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०६ सिसिचरण नगरपासिका - मसहिा बािबासिका तथा िमाज कल्र्ाण उप-शाखा   

१०१ 
प्रोजेक्टर खररद - (मसहिा 

बािबासिका शाखा) 
२२३११ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ गोटा ३३,००० ० ० ३३,०००   

१०२ 

स्थानीर् एि. एम. हरुबाट 

िैंसगक िमानता वािसववाह 

सबरुिका कानूनी िचेतना 

मूिक िूचना प्रवाह 

२२३१५ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ४२,१५० ० ० ४२,१५०   



 
 

  

१०३ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकताय िुंर्ोजकको 

पाररश्रसमक (र् .एन.एि.सप. 

ए.बाट ७० प्रसतशत र 

नगरपासिकाबाट ३० प्रसतशत 

िाझेदारीमा) 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ जना ० ९६,५२५ ० ९६,५२५   

१०४ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकतायहरुको पाररश्रसमक 

(१२ जनाको १३ मसहनाको 

र् .एन.एि.सप.ए र 

नगरपासिकाको िाझेदारीमा 

६० प्रसतशत र् .एन.एि.सप.ए. 

िे र ४० प्रसतशत 

नगरपासिकाि ेव्यहोने गरी) 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१० जना २,८३,३३० २,१२,४९७.५० 

२,१२,४९७.

५० 
७,०८,३२५   

१०५ 

मसहिा हकसहत र असिकार 

िम्बन्िी बेइयसजङ घोर्णािे िमेटेके 

१२ वटा प्रसतबिताका क्षेत्रहरुबारे 

जनप्रसतसनसि र कमयचारीिाइय 

असभमूसखकरण १ क्रदने 

२२५११ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ० ८५,००० ० ८५,०००   



 
 

  

१०६ 

क्रकशोरकशारीहरुिाइय 

रुपान्तरण िम्बन्िी अन सशक्षण 

३ क्रदन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
५० जना ७८,००० १,३०,००० ५२,००० २,६०,०००   

१०७ 

क्रकशोरक्रकशोरीहरुिाई िाग  

और्ि द व्यियन तथा सनर्न्त्रण 

िम्बन्िी िचेतनामूिक 

कार्यक्रम वडास्तर (वडा नुं.१, 

२, ६,७ र ८) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
५ के्षत्र ८०,००० ८०,००० ४०,००० २,००,०००   

१०८ 

नगरस्तररर् बाि क्िव िमूह र 

वडास्तररर् बाि क्िव िमूहका 

पदासिकारीहरुिाइय िैंसगक 

िमावेशी सवकाि तथा िैंसगक 

सहिा सनवारण िम्बन्िी तासिम 

२ दन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ जना ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

१०९ 

नगरस्तररर् बाि क्िव िम हका 

पदािकारीहरुिाइय तनाव 

व्यवस्थापन तासिम ३ क्रदन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
५० जना ७२,००० ३६,००० ७२,००० १,८०,०००   

११० 
नगरस्तररर् बाि क्िव िमूहको 

बैठक 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१२ के्षत्र ५०,००० ४०,००० ३०,००० १,२०,०००   



 
 

  

१११ 
मसहिा उद्यमीहरुिाइय व्यविार् 

प्रविनय तासिम ५ क्रदन े
२२५१२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
५० जना १,२०,००० ६०,००० 

१,२०,००

० 
३,००,०००   

११२ 

मसहिा िहकारीका 

पदासिकारीहरुिाइय नेतृत्व तथा 

िुंस्थागत सवकाि तासिम ३ दन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
३० जना ४०,००० ४०,००० ४०,००० १,२०,०००   

११३ 

मानव बेचसवखन तथा ओिार 

पिार सनर्न्त्रण िम्बन्िी 

िचेतनामूिक कार्यक्रम 

सवद्यािर्स्तर 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
६ 

सविाि

र्/िस्था 
४०,००० ६०,००० २०,००० १,२०,०००   

११४ 

वडास्तररर् बाि क्िव िमूहका 

पदासिकारीहरुिाइय बाि 

िुंरक्षण तथा बाि असिकार 

िम्बन्िी असभमूसखकरण 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१६ के्षत्र १,२५,००० १,२५,००० 

१,५०,००

० 
४,००,०००   

११५ 

सवपन्न दसितिाई 

जीसवकोपाजयन कार्यक्रम (वडा 

नुं. १ र २) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

११६ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकताय र मसहिा िहकारीका 

पदासिकारीहरुिाइय िैंसगक 

िमावेसश सवकाि तथा िैंसगक 

सहिा सनवारण िम्बन्िी तासिम 

द इय क्रदन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
५० जना ९०,००० ३६,००० ५४,००० १,८०,०००   



 
 

  

११७ 

िामासजक सवभेद िम्बन्िी 

िुंसविानमा भएका कानूनी 

व्यवस्था बारे असभमूसखकरण 

कार्यक्रम वडास्तर (वडा नुं. ४ र 

१०) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

११८ 

अन्तरप स्ता िीप हस्तान्तरण 

(िाि  ब हारी बीच अन्तरक्रक्रर्ा) 

कार्यक्रम अन दान मसहिा 

िहकारीिाइय (वडा नुं. ३,९ र 

१०) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
४ िमूह १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००   

११९ 

अपाङ्गता भएका व्यसिहरुको 

िासग क्षमतामूिक कार्यक्रम 

(िाुंकेसतक भार्ा तासिम १५ 

क्रदने) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक १,००,००० ० ० १,००,०००   

१२० 

क्रदवसिर् कार्यक्रमहरु 

(अन्तरार्षष्टर् ज्रे्ष्ठ नागररक 

क्रदवि, क्रकशोरी क्रदवि, मानव 

बेचसवखन तथा ओिारपिार 

सनर्न्त्रण क्रदवि, अन्तरार्षष्टर् 

अपाङ्गता क्रदवि, अन्तरार्षष्टर् 

मसहिा क्रदवि, मसहिा 

असिकार क्रदवि आक्रद) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
७ िमूह ५०,००० ५०,००० ७५,००० १,७५,०००   



 
 

  

१२१ 
मसहिाहरुको िासग िोक िेवा 

तर्ारी कक्षा िञ्चािन 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ० १,००,००० ० १,००,०००   

१२२ 
रासिर् तथा अन्तरासिर् बाि 

क्रदवि मनाउने 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक ० २०,००० २०,००० ४०,०००   

१२३ 

िैंसगक सहिा सनवारणमा प रुर् 

िहभासगता (िमसवकाि) 

िशिीकरण जोडी तासिम 

(वडा नुं, ५ र ७) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ के्षत्र ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

१२४ 
िैंसगक सहिा सवरुिको १६ क्रदन े

असभर्ान 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ० ५०,००० ० ५०,०००   

१२५ 

श्रीमान तथा श्रीमसत बेपत्ता 

भएका आर्आजयन कार्यक्रम 

िञ्चािन गरररहकेा एकि 

मसहिा प रुर्हरुको अन्तरक्रक्रर्ा 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ५०,००० ० ० ५०,०००   

१२६ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकताय र मसहिा िहकारीका 

प्रसतसनसि बीच चौमासिक 

अन्तरक्रक्रर्ा 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
३ पटक ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००   

१२७ 
वडास्तररर् बाि िुंरक्षण 

िसमसत गठन 
२२५२९ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१२ जना ७५,००० ४५,००० ६०,००० १,८०,०००   



 
 

  

१२८ मसहिा िहकारी अन गमन २२६११ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक २२,५०० २२,५०० ० ४५,०००   

१२९ 

श्रीमान तथा श्रीमसत बेपत्ता भइय 

एकि भएका मसहिा तथा 

प रुर्ि ेिञ्चािन गरररहकेा 

व्यविार् अन गमन 

२२६११ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक २०,००० २०,००० ० ४०,०००   

१३० अन्तर मसहिा िहकारी भ्रमण २२६१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक ० ४२,५०० ४२,५०० ८५,०००   

१३१ 
मसहिा िहकारी गठन र दताय 

वडा नुं. ६ 
२२७११ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ० ४०,००० ० ४०,०००   

१३२ 

ज्रे्ष्ठ नागररक क्रदवािेवा तथा 

समिन केन्रमा ज्रे्ष्ठ नागररक र 

र् वाहरुबीच अन्तरप स्ता िीप 

हस्तान्तरण कार्यक्रम (केन्रिाइय 

कार्यक्रम अन दान) 

२५३१५ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
४ 

केन्र, 

सजल्िा 
२,००,००० १,००,००० 

१,००,००

० 
४,००,०००   

१३३ 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरु िाई न्र्ानो 

कपडा सवतरण (वडा नुं. १, २, 

४ र ११) 

२७११२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   

१३४ 

ज्रे्ष्ठ नागररक क्रदवािेवा 

केन्रमा आउन जान गाडी भाडा 

(अवश्र्कता अन िार) 

२८१४९ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक २५,००० २५,००० ० ५०,०००   

 



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०७ सिसिचरण नगरपासिका - कृर्ी सवकाि शाखा   

१३५ 
एक गाउँ एक कृसर् तथा पश  

प्रासबसिकको तिब भत्ता 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० पटक 

३,२०,००

० 
२,४०,००० २,४०,००० ८,००,०००   

१३६ 

सवग टार िगाएत क्िब रुट 

(गाँठे रोग) िुंक्रसमत क्षेत्रमा 

क्िब रुट व्यवस्थापन कार्यक्रम 

(कृसर् चून, रेसििटेन्ट बीउ, 

तासिम आक्रद) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   

१३७ 

५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

वर्े िििूि सवरुवा सवतरण 

कार्यक्रम 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ० ५०,००० १,००,००० १,५०,०००   

१३८ 

५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

हाइसिड तथा उन्नत तरकारीको 

बीउ सवतरण 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक ४०,००० ४०,००० २०,००० १,००,०००   

१३९ 

५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

हहउदे िििूि सवरुवा सवतरण 

कार्यक्रम 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० १,००,००० ० १,५०,०००   



 
 

  

१४० 

तरकारीको नमूना प्र्ाकेज 

कार्यक्रम िञ्चािन (५० प्रसतशत 

मूल्र् अन दानमा तरकारीको 

हाइसिड बीउ,रोग क्रकरा 

व्यवस्थापनका िासग सनिःश ल्क 

सवर्ादी, सभटासमन तथा 

तासिम) 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक 

१,९१,५०

० 
९५,७५० ९५,७५० ३,८३,०००   

१४१ 

िििूि बगैचँा ि दढृीकरण 

कार्यक्रम िुंचािन (सनिोत थो, 

चून, एटिो आर्ि, प्रोरटन बेड 

खरीद) 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक 

१,००,००

० 
५०,००० ५०,००० २,००,०००   

१४२ 

मकैको वीजवृसि कार्यक्रम 

िञ्चािन (५० प्रसतशत मूल्र् 

अन दानमा मिू बीउ 

सवतरण,तासिम,अन्र् आवश्र्क 

िामाग्री सवतरण) 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २५,००० २५,००० ० ५०,०००   

१४३ 

सवसभन्न बािीहरुमा िाग्न े

रोगक्रकरा व्यवस्थापनका िासग 

आकासस्मक बािी िुंरक्षण िेवा 

कार्यक्रम िञ्चािन 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
६ पटक 

१,००,००

० 
१,००,००० १,००,००० ३,००,०००   



 
 

  

१४४ 

रुम्जाटार सस्थत कृसर् उपज 

िुंकिन केन्रको वार्षर्क 

घरभाडा व्यवस्थापन 

२८१४२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १७,००० ० ० १७,०००   

१४५ 
५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

प्िासष्टक टनिे सवतरण कार्यक्रम 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१६ पटक 

१,७५,००

० 
१,७५,००० ५०,००० ४,००,०००   

१४६ 

७५ प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

मौरी गोिा,आि सनक घार तथा 

मौरीजन्र् उपकरण सवतरण 

कार्यक्रम 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० पटक 

२,५०,००

० 
१,५०,००० १,००,००० ५,००,०००   

१४७ 

आि सनक मौरी घार  सनमायण 

गन ेस्थानीर् िर्षनचरहरुिाई 

िहर्ोग कार्यक्रम 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   

१४८ 
मोररङगा/िजीवन खेसत बगैचँा 

स्थापना कार्यक्रम(ति वा) 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २५,००० २५,००० ० ५०,०००   

१४९ 
शरीिा/िीतािि खेसत बैगैचँा 

स्थापना कार्यक्रम(ति वा) 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २५,००० २५,००० ० ५०,०००   

 

  



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकिापको 

नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०८ सिसिचरण नगरपासिका - सशक्षा र् वा तथा खिेक द शाखा   

१५० 
सनर्समत प्र.अ.बैठक, गोष्ठी तथा 

शैसक्षक ि िार अन्तरक्रक्रर्ा 
२११३४ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक ५०,००० १,००,००० १,००,००० २,५०,०००   

१५१ 

करार सशक्षक सनर् सि प्रर्ोजन 

तथा सवद्याथी सिकाई उपिसधि 

स्तर सनिायरणका िासग नगरस्तरीर् 

प्रश्न पत्र बैठक तथा उत्तरक सिका 

सनमायण 

२२३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,५०,००० १,५०,००० ३,००,०००   

१५२ 
शैसक्षक ित्र २०८० को िासग नगर 

स्तरीर् शैसक्षक क्र्ािणे्डर सनमायण 
२२३१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ९५,००० ० ० ९५,०००   

१५३ स्थानीर् पाठ्यक्रम सनमायण २२३१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० ५,००,००० ० ५,००,०००   

१५४ 

िाम दासर्क सवद्यािर्का कक्षा १० 

िम्मका सवद्याथीहरुिाई होमवकय  

डार्री सवतरण 

२२३१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
६ पटक २,००,००० २,००,००० २,००,००० ६,००,०००   

१५५ नगर सशक्षा र्ोजना सनमायण २२३१९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ३,००,००० ० ० ३,००,०००   



 
 

  

१५६ 

"नगरको तिय बाट बासबके ि.का., 

सवद्यािर् िहर्ोसग तथा सवद्यािर् 

िेखा कमयचारीिाई पाररश्रसमक 

थप  प्रोत्िाहन अन दान (बासबके 

ि.का. मासिक रु ७०००, िेखा 

कमयचारी मासिक रु ५५०० तथा 

सवद्यािर् िहर्ोसगको हकमा कक्षा 

१–५ िम्मका िासग मासिक रु 

४०००, कक्षा १–८, १–१० र १–

१२ िम्मका िासग मासिक रु 

६००० का दरिे वार्षर्क १३ 

मसहनाको अन दान)" 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१३० िुंख्र्ा ३१,२०,००० ३१,२०,००० ३९,००,००० १,०१,४०,०००   

१५७ 

एकीकृत शैसक्षक िूचना प्रणािी 

व्यवस्थापन (IEMIS) िगार्त 

शैसक्षक तासिम 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक १,५०,००० ० १,५०,००० ३,००,०००   

१५८ बा.सब.के. ि.का. तासिम २२५११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ िुंख्र्ा ० २,००,००० ० २,००,०००   

१५९ 
भार्ा, िासहत्र्,किाको िुंरक्षण, 

िम्वियन तथा प्रवियन कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   



 
 

  

१६० 

रािपसत रसनङ्ग सशल्ड 

प्रसतर्ोसगता िगार्त खेिकूद 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २,५०,००० २,५०,००० ० ५,००,०००   

१६१ 
शैसक्षक ित्र २०८० का िासग 

सवद्याथी भनाय असभर्ान कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ७०,००० ० ० ७०,०००   

१६२ 

सिकाइ उपिधिी एवम ्

कार्यिम्पादनका आिारमा उत्कृष्ट 

सवद्याथी, सशक्षक तथा सवद्यािर् 

िम्मान तथा प्रोत्िाहन कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १,५०,००० ० ० १,५०,०००   

१६३ 
कक्षा ४, ७, र ९ को नर्ाँ पाठ्यक्रम 

असभमूखीकरण 
२२५२९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
६० िुंख्र्ा २,००,००० १,००,००० ३,००,००० ६,००,०००   

१६४ 
सवद्यािर् अन गमन तथा 

मूल्र्ाङ्कन 
२२६११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   

१६५ 
कक्षा ८ िगार्त वार्षर्क परीक्षा 

ि दढृीकरण 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ३,००,००० ० ० ३,००,०००   

१६६ 
नगरस्तरीर् शैसक्षक असतररि 

क्रक्रर्ाकिाप प्रसतर्ोसगता िञ्चािन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ३,००,००० ० ० ३,००,०००   

१६७ 

आदशय आ.व. राम्चे बा.सब.के. 

ि.का. व्यवस्थापन अन दान 

सि.न.पा. १ 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ िुंख्र्ा ७५,००० ० ० ७५,०००   

१६८ 
बेथ खकय  बा.सब.के. ि.का. 

व्यवस्थापन अन दान सि.न.पा. ९ 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ िुंख्र्ा ७५,००० ० ० ७५,०००   



 
 

  

१६९ 

शेपाय िाम दासर्क आ.सव. 

सवग टारमा बासबके ि.का. 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० १,९५,००० ० १,९५,०००   

१७० 

िाम दासर्क सवद्यािर्हरुमा सशक्षक 

दरबन्दी समिान तथा सबद्यािर् 

िमार्ोजन िहजीकरण एवम् 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ िुंख्र्ा २,००,००० २,००,००० २,००,००० ६,००,०००   

१७१ ब हारी छात्रवृसत्त कार्यक्रम २७२११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४० िुंख्र्ा ९०,००० ६०,००० ९०,००० २,४०,०००   

१७२ 

कक्षा ८ िञ्चासित र माध्र्समक 

सवद्यािर्हरुिाईय सवद्य तीर् हासजरी 

व्यवस्थापन 

३११३४ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१९ पटक २,८०,००० २,८०,००० २,००,००० ७,६०,०००   

१७३ 

ओखिढ ुंगा क्र्ाम्पि तथा उमा 

कटवाि क्र्ाम्पि पूवायिार िहर्ोग 

कार्यक्रम 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,५०,००० १,५०,००० ३,००,०००   

 

  



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०९ सिसिचरण नगरपासिका - स्वास््र् शाखा   

१७४ 

५ वर्य म सनका बािबासिकाहरुको 

पोर्ण तथा वृसि अन गमन 

प्रोत्िाहन 

२११२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
८ िुंख्र्ा ३७,५०० ३७,५०० २५,००० १,००,०००   

१७५ 

सवदाई भएर जाने 

म.स्वा.स्वर्ुं.हरुको िम्मान सवदाई 

रकम 

२११३५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ िुंख्र्ा २०,००० १०,००० २०,००० ५०,०००   

१७६ 
म.स्वा.स्वर्ुं.ि.ेहरुको र्ातार्ात 

खचय रकम 
२११३९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
८०० िुंख्र्ा ४,२१,१२५ २,८०,७५० ४,२१,१२५ ११,२३,०००   

१७७ ल्र्ापटप खररद २२३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ िुंख्र्ा ० १,००,००० ० १,००,०००   

१७८ 
स्वास््र् िुंस्थाहरुिाई आवश्र्क 

स्टेशनरी तथा प्रशािसनक खचय 
२२३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१६ िुंख्र्ा ७८,१२५ ७८,१२५ ९३,७५० २,५०,०००   

१७९ 
आर् बेद स्वास््र् केन्र ठ िाछापमा 

कार्यरत बैद्य 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० िुंख्र्ा १,३४,००० १,००,५०० १,००,५०० ३,३५,०००   

१८० 
करार िेवाको कार्ायिर् िहर्ोगी 

पाररश्रसमक 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१२ िुंख्र्ा ८,२०,००० ८,२०,००० ८,२०,००० २४,६०,०००   



 
 

  

१८१ 

चाख य र आम्जानी शहरी स्वास््र् 

केन्रमा ज्र्ािादारीमा कार्यरत 

का.ि. 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१२ िुंख्र्ा ७२,००० ७२,००० ७२,००० २,१६,०००   

१८२ 
वर्षथङ िेन्टरमा कार्यरत करार 

िेवाको  अ.न.मी. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१२ िुंख्र्ा २,५०,००० २,००,००० १,५०,००० ६,००,०००   

१८३ 
शहरी स्वास््र् केन्रमा कार्यरत 

करार िेवाको अ.ह.ेब. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० िुंख्र्ा १,२८,८०० ९६,६०० ९६,६०० ३,२२,०००   

१८४ 
शहरी स्वास््र् केन्रमा कार्यरत 

करार िेवाको अ.ह.ेब., अ.न.मी. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१२ िुंख्र्ा ५,४०,००० ५,४०,००० ५,४०,००० १६,२०,०००   

१८५ 
स्वास््र् चौकी ठ िाछाप 

प्रर्ोगशािामा कार्यरत ल्र्ा.अ. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० िुंख्र्ा ८१,००० १,०८,००० ८१,००० २,७०,०००   

१८६ 
स्वास््र् िुंस्था प्रम खहरुको मासिक 

वैठक खचय 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
८ िुंख्र्ा ९८,६२५ ९८,६२५ ६५,७५० २,६३,०००   

१८७ 

पाठेघरको म खको क्र्ान्िर 

िम्बन्िी सबशेिज्ञ सशसवर तथा 

िोही िुंग िम्बन्िी असभम खीकरण 

र तासिम कार्यक्रम िगार्त िम्प णय 

व्यवस्थापन खचय 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ िुंख्र्ा २,००,००० २,००,००० २,००,००० ६,००,०००   

१८८ सवद्यािर् र्ोग सशक्षा कार्यक्रम २२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ िुंख्र्ा ० ४४,००० ० ४४,०००   

१८९ 
सनश ल्क सवतरण गररने और्िी 

तथा  औजार उपकरण खररद 
२७२१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ िुंख्र्ा ८,२२,५०० ४,११,२५० ४,११,२५० १६,४५,०००   



 
 

  

१९० 
प्रर्ोगशािाका िासग आवश्र्क 

एसन्टजेन तथा उपकरणहरु खररद 
२७२१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १,००,००० ० ० १,००,०००   

१९१ 

सिसिचरण नगरपासिका वडा नुं. 

१, २, ४, ११ र १२ मा जेष्ठ 

नागररकहरु/अन्र् सवरामीहरुका 

िासग सनश ल्क आर् बेद रिार्न 

और्िी खररद तथा सवतरण 

२७२१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० २,२५,००० २,२५,००० ४,५०,०००   

१९२ खोप तथा और्िी ढ वानी खचय २८१४९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ िुंख्र्ा ३०,००० ६०,००० ३०,००० १,२०,०००   

१९३ खोप केन्र भवन सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ िुंख्र्ा ४,५०,००० ४,५०,००० ० ९,००,०००   

१९४ 
रामबजार िाम दासर्क भवन तथा 

धर्ाडसमन्टन कोट सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ५,००,००० ० ० ५,००,०००   

 

  



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१११० सिसिचरण नगरपासिका - पश  िवेा शाखा   

१९५ कृसर् सवकाि िसमसत बैठक िुंचािन २११३४ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० पटक ४०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,०००   

१९६ 

कृसत्रम गभायिारण गने 

प्रासवसिकिाई कृ.ग. रेकडयका 

आिारमा प्रसत गाई/भैिी क्रदन े

पाररश्रसमक 

२२४१९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० पटक ५०,००० २०,००० ३०,००० १,००,०००   

१९७ 

अण्डामा आत्मा सनभयर तथा 

पाररवाररक पोर्ण ि रक्षामा ि िार 

कार्यक्रम 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
९ पटक १,५०,००० २,००,००० १,००,००० ४,५०,०००   

१९८ 
जै तथा रटर्ोिेन्टी घाँिको सबउ 

खररद तथा सबतरण 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक १,२५,००० १,२५,००० ० २,५०,०००   

१९९ समनरि धिक खररद सबतरण २२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

२०० 

िाम दासर्क तथा घरपाि वा क क र 

बन्ध्र्ाकरण कार्यक्रम (HART 

Nepal) िँगको िहकार्यमा 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक २,००,००० १,००,००० १,००,००० ४,००,०००   



 
 

  

२०१ 
सबश्व रेसवज क्रदवि तथा रेसबज खोप 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १,००,००० ० ० १,००,०००   

२०२ 

सबश्व भेटेररनरी क्रदविको अबिरमा 

सनजी पाराभेट तथा ग्रा.प.स्वा.का. 

हरुिँग अन्तरक्रक्रर्ा गोष्ठी िाथै 

भेटेररनरी िसजसष्टक सवतरण 

२२५२९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १,००,००० ० ० १,००,०००   

२०३ पश  उपचार और्िी खररद ढ वानी २७२१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००   

२०४ 

पश पुंक्षी पािक कृर्क िमूहहरुको 

थिो ि िार कार्यक्रम (वडाको 

िहकार्यमा) 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
९ पटक १,५०,००० २,००,००० १,००,००० ४,५०,०००   

२०५ 

ओखिढ ङ्गा िाप्तासहक हाटमा 

पश पुंक्षी बेचसबखन कक्ष सनमायण 

(वडा नुं.१२ िँगको िहकार्यमा) 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २,७५,००० २,७५,००० ० ५,५०,०००   

 

  



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११११ सिसिचरण नगरपासिका - पवूायिार सवकाि/सवपद व्यवस्थापन शाखा   

२०६ 
कमयचारी क्षमता सवकाि 

(तासिम) 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक १,७५,००० १,७५,००० ० ३,५०,०००   

२०७ 

क्षमता सवकाि कार्यक्रम 

(जनप्रसतसनसि/कमयचारी र 

िरोकारवािा सनकार्हरु) 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   

२०८ 

नक्िा िाईि पूवायिार 

व्यवस्थापन तथा सिकाई 

कार्यक्रम 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२०९ 
उपभोिा िसमसत 

असभम सखकरण कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२१० 

कासिगढ़ तासिम (NCB 

अन रुप भवन सनमायण 

कार्ायन्वर्नका िासग) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   



 
 

  

२११ अविोकन भ्रमण २२६१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक १,७५,००० १,७५,००० ० ३,५०,०००   

२१२ 

सवपद व्यबस्थापनका िासग 

औजार उपकरण िामग्री 

खररद 

२७२१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२१३ सवपद व्यवस्थापन कोर् २७२१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० ५,००,००० ० ५,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१११२ सिसिचरण नगरपासिका - राजश्व उप-शाखा   

२१४ डेस्कटप कम्प्र् टर खररद २२४१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक १,००,००० ० ० १,००,०००   

२१५ 

राजस्व उपशाखा तथा वडा 

िसचवहरुिाई तासिम (२ 

चरणमा) 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक १,५०,००० १,५०,००० ० ३,००,०००   

२१६ कर िचेतना कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१११३ सिसिचरण नगरपासिका - कान न न्र्ार् तथा मानव असिकार प्रवियन शाखा   

२१७ 
न्र्सर्क िसमसत क्षमता 

सवकाि 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक २०,००० २०,००० २०,००० ६०,०००   

२१८ 
मेिसमिाप कताय क्षमता 

सवकाि 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ९०,००० ० ० ९०,०००   

२१९ 
सबद्यािर् स्तरीर् कानूनी 

सशक्षा 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ३०,००० ३०,००० ३०,००० ९०,०००   

२२० 

जनप्रसतसनसिहरुका िासग 

स्थानीर् िरकार िञ्चािन 

ऐन िम्बन्िी असभमूखीकरण 

तासिम 

२२५२९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   

२२१ 
न्र्ासर्क िसमसत अविोकन 

भ्रमण 
२२६१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ६०,००० ० ० ६०,०००   



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१११४ सिसिचरण नगरपासिका - िचूना प्रसवसि शाखा   

२२२ किर सप्रन्टर खररद २२३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
७ पटक ३,००,००० २,००,००० २,००,००० ७,००,०००   

२२३ ल्र्ापटप खररद २२३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

२२४ 
कार्ायिर्मा अनिाइन 

सबद्य तीर् हासजरी जडान 
२२४१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०१ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - १ (ति वा)    

२२५ 

जीवनस्तर असभबृसिको 

िासग सवसभन्न व्याविासर्क 

िीप सवकाि तासिम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२२६ 
आकसस्मक बािी िुंरक्षण 

िेवा 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   



 
 

  

२२७ 
र् वा सवकाि तथा खेिकूद 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक १,००,००० २,००,००० १,००,००० ४,००,०००   

२२८ 

ज्रे्ष्ठ नागररक िम्मान तथा 

अपाङ्गता भएका 

व्यसिहरुिाई िहार्ता 

िामग्री सवतरण 

२२५२९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

२२९ वडा कार्ायिर् व्यावस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   

२३० 
सशक्षक व्यवस्थापनको िासग 

सवद्यािर्िाई अन दान 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

२३१ 
रािार्सनक मि खररदको 

िासग सवउपूँजी 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   

२३२ 
आकसस्मक कार्यको िासग 

आउने भैपरी खचय 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० १,००,००० ५०,००० २,००,०००   

२३३ 

ढाडिी टोिदेसख ककयिा 

आ.सव जोड्ने मोटरवाटो र 

जल्कीनी राम्चे जोड्ने 

मोटरवाटो सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० २,५०,००० २,५०,००० ५,००,०००   

२३४ 
वडा सस्थत सवसभन्न िडक 

ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक २,५०,००० २,५०,००० २,५०,००० ७,५०,०००   

२३५ 
खानेपानी, सिचाई पोखरी 

ममयत तथा पाइप खररद 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक २,००,००० ४,००,००० २,००,००० ८,००,०००   



 
 

  

२३६ 

वडा सस्थत सवसभन्न मठ 

मसन्दरहरुको ममयत तथा 

िुंभार 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०२ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - २ (ठ िाछाप)   

२३७ 

ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गता 

भएका व्यासिको िम्मान 

तथा मसहिा िशसिकरणको 

िासग व्याविासर्क िीप 

सवकाि तासिम (मसहिा 

िहकारी मािय त) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००   

२३८ 
दसित उद्यम सवकाि 

कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   

२३९ 
र्ूवा क्षमता सवकाि खेिकूद 

तथा मनोरिन कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२४० 
सवसभन्न क्रदविीर् कार्यक्रम 

खचय 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २०,००० ४०,००० ४०,००० १,००,०००   



 
 

  

२४१ 

कार्ायिर् व्यवस्थापन तथा 

आकसस्मक बािी िुंरक्षण 

िेवा 

२२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

२४२ 
सशक्षक व्यवस्थापनको िासग 

सवद्यािर्िाई अन दान 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   

२४३ आिोच गृह सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० ३,००,००० ० ३,००,०००   

२४४ 

िरस्वती मसहिा कृसर् 

िहकारी िुंस्था भवन 

व्यबस्थापन 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० ३,००,००० ३,००,००० ६,००,०००   

२४५ 

कृसर् प्रवियनका िासग 

रािार्सनक मि खररद सबउँ 

पूँजी िहकारी मािय त 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० २,००,००० ० २,००,०००   

२४६ 
आकसस्मक कार्यको िासग 

आउने भैपरी खचय 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

२४७ 
वडा सस्थत सवसभन्न 

मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

२४८ 

खानेपानी तथा सिचाई 

पोखरी ममयत तथा पाइप 

खररद 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२४९ 
वडा सस्थत सवसभन्न मठ 

मसन्दरहरुको सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००   



 
 

  

२५० 
वडा सस्थत सवसभन्न िडक 

ममयत 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२५१ 
िसहद वेपत्ता स्मृसत गेट 

सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
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८०११०४०१२०३ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ३ (अिँरेी नारार्णस्थान)   

२५२ 
पश  तथा बािी वीमा 

कार्ायक्रम 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० १,००,००० ५०,००० २,००,०००   

२५३ 
आमा िमूह िुंजाििाई 

जनचेतना मिूक कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० ५०,००० ० ५०,०००   

२५४ 
जेष्ठ नागररक स्वास््र् 

पररक्षण कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   

२५५ 
मसहिा िमूह िासमस्वती 

बाध्र्वािक िामग्री खररद 
२२५२९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

२५६ वडा कार्ायिर् व्यवस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   



 
 

  

२५७ 

नारार्णस्थान मा.सव. 

असिनेको सवद्यािर् 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० N/A १,५०,००० २,००,००० १,५०,००० ५,००,०००   

२५८ 
बािसबकाि आिारभूत 

सवद्यािर् अँिेरी व्यवस्थापन 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

२५९ 

रिमािा आिारभूत 

सवद्यािर् रिमािा 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   

२६० 

िासमस्वती आिारभूत 

सवद्यािर् िासमस्वती 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

२६१ 
सतनकन्र्ा कासिकादेवी 

भवन सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

२६२ बास्बोट क्िव भवन ममयत ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००   

२६३ 
स्वस््र् चौकीमा खोप तथा 

वैठक कक्ष घरेाबार 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

२६४ 

िासवक वडा नुं. ५ 

प्रगसतसशि र्ूवा क्िव भवन 

सनमायण 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   



 
 

  

२६५ 
सवपद व्यवस्थापन तथा 

इन्िन खररद 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१२ पटक १,५०,००० २,५०,००० २,००,००० ६,००,०००   

२६६ असिने िडक स्तरोन्नती ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ गोटा १,००,००० ० ० १,००,०००   

२६७ ओखे्रनी िडक स्तरोन्नती ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   

२६८ 
दसित टोि िडक सनमायण 

जुंगि े
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

२६९ 
केराउस्वरा मसन्दर छेउमा 

शौचािर् सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

२७० 
खत्रीगाँउ खेि मैदान 

सनमायण असिन े
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ गोटा १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

२७१ 
िेसतदेवी मसन्दर घेराबार 

चनौटे खनाि टोि 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

२७२ क्रदपज्र्ोती क्िव घर ममयत ३११६१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,५०,००० १,५०,००० ३,००,०००   
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८०११०४०१२०४ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ४ (रुम्जाटार)   

२७३ 
िडक वसत्त महि ि 

धर्वस्थापन 
२२१११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A २०,००० ४०,००० ४०,००० १,००,०००   

२७४ 

कृसर्को उत्पादन र 

उत्पादकत्व बृसिका िागी 

उन्नत जातका सवउ सवजन 

खररद 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A २५,००० २५,००० ० ५०,०००   

२७५ पश  और्िी खरीद २२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० २५,००० २५,००० ५०,०००   

२७६ 
दसित िमूहिाई उद्घोर्ण 

तासिम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

२७७ र् वा तथा खेिकूद कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

२७८ 
जेष्ठ नागररक क्रदवा िेवा 

केन्र कार्ायिर् धर्वस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A २५,००० ५०,००० २५,००० १,००,०००   

२७९ नेवार ग ठी धर्वस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   



 
 

  

२८० 
वडास्तरीर् वािक्िव 

धर्वस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

२८१ 
चाख य मसहिा भवन 

धर्वस्थापन 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

२८२ 
कोि गरैादेसख ि सवडाडा 

जाने मोटरवाटो स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२८३ 

चाख य जाने मोटर वाटोमा 

प ष्प भ जेिको घर नसजक 

मोटर वाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

२८४ 

दि वहाद र सव.क.को घर 

देसख तेश्रो वाटोिम्म मोटर 

वाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२८५ 

सभमिेन मसन्दर देसख माम्खा 

जाने िडकिम्म मोटर वाटो 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२८६ 

श क्रवारे देसख क्रढक हदँ ै

सवमानस्थि जाने मोटर 

वाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

२८७ िडक बत्ती ममयत ि िार ३११५३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

२८८ 
कृसर् उपज िुंकिन सबक्री 

केन्र भवन घेरावार 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,००,००० २,००,००० १,००,००० ४,००,०००   



 
 

  

२८९ 
काउिे घाटमा मिामी 

आश्रम सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५०,००० १,००,००० ५०,००० २,००,०००   

२९० ठ िो क्रढक चौतारा स्तरोन्नती ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२९१ 
सतिुंग ेद ई खोिा दोभान 

मिामी आश्रम सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   

२९२ 
सभमिेन मसन्दर तार 

घेरावार 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

२९३ 
महादेवस्थान मसन्दर 

घेरावार र वाटो स्तरोन्नती 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   

२९४ 
िासवक वडा नुं ९ मा िुंर् ि 

ग ठी घर सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक
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त
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चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०५ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ५ (बणायि )   

२९५ 
उक्रदनढ ङगा ग म्बाको पाहना 

घर सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

२९६ 
िाि  िाम दासर्क भवन 

पूवायिार सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   



 
 

  

२९७ 
सव.क टोि िाम दासर्क 

भवन सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००   

२९८ 
राज्र् िक्ष्मी मा.सव. िाई 

िर्षनचर सनमायण 
३११२३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

२९९ 
देउरािी गोरा क डाँर घ र्षमिे 

िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५०,००० १,००,००० ५०,००० २,००,०००   

३०० 
मासथल्िो च प्ि बाट तल्िो 

च प्ि  जोड्ने िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३०१ वनायि  च प्ि  िडक सनमायण ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

३०२ 
ि नारखोप कोिडाँडा िडक 

सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

३०३ ि नारखोप िडक स्तरोन्नती ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३०४ 

िानीटार नेचा िडक 

खण्डबाट खोिा घर जाने 

िडक सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५०,००० १,००,००० ५०,००० २,००,०००   

३०५ 
सिउरानी घ र्षमिे िडक 

सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   



 
 

  

३०६ 

सिसिचरण नगरपासिका 

वडा नुं. ४ र ५ को वडा 

सिमाना भगवती थानदेसख 

क्रढक िम्मको िडक सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,००,००० ० १,००,०००   

३०७ 
क डाँर उसत्तिे खानेपानी 

ममयत 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३०८ 

ढ ङ्ग्रे खोिा म हान गरी 

मासथल्िो डाँडाखकय  

सपकसनक डाँडा हदँ ैगोपाि 

राइको घरिम्म पाइप 

िाइन सवस्तार 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

३०९ 
दमाई खोिा खानेपानी 

ज्र्ासमरे 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३१० 

नेपाि रेडक्रि 

िोिाइटीिँगको िह 

िगानीमा िारा खोिा 

खानेपानी सनमायण तथा 

वनायि  राई टोि खानेपानी 

सनमायण 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५,७५,००० २,८७,५०० २,८७,५०० ११,५०,०००   

३११ 

सहिे ठ िो छाँगा मासथको 

पानी सहिे िाि  खानेपानी 

सवस्तार 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   



 
 

  

३१२ िानो सचते्र ढि सनमायण ३११५८ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३१३ क न्जरादेबी मसन्दर घरेावार ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

३१४ 
मानेडाँडा छोतेन बौिको 

कम्पाउन्ड सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३१५ 
िेता ढ ङ्गा देवािी स्थान 

मसन्दर पूवायिार सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०६ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ६ (जन्तरखानी)   

३१६ 
थार्षतङ ग म्बा प्रा.सव. भवन 

छाना ममयत 
३१११३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   

३१७ 

५० जना अग वा 

कृर्कहरुिाई बाख्रा खररद 

अन दान 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १०,००० ३०,००० १०,००० ५०,०००   

३१८ 

वडा कार्ायिर्को िासग 

ल्र्ापटप, सप्रन्टर र सबद्य तीर् 

धर्ाकअप 

३११३४ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   



 
 

  

३१९ 
सवसभन्न दैवीप्रकोप सवपद 

व्यवस्थापन 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३२० 
टक्िारचौर, चारघरे, 

ठ िाचौर मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,७५,००० १,७५,००० ३,५०,००० ७,००,०००   

३२१ 
नवज्र्ोसत मा.सव. आरुबोट 

मोटरवाटो 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,७५,००० ३,५०,००० १,७५,००० ७,००,०००   

३२२ 
िटे्टवारी रागाडोि 

मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,७५,००० १,७५,००० ३,५०,००० ७,००,०००   

३२३ 
पल्िो नसिडाँडा खानेपानी 

सनमायण 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A २,५०,००० ० २,५०,००० ५,००,०००   

३२४ 
भाि थ म्का हदँै तल्िो मैदान े

खानेपानी ममयत 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A २,५०,००० ० २,५०,००० ५,००,०००   

३२५ 
कासत्तके जन्तरखानी मा.सव. 

सिढी सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,७५,००० ३,५०,००० १,७५,००० ७,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०७ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ७ (सवग टार)   

३२६ 

सवग टार मा.सव. स्टेशनरी 

तथा प्रसवसिक सशक्षा 

आवश्र्क प स्तक खररद 

२२३१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   



 
 

  

३२७ 

अपाङ्ग, दसित िगार्त 

िसक्षत वगयको िासग 

िीपमूिक तासिम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३२८ 
िीपमूिक सवद्य त 

प्िम्वीङ्गको तासिम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

३२९ 
पश  नश्ल ि िार तथा कृसर् 

व्यवस्थापन 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A २०,००० ४०,००० २०,००० ८०,०००   

३३० 

जेष्ठ नगाररक िम्मान तथा 

िामासजक ि रक्षा भत्ता 

सवतरण व्यवस्थापन 

२२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

३३१ 
सवसभन्न दैसवप्रकोप सवपद 

व्यवस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ० ५०,००० १,००,००० १,५०,०००   

३३२ शेपाय िुंस्कृती िुंरक्षण २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,००,००० ० १,००,०००   

३३३ 
सवकट क्षेत्रमा स्वास््र् िेवा 

प्रदान 
२७११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३३४ स्वास््र् घ म्ती कोर् २७२१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ३०,००० ० ० ३०,०००   

३३५ ज्ञान उत्थान भवन सनमाणय ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३३६ जिेश्वरी मसन्दर सनमाणय ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   



 
 

  

३३७ टोड्के गणेश मसन्दर सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० १,२५,००० १,२५,००० २,५०,०००   

३३८ 
भ जेि क्रक्रर्ाप त्रीिे खान े

ठाँउमा घर सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३३९ 
व केभँगेरी ग ठी भवन 

सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३४० 

जनआदशय आ.सव. 

झ्र्ािढोका तथा िर्षनचर 

ममयत 

३१११३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

३४१ 
रुखभेडा असमिो नियरी 

घ न्िा 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ३०,००० ० ३०,०००   

३४२ 
अगिेी खोिा ढिान ेप ि 

सनमाणय 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

३४३ 
अगिेी खोिा मसन्दर जाने 

वाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

३४४ 
घ न्िा डाँडागाउँ िनेप  िडक 

ममयत स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३४५ 
सचते्र सवग टार ििेप  िडक 

ममयत स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

३४६ 
डर्ाम्के चैते कडनी गोजाय 

भस्मे िडक स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   



 
 

  

३४७ 
ढाँडखोिा घोडेटो बाटो 

ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

३४८ 
तारेसभर तल्िो गैरी घोडेटो 

बाटो ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

३४९ 

दोल्प  टक्िार सवच हदँै 

च्र्ानडाँडा जाने घोडेटो 

बाटो 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ७०,००० ० ७०,०००   

३५० 
सवग टार मा.सव. ढि तथा 

िडक िोसिङ 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

३५१ 
सवग टार हदँै रसमते आर्यघाट 

घोडेटो ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ० ५०,००० ५०,०००   

३५२ 
ि के पोसतङ्ग िडक ममयत 

स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

३५३ 
प ष्पिाि आ.सव. खानेपानी 

सनमायण र्ोजना 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १०,००० १०,००० १०,००० ३०,०००   

३५४ रत्न आ.सव. खानेपानी ममयत ३११५६ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

३५५ 
स्वास््र् चौकी खानेपानी 

ममयत 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १०,००० ० १०,०००   

३५६ 
क्षेत्री बाहन आर्यघाट 

गल्छेडा सनमाणय 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   



 
 

  

३५७ 
जिदेवी महादेव मसन्दर 

वाि घरेावार िनपे  
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

३५८ 
िन्देप , ििेप , च्र्ानडाँडा 

मिामी ट्रि सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   

३५९ भङ्गेरी चौतारा सनमाणय ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

३६० रत्नमािा मसन्दर सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०८ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ८ (िल्िरेी)   

३६१ खेिकूद कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

३६२ िुंस्कृसत िुंरक्षण २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००   

३६३ 
चम्पादेवी मा.सव. शैसक्षक 

ि िार र्ोजना 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१३ N/A २,००,००० २,५०,००० २,००,००० ६,५०,०००   

३६४ 
वडा कार्यिर् व्यवस्थापन 

तथा क्षमता सवकाि 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,००,००० ० १,००,०००   



 
 

  

३६५ बर्षथङ िेन्टर व्यवस्थापन २७२१३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A १,००,००० ० ० १,००,०००   

३६६ 
चम्पादेवी िमाज भवन र 

वडाको िासग िाउण्डेिन 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३६७ 
कवडय हिमा ििामे 

कार्यक्रम 
३१११३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,००,००० २,००,००० १,००,००० ४,००,०००   

३६८ 

कृसर् जन्र् तथा पश पुंक्षी 

सवकािको िासग प्रोत्िाहन 

प्रवियन कार्यक्रम 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
७ N/A २,००,००० ४,००,००० १,००,००० ७,००,०००   

३६९ 

ररसपनी हदँै सिसिचरण 

न.पा. १० जान ेिडकमा 

पानीको भि सनकाि 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

३७० 
वडा नुं. ८ िल्िेरी सभत्रको 

िवै िडक ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

३७१ 

िासवक वडा नुं १ र २ को 

सिमानामा पने देसवस्थान 

ठाडो िडकमा पानीको भि 

सनकाि 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३७२ 
िासवक वडा नुं ४ को ठाडो 

बाटो ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ६०,००० ६०,००० ० १,२०,०००   

३७३ 
काफ्िेमा पानी याङ्की 

सनमायण 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   



 
 

  

३७४ 
तेिेमा खानेपानीको इन्टेक 

सनमायण 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

३७५ 

जरङ्गे िमाजको 

िमािीस्थिमा आश्रर् घर 

सनमायण 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३७६ िगिगेमा ढि सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ७५,००० ० ७५,००० १,५०,०००   

३७७ 
िगिगेको द िगैंर्ा मसन्दर 

ममयत िम्भार 
३११६१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ८०,००० ० ० ८०,०००   

३७८ प्रकोप तथा पूँजीगत ि िार ३११७१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०९ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ९ (ज्र्ासमरे)   

३७९ 

उन्नसतशीि बहूिसेशर् 

िहकारी िुंस्था सिसमटेडको 

प्रस्ताव अन िार कार्यक्रम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ७५,००० ० ७५,०००   

३८० 

क्रकिान प्रोत्िाहन प रस्कार 

तथा दसित जासतकोको 

आर्आजयन कार्यक्रम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   



 
 

  

३८१ 

नमूना स्वास््र् आमा िमूह 

िुंजािको प्रस्ताव 

अन िारको कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ७५,००० ० ७५,०००   

३८२ 

स्वास््र् व्यवस्थापन, 

स्वर्ुंिेसवका, अशि तथा 

ज्रे्ष्ठ नगाररकहरुिाई 

िम्मान कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३८३ वडा कार्ायिर् व्यवस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

३८४ 
खोदम्पा आिारभूत 

सवद्यािर् व्यवस्थापन 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,००,००० ० १,००,०००   

३८५ 
सवद्यािर्मा शैसक्षक ि िार 

कार्यक्रम 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३८६ 

द गाय मसन्दर नसजक 

िाम दासर्क भवन 

सनमायणिाई सनरन्तरता 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,७५,००० ० १,७५,००० ३,५०,०००   

३८७ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ३ 

को िासमदासर्क भवनिाई 

सनरन्तरता 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

३८८ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ४ 

को दसित बस्ती िाम दासर्क 

भवनिाई सनरन्तरता 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   



 
 

  

३८९ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ५ 

मा नेप्र्ा र्ूवा क्िबको 

भवन सनमायण 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

३९० 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ८ 

मा भीमिेन मसन्दर सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३९१ वडा सवसभन्न िडक ममयत ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
९ N/A १,५०,००० २,५०,००० ५०,००० ४,५०,०००   

३९२ 
कोिचौर खानेपानी र्ोजना 

ममयत 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,००,००० ० १,००,०००   

३९३ 

वडा सभत्रका सवसभन्न 

सिचाई तथा खानेपानी 

ममयत 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

३९४ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. १, 

२, र ३ मा म ििार 

खानेपानी र्ोजना ममयत 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

३९५ 

ठ िो पिेरोबाट डाुंडाटोि 

महने्रको घर माथी वाि 

सनमायण र पथृी खड्काको 

घरम नी जािी िगाउन े

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३९६ बेथ खकय  मसन्दर घरेावार ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   



 
 

  

३९७ 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. १ 

मा गणशे मसन्दर घेरावार 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

३९८ 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ८ 

मा खेिमैदान सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० ० २,००,००० ३,००,०००   

३९९ 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ९ 

मा कृष्ण मसन्दर सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

४०० 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ९ 

मा मा मिामी प्रसतक्षािर् 

सनमायण 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,००,००० ० १,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२१० सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - १० (बेसतनी)   

४०१ सभिेज प्रोिाईि सनमाणय २२३१५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ७०,००० ० ७०,०००   

४०२ 

पारा दोभान िडक खण्डमा 

१ मसहनाको िासग १ हरेाि  

व्यवस्थापन 

२२४१९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A ५,००० १०,००० १०,००० २५,०००   

४०३ 
क्षमता सवकाि 

असभम खीकरण कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   



 
 

  

४०४ 

नगरपासिकाको िाझेदारी 

गरी र्ूवा खेिकूद कार्यक्रम 

िुंचािन गन े

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

४०५ 

सवपन्न तथा एकि मसहिा 

अिहार् बािबासिका , 

ज्रे्ष्ठ नागररक र अशि 

अपाङ्गहरुिाई 

नगरपासिकाको िझेदारीमा 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,२५,००० ० १,२५,००० २,५०,०००   

४०६ 
कासिका मा.सब. शैसक्षक 

ि िार र्ोजना 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ७५,००० ७५,००० १,५०,०००   

४०७ 
प ण्र्माता मा.सब. शैसक्षक 

ि िार र्ोजना 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४०८ 
हरे, ढ स्के बाि सिकाई केन्र 

स्थापना 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

४०९ दसित भबन सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

४१० 
आम्जानी शहरी स्वास््र् 

केन्र भवन ममयत 
३१११३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

४११ 
स्वास््र् चौकीको िासग 

िर्षनचर खररद 
३११२३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,३०,००० ० १,३०,०००   



 
 

  

४१२ 
टोि सवकाि अन्तगयत 

िमूहगत कृसर् कार्यक्रम 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००   

४१३ 
छसतवन मिूकोटदेसख 

कोिेबेिीिम्म िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

४१४ 

पारा दोभान िडक तथा 

वडाका शाखा िडकहरुको 

सनमायण तथा स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A २,२७,५०० ० २,२७,५०० ४,५५,०००   

४१५ 

बसछउँकाडे ओखरबोट 

ििैचािम्म िडक ि िार 

सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ३५,००० ० ३५,००० ७०,०००   

४१६ 
रुप्िे बाहनटोि िडक 

स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A १,००,००० ० ० १,००,०००   

४१७ 
सशव मसन्दरदेसख स्वामीको 

िेदिम्म मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A २०,००० ० ० २०,०००   

४१८ 

स्वास््र् चौकीदेसख 

प ण्र्माता मा.सव. िम्म 

िडक सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ६०,००० ० ० ६०,०००   

४१९ 

िासवक वेसतनी वडा नुं.१ 

देसख बँिाहा केत केिम्म 

िडक सनमाणय 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   

४२० 
हरे, सबसमरे हदँै 

आम्जानीिम्म िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००   



 
 

  

४२१ डाँडाखकय  मसन्दर ममयत ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

४२२ 
देउरािी डाँडा आम्जानीघाट 

प्रसतक्षािर् सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ६५,००० ६५,००० १,३०,०००   

४२३ 
देसबथान थानी मसन्दर 

स्तरोन्नती 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A १,००,००० ० ० १,००,०००   

४२४ 

सिसिचरण न.पा.१० 

आरुबोटेदेसख सिसिचरण 

न.पा.८ िम्म िडक सनमायण 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४२५ 

सवसभन्न दैवीप्रकोप सवपद 

व्यवस्थापन तथा वडा 

कार्ायिर्को भवन ममयत 

३११७१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ४५,००० ४५,००० ० ९०,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२११ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ११ (ओखिढ ङ्गा)   

४२६ 
मसहिा स्वर्ुंिेसवका 

प्रोत्िाहन भत्ता 
२११३५ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० २०,००० ० २०,०००   

४२७ 
वडास्तरीर् बाि क्िविाई 

िचेतना मूिक कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   



 
 

  

४२८ 
सिमि िारा स्वास््र् आमा 

िमूह सबतिब 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

४२९ 

ज्रे्ष्ठ नागररक क्रदवा िेवा 

तथा समिन केन्र 

व्यवस्थापन तथा िुंचािन 

२२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

४३० 
नेवा देर्ू दव  नगरकार्य 

िसमसत व्यवस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

४३१ 
वडा कार्ायिर् व्यवस्थापन 

(वडा नुं. ११) 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

४३२ िाम दासर्क भवन सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००   

४३३ रिमािा देवी मसन्दर ममयत ३१११३ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

४३४ 
अल्िे सवप्िाटे िडक ममयत 

तथा िोसिङ 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

४३५ 

कमेरे भन्ज्र्ाङ पानी 

याङ्की हदै दसित बस्ती 

जाने गोरेटो बाटो ममयत 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

४३६ 

कारागार देसख जािपा 

मा.सव. जाने िडक 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   



 
 

  

४३७ 

को.िे.सन.का. देसख गणेश 

बहाद र खत्रीको घरिम्म 

जाने बाटो ि िार 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

४३८ 
बिपाकय  देसख सिम हदँै जाने 

बाटोमा िोसिङ 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

४३९ 

समिनचोक हाडयवर्रबाट 

सशव मसन्दर जान ेगोरेटो 

बाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

४४० 

रमाइिो डाँडा देसख 

सज.ि.ि. िम्म प रोनो बाटो 

सिढी सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

४४१ 

सिसिचरण राजमागय देसख 

खाध्र् भन्ज्र्ाङ रमेश 

कटवािको घरिम्म सिढी 

तथा रेसिङ 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

४४२ 

सिसिचरण राजमागय देसख 

दाहाि प्रसतष्ठान हद ैजािपा 

मा.सव. जान ेिडक 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   



 
 

  

४४३ 

सिमखोिाबाट रत्न 

तामाङको घर जानेिः घोरेटो 

बाटो सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ३०,००० ० ० ३०,०००   

४४४ 
रामबजार क्षेत्रमा खानेपानी 

व्यवस्थापन 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   

४४५ 

िोि  प्रेम क मारी राईको घर 

मासथको िडकमा ढि 

सनमायण 

३११५८ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,२५,००० २,५०,००० १,२५,००० ५,००,०००   

४४६ कमेरे पिरेा ट्रि सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   

४४७ 

पाँच कन्र्ा कासिका 

देसवस्थान क्षेत्रमा पूवायिार 

सवकाि 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४४८ सवप्िाटे मसन्दर िुंरक्षण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

४४९ 
वडा स्तरीर् पूँजीगत ि िार 

(वाडय स्तरीर् िडकहरु) 
३११७१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   



 
 

  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२१२ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - १२ (ओखिढ ङ्गा)    

४५० 

१२ नुं. वडा क्षेत्रको कृसर् 

बासिमा हने बादर आतुंक 

रोकथामका सिग श्रसमक 

व्यवस्थापन 

२२४१९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

४५१ 
बािबासिकाहरुका िासग 

मनोरिनात्मक कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

४५२ 
वडा खेिकूद सवकाि 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   

४५३ 
ि.ज.मा.सव.का िासग 

शैसक्षक िामग्री खररद 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   

४५४ 
पश पािन व्यविार्का िागी 

चारो मेसिन खररद 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० ५०,००० ० ५०,०००   

४५५ 
मािव मास्केको घर हदै 

सज.ि.ि. जान ेबाटो ढिान 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४५६ 

सित्तिप र देसख सिपेखोिा 

जाने िडक ममयत तथा 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   



 
 

  

४५७ 
सिसिचरण पाकय देसख मञ्चन े

हदँै ज्र्ासमरे बाटो स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,००,००० २,००,००० १,००,००० ४,००,०००   

४५८ 

सहरटिारा वरको रुख हदँ ै

मसहिा जागरण जान ेठाडो 

गोरेटो बाटो नमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४५९ 

अल्िे म हान पानी 

व्यवस्थापन गरी गड्यिैे 

याङ्की िुंरक्षण 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४६० 

गोग न ेखड्का टोि चैनप रे 

टोििम्म भ जापते खानेपानी 

िाईन सवस्तार र्ोजना 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४६१ 

ठ िो खोररर्ा खानेपानी 

म हान िुंरक्षण र याङ्की 

सनमायण 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   

४६२ 
दसित बस्तीमा एक घर एक 

िारा खानेपानी व्यवस्थापन 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४६३ 

भडारे टोििम्म भ जापते 

खानेपानी िाईन सवस्तार 

र्ोजना 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

४६४ 

सजल्िा वन कार्ायिर्देसख 

शुंखर रा.भ.को घर पछाडी 

ठाडे खोिािम्म ढि सनमायण 

३११५८ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   



 
 

  

४६५ 

हिाक टोिदेसख चन्दन े

खोिामा रहकेो िेफ्टी 

याङकीिम्म पाइप 

व्यस्थापन 

३११५८ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   

४६६ 
सिमि डाँडा प्रसतक्षािर् 

सवस्तार तथा ममयत 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   

४६७ 
आकसस्मक कार्यको िासग 

भैपरी आउने खचय 
३११७१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

 

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो चौमासिक दोस्रो चौमासिक 
तेस्रो  

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१५११  िुंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शितय अन दान)   

४६८ 

आिारभूत तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका सशक्षक, राहत 

अन दान सशक्षकका िासग  

तिब भत्ता अन दान (सवशेर् 

सशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

सशक्षक/कमयचारीहरु िमेत) 

२११११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ६,७७,००,००० ३,३८,५०,००० ३,३८,५०,००० १३,५४,००,०००   



 
 

  

४६९ 

माध्र्समक तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका सशक्षक, राहत 

अन दान सशक्षक  िासग तिब 

भत्ता अन दान (सवशेर् सशक्षा 

पररर्द अन्तरगतका 

सशक्षक/कमयचारी,प्रासवसिक 

िारका प्रसशक्षक िमेत) 

२११११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक १,८१,५०,००० ९०,७५,००० ९०,७५,००० ३,६३,००,०००   

४७० 

स्थानीर् तहका स्वास््र् 

चौकी, प्रा.स्वा.के. र 

अस्पतािहरुमा कार्यरत 

कमयचारीहरुको तिव, महगी 

भत्ता, स्थानीर् भत्ता, 

पोर्ाक िगार्त प्रशािसनक 

खचय िमेत 

२११११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१० पटक १,३३,६०,००० १,००,२०,००० १,००,२०,००० ३,३४,००,०००   

४७१ 
प्रासवसिक िहार्कको 

पोिाक 
२११२१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ० ० १०,००० १०,०००   

४७२ रोजगार िुंर्ोजकको पोिाक २११२१ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ० ० १०,००० १०,०००   



 
 

  

४७३ 
रोजगार िहार्कको पोशाक 

भत्ता 
२११२१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ० ० १०,००० १०,०००   

४७४ 

तोक्रकएका  सवद्याथीको क्रदवा 

खाजाका िासग  

सवद्यािर्िाई अन दान 

२११२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ८,२२,००० ० ० ८,२२,०००   

४७५ 

तोक्रकएका  सवद्याथीको क्रदवा 

खाजाका िासग  

सवद्यािर्िाई अन दान 

२११२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक १६,७३,००० ० ० १६,७३,०००   

४७६ 

तोक्रकएका  सवद्याथीको क्रदवा 

खाजाका िासग  

सवद्यािर्िाई अन दान 

२११२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ४६,१७,००० ० ० ४६,१७,०००   

४७७ 
पोपण सवशेर् (स्वास््र्) 

क्षेत्रका कार्यक्रम िञ्चािन 
२११२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

४७८ 

पोर्ण िुंवेदनशीि 

(खानेपानी तथा िरििाइ, 

कृसर्, पश िेवा, मसहिा तथा 

२११२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   



 
 

  

बािबासिका, सशक्षा र 

शािकीर् प्रवन्ि) क्षेत्रका 

कार्यक्रमहरू िञ्चानि) 

४७९ 
प्रासवसिक िहार्कको 

स्थानीर् भत्ता 
२११३१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक ३१,००० ३१,००० ३१,००० ९३,०००   

४८० 
रोजगार िुंर्ोजकको 

स्थानीर् भत्ता 
२११३१ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१० पटक ५६,८०० ५६,८०० २८,४०० १,४२,०००   

४८१ 
रोजगार िहार्को स्थानीर् 

भत्ता 
२११३१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक ३८,७५० ३१,००० २३,२५० ९३,०००   

४८२ 

पासिका स्तरमा स्वास््र् 

िुंस्थाहरुको मासिक बैठक, 

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको डाटा 

भेररक्रिकेशन एवुं ग णस्तर 

ि िार िाथै अियबार्षर्क एवुं 

बार्षर्क िसमक्षा 

२११३४ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक १,०५,००० १,०५,००० १,०५,००० ३,१५,०००   

४८३ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र 

क्रिल्ड िहार्को िासग 

िञ्चार खचय 

२२११२ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

७ पटक ३,००० ३,००० १,००० ७,०००   



 
 

  

४८४ 

मेसशनरी आजार तथा 

िर्षनचर ममयत िम्भार (िेवा 

केन्र िञ्चािानाथय) 

२२२२१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ८४,००० ० ० ८४,०००   

४८५ 
मििन्द िामान खररद 

(िेवा केन्र िञ्चािानाथय) 
२२३११ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

२ पटक ९०,००० ९०,००० ० १,८०,०००   

४८६ 
रोजगार िेवा केन्रको 

िँचािन खचय 
२२३११ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

४ N/A १,३२,५०० ६६,२५० ६६,२५० २,६५,०००   

४८७ 

िावयजसनक सवद्यािर्का  

सवद्याथीहरुका िासग 

सनश ल्क पाठ्यप स्तक 

अन दान 

२२३१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ८,१५,००० ० ० ८,१५,०००   

४८८ 

िावयजसनक सवद्यािर्का  

सवद्याथीहरुका िासग सनश ल्क 

पाठ्यप स्तक अन दान 

२२३१३ 

एि.इ.एि.पी. - 

िोिभनाय 

अन दान 

(बैदसेशक) 

१ पटक ४,०१,००० ० ० ४,०१,०००   

४८९ 

िावयजसनक सवद्यािर्का  

सवद्याथीहरुका िासग 

सनश ल्क पाठ्यप स्तक 

अन दान 

२२३१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २२,४९,००० ० ० २२,४९,०००   



 
 

  

४९० 

िञ्चार िामाग्री प्रिारण 

तथा छपाइय (िञ्चार र पँहच 

असभर्ान िञ्चािान) 

२२३१५ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

४९१ 

कोसभड १९ सवरुि खोप 

असभर्ान तथा ब स्टर खोप 

िमेत िुंचािन धर्वस्थापन 

खचय (पासिकास्तररर् 

र्ोजना र पासिका तथा 

स्वास््र् िस्था स्तररर् 

ि पररवेक्षण) 

२२३१९ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ३,६४,००० ० ० ३,६४,०००   

४९२ 
एक पासिका एक भेटेररनरी 

डाक्टर 
२२४१३ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१२ पटक १,६०,००० १,६०,००० १,६०,००० ४,८०,०००   

४९३ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र  

क्रिल्ड िहार्क पाररश्रसमक, 

चाडपवय खतय तथा पोशाक 

खचय 

२२४१३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

४ पटक ३,१३,००० १,५६,५०० १,५६,५०० ६,२६,०००   

४९४ 

कृसर् तथा पश  िेवाका एक 

गाँउ एक प्रासवसिकहरुको 

तिव भत्ता 

२२४१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१३ पटक ५,००,००० ४,००,००० ४,००,००० १३,००,०००   

४९५ कृसर् स्नातक करार २२४१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१२ पटक २,००,००० १,६०,००० १,२०,००० ४,८०,०००   



 
 

  

४९६ 

प्रारसम्भक बाि सवकाि  

िहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा सवद्यािर् कमयचारी 

व्यबस्थापन अन दान 

२२४१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ५०,३१,००० २५,१५,५०० २५,१५,५०० १,००,६२,०००   

४९७ 

प्रारसम्भक बाि सवकाि  

िहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा सवद्यािर् कमयचारी 

व्यबस्थापन अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ८,९९,००० ४,४९,५०० ४,४९,५०० १७,९८,०००   

४९८ 

प्रारसम्भक बाि सवकाि  

िहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा सवद्यािर् कमयचारी 

व्यबस्थापन अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

४ पटक १८,२९,५०० ९,१४,७५० ९,१४,७५० ३६,५९,०००   

४९९ प्रासवसिक िहार्कको तिव २२४१३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक १,३१,००० १,३१,००० १,३१,००० ३,९३,०००   

५०० 

माध्र्समक तह कक्षा (९-

१०) मा अुंग्रेजी,गसणत र 

सवज्ञान सवर्र्मा सशक्षण 

िहर्ोग अन दान 

२२४१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक २,९६,००० १,४८,००० १,४८,००० ५,९२,०००   



 
 

  

५०१ 

माध्र्समक तह कक्षा (९-

१०) मा अुंग्रेजी,गसणत र 

सवज्ञान सवर्र्मा सशक्षण 

िहर्ोग अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ५२,५०० २६,२५० २६,२५० १,०५,०००   

५०२ 

माध्र्समक तह कक्षा (९-

१०) मा अुंग्रेजी,गसणत र 

सवज्ञान सवर्र्मा सशक्षण 

िहर्ोग अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

४ पटक १,०७,५०० ५३,७५० ५३,७५० २,१५,०००   

५०३ रोजगार िुंर्ोजकको तिव २२४१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१३ पटक १,९०,००० १,५२,००० १,५२,००० ४,९४,०००   

५०४ रोजगार िहार्कको तिब २२४१३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक १,३१,००० १,३१,००० १,३१,००० ३,९३,०००   

५०५ 

रासिर् मसहिा स्वास््र् 

स्वर्ुंिेसवका  कार्यक्रम 

(पोशाक प्रोत्िाहन, 

र्ातार्ात खचय, वार्षर्क 

िसमक्षा गोष्ठी र क्रदवि 

मनाउने खचय िमेत) 

२२४१९ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१२ पटक ११,००,००० १३,७५,००० ८,२५,००० ३३,००,०००   

५०६ 
रोजगारी िृजना 

(आई.सड.ए.ì 
२२४१९ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१० पटक १२,७१,५०० ७,६२,९०० ५,०८,६०० २५,४३,०००   



 
 

  

५०७ 
रोजगारी िृजना (नपेाि 

िरकार) 
२२४१९ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ६३,७७,००० ३१,८८,५०० ३१,८८,५०० १,२७,५४,०००   

५०८ 

आ.व. 2078/79 मा 

स्थापना भएको आि बािी 

पकेट सवकाि कार्यक्रमको 

सनरन् तरता 

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
६ पटक ३,००,००० २,००,००० १,००,००० ६,००,०००   

५०९ 

आ.व. 2078/79 मा 

स्थापना भएको बुंग र पकेट 

सवकाि कार्यक्रमको 

सनरन् तरता 

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक २,००,००० २,००,००० २,००,००० ६,००,०००   

५१० 

आ.व. 207९/८० मा नर्ाँ 

तरकारीबािी पकेट सवकाि 

कार्यक्रम िञ् चािन 

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
६ पटक ६,००,००० ४,००,००० २,००,००० १२,००,०००   

५११ 
उन्नत बीउ सवतरकिाई 

प्रोत्िाहन अन दान 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
६ पटक ६०,००० ४०,००० २०,००० १,२०,०००   

५१२ 
खाद्यान्न बािीको उन्नत बीउ 

उपर्ोगमा अन दान 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ४,००,००० २,००,००० २,००,००० ८,००,०००   

५१३ 
खार्न आि  उत्पादन 

कार्यक्रम 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   



 
 

  

५१४ 

गररबी सनवारणका िासग 

िघ  उद्यम सवकाि कार्यक्रम 

िुंचािन सनदेसशका, २०७७ 

बमोसजम िघ  उद्यम सवकाि 

मोडेिमा नर्ाँ िघ  उद्यमी 

सिजयना गन े

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ११,९०,००० ५,९५,००० ५,९५,००० २३,८०,०००   

५१५ मकैबािी प्रवियन कार्यक्रम २२५२१ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक १०,२५,००० ५,१२,५०० ५,१२,५०० २०,५०,०००   

५१६ 
रैथान ेबािी प्रवियन 

कार्यक्रम 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
५ पटक ४,००,००० ४,००,००० २,००,००० १०,००,०००   

५१७ 

आँखा, नाक, कान, घाुंटी 

तथा म ख स्वास््र् िम्वसन्ि 

असभम खीकरण 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
५ पटक ५०,००० ५०,००० २५,००० १,२५,०००   

५१८ 
इसपडेसमर्ोिोसजकि 

ररपोर्टटङ्ग 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २०,००० ० ० २०,०००   

५१९ 
कृसत्रम गभायिान समिन 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   



 
 

  

५२० 

क्षर्रोगका जोसखम िम ह 

तथा स्वास्थ िेवाको पहच 

कम भएका िम दार्मा िकृर् 

क्षर्रोग खोजपडताि 

कार्यक्रम।  घरपररवारका 

िदस्र्हरूको  िम्पकय  

पररक्षण, एवुं पाँच वर्य 

म सनका बािबासिमा 

क्षर्रोग रोकथाम िम्बन्िी 

टी.सप.टी. कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ५१,००० ० ० ५१,०००   

५२१ 

कृसर्, पश पन्छी तथा मत्स्र् 

त्र्ाकुं  अध्र्ावसिक 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   

५२२ क्रकिान िूचीकरण कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

५२३ 

कोसभड १९ िगार्त 

सवसभन्न महामारीजन्र् 

रोगहरुको रोकथाम, 

सनर्न्त्रण तथा सनगरानीका 

िासग िरोकारवािा िँगको 

अन्तरक्रक्रर्ा तथा RRT, 

स्वास््र्कमी पररचािन 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
५ पटक ३०,००० १०,००० १०,००० ५०,०००   



 
 

  

५२४ ग नािो ि न वाइ कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००   

५२५ 

गररबी सनवारणका िासग 

िघ  उद्यम सवकाि कार्यक्रम 

िुंचािन सनदेसशका, २०७७ 

बमोसजम उद्यमीको 

स्तरोन्नती (आवश्र्कता 

पसहचानका आिारमा 

प नतायजगी र एडभान्ि िीप 

सवकाि तासिम कार्यक्रम) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक २,४०,००० १,२०,००० १,२०,००० ४,८०,०००   

५२६ 

सनर्समत खोप ि दढृीकरण, 

पूणय खोप ि सनश्चतता र 

दीगोपनाको िासग 

ि क्ष्मर्ोजना अद्यावसिक २ 

क्रदन र िरििाई प्रबद्र्िन 

प्र्ाकेज प नयताजगी तासिम 

१ क्रदन गरी ३ क्रदन एवुं 

पूणयखोप न.पा., गा.पा. 

ि सनसश्चतताको िासग 

स्थासनर् तह, वडा, खोप 

िमन्वर् िसमती तथा 

नवसनवार्षचत जनप्रसतसन 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ३,३१,००० ० ० ३,३१,०००   



 
 

  

५२७ 
प्रजनन् रुग्णता स्वास््र् 

िेवा 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००   

५२८ 

पररवार सनर्ोजन क्रकशोर 

क्रकशोरी तथा प्रजनन ्

स्वास््र् कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ३,४०,००० ० ० ३,४०,०००   

५२९ 

पश  िेवा सवभाग र प्रादेसशक 

सनकार्मा पश पन्छी त्र्ाुंक 

तथा पश  िेवाका कार्यक्रमको 

प्रगसत ररपोर्टटङ 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २०,००० ० ० २०,०००   

५३० 

पश पुंक्षी आदीबाट हने 

ईन्ि एन्जा, बडय फ्ि , AMR, 

सिसष्टिकोसिि, 

टक्िोप्िाज्मोसिि आक्रद 

सवसभन्न िरुवारोग िम्बसन्ि 

रोकथाम तथा सनर्न्त्रणका 

िासग िचेतना कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २०,००० ० ० २०,०००   

५३१ 
पश पन्छी रोगको अन्वेर्ण, 

नम ना िङ्किन तथा प्रेर्ण 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १०,००० ० ० १०,०००   



 
 

  

५३२ 

पासिकाहरुमा स्वीकृत 

सनदेसशका अन िार  गरठत 

rapid response team 

तथा risk 

communication and 

community 

engagement team िाई 

असभम सखकरण,  

महामारी/जनस्वास््र्मा 

अिर पने घटनाहरुको  

धर्बस्थापनका िासग 

कसम्तमा बर्यमा द ई पटक 

िम्बन्िीत िरोकारवािाहरु 

िमेतको िहभासग 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००   

५३३ पोर्ण कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक २,४२,००० १,२१,००० १,२१,००० ४,८४,०००   

५३४ 
मातृ तथा नवसशश  कार्यक्रम 

िुंन्चािन 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ११,३२,५०० ५,६६,२५० ५,६६,२५० २२,६५,०००   

५३५ 
माि  जाँच ऐन कार्ायन्वन 

िहसजकरण कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ९,७०,००० ० ० ९,७०,०००   



 
 

  

५३६ 

रािपसत रसनङ्ग सिल्ड 

प्रसतर्ोसगता (स्थानीर् 

तहस्तरीर्) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,००,००० ० ० १,००,०००   

५३७ 

सवद्यािर् स्वास््र् सशक्षा/आमा 

िमूह तथा मसहिा स्वास््र् 

स्वर्ुं िेसवकाहरुका िासग 

िामासजक धर्वहार पररवतयन 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक २५,००० २५,००० २५,००० ७५,०००   

५३८ 

सवभागिे उपिव्ि गराउने 

सवसि/पद्दसत अन िार वडा 

स्तरबाट घटना दताय िप्ताह 

असभर्ान िञ्चािन 

२२५२२ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१४ पटक ३५,००० २५,००० १०,००० ७०,०००   

५३९ 

सवसभन्न िरुवारोग, निने रोग, 

ज नोरटक, मानसिक स्वास््र् 

िम्बसन्ि अन्तरक्रक्रर्ा कार्यक्रम 

तथा क्रदविहरु 

(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम क्रदवि, 

मानसिक स्वास््र् क्रदवि, 

अल्जाईमर क्रदवि, रेसबज 

क्रदवि, सवश्व औिो क्रदवि) 

मनाउन े

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
६ पटक ६०,००० ४०,००० २०,००० १,२०,०००   



 
 

  

५४० 

सवश्व औिो क्रदवि मनाउन,े 

क्रकटजन्र् रोग सनर्न्त्रण 

कार्यक्रमको अन गमन एवम् 

मूल्र्ाङ्कन तथा क्रकटजन्र् 

रोग सनर्न्त्रणका िासग 

बहसनकार् अन्तरक्रक्रर्ा गन े

तथा Active Case 

Detection (औिो र 

कािाजार) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ३०,००० ० ० ३०,०००   

५४१ 

शैसक्षक पहचँ ि सनसश्चतता, 

अनौपचाररक तथा वैकसल्पक 

सशक्षा कार्यक्रम (परम्परागत 

सवद्यािर्, वैकसल्पक 

सवद्यािर्, िाक्षरता र 

सनरन्तर सशक्षाका कार्यक्रम 

िमते) 

२२५२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ४,१२,००० ० ० ४,१२,०००   

५४२ 

शैसक्षक पहचँ ि सनसश्चतता, 

अनौपचाररक तथा वैकसल्पक 

सशक्षा कार्यक्रम (परम्परागत 

सवद्यािर्, वैकसल्पक सवद्यािर्, 

िाक्षरता र सनरन्तर सशक्षाका 

कार्यक्रम िमेत) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ११,३७,००० ० ० ११,३७,०००   



 
 

  

५४३ 

शैसक्षक पहचँ ि सनसश्चतता, 

अनौपचाररक तथा वैकसल्पक 

सशक्षा कार्यक्रम (परम्परागत 

सवद्यािर्, वैकसल्पक 

सवद्यािर्, िाक्षरता र 

सनरन्तर सशक्षाका कार्यक्रम 

िमते) 

२२५२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,०३,००० ० ० २,०३,०००   

५४४ 

िम्भाव्य उत्पादनको 

उत्पादकत्व र बजार 

प्रसतस्पिाय बृसि गनयका िासग 

कसम्तमा ५ जनाको िम हमा 

प्रसबसि हस्तान्तरण 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,४०,००० ० ० १,४०,०००   

५४५ 
िमावेशी सवकािका िासग 

सवकिाङ्ग मञ्च 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००   

५४६ 

ि र्षतजन्र् पदाथय िेवनको 

न्र्ूसनकरण िम्बन्िी िचतेना 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २५,००० ० ० २५,०००   

५४७ 

स्वास््र् चौकी (आिारभ त  

स्वास््र् िेवा केन्र)  को 

न्र् नतम िवेा मापदण्ड 

कार्यक्रम  ( असभम खीकरण, 

िसमक्षा, ििो अप , अन गमन 

तथा ि दसृिकरण िमते ) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   



 
 

  

५४८ 
स्वास््र् िूचना िाथै आइ एम 

र्ू ि दढृीकरण कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ६५,००० ० ० ६५,०००   

५४९ 

मातृ तथा नवसशश  कार्यक्रम 

अन्तगयत आमा ि रक्षा, 

गभयवती, रििुंचार, उत्प्रेरणा 

िेवा, न्र्ानो झोिा र सनश ल्क 

गभयपतन कार्यक्रम 

२२५२९ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ३६,१८,००० १८,०९,००० १८,०९,००० ७२,३६,०००   

५५० 

िूचना प्रकाशन तथा उन्नत 

बीउ उपर्ोग अन गमन 

सनरीक्षण 

२२६११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   

५५१ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र  

क्रिल्ड िहार्क दसेनक भ्रमण 

भत्ता/र्ातार्ात खचय/ईन्िन 

२२६१२ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

६ पटक ६०,००० २०,००० ४०,००० १,२०,०००   

५५२ 

CBIMNCI कार्यक्रम 

(कार्यक्रम िसमक्षा, स्थिगत 

अन सशक्षण, िमता तथा पहच 

कार्यक्रम) 

२२७११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
५ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   

५५३ 

अन्र् सवसवि खचय - 

आर्ोजना, िामासजक ि रक्षा 

तथा घटना दताय िम्बन्िी 

सवसभन्न बैंठकको सचर्ापान 

िगार्तको खचय 

२२७११ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक २६,२५० २१,००० १५,७५० ६३,०००   



 
 

  

५५४ 

कोसभड १९ को भ्र्ासक्िनको 

सडसजटाइजेशन तथा क्र्ू आर 

कोड प्रमासणकरण 

२२७११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
६ पटक ६०,००० ४०,००० २०,००० १,२०,०००   

५५५ 

कोसभड-१९ बाट प गेको 

शैसक्षक क्षसतको पररप रण तथा 

अन्र् सवपदको िमर्मा 

सिकाइ सनरन्तरताका िासग 

कार्यक्रम 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ३,२४,००० ० ० ३,२४,०००   

५५६ 

कोसभड-१९ बाट प गेको 

शैसक्षक क्षसतको पररप रण तथा 

अन्र् सवपदको िमर्मा 

सिकाइ सनरन्तरताका िासग 

कार्यक्रम 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक १,१८,००० ० ० १,१८,०००   

५५७ 

कोसभड-१९ बाट प गेको 

शैसक्षक क्षसतको पररप रण तथा 

अन्र् सवपदको िमर्मा 

सिकाइ सनरन्तरताका िासग 

कार्यक्रम 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ५८,००० ० ० ५८,०००   

५५८ 

प्रसत सवद्याथी िागतका 

आिारमा सिकाइ िामग्री 

तथा सडसजटि सिकाइ िमाग्री 

व्यवस्थाका िासग 

सवद्यािर्िाइ अन दान 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २२,६७,००० ० ० २२,६७,०००   



 
 

  

५५९ 

प्रसत सवद्याथी िागतका 

आिारमा सिकाइ िामग्री 

तथा सडसजटि सिकाइ 

िमाग्री व्यवस्थाका िासग 

सवद्यािर्िाइ अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ४,०४,००० ० ० ४,०४,०००   

५६० 

प्रसत सवद्याथी िागतका 

आिारमा सिकाइ िामग्री 

तथा सडसजटि सिकाइ 

िमाग्री व्यवस्थाका िासग 

सवद्यािर्िाइ अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ८,२२,००० ० ० ८,२२,०००   

५६१ 
सवद्यािर् िञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन अन दान 
२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ४,५२,००० ० ० ४,५२,०००   

५६२ 
सवद्यािर् िञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन अन दान 
२५३११ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २५,४१,००० ० ० २५,४१,०००   

५६३ 
सवद्यािर् िञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन अन दान 
२५३११ 

एि.इ.एि.पी. - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदसेशक) 

१ पटक ९,२१,००० ० ० ९,२१,०००   

५६४ 

सवद्यािर्मा शैसक्षक ग णस्तर 

ि दढृीकरण  एवम् 

कार्यिम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ४४,७८,००० ० ० ४४,७८,०००   



 
 

  

५६५ 

सवद्यािर्मा शैसक्षक ग णस्तर 

ि दढृीकरण  एवम् 

कार्यिम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक १६,२४,००० ० ० १६,२४,०००   

५६६ 

सवद्यािर्मा शैसक्षक ग णस्तर 

ि दढृीकरण  एवम् 

कार्यिम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ७,९८,००० ० ० ७,९८,०००   

५६७ 

िस्थागत क्षमता 

सवकाि,परीक्षा िञ्चािन 

एवम् सवद्याथी म ल्र्ाङ्कन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक २,०६,००० ० ० २,०६,०००   

५६८ 

िस्थागत क्षमता 

सवकाि,परीक्षा िञ्चािन 

एवम् सवद्याथी म ल्र्ाङ्कन 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ५,६७,००० ० ० ५,६७,०००   

५६९ 

िस्थागत क्षमता 

सवकाि,परीक्षा िञ्चािन 

एवम् सवद्याथी म ल्र्ाङ्कन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,०१,००० ० ० १,०१,०००   

५७० 

िाम दासर्क सवद्यािर्का 

छात्राहरुिाई सनश ल्क 

स्र्ासनटरी प्र्ाड 

धर्वस्थापन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,०३,००० ० ० २,०३,०००   



 
 

  

५७१ 

िाम दासर्क सवद्यािर्का 

छात्राहरुिाई सनश ल्क 

स्र्ासनटरी प्र्ाड 

धर्वस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ११,३८,००० ० ० ११,३८,०००   

५७२ 

िाम दासर्क सवद्यािर्का 

छात्राहरुिाई सनश ल्क 

स्र्ासनटरी प्र्ाड 

धर्वस्थापन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ४,१३,००० ० ० ४,१३,०००   

५७३ 

िावयजसनक सवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरत सवद्याथीहरुका 

िासग छात्रबृसत्त (आवािीर् 

तथा गैरआवािीर्) 

२७२११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,५५,००० ० ० २,५५,०००   

५७४ 

िावयजसनक सवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरत सवद्याथीहरुका 

िासग छात्रबृसत्त (आवािीर् 

तथा गैरआवािीर्) 

२७२११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
२ पटक ७,१४,००० ७,१४,००० ० १४,२८,०००   

५७५ 

िावयजसनक सवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरत सवद्याथीहरुका 

िासग छात्रबृसत्त (आवािीर् 

तथा गैरआवािीर्) 

२७२११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ५,२२,००० ० ० ५,२२,०००   



 
 

  

५७६ 

आकसस्मक अवस्थामा 

औिसि एवुं ल्र्ाब िामाग्री 

ढ वानी, रेकर्षडङ तथा 

ररपोर्टटङका िासग िमय 

िरमेट छपाइ,  ई-रट.सब 

रसजस्टरअध्र्ावसिक,  सवश्व 

क्षर्रोग क्रदवि िम्बन्िी 

कार्यक्रम, स्थिगत 

अन सशक्षण तथा 

ि पररवेक्षण, क्षर्रोगका 

कार्यक्रमको अिय बार्षर्क 

िसमक्षा तथा कोहटय सवश ्

२७२१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,४९,००० ० ० १,४९,०००   

५७७ 

आिारभूत तथा आकसस्मक 

स्वास््र् िेवाको िासग 

और्सि खररद 

२७२१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ७,६२,५०० ३,८१,२५० ३,८१,२५० १५,२५,०००   

५७८ 

ि रसक्षत नागररक आवाि 

कार्यक्रम :-प्रदेश नुं. १ को 

ओखिढ ुंगा सजल्िा क्षेत्र नुं. 

१ अन्तगयत सिक्रद्दचरण 

नगरपासिका- 43१ वटा 

(क्रमागत) 

३११११ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
५ पटक १८,४०,००० १८,४०,००० ९,२०,००० ४६,००,०००   



 
 

  

५७९ 

Inj.Oxytocin भण्डारणका 

िागी ILR Refrigerator 

खरीद 

३११२२ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
४ पटक २,००,००० १,००,००० १,००,००० ४,००,०००   

५८० 

रोजगार िेवा केन्रको 

ि दकृ्रढकरण (कम्प्र्ूटर, 

िर्षनचर क्रिक्चिय, क्र्ामरा, 

अन्र् सवद्य तीर् उपकरण) 

३११२३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   

५८१ 

 ओखिढ ङ्गा सजल्िा 

सिसिचरण नगरपासिका-

11 सजल्िा कारागार 

सनवायचन कार्ायिर् हद ैरुम्टी 

िडक स्तरोन्नसत 

३११५१ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
५ पटक २०,००,००० २०,००,००० १०,००,००० ५०,००,०००   

५८२ 

रिेप  खोिा, ढाँडखोिा, 

सिस्नेखोिा च प्ि वेिी, 

सि.न.पा. १ मैनाटार र 

हिेिी त वाच ङ ६ िल्िे 

हासत्तटार जोड्ने द िकोशी 

झो.प ., सतनढ ुंग ेसिस्ने खोिा 

झो.प . वडा २ र ४, 

खोिाघारी झो.प . वडा ६,  

३११५१ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
४ पटक ११,५०,००० ५,७५,००० ५,७५,००० २३,००,०००   



 
 

  

 

िल्िी खोिा वडा ७, 

सभमािे खोिा खाल्टेम 

झो.प ., सभमािे खोिा बाझे 

दोभान झ 

         

५८३ 
अिेरी खोिा कोिेवेिी 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २,०४,००० ० ० २,०४,०००   

५८४ 
अिेरी खोिा कोिेवेिी 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ३,०५,००० ० ० ३,०५,०००   

५८५ 
अिेरी नर्ाँ क िो सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ६,१९,००० ३,०९,५०० ३,०९,५०० १२,३८,०००   

५८६ 
अिेरी नर्ाँ क िो सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ४,१३,००० २,०६,५०० २,०६,५०० ८,२६,०००   

५८७ 

उत्तीिेखोिा दोभान 

सिस्नेखोिा  च पि वेिी 

सिचाई र्ोजना 

३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ४,०९,००० २,०४,५०० २,०४,५०० ८,१८,०००   

५८८ 

उत्तीिेखोिा दोभान 

सिस्नेखोिा  च पि वेिी 

सिचाई र्ोजना  

३११५५ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ड - 

एि डी िी - नगद 

अन दान (बैदेसशक) 

४ पटक ६,१३,००० ३,०६,५०० ३,०६,५०० १२,२६,०००   



 
 

  

५८९ 
उबेखोिा गोगने भाडारे 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ९,८९,००० ४,९४,५०० ४,९४,५०० १९,७८,०००   

५९० 
उबेखोिा गोगने भाडारे 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक १४,३४,५०० ७,१७,२५० ७,१७,२५० २८,६९,०००   

५९१ 
गहते रुम्तीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,१८,००० ० ० १,१८,०००   

५९२ 
गहते रुम्तीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,७६,००० ० ० १,७६,०००   

५९३ 
चारख  चाक्ि ेसिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,०७,००० ० ० १,०७,०००   

५९४ 
चारख  चाक्ि ेसिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,६०,००० ० ० १,६०,०००   

५९५ झागर ि रमा सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ८,२७,००० ४,१३,५०० ४,१३,५०० १६,५४,०००   



 
 

  

५९६ झागर ि रमा सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ५,५१,००० २,७५,५०० २,७५,५०० ११,०२,०००   

५९७ 
ट सनखोिा कामीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

२ पटक २,४४,००० २,४४,००० ० ४,८८,०००   

५९८ 
ट सनखोिा कामीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
२ पटक १,६३,००० १,६३,००० ० ३,२६,०००   

५९९ 
ट सनखोिा हिाक खेत 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ९,२१,५०० ४,६०,७५० ४,६०,७५० १८,४३,०००   

६०० 
ट सनखोिा हिाक खेत 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ६,१४,००० ३,०७,००० ३,०७,००० १२,२८,०००   

६०१ टारिी क िो सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,६३,००० ० ० १,६३,०००   

६०२ टारिी क िो सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,४५,००० ० ० २,४५,०००   



 
 

  

६०३ डाँडा कटेरी सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,५२,००० ० ० १,५२,०००   

६०४ डाँडा कटेरी सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,०१,००० ० ० १,०१,०००   

६०५ तल्िो दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ८,२३,००० ४,११,५०० ४,११,५०० १६,४६,०००   

६०६ तल्िो दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ५,४८,५०० २,७४,२५० २,७४,२५० १०,९७,०००   

६०७ तीनघारे सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,०७,००० ० ० २,०७,०००   

६०८ तीनघारे सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,३८,००० ० ० १,३८,०००   

६०९ 
देवीथान िारापानी सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ३,२३,००० ० ० ३,२३,०००   



 
 

  

६१० 
देवीथान िारापानी सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २,१६,००० ० ० २,१६,०००   

६११ दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ५,५६,५०० २,७८,२५० २,७८,२५० ११,१३,०००   

६१२ दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ३,७१,००० १,८५,५०० १,८५,५०० ७,४२,०००   

६१३ 
मासथल्िो िनम डा सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १,१५,००० ० ० १,१५,०००   

६१४ 
मासथल्िो िनम डा सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,७३,००० ० ० १,७३,०००   

६१५ िउराबोटे सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ३,३८,००० १,६९,००० १,६९,००० ६,७६,०००   

६१६ िउराबोटे सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक २,२५,००० १,१२,५०० १,१२,५०० ४,५०,०००   

६१७ िासिजब क सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक १,३५,५०० ६७,७५० ६७,७५० २,७१,०००   



 
 

  

६१८ िासिजब क सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - 

एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदसेशक) 

४ पटक २,०३,००० १,०१,५०० १,०१,५०० ४,०६,०००   

६१९ 

थानी देवी मसन्दर सनमायण 

सिसिचरण न पा 10 

ओखिढ ङ्गा 

३११५९ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
४ पटक ४,००,००० २,००,००० २,००,००० ८,००,०००   

६२० 

नवीकरणीर् ऊजाय प्रवसि 

जडान (वार्ोग्र्ाँि/सवद्य तीर् 

च िो/ि िाररएको च िो/िौर्य 

ऊजाय) 

३११५९ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
५ पटक ४,००,००० ४,००,००० २,००,००० १०,००,०००   

६२१ 
श्रष्टा पाकय  प वायिार सनमाणय 

सिसिचरण न पा ५ 
३११५९ 

आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
५ पटक ४,००,००० ४,००,००० २,००,००० १०,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०१५१२  िुंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (सवर्शे अन दान)   

६२२ 

सवसभन्न सह िाबाट प्रभासवत 

मसहिा तथा 

बािवासिकाहरुका िागी 

ि रसक्षत आवाि भवन 

सनमायण 

३११११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
७ पटक २०,००,००० १०,००,००० ५,००,००० ३५,००,०००   



 
 

  

६२३ रर्ािे पसहरो सनर्न्त्रण ३११५९ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
५ पटक २०,००,००० २०,००,००० १०,००,००० ५०,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०१५१३  िुंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम(िमप रक अन दान)   

६२४ 
वडा न ५,७,११ र १२ वडा 

कार्ायिर् भवन सनमायण 
३१११२ 

आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
१ N/A ७०,००,००० ० ० ७०,००,०००   

६२५ 
ठाडे पात्ि ेमैदान ेिडक 

स्तरोन्ती 
३११५१ 

आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
१ N/A ५०,००,००० ० ० ५०,००,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०१५२१ प्रदेश िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शितय अन दान)    

६२६ 
बािसबवाह अन्त्र्का िागी 

क्रकिोरी िुंरक्षण कार्यक्रम 
२२५२२ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ७३,००० ० ० ७३,०००   

६२७ 

स्थासनर् तहहरुिँगको 

िाझेदारीमा एकि मसहिा 

िमूहिाई उद्यमसििता 

व्यविार् तासिम कार्यक्रम 

२२५२२ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
४ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००   



 
 

  

६२८ 

स्थासनर् तहहरुिँगको 

िाझेदारीमा एकि मसहिा 

िमूहिाई उद्यमसििता 

व्यविार् अन दान 

२६४१३ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
५ पटक ३,००,००० १,००,००० १,००,००० ५,००,०००   

६२९ 

िौंसगक सहिा सनवारणका 

िागी स्थासनर् तहमा 

िुंरक्षण कोर् स्थापना 

अन दान 

२७११२ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ५०,००० ० ० ५०,०००   

६३० 
ख ल्िा व्यार्ामशािा 

सनमायण 
३१११२ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
२ पटक ४,००,००० ४,००,००० ० ८,००,०००   

६३१ 
अिेरी खोिा कोिेबँेशी 

सिचाई आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक २,०४,००० ० ० २,०४,०००   

६३२ 
अिेरी नर्ाँ क िो सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ७,०१,००० ० ० ७,०१,०००   

६३३ 

उसत्तिेखोिा दोभान 

सिस्नेखोिा च पि बेिी 

सिचाई आर्ोजना 

३११५५ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ६,९५,००० ० ० ६,९५,०००   

६३४ 
उगेखोिा गोगन ेभडारे 

सिचाई आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १३,५४,००० ० ० १३,५४,०००   

६३५ 
गहते रुम्तीखेत सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १,१८,००० ० ० १,१८,०००   



 
 

  

६३६ 
चारख  चाक्ि ेसिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १,०७,००० ० ० १,०७,०००   

६३७ 
झागर ि रमा सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ९,३७,००० ० ० ९,३७,०००   

६३८ 
ट सनखोिा कासमखेत सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ३,२५,००० ० ० ३,२५,०००   

६३९ 
ट सनखोिा हिाक खेत 

सिचाई आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १०,४४,००० ० ० १०,४४,०००   

६४० 
टारिी क िो सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १,६३,००० ० ० १,६३,०००   

६४१ 
डाँडा कटेरी सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १,०१,००० ० ० १,०१,०००   

६४२ 
तल्िो दोिप  सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ९,३२,००० ० ० ९,३२,०००   

६४३ तीनिारे सिचाई आर्ोजना ३११५५ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १,३८,००० ० ० १,३८,०००   

६४४ 
देसवथान िारापानी सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक २,१६,००० ० ० २,१६,०००   

६४५ दोिप  सिचाई आर्ोजना ३११५५ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ७,४२,००० ० ० ७,४२,०००   



 
 

  

६४६ 
मासथल्िो िनम डा सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक १,१५,००० ० ० १,१५,०००   

६४७ 
िाउरावोटे सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ४,५०,००० ० ० ४,५०,०००   

६४८ 
िासिजब क सिचाई 

आर्ोजना 
३११५५ 

प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक २,७१,००० ० ० २,७१,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०१५२३ प्रदेश िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (िमप रक अन दान)   

६४९ 

पारादोभान- समिनचोक - 

 ओखरवोट - सनशुंख ेहदँै 

ति वा जान ेिडक स्तरोन्नती 

३११५१ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
३ पटक २०,००,००० २०,००,००० २०,००,००० ६०,००,०००   

६५० 

समिनचोक - खाद्यगोदाम - 

सजल्िा प्रशािन - हिाक 

डाँडा - िाल्म ेखोररर्ा - 

कृष्ण मसन्दर - रमाईिोडाँडा 

जाने िडक 

३११५१ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
२ पटक २०,००,००० २०,००,००० ० ४०,००,०००   

क ि जम्मा ३३,९०,८५,७६१ १९,३८,०६,६३३.५० १६,२५,६१,१७३.५० ६९,५४,५३,५६८   

 



 
 

 

 

                                                                सिसिचरण नगरपासिका 

                                                    नगर कार्यपासिकाको कार्ायिर्, ओखिढ ुंगा                              अन िूची-५ 

                                                         कार्ायिर्को कोड : ८०११०४०१३०० 
 

 

Sectors wise Projection of expenditures 

रु. हजारमा  

सि.नुं. िुंकेत शीर्यक सिसनर्ोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

अन्तर िरकारी सित्तीर् 

हस्तान्तरण 

ऋ
ण
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न
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ह
भ
ास
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त
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बै
द
ेसश
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नेपाि 

िरकार 

प्रदेश 

िरकार स्थ
ान
ीर्
 

त
ह
 

१ २ आर्थथक सिकाि ७,२४,३० ९२,१२ ५,४६,०५ ८६,१३ ० ० ० ० 

१ २०१ कृसर् १,८०,८० ० १,८०,८० ० ० ० ० ० 

२ २०२ उद्योग ३५,०० ० ३५,०० ० ० ० ० ० 

३ २०३ पर्यटन १८,७० ० १८,७० ० ० ० ० ० 

४ २०५ सित्तीर् के्षत्र ७,२५ ० ७,२५ ० ० ० ० ० 

५ २०६ 
जिश्रोत तथा 

सिचाई 
४,४३,२५ ९२,१२ २,६५,०० ८६,१३ ० ० ० ० 

६ २०८ पश पन्छी सिकाि ३७,३० ० ३७,३० ० ० ० ० ० 

७ २०९ भूसम व्यिस्था २,०० ० २,०० ० ० ० ० ० 

२ ७ िामासजक सिकाि ३२,९६,३३ ० ३२,८८,१० ८,२३ ० ० ० ० 

१ ७०२ 
िामासजक ि रक्षा 

तथा िुंरक्षण 
२५,७० ० २५,७० ० ० ० ० ० 

२ ७०३ र् िा तथा खेिक द २४,०० ० २४,०० ० ० ० ० ० 

३ ७०४ 
खानेपानी तथा 

िरिफाई  
७३,९० ० ७३,९० ० ० ० ० ० 

४ ७०५ भार्ा तथा िुंस्कृसत २८,३० ० २८,३० ० ० ० ० ० 

५ ७०६ सशक्षा २४,१६,०० ० 
२४,१६,०

० 
० ० ० ० ० 

६ ७०७ स्िास््र् ६,४२,९८ ० ६,४२,९८ ० ० ० ० ० 



 
 

 

७ ७०८ 

िैंसगक िमानता 

तथा िामासजक 

िमािेशीकरण 

८५,४५ ० ७७,२२ ८,२३ ० ० ० ० 

३ ३ पिूायधार सिकाि १४,०५,०४ ५,०४,७३ ७,६३,८७ १,३६,४३ ० ० ० ० 

१ ३०१ र्ातर्ात पूिायधार ६,६९,१५ 
१,३४,१

४ 
४,०६,५७ १,२८,४३ ० ० ० ० 

२ ३०२ 
भिन, आिाि तथा 
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