
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 

(स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तनक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) 

(१) स्थानीय तहको स्वरुपः   

               नेपाल सरकार (मखन्िपररषद्) को २०७१।०१।२५ को र्नर्नयानसुार साववकका रुम्जाटार, बनानल,ु ओिलढुङ्गा, 
ज्यार्मरे, सल्लेरी र अधेँरी नारायर्स्थान समेतका ६ वटा गाउँ ववकास सर्मर्तहरु गाभेर घोषर्ा भई कायानन्वयनमा 
आएको साववक र्सविचरर् नगरपार्लकामा नेपाल सरकार (मखन्िपररषद्) बाट र्मर्तः २०७३।११।०९ मा स्थानीय तह 
कायानन्वयन सम्वन्धी भएको र्नर्नय अनसुार साववकका तलवुा, ठूलाछाप, जन्तरिानी, ववगटुार र बेर्तनी गाउँ ववकास 
सर्मर्तहरु र बरुरे्श्वर गाउँ ववकास सर्मर्तको वाडन नं.९ समेतलाई गार्भ र्सविचरर् नगरपार्लका घोषर्ा भई 
कायानन्वयनमा आएको हो । यस नगरपार्लकाको संखिप्त स्वरुप तपर्सल अनसुार रहेको छ । 

जनसंखयाः २८३७४                                ििेफलः १६७.८८ वगन वक.र्म. 
केन्रः साववक र्सविचरर् नगरपार्लकाको कायानलय          वडा संखयाः १२ 

सीमानाः  

पूवनः खचसङ्खुगढी गाउँपार्लका                          पखिमः मोलङु् गाउँपार्लका 
उत्तरः खिजीदेम्बा गाउँपार्लका र सोलिुमु्बू खजल्ला       दखिर्ः मानेभञ्ज्याङ् गाउँपार्लका 
वडा ववभाजन 

हाल कायम भएको वडा नं. समावेश भएका साववकका गा.वव.स./न.पा.हरु साववक वडा नं. 
१ तलवुा गा.वव.स. १-९ 

२ ठूलाछापगा.वव.स. १-९ 

३ र्सविचरर् नगरपार्लका १० र ११ 

४ र्सविचरर् नगरपार्लका १२ र १३ 

५ र्सविचरर् नगरपार्लका १ र २ 

६ जन्तरिानी गा.वव.स. १-९ 

७ ववगटुार गा.वव.स. १-९ 

वरुरे्श्वर गा.वव.स. ९ 

८ र्सविचरर् नगरपार्लका ८ र ९ 

९ र्सविचरर् नगरपार्लका ६ र ७ 

१० बेर्तर्न गा.वव.स. १-९ 

११ र्सविचरर् नगरपार्लका ३ र ४ 

१२ र्सविचरर् नगरपार्लका ५ 



(२)   नगरपार्लकाको केन्रदेिी वडा कायानलय सम्मको दूरी, वडा कायानलय रहेको स्थानको अिाशं,देशान्तर र समरुी 
सतहदेिीको उँचार्न सम्बन्धी र्बवरर्ः 

वडा नं. 
वडा कायानलय 
रहेको स्थान 

नगरपार्लकाको केन्रबाट 
दूरी (वक.र्म.) 

अिांश देशान्तर 
समरुी सतहबाट 
उँचार्न (र्मटर) 

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 नारायर्स्थान 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 र्बगटुार १३ २७◦२१’२०.२७” ८६◦२९’१६.७५” १५३५ 
८ सल्लेरी ८ २७◦२२’२९.९५” ८६◦३१’१४.९९” १५२४ 
९ ज्यार्मरे ६ २७◦१८’२२.५९” ८६◦२८’३४.३१” १४३६ 
१० बेर्तनी 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) सूचना अर्धकारी र प्रमिुको नाम थर र पदः 
 

 

 

 

 

 

 

 

(४) सूचना माग हनु आएको र उपलब्ध गरार्एको सूचना सम्बखन्ध र्बवरर्ः 
 १. सूचना माग भएको संखयाः १ 
 २. सूचना उपलब्ध गरार्एको संखयाः १ 

सूचना अर्धकारीको: 
नाम: ससु्मा आचायन 
पद: अर्धकृत छैठौँ तह 

सम्पकन  नं. : ९८५२८४३३३३ 

Email : acharyasusma66@gmail.com 

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

सम्पकन  नं. ९८५२८२३१११ 

Email : imaginebarun@gmail.com 



    

५. ११ औ ँनगर सभाको बैठक   

   मिमि : २०७९।९।२४ 

 

आरम्भ सत्रको कार्यक्रि : 
 

 

१. मसद्धिचरण नगरपामिका ओखिढुङ्गाका प्रिखु एवं नगर सभाका सभाध्र्क्ष श्री िेजन खनािज्रू्को बैठक हििा 
आगिन हनुसाथ सभाका उपाध्र्क्ष, सदस्र् र कियचारीहरु आ-आफ्नो स्थानिा उठेर सम्िान ब्र्क्त गरी राद्धिर् 
धनु बजाइर्ो । 

२. सम्िान ब्र्क्त गरी राद्धिर् धनु बजे पश्चाि नगर प्रिखु श्री िेजन खनािज्रू्िे सभाप्रमि सम्िान प्रकट गरी ११ औ ँ
नगर सभाको सभाध्र्क्षको आशन ग्रहण गनुय भर्ो । 

३. सभाध्र्क्षको आशन ग्रहण पश्चाि आ-आफ्नो स्थानिा उठेर ज्ञाि-अज्ञाि शद्धहदहरु प्रमि १ मिनेट िौन धारण 
गररर्ो ।  

४. कार्यसूची प्रस्ििु: 

सभाध्र्क्षको मनदेशन बिोजजि प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि श्री बिराि िम्साििे प्रदेश नं. १ सरकारबाट जारी 
गररएको गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यद्धवमध ऐन, २०७५ को दफा १८ बिोजजि ११ औ ँनगर सभा 
बैठकको िपमसि अनसुारको कार्यसूची प्रस्ििु गनुय भर्ो । 

 

कार्यसूची र सिर् िामिका 

बैठक संख्र्ा : ११ औ ँ  

मिमि : २०७९/०९/२४                                

बैठक स्थान : मसद्धिचरण नगरपामिकाको सभाहि, ओखिढुङ्गा 
अध्र्क्षिा : नगर प्रिखु श्री िेजन खनाि 
 

मस.नं. कार्यसूची प्रस्ििुकिाय सिर् 
१ आ.व. ०७९/८० को बजेट कार्यक्रिको अधयवाद्धषयक सिीक्षा नगर प्रिखु द्धवहान ११:३०वजे 
२ संशोमधि द्धवमनर्ोजन अध्र्ादेश प्रस्ििु उपप्रिखु ददउसो १२:१०वजे 

३ प्रस्ििु संशोमधि द्धवमनर्ोजन अध्र्ादेश िामथ छिफि  ददउसो १२:४० वजे 

४ संशोमधि द्धवमनर्ोजन अध्र्ादेश मनणयर्ाथय पेश नगर प्रिखु ददउसो १२:४५ वजे 

५ नीमिगि मनणयर्हरु प्रस्ििु  नगर प्रिखु ददउसो १२:५५ वजे 

६ प्रस्ििु नीमिगि मनणयर्हरु िामथ छिफि  ददउसो १:१० वजे 

७ नीमिगि मनणयर्हरु मनणयर्ाथय पेश  ददउसो १:१५वजे 
 

५. सभाध्र्क्षिे ११ औ ँ नगर सभा सिक्ष प्रस्िाद्धवि कार्यक्रि िथा बजेट र चाि ु आमथयक वषयिा स्वीकृि भएका 
कार्यक्रिहरुको संशोमधि द्धववरण प्रस्ििु गनय सभाका उपाध्र्क्ष एवं उपप्रिखु श्री केदारबाब ु बस्निेिाई सिर् ददन ु
भर्ो ।  

   



६. सभाध्र्क्ष एवं नगर प्रिखुबाट गररएको सम्बोधन :  
 

नगरपामिकाका उपप्रिखुज्रू्, 

नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, उपजस्थि रािसेवक कियचारी, सञ्चारकिीहरु िथा अन्र् िहानभुावहरु । 
 

र्स नगरपामिकाको ११ औ ँ नगर सभािा हाम्रो मनिन्त्रणािाई स्वीकार गरी पाल्न ु भएका नगर सभाका 
सभासदज्रू्हरु, कियचारी, सञ्चारकिी र अन्र् िहानभुावहरुिा मसद्धिचरण नगरपामिकाको िफय बाट र िेरो व्र्जक्तगि 
िफय बाट हाददयक स्वागि िथा सम्िान व्र्क्त गदयछु ।  

सवयप्रथि ि िोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात्िक राजनैमिक व्र्वस्था प्रामिका िामग द्धवमभन्न चरणिा भएको जनआन्दोिन 
िथा शाजन्िपूणय आन्दोिनिा आफ्नो अिूल्र् जीवनिाई बमिदान गने आदरणीर् वीर शहीदहरुप्रमि उच्च सम्िान 
िथा हाददयक श्रिासिुन अपयण गदयछु । 

आन्दोिनका घाइिे र बेपत्ता नागररकहरुप्रमि उच्च सम्िान र पररवारप्रमि गद्धहरो सहानभुमूि प्रकट गदयछु।कदठन 
पररजस्थमिहरुिा पमन त्र्ाग र नेितृ्व प्रदान गनुयहनुे आदरणीर् अग्रज राजनीमिज्ञहरुप्रमि उच्च सम्िान व्र्क्त गदयछु। 

प्रदेश नं. १ सरकारबाट जारी गररएको गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यद्धवमध ऐन, २०७५ को दफा ३ को 
उपदफा (१) बिोजजि नगर कार्यपामिकाको परािशयिा र्स नगरपामिकाको ११ औ ँनगर सभा आरम्भ गररएको 
छ । 

संद्धवधानको धारा २२१ को उपदफा (१) िा संद्धवधानको अमधनिा रही स्थानीर् िहको व्र्वस्थापकीर् अमधकार 
नगर सभािा मनद्धहि हनु,े सोही धाराको उपधारा (२) िे गाउँ र नगर सभाको व्र्वस्थापकीर् अमधकार अनसूुची-८ 
र ९ बिोजजि स्थानीर् िहिाई प्राि हनुे संवैधामनक अमधकारहरु कार्ायन्वर्नका िामग द्धवमभन्न स्थानीर् ऐन, मनर्ि, 

मनदेजशका िथा कार्यद्धवमधहरु जारी गरी कार्ायन्वर्निा ल्र्ाई सद्धकएको र आवश्र्किाको आधारिा थप स्थानीर् 
ऐन, मनर्ि, मनदेजशका िथा कार्यद्धवमधहरुको िस्र्ौदा िर्ारी गने कार्य जारी नै रहेको व्र्होरा अवगि गराउन 
चाहन्छु । 

गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यद्धवमध ऐन, २०७५ िा भएको व्र्वस्था बिोजजि वषयको दईु पटक आव्हान 
गररने मनर्मिि अमधवेशनहरु िध्रे् कार्यद्धववरणको आधारिा असार १० गिे आव्हान गररने अमधवेशन वाद्धषयक नीमि 
बजेट र कार्यक्रि उपरको छिफि िथा मनणयर्िा केजन्िि हनु ेर सो अमधवेशनको सिामि मिमििे अमधकिि आठ 
िद्धहनाको अवमधिा आव्हान गररने अमधवेशनिा िूििः उक्त आ.व. को िामग स्वीकृि वाद्धषयक नीमि, बजेट, 

कार्यक्रि कार्ायन्वर्नबाट हामसि भएको प्रगमि, कार्यक्रि कार्ायन्वर्नको क्रििा आइपरेका सिस्र्ा एवं 
चनुौमिहरुको सिीक्षा, संशोधन प्रस्िावहरु उपरको छिफि िथा नीमिगि मनणयर्हरुिा केजन्िि रहने व्र्होरा 
सम्िामनि सभािाई अवगि गराउँदै अब ि सम्िामनि ११ औ ँनगर सभािा चाि ुआ.व.को हािसम्िको प्रगमि 
िथा सिीक्षा प्रस्ििु गदयछु । 

आ.व. २०७९।८० िा कूि द्धवमनर्ोजन बजेट रु.७० करोड ७६ िाख ४३ हजार ९ सर् (सािाजजक सरुक्षा   
बाहेक) िध्रे् हािसम्ि रु.२२ करोड ६ िाख खचय भएको छ । जसिध्रे् चाि ुखचय रु.१८ करोड ७० िाख 
७२ हजार (३९ प्रमिशि) र पूजँीगि खचय रु.३ करोड ३५ िाख ३९ हजार (१४.५६ प्रमिशि) खचय भई 
हािसम्ि ३१.१७ प्रमिशि द्धवत्तीर् प्रगमि हामसि भएको छ । 
 



अब ि द्धवषर्गि िथा के्षत्रगि द्धवत्तीर् िथा भौमिक प्रगमि सम्िामनि सभा सिक्ष पेश गदयछु, 
 

जशक्षा, र्वुा िथा खेिकुद शाखा िफय : द्धवद्यािर्िा द्धवद्यिुीर् हाजजर जडान, पाठ्यक्रि प्रद्धवमधकरण िामिि िगार्िका 
शैजक्षक सधुारका कार्यक्रि सम्पन्न भएका छन ्भन ेहािसम्ि द्धवमनर्ोजजि बजेट िध्रे् सशिय िफय  ५२.८७ प्रमिशि 
द्धवत्तीर् र ६३.५० प्रमिशि भौमिक प्रगमि हामसि भएको छ भने मनशिय िफय  द्धवमनर्ोजजि बजेटको ४१.५ प्रमिशि 
द्धवत्तीर् र ७६.७ प्रमिशि भौमिक प्रगमि हामसि भएको छ ।  
 

िद्धहिा, बािाबामिक िथा सिाज कल्र्ाण उप-शाखा िफय  : ज्रे्ष्ठ नागररक बीच अनभुव साटासाट कार्यक्रि, ज्रे्ष्ठ 
नागररकको मनर्मिि स्वास््र् परीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रि वडा नं. ४, वडा नं. ११ र वडा नं. १२  िा सञ्चािन 
गररएको र मबषर्गि संरक्षण सम्बन्धी कार्यिक्रि सञ्चािन भएको छ भने हािसम्ि द्धवमनर्ोजजि बजेटको २१ 
प्रमिशि द्धवत्तीर् प्रगमि र भौमिक प्रगमि २६ प्रमिशि हामसि भएको छ ।  
 

पशसेुवा शाखा िफय : १३५ वटा गाई/भैंसीिाई पश ुकृमत्रि गभायधान सेवा द्धविरण गररएको छ । HART Nepal र 
र्स नगरपामिकाको साझेदारी कार्यक्रििा १२९ वटा कुकुरिाई बन्ध्र्ाकरण गरी सािदुाद्धर्क कुकुरिाई 
व्र्वस्थापन गने प्रर्ास गररएको छ भने चाि ुआ.व.िा द्धवमनर्ोजन बजेट िध्रे् ३० प्रमिशि द्धवत्तीर् प्रगमि हामसि 
भएको छ ।  
 

कृद्धष द्धवकास शाखा िफय : चाि ुआ.व.िा रासार्मनक ििको िामग सहकारी छनौट भई रासार्मनक िि व्र्वस्थापन 
कार्यिाई व्र्वजस्थि गरी कृषकिे सिर्िै रासार्मनक िि पाउन ेअवस्थािाई समुनजश्चि गने प्रर्ास गररएको छ । 
  

कानून, न्र्ार् िथा िानव प्रवियन  शाखा िफय : िेिमििाप कार्यकिायहरुको क्षििा अमभबदृ्धि कार्यक्रि सम्पन्न भएको 
छ भने न्र्ाद्धर्क समिमििा हािसम्ि ४ वटा उजरुी दिाय भई प्रद्धक्रर्ािा रहेका छन ्।  
 

र्ोजना िथा अनगुिन उप-शाखा िथा पूवायधार द्धवकास शाखा िफय  :  स्रष्टापाकय िा मनिायणधीन पाकय को मनिायण कार्य 
कररब ७० प्रमिशि भौमिक प्रगमि हामसि भई चाि ुआ.व.िा सम्पन्न हनु ेचरणिा रहेको छ भने नगरपामिकाको 
प्रशासमनक भवनको मनिायण कार्य सम्पन्न भई हस्िान्िरणको चरणिा छ । त्र्सैगरी िैंमगक द्धहंसाबाट पीमडि 
िद्धहिा बािबामिकाहरुको आवास गहृ मनिायण कार्य सम्पन्न चरणिा छ । साना मसंचाई िफय  १० वटा 
आर्ोजनाहरुको द्धवस्ििृ आर्ोजना प्रमिवेदन सम्पन्न भई मनिायणको िामग सम्झौिा िथा कार्ायन्वर्नको चरणिा छ 
भने वडा नं. ५, वडा नं. ७, वडा नं. ११ र वडा नं. १२ का वडा कार्ायिर् भवनहरुको मनिायण कार्य कररव ४० 
प्रमिशि सम्पन्न भएको छ  । 
 

आ.व.०७९/८० िा प्रदेश सरकारको सिपूरक साझेदारीिा सञ्चािन हनुे मििनचोक खाद्य गोदाि-जजल्िा 
प्रशासन-हिुाक डाँडा-कृष्ण िजन्दर-साल्िे खोररर्ा-रिाईिो डाँडा सडकको ठेक्का व्र्वस्थापन भई कररव ५० 
प्रमिशि कार्य सम्पन्न भएको छ, त्र्सैगरी पारादोभान-मििनचोक-ओखिढुङ्गा-ििवुा सडक स्िरोन्निीको कार्यको 
ठेक्का व्र्वस्थापन भई कार्य आरम्भ भएको छ । 
 

वडास्िरीर् र्ोजना िथा पूवायधार द्धवकास िफय  : ३१.२८ प्रमिशि भौमिक प्रगमि र १३.२८ प्रमिशि द्धवत्तीर् प्रगमि 
हामसि भएको छ भने नगरपामिका िफय  द्धवमनर्ोजजि रकिको भौमिक प्रगमि ३५.७७ प्रमिशि र द्धवत्तीर् प्रगमि 
१२.८८ प्रमिशि हामसि भएको छ ।नगर िथा वडास्िरीर् २४९ वटा स्वीकृि र्ोजनाहरु िध्रे् १२५ वटा 
सम्झौिा भई सञ्चािनिा रहेका छन ्भने २५ वटा र्ोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन ्।  



आ.व.०८०/०८१ को िामग संघीर् सिपूरक िथा द्धवशषे अनदुानको िामग ३/३ वटा र्ोजना िाग गनयको िामग 
र्ोजना सवेक्षण सम्पन्न भई प्रस्िावको िामग िर्ारी गररएको छ । 

सम्िानीि सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
स्वास््र् शाखा िफय : चाि ुआ.व. िा वाद्धषयक सिीक्षा कार्यक्रि, आत्िहत्र्ा रोकथाि ददवस, िानमसक स्वास््र् ददवस, 

स्िनपान सिाह िगार्िका जजचेिनािूिक कार्यका साथसाथै २५ वषय भन्दा िामथका द्धववाद्धहि िद्धहिाहरुको 
पाठेघरको क्र्ान्सर सम्बन्धी जस्क्रमनङ क्र्ाम्प नेपाि सशस्त्र प्रहरी बि बिम्ब ु अस्पिाि काठिाण्डौँका 
द्धवशेषज्ञहरुको उपजस्थमििा सम्पन्न हनुका साथै मसद्धिचरण नगरपामिका वडा नं. ७ द्धवगटुारको दगुयिस्थि 
गोजायभस्िेिा शहरी स्वास््र् केन्ि स्थापना गरी सञ्चािनिा ल्र्ाएको छ भन ेस्वास््र् िफय को भौमिक प्रगमि २६  
प्रमिशि र द्धवत्तीर् प्रगमि १८ प्रमिशि रहेको छ ।  
 

प्रधानिन्त्री रोजगार कार्यक्रि िफय : द्धवशषे कािका िामग पाररश्रमिक कार्यक्रि अन्िगयि ७६ वटा र्ोजना नगर 
कार्यपामिकाबाट छनौट भई उक्त र्ोजनाहरुको िागि सवे िथा िागि अनिुान िर्ारीको काि सम्पन्न हनुे चरणिा 
रहेका छन ्। 

सािाजजक सरुक्षा िफय : प्रथि तै्रिामसक भत्ता द्धविरण ज्रे्ष् ठ नागररक (अन्र्) 2082 जना, ज्रे्ष् ठ नागररक दमिि 
१५९ जना, ज्रे्ष् ठ नागररक एकि िद्धहिा (६० वषय िामथ) 265 जना, द्धवधवा (६० वषय िमुन) 373 जना, पूणय 
अपाङ्गिा (क वगय) 72 जना, अमि अशक्त अपाङ्गिा (ख वगय) 134 जना, र दमिि बािबामिका (५ वषय िमुन) 
331 जना गरी जम्िा 3418 जना िाभग्राहीहरुिाई रु.३ करोड २५ िाख ६० हजार १० रुपैँर्ा द्धविरण 
गररएको छ।सािाजजक सरुक्षा िफय को द्धवत्तीर् प्रगमि २५% रहेको छ। 
 

व्र्जक्तगि घटना दिाय िफय : नगरपामिकाको १२ वटै वडािा हािसम्ि दिाय भएका घटना दिाय िध्रे् जन्ि दिाय 
िफय  परुुष 213 जना, िद्धहिा 179 जना गरी  जम्िा 392 जना, ितृ्र् ुदिाय िफय  परुुष 85 जना, िद्धहिा 61 
जना गरी जम्िा 146 जना, सम्बन्ध द्धवच्छेद 11 जोडी, द्धववाह दिाय जम्िा 163 जोमड, बसाईसराई सरी जान े
संख्र्ा 265 जना र बसाई सरी आउने 69 जना गरी जम्िा घटना दिाय िफय  1163 जनाको दिाय भएका छन।् 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

के्षत्रगि िथा सिद्धष्टगि र्ोजना िथा कार्यक्रिहरु कार्यर्ोजना अनसुार सम्पन्न हनु सकेका छैनन ् । सिर्िा 
समिमि गठन नहनु,ु अजन्िि सिर्िा काि गने हाम्रो संस्कृमि र्ोजना मनिायणिा द्धक्रर्ाजशि हनु ेिर कार्ायन्वर्निा 
ित्परिा नदेखाउन ेपिमि आदद जस्िा कारणिे कार्यर्ोजना अनसुार काि नभएको हुदँा सिर्िा नै हाम्रा कार्यक्रि 
िथा र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय सम्पूणय जनप्रमिमनमधज्रू्हरु, कियचारी मित्रहरु, नागररक सिाज र सम्बि 
सरोकारवािा सबैिा हाददयक अद्धपि गदयछु ।  
 

धन्र्वाद । 

                                                                            िेजन खनाि 

२४ पौष, २०७९                                                             नगर प्रिखु 

 

 

 



 
७. नगर सभाका उपाध्र्क्ष एवं उपप्रिखुबाट गररएको िन्िव्र् िथा द्धवमनर्ोजन द्धवधेर्किा भएका संशोधन सद्धहिको 

अध्र्ादेश प्रस्ििु : 
  

११ औ ँनगर सभाका श्रिरे् सभाध्र्क्ष एवं नगर प्रिखुज्रू्, 

नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,  

नगर सभािा उपजस्थि कियचारी, पत्रकारज्रू्हरु िथा सहभागी अन्र् िहानभुावहरु । 
 

१ नं. प्रदेश सरकारिे बनाएको गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यद्धवमध ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा 
(२) बिोजजि आव्हान गररएको र्स नगरपामिकाको ११ औ ँनगर सभाको आरम्भ सत्रिा संघीर् िोकिाजन्त्रक 
गणिन्त्रात्िक शासन व्र्वस्था स्थापनाका िामग द्धवमभन्न कािखण्डिा भएका जनआन्दोिनहरुिा जीवन बमिदान 
ददनहुनु े सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रमि भावपूणय श्रिाञ्जिी अपयण गदयछु । घाइिे र्ोिा र वेपत्ता 
नागररकहरुप्रमि उच्च सम्िान र पररवारप्रमि गद्धहरो सहानभुमूि प्रकट व्र्क्त गदै र्स सभािा सहभागी सबै 
िानभुावहरुिा आर्ोजक िथा िेरो व्र्जक्तगि िफय बाट सिेि हाददयक स्वागि अमभवादन व्र्क्त गनय चाहन्छु । 
 

गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यद्धवमध ऐन, २०७५ को दफा ३ िा स्थानीर् िहको अमधवेशन सािान्र्िर्ा 
वषयिा दईु पटक बोिाउन े र अन्त्र् गने र त्र्स्िो सभाको एउटा मनर्मिि अमधवेशनको सिामि र अको 
अमधवेशनको प्रारम्भका बीचको अवमध आठ िद्धहना भन्दा बढी हनु ु नहनुे व्र्वस्था भए बिोजजि द्धहउँदे 
अमधवेशनको रुपिा र्स नगरपामिकाको ११ औ ँअमधवेशनको आव्हान गररएको छ । 

 

सभाध्र्क्षज्रू्, 

अब ि र्स सम्िामनि सभा सिक्ष द्धवमनर्ोजन द्धवधेर्किा भएका संशोधन सद्धहिको अध्र्ादेश प्रस्ििु गदयछु ।  

द्धवमनर्ोजन द्धवधेर्क,२०७९ 
 

मसद्धिचरण नगरपामिका ओखिढुङ्गाको आमथयक बषय २०७९।८० को सेवा र कार्यहरुको िामग स्थानीर् सजञ्चि  
कोषबाट केही रकि खचय गने र द्धवमनर्ोजन गने सम्बन्धिा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, 

प्रस्िावना :  

मसद्धिचरण नगरपामिका ओखिढुङ्गा २०७९।८० को सेवा र कार्यहरुका िामग सजञ्चि कोषबाट केही रकि खचय 
गने अमधकार ददन र सो रकि द्धवमनर्ोजन गनय बाञ्छनीर् भएकािे,  

नेपािको संद्धवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोजजि मसद्धिचरण नगरपामिका, ओखिढुङ्गाको नगर सभािे 
र्ो ऐन बनाएको छ। 

१)  संजक्षि नाि र प्रारम्भ:  

क)  र्स ऐनको नाि "मसद्धिचरण नगरपामिका, ओखिढुङ्गाको द्धवमनर्ोजन ऐन, २०७९" रहनेछ। 

ख) र्ो ऐन, नगर सभाबाट पाररि भएपमछ िाग ुहनुछे। 

 
 
 
 



 

२) द्धवमनर्ोजन: 
क) र्स ऐनद्वारा सजञ्चि कोषबाट खचय गनय अमधकार ददएको रकि आमथयक बषय ०७९।८० को मनमित्त 

मसद्धिचरण नगरपामिका, ओखिढुङ्गाको नगर कार्यपामिका, वडा समिमि र द्धवषर्गि शाखािे गने सेवा 
र कार्यको मनजम्ि द्धवमनर्ोजन गररनेछ। 

ख) उपदफा (क) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएपमन कार्यपामिका, वडा समिमि र द्धवषर्गि शाखािे गने 
सेवा र कार्यहरुको मनजम्ि द्धवमनर्ोजन गरेको रकि िध्रे् कुनैिा बचि हनुे र कुनैिा अपगु हनु े
देजखएिा नगर कार्यपामिकािे बचि हनु ेशीषयकबाट नपगु हनुे शीषयकिा रकि सानय सक्नेछ। र्सरी 
रकि सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्िा रकिको २५ प्रमिशििा नबढ्न ेगरी कुनै एक वा 
एक भन्दा बढी शीषयकिा रकि सानय िथा मनकासा सानय िथा खचय िेख्न सद्धकनेछ। पूजँीगि खचय र 
द्धवत्तीर् व्र्वस्थािफय  द्धवमनर्ोजजि रकि साँवा भकू्तानी खचय र व्र्ाज भकू्तानी खचय शीषयक बाहेक अन्र् 
चाि ुखचय शीषयकिफय  मनकासा सानय वा खचय िेख्न सद्धकने छैन।िर चाि ुवा पूजँीगि खचय र द्धवत्तीर् 
व्र्वस्थाको खचय व्र्होनय एक श्रोिबाट अको श्रोििा रकि सानय सद्धकनेछ।  

ग) उपदफा (ख) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएपमन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्िा स्वीकृि 
रकिको २५ प्रमिशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुिा रकि सानय परेिा 
नगर सभाको स्वीकृमि मिन ुपनेछ। 

 

सभाध्र्क्षज्रू्, 
 

आज हनु गइरहेको  र्स सम्िामनि नगर सभािा चाि ुआ.व.को स्वीकृि नीमि, बजेट िथा कार्यक्रिको सिीक्षा र 
संशोमधि कार्यक्रि िथा बजेट िामथ केजन्िि हनु ेहुँदा सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, कियचारी, पत्रकारज्रू्हरु िथा सहभागी 
अन्र् िहानभुावहरु सद्धक्रर् सहभामगिाका िामग सबैिा अनरुोध गदै सिर् उपिब्ध गराउन ुभएकोिा सभाध्र्क्षज्रू् 
प्रमि हाददयक आभार ब्र्क्त गदै िेरो भनाईहरु अन्त्र् गदयछु । 

 

धन्र्वाद ।   

                                                                     केदारबाब ुबस्नेि 

२४ पौष, २०७९                                                                नगर उपप्रिखु 

 



कार्यक्रम बजेट कार्यक्रम बजेट

500000 जनचेतना मा.वि. भोरे्लको र्लागि शिक्षक तर्लब भत्ता 300000

सप्तकन्र्ा आ.वि.को र्लागि र्लागि शिक्षक तर्लब भत्ता 70000

ककय र्ला आ.वि. नाल्सकुो र्लागि शिक्षक तर्लब भत्ता 70000

सप्तकन्र्ा आ.वि. (बार्लविकास केन्र) को र्लागि शिक्षक तर्लब भत्ता 60000

800000 खानेपानी पाइप खरिद 400000

जर्लधािमा आधारित जर्लिार् ुउत्थानिीर्ल जीविकोपाजयन आर्ोजना 
(प्र्लाविक पोखिी गनमायण ३० िटा) कार्यक्रम

200000

बाह्रचादे खानेपानी आर्ोजना (स्िरं्सेिी अगभर्ान नेपार्ल सँिको समन्िर्मा 
कार्यक्रम)

200000

िडा शस्थत विगभन्न सडक ममयत 750000 पहिेबेिी देशख गतनवपप्रे्ल हुँदै उपल्टाि जोड्ने मोटिबाटो ममयत 750000

500000 कडेनी मा.वि. खगनर्ाखकय  शिक्षक तर्लब भत्ता 200000

आनन्देश्वि आ.वि. चापाबोट शिक्षक तर्लब भत्ता 100000

जानकुा आ.वि. बागनर्ाछाप शिक्षक तर्लब भत्ता 100000

कागर्लका आ.वि. चहुान्छाप 100000

कृवि प्रबर्द्यनको र्लागि िसार्गनक मर्ल खरिद गबउँ प जँी 
सहकािी मार्य त

200000 आकशस्मक कार्यको र्लागि भैपिी आउने खचय तथा िडा कार्ायर्लर् 
व्र्िस्थापन

200000

ज्रे्ष्ठ नािरिक अपाङ्गता भएका व्र्शिको सम्मान तथा मवहर्ला 
सिशिकिणको र्लागि व्र्ािसावर्क सीप विकास तागर्लम 
(मवहर्ला सहकािी मार्य त)

200000 ज्रे्ष्ठ नािरिक/अपाङ्गता भएको व्र्शि ि िडाको विगभन्न क्षेत्रमा र्ोिदान 
िने व्र्शिहरुको सम्मान तथा सिशिकिणका विविध कार्यक्रम

200000

िडा शस्थत विगभन्न सडक ममयत 300000 िडा शस्थत विगभन्न सडक ममयत/गनमायण 300000

बासबोट क्र्लब भिन ममयत 200000 बाँसबोट सडक ममयत 200000
ददपज्र्ोती क्र्लब घि ममयत 300000 ददपज्र्ोती क्र्लब घि गनमायण 300000
मवहर्ला सम ह र्लागमस्िती बाध्र्िाधक सामग्री खरिद 100000 जाल्पादेिी िठुी भिन गनमायण र्लागमस्िती 100000
विपद व्र्िस्थापन तथा इन्धन खरिद 600000 भैपिी आउने खचय तथा इन्धन खरिद 600000

३

संिोधन िरिएको र्ोजना/कार्यक्रम तथा बजेट

1 नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

शिक्षक व्र्िस्थापनको र्लागि विद्यार्लर्र्लाई अनदुान

खानेपानी, गसंचाई पोखिी ममयत तथा पाईप खरिद

२ नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

शिक्षक व्र्िस्थापनको र्लागि विद्यार्लर्र्लाई अनदुान

१

२

३ नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

क्र.सं. बजेट/कार्यक्रमको 
क्षेत्र

साविकमा स्िीकृत कार्यक्रम तथा बजेट

६. गसवर्द्चिण नििपागर्लकाको ११ औ ँनिि सभा समक्ष पेि भएको संिोधन प्रस्ताि उपि छर्लर्र्ल ििी तपगसर्ल बमोशजमको बजेट तथा कार्यक्रमहरु संिोधन ििी स्िीकृत िने गनणयर् िरिर्ो । 

िडास्तिी र्ोजना/कार्यक्रम तथा बजेट



बार्लविकास आधािभ त विद्यार्लर् अधेिी नािार्णस्थान 100000 बार्लविकास आधािभ त विद्यार्लर् अधेिी नािार्णस्थान शिक्षक तर्लब भत्ता 100000

र्लागमस्िती आधािभ त विद्यार्लर् र्लागमस्िती व्र्िस्थापन 150000 र्लागमस्िती आधािभ त विद्यार्लर् र्लागमस्िती व्र्िस्थापन शिक्षक तर्लब भत्ता 150000

४ 4 नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

ठुर्लो विक चौतािा स्तिोन्नती 300000 चाखुय जाने ककय रे्लमा  मोटिबाटो स्तिोन्नती 300000

िाज्र्र्लक्ष्मी मा.वि. र्लाई र्गनयचि गनमायण 100000 िाज्र्र्लक्ष्मी मा.वि. मा चेनिेट गनमायण 100000
सानीटाि नेचा सडक खण्डबाट खोर्ला घि जाने सडक गनमायण 200000 र्लतुापबुाट खोर्लाघि सडक गनमायण 200000

300000 ठ र्लोचौि टक्सािचौि मोटिबाटो गनमायण 150000

बन्दना गसंहदेिी आ.वि. बाख्र ेखेर्लमैदान ममयत 150000

150000 थागतयङ िमु्बा आ.वि. नगर्लडाँडा छाना ममयत 50000

नम ना स्िास््र् अमा सम ह सञ्चार्ल 50000
भङ्गेिी चौतािा गनमायण 50000

जरे्लश्विी मशन्दि गनमायण 100000

वििटुाि मा.वि. िर्ल तथा सडक सोगर्लङ 100000

तािेगभि तल्र्लो िैिी घोडेटो बाटो ममयत 50000

100000 बेमौसमी तिकािी खेगत तागर्लम 50000

गसपम र्लक विद्यतु तागर्लम 50000

अपाङ्ग, दगर्लत र्लिार्त र्लशक्षत िियको र्लागि सीपम र्लक तागर्लक 150000 दगर्लत बस्तीमा खानेपानी धािा गनमायण 150000
विगभन्न दैिीप्रकोप विपद व्र्िस्थापन 150000 नािरिक अगभम खीकिण तथा सचेतना कार्यक्रम 150000
वििटुाि मा.वि. स्टेिनिी तथा प्राविगधक शिक्षा आिश्र्क 
पसु्तक खरिद

500000 वििटुाि मा.वि. शिक्षक तर्लब भत्ता 500000

चम्पादेिी समाज भिन ि िडाको र्लागि र्ाउण्डेिन 150000 िडाको प्राङ्गणमा सिुशक्षत िार्ल गनमायण 150000

500000 चम्पापदेिी मा.वि. को शिक्षक तर्लब भत्ता 171000

संस्कृगत संिक्षण कार्यक्रम 329000

150000 वकसान प्रोत्साहन पिुस्काि 100000

नािरिक सचेतना सम ह 50000

450000 िडाका विगभन्न सडक ममयत 380000

बेथखुकय  हेल्थ र्गुनट 70000

५

६

८

७

९

300000वििटुाि मा.वि. हुँदै भजेुर्ल िाउँ ठाडो सडक गनमायण

कार्ायर्लर्को र्लागि ल्र्ापटप, वप्रन्टि ि विद्यतुीर् ब्र्ाकअप

विगभन्न दैिीप्रकोप विपद व्र्िस्थापन

5 नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

9 नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

6 नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

गसपम र्लक विद्यतु प्र्लशम्पङको तागर्लम

८ नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम संस्कृगत संिक्षण

िडाका विगभन्न सडक ममयत

वकसान प्रोत्साहन पिुस्काि तथा दगर्लत जातीको आर्आजयन 
कार्यक्रम

७ नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम



िडा गभत्रका विगभन्न गसंचाई तथा खानेपानी ममयत 300000 िडा गभत्रका विगभन्न गसंचाई तथा खानेपानी पाईप खरिद 300000

विद्यार्लर् िैशक्षक सधुाि कार्यक्रम 200000 विद्यार्लर् व्र्िस्थापन 200000

साविक ज्र्ागमिे िडा नं. ८ मा भीमसेन मशन्दि गनमायण 200000 साविक ज्र्ागमिे िडा नं. ७ मा गभमसेन मशन्दि गनमायण 200000

पणु्र्माता मा.वि. िैशक्षक सधुाि र्ोजना 300000 पणु्र्माता मा.वि. शिक्षक तर्लब भत्ता 300000

आम्जानी िहिी स्िास््र् केन्र भिन ममयत 50000 आम्जानी िहिी स्िास््र् केन्र र्गनयचि खरिद 50000

पािादोभान सडक तथा िडाका िाखा सडकहरुको गनमायण 
तथा स्तिोन्नती

455000 िडाका िाखा सडकहरुको गनमायण तथा स्तिोन्नी 255000

कागर्लका मा.वि. िैशक्षक सधुाि र्ोजना 150000 कागर्लका मा.वि. तर्लब भत्ता 150000

गभरे्लज प्रोर्ाइर्ल गनमायण 70000 समाजसेिी मवहर्ला बहउुदे्दश्र् सहकािी गर्लगमटेड प िायधाि गनमायण 50000

क्षमता विकास अगभम खीकिण कार्यक्रम 50000 िुङ्ग्ग्रबेाँस हुँदै बन भिन सडक गनमायण 50000

शिि मशन्दिदेशख स्िामीको रे्दसम्म मोटिबाटो गनमायण 20000 भैपिी खचय 240000

अल्रे्ल विप्र्लाटे सडक ममयत तथा सोगर्लङ 150000

विप्र्लाटे मशन्दि संिक्षण 50000

1500000 सामदुावर्क िेगडर्ो तथा पत्रपगत्रका 50000

ममयत सधुाि तथा भैपिी खचय 300000

िडा स्तिीर् सडकहरु ममयत सधुाि तथा इन्धन 1150000

ज्रे्ष्ठ नािरिक ददिा सेिा तथा गमर्लन केन्र व्र्िस्थापन 50000 ज्रे्ष्ठ नािरिक गतथय र्ात्रा 50000

बार्लिागर्लकाहरुको मनोिमञ्जनात्मक कार्यक्रम 100000

िडा खेर्लक द विकास कार्यक्रम 100000

गसत्तर्लपिु देशख गर्लपेखोर्ला जाने सडक ममयत तथा स्तिोन्नती 200000 साप्तावहक हाटमा पिपुन्छी बेचविखन कक्ष गनमायण 200000

आकशस्मक कार्यको र्लागि भैपिी आउने खचय 300000 विविध खचय 200000

िोिनुे खड्काटोर्ल चैनपिेु टोर्लसम्म भजुापाते खानेपानी र्लाईन 
विस्ताि र्ोजना

300000
िोिनुे खड्काटोर्ल चैनपिेु टोर्लसम्म भजुापाते खानेपानी र्लाईन विस्ताि 
र्ोजना

400000

12745000 12695000

१०

११

जम्मा 

िडा स्तिीर् प जँीित सधुाि (िडा स्तिीर् सडकहरु)

गसवर्द्चिण नििपागर्लका अन्तियका मा.वि.स्तिीर् छात्रा भगर्लबर्ल प्रगतर्ोगित 
सञ्चार्लन

200000
१2 नं.िडा स्तिीर् 

कार्यक्रम
१२

११ नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

१0 नं.िडा स्तिीर् 
कार्यक्रम

200000अल्रे्ल विप्र्लाटे खानेपानी र्ोजना



कार्यक्रम बजेट रु. कार्यक्रम बजेट रु.
1 महिला, बालाबाललक तथा 

समाज कल्र्ाण उप-शाखा
ज्रे्ष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्रमा आउन जान 
गाडी भाडा

50000 सिुक्षा अवास गिृ व्र्वस्थापन खर्य 50000

उपभोक्ता सलमलत अलभमखुखकिण कार्यक्रम 300000 पूवायधाि हवकास सलमलत अनगुमन तथा 
अवलोकन कार्यक्रम

150000

काललगढ ताललम (NBC अनरुुप भवन लनमायण 
कार्ायन्द्वर्नका लालग)

200000 काललगढ ताललम (NBC अनरुुप भवन 
लनमायण कार्ायन्द्वर्नका लालग)

350000

बजाि क्षेत्रमा जडान गरिएको लस.लस. 
क्र्ामेिा ममयत

४५००००

लड.एस.एल.आि. क्र्ामेिा खरिि २५००००

कार्ायलर्मा अनलाईन हवद्यतुीर् िाखजिी जडान 150000 कार्ायलर्मा नेटवहकय ङ जडान 150000

अण्डामा आत्मा लनभयि तथा पारिवारिक पोषण 
सिुक्षामा सधुाि कार्यक्रम

450000 आ.व.०७९/८० को लबत्तीर् 
सामानीकिणको तर्य को ओखलढुङ्गा 
साप्ताहिक िाटमा पशपुन्द्छी बेर्हवखन 
कक्ष लनमायण (वडा नं. १२ को सिकार्यमा)

450000

वषे हटर्ोसेन्द्टी (मकैर्िी) घााँसको लबउ खरिि 
ढुवानी तथा हवतिण

100000 कृलत्रम गभायधान गने प्राहवलधकलाई 
कृ.ग.िेकडयका आधािमा प्रलत गाई/भैसी 
वापत दिने पारिश्रलमक

100000

नगि खशक्षा र्ोजना लनमायण 300000

प्र.अ. बैठक गोष्ठी 250000

पूवायधाि हवकास शाखा

सामिुाहर्क हवद्यालर्का कक्षा १-३ का 
हवद्याथीको मूल्र्ाङ्कन पखुस्तका/ 
पोटर्ोललर्ो छपाई तथा हवतिण

450000खशक्षा, र्वुा तथा खेलकुि 
शाखा

2

3

5

क्र.सं. बजेट/कार्यक्रमको क्षेत्र
र्ाल ुआ.व.मा स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन गरिएको र्ोजना/कार्यक्रम तथा बजेट

नगिस्तिी र्ोजना/कार्यक्रम तथा बजेट

कलि हप्रन्द्टि खरिि 700000सूर्ना प्रहवलध शाखा

पशसेुवा शाखा4



900000 खोप केन्द्र भवन लनमायण वडा नं. १ 
लसहिर्िण न.पा.

450000

खोप केन्द्र भवन लनमायण वडा नं. ३ 
लसहिर्िण न.पा.

450000

नर्ााँ भवनमा कापेहटङ 900000
नर्ााँ भवनमा पिाय तथा सभा िल 
व्र्वस्थापन

900000

नर्ााँ भवनमा मेर्ि, उपमेर्ि, प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृत तथा अन्द्र् 
कमयर्ािीको कार्य कक्ष व्र्वस्थापन

1000000

3400000 6100000जम्मा

नगिस्तिीर् कार्यक्रम७

खोप केन्द्र भवन लनमायणस्वास्थ शाखा६



सि.नं. स्वीकृत आयोजना तथा काययक्रमको नाम  बजेट रु.

१ असिने खानेपानी योजना दसित टोि सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ 200000

२ दगुाय मन्ददर नन्जक िामदुाद्धयक भवन सनमायणिाई सनरदतरता सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ९ 300000

३ नवराज प्रधानको घरदेन्ख िसुमत न्घसमरेको घरिम्म जोड्ने मोटरबाटो सिद्धिचरण न.पा. ४ 200000

४ शेपाय िंघको स्याब्र ुप्रन्शक्षण तासिम, ओखिढुङ्गा 150000

५ िेसतदेवी स्वास््य मद्धििा िमूि बाख्र ेिामदुाद्धयक भवन ममयत सिद्धिचरण न.पा. वडा नं. ६ 300000

६ रयािे िामान्जक गठुी भवन सनमायण सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ५ 300000

७ भजेुि गठुी जनचेतना भाषा काययक्रम सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ७ 150000

८ िामदुाद्धयक गठुी घर िाकीगाउँ सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. २ 200000

९ द्धवश्वकमाय बाबा मन्ददर सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. २ 100000

१० सतनकदया कासिकादेवी िमाज भवन सनमायण ओखरबोट, सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ 650000

११ कराते तासिम काययक्रम सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. २ 50000

१२ िाखे जात्रा काययक्रम सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. 11 र १२ 100000

१३ तिवुा खेि मैदान सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. १ 300000

१४
सिताराम खसतवडाको घरदेन्ख नरेदर काकीको घरिम्म आउने बाटो ममयत सिद्धिचरण नगरपासिका 
वडा नं. ४

150000

१५ बिपाकय  देन्ख ठूिाघर िुँदै कटुञ्जिेम्म बाटो ममयत सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ११ 400000

१६ िगिगे ढि सनमायण सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ८ १५००००

१७ िगिगे खेिकूि ग्राउण्ड ममयत सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ८ ५००००

१८ नारायणस्थान मा.द्धव. फसनयचर सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ ६५००००

१९ नारायणस्थान मा.द्धव. शौचािय सनमायण सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ ६०००००

२० न्जल्िा खेिकूद द्धवकाि िसमसतिाई नवौँ राद्धिय खेिकूद प्रसतयोसगता खेि तयारी 300000

२१ िाईन्लिङ टे्रि सनमायण तथा िाईन्लिङ प्रसतयोसगता 500000

२२ गिते मिामी प्रसतक्षािय सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ९ 50000

२३ सनघनुी खानेपानी मिुान िंरक्षण सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. १० 1000000

२४ सिद्धिचरण न.पा. वडा नं. १० देन्ख सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ८ िम्म िडक सनमायण 300000

२५ तम ुगरुुङ भाषा प्रन्शक्षण काययक्रम, ओखिढुङ्गा 150000

२६ िभुकदयादेवी िामदुाद्धयक दसित भवन ममयत सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ 300000

२७ खाल्टे सतिवारी िडक सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ 200000

7. तत्काि िञ्चािन गने गरी ११ औ ँनगर िभाबाट स्वीकृत आयोजना/काययक्रम तथा द्धवसनयोन्जत वजेट 



२८ आरुबोट नजज्योसत मा.द्धव. मैदाने मोटरबाटो ममयत सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ६ 600000

२९ न्शक्षक तिब जदतरखानी मा.द्धव. सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ६ 100000

३० रमाइिो डाँडा ढि सनमायण सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ११ 500000

३१ पाटीधारादेन्ख सिंचाई कायायिय िुँदै आयवेुद जाने िडक ममयत सिद्धिचरण न.पा. वडा नं. १२ 400000

३२ असिने खानेपानी योजना सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ 75000

३३ रक्तमािा आ.द्धव.आगेँ जोरधारा न्शक्षक तिब 100000

३४ द्धवसभन्न योजनाको द्धवस्ततृ पररयोजना प्रसतवेदन (परामशय िेवा) 2000000

३५ प्रधानमदत्री रोजगार काययक्रम िमपूरक कोष 4500000

३६ प्र.अ. तथा न्शक्षक डायरी 800000

३७
प्र.अ. भत्ता (िाद्धवक उ.मा.द्धव. मासिक रु.२५००।-, मा.द्धव. कक्षा १-१० मासिक रु.२०००।-, 
आधारभतू १-८ मासिक रु.१५००।- आधारभतू १-५ मासिक रु.१०००।- समसत २०७९ माघ १ 
गतेदेन्ख)

400000

३८ पाइप खररद 500000

३९ भैपरी आउने पूजँीगत तथा चाि ुखचय 3500000

४० टलिार नयाँ िडक गल्छी सनयदत्रण सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ७ 300000

४१ मेची मिाकािी बिुारी िंयकु्त आवाज िियोग, ओखिढुङ्गा 50000

४२ दमाई खोिा खा.पा. योजना सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ५ 200000

४३
न्जल्िा वन कायायियदेन्ख शंकर राजभण्डारीको घरिम्म ढि सनमायण सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. 
१२

400000

४४ न्शक्षक सिकाई िियोग अनदुान 2200000

४५ ििकारी भवन पूवयधार व्यवस्थापन सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. २ 300000

४६ भदुटे झाक्री प्रसतक्षािय सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. २ 100000

४७ सनवायचन कायायिय देन्ख मेघ बिादरु के.िी. को घर िुँदै जािपा मा.द्धव. जाने िडक स्तरोन्नती 300000

४८ मतादाता न्शक्षा काययक्रम िञ्चािन तथा काययकताय पाररश्रसमक 200000

४९ जग्गा वगीकरणका िासग परामशय िेवा 1500000

५० मोटरिाईकि खररद 1000000

५१ सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. ३ को वडा कायायिय फसनयचर खररद 100000

५२ कयरे िमाज िेवा गठुी फसनयचर सिद्धिचरण नगरपासिका वडा नं. १२ 50000

27975000जम्मा


