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कायिक्रम/आयोजना/क्रक्रयाकलाप तर्ि  ववननयोजोत बजटे 

रु. हजारमा 

मस.न.ं कायिक्रम/आयोजना/क्रक्रयाकलापको नाम 
खिि 
शीर्िक 

जम्मा 

८०७७७४०४१०१ टटकापरु नगरपामलका 
१ मेिलमिापकतािहरुका िागी पोशाक खररि - काननु शाखा २११२१ ८५ 

२ मेिलमिापकतािहरुिाई प्रोत्साहन ववववध खिि - काननु शाखा २११३५ २,४० 

३ घर नक्सापास फाईि व्र्वस्थापन - पवूािधार ववकास शाखा २१२२२ ५० 

४ सिंार खिि (मेिलमिाप केन्र) - काननु शाखा २२११२ २५ 

५ मेिलमिाप केन्र व्र्वस्थापन तथा सिंािनका िागी आवश्र्क मसिन्ि, 

छपाई तथा सामाग्री खररि - काननु शाखा 
२२३११ ८० 

६ मेिलमिापकतािहरुको पररिर्पत्र छपाई - काननु शाखा २२३१५ २५ 

७ िोक कलर्ािकारी सिूना तथा सन्िेश प्रवाह कार्िक्रम २२३१५ १०,०० 

८ टीकापरु अस्पतािमा ववशरे्ज्ञ परामशि सेवा अनिुान रकम २२४११ ५५,०० 

९ इनफ्रस्रक्िर म्र्ानेजमेन्ट लसस्टम (IMS) सफ्टवर्र खररि - पवूािधार 
ववकास शाखा 

२२४१२ ५,०० 

१० इिेक्रोननक बञु्लडङ्ग पलमिट लसस्टम (EBPS) सफ्टवर्र खररि - पवूािधार 
ववकास शाखा 

२२४१२ ५,०० 

११ ई अटेनडने्स लसस्टम को िार्ग Software र Device खररि -सिूना तथा 
सिंार प्रववर्ध उपशाखा 

२२४१२ २,५० 

१२ डडञ्जटि लसदटजन िाटिर ववथ टि स्क्रीन -सिूना तथा सिंार प्रववर्ध 

उपशाखा 
२२४१२ ५,०० 

१३ नगरपालिका तथा ववलभन्न शाखा उपशाखा एवम ्वडाहरुका िार्ग 
Software / System खररि तथा सिंािन -सिूना तथा सिंार प्रववर्ध 
उपशाखा 

२२४१२ ७,०० 

१४ सेन्टरिाइज जी पी र्स मोननटररगं लसस्टम तथा डीभाइस खररि -सिूना 
तथा सिंार प्रववर्ध उपशाखा 

२२४१२ ३,०० 

१५ स्माटि रोड डडजाइन सफ्टवर्र खररि तथा तालिम  - पवूािधार ववकास शाखा २२४१२ १,५० 

१६ उपभोक्ता दहत सरंक्षिका िार्ग नमनुा बजार प्रवधिन कार्िक्रम - आर्थिक 
बबकाश शाखा 

२२५१२ १,५० 

१७ उपभोक्ता दहत सरंक्षिका िार्ग बजार अनगुमन तथा िेतनामिुक 
कार्िक्रम - आर्थिक बबकाश शाखा 

२२५१२ ४,०० 

१८ टोि ववकास ससं्थाका पिार्धकारी ,मदहिा समहु सलमती ,बािक्िवका, 
बािअर्धकार सलमती,अपांगता समन्वर् सलमतीका पिार्धकारीहरुको िागी 
िरै्गकं दहसंा न्र्नूीकरि सम्बर्ध अलभमखुखकारि कार्िक्रम - मदहिा 
बािबालिका शाखा 

२२५१२ १,०० 
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१९ पवूािधार शाखामा कार्िरत प्राववर्धक जनशञ्क्तको िार्ग क्षमता ववकास 
कार्िक्रम - पवूािधार ववकास शाखा 

२२५१२ ३,०० 

२० मेिलमिापकतािहरुका िागी मेिलमिाप सम्बन्धी क्षमता अलभवदृ्र्ध 
कार्िक्रम - काननु शाखा 

२२५१२ २,५० 

२१ िाग ूऔर्ध िवु्र्र्सनी, साइवर अपराध, Traffic ननर्महरु तथा वाि र्ौन 
अञ्श्ििता सम्बन्धी जनिेतनामिूक कार्िक्रम - काननु शाखा 

२२५१२ १,७० 

२२ व्र्वसार् कर तथा घर बहाि करको िगत सकंिन सम्बञ्न्ध घरिैिो 
कार्िक्रम-राजश्व 

२२५१२ १,०० 

२३ सडक मानव मकु्त नगरपालिका घोर्िा सम्बञ्न्ध कार्िक्रम २२५१२ २,०० 

२४ "स्थानीर् उद्र्ोग िताि, सचिािन, व्र्वस्थापन र ननर्मन सम्बन्धी ऐन/ 
ननर्माविीको कार्ािन्वर्नका िार्ग सरोकारवािाहरुिाई अलभमखुखकरि 
कार्िक्रम - आर्थिक बबकाश शाखा 

२२५२२ १,५० 

२५ अपांगता पररिर् पत्र कार्िववर्धमा उलिेख भएबमोञ्जम पालिकाको ववकट 
स्थानमा अपागंता पररिर् पत्र ववतरि लशववर सचंिािन - मदहिा 
बािबालिका शाखा 

२२५२२ १,०० 

२६ अपांगता सहार्क सामाग्री खररि तथा ववतरि कार्िक्रम - मदहिा 
बािबालिका शाखा 

२२५२२ ४,०० 

२७ अपांगता साहार्क सामाग्री  नापजाि तथा प्रारञ्म्भक पदहिान कार्िक्रम - 
मदहिा बािबालिका शाखा 

२२५२२ ७० 

२८ आमा सगं उपमेर्र कार्िक्रम (सतु्केरी आमािाई पोर्ि) २२५२२ १०,०० 

२९ आर्वेुि और्धािर्को कम्पाउन्डमा माटो पटानी २२५२२ १,०० 

३० आर्वेुि और्धािर्को बरन्डा र कोठाको भईु ममित २२५२२ १,०० 

३१ आर्वेुि र्ोग लशववर कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

३२ उत्कृष्ट उद्र्मीिाई सम्मान कार्िक्रम - आर्थिक बबकाश शाखा २२५२२ १,०० 

३३ उपमेर्र  दटकापरु  नमनुा श्रम सहकारी स्थापना ,प्रबधिन, बबकास  र बबस्तार 
कार्िक्रम 

२२५२२ १५,०० 

३४ उपमेर्र अनाथि असहार् छात्रवनृत कार्िक्रम २२५२२ १०,०० 

३५ एकि मदहिा, आिीबासी जनजाती,अलपसखं्र्कं ,द्वन्िवपडडत,िलित 
मदहिाहरुको िागी मागमा आधाररत स्वरोजगारमिुक तालिम - मदहिा 
बािबालिका शाखा 

२२५२२ २,०० 

३६ औद्र्ोगीक ग्राम स्थापनाका िार्ग  सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा पवुािधार 
ववकासका िार्ग  

२२५२२ १०,०० 

३७ कर दिवस र कर सप्ताह मनाउने र असि करिातािाई सम्मान गने 
कार्िक्रम-राजश्व 

२२५२२ ३,०० 

३८ कमििारी क्षमता ववकास -प्रशासन शाखा २२५२२ १,०० 

३९ कमििारी वववरि अधर्ाबर्धक -प्रशासन शाखा २२५२२ २५ 

४० केराको उत्पािनमा बदृ्र्ध तथा बजारीकरि सहर्ोग कार्िक्रम  २२५२२ ८,०० 
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४१ ककशोर ककशोरीहरुको िागी जीवन उपर्ोगी तालिम(ककशोराबस्था र 
पररवतिन,र्ौन तथा प्रजनन स्वास््र् ,िेिीबटेी बिेववखन,र्ौन िवु्र्र्बहार 
तथा बच्ने उपार्हरु,मदहनावारी, बािवववाह र र्सको असर सम्बञ्न्ध) - 
मदहिा बािबालिका शाखा 

२२५२२ ७५ 

४२ खानेपानी,  सरसफाई तथा ववपद् सम्बन्धी अनगूमन कार्िक्रम  -ववपि शाखा २२५२२ १,०० 

४३ खानेपानी, सरसफाई तथा ववपद् समीक्षा कार्िक्रम -ववपि शाखा २२५२२ ५० 

४४ गड़उेिा मि खररि -पाकि  व्र्वस्थापन २२५२२ ५० 

४५ गरै सरकारी सघं ससं्थाहरु र ववर्र्गत शाखाहरुसगं िौमालसक 
समन्वर्र्त्मक बठैक 

२२५२२ १,५० 

४६ गरैसरकारी स्घ ससं्थाहरुद्धारा स्िालित कार्िक्रमहरुको अनगुमन र 
सलमक्षा बठैक 

२२५२२ २,०० 

४७ घटना ितािका सिूना फारामहरुकाेे मिु अलभिेख तर्ार गरी िेबलिङ तथा 
डडञ्जटाइजेशन - पञ्चजकरि उपशाखा 

२२५२२ ४,५० 

४८ जनतासगं मेर्र उपमेर्र कार्िक्रम २२५२२ १९,२६ 

४९ जनतासगं मेर्र उपमेर्र कार्िक्रम २२५२२ ७३ 

५० जनप्रनतननधी क्षमता ववकास -प्रशासन शाखा २२५२२ १,०० 

५१ जिवार् ुअनकूूिन सम्बन्धी तालिम तथा अलभमखूीकरि कार्िक्रम-ववपि 
शाखा 

२२५२२ २,०० 

५२ जिस्रोतको सरंक्षि तथा सम्बद्िधन सम्बन्धी जनिेतना मिुक 
तालिम/कार्िक्रम -ववपि शाखा 

२२५२२ १,०० 

५३ जेष्ठ नागररकहरुको िागी दिवासेवा केन्र सचंिािन - मदहिा बािबालिका 
शाखा 

२२५२२ १,५० 

५४ टीकापरु पाकि िाई प्िाञ्ष्टक मकु्त क्षते्र बनाउन ववलभन्न र्ोजना तथा 
कार्िक्रम  

२२५२२ ५,०० 

५५ नगर क्षेत्र लभत्रका ख्र्ानत प्राप्त व्र्ञ्क्तहरुिाई सम्मान कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

५६ नगर प्रोफाइिका आधारमा ववपन्न नागररकहरुको ञ्जववकोपाजिनमा सधुार 
लर्ाउन वडा कार्ाििर्, ववर्र्गत कार्ाििर् र ग.ैस.स.ंबाट त्र्ांक सकंिन 
गनुिका साथै स्थिगत रुपमा वववरि अद्र्ावर्धक कार्िक्रम - आर्थिक 
बबकाश शाखा 

२२५२२ १,५० 

५७ नगर ववकास र्ोजनाहरुको प्रगनत प्रकाशन तथा प्रसारि २२५२२ ५,०० 

५८ नगर सभाको बठैक सिंािन प्रकक्रर्ा सम्बन्धी अलभमखुखकरि कार्िक्रम - 
काननु शाखा 

२२५२२ १,१० 

५९ नगरपालिकामा िताि भएका िलित, मकु्त कमरै्ा, मकु्त कमिहरी, िोपोन्मखु 
तथा सीमान्कृत कृर्कहरु आवद्ध कृर्क समहुहरुिाई र्न्त्र उपकरि तथा 
अन्र् सामाग्री सहर्ोग 

२२५२२ ५,०० 

६० नेटवाककिं ग तथा सभिर मेनेजमेन्ट सम्बन्धी क्षमता अलभवदृ्र्ध तालिम -
सिूना तथा सिंार प्रववर्ध उपशाखा 

२२५२२ १,०० 
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६१ न्र्ानर्क सलमनतका सरं्ोजक, सिस्र्, तथा कमििाररहरुका िागी न्र्ार् 
सम्पािन सम्बन्धी क्षमता अलभवदृ्र्ध कार्िक्रम - काननु शाखा 

२२५२२ १,५० 

६२ नागररक बडापत्र ननमािि तथा अध्र्ावर्धक -प्रशासन शाखा २२५२२ ५० 

६३ ननमखिी खररि -पाकि  व्र्वस्थापन २२५२२ ७५ 

६४ ननर्मन क्षेत्रार्धकार लभत्र रहेका उद्र्ोगहरुको ननर्मन, अनगुमन तथा 
सलमक्षा बठैक सचिािन - आर्थिक बबकाश शाखा 

२२५२२ १,०० 

६५ ननशलुक रक्त सिंार सेवा कार्िक्रम २२५२२ ५,०० 

६६ प्िाञ्स्टक जन्र् फोहोर न्र्नुीकरि सम्बन्धी सरोकारवािासगं अन्तरकक्रर्ा, 
गोष्ठी, तथा रार् सलिाह सझुाब सकंिन कार्िक्रम -ववपि शाखा 

२२५२२ १,५० 

६७ पाकि मा बती जडान तथा ममित -पाकि  व्र्वस्थापन २२५२२ १,०० 

६८ पाकि मा सरसफाइको काम  -पाकि  व्र्वस्थापन २२५२२ २,०० 

६९ फोहरा ममित तथा सधुार -पाकि  व्र्वस्थापन २२५२२ ५० 

७० फोहोर व्र्वस्थापन सम्बन्धी जनिेतना मिुक कार्िक्रम -ववपि शाखा २२५२२ ३,०० 

७१ फोहोर व्र्वस्थापनका िार्ग थप जनशञ्क्त पररिािन -ववपि शाखा २२५२२ १,०० 

७२ बकृ्षा रोपि कार्िक्रम -ववपि शाखा २२५२२ १,०० 

७३ बढघर सहार्क बढघर र्िराकी भिमन्सा टोि ववकास िगार्त वडामा 
रहेका अगवुा समाजसेववहरुका िार्ग एकृककत सम्पनत तथा मािपोत कर 
सम्बञ्न्ध अनलुशक्षि कार्िक्रम-राजश्व 

२२५२२ २,०० 

७४ बावर्िक सलमक्षा -प्रशासन शाखा २२५२२ ७५ 

७५ बाि कोर् ( तथा उद्िार तथा राहात) - मदहिा बािबालिका शाखा २२५२२ ५० 

७६ बािश्रम न्र्नूनकरिको िागी बािश्रलमकका पररवारका सिस्र्हरुको िागी 
आर्िआजिनमिुक तालिम - मदहिा बािबालिका शाखा 

२२५२२ २,०० 

७७ बािश्रमीकहरुको त्र्ांक सकंिनका िागी घरधुरी सवेक्षि (बािश्रममकु्त 
स्थानीर् तह घोर्िा  कार्िववर्ध २०७७ अनसुार) - मदहिा बािबालिका 
शाखा 

२२५२२ १,५३ 

७८ बािश्रमीकहरुको त्र्ांक सकंिनका िागी घरधुरी सवेक्षि (बािश्रममकु्त 
स्थानीर् तह घोर्िा  कार्िववर्ध २०७७ अनसुार) - मदहिा बािबालिका 
शाखा 

२२५२२ १,४६ 

७९ भपैरी आउने र आकञ्स्मक िाि ुतथा कार्िक्रम खिि (कार्िपालिकाको 
ननििर्ानसुार) 

२२५२२ ५,९३ 

८० भपैरी आउने र आकञ्स्मक िाि ुतथा कार्िक्रम खिि (कार्िपालिकाको 
ननििर्ानसुार) 

२२५२२ २४,०६ 

८१ भरैबनाथ पजुा -पाकि  व्र्वस्थापन २२५२२ ३० 

८२ मध्र्कालिन खिि सरंिना MTEF ननमािि २२५२२ १०,०० 

८३ मेर्र तथा उपमेर्र कप िगार्त अन्र् खेिकूि कार्िक्रम २२५२२ १५,०० 

८४ मेर्र प्राववर्धक लशक्षा छात्रवनृत कार्िक्रम २२५२२ ११,०० 

८५ मेर्र सगं र्वुा खेिकुि कार्िक्रम सिंािन  २२५२२ १४,२२ 



 

78 
 

८६ मेिलमिाप केन्र र मेिलमिापकतािहरुिाई सम्मान कार्िक्रम - काननु 
शाखा 

२२५२२ ३० 

८७ मदहिा ववकास कार्िक्रम अन्तगित गदठत मदहिा समहु ,सलमतीका 
सिस्र्हरुको िागी लसपमिुक तालिम - मदहिा बािबालिका शाखा 

२२५२२ १,५० 

८८ मदहिा ववकास कार्िक्रम अन्र्तगत गदठत मदहिासमहु सलमतीका 
सिस्र्हरुववि साथ सम्पकि  तथा भेटघाट कार्िक्रम - मदहिा बािबालिका 
शाखा 

२२५२२ ५० 

८९ राजश्व वदृ्र्ध र व्र्वस्थापनका िार्ग ववर्र् ववज्ञसगं परामशि तथा 
सरोकारवािा सगं छिफि कार्िक्रम-राजश्व 

२२५२२ २,०० 

९० िरै्गकं दहसाको बतिमान र ववगतको अवस्था बारेमा सरोकारवािा ववि 
अन्र्तकक्रर्ा कार्िक्रम(िरै्गकं दहसंा सम्बञ्न्ध काम गने  सघं ससं्था,कार्ाििर्, 

वडा स्तरमा रहेका सलमती ससं्थाहरुववि) - मदहिा बािबालिका शाखा 

२२५२२ ५० 

९१ िरै्गकं दहसंावपडडत हरुको िागी राहातकोर् कार्िक्रम - मदहिा बािबालिका 
शाखा 

२२५२२ ३० 

९२ वडा कार्ाििर् तथा नगरपालिकामा कार्िरत कमििारीहरुका िार्ग कम्प्र्टुर 
एवम ्Software तालिम -सिूना तथा सिंार प्रववर्ध उप शाखा 

२२५२२ १,५० 

९३ वडा न ं१ िेखख ९ सम्मका करिाताहरुकािार्ग करिाता लशक्षा कार्िक्रम-
राजश्व 

२२५२२ ४,०० 

९४ वन वातावरि कार्िक्रम २२५२२ ५,०० 

९५ व्र्वसानर्क रुपमा गररएका तरकारी, केरा तथा अन्र् फिफुि खेतीका 
ववपिजन्र् घटनाका कारि हुन सक्ने क्षतीिाईतसे्रो पक्षमा जोखीम 
हस्तान्तरि गनि ववमा कार्िक्रममा ववर्शे अनिुान  

२२५२२ ५,०० 

९६ वातावरि दिवस िगार्त वातावरि सरंक्षि सम्बञ्न्ध िेतनामिुक 
कार्िक्रम-ववपि शाखा 

२२५२२ २,०० 

९७ वातावरि मतै्री वडा घोर्िा कार्िक्रम -ववपि शाखा २२५२२ ३,५० 

९८ वववत्तर् सशुासन तथा आर्थिक प्रशासन क्षमता अलभवदृ्र्ध कार्िक्रम २२५२२ ५,०० 

९९ ववपि तथा प्रकोप व्र्वस्थापन २२५२२ १,५०,०० 

१०० ववपद् व्र्वस्थापन सम्बञ्न्ध क्षमता ववकास/िेतनामिुक कार्िक्रम -ववपि 
शाखा 

२२५२२ ३,५० 

१०१ ववलभन्र दिवस, सभा समारोहहरु उत्सव र स्थानीर् ससं्कृनत प्रविद्धन 
कार्िक्रम सिंािन 

२२५२२ ५,०० 

१०२ सघं, प्रिेश, स्थानीर् तह र अन्र् ननकार् सगंको सहकार्िमा िक्षक्षत वगिका 
व्र्ञ्क्तहरुिाई व्र्ावसानर्क सीप ववकास तालिम कार्िक्रम - आर्थिक 
बबकाश शाखा 

२२५२२ ८,०० 

१०३ सघंसस्थाहरुसगं साझिेारी कार्िक्रम (टोि ववकास ससं्था पररिािन, 

क्षमताववकास िगार्त अन्र् गरै सरकारी सघंससं्थासूँग साझेिारी) 
२२५२२ १०,०० 

१०४ स्थिगत कर सकंिन तथा सफ्टवेर्र अध्र्ावर्धक तथा मालसक सलमक्षा 
कार्िक्रम राजश्व 

२२५२२ १,०० 
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१०५ स्थाननर् तह बीि अनभुव आिान प्रिान कार्िक्रम २२५२२ ५,०० 

१०६ स्थानीर् तहको अर्धकारका ववर्र्मा ननमािि गररने ववलभन्न ऐन, काननूका 
ववर्र्मा अन्तरकक्रर्ा कार्िक्रम - काननु शाखा 

२२५२२ १,३० 

१०७ स्थानीर् िगानी प्रवद्िधनका िार्ग स्थानीर् िगानी सवंाि वा भेिा 
कार्िक्रम - आर्थिक बबकाश शाखा 

२२५२२ १,०० 

१०८ सरकारी/ ग.ैस.स.ं/ सहकारी/ कृर्क समहू/ कृवर् प्राववर्धक लशक्षािर् सगंको 
सहकार्िमा िघ ुउद्म ववकासका िार्ग मेड मोडिेमा आधाररत सहर्ोग 
कार्िक्रम - आर्थिक बबकाश शाखा 

२२५२२ ६,०० 

१०९ सशुासन तथा ससं्थागत ववकास सलमनतका पिार्धकारीहरुबाट स्थिगत 
ननरीक्षि, अन्तरकक्रर्ा -प्रशासन शाखा 

२२५२२ ५० 

११० सहकारी ननर्मन, अनगुमन तथा सलमक्षा बठैक सचिािन - आर्थिक 
बबकाश शाखा 

२२५२२ १,५० 

१११ सहकारी ससं्थाका सिस्र्, पिार्धकारी र कमििारीहरुको क्षमता ववकास 
कार्िक्रम -आर्थिक बबकाश शाखा 

२२५२२ ४,५० 

११२ सामिुानर्क पश ुिौपार्ा व्र्वस्थापन कार्िक्रम २२५२२ २०,०० 

११३ सामिुानर्क ववद्र्ािर् सिंािन तथा ववद्र्ािर्का ननञ्ज लशक्षक र 
कमििारी व्र्वस्थापन अनिुान 

२२५२२ २,१०,०० 

११४ सामाञ्जक पररक्षि-प्रशासन शाखा २२५२२ ३,०० 

११५ सामाञ्जक सरुक्षा भत्ता नववकरि तथा अद्र्ावर्धक लशवर सिंािन 
कार्िक्रम - पञ्चजकरि उपशाखा 

२२५२२ ३,०० 

११६ साबिजननक सनुवुाई -प्रशासन शाखा २२५२२ १,०० 

११७ साविजननक सनुवुाई कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

११८ सास ुबहुारी अन्र्तकक्रर्ा कार्िक्रम (गभिवती तथा बािबालिकाको पोर्ि 
सधुार सम्बन्धमा) - मदहिा बािबालिका शाखा 

२२५२२ ७५ 

११९ हाम्रो टीकापरु रेडडर्ो कार्िक्रम सिंािन २२५२२ १,५० 

१२० होम टु हञ्स्पटि कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

१२१ आर्वेुि और्धािर्को पछाडड र पवुिको भाग वप वप लस ढिान गने २२५२९ १,०० 

१२२ आर्वेुि और्धािर्को पखािि ममित २२५२९ १,०० 

१२३ आर्वेुि और्धािर्मा व्र्वस्थापन खिि २२५२९ १,०० 

१२४ आर्वेुि मदहिा स्वर्मसेववकाहरुिाई आर्वेुि जनितेना मिुक तालिम २२५२९ २,०० 

१२५ नगर लभत्रका पर्िटककर् र साूँस्कृनतक महत्वका क्षते्र सरंक्षि र प्रवद्िधनका 
िार्ग व्र्वस्थापन खिि 

२२५२९ ३,०० 

१२६ स्थाननर् आपतकालिन सिंािन केन्र (LEOC) सिंािन तथा व्र्वस्थापन २२५२९ २,०० 

१२७ ह्रामी छोरी प्र्ारी छोरी कार्िक्रम २२५२९ १०,०० 

१२८ राजश्व सम्बञ्न्ध अनगुमन तथा सलमक्षा कार्िक्रम- राजश्व २२६११ २,०० 

१२९ न्र्ानर्क सलमनत, ववधेर्क सलमनतका सरं्ोजक र कमििारीहरुका िागी 
अन्तर प्रिेश स्तरीर् स्थानीर् तहको अध्र्र्न अविोकन भ्रमि कार्िक्रम 
- काननु शाखा 

२२६१२ २,०० 
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१३० मेिलमिापकतािहरुको अन्तर प्रिेश स्तरीर् स्थानीर् तहको अध्र्न 
अविोकन भ्रमि कार्िक्रम - काननु शाखा 

२२६१९ ३,५० 

१३१ गेट नञ्जकको गोिाम घर ममित -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ ७५ 

१३२ गोिघर ममित -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ १,०० 

१३३ पाकि मा घास काटने मेलसन खररि तथा ममित -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ २,०० 

१३४ पाकि मा ववलभन्न फुटकर सामान खररि -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ २,२० 

१३५ वपञ्क्नक स्पटको खानेपानी टर्ांकीको थप पवूािधार ननमािि   -पाकि  
व्र्वस्थापन 

२२७११ १,०० 

१३६ बोट बबरुवािाई बाख्राको मि खररि -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ १,५० 

१३७ बोट ववरुवा खररि -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ १,०० 

१३८ बोट ववरुवाको ववर्ािी र लभटालमन खररि -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ २,०० 

१३९ म्र्ाि तामेलिका िागी ववववध खिि - काननु शाखा २२७११ २५ 

१४० मेिलमिापकेन्रिाई ववववध खिि - काननु शाखा २२७११ १,१० 

१४१ मेिलमिापकतािहरुको नगर स्तरीर् सचजािको सलमक्षा गोष्ठी सिंािनका 
िागी ववववध खिि - काननु शाखा 

२२७११ २० 

१४२ लसजनि बबउ खररि   -पाकि  व्र्वस्थापन २२७११ १,०० 

१४३ आन्तररक ऋिको ब्र्ाज २४२११ ७,०० 

१४४ सादहत्र् किा र ससं्कृनत सरंक्षि कार्िक्रम २५३१४ ५,०० 

१४५ थप जनशञ्क्त व्र्वस्थापन (िश ैर नतहार र नर्ाूँ बर्ि )-पाकि  व्र्वस्थापन २७२११ २,५० 

१४६ ववजर्नगरको सामिुानर्क अधुरो भवन ननमािि ३११११ १४,७५ 

१४७ टीकापरु पाकि मा रहेको ववरेर एश्र्वर्ि गहृको ममित सम्भार ३१११२ २०,०० 

१४८ वडघर घर ननमािि  वडा नंे ं. १ सलमनतपरु ३१११२ १०,०० 

१४९ वडघर घर ननमािि  वडा नंे ं. ३ नघर्ा ३१११२ १०,०० 

१५० वडघर घर ननमािि  वडा नंे ं. ५ भगरैर्ा ३१११२ १०,०० 

१५१ वडघर घर ननमािि  वडा नंे ं. ६ मौरननर्ा ३१११२ १०,०० 

१५२ ववरेन्र ववद्र्ामञ्न्िरको छात्रवास पररसरमा रत्नप्रसाि स्मनृत भवन ननमािि ३१११२ ५३,३७ 

१५३ मोटरसाइकि खररि ३११२१ २०,०० 

१५४ हिकुा सवारी साधन ३११२१ ६०,०० 

१५५ मेलशनरी  औजार तथा इिके्टोननक सामाग्रीहरु खररि ३११२२ ३०,०० 

१५६ स्क्र्ानर मेलशन खररि - पवूािधार ववकास शाखा ३११२२ १,०० 

१५७ फननििर तथा कफक्िसि ३११२३ २५,०० 

१५८ अस्नेहरी पक्की सडक िेखी कोठारपरु हुिै पाकि रोड करुिा वोडडिंङ् स्कुि 
जोडने बोटो सम्म र  लसतापरु मोहन वहािरु राविको घर अगाडड िेखी 
बबस्टान टोि हुिै रानीकुिा सम्मको वाटो रेखाङ्कन सदहत कािोपत्र े
आर्ोजना-वडा न ं२ 

३११५१ ८०,०० 

१५९ उदििपरु िेखख मननकापरु हुिै पहाडडपरु जाने बाटो कािोपत्र े(एक वडा एक 
गौरवको आर्ोजना वडा न.ं ५) 

३११५१ ८०,०० 



 

81 
 

१६० कोिैपरु ञ्स्थत सलुमत्री थरुननको घर िेखख आम्बासा हुूँिै श्री जनप्रकाश 
आधारभतू बबद्र्ािर् सम्म र बाघमारा उििहुवापरु जोड्ने बाटो कािोपत्र-े
वडा न ं४ 

३११५१ ८०,०० 

१६१ झुगा शकंर कुवरको घर िेखख टाडा हुिै बौननर्ा सपिराजको घर हुिै वडा न.ं 
८ को लसमाना सम्मको बाटो बािोपत्र े(एक वडा एक गौरव वडा न.ं ९) 

३११५१ ५०,०० 

१६२ टीकापरु १ ञ्स्थत दहक्मत बढुाको घर िेखख तप्त बोगटीको घर सम्म 
कािो पत्र ेननमािि  

३११५१ १२,०० 

१६३ टीकापरु १ दहम्मतपरु नेत्र बमको घर िेखख राञ्जपरु कैिािी एर्ग्रकलिर 
सम्मको बाटो कािो पत्र े 

३११५१ २५,०० 

१६४ पश ुक्वारेन्टाइन सत्ती िेखी किाििी मा. वव. सत्ती हुिै बासिेुव राज 
भण्डारीको घर सम्म र पे्रमिाि शे्रष्ठ िोक िेखी डडववपरु जाने सडकमा 
कािोपत्र े- वडा न.ं ७ 

३११५१ ८०,०० 

१६५ बनगाउ उत्तरपरुुवा नर बहािरु िौधरीको घर िेखख सरस्वती मा वव हुूँिै वडा 
न ३ को लसमाना जोड्ने सडक कािोपत्र ेननमािि  - वडा न ं१ 

३११५१ २०,०० 

१६६ बनगाउ वविपरुुवा नर बहािरु िौधरीको घर िेखख वडा न ३ को लसमाना 
जोड्ने सडक कािोपत्र ेननमािि -वडा न ं१ 

३११५१ ६०,०० 

१६७ बेिवुाबोझी िेखख भगवानपरु सम्मको बाटो कािो पत्र े- कमािगत - वडा न ं
६ 

३११५१ ४०,०० 

१६८ राञ्जपरु वपपि िोक िेखख उत्तर िाहुराम िौधरीको घर हुिै भगरैर्ा 
मनभझुावन थारुको घर सम्म माटो पटानी तथा ग्राभेि  

३११५१ १०,०० 

१६९ रामपरु अगाडी रहेको पञ्क्क कलभटि िेखख दहमािर् माध्र्लमक बबद्धािर् 
जाने सडक कािोपत्र ेननमािि आर्ोजना -वडा न ं3 

३११५१ ८०,०० 

१७० वडा कार्ाििर् िेखख खक्रौिा भन्सार जोड्ने बाटो कािोपत्र े-वाि न ं८ ३११५१ ८०,०० 

१७१ वडा कार्ाििर् िेखख वडा न ं७ को लसमाना जोड्ने बाटो कािो पत्र े-वडा न ं
६ 

३११५१ ४०,०० 

१७२ वडा न.ं ७ को नतनकुने िवक िेखख िजुिनपरु हुिै हुिाकी रोड जोडने बाटो 
कािोपत्र(े एक वडा एक गौरव वडा न.ं ९) 

३११५१ ३०,०० 

१७३ ववशािनगर काठेपिु िेखी ४ नम्बर गलिी हुिै िेउवाको घर िेखी तकि  
रेग्मीको घर सम्म र वन कार्ाििर् िेखी िार्कपरु लशववर सम्म ग्राभेि 

३११५१ ५,०० 

१७४ ह्र्मु पाइप खररि ३११५४ २५,०० 

१७५ केञ्न्रर् समपरुक ३११५९ ८०,०० 

१७६ किाििी मा.वव. टीकापरु –१, ब्िक न ं११ को िमेना गहृ ननमािि ३११५९ १०,०० 

१७७ जनर्दु्ध तथा शदहि स्मतृी पाकि को गरुुर्ोजना - तर्ार _ ननमािि तथा 
पवुािधार ववकासका िार्ग  

३११५९ २५,०० 

१७८ ज्र्ोनत आधारभतु ववद्र्ािर्मा टहरा ननमािि  ३११५९ ५,०० 

१७९ नगरपालिकाका मखु्र् िोकहरुमा लसलसक्र्ामरा जडान ३११५९ १०,०० 

१८० पतन्जिी र्ोगाश्रम ब्िक न ं३३ मा माटोपटानी तथा पवुािधार ननमािि ३११५९ ८,०० 

१८१ प्रिेश समपरुक कोर् ३११५९ २५,०० 



 

82 
 

१८२ ममित सम्भार कोर् ३११५९ २५,०० 

१८३ वडघर घर ननमािि  वडा नंे ं. १ िक्षक्षि बनगाउं ३११५९ १०,०० 

१८४ शदहि स्मतृी जनस्वास््र् सहकारी ससं्थाको भवन ननमािि ३११५९ १०,०० 

१८५ सत्तीमा व्र्ाडलमन्टन हि ननमािि  ३११५९ २५,०० 

१८६ समपरुक म्र्ार्िङ ३११५९ १,५७,९७ 

१८७ समपरुक म्र्ार्िङ ३११५९ ९१,५९ 

१८८ समपरुक म्र्ार्िङ ३११५९ ९०,९३ 

१८९ समपरुक म्र्ार्िङ ३११५९ २,५४,५० 

१९० भपैरर आउने र आकञ्स्मक पूूँञ्जगत तथा कार्िक्रम खिि (कार्िपालिकाको 
ननििर्ानसुार) 

३१५११ ३०,०० 

८०७७७४०४१०२ टटकापरु नगरपामलका(प्रशासननक) 
१९१ एम.आइ.एस. अपरेटर तथा कफलड सहार्कको तिब २११११ ४,७५ 

१९२ करार सेवा शलुक (केन्र र वडामा कार्िरत स.िा., का.स.,सरसफाईकमी र 
स.इ. अ.स.इ) 

२११११ १,०३,५० 

१९३ करार सेवा शलुक (कृवर् सेवा र पश ुतफि का करार तथा अन्र् करारका सब ै
कमििारीहरु) 

२११११ २८,७५ 

१९४ पाररश्रलमक कमििारी २११११ २,४२,०० 

१९५ पाररश्रलमक कमििारी २११११ १,४९,०० 

१९६ पोशाक २११२१ ८,०० 

१९७ महंगी भत्ता २११३२ १७,०० 

१९८ कमििारीको बठैक भत्ता २११३४ २५,०० 

१९९ अन्र् भत्ता २११३९ १५,०० 

२०० पिार्धकारी बठैक भत्ता २११४१ १०,०० 

२०१ पिार्धकारीअन्र् सबुबधा २११४२ १,२०,०० 

२०२ कमििारी कलर्ाि कोर् २१२१४ २०,०० 

२०३ पानी तथा बबजुिी २२१११ ३७,३० 

२०४ पानी महशिु (वडा न.ं १) २२१११ ३० 

२०५ पानी महशिु (वडा न.ं २) २२१११ ३० 

२०६ पानी महशिु (वडा न.ं ३) २२१११ ३० 

२०७ पानी महशिु (वडा न.ं ४) २२१११ ३० 

२०८ पानी महशिु (वडा न.ं ५) २२१११ ३० 

२०९ पानी महशिु (वडा न.ं ६) २२१११ ३० 

२१० पानी महशिु (वडा न.ं ७) २२१११ ३० 

२११ पानी महशिु (वडा न.ं ८) २२१११ ३० 

२१२ पानी महशिु (वडा न.ं ९) २२१११ ३० 

२१३ सिंार महसिु २२११२ १३,६५ 

२१४ सिंार महसिु (वडा न.ं १) २२११२ १५ 

२१५ सिंार महसिु (वडा न.ं २) २२११२ १५ 



 

83 
 

२१६ सिंार महसिु (वडा न.ं ३) २२११२ १५ 

२१७ सिंार महसिु (वडा न.ं ४) २२११२ १५ 

२१८ सिंार महसिु (वडा न.ं ५) २२११२ १५ 

२१९ सिंार महसिु (वडा न.ं ६) २२११२ १५ 

२२० सिंार महसिु (वडा न.ं ७) २२११२ १५ 

२२१ सिंार महसिु (वडा न.ं ८) २२११२ १५ 

२२२ सिंार महसिु (वडा न.ं ९) २२११२ १५ 

२२३ इन्धन (पिार्धकारी) २२२११ १५,०० 

२२४ इन्धन (कार्ाििर् प्रर्ोजन) २२२१२ २३,६० 

२२५ इन्धन (वडा न.ं १) २२२१२ ६० 

२२६ इन्धन (वडा न.ं २) २२२१२ ६० 

२२७ इन्धन (वडा न.ं ३) २२२१२ ६० 

२२८ इन्धन (वडा न.ं ४) २२२१२ ६० 

२२९ इन्धन (वडा न.ं ५) २२२१२ ६० 

२३० इन्धन (वडा न.ं ६) २२२१२ ६० 

२३१ इन्धन (वडा न.ं ७) २२२१२ ६० 

२३२ इन्धन (वडा न.ं ८) २२२१२ ६० 

२३३ इन्धन (वडा न.ं ९) २२२१२ ६० 

२३४ सवारी साधन ममित खिि २२२१३ २५,०० 

२३५ बबमा तथा नवीकरि खिि २२२१४ १०,०० 

२३६ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि २२२९१ ११,०० 

२३७ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि ४ २२२९१ १,०० 

२३८ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं १ २२२९१ १,०० 

२३९ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं २ २२२९१ १,०० 

२४० अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं ३ २२२९१ १,०० 

२४१ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं ५ २२२९१ १,०० 

२४२ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं ६ २२२९१ १,०० 

२४३ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं ७ २२२९१ १,०० 

२४४ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं ८ २२२९१ १,०० 

२४५ अन्र् सम्पवत्तहरूको सिंािन तथा सम्भार खिि वडा न.ं ९ २२२९१ १,०० 

२४६ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री २२३११ ४९,६० 

२४७ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वड न.ं ६) २२३११ १,६० 

२४८ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वड न.ं ७) २२३११ १,६० 

२४९ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वड न.ं ८) २२३११ १,६० 

२५० मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वड न.ं ९) २२३११ १,६० 

२५१ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वडा न.ं १) २२३११ २,६० 

२५२ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वडा न.ं २) २२३११ १,६० 

२५३ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वडा न.ं ३) २२३११ १,६० 



 

84 
 

२५४ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वडा न.ं ४) २२३११ १,६० 

२५५ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री (वडा न.ं ५) २२३११ १,६० 

२५६ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ ५,०० 

२५७ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन िमकि सक्सन मलेसन टर्ाक्टर िगार्तका सब ै
सवारी साधनहरु 

२२३१४ २५,०० 

२५८ पत्रपबत्रका छपाई २२३१५ १०,०० 

२५९ सिूना प्रकाशन खिि २२३१५ २५,०० 

२६० सेवा र परामशि खिि २२४११ १०,०० 

२६१ सिूना प्रिािी तथा सफ्टवेर्र सिंािन खिि २२४१२ १०,०० 

२६२ करार सेवा शलुक (नगर प्रहरी) २२४१३ २६,५० 

२६३ करार सेवा शलुक (बगंिा पाकि मा कार्िरत करारका कमििारीहरु) २२४१३ ३५,०० 

२६४ करार सेवा शलुक (शहरी स्वास््र् केन्र र स्वास््र् िौकीमा कार्िरत 
स्वास््र् तफि का करारका कमििारीहरु) 

२२४१३ ७५,५० 

२६५ करार सेवा शलुक (सामाञ्जक पररिािक) २२४१३ ३५,०० 

२६६ अर्थनत सत्कार २२५२२ १२,०० 

२६७ मेलशनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा सिंािन खिि २२५२२ २१,०० 

२६८ सभा सिंािन खिि २२५२२ २०,०० 

२६९ अनगुमन, मलूर्ांकन खिि २२६११ १२,०० 
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२७१ भ्रमि खिि (पिार्धकारी) २२६१२ १५,०० 

२७२ ववववध खिि २२७११ ३७,९० 

२७३ ववववध खिि (वडा न.ं १) २२७११ १,९० 

२७४ ववववध खिि (वडा न.ं २) २२७११ १,९० 

२७५ ववववध खिि (वडा न.ं ३) २२७११ १,९० 

२७६ ववववध खिि (वडा न.ं ४) २२७११ १,९० 
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२७९ ववववध खिि (वडा न.ं ७) २२७११ १,९० 

२८० ववववध खिि (वडा न.ं ८) २२७११ १,९० 

२८१ ववववध खिि (वडा न.ं ९) २२७११ १,९० 

२८२ आन्तररक ऋिको ब्र्ाज २४२११ ५,०० 

२८३ अन्र् सामाञ्जक सहार्ता २७२१९ १०,०० 

२८४ घरभाडा २८१४२ ५,७० 
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२८९ खोप कार्िक्रम (एि.एस. बब. क्र्)ू - पश ुसेवा शाखा २२५२२ ५० 

२९० पशपुछंीको और्र्ध खररि - पश ुसेवा शाखा २२५२२ ८,०० 

२९१ पोर्िका िागी लमननरि ब्िक बबतरि (फामि िक्षक्षत) - पश ुसेवा शाखा २२५२२ १,५० 

२९२ ब्र्ावसानर्क माछा पािन कृर्िकिाई माछाको भरुा ववतरि - पश ुसेवा 
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२९३ बर् ेघाूँसको ववऊ ववतरि (दटर्ोसेञ्न्ट, सडुान) - पश ुसेवा शाखा २२५२२ २,०० 

२९४ दहउूँ िे घाूँसको ववऊ ववतरि (बवर्िम, जै) - पश ुसेवा शाखा २२५२२ २,०० 

८०७७७४०४२०१ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं१ 

२९५ वडा कार्ाििर् सामग्री तथा फननििर खररि खिि २२३११ २,०० 

२९६ पत्रपबत्रका तथा रेडडर्ो सम्बन्धी खिि २२३१५ ७५ 

२९७ किाििी मा.वव.कार्ाििर् व्र्वस्थापन २२३१९ १,०० 

२९८ जेलसस कार्ाििर् व्र्वस्थापन २२३१९ १,५० 

२९९ वडाकार्ाििर् सरसफाई तथा व्र्वस्थापन खिि २२३१९ ५० 

३०० सरस्वती मा.वव.कार्ाििर् व्र्वस्थापन २२३१९ १,०० 

३०१ सामिुानर्क रेडडर्ो टीकापरु एफ एम व्र्वस्थापन २२३१९ २,०० 

३०२ अपाङ्गता भएका व्र्ञ्क्तहरुको क्षमता अलभबिृी कार्िक्रम २२५२२ ५० 

३०३ इिेञ्क्रलसर्न तथा डकमी सम्बञ्न्ध तालिम एब ंप्रबबर्ध हस्तान्तरि २२५२२ २,०० 

३०४ उद्र्म व्र्वस्थापन सम्बञ्न्ध तालिम २२५२२ २,५० 

३०५ कन्र्ा च्र्ाउ ववउ ववतरि कार्िक्रम (तालिम तथा सामग्री सहर्ोग समेत 
७५%25 अनिुान) 

२२५२२ १,५० 

३०६ करेसावारी प्रबधिन कार्िक्रम (तालिम तथा कृवर् सामग्री सहर्ोग समेत 
१००%25 अनिुान) 

२२५२२ १,५० 

३०७ खाद्र्ान्न वािी ववउ तथा सामग्री ववतरि कार्िक्रम (५०%25 अनिुान) २२५२२ २,०० 

३०८ र्िराकी हरुिाई साइकि खररि २२५२२ १,१० 

३०९ राकफकननर्म सम्बञ्न्ध जनिेतना मिुक कार्िक्रम खिि २२५२२ ५० 

३१० टीकापरु सांस्कृनतक समाजको िेउडा कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

३११ डरेी प्रबधिन कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

३१२ डािे घाूँस  तथा बहुबवर्िर् घाूँस ववतरि २२५२२ १,०० 

३१३ तरकारीतथा करेसाबारी सम्बञ्न्ध तालिम २२५२२ १,५० 

३१४ थारु ससं्कृनत जगेनािका िार्ग सामग्री खररि - लशवनगर २२५२२ ५० 

३१५ िलित समिुार्को परम्परागत पेशा व्र्वसार्िाई व्र्वसार्ीकरिका िागी 
तालिम तथा प्रववधी हस्तान्तरि 

२२५२२ ३,०० 

३१६ धालमिक अनषु्ठान तथा प्रनतष्ठानको धालमिक कार्िक्रम - लशवनगर २२५२२ १,०० 

३१७ नमनुा कृर्क आई.पी.एम. कृर्क पाठाशािा सिंािन कार्िक्रम २२५२२ १,५० 

३१८ पक्कीनािा, झरन र अस्थार्ी नािा तथा कुिो सरसफाई २२५२२ २,०० 

३१९ पशपुकं्षी सम्बञ्न्ध तालिम तथा पश/ुपकं्षी ववतरि २२५२२ ५,०० 

३२० फमिप्रबधिन कार्िक्रम २२५२२ ३,०० 

३२१ फिफुिको ववरुवा ववतरि कार्िक्रम २२५२२ १,०० 
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३२२ बेतवासकासामग्री ननमािि सम्बञ्न्ध तालिम २२५२२ १,५० 

३२३ मगर मारुनी नािका िार्ग बाजा र पोशाक खररि २२५२२ ५० 

३२४ मदहिा दहूँसा न्र्नूीकरि र सिेतना अलभमखुखकरि तालिम २२५२२ १,०० 

३२५ वडा स्तरीर् करांत ेप्रनतर्ोर्गता सिंािन २२५२२ ७५ 

३२६ वडा स्तरीर् खुिकुि सिंािन गनि सामग्री ववतरि २२५२२ २,२५ 

३२७ वडाध्र्क्षसगं कृर्क कृवर् कार्िक्रम (१०० %25 अनिुान) २२५२२ २,५० 

३२८ वतृर्ित्र तर्ार तथा प्रिार प्रसार २२५२२ १,५९ 

३२९ व्र्वसार् सम्बञ्न्ध िगत सकंिन तथा अलभमखुीकरि कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

३३० सर्पत्री मदहिा कृर्क समहुको सखखर्ा नािका िार्ग सामग्री खररि २२५२२ ५० 

३३१ सरोकारवािा सगं कृवर् कार्िक्रम सम्बञ्न्ध सलमक्षा गोष्ठी २२५२२ ५० 

३३२ स्वास््र् ववमािाई अननवार्ि गनि जनिेतना मिुक कार्िक्रम रस्वास््र् 
ववमा िताि सहर्ोगी क्षमता अलभबिृी कार्िक्रम 

२२५२२ १,०० 

३३३ ससं्कृनत पदहिान झञ्लकने लसिाई तालिम एब ंप्रववर्ध हस्तान्तरि २२५२२ २,५० 

३३४ साना कृर्कहरुका िार्ग आि ुउत्पािनका िार्ग ववउ ववतरि कार्िक्रम (५ 
कटठा भन्िा कम जग्गा भएका ककसान) 

२२५२२ २,०० 

३३५ सामाञ्जक सरुक्षा भत्ता ववतरि प्रकक्रर्ािाई व्र्वञ्स्थत गनिअलभमखुीकरि 
कार्िक्रम तथा जेष्ट नागररक सम्मान कार्िक्रम 

२२५२२ २,०० 

३३६ साविजननक जग्गामा वकृ्षारोपि २२५२२ ५० 

३३७ साविजननकसनुवुाई कार्िक्रम खिि २२५२२ ५० 

३३८ हेवीइक्र्पुमेन्ट साधन तालिम २२५२२ १,५० 

३३९ पश ुस्वास््र् लशववर २२५२९ १,५० 

३४० और्र्ध खररि २२७११ २,०० 

३४१ कार्ाििर्भवन ममित सधुार खिि २२७११ १,५० 

३४२ िाग ुऔर्ध िबेुसनन र प्रजनन स्वास््र् कक्षा सिंािन (सामिुानर्क 
ववद्र्ािर्) 

२२७११ २,५० 

३४३ वडाभेिा तथा उपभोक्ता सलमनत गठन खिि २२७११ ५० 

३४४ वडास्तरीर् आर्ोजना अनगुमन खिि २२७११ ७८ 

३४५ शकै्षक्षक सनुनञ्स्ित कोर् (कक्षा १ मा भनाि) २२७११ ७५ 

३४६ घर िेखख घाटसम्म शव वाहान खररि (महाप्रस्तान र्ान) ३११२१ २८,७४ 

३४७ १५० कफटे अधुरो वाइपास सडक कािोपत्र ेननमािि ३११५१ २२,०० 

३४८ कन्र्ाप्रा वव पररसरमा माटो पटानी ३११५१ २,०० 

३४९ खक्रौिा रोड पवुि ब्िक ९,१०,१५,१६ र व्र्वसार् क्षते्रका कच्िी सडक माटो 
पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ ११,०० 

३५० खक्रौिा रोड पवूिका ब्िक १,२,३,१४,१७,१८,१९,२०,२१, र ववरेन्र प्िाननङ्ग 
क्षेत्रका सडकहरुमा माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ १५,०० 

३५१ खक्रौिा रोड पञ्स्िमका ब्िक ४,५,६,७,८,११,१२,१३,२२, २३,२४,२५ र बनगाउूँ  
क्षेत्रका सडकहरुमा माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ १५,०० 
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३५२ जमरा निी पवूिका गिेशपरु िगार्त ६ वटा लशववर क्षेत्रका सडकहरुमा 
माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ ८,०० 

३५३ जमरापारी िगुािनगर िगार्त ७ वटा टोिका सडकहरुमा माटो पटानी तथा 
ग्राभेि 

३११५१ १०,०० 

३५४ जमरापारी ब्िक २६ िेखख ३३ सम्म र पशहुाटबजार क्षते्रका सडकहरुमा 
माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ ६,०० 

३५५ जमरापारी ववशािनगर र एकतानगर लशववर बस्तीका सडकहरुमा माटो 
पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ ८,०० 

३५६ नविगुािमञ्न्िर पररसरमा माटो पटानी ३११५१ २,५० 

३५७ वडान.ं १ का सडकहरुमा परेका खालडा खुलडी ममित ३११५१ १,६९ 

३५८ लशववर बस्तीमा लसिाई बोररङ्ग जडान ३११५५ ३,५० 

३५९ कनाििेस्वर प्रा. वव. ववद्र्ािर्को पवूािधार ननमािि ३११५९ १,०० 

३६० कृवर् हाटबजार पवूािधार ननमािि ३११५९ ५,०० 

३६१ कामधेनकु्िवको पवूािधार ननमािि ३११५९ ४,०० 

३६२ खड्ग स्मनृत मा.वव.को प्रबेर्द्वार ननमािि ३११५९ ४,०० 

३६३ खोर रेलभज (४ वटा) ३११५९ १,५० 

३६४ जनज्र्ोनत आ.वव. को साइकि स्टेन्ड ननमािि ३११५९ २,५० 

३६५ ज्र्ोनत प्रा वव को पवूािधार ननमािि ३११५९ १,०० 

३६६ ज्र्ोनतनगरस्वास््र् प्रबधिन केन्रको पवूािधार ननमािि ३११५९ ३,०० 

३६७ टेकबहािरु साउि स्मतृी र्िलरने पाकि मा र्िप्िेटी र झुिा ननमािि ३११५९ १,५० 

३६८ टेलिकमपछाडी ओपन स्पेशमा माटो पटानी ३११५९ १,५० 

३६९ धालमिक पर्िटकीर् पवूािधार ननमािि(जािवािेवी सेवा ) ३११५९ ४,०० 

३७० नेत्ररावि, भर रावि र पिूि बजगाईको घर अगाडडको ओपन स्पेशमा 
र्िलरने पाकि ननमािि 

३११५९ ३,०० 

३७१ नर्ाूँ नेपाि आधारभतू ववद्र्ािर्को पवूािधार ननमािि ३११५९ १,०० 

३७२ नविगुािआधारभतू ववद्र्ािर्को पखािि ननमािि ३११५९ ३,०० 

३७३ नवराज भटटराईको लमि िेखख उत्तर कुिोमा बक्स कलभटि ननमािि ३११५९ ३,०० 

३७४ पतन्जिीर्ोग भवनको पवूािधार ननमािि ३११५९ २,०० 

३७५ प्रगतीलसि प्रा.वव. ववद्र्ािर्को पवूािधार ननमािि ३११५९ १,०० 

३७६ मञ्लिकागरुुकुि ववद्र्ािर्को पवूािधार ननमािि ३११५९ २,५० 

३७७ राधाकृष्िमञ्न्िर पररसरमा माटो पटानी ३११५९ १,५० 

३७८ वडामारहेका साविजननक जग्गाको िग सकंिन तथा नामाकरि गरी 
गरुुर्ोजना ननमािि 

३११५९ १,०३ 

३७९ शञ्क्तिेवी आधारभतू ववद्र्ािर्को पवूािधार ननमािि ३११५९ १,०० 

३८० शञ्क्तनगरसामिुानर्क भवन पररसरमा माटो पटानी ३११५९ २,०० 

३८१ सतघरुवामरुवा पररसरमा माटो पटानी ३११५९ १,०० 

३८२ सामिुानर्क रस घरको शौिािर् िगार्त अन्र् सरंिना ननमािि तथा 
ममित 

३११५९ ३,०० 
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३८३ सामिुानर्क रस भवन (२ स्थानमा) ३११५९ ६,०० 

८०७७७४०४२०२ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं२ 

३८४ पत्रपबत्रका तथा रेडडर्ो ववज्ञापन तथा जनिेतना एवम सनिेशमिुम 
कार्िक्रम 

२२३१५ ६६ 

३८५ वडा अध्र्क्षको कार्िकक्षका िार्ग ए.सी./ िराज/ टेविु/ पिाि/ लर्ापटप तथा 
वप्रन्टर खररि 

२२३१९ २,०३ 

३८६ उपभोक्ता सलमनतका पिार्धकारीहरुका िार्ग क्षमता ववकास कार्िक्रम २२५२२ ५० 

३८७ एकि मदहिा तथा मकु्त कम्िहरीका िार्ग िनुा टपरी वनाउने तालिम २२५२२ १,५० 

३८८ जे.दट./ जे. दट.ए. द्वारा कृवर् क्षेत्रको बदृ्र्ध र ववकासका िार्ग कृर्क 
अलभमखुखकरि तालिम तथा ककटनाशक और्धी ववतरि कार्िक्रम 

२२५२२ १,०१ 

३८९ जेष्ठ नागररक हरुका िार्ग धालमिक नतथिस्थि िशिन र्ात्रा कार्िक्रम २२५२२ २,५० 

३९० थारु लमहिाहरुिाई आर् आजिनका िार्ग कटौती िेहेंगा बनाउने तालिम 
कार्िक्रम 

२२५२२ १,५० 

३९१ िलित तथा अन्र् कृर्क समहुहरुका िार्ग तालिम तथा उन्नत च्र्ाउको 
ववउ ववतरि कार्िक्रम 

२२५२२ १,५० 

३९२ नागररक वडापत्र िखेन कार्िक्रम २२५२२ १५ 

३९३ पजुाका सामाग्री बनाउने तालिम कार्िक्रम (हवन सामाग्री) २२५२२ ७५ 

३९४ बेरोजगार र्वुाहरुका िार्ग आलमनुनर्को झ्र्ाि तथा ढोका कफदटगं तालिम २२५२२ १,०० 

३९५ मदहिा स्वास््र् स्वर्म सेववकाहरुका िार्ग खोप तथा मालसक ररपोटि 
कार्िक्रमका िार्ग खाजा नास्ता खिि तथा झोिा ववतरि कार्िक्रम 

२२५२२ ५० 

३९६ वडा न ं२ अन्तगित टोि बस्तीहरुमा बकृ्षारोपि कार्िक्रम २२५२२ ७५ 

३९७ वडामा िताि भएका कृर्क समहुहरुका िार्ग लसिंाई वोररगं जडान २२५२२ ३,७५ 

३९८ सामिुानर्क बनका िार्ग बन सरंक्षि तथा ब्र्वस्थापन कार्िक्रम २२५२२ ७० 

३९९ सास्कृनतक सरंक्षिका प्रबििन तथा खेिकुि कार्िक्रम २२५२२ १,८५ 

४०० हिकुा सवारी िािक तािीम २२५२२ १,७५ 

४०१ र्िराकी तथा वडाका  जनप्रनतननर्धहरुका िार्ग साईकि खररि कार्िक्रम २२७११ १,३० 

४०२ जनजागतृी मा.वी. लसतापरु र कालिका आधारभतु ववद्र्ािर्मा स्तनपान 
गहृका िार्ग फननििर ब्र्वस्थापन 

२२७११ १,०० 

४०३ ननञ्ज तथा बािववकास कक्षाका लशक्षक लशक्षक्षकाहरु तथा कार्ाििर् 
सहर्ोगी हरुका िार्ग झोिा ववतरि कार्िक्रम 

२२७११ ५० 

४०४ बाि ववकास कक्षा ब्र्बस्थापन सामाग्री खररि ३ ववद्र्ािर्िाई २२७११ ७५ 

४०५ ववपत सम्बन्धी जनिेतना मिुक प्रिार प्रसार कार्िक्रम २२७११ ७३ 

४०६ शहरी स्वास््र् केन्र ववजर्नगरको कार्ाििर् ब्र्वस्थापन तथा स्वास््र् 
लशववर कार्िक्रम सिंािन 

२२७११ ८० 

४०७ केशव बहािरु कुूँ वरको घर िेखख मोहन थापाको घरसम्मको वाटोमा माटो 
पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ २,०० 

४०८ कालिका मञ्न्िर िेखी पवुि ढडड कुिा सम्मको वाटोमा माटो पटानी तथा 
ग्राभेि 

३११५१ १,५० 
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४०९ कोठारपरु िौक िेखी डोङ्परु जाने वाटो वडा लसमाना र लमनकापरु स्कुि 
जाने वाटो वडा न ं२ को वडा लसमाना सम्मको वाटोमा माटो पटानी तथा 
ग्राभेि 

३११५१ ४,०० 

४१० भान ुिौराहा प्रनतक्षािर् नञ्जक कुिोमा बक्स कलभटि ननमािि र 
प्रनतक्षािर् ममित 

३११५१ १,५० 

४११ राजेश िौधरीको घर िेखी ञ्जत वहािरु िौधरीको घर अगाडड सम्म र  

मकु्तकमरै्ाको सटर भवनको पञ्श्िलम ककनार िेखी िक्षक्षि फारिाईन 
जोडने बाटो सम्म माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ २,५७ 

४१२ वडा न ं२ अन्तगित कोठारपरु बन्िीपरु तथा लसतापरुका बाटाहरु नक्शांङ्कन 
सदहत ग्राभेि 

३११५१ ६,०० 

४१३ वडा न.ं २ लभत्रका वाटाहरु ममित तथा सभंार र्ोजना ३११५१ २,५० 

४१४ ववजर्नगर लशव ुिौधरीको घर अगाडडको वाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि ३११५१ १,५० 

४१५ ववजर्नगर लसताराम िौधरीको टोि हुिै र्ित्र वहािरु िौधरीको घर अगाडड 
सम्मको वाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ १,५० 

४१६ सेबन्त थापाको घर अगाडड िेखी उत्तर टेक वहािरु साउिको घर सम्मको 
वाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ १,२५ 

४१७ हरीिशिन मन्िीर िेखी कैिाशशे्वर जोडने वाटोमा ग्राभेि ३११५१ १,०० 

४१८ कालिका आधारभतु ववद्र्ािर्मा पक्की घेरा पखािि ननमािि ३११५९ २,०० 

४१९ ककलशम कटेज अगाडड र खक्रौिा सडक नञ्जक रहेको प्रनतक्षािर् ममित ३११५९ ५० 

४२० गाउूँघर खोप ञ्क्िननक भवन ननमािि ३११५९ ३,५० 

४२१ जीवनमञु्क्त िििको अधुरो भवन ममित र झ्र्ाि ढोका ननमािि ३११५९ ३,०० 

४२२ ववजर्नगर हररिशिन मञ्न्िरमा पजुारी बस्ने घर ननमािि ३११५९ २,०० 

४२३ शहरी स्वास््र् केन्र ववजर्नगरको सवारी पाककि ङ्का िार्ग रस भवन 
ननमािि 

३११५९ १,०० 

४२४ शान्तीनगर टोि ववकास ससं्थामा सामिुानर्क रस भवन ननमािि तथा 
तारबार कार्िक्रम 

३११५९ ३,०० 

४२५ सनुौिो भववष्र् कृवर् सहकारी भवनमको पक्की घेरा पखािि ननमािि ३११५९ ५,०० 

८०७७७४०४२०३ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं३ 

४२६ जनदहतमा जारी सिेंश २२३१५ ३५ 

४२७ उपभोक्ता सलमनत गठन, वडा भेिा, अनगुमन र मलूर्ांकन २२५२२ ३५ 

४२८ उपभोक्ता सलमनतका पिार्धकारीहरु िाई र्ोजना सिंािन तथा क्षमता 
ववकास तालिम 

२२५२२ ३५ 

४२९ कटानपरु ञ्स्थत गलगथा ए. जी. िििको िार्ग कापेट खररि कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

४३० कृर्कहरूिाई ५०/५० प्रनतशत साझेिारीमा उन्नत जात गहुको बबउ ववतरि 
कार्िक्रम 

२२५२२ २,०० 

४३१ कृर्कहरूिाई ५०/५० प्रनतशत साझेिारीमा उन्नत जातको धानको बबउ 
ववतरि कार्िक्रम 

२२५२२ १,७५ 
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४३२ गररव, बबपन्न र न्र्नू आर्स्रोत भएकाहरुको िार्ग बगंरुका पाठापाठी 
ववतरि र तालिम कार्िक्रम 

२२५२२ २,०० 

४३३ िलित, एकि मदहिा र द्वन्ि वपडडतहरूका िार्ग सीप ववकास तालिम २२५२२ ४५ 

४३४ नमनूा वजार व्र्स्थापन कार्िक्रम २२५२२ ३० 

४३५ नसिरी ननमािि तथा व्र्वसानर्क तरकारी खेनत सम्बञ्न्ध तालिम २२५२२ ४० 

४३६ मदहिा स्वास््र् स्वर्म ्सेववकाहरुिाई प्रोत्साहन कार्िक्रम २२५२२ २५ 

४३७ मदहिाहरुको िार्ग अिार वनाउने तालिम २२५२२ ९४ 

४३८ राजश्व अलभबदृि सम्बञ्न्ध कार्िक्रम २२५२२ ३५ 

४३९ िाग ुऔर्ध ननर्न्त्रि तथा िवु्र्िसनी सम्बञ्न्ध अलभमखुीकरि तालिम २२५२२ ५० 

४४० वडा न.ं ३ अन्तरगत रहेका पशपुनतनाथ, केिारेश्वर, र पिमा आधारभतू 
बबद्धािर्िाई खाने पानी कफलटर खररि कार्िक्रम 

२२५२२ १,२० 

४४१ वडा स्तरीर् खेिकुि प्रनतर्ोर्गता कार्िक्रम २२५२२ १,५० 

४४२ वडाका वडघर र र्िराकीहरुका िार्ग साइकि ववतरि कार्िक्रम २२५२२ १,६० 

४४३ वािवालिका तथा ककशोर ककशोरीहरु िाई कम्प्र्टुर कक्षा सिंािन 
कार्िक्रम 

२२५२२ १,२९ 

४४४ ववपि व्र्स्थापन कार्िक्रम (ववपि पवुि तर्ारी सम्बञ्न्ध बबबबध ितेना 
मिूक कार्िक्रम, सिेंश प्रकाशन, राहत, ववपि सामाग्री खररि, बकृ्षारोपि, 

नसिरी तारवार र अलभमखुीकरि कार्िक्रम ) आदि 

२२५२२ १,४० 

४४५ सहकारी ससं्थाका पिार्धकारीहरु, सिस्र् र कमििारीहरुको क्षमता ववकाश 
तालिम 

२२५२२ ३० 

४४६ सामिुानर्क बबद्धािर्मा अध्र्नरत गररव, बबपन्न र जहेन्िार 
बािबालिकाहरु िाई न्र्ानो कपडा ववतरि कार्िक्रम 

२२५२२ १,५० 

४४७ ३ न.ं वडा मेिलमिाप केन्रिाई कार्ाििर् सिंािान तथा व्र्वस्थापन खिि २२७११ २५ 

४४८ रामपरु सहरी स्वास््र् केन्रिाई स्वास््र् ससं्था सिंािान तथा 
व्र्वस्थापन खिि 

२२७११ २५ 

४४९ रामपरु, कटानपरु,् शकंरपरु र नघर्ामा पश ुखोपको िार्ग रेबबज ननमािि २२७११ १,२० 

४५० कटानर ञ्स्थत डम्मर बबस्टको घर िेखख ररखाराम वव. क. को घरसम्मको 
बाटोमा माटो पटानी र ग्रावेि ननमािि 

३११५१ ५,०० 

४५१ नघर्ा ञ्स्थत पिमा आधारभतू बबद्धर्ािर्को पररसरमा माटो पटानी ३११५१ १,०० 

४५२ पछुरी ञ्स्थत र्िगं ुिौधरीको घर िेखख लमि सम्मको वाटोमा माटो पटानी 
र ग्रावेि 

३११५१ १,२५ 

४५३ पछुरी ञ्स्थत रामिाि िौधरीको घर िेखख भार्गराम िौधरीको घर सम्म 
जाने बाटोमा माटो पटानी र ग्रावेि 

३११५१ १,२५ 

४५४ रामपरु ञ्स्थत पिम बहािरु राविको घर िेखख िक्षक्षि झरि सम्मको 
बाटोमा माटो पटानी र र ग्रावेि 

३११५१ ४,०० 

४५५ शकंरपरु प्रताप टमटटाको घर िेखख महािेव राईको घर सम्म जाने बाटोमा 
माटो पटानी र ग्रावेि 

३११५१ १,५० 
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४५६ शकंरपरु ञ्स्थत नघर्ा कुिो कलभटिबाट शारिा वव. क.  को घर हुूँिै नेत्र वव. 
क. को घर सम्मको बाटोमा माटो पटानी र ग्रावेि 

३११५१ ४,०० 

४५७ शकंरपरु ञ्स्थत िन्र वव. क. को घर हुूँिै जर्राम पाण्डकेो घर सम्मको 
वाटोमा माटो पटानी र ग्रावेि 

३११५१ ९० 

४५८ श्री पशपुनत ग्रालमि बबद्द्र्तु सहकारी ससं्था लिलमटेडको अधुरो पञ्क्क 
पखािि ननमािि 

३११५९ २,३२ 

४५९ सानो नघर्ामा सामिुानर्क भवन ननमािि ३११५९ ४,०० 

८०७७७४०४२०४ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं४ 

४६० NCD सम्बञ्न्ध घरिैिो कार्िक्रम २२५२२ ६७ 

४६१ उपभोक्ता सलमनतका पिार्धकारीिाई क्षमता ववकास तालिम २२५२२ २५ 

४६२ एक घर िइु फिफूिको ववरुवा ववतरि २२५२२ १,०० 

४६३ कृवर् फमि िताि गरेका/ ववपन्न वगिका नागररकहरुिाई उन्नत जातको 
बाख्राको पाठापाठी ववतरि 

२२५२२ ९५ 

४६४ ककसानहरुिाई डडप बोररगं ववतरि २२५२२ ४,३२ 

४६५ मदहिाहरुका िार्ग आर्आजिनमिुक ढकीर्ा, िेहेंगा कटौती तालिम तथा 
प्रववर्ध हस्तान्तरि 

२२५२२ १,०० 

४६६ र्वुा खेिकुि तथा ससं्कृनत जगेनाि कार्िक्रम २२५२२ ८० 

४६७ र्वुार्वुतीहरुको क्षमता बबकासका िार्ग बैंककंग कक्षा,िोकसेवा र लशक्षा 
सेवा तर्ारी कक्षा सिंािन 

२२५२२ ७० 

४६८ श्री जनप्रकाश आधारभतू बबद्र्ािर्मा वािववकास कक्षा व्र्वस्थापन तथा 
सामग्री खररि 

२२५२२ ३० 

४६९ श्री रामजानकी दिगम्बर अखडा मञ्न्िर पेटी ढिान, रंगरोगन तथा माविि 
बबछ्र्ाउने कार्ि 

२२५२२ २,०० 

४७० सामिुानर्क भवन व्र्वस्थापन तथा बबद्र्तु जडान २२५२२ ३९ 

४७१ पत्रपबत्रका तथा बबज्ञापन खिि २२७११ ३० 

४७२ मेिलमिापकताििाई र्िर्ा नास्ता खिि २२७११ २० 

४७३ र्ोजना छनौट, उपभोक्ता सलमनत गठन र र्ोजना अनगुमन २२७११ २५ 

४७४ बाघमारा गाउूँमा सामिुानर्क घर ( बरघर जटेुहिा घर ) ननमािि ३१११२ ४,०० 

४७५ मौरननर्ा गाउूँमा ककसानहरुका िार्ग सामिुानर्क भवन ननमािि ३१११२ ४,०० 

४७६ वडा न ं४ का ववपन्न, िलित, अनाथ असहार् वािवालिकाहरुिाई नन:शलुक 
कम्प्र्टुर लशक्षा प्रिान गनिका िागो कम्प्र्टुर तथा फननििर खररि 

३११२२ ४,०० 

४७७ आई.एम.ई. स्कुि िेखख मञु्क्त नारार्ि र्धतािको घर सम्म मलसनो 
ग्राभेि 

३११५१ १,५० 

४७८ कृष्िमनत िौधरीको घर िेखख भखुािी िौधरीको घर सम्म बाटो नक्सांकन 
माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ २,५३ 

४७९ जमरा टोि ञ्स्थत वाडि न ं१ को लसमाना िेखख वाडि न ं३ पछुरी जोडने 
बाटो माटो पटानी तथा ग्राभिे 

३११५१ ४,०० 
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४८० ठग्ग ुराम थारुको घर िेखख तिुसी र्धतािको घर सम्म वाडि न ं१ जोडने 
बाटो माटो पटानी तथा ग्राभेि 

३११५१ १,५० 

४८१ तसे राम िौधरीको घर िेखख झपट राविको घर सम्म कािोपत्र ेसडकको 
िाूँर्ा बाूँर्ा पञ्क्क नािी ननमािि 

३११५१ ४,०० 

४८२ गमवुा कुिोमा पञ्क्क दिवाि ननमािि ३११५९ १,१९ 

८०७७७४०४२०५ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं५ 

४८३ सन्िेशमिूककार्िक्रम पत्रपबत्रका सचिार २२३१५ ३० 

४८४ ५० प्रनतशत अनिुानमा कृर्कहरुिाइ गहुको ववउ ववतरि २२५२२ २,५० 

४८५ ५० प्रनतशत अनिुानमा कृर्कहरुिाइ धानको ववउ ववतरि २२५२२ २,५० 

४८६ कृर्कहरुिाइ २५ प्रनतशत िागत सहभागीतामा डडप बोररङ्ग ववतरि 
कार्िक्रम 

२२५२२ २,०० 

४८७ कार्ाििर् सामाग्री खररि २२५२२ ९३ 

४८८ टोि भेिा कार्िक्रम २२५२२ ३० 

४८९ मदहिाहरुिाई ढककर्ा बनाउने तालिम २२५२२ ७३ 

४९० र्वुा र्वुतीहरुिाइ खेिकुि कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

४९१ र्ोजनाअनगुमन कार्िक्रम २२५२२ ३० 

४९२ िोकसेवा तर्ारी कक्षा तालिम २२५२२ १,५० 

४९३ वकृ्षारोपिकार्िक्रम २२५२२ १,३३ 

४९४ ववद्र्ाथीहरुिाइ कम्प्र्टुर तालिम २२५२२ २,०० 

४९५ ववपद्व्र्वस्थापन कार्िक्रम २२५२२ ५० 

४९६ शकै्षक्षक गिुस्तर सधुार कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

४९७ शहरी स्वास््र् केन्र मननकापरु सिंािन र व्र्वस्थापन २२५२२ ५० 

४९८ स्थाननर् ससं्कृती प्रवधिन २२५२२ १,५० 

४९९ ५ न ंवडाका ववलभन्न बाटो ममित ३११५१ १,०२ 

५०० झंझटपरु सकुुम्वासी टोिमा माटो पटानी तथा ग्राभेि ३११५१ १,०० 

५०१ डोङपरुिेखख बटुकौवा जाने बाटोमा पटानी तथा ग्राभेि ३११५१ १,०० 

५०२ मननकापरुिेखख पहाडीपरु जाने बाटो कािोपत्र ेननमािि ३११५१ ३०,०० 

५०३ झंझटपरुञ्स्थत मौरननर्ा कुिामा डुड ननमािि ३११५५ १,०० 

५०४ भगरैर्ा सामिुानर्क भवनको तारवार ननमािि ३११५७ २,०० 

५०५ किाििेश्वर मञ्न्िर रष्ट ममित ३११५९ १,०० 

५०६ नकु्िीपरु मरुवा ननमािि ३११५९ ७३ 

५०७ शहरी स्वास््र् केन्र मननकापरुमा साइकि स्टेन्ड ननमािि ३११५९ ५० 

५०८ लसन ैआलशर् ए जी मण्डिी भवनको तारवार ननमािि ३११५९ २,०० 

८०७७७४०४२०६ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं६ 

५०९ पत्र पबत्रका तथा सिूना प्रवाह २२३१५ ४८ 

५१० उत्कृष्ट ककसानहरु िाई परुस्कार ववतरि २२५२२ ७० 

५११ उपभोत्ता सलमनतहरुिाई तालिम २२५२२ ३५ 

५१२ ककसानहरुिाई गहुको ववउ ववतरि २२५२२ २,५० 
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५१३ ककसानहरुिाई डडप्बोररग ववतरि २२५२२ ३,०० 

५१४ ककसानहरुिाई धानको ववउ ववतरि २२५२२ २,५० 

५१५ खेिकुि २२५२२ २,५२ 

५१६ गरुुवा र्िराकीहरुिाई तालिम २२५२२ ५० 

५१७ बगंरुको पाठा ववतरि कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

५१८ बिेैलशक रोजगार सम्बञ्न्ध सिेतना २२५२२ ५० 

५१९ बरघर र स्वर्म सेवीकाहरुिाई झोिा ववतरि २२५२२ २५ 

५२० बाि बालिकाहरुिाई कम्प्र्टुर कक्षा सिंािन २२५२२ १,९० 

५२१ बाि ववकास कक्षा व्र्वस्थापन तथा शकै्षक्षक समाग्री खररि २२५२२ १,०० 

५२२ भतािपरु र भगवानपरु सेलटर हाउसमा ववधुत जडान २२५२२ ३३ 

५२३ मदहिा दहसा सम्बन्धी तालिम २२५२२ ५० 

५२४ माछा पािन गने ककसानहरुिाई माछाको  भरुा ववतरि २२५२२ १,२२ 

५२५ र्वुाहरुिाई मनोपरामशि तालिम २२५२२ ५० 

५२६ वन व्र्वस्थापन र जिवार् ुपररवतिन तालिम २२५२२ ७० 

५२७ ववपि व्र्वस्थापन सम्बञ्न्ध तालिम २२५२२ ५० 

५२८ ववलभन्न िाडपबि तथा मदहिा दिवस २२५२२ ५० 

५२९ श्री जनज्र्ोती अधारभतुमा नेट जडान २२५२२ ३५ 

५३० ससं्कृनत प्रवििन कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

५३१ वडा भेिा तथा अनगुमन ,मिुार्ांकन २२६११ ७० 

५३२ गोिरानपरु पानीमिूा बाटो गाबेि ३११५१ १,०० 

५३३ िैिेखी टोि भतािपरु बाटो गाबेि - भतािपरु ३११५१ २,०० 

५३४ नारार्िपरुको बाटो गाबेि ३११५१ १,०० 

५३५ पानीमिूा जाने बाटो ग्रावेि - ओखरपरु ३११५१ १,०० 

५३६ भगवानपरुको बाटो ग्राबेि ३११५१ १,०० 

५३७ लमिनपरुको बाटो गाबेि - लमिनपरु ३११५१ १,०० 

५३८ वव वप टोि बाटो ग्रावेि - पसेनी ३११५१ १,०० 

५३९ बबधुत पोि व्र्वस्थापन - लसमे्रनी ३११५३ १,०० 

५४० खानेपानी ममित सम्भार - नारार्िपरु खानेपानी ३११५६ ८० 

५४१ मरुवा ननमािि - अम्बासा ३११५९ ८० 

५४२ श्री उज्र्ािो बहुउिेश्र् सहकारीको हि ननमािि ३११५९ ४,०० 

५४३ श्री िक्ष्मीनारार्ि बहुउिेश्र् सहकारीको शौिािर् ननमािि ३११५९ १,०० 

५४४ लशव मञ्न्िर  ननमािि - भतािपरु ३११५९ २,०० 

५४५ साईकि स्टेण्ड ननमािि (वडा कार्ाििर्) ३११५९ १,०० 

५४६ सामिुार्ीक भवन कमािगत - लमिनपरु ३११५९ ९,०० 

८०७७७४०४२०७ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं७ 

५४७ जनदहतमा जारी सन्िेश २२३१५ ५५ 

५४८ २ level लसिाईकटाई कार्िक्रम २२५२२ १,२३ 

५४९ अनत ववपन्न/वािी/िलित मदहिाहरुिाई भसैीको पाडा ववतरि कार्िक्रम २२५२२ १,०० 
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५५० उपभोक्ता सलमनतिाई अलभमखुीकरि तालिम २२५२२ २० 

५५१ कम्प्र्टुर कोसि २२५२२ १,२५ 

५५२ कृर्कहरुिाई डडप बोररङ्ग खररि २२५२२ ४,०० 

५५३ कृर्कहरुिाई तालिम र उत्कृष्ट कृर्किाई सम्मान कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

५५४ खेिकुि प्रवद्िधन कार्िक्रम २२५२२ १,२५ 

५५५ जेष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका व्र्ञ्क्तिाई सम्मान कार्िक्रम २२५२२ १,१० 

५५६ टोि ववकास सलमनतिाई अलभमखुखकरि तालिम २२५२२ २५ 

५५७ धान र गहुूँको ववउूँ  ववजन खररि(५० प्रनतशत अनिुान) २२५२२ २,५० 

५५८ नेततृ्व ववकासको िार्ग मदहिाहरुिाई क्षमता अलभवदृ्र्ध कार्िक्रम २२५२२ ७५ 

५५९ बाि रुपान्तरि कक्षा र TAG पररर्ोजनािाई जनिेतनामिुक कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

५६० भ्र्ाञ्क्सनेशन खोर ननमािि र पश ुसेवा उपशाखा सत्तीिाई और्धी खररि २२५२२ ८० 

५६१ रेनकोट खररि र जनप्रनतननधीहरुिाई मोवाइि सेट खररि २२५२२ १,०० 

५६२ िोकसेवा आर्ोग कक्षा २२५२२ १,०० 

५६३ वाि ववकास व्र्वस्थापन(किाििी मा.वव सत्ती र जनता मा.वव सनुाफाटा) २२५२२ १,०० 

५६४ ववपत पवुि तर्ारी सम्बन्धी  ववववध जनिेतनामिुक सन्िेश तथा सामग्री 
खररि र अन्र् कार्िक्रम 

२२५२२ १,८८ 

५६५ शदहि वेपत्ता र घाईत ेपररवारिाई कार्िक्रम २२५२२ ४८ 

५६६ सत्ती कृवर् सहकारी ससं्थािाई ववउूँ  ववजन खररि २२५२२ ५० 

५६७ स्वास््र् लशववर कार्िक्रम २२५२२ ८० 

५६८ स्वास््र् स्वर्म सवेवकािाई िराज खररि २२५२२ १,०० 

५६९ ससं्कृनत प्रवद्िधन कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

५७० र्ोजना र कार्िक्रमको अनगुमन तथा उपभोक्ता सलमनत गठन खिि २२६११ ८८ 

५७१ सत्ती शहरी स्वास््र् केन्रिाई ववववध कार्िक्रम खररि तथा व्र्वस्थापन 
खिि 

२२७११ १,०० 

५७२ जनता मा.वव. सनुाफाटाको स्कुिमा माटो पटानी र साइकि स्टर्ाण्ड ३११५१ २,०० 

५७३ वडा न.ं ७ मा हुिाकी सडक भन्िा उत्तर तफि  रहेको ववलभन्न रोड हरुमा 
लसमाङ्कन माटो पटानी र बाटो ग्राभेि 

३११५१ ८,७५ 

५७४ वडा न.ं ७ मा हुिाकी सडक भन्िा िक्षक्षि तफि  रहेको ववलभन्न रोडहरुमा 
लसमाङ्कन माटो पटानी र बाटो ग्राभेि 

३११५१ ६,०० 

५७५ नविगुाि मञ्न्िरको घेरवार वत्ती जडान ३११५३ १,०० 

५७६ सामग्री खररि अनिुान खानपेानी ३११५६ १,५० 

५७७ किाििी मा.वव. सत्तीको भौनतक सरंिना ममित ३११५९ २,०० 

५७८ कािाकुण्डा B.O.P. िाइ फननििर खररि र उज्र्ािो बहुउिेश्र्ीर् सहकारीिाइ 
भवन ननमाििमा सहर्ोग 

३११५९ १,०० 

५७९ पिमपरु सरस्वती मञ्न्िर िाई  पिुि ननरन्तरता ३११५९ १,०० 

५८० बिैी खोप केन्रिाई घेरवार माटो पटानी लसमाङ्कन र प्रनतपरु सरुक्षक्षत 
भवनमा च्र्ानि गेट  सदहत घेरवार र ववद्र्तु जडान 

३११५९ २,५० 

५८१ सनुसनुनर्ा ग्रालमि सहकारी  ससं्थाको भवन ननमािि ननरन्तरता ३११५९ ३,९८ 
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५८२ सामिुार्ीक भवन ममित सनु्िरपरु बेिवुा खोप केन्रिाई फननििर खररि  र 
बेिवुा लशव मञ्न्िरिाई ममित तथा सोिार प्र्ानि सदहत जडान 

३११५९ २,५० 

५८३ सामिुार्ीक वन सत्ती किाििी वपकननक स्पट प्रहरी िौकी सत्तीको साईकि 
स्टर्ाण्ड र सत्ती खेि मिैानको घेरवारिाई ममित गने 

३११५९ ३,२५ 

८०७७७४०४२०८ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं८ 

५८४ िैंर्गक दहसंा सम्बञ्न्ध तालिम २२५१२ ८० 

५८५ कम्पोष्ट मि उत्पािन २२५२२ ४० 

५८६ ककटनाशक  और्र्ध स्पे्र गने  टंकी खररि २२५२२ १,५० 

५८७ खेिकुि प्रनतर्ोर्गता  आर्ोजना तथा सामाग्री खररि २२५२२ १,५० 

५८८ घर िैिो पशपुन्छी प्राववर्धक सेवा कार्िक्रम २२५२२ १,६५ 

५८९ छात्रववृत्त कार्िक्रम २२५२२ ३० 

५९० जनजानतहरुका िार्ग आर्आजिन कार्िक्रम २२५२२ ७० 

५९१ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

५९२ िलितहरुका  िार्ग आर्आजिन कार्िक्रम २२५२२ ७० 

५९३ धनलसहंपरु स्वास््र् िौकी व्र्वस्थापन खिि २२५२२ ३० 

५९४ धान र गहुको बबउ ववतरि ५० अनिुान २२५२२ २,५० 

५९५ नमनुा स्वास््र् वडा  कार्िक्रम २२५२२ १,२० 

५९६ पश ुपन्छी और्र्ध खररि २२५२२ ५० 

५९७ फरक क्षमता भएकाहरुका  िार्ग आर्आजिन कार्िक्रम २२५२२ ७० 

५९८ बाि ववकास कक्षा व्र्वस्थापन तथा सामग्री खररि २२५२२ १,०० 

५९९ बबबबध सप्ताह दिवश तथा सांस्कृनतक कार्िक्रम २२५२२ ८० 

६०० रुपान्तरि कक्षा सिंािन २२५२२ ८० 

६०१ िोक सेवा आर्ोग तर्ारी कक्षा सिंािन २२५२२ १,५० 

६०२ वडा स्तरीर् आर्ोजना अनगुमन तथा टोि बञ्स्त आर्ोजना छनोट २२५२२ ७० 

६०३ सनुौिो हजार दिन कार्िक्रम २२५२२ ६० 

६०४ लसिाईका िार्ग बोररगं ववतरि २२५२२ २,०० 

६०५ जनप्रनतननर्ध तथा कमििारी िाई ब्र्ाग खररि २२७११ ३८ 

६०६ ववपि पबुि तर्ारी तालिम तथा सामाग्री खररि २२७११ १,०३ 

६०७ ववपि सम्बञ्न्ध जनदहतमा जारर सन्िेश प्रकाशन तथा प्रसारि २२७११ ८० 

६०८ कालिका प्रा बब िाई वप्रन्टर खरीि ३११२२ ३५ 

६०९ धनलसहंपरु खाधान्न कृवर् सहकारी ससं्था िाइ कम्प्र्टुर तथा वप्रन्टर  

खररि 

३११२२ ९० 

६१० प्रोजेक्टर खररि ३११२२ ७५ 

६११ पावर टीिर र ररफर खररि २ थान ३११२२ २,८० 

६१२ कािीमाटी मसान घाट जाने बाटोमा ग्राभेि ३११५१ १,१७ 

६१३ तजे बहािरु साउि को घर िेखख नतलमलसेन पिु सम्म को बाटोमा ग्राभेि 
र खम्म सनुार को घर िेखख कािे पिुािको घर सम्म माटो पटानी तथा 
ग्राभेि 

३११५१ २,३० 
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६१४ फाूँटा गाउूँको अधुरो पक्की नािी ननमािि ३११५१ ४,०० 

६१५ वडा लभत्रका गलिीहरुमा माटो पटानी  तथा  ग्राभेि ३११५१ ९,८० 

६१६ ववद्र्टु पोि खररि ३११५३ १,५० 

६१७ कलमिडाूँडामा र नतलमलसनै बगिैामा प्रनतक्षािर् ननमािि ३११५९ ४,०० 

६१८ खानेपानी नञ्जक गिेश मञ्न्िर ननमािि ३११५९ २,०० 

६१९ बन्जररिर्ा कालिका िेवी मञ्न्िर ननमािि ३११५९ १,८० 

६२० वडा कार्ाििर्को शौिािर् ममित तथा एम्बिेुन्सका िार्ग टहरा  ननमािि ३११५९ ४,५० 

६२१ ववपन्न घर पररवारका िार्ग शौिािर् ननमािि ३११५९ २,०० 

८०७७७४०४२०९ टटकापरु नगरपामलकावडा न.ं९ 

६२२ जनदहतमा जारर सन्िेश प्रकाशन तथा प्रसारि २२३१५ ५० 

६२३ सिुना पाटी ( ववलभन्न टोिमा ) २२३१९ १८ 

६२४ उन्नत जातको धान तथा गहुको ववउ कृवर् सहकारी माफि त ववतरि २२५२२ २,५० 

६२५ खेिकुि प्रबििन २२५२२ १,०० 

६२६ झुंगा शहरी स्वास््र् केन्रिाई अनिुान २२५२२ ३५ 

६२७ बाि ववकासका िागी शकै्षक्षक सामाग्री खररि (२ वाि ववकास) २२५२२ ५० 

६२८ भानभुक्त आधारझुत ववद्र्ािर् खक्रौिा िाई अनिुान २२५२२ ५० 

६२९ मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती बीउ ववतरि तथा तालिम २२५२२ ५० 

६३० र्वुा क्िवहरूका िागी खिेकूि सामग्री खररि २२५२२ ४० 

६३१ िाग ुऔर्ध िवूिर्शन सम्बन्धी जनिेतामिूक कार्िक्रम २२५२२ ५० 

६३२ ववपन्न पररवार,जनजानत िलित तथा एकि मदहिाहरूिाई वगंरू पािन 
तालिका साथै वगंरूका पाठा ववतरि 

२२५२२ १,५० 

६३३ ववपन्न मदहिािाई उद्र्मलशिता तथा लसप ववकास तालिम २२५२२ १,५० 

६३४ ववपन्न मदहिाहरूिाई डि तथा कुसन बनाउने तालिम २२५२२ १,२३ 

६३५ ववलभन्न प्रकारका दिवलसर् कार्िक्रमहरू सिंािन (नारी दिवस, र सांस्कृनतक 
फै्रबधिन तथा दिवलसर् कार्िक्रम 

२२५२२ १,१८ 

६३६ सास्कृनतक कार्ित्रम प्रबििन कार्िक्रमका िागी मािि खररि २२५२२ ३० 

६३७ उपभोक्ता सलमनत गठन तथा अनगुमन २२५२९ ४० 

६३८ रेनकोट तथा झोिा खररि २२७११ ४८ 

६३९ ववपि व्र्वस्थापन साम्रगी खररि २२७११ ६० 

६४० सेनतमरै्ा िौधरी मा.वव. झुंगा कार्ाििर् सिंािनको िागी अनिुान २५३११ २,५० 

६४१ अशोक प्रधानको घरिेखख लसद्ध साउिको घरसम्म मलसनो ग्राभेि ३११५१ ४,०० 

६४२ कािीिरि िौधरीको घर िेखख रामजनमको घरसम्म ग्राभेि बौननर्ा 
सपिराजको घरिेखख वडा न ं८ को लसमाना हुिै पोखरी सम्म माटो पटानी 
सदहत मलसनो ग्राभेि 

३११५१ २,०० 

६४३ बािवूाटार िेखख खोपकेन्रसम्म टतबन्धनको मार्थ खालडो परुी ग्राभेि ३११५१ १,०० 

६४४ राजकूमार िौधरीको घरिेखख बबक्रम धामीको घरसम्म नर्ा बाटोमा ग्राभेि ३११५१ १,०० 

६४५ रोहनीबोझी मखू्र्ान टोि जाने बाटोमा काठे पिू ननमािि ३११५१ १,५० 

६४६ सनू्िर िौधरीको घर नञ्जक माटो पटानी सदहत ग्राभेि ३११५१ १,०० 
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६४७ मोटर सदहत बोररगं जडान सामाञ्जक नहाउने कार्िको िार्ग ३११५५ १,५४ 

६४८ साना झुंगा सकुम्बासी टोिमा रहेको अधुरो नािा ढि ननकास सलमतको 
परुा गने 

३११५८ ५,०० 

६४९ खक्रौिा पिु पारर साविजननक सौिािर् र बािटुारमा सौिािर् ३११५९ १,०० 

६५० श्री भानभूक्त नन.मा.वव. खक्रौिा को अधुरो रहेको गेट ननमािि ३११५९ १,५० 

८०७७७४०४३०१ टटकापरु नगरपामलका - मशिा 
६५१ शकै्षक्षक सत्र २०८० को शकै्षक्षक क्र्ािेन्डर ननमािि तथा छपाई, ववद्र्ाथी 

तथा ववद्र्ािर् उमेरका वािवालिकाहरुिाई  ववद्र्ािर् भनाि अलभर्ान 
कार्िक्रम 

२२३१५ २,०० 

६५२ "वािववकास तथा आधारभतु तह (कक्षा १-५) सचिालित ववद्र्ािर्हरुका 
िार्ग लशक्षिसूँग  सम्बञ्न्धत शकै्षक्षक सामर्ग्र, कार्ाििर् व्र्वस्थापन सामग्री 
तथा मातभृार्ाका सन्िभि सामग्रीहरुको खररि तथा ववतरि" 

२२५२२ २,५० 

६५३ कक्षा १२ सम्मको नगर स्तररर् प्रथम, िोस्रो तथा अञ्न्तम त्रमैालसक 
परीक्षाहरुको सचिािन तथा व्र्वस्थापन 

२२५२२ ८,०० 

६५४ कक्षा २ र ३ को स्थानीर् पाठ्र्पसु्तक िेखन छपाई तथा ववतरि २२५२२ ७,०० 

६५५ नगरपालिका अन्तगितका प्र अ हरुको वठैक सचिािन तथा आगालम 
शकै्षक्षक वर्ि २०८० को र्ोजना ननमािि सम्बन्धी गोञ्ष्ठ 

२२५२२ १,०० 

६५६ नगरस्तररर् अन्तरववद्र्ािर् अनतररक्त कक्रर्ाकिाप सचिािन राष्रपनत 
रननङ लशलड िगार्तका खेिकुि कार्िक्रम सदहत 

२२५२२ ४,०० 

६५७ नगरस्तरीर् कक्षा ८ को परीक्षा सचिािन, कक्षा ८ को सफ्टवेर्र प्रर्ोग 
सम्बञ्न्ध अलभमखुखकरिसूँग ैगे्रड वदृ्नर् परीक्षा 

२२५२२ ६,५० 

६५८ वािववकासका सहजकतािहरुका िार्ग मन्टेश्वरर तािीम सचिािन २२५२२ ३,०० 

६५९ ववद्र्ािर् अनगुमन तथा नीरीक्षि सदहत लशक्षा सम्बञ्न्ध अन्र् ववववध 
खिि 

२२५२२ २,०० 

६६० ववद्र्ािर्मा STEAM Club गठन तथा ववद्र्ाथी मनोपरामशि कार्िक्रम 
सचिािन 

२२५२२ १,५० 

६६१ सामिुानर्क ववद्र्ािर्मा अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका अलभभावकहरुका 
िार्ग अलभभावक लशक्षा कार्िक्रम सचिािन 

२२५२२ २,५० 

८०७७७४०४३०२ टटकापरु नगरपामलका - स्वास््य 

६६२ करार कमििारीहरुिाई घरभेट बाफत कफलड भत्ता २११३३ १,०० 

६६३ मात ृतथा बाि स्वास््र् कार्िक्रमका िार्ग स्वर्म सेववका तथा फोकि 
पसिनिाइ सिंार खिि 

२२११२ १,८० 

६६४ "मानलसक स्वास््र् र आत्महत्र्ा रोकथाम सम्बन्धी अलभमखुीकरि तथा 
Psychosocial Counselling  (मानलसक स्वास््र् समस्र्ाका िागी परामशि 
तालिम ) कार्िक्रम " 

२२५२२ १,५० 

६६५ CMC नेपाि सगंको साझेिारी कार्िक्रममा सम्परुक कोर् २२५२२ ४,५० 

६६६ एि.आई.भी.सकं्रलमतहरु िाई पोर्ि एव ंआर्आजिन कार्िक्रम सेवा खिि २२५२२ ४,५० 
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६६७ औिो, कािाजार, डेंग ुिगार्त अन्र् सरुवा रोग तथा भपैरर आउने ववववध 
कार्िक्रम  र औिो स्पे्र गने टंकी खररि (स्वास््र् शाखा सम्बञ्न्ध) 

२२५२२ ३,०० 

६६८ कुष्ठरोग सबंञ्न्ध LPEP िगार्त अन्र् कार्िक्रम २२५२२ ५० 

६६९ ककशोर ककशोरी मतै्री स्वास््र् अलभवदृ्र्ध  तथा सेवा ववस्तार कार्िक्रम २२५२२ ५० 

६७० ग्रालमि अलरा साउन्ड तथा  सरूक्षक्षत गभिपतन सेवा कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

६७१ ननवािर्ित जनप्रनतननर्ध तथा स्वास््र् व्र्वस्थापन सलमनतको  क्षमता 
अलभवदृ्र्ध कार्िक्रम 

२२५२२ १,०० 

६७२ पिूिखोप सनुनञ्श्ित , अन्र् खोप अलभर्ान र खोप ढुवानी खिि कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

६७३ पररवार ननर्ोजन तथा प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम २२५२२ १,५० 

६७४ पोर्ि कार्िक्रम २२५२२ ५,०० 

६७५ मेरो नगर, स्वस्थ नगर सबंञ्न्ध कार्िक्रम २२५२२ ३,०० 

६७६ मदहिा स्वास््र् स्वर्संेवकहरुको ववलभन्न कार्िक्रम र िीघिकािीन सम्मान 
सेवा 

२२५२२ ३,०० 

६७७ मदहिाहरुका िार्ग कफस्टुिा रोग,पाठेघर खस्ने रोगीको 
ञ्स्क्रननगं,भी.आइ.ए.जाूँि ररगंपेशरी लशववर िगार्त ववलभन्न स्वास््र् 
लशबबर 

२२५२२ २,०० 

६७८ र्ौननक तथा िरै्गक अलपसखं्र्क समिुार् सम्बञ्न्ध अलभमखुीकरि 
कार्िक्रम 

२२५२२ १,०० 

६७९ शदहि पररवारका सिस्र् र  बेपत्ता पररवारका सिस्र् तथा घाईतहेरुिाई 
ननिःशलुक  स्वास््र् बबमा  कार्िक्रम 

२२५२२ ३,५० 

६८० स्वास््र् आमा समहु पनुिः गठन र आमा समहुका सिस्र्हरूसगं स्वास््र् 
कार्िक्रम सम्बञ्न्ध अलभमखुीकरि  कार्िक्रम 

२२५२२ १,५० 

६८१ सामाञ्जक सेवा कार्िक्रमबारे साझेिार परामशििाता ससं्था माफि त 
जनिेतनामिुक  कार्िक्रम 

२२५२२ २,०० 

६८२ नगर स्तररर् स्वास््र् सलमक्षा कार्िक्रम र ससं्था प्रमखुको मालसक 
सलमक्षा बठैक तथा कमििारी मलुर्ाकन र सम्मान 

२२६११ १,५० 

६८३ र्ौन तथा प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रमका िार्ग ववद्र्ािर् साथी लशक्षक -
िौतरी कार्िक्रम तथा लसकाईका िार्ग स्थिगत अविोकन भ्रमि कार्िक्रम 

२२६१२ २,०० 

६८४ मदहिा स्वास््र् स्वर्सेंवकहरुिाई मालसक प्रनतवेिन बझुाउन जाूँिा 
र्ातार्ात खिि 

२२७११ ७,२० 

६८५ स्वास््र् ससं्थाका कमििारीहरुका िार्ग अत्र्ावशक मलेसनरी सामग्री खररि २२७११ ७,०० 

६८६ स्वास््र् ससं्थाहरुिाई कार्ाििर् सिंािन खिि अनिुान २२७११ ३,५० 

६८७ स्वास््र् ससं्थाका िार्ग अत्र्ावशक और्र्ध तथा सञ्जिकि सामान  खररि २७२१३ ५,०० 

८०७७७४०४३०३ टटकापरु नगरपामलका - कृवर् 

६८८ ५० प्रनतशत अनिुानमा ििहन र तिेहन बािी बीउ ववतरि कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

६८९ ७५ प्रनतशत अनिुानमा च्र्ाउको बीउ ववतरि कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

६९० अगािननक तरकारी उत्पािन प्रिशिन कार्िक्रम (प्राङ्गाररक मि, 

जैववक/बानस्पनतक बबर्ादि िगार्त सामाग्री, १००%25 अनिुान) 
२२५२२ १,८० 
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६९१ आकस्मीक बािी सरंक्षि सवेा कार्िक्रम (१००%25 अनिुान) २२५२२ ६० 

६९२ आइि.वप.एम.कृर्क पाठशािा सिंािन कार्िक्रम २२५२२ ३,०० 

६९३ आि ुउत्पािन प्रिशिन कार्िक्रम २२५२२ २,०० 

६९४ एक वडा एक नमनुा तरकारी/फिफुि नसिरी स्थापना कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

६९५ कृवर् क्र्ाम्पसको सहकार्िमा माटो पररक्षि तथा ववश्िेर्ि कार्िक्रम 
सिंािन 

२२५२२ १,३० 

६९६ कृवर् प्रववर्ध बबस्तार सम्बञ्न्ध कृर्क तािीम सिंािन (बस्तगुत सेवाटेवा 
समेत) 

२२५२२ १,८० 

६९७ तरकारी पकेट क्षते्र ववस्तार कार्िक्रम २२५२२ ४,०० 

६९८ धान दिवश मनाउने कार्िक्रम (असार १५) २२५२२ ५० 

६९९ नगर स्तररर् कृर्क/सरोकारवािा सगंको कृवर् समस्र्ा पदहिान तथा 
समाधान सम्वञ्न्ध गोष्ठी कार्िक्रम 

२२५२२ ५० 

७०० प्राङ्गारीक खेतीकोिार्ग गड्र्ौिा मि खेती प्रववर्ध बबस्तार कार्िक्रम (७५ 
%25 अनिुान) 

२२५२२ २,०० 

७०१ पषु्प खेती प्रवििन कार्िक्रम (७५%2525 अनिुान) २२५२२ १,०० 

७०२ बेमौसमी तरकारी उत्पािन कृर्किाइि कृवर् सामाग्री (प्िाञ्ष्टक 
टनेि,बीउ,हजारी िगार्त सामाग्री) ववतरि कार्िक्रम (१०० %25 अनिुान ) 

२२५२२ २,०० 

७०३ भलुमगत लसिंाइि (डडप बोररगं / मोटर जडान) ववतरि कार्िक्रम २२५२२ ४,०० 

७०४ लमननककट ववतरि कार्िक्रम (ननशलुक) २२५२२ ५० 

८०७७७४०४५११  सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (शसति अनदुान) 
७०५ आधारभतू तहका स्वीकृत िरवन्िीका लशक्षक, राहत अनिुान लशक्षकका 

िार्ग  तिब भत्ता अनिुान (ववशरे् लशक्षा पररर्ि अन्तरगतका 
लशक्षक/कमििारीहरु समेत) 

२११११ ९,२४,०० 

७०६ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अगं्रेजी,गखित र ववज्ञान ववर्र्मा लशक्षि 
सहर्ोग अनिुान 

२११११ १,२६ 

७०७ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अगं्रेजी,गखित र ववज्ञान ववर्र्मा लशक्षि 
सहर्ोग अनिुान 

२११११ ७,०५ 

७०८ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अगं्रेजी,गखित र ववज्ञान ववर्र्मा लशक्षि 
सहर्ोग अनिुान 

२११११ २,५६ 

७०९ एक पालिका एक भेटेररनरी डाक्टर २११११ ४,८० 

७१० एम. आइि. एस. अपरेटर र  कफलड सहार्क पाररश्रलमक, िाडपवि खति तथा 
पोशाक खिि 

२११११ ६,१६ 

७११ औिो रोगको सामिुानर्क व्र्वस्थापन सम्बञ्न्ध कार्िक्रम सिंािन -  मानव 
ससंाधन 

२११११ ७,५२ 

७१२ और्धािर्को तिब, भत्ता, सिंािन खिि तथा कार्िक्रम बजेट २११११ ३२,०० 

७१३ कृवर् तथा पश ुसेवाका एक गाूँउ एक प्राववर्धकहरुको तिव भत्ता २११११ ८,०० 

७१४ तिब तथा सबुबधा- आप्रवासी स्रोत केन्र कमििारी २११११ ४,४६ 

७१५ तिब तथा सबुबधा- मनोसामाञ्जक परामशिकताि २११११ ४,४६ 
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७१६ तिब तथा सबुबधा -वववत्तर् साक्षरता  सहजकताि क्रार्िक्रम २११११ ४,४६ 

७१७ प्रारञ्म्भक बाि ववकास  सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्र्ािर् 
कमििारी व्र्बस्थापन अनिुान 

२११११ ३१,२६ 

७१८ प्रारञ्म्भक बाि ववकास  सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्र्ािर् 
कमििारी व्र्बस्थापन अनिुान 

२११११ ८६,२२ 

७१९ प्रारञ्म्भक बाि ववकास  सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्र्ािर् 
कमििारी व्र्बस्थापन अनिुान 

२११११ १५,३६ 

७२० प्राववर्धक सहार्कको तिव २११११ ३,९३ 

७२१ माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अगं्रेजी,गखित र ववज्ञान ववर्र्मा लशक्षि 
सहर्ोग अनिुान 

२११११ २६,६४ 

७२२ माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अगं्रेजी,गखित र ववज्ञान ववर्र्मा लशक्षि 
सहर्ोग अनिुान 

२११११ ४,७४ 

७२३ माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अगं्रेजी,गखित र ववज्ञान ववर्र्मा लशक्षि 
सहर्ोग अनिुान 

२११११ ९,६५ 

७२४ माध्र्लमक तहका स्वीकृत िरवन्िीका लशक्षक, राहत अनिुान लशक्षक  िार्ग 
तिब भत्ता अनिुान (ववशरे् लशक्षा पररर्ि अन्तरगतका 
लशक्षक/कमििारी,प्राववर्धक धारका प्रलशक्षक समेत) 

२११११ २,९१,०० 

७२५ रोजगार सरं्ोजकको तिव २११११ ४,९४ 

७२६ रोजगार सहार्कको तिब २११११ ३,९३ 

७२७ स्थानीर् तहका स्वास््र् िौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्िरत 
कमििारीहरुको तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रशासननक 
खिि समेत 

२११११ ९९,०० 

७२८ प्राववर्धक सहार्कको पोसाक २११२१ १० 

७२९ रोजगार सरं्ोजकको पोसाक २११२१ १० 

७३० रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता २११२१ १० 

७३१ औिो रोगको सामिुानर्क व्र्वस्थापन सम्बञ्न्ध कार्िक्रम सिंािन -  मानव 
ससंाधन 

२११३९ ३० 

७३२ प्राववर्धक सहार्कको स्थानीर् भत्ता २११३९ ३९ 

७३३ रोजगार सरं्ोजकको स्थानीर् भत्ता २११३९ ४८ 

७३४ रोजगार सहार्को स्थानीर् भत्ता २११३९ ३९ 

७३५ एम. आइि. एस. अपरेटर र कफलड सहार्को िार्ग सचिार खिि २२११२ ७ 

७३६ मेलशनरी आजार तथा फननििर ममित सम्भार (सेवा केन्र सचिािानाथि) २२२२१ ९६ 

७३७ मसिन्ि सामान खररि (सेवा केन्र सचिािानाथि) २२३११ १,८० 

७३८ वववत्तर् साक्षरता क्रार्िक्रम सिंािन खिि २२३१९ २,२५ 

७३९ करारिः अहेब, अनमी (खोप सवेा कार्िक्रम सिंािनको िार्ग उच्ि दहमािी, 
पहाडी ञ्जलिाहरु र महा तथा उप महानगरपालिका, ससं्थागत ञ्क्िननक 
न.पा हरु) 

२२४१३ २,६० 

७४० कृवर् स्नातक करार २२४१३ ४,८० 
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७४१ सरोकारवािाहरुसगंको अन्तरकक्रर्ा तथा अलभमखुीकरि कार्िक्रम ( प्रहरी 
/पत्रकार/लमडडर्ा पररिािन/स्थानीर् जनप्रनतननधी/ स्थानीर् तहको 
ववर्र्गत शाखा जस्त ैस्वास्थ शाखाका स्िस्र्हरु/स्थानीर्तहमा 
मनोसामाञ्जक ववर्र्को दिगोपन/ समिुार्का अगवुाहरुिाई आप्रावसनको 
असर तथा प्रभाव,  का 

२२५१२ १,०३ 

७४२ CBIMNCI कार्िक्रम (कार्िक्रम सलमक्षा, स्थिगत अनलुशक्षि, समता तथा 
पहुि कार्िक्रम) 

२२५२२ ५,०० 

७४३ अन्र् ववववध खिि - आर्ोजना, सामाञ्जक सरुक्षा तथा घटना िताि 
सम्बन्धी ववलभन्न बैंठकको र्िर्ापान िगार्तको खिि 

२२५२२ ५१ 

७४४ आूँखा, नाक, कान, घाटंी तथा मखु स्वास््र् सम्वञ्न्ध अलभमखुीकरि २२५२२ १,२० 

७४५ इवपडलेमर्ोिोञ्जकि ररपोदटिङ्ग २२५२२ २० 

७४६ उन्नत बीउ ववतरकिाई प्रोत्साहन अनिुान २२५२२ १,५० 

७४७ क्षर्रोग मकु्त घोर्िा अलभर्ानका ववलभन्न कृर्ािकिापहरु २२५२२ २७,०० 

७४८ कृवर्, पशपुन्छी तथा मत्स्र् त्र्ाकं अध्र्ावर्धक कार्िक्रम २२५२२ १,०० 

७४९ ककसान सिूीकरि कार्िक्रम २२५२२ ३,०० 

७५० कोलभड १९ िगार्त ववलभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, ननर्न्त्रि 
तथा ननगरानीका िार्ग सरोकारवािा सूँगको अन्तरकक्रर्ा तथा RRT, 

स्वास््र्कमी पररिािन 

२२५२२ ५० 

७५१ कोलभड १९ ववरुद्ध खोप अलभर्ान तथा बसु्टर खोप समेत सिंािन 
ब्र्वस्थापन खिि (पालिकास्तररर् र्ोजना र पालिका तथा स्वास््र् सस्था 
स्तररर् सपुररवेक्षि) 

२२५२२ २,८१ 

७५२ कोलभड-१९ बाट पगेुको शकै्षक्षक क्षनतको पररपरुि तथा अन्र् ववपिको 
समर्मा लसकाइ ननरन्तरताका िार्ग कार्िक्रम 

२२५२२ ५८ 

७५३ कोलभड-१९ बाट पगेुको शकै्षक्षक क्षनतको पररपरुि तथा अन्र् ववपिको 
समर्मा लसकाइ ननरन्तरताका िार्ग कार्िक्रम 

२२५२२ ३,२४ 

७५४ कोलभड-१९ बाट पगेुको शकै्षक्षक क्षनतको पररपरुि तथा अन्र् ववपिको 
समर्मा लसकाइ ननरन्तरताका िार्ग कार्िक्रम 

२२५२२ १,१८ 

७५५ खाद्र्ान्न बािीको उन्नत बीउ उपर्ोगमा अनिुान २२५२२ १०,२० 

७५६ गररबी ननवारिका िार्ग िघ ुउद्र्म ववकास कार्िक्रम सिंािन ननिेलशका, 
२०७७ बमोञ्जम उद्र्मीको स्तरोन्नती (आवश्र्कता पदहिानका आधारमा 
पनुतािजगी र एडभान्स सीप ववकास तालिम कार्िक्रम) 

२२५२२ ४,०० 

७५७ गररबी ननवारिका िार्ग िघ ुउद्र्म ववकास कार्िक्रम सिंािन ननिेलशका, 
२०७७ बमोञ्जम िघ ुउद्र्म ववकास मोडिेमा नर्ाूँ िघ ुउद्र्मी लसजिना 
गने 

२२५२२ २३,६० 

७५८ र्िलिङ्ग सेन्टर २२५२२ २०,०० 

७५९ तर्ारी पोशाक (तर्ारी पोशाक लसिाई कटाई फेशन डीजाइन ,एडभान्स 
लसिाई कटाई तालिम दटकापरु नगरपालिका 

२२५२२ ५,०० 
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७६० ननर्लमत खोप सदुृढीकरि, पिूि खोप सनुनश्ितता र िीगोपनाको िार्ग 
सकु्ष्मर्ोजना अद्र्ावर्धक २ दिन र सरसफाई प्रबद्र्धन प्र्ाकेज पनुिताजगी 
तालिम १ दिन गरी ३ दिन एव ंपिूिखोप न.पा., गा.पा. सनुनञ्श्ितताको 
िार्ग स्थाननर् तह, वडा, खोप समन्वर् सलमती तथा नवननवार्िित 
जनप्रनतनन 

२२५२२ १,८२ 

७६१ प्रजनन ्रुग्िता स्वास््र् सवेा २२५२२ २,०० 

७६२ प्रनत ववद्र्ाथी िागतका आधारमा लसकाइ सामग्री तथा डडञ्जटि लसकाइ 
समाग्री व्र्वस्थाका िार्ग ववद्र्ािर्िाइ अनिुान 

२२५२२ १३,६२ 

७६३ प्रनत ववद्र्ाथी िागतका आधारमा लसकाइ सामग्री तथा डडञ्जटि लसकाइ 
समाग्री व्र्वस्थाका िार्ग ववद्र्ािर्िाइ अनिुान 

२२५२२ ६,६९ 

७६४ प्रनत ववद्र्ाथी िागतका आधारमा लसकाइ सामग्री तथा डडञ्जटि लसकाइ 
समाग्री व्र्वस्थाका िार्ग ववद्र्ािर्िाइ अनिुान 

२२५२२ ३७,५९ 

७६५ पररवार ननर्ोजन ककशोर ककशोरी तथा प्रजनन ्स्वास््र् कार्िक्रम २२५२२ ६,६० 

७६६ पश ुसेवा ववभाग र प्रािेलशक ननकार्मा पशपुन्छी त्र्ांक तथा पश ु
सेवाका कार्िक्रमको प्रगनत ररपोदटिङ 

२२५२२ २० 

७६७ पश ुहाट बजार स्थापना/व्र्वस्थापन २२५२२ २०,०० 

७६८ पशपुकं्षी आिीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडि फ्ि,ु AMR, लसञ्ष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आदि ववलभन्न सरुवारोग सम्बञ्न्ध रोकथाम तथा 
ननर्न्त्रिका िार्ग सिेतना कार्िक्रम 

२२५२२ २० 

७६९ पशपुन्छी रोगको अन्वेर्ि, नमनुा सङ्किन तथा पे्रर्ि २२५२२ १० 

७७० पालिका स्तरमा स्वास््र् ससं्थाहरुको मालसक बठैक, स्वास््र् 
कार्िक्रमहरुको डाटा भेररकफकेशन एव ंगिुस्तर सधुार साथै अधिबावर्िक एव ं
बावर्िक सलमक्षा 

२२५२२ १,१९ 

७७१ पोपि ववशरे् (स्वास््र्) क्षेत्रका कार्िक्रम सचिािन २२५२२ १,५० 

७७२ पोर्ि कार्िक्रम २२५२२ ४,६५ 

७७३ पोर्ि सवंेिनशीि (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृवर्, पशसेुवा, मदहिा तथा 
बािबालिका, लशक्षा र शासकीर् प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्िक्रमहरू सचिानि) 

२२५२२ १,५० 

७७४ बिेैलशक रोजगारीमा जान िाहने सम्भाववत कामिारहरुिाई गहन 
अलभमखुीकरि कार्िक्रम 

२२५२२ ३ 

७७५ मनोसमाञ्जक परामशि  सिंािन खिि २२५२२ ९३ 

७७६ मात ृतथा नवलशश ुकार्िक्रम अन्तगित आमा सरुक्षा, गभिवती, रक्तसिंार, 

उत्प्रेरिा सेवा, न्र्ानो झोिा र ननशलुक गभिपतन कार्िक्रम 

२२५२२ २५,०७ 

७७७ मात ृतथा नवलशश ुकार्िक्रम सनं्िािन २२५२२ १८,४५ 

७७८ रेबबज ननर्न्त्रि कार्िक्रम २२५२२ १,५० 

७७९ राष्रपनत रननङ्ग लसलड प्रनतर्ोर्गता (स्थानीर् तहस्तरीर्) २२५२२ १,०० 

७८० राञ्ष्रर् मदहिा स्वास््र् स्वर्संेववका  कार्िक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात 
खिि, वावर्िक सलमक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खिि समेत) 

२२५२२ २९,०० 

७८१ रोजगार सेवा केन्रको सूँिािन खिि २२५२२ २,६५ 
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७८२ रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) २२५२२ ५१,४८ 

७८३ ववद्र्ािर् स्वास््र् लशक्षा/आमा समहू तथा मदहिा स्वास््र् स्वर् ं
सेववकाहरुका िार्ग सामाञ्जक ब्र्वहार पररवतिन कार्िक्रम 

२२५२२ ७५ 

७८४ ववभागि ेउपिव्ध गराउने ववर्ध/पद्िनत अनसुार वडा स्तरबाट घटना िताि 
सप्ताह अलभर्ान सचिािन 

२२५२२ १,४० 

७८५ ववश्व औिो दिवस मनाउने, ककटजन्र् रोग ननर्न्त्रि कार्िक्रमको अनगुमन 
एवम ्मलूर्ाङ्कन तथा ककटजन्र् रोग ननर्न्त्रिका िार्ग बहुननकार् 
अन्तरकक्रर्ा गने तथा Active Case Detection (औिो र कािाजार) 

२२५२२ १,०० 

७८६ शकै्षक्षक पहुूँि सनुनञ्श्ितता, अनौपिाररक तथा वकैञ्लपक लशक्षा कार्िक्रम 
(परम्परागत ववद्र्ािर्, वकैञ्लपक ववद्र्ािर्, साक्षरता र ननरन्तर लशक्षाका 
कार्िक्रम समेत) 

२२५२२ ४,६९ 

७८७ शकै्षक्षक पहुूँि सनुनञ्श्ितता, अनौपिाररक तथा वकैञ्लपक लशक्षा कार्िक्रम 
(परम्परागत ववद्र्ािर्, वकैञ्लपक ववद्र्ािर्, साक्षरता र ननरन्तर लशक्षाका 
कार्िक्रम समेत) 

२२५२२ २,३० 

७८८ सिूना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपर्ोग अनगुमन ननरीक्षि २२५२२ १,५० 

७८९ सचिार सामाग्री प्रसारि तथा छपाइि (सचिार र पूँहुि अलभर्ान 
सचिािान) 

२२५२२ १,५० 

७९० स्थानीर् तहमा कक्रर्ालशि कामिार सजंनािाई सामग्री सहर्ोग २२५२२ १० 

७९१ स्थानीर् ननकार्द्वारा समिुार्तहमा गररने औिो बबरामी व्र्वस्थापनको 
अधि वावर्िक समीक्षा गोष्ठी 

२२५२२ १२ 

७९२ सरुक्षक्षत बिेैलशक रोजगारी सम्बञ्न्ध  सिूना साम्रगी उत्पािन तथा प्रकाशन २२५२२ १५ 

७९३ सनुत िजन्र् पिाथि तथा मध्र्पान सेवनको न्र्नूनकरि सम्बन्धी सिंार 
कार्िक्रम 

२२५२२ २५ 

७९४ स्वास््र् िौकी (आधारभतु  स्वास््र् सेवा केन्र)  को न्र्नुतम सेवा मापिण्ड 

कार्िक्रम  ( अलभमखुीकरि, सलमक्षा, फिो अप , अनगुमन तथा सदुृर्धकरि 
समेत ) 

२२५२२ १,६० 

७९५ स्वास््र् सिूना साथै आइ एम र् ूसदुृढीकरि कार्िक्रम २२५२२ ६५ 

७९६ स्वास््र्कमीिाई इम्प्िाट तालिम २२५२२ २,०० 

७९७ साइिेज प्रवद्िधन कार्िक्रम २२५२२ २०,२० 

७९८ सामी पररर्ोजना कर्ािन्वर्नको िार्ग स्थानीर् सरकारको पिार्धकारी सूँग 
समन्वर्  वठैक 

२२५२२ ४० 

७९९ साविजननक ववद्र्ािर्का  ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ननशलुक पाठ्र्पसु्तक 
अनिुान 

२२५२२ ५३,५१ 

८०० साविजननक ववद्र्ािर्मा अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका िार्ग छात्रबवृत्त 
(आवासीर् तथा गरैआवासीर्) 

२२५२२ २६,२९ 

८०१ आ.व. २०७९/८० मा नर्ाूँ धानबािी पकेट ववकास कार्िक्रम सच िािन २२५२९ १२,०० 

८०२ आप्रवासी स्रोत केन्र र ञ्जलिा प्रशासन  कार्ििर्को प्रनतननर्ध, स्थानीर् 
तहको प्रनतननर्ध र पररर्ोजना कमििारी सूँगको समन्वर् वठैक 

२२५२९ २० 
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८०३ आप्रवासी स्रोत केन्रको कार्ाििर् सिंािन/ कमििारी भ्रमि खिि / 
लशरोभार खिि 

२२५२९ २,७५ 

८०४ औिो रोगको सामिुानर्क व्र्वस्थापन सम्बञ्न्ध कार्िक्रम सिंािन -   
तालिम, अनगुमन तथा सपुररवेक्षि 

२२५२९ १,३६ 

८०५ कृबत्रम गभािधान लमसन कार्िक्रम २२५२९ ३,०० 

८०६ तोककएका  ववद्र्ाथीको दिवा खाजाका िार्ग  ववद्र्ािर्िाई अनिुान २२५२९ ३७,१८ 

८०७ तोककएका  ववद्र्ाथीको दिवा खाजाका िार्ग  ववद्र्ािर्िाई अनिुान २२५२९ १८,२७ 

८०८ ररटनी स्वर्मं सेवक पररिािन २२५२९ ६,२६ 

८०९ रोजगारी सजृना (आई.डड.ए.ì २२५२९ २३,५१ 

८१० समिुार् अलभमखुीकरि कार्िक्रम २२५२९ १२ 

८११ सम्भाव्र् उत्पािनको उत्पािकत्व र बजार प्रनतस्पधाि बदृ्र्ध गनिका िार्ग 
कञ्म्तमा ५ जनाको समहुमा प्रबबर्ध हस्तान्तरि 

२२५२९ १,४० 

८१२ सस्थागत क्षमता ववकास,परीक्षा सचिािन एवम ्ववद्र्ाथी मलुर्ाङ्कन २२५२९ १,०७ 

८१३ सस्थागत क्षमता ववकास,परीक्षा सचिािन एवम ्ववद्र्ाथी मलुर्ाङ्कन २२५२९ २,१७ 

८१४ सस्थागत क्षमता ववकास,परीक्षा सचिािन एवम ्ववद्र्ाथी मलुर्ाङ्कन २२५२९ ५,९८ 

८१५ सम्बञ्न्धत सरोकारवािाहरुवाट पररर्ोजना अनगुमन तथा मलुर्ाकंन २२६११ ४० 

८१६ एम. आइि. एस. अपरेटर र  कफलड सहार्क िेननक भ्रमि भत्ता/र्ातार्ात 
खिि/ईन्धन 

२२६१२ ६० 

८१७ आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको केरा पकेट ववकास कार्िक्रमको 
ननरन् तरता 

२२७११ ६,०० 

८१८ आ.व. 207९/८० मा नर्ाूँ केरा पकेट ववकास कार्िक्रम सच िािन २२७११ १२,०० 

८१९ तोककएका  ववद्र्ाथीको दिवा खाजाका िार्ग  ववद्र्ािर्िाई अनिुान २२७११ १,०२,३० 

८२० ववद्र्ािर् सचिािन तथा व्र्वस्थापन अनिुान २५३११ ४,८२ 

८२१ ववद्र्ािर् सचिािन तथा व्र्वस्थापन अनिुान २५३११ ९,८१ 

८२२ ववद्र्ािर् सचिािन तथा व्र्वस्थापन अनिुान २५३११ २७,०८ 

८२३ ववद्र्ािर्मा शकै्षक्षक गिुस्तर सदुृढीकरि  एवम ्कार्िसम्पािनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अनिुान 

२५३११ ७०,७५ 

८२४ ववद्र्ािर्मा शकै्षक्षक गिुस्तर सदुृढीकरि  एवम ्कार्िसम्पािनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अनिुान 

२५३११ १२,६० 

८२५ ववद्र्ािर्मा शकै्षक्षक गिुस्तर सदुृढीकरि  एवम ्कार्िसम्पािनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अनिुान 

२५३११ २५,६५ 

८२६ शकै्षक्षक पहुूँि सनुनञ्श्ितता, अनौपिाररक तथा वकैञ्लपक लशक्षा कार्िक्रम 
(परम्परागत ववद्र्ािर्, वकैञ्लपक ववद्र्ािर्, साक्षरता र ननरन्तर लशक्षाका 
कार्िक्रम समेत) 

२५३११ १२,९३ 

८२७ सामिुानर्क ववद्र्ािर्का छात्राहरुिाई ननशलुक स्र्ाननटरी प्र्ाड 
ब्र्वस्थापन 

२५३११ ९,५४ 

८२८ सामिुानर्क ववद्र्ािर्का छात्राहरुिाई ननशलुक स्र्ाननटरी प्र्ाड 
ब्र्वस्थापन 

२५३११ ४,६९ 
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८२९ सामिुानर्क ववद्र्ािर्का छात्राहरुिाई ननशलुक स्र्ाननटरी प्र्ाड 
ब्र्वस्थापन 

२५३११ २६,३१ 

८३० साविजननक ववद्र्ािर्का  ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ननशलुक पाठ्र्पसु्तक 
अनिुान 

२५३११ १९,४० 

८३१ साविजननक ववद्र्ािर्का  ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ननशलुक पाठ्र्पसु्तक 
अनिुान 

२५३११ ९,५३ 

८३२ साविजननक ववद्र्ािर्मा अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका िार्ग छात्रबवृत्त 
(आवासीर् तथा गरैआवासीर्) 

२५३११ १३,०९ 

८३३ साविजननक ववद्र्ािर्मा अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका िार्ग छात्रबवृत्त 
(आवासीर् तथा गरैआवासीर्) 

२५३११ ७१,४० 

८३४ आधारभतू तथा आकञ्स्मक स्वास््र् सेवाको िार्ग और्र्ध खररि २७२१३ २३,२० 

८३५ केन्रबाट छनौट भएका नमनुा ववद्र्ािर्,ववशरे् ववद्र्ािर्को क्रमागत 
भवन ननमािि तथा कक्षा ११ स्तोन्ननत भएका प्राववर्धक धार ववद्र्ािर्को 
लर्ाव व्र्वस्थापन अनिुान 

३११११ १२,०० 

८३६ पर्िटन सिुना केन्र भवन ननमािि दटकापरू नगरपालिका १ कैिािी ३१११२ ३०,०० 

८३७ Inj.Oxytocin भण्डारिका िागी ILR Refrigerator खरीि ३११२२ ४,०० 

८३८ आप्रवासी स्रोत केन्रको िार्ग मेशनरी तथा औजार ३११२२ १,०० 

८३९ कोलभड १९ को भ्र्ाञ्क्सनको डडञ्जटाइजशेन तथा क्र् ूआर कोड 
प्रमाखिकरि 

३११२२ १,१६ 

८४० रोजगार सेवा केन्रको सदुृदढकरि (कम्प्र्टूर, फननििर कफक्िसि, क्र्ामरा, 
अन्र् ववद्र्तुीर् उपकरि) 

३११२३ ३,०० 

८४१ कैिािी ञ्जलिा  दटकापरु नगरपालिका वडा न.ं1 व्िक न.ं21 पाकि रोड 
सरू्िबहािरु राविको घरिेखख लसताराम र्गरीको घरसम्मको मिुवाटो जोड्ने 
सडक स्तरोन्नती 

३११५१ ५०,०० 

८४२ कैिािी ञ्जलिा दटकापरु -1 नविेतना टोि लमस्रा र्िउरालमि हुूँिै उत्तर तफि  
जाने सडक स्तरोन्नती 

३११५१ ५०,०० 

८४३ कालिमाटी स्कुि िेखख रामडाडा हुिै वडा कार्ाििर् जोड्ने सडक 
(ढिान/कािोपत्र)े किोपत्र ेननमािि आर्ोजना दटकापरु नगरपालिका,वडा न.ं 
८ 

३११५१ ३०,०० 

८४४ बेिवुाबोखझ िेखख ६ न.ं वडा कार्ाििर् जोड्ने सडक (ढिान/कािोपत्र)े 
किोपत्र ेननमािि आर्ोजना दटकापरु नगरपालिका,वडा न.ं ६ 

३११५१ ३०,०० 

८४५ तसारे र्िन्नेवास रानीबगुडुा दटकापरु, िुरे वडा न.ं २,४ कैिािी ३११५६ ५,०० 

८४६ केन्रबाट छनौट भएका नमनुा ववद्र्ािर्,ववशरे् ववद्र्ािर्को क्रमागत 
भवन ननमािि तथा कक्षा ११ स्तोन्ननत भएका प्राववर्धक धार ववद्र्ािर्को 
लर्ाव व्र्वस्थापन अनिुान 

३११५९ २४,०० 

८४७ केन्रबाट छनौट भएका नमनुा ववद्र्ािर्,ववशरे् ववद्र्ािर्को क्रमागत 
भवन ननमािि तथा कक्षा ११ स्तोन्ननत भएका प्राववर्धक धार ववद्र्ािर्को 
लर्ाव व्र्वस्थापन अनिुान 

३११५९ ६५,०० 
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८४८ कैिािी ञ्जलिा दटकापरु नगरपालिका वडा न.ं4 बाघमारा डम्बर र्धतािको 
घर अगाडडको किभटि िेखख गम्ववुान िौतारा हुिै भरत धामी तथा गोपी 
बरािको घर सम्मको सडक स्तरोन्नती 

३११५९ ५०,०० 

८४९ नवीकरिीर् ऊजाि प्रवर्ध जडान (वार्ोग्र्ाूँस/ववद्र्तुीर् ििुो/सधुाररएको 
िुिो/सौर्ि ऊजाि) 

३११५९ १०,०० 

८५० मोहन्र्ाि मञ्न्िर ननमािि दटकापरु नगरपालिका १ पशहुाट बजार कैिािी ३११५९ ११,५० 

८५१ राम मञ्न्िर ञ्जिोद्धार दटकापरु न पा ७ सत्ती  कैिािी ३११५९ ७,५० 

८५२ सरुक्षक्षत नागररक आवास कार्िक्रम :- सिुरूपञ्श्िम प्रिेशको कैिािी ञ्जलिा 
क्षेत्र न.ं १ अन्तगित टीकापरु न.पा.- २९६ वटा (क्रमागत) 

३११७१ ८३,०० 

८०७७७४०४५१२  सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (ववर्शे अनदुान) 
८५३ आवास कार्िक्रम ,मगर बञ्स्त र िलित बञ्स्त ,दटकापरु नगरपालिका ,वडा 

न.ं ७ 

३११११ २,००,०० 

८०७७७४०४५१३  सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम(समपरुक अनदुान) 
८५४ वडा न.ं ३ अन्तगित पछुरी हंस बोडडिंग स्कुि िेखख पिमा प्रा.बब. नघर्ा हुिै 

जोशीपरु गाउूँपालिका जोड्ने सडक कािोपत्र ेननमािि आर्ोजना ,वडान.ं३ 

३११५१ ८०,०० 

८०७७७४०४५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (ववर्शे अनदुान) 
८५५ प्रिेश सरकारबाट प्राप्त ववशरे् अनिुान वापतको रकम ३११५९ ४५,०० 

८०७७७४०४५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (समपरुक अनदुान) 
८५६ प्रिेश सरकारबाट प्राप्त गने समपरुक अनिुान रकम ३११५९ २५,०० 

कुल जम्मा ८५,२२,३४ 

 


