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मे रो भनाई 

संर्विान सभाद्धारा जारी भएको ने पाकको पर्हको संर्विानको अर्िनमा सम्पन् न स्थानीय 
िहको ेोस्रो र्नवािरन मार्ि ि हामीकाई अमखल्य मि ठेई पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाको 
र्वकास र समरृ्द्ध कायम गनि योगेान गने मौका ठेनख भएकोमा सम्पखणि पथरी शर्नश्चरे  
नगरपार्ककाका नागररक प्रर्ि सवि प्रथम आभार ब्यक्त ग िेछख  ।              

  ने पाक राष्ट्रको स्थापना, प्रजािन्र, कोकिन्र हखे ै संघीय कोकिान्त्न्रक गणिन्र ने पाकको 
स्थापना  गने क्रममा आ्नो जीवनकाई आहखर्ि ठेनख हखने  सम्पूणि सर्हेहरु प्रर्ि हाठ िेक 
्रान्जकी अपिण ग िेछख ।कोकिन्रको आिारन्त्शका भने कै र्वर्िको शासन हो र र्वर्िको 
शासनकाई प्रभावकारी रुपमा काविन्वयन गेै स्थानीय ने ितृ्वको र्वकासमा गनि र्विार्यकी, कायिकाररणी र 
न्यार्यक अभ्यासकाई संस्थागि रुपमा अगाडी वढाउन आज हार्म कार्ग परे का छौ। 

            स्थानीय सरकार नागररको सवै भन्ेा नन्त्जकको सरकार हो भन्ने  कख रामा कख नै र्द्धर्बेा ेे न्त् ेैन 
। स्थानीय सरकार सञ राकन  न, २०७४ के  स्थानीय िह र्भर पर्न न्त्जम्मे ेारीका र्हसावके  वडा सर्मर्िमा 
र्नवािन्त्रि जनप्रर्िर्निीकाई अझै नन्त्जकको सरकार माने को छ । त्यसैके  ११ औ ं नगरसभा मार्ि ि नीर्ि 
,कायिक्रम िथा वजे टकाई िजखिमा गेाि वडा स्िरमा आमभे का गरी नागररकका आवश्यकिाका आिारमा वजे ट 
र्वर्नयोजन गररएको छ । यसै सन्ेभिमा र्नवािन्त्रि भएको कररव १ मर्हना पश् रािस र्सर्मि स्रोि र सािनकाई 
समखन्त्रि उपयोग गेै आ.व.२०७९/८० को नीर्ि, कायिक्रम िथा वजे ट पाररि गेाि समावे शी र्वकासकाई र्वशे ष 
प्राथर्मकिामा रान्त् एको छ । कृर्ष िथा पशखपाकन र उद्धमन्त्शकिाको माध्यमबाट सीप र्वकास िथा 
आयमखकक कायिक्रमहरु गरी गररर्व न्यूर्नकरण गनि आर्थिक र्वकासका क्षे रमा बजे ट र्वर्नयोजन गरे का छौ । 
स्रोि सािनके  भ्याए सम्म न्त्शक्षा, स्वास््य ,यखवा िथा  े ककख े , पूवाििार र वािावरण संरक्षणकाई  र्वशे ष 
ध्यानमा रान्त्  वजे ट र्वर्नयोजन गने प्रयत् न गररएको छ ।र्सर्मि स्रोि र सािन िर अर्सर्मि माग, अपयािप्त 
जनशन्त्क्त,सखर्विा यखक्त प्रशासर्नक भवनको अभाव, कोर्मड-19 जस्िा महामारीके  र्नम्त्याएको आर्थिक मन्त्न्ेकाई 
न्त्रेै नगरवासीहरुको आर्थिक, सामान्त्जक अवस्थामा पररवििन ल्याउन हार्मके  थखप्र ैर खनौिीकाई सामाना गनखि पनेछ 
िर पर्न हामी जनिाका र्वश्वासका िरोिर हौ भन्ने  कख राकाई र्सरोिर गेै जनिाका हरे क सख  ेख मा सिै 
साथमा रहने  छौं। 

            अन्त्यमा, मागिे शिन िथा नीर्िका आिारमा ११औ ं नगर सभाके  र्वर्भन्न क्षे रमा र्वर्नयोजन 
गरे को वजे टकाई नगरवासी सामख सूरना प्रवाह गने अर्भप्रायके  ेस्िावे जको रुपमा पखस्िक प्रकाशन गरर 
साविजर्नक गनि कार्गएको छ।यसका कार्ग नगरसभा सम्पन्न गनि सहयोग गनखि हखने  उपप्रमख  ज्यू, वडा अध्यक्ष 
ज्यूहरु, कायिपार्ककाका सेस्य ज्यूहरु, वडा सेस्य ज्यूहरु, अहोरार  र्टनख भएका कमिरारी र्मरहरु, नागररक 
समाज, सञ रार कर्मि र्मरहरुमा र्वशे ष िन्यवाे र आभार प्रकट गेै पखिःन यस्िै प्रकारको सहयोगको अपे क्षा 
ग िेछख  । 

िन्यवाे।                                            

                                                               मोहन प्रसाे िखम्बापो 
                                                                     नगर प्रमख   

                                                          पथरी शर्नश् ररे  नगरपार्कका मोरङ  
 



मे रो भनाई 
 

      संघीय कोकिान्त्न्रक गणिन्र ने पाकको पर्हको संर्विान जारी भए पश् राि 
स्थापना भएका िीन िहका सरकार मध्ये  स्थानीय सरकार नागररकको सवै भन्ेा 
नन्त्जकको सरकार रहे को कख रामा कख नै र्द्धर्बेा ेे न्त् ेैन।  

     ेे शमा संघीय कोकिान्त्न्रक गणिन्र स्थापना गनि िथा जनिाकाई साविभौम एंव 
अर्िकार सम्पन्न वनाउेै स्थानीय िहका अर्िकार स्थार्पि गने क्रममा भएका र्वर्भन्न 
आन्ेोकनमा प्राण अपिण गनखि हखने  शर्हेहरु प्रर्ि म मे रो अन्िरआत्मा ेे न्त्  नै भावपूणि 
्द्धान्जकी ब्यक्त गेै कोकिन्र प्रार्प्तका कागी भएका आन्ेोकनमा सहभागी हखने  
क्रममा हखन ख भएका घाइिे  प्रर्ि शीघ्र स्वास््य काभको कामना ग िेछख 
राज्य संघीयिामा प्रवे श गरे  पश् राि हखन गएको  ेोस्रो र्नवािरन मार्ि ि ने ितृ्वेायी भरू्मका सखम्पनख हखने  आम 
नगरवासी प्रर्ि आेरभाव प्रकट गेै िपांईहरुके  हामी प्रर्ि ेे  ाउनख भएको  र्वश्वासकाई ईमान्ेारीका साथ 
पाकना ग िेछौ भन्ने  कख रा  सम्पूणि नगरसभाका सेस्य मार्ि ि आम नगरवासीमा प्रर्िवद्धिा ब्यक्त ग िेछख  । 
     हामीके  र्वगिका नगरसभाके  र्कएका मखख्य नीर्ि िथा कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेेै, भएका कर्म 
कमजोरीवाट पाि र्सक्ेै आ.व २०७९/८०को नीर्ि, वजे ट िथा कायिक्रम पाररि गेाि के न्रीय कक्ष्यको 
रुपमा रहे को ठेगो र्वकासको कक्ष्य अनखरुप गररवीका सवै स्वरुपहरुको अन्त्य गनि सक्ने  वािावरणमैरी 
पूवाििार र्नमािण ,मर्हका, वाकवार्कका, आठेवासी ,जनजािी, मिे शी, मखन्त्स्कम, अपाङगिा भएका ब्यन्त्क्त, जे ष्ठ 
नागररक िथा र्पछर्डएको वगिको समग्र आर्थिक र सामान्त्जक न्त्स्थिीमा सखिार आउन सक्ने  गरी सवै वगि र 
समखे ायको  प्रत्यक्ष संकग्निामा सहभागीिात् मक पद्धिी मार्ि ि योजना िथा कायिक्रमको छनौट गने प्रय् 
गरे का छौं । 
      अन्त्यमा,11औ ंनगरसभाके  र्वर्भन् न क्षे रमा र्वर्नयोजन गरे को वजे ट नीर्ि िथा कायिक्रमकाई पखस्िकको 
रुपमा प्रकाशन गरर आम नागररककाई सूरनाको हक प्रत्याभरू्ि गने कायिका कार्ग  म अन्िरआत्मा ेे न्त्  नै 
प्रशंसा गनि राहन्छख साथै 11 औ ं नगरसभा पूणि रुपमा सर्क बनाउन सहयोग गनखि हखने  नगर सभा 
सेस्यज्यूहरु, र्वर्भन्न सर्मिीका सेस्य ज्यूहरु, राष्ट्रसे वकहरु, संरारकमी कगाएि सम्पूणि नगरवासीमा हाठ िेक 
आभार ब्यक्त गनि राहन्छख । 

िन्यवाे । 

                                                      ेे र्वमाया का्के  
                                                       नगर उपप्रमख  

                                                     पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका 
 

 
 

 

 

 



मे रो भनाई 
संघीय कोकिान्त्न्रक गणिन्र ने पाकको संर्विान २०७२ के  ने पाकको के न्रीकृि 
शासन प्रणाकीकाई पररवििन गेै संघीय सरकार, प्र ेे श सरकार र स्थानीय सरकारको 
स्वरुपकाई संर्विानमै िोके र अर्िकार समे िको प्रष्ट बााँडर्ााँट गरे कोछ ।सोही 
संर्विानको भावना र ममि अनखसार ने पाक सरकारके  २०७३।११।२७ मा स्थानीय 
र्नकायहरुकाई पखनिः संररना गरी गाउाँपार्कका, नगरपार्कका, उपमहानगरपार्कका र 
महानगरपार्ककाकाई स्थानीय सरकारको रुपमा स्थार्पि गरे को छ । संर्विान प्रेत्त 
अर्िकारको पररर्िर्भर रही २०७४ साकमा सम्पन् न भएको स्थानीय र खनाव पर्छ 
स्थानीय सरकारको पााँर वषे कायिकाक पूरा गरी र्मर्ि २०७९ साक वैशा  ३० गिे  भएको स्थानीय 
सरकारको ेोस्रो र्नवािरनपश्चाि र्नवािन्त्रि जनप्रर्िर्नर्िहरुको नयााँ नगर सभा र्मर्ि २०७९।०३।१० मा 
सम्पन्न भई सो नगर सभाके  पाररि गरे को नीर्ि, कायिक्रम िथा बजे ट, आर्थिक  न र र्वर्नयोजन  न काई 
समे टे र वार्षिक योजना पखन्त्स्िका प्रकाशन गनि कार्गएको व्यहोरा सम्वद्ध सवै सरोकारवाकाहरु समक्ष अवगि 
गराउन रहान्छख । 

नवर्नवािन्त्रि जनप्रर्िर्नर्िहरुको पर्हको नगरसभा िथा यस पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाको एघारौं(११औ)ं नगर 
सभाके  र्वगिको नगर सभाहरुके  पाररि गरी अवकम्बन गरे का नीर्ि िथा कायािक्रमहरु मध्ये  नगर र 
नगरवासीको र्हिमा रहे का अर्िकांश नीर्ि िथा कायिक्रमहरुकाई र्नरन्िरिा ठेएको छ भने  र्वपन्न 
नागररकहरुको कार्ग र्नशखल्क स्वास््य र्वमा से वा , नगर अस्पिाकमा सखत्के री मर्हकाको कार्ग र्नशखल्क 
एम्बखके न्स से वा , ेखिः मा नगरपार्कका, ेमकक से वा जस्िा के ही नयााँ कायिक्रम समे ि अगाडी सारे को छ । 
साथै न्त्शक्षा, स्वास््य , कृर्ष िथा पशखपाकन क्षे र एवं समावे शी र्वकासकाई प्राथर्मकिामा रा े को छ । 

अन्त्यमा यस नगरपाकर्काको आ.व. २०७९/०८० को नीर्ि, कायिक्रम र बजे ट , आर्थिक  न िथा 
र्वर्नयोजन  न सर्हिको यो नयााँ ेस्िावे ज ियार पानि ठेन राि  टे र सहयोग पखर् याउनखहखने  कायािकयका सम्पूणि 
शा ाका शा ा प्रमख हरु सर्हि सवै कमिरारीहरुकाई र्वशे ष िन्यवाे ठेन राहन्छख । त्यसैगरी नीर्ि, 
कायािक्रम िथा बजे ट ियार गने क्रममा सल्काह सखझाव र र्नेेशन ठेनखहखने  राजनीर्िक एवं सामान्त्जक 
व्यन्त्क्तत्व, बखर्द्धन्त्जवी, उद्योगी , व्यपारी , सञ्चारकमी कगायि सवै प्रर्ि सम्मान व्यक्त गेै ियार भएको सम्पूणि 
ेस्िावे जकाई नगर सभाबाट पाररि गराई सभा सम्पन्न गराई यो ेस्िावे ज प्रकाशन िथा कायािन्वयनको 
न्त्जम्मे वारी ठेनखहखने  आेरणीय नगर प्रमख , नगर उपप्रमख  सर्हिका सम्पूणि कायािपार्कका िथा नगरसभा प्रर्ि 
आभार व्यक्त ग िेछख  । 

कक्ष्मी प्रसाे  रे क 

प्रमख  प्रशासकीय अर्िकृि 

पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका 



-यस गररमामय एघारौं नगर सभाका सभाध्यक्ष ज्यू  िथा  

-नगर सभाका सेस्यज्यूहरु,     

           संघीय कोकिान्त्न्रक गणिन्र ने पाकको पर्हको संर्विान जारी भएपश्चाि स्थापना भएका 
िीन िहका सरकार मध्ये  स्थानीय सरकार नागररकको सवैभन्ेा नन्त्जकको सरकार रहे को कख रामा 
कख नै ठद्वर्बिा ेे न्त् ेैन।  

     ेे शमा संघीय कोकिान्त्न्रक गणिन्र स्थापना गनि िथा जनिाकाई साविभौम एंव अर्िकार 
सम्पन्न वनाउेै स्थानीय िहका अर्िकार स्थापीि गने क्रममा भएका र्वर्भन्न आन्ेोकनमा प्राण अपिण 
गनखि हखने  शर्हेहरु प्रर्ि म मे रो अन्िरआत्मा ेे न्त्  नै भावपूणि ्द्धाञकी ब्यक्त गेै कोकिन्र प्रार्प्तका 
कागी भएका आन्ेोकनमा सहभागी हखने  क्रममा हखनख भएका घाइिे  प्रर्ि शीघ्र स्वास्थ काभको कामना 
ग िेछख  साथै वे पत्ता हखनख भएका नागररकहरु प्रर्ि न्त्रन्िा प्रकट गेै राडै नै पाररवारीक र्मकनको अवशर 
प्राप्त होसस भर्न ईश्वरसंग प्राथिना ग िेछख  ।  

    आपसी सहयोगात्मक पद्धर्िमा काम गने र्सद्धान्िमा आिाररि भई िीन िहका सरकार मध्ये  
स्थानीय सरकारको रुपमा रहे को सवैभन्ेा नन्त्जकको सरकार पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाका 
नागररकके  प्राप्त गनखि पने से वा र सखर्विाकाई कख शकिा, प्रभाकारी र र्मिब्यर्यिा पूविक शासन 
प्रणाकीको माध्यमवाट नगर वासीको घर ेैकोमा पखर् याउन हामी जनप्रर्िर्निीहरुकाई स्थानीय िहको  
ेोस्रो र्नवािरन मार्ि ि ने ितृ्वेायी भरू्मका सखम्पनख हखने  आम नगरवासी प्रर्ि आेरभाव प्रकट गेै 
िपांईहरुके  हामी प्रर्ि ेे  ाउनख भएको  र्वश्वासकाई ईमान्ेारीका साथ पाकना ग िेछौ भन्ने  कख रा  
सम्पखणि नगरसभाका सेस्य मार्ि ि आम नगरवासीमा प्रर्िवद्धिा ब्यक्त गनि राहन्छख। साथै पथरी 
शर्नश्चरे  नगरपार्ककाका नागररकको भाग्य र भर्वष्य सखन्ेर वनाउन पर्हको पटक र्नवािन्त्रि हखनख हखने  
सवै  जनप्रर्िर्निी ज्यूहरुके  गनखि भएको मे हे निकाई अन्िर हृेय ेे न्त्  नै प्रशंसा गेै वंहाहरुको ज्ञान र 
अनखभव मार्ि ि हामी ेोस्रो पटक र्नवािन्त्रि  नगरसभाका सेस्यकाई अथक सहयोग प्राप्त हखने  कख राको 
समे ि अपे क्षा ग िेछख  ।                     

        आज हामी आ.व.२०७८/७९ मा भएको ेसौं नगरसभाके  पाररि गरे को नीर्ि,कायिक्रम 
िथा वार्षिक वजे टकाई आ.व. को अन्त्न्िम समयमा भए पर्न सर्किापूविक कायिन्वयन गेै आउन 
सक्ने  र खनौिीसंग सामाना गनि र  प्राप्त अवशरकाई संस्थागि गनि  कार्ग परे का छौं ।  

     हामीके  र्वगिका नगरसभाके  र्कएका मखख्य र्निी िथा कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेेै, भएका 
कर्म कमजोरीवाट पाि र्सक्ेै आ.व २०७९/०८० को नीर्ि, वजे ट िथा कायिक्रम पाररि गेाि 



के न्त्न्रय कक्ष्यको रुपमा रहे को ठेगो र्वकासको कक्ष्य अनखरुप गररवीका सवै स्वरुपहरुको अन्त्य गनि 
सक्ने  वािावरण मैरी पखवाििार र्नमािण ,मर्हका, वाकवार्कका, आठेवासी ,जनजािी, मिे शी, मखन्त्स्कम, 
अपाङ्गिा भएका ब्यन्त्क्त, जे ष्ठ नागररक िथा र्पछर्डएको वगिको समग्र आर्थिक र सामान्त्जक न्त्स्थिीमा 
सखिारआउन सक्ने  गरी सवै वगि र समखे ायको  प्रत्यक्ष संकग्निामा सहभागीत्मक पद्धिी मार्ि ि 
योजना िथा कायिक्रमको छनौट गने प्रय् गरे का छौं । 

     र्सर्मि स्रोि सािनकाई उत्पाेनन्त्शक क्षे रमा प्रयोग शखशासनको प्रत्याभिूी,समिा र समावे शी 
र्वकासको अविारणाको आिारमा स्रोि र सािनको न्यायोन्त्रि र्विरण गने नीर्ि िथा उद्दे श्य साथ 
र्वगिका नगर सभा सम्पन्न भए पर्न र्वश्वव्यापी रुपमा रै्र्कएको कोरोना भाइरस( कोर्भड १९ )का 
कारण ेे शमा भएको वन्ेावन्ेीको असर नगरपार्कका क्षे रमा समे ि पनि गएको छ । िर यर्ि हखाँेा 
हखाँेै पर्न  हामी जनिाका र्वश्वासका िरोहर हौं जस्िो सखकै संकट र र खनौिी आए पर्न समस्याकाई 
सामखर्हक समस्याको रुपमा र्कइ समािान  ोज्नख हामी सवैको कििव्य हो भन्ने  कख रा हामी कर्हल्यै 
र्वसिन सक्ेैनौ । 

 र्वश्वका अने कौ शन्त्क्तशाकी राष्ट्रके  समे ि कावख गखमाएको कोर्भड महामारीमा के ही कमी 
आएको भए पर्न र्नमखिक नै भयो भने र ढखक्क हखने  अवस्था ेे न्त् ेैन भने  अको िर्ि  यसके  पानि सक्ने  
सामान्त्जक, आर्थिक र मनौवैज्ञार्नक असरकाई र्नमखिक पानि अझै के र्ह वषि सघिस गनखि पने ेे न्त् न्छ । 
यसै सन्ेभिमा कोर्भड र कोर्भडके  पारे को असरकाई न्यूर्नकरण गनि नगरपार्ककाकाई  ाद्यान्न,आर्थिक 
सहयोग,प्रर्विी िथा उपकरण,क्वारे नटाइन ब्यवस्थापनका कार्ग सहयोग गनखि हखने  उद्योगी, ब्यापारी, 
संघ संस्था नागरीक समाज  कगाएि सम्पूणि शखरक्षा कमी ,स्थास्थ कमी, राष्ट्र से वक कमिरारीकाकाई 
अन्िरआत्मा ेे न्त्  नै िन्यवाे व्यक्त गनि राहन्छख  । साथै नागररकको न्त्शक्षा र स्वास्थ मौर्कक हक 
मार नभएर नगरपार्ककाको पर्हको प्राथर्मक ेायीत्व पर्न हो भन्ने  कख रा हामी कर्हल्यै भ खल्ने  छैनौ भन्ने  
कख रा म यस सम्मार्नि सभा समक्ष प्रण पर्न गनि राहन्छख । 

  अव म यस सम्मार्नि सभा समक्ष आ.व 2079/80 का कार्ग मध्यकार्कन  रि संररनामा 
आिाररि वार्षिक वजे ट नीर्ि िथा कायिक्रम प्रस्िखि गने अनखमर्ि राहन्छख । 

 नगर सभाका सेस्यज्यूहरु हामीके  आय िर्ि  आ.व 2079/80का कार्ग आन्िररक स्रोि, राजश्व 
बााँडर्ााँट, संघ िथा प्र ेे शवाट प्राप्त हखने  समानीकरण अनखे ान, सशिि अनखे ान, समपखरक अनखे ान, 
करुणा र्ाउन्डे सन, अन्य सरकारी र्नकायबाट प्राप्त हखने  अनखे ान र अ.ल्या समे ि र्वर्नयोजन  न 



मार्ि ि  रि हखाँने  रकम 79,82,06,986.00  िथा अन्य मन्राकय मार्ि ि प्राप्त हखन सक्ने  रकम रु 
85225000.00 गरर रु जम्मा रु  88,34,31,986.00 आय  अनखमान गररएको छ । 

   त्यसै गरी ब्यय िर्ि  प्रशासर्नक  रि 14,00,86,044., कायिक्रम िर्ि  3,54,26,000.00 र 
वााँकी रु 70,79,19,942.00 पखाँन्त्जगि िर्ि  र्वर्नयोजन गरे को छ। कख क र्वर्नयोजन भएको रकम 
मध्ये  त्यसैगरी वडा कायािकयको कन्त्क्षि कायिक्रम िर्ि  1,49,91,205.00 , आर्थिक र्वकास 
सर्मर्ि िर्ि  1,30,00,000.00 का , सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि िर्ि  4,24,00,000.00, बन 
वािावरण िथा ब्यवस्थापन िर्ि  15,99,000.00, सखशासन िथा संस्थागि र्वकास िर्ि  
1700000.00 र्वर्नयोजन गरे का छौ। 

नगर सभाका सेस्य ज्यहरु हार्मके  आ्नो र्सर्मि स्रोि र सािनका वीर पर्न गररव िथा 
सखकख मवासीका कागी वासको ब्यवस्था गनि आवास योजना,  रोजगार मखकक न्त्शक्षा,मर्हका शसन्त्क्तकरण 
िथा समवे न्त्शिा , कैंर्गक समानिा,जनसहभार्गिा मखकक भौर्िक पखवाििार र्नमािण , स्वच्छ  ाने पानी  
र सरसर्ाइ जस्िा  र्वशे ष प्रकृिीका कायिक्रमकाई प्राथर्मकिामा रा े र वजे ट र्वर्नयोजन गररएको 
कख रा अनखरोि गेै म यस सम्मार्नि सभा समक्ष ेशौं नगरसभाके  र्कएका नीर्ि ,वजे ट िथा 
कायिक्रमकाई समे ि मध्य नजर रा ी एघारौं नगर  सभाके  र्कएका र्नर्ि िथा कायिक्रम प्रस्िखि गने 
अनखमर्ि राहन्छख । 

      अन्त्यमा अग्रगामी ठेसार्नेेश गने उ ेे श्यका साथ हखन गइरहे को यस नगर सभाको सर्क 
कायिन्वयनमा सवैको सकारात्मक र ररनात्मक  सहयोगको अपे क्षा राख्ेै  नगरसभा सम्पन्न गनि 
सहयोग गनखि हखने  नगर सभा सेस्यज्यूहरु, र्वर्भन्न सर्मिीका सेस्य ज्यूहरु, राष्ट्रसे वकहरु, संरारकमी 
कगाएि सम्पखणि नगरवासीमा हाठ िेक आभार ब्यक्त गनि राहन्छख । 

िन्यवाे 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आ.ब. ०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रम 



भौर्िक पूवाििार र्वकास नीर्ि िथा कायिक्रम  

१. नगरपार्ककाको सबै टोक वस्िीमा सडक सञ्जाकके  छोएकोके  बाहै्र मर्हना यािायािका सािन 
आविजाविमा अवरुद्ध नहखने  गरी सडकहरुको स्िरउन्निीमा जोडठेेै ेीघिकार्कन िथा नगरका 
गौरवका योजना कायािन्वयनमा प्राथर्मकिा ठेईने छ ।  

२. नगरक्षे रकाई डखवानबाट सखरन्त्क्षि गनि ढक र्नकासको ब्यवस्था गने नीर्ि र्कइने छ ।  

३. र्वकास र्नमािणका कामकाई र्मिब्ययी, गखणस्िरीय एवम िोर्कएको समयमा सम्पन्न गराउने  नीर्ि 
र्कइने छ । यसको कार्ग ेक्ष जनशन्त्क्त िथा प्रार्वर्िक अनखगमनको आवश्यक पने योजनाहरु 
िे क्का प्रकृयाबाट संराकन गने नीर्ि र्कइने छ ।  

४. नगरक्षे रमा बहखसंख्यक कृषकहरु रहे कोके  कृर्ष उपजहरुको संककन र भण्डारण िथा बजारीकरण 
साँग सम्बन्त्न्िि भौर्िक संररनाहरुको र्नमािण गने नीर्ि र्कइने छ । सो सम्बन्िमा प्र ेे श सरकार 
िथा संघीय सरकार समक्ष प्रस्िाव पे श गररने छ । 

५. संघीय सरकार, प्र ेे श सरकार िथा स्थानीय सरकारवाट स्वीकृि योजना कायिक्रम हाम्रो र हाम्रो 
कार्ग भन्ने  उद्दे श्यका साथ काभग्रही समखे ायवाट सञ्चाकन हखने  योजना कायिक्रमको कार्ग 
िोर्कएबमोन्त्जम कागि सहभार्गिा जखटाउने  नीर्ि र्कइने छ । 

६. नगरपार्ककाको वडा नं २,३,४,७,८,९ मा आ—आ्नो कायािकय भवन साथै वडा नं ५ र ६ 
(संयखक्त) कायािकय भवनवाट से वा प्रवाह हखाँेै आएकोमा वडा नं १ र १० को वडा कायािकय 
भवन र्नमािणको कार्ग प्रथार्मकिा ठेइने छ । 

७. नगरपार्कका वडा नं १ न्त्स्थि नगरपार्ककाको नाममा रहे को जग्गामा सर्पङ कम््के क्स र्नमािण 
गनि नगरर्वकास कोषसाँग ऋण सम्झौिा भएकोमा उक्त सर्पङ कम््के क्स र्नमािणको कार्ग 
आवश्यक वजे ट ब्यबस्था गररने छ । 

८. नगरपार्कका क्षे रमा र्नमािणहखने  सबै भौर्िक संररनाहरु अपाङ्गमैरी, बाकमैरी बनाउने  नीर्ि 
र्कइने छ ।  

 

वािावरण संरक्षण िथा र्वपद् व्यवस्थापन  सम्बन्िी नीर्ििः  

 

१. नगरमा र्वपे पूविसूरना के न्र स्थापनामा सहयोग र अन्िरर्नकाय समन्वय सम्बन्िी कायि 
गररने छ। 

२. र्वपे व्यवस्थापन िथा जकवायख अनखकख कन सम्बन्िी नीर्ि िथा कायिक्रमको सहन्त्जकरण, समन्वय 
र सहकायिकाई प्रवद्धिन गने नीर्ि र्कईने छ। 

३. नगरमा वािावरणमैरी शासन प्रणाकीको प्रवद्धिन गररेै कर्गने छ । 

४. नगर, प्रा ेे न्त्शक, रार्ष्ट्रय र अन्ििरार्ष्ट्रय वािावरणीय प्रयासहरु र संस्थाहरुबीरको सम्बन्ि, सहयोग र 
समन्वय कायम गेै कर्गने छ । 



५.नगरमा र्ोहरमैका व्यवस्थापनका कार्ग अन्िर स्थानीय िहसाँग समन्वय गरी र्ोहोर मैका 
व्यवस्थापनको उन्त्रि नीर्ि र्कइने छ । 

६.अन्त्ग्न र्नयन्रण कायिमा समन्वय िथा सहजीकरणका कार्ग  बारुणयन्र सञ्चाकन गररने छ । 

७.वािावरण िथा र्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्न्ि जोन्त् म न्यूर्नकरणका कार्ग र्वपे व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना गरी र्वपद् व्यवस्थापन िथा वािावरण संरक्षणका कार्ग आवश्यक  वािावरण व्यवस्थापन 
 न, र्नयमावकी  वनाइ प्रभावकारी कायिन्वयन गने नीर्ि र्कइने छ ।  

8.वािावरण अनखकख कनका कार्ग नगरपार्कका क्षे रर्भर रहे का  ाकी पिी िथा नगरको स्वार्मत्व हखन 
सक्ने  जग्गाहरुको  ोजी गरी नगरको स्वार्मत्वमा र्कने  र त्यस्िा  ाकी जग्गाहरुमा बकृ्षारोपण 
गररने छ । 

9.स्वस््य, सर्ा र स्वच्छ वािावरण राख्न नगरवासीहरुकाई जनरे िनाको अर्भबरृ्द्ध गराउन जनरे िना 
सम्बन्त्न्ि कायिक्रमहरु संराकन गने नीर्ि र्कइने छ । 

10.ध्वनी प्रेखषण र्नयन्रणका कार्ग ट्रार्र्क प्रहरी, समाजका अगखवा, बखर्द्धजीवीहरुसाँगको सहकायिमा  
रे िनामखकक कायिक्रमहरु सञ्चाकन गररने छ । 

१1. र्वपद्को समयमा आवश्यक पने एम्बखके न्स, बारुणयन्र, काईर् ज्याके ट कगायि अन्य महत्वपूणि 
औजारहरुको ब्यबस्था गररने छ ।  

१2. बषािेको समयमा बाढी आउाँेा हखने  िनजनको क्षर्ि न्यूर्नकरणका कार्ग अनखगमन गरी 
डााँस ोका, बक्राहा  ोका, मोरङ्गी  ोका, पथरी  ोका, काटी  ोका, गोही  ोका र के  ाि ोका कगायिका 
नगरक्षे र र्भरका  ोकाहरुको आवश्यक िाउाँमा िटबन्िन र्नमािणको कार्ग पहककेमी र्कईने छ । 

१3. र्ोहरमैका व्यवस्थापन सम्बन्िी नीर्ि, मापेण्ड, योजना िथा  कायिक्रम र्निािरण गरी र्ोहरमैका 
व्यवस्थापनकाई प्राथर्मकिा ठेइने छ । 

१4. र्वपद् बाढी हावाहखरी, आगकागी, अर्सना, न्त्शिकहर भकूम्पीय जोन्त् म कगायि हखन सक्ने  क्षर्ि र 
क्षर्िकाई न्यूर्नकरणका कार्ग अपनाउनख पने सजगिाका सम्बन्िमा आवश्यक जनशन्त्क्त ियारी 
अवस्थामा राख्ने  कायिको  नीर्ि र्कइने छ । 

१5. नगरर्भर रहे का सम्पूणि सामखे ार्यक वनहरु साँग साझे ेारी कायिक्रम अन्िगिि पयिटन प्रवद्धिन गने 
नीर्ि र्कईने छ । 

१6. र्वपेमा परे का नागररकहरुको ित्काक उद्धार िथा राहि ब्यवस्थापन गने नीर्ि र्कइने छ । 

 

 

 

 

 

मर्हका िथा बाकबार्कका शा ाको  नीर्ि िथा कायिक्रम 

पररकल्पनािः समिामय सखन्त् , सम्पन्न समखे ाय 



१. कैर्ङ्गक र्हंसा न्यूर्नकरणका कार्ग सरे िना अर्भयानका साथै कैंर्गक र्हंसा र्नवारण कोषमा रकम 
थप गरी पररराकन गररने छ।  

२. कन्त्क्षि वगिका मर्हका (ेर्कि, आर्थिक रुपमा र्वपन्न, र्वद्याकयको न्त्शक्षा नपाएका, र्हंसा र्पर्डि 
मर्हकाहरुकाइ आत्मर्नभिर बनाउन आर्थिक शसन्त्क्तकरण कायिक्रम सञ्चाकन गररने छ। 

३. बाक र्ववाह, बाक्ममखक्त नगर बनाउने  अर्भयान सञ्चाकन, बाक अर्िकारको प्रत्याभिू गनिका 
कार्ग बाक अर्िकार सर्मर्ि गिन िथा पररराकन, बाककोषको स्थापना, नगर बाक सञ्जाक गिन, 
पररराकन िथा िार्कम, अर्भमखन्त् करण कगायिका र्वर्वि कायिक्रम सञ्चाकन गररने छ ।  

४. स्थानीय िहमा बाकबार्कका हराउने , बे वाररसे  र्े का पने, बे रर्ब न िथा  ओसारपसारमा पने, र्हंसा, 
ेखव्यिवहार शोषण िथा अन्य जोन्त् ममा पनि सक्ने  अवस्थाकाई मध्य नजर गेै बाकबार्ककाको 
संरक्षणका कार्ग ने पाक प्रहरीसाँगको सहकायिमा कायि सञ्चाकन गररने  छ । 

५. र्हसा ेखव्यिवहार िथा र्वशे ष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बाकबर्ककाको कार्ग परामशि, उद्दार, 
संरक्षण, कानूनी सहायिा जस्िा कायिका कार्ग बाक हे ल्पकाइन से वा 1098 को सञ्चाकन गनि र 
अस्थाइ संरक्षण िथा पखनस्थािपना के न्र सञ्चाकनका कार्ग बजे ट ब्यवस्थापन गररने छ । 

६. बाकबार्ककासाँग सम्बन्त्न्िि स्थानीय योजना िथा नीर्ि र्नमािण, सहभार्गिाको अर्िकार 
कायिन्वयनका कार्ग बार्षिक स्थानीय बाकसभाको कायिक्रम सञ्चाकन गररने  छ । 

७. बाकक्कव िथा बाकक्कव सञ्जाकहरुको क्षमिा र्वकास, ेिाि नर्वकरण िथा बाकबार्ककाको 
ने ितृ्वमा र्वर्भन्न कायिक्रम सञ्चाकन गररने छ । 

८. बाकबार्ककाको घटना व्यवस्थापन गनि बाकबर्कका सम्बन्त्न्ि  न, २०७५ के  ब्यवस्था गरे को 
समाजसे वी िथा बाकमनोर्बज्ञ जनशन्त्क्तको उत्पाेनका कार्ग र्बशे ष िार्कम िथा प्रन्त्शक्षण कायिक्रमको 
व्यवस्था गररने छ । 

९. बाक र्बज्याईँ गरे का बाकबार्ककाकाइ बाकमैरी अनखसन्िान िथा प्रहरी र्नयन्रणमा राख्नका कार्ग 
बाकबार्कका सम्बन्त्न्ि  नके  व्यवस्था गरे  अनखसार नन्त्जकैको प्रहरी कायािकय साँग समन्वय गररने छ । 
१०.वडास्िरीय िथा नगरस्िरीय एकक मर्हका सर्मर्ि गिन गरी सीपमखकक िार्कम र बीउपूाँजीको 
ब्यवस्थापन गरी व्यवसार्यक बनाइने छ । 

1१ अपाङ्गिा भएका ब्यन्त्क्तहरुकाइ  सीपमखकक िार्कम र बीउपूाँजीको ब्यवस्थापन गरी व्यवसार्यक 
बनाइने छ । 

१२. यस नगरपार्ककामा रहे का मर्हका, बाकबार्कका, ज्ये ष्ठ नागररक, द्वन्े पीर्डि, 
आठेवासी/जनजािी कोपोन्मख , र्समान्िकृि, अपाङ्गिा भएका व्यन्त्क्त, ेर्कि,  एकक मर्हका, मिे शी, 



मखन्त्स्कम कगायि पछार्ड परे का/पाररएका समखे ायको र्वकासका कार्ग कन्त्क्षि वगिमैरी संरक्षणात्मक 
एवं प्रवििनात्मक कायिक्रम  र कख ररिी, कख संस्कार र र्वभे े र्वरुद्धको अर्भयान संराकन गररने छ ।  

१३. अपाङ्गिा भएका व्यन्त्क्तहरुको आर्थिक िथा सामान्त्जक र्वकासका कार्ग प्र ेे श सरकार, स्थानीय 
िह र साझे ेार संस्थाको  र्रपक्षीय कागि साझे ेारीमा सञ्चार्कि अपाङ्गिा रोकथाम िथा पखनस्थािपना 
कायिक्रमको  सञ्चाकन  गररने छ । 

१४. ज्ये ष्ठ नागररकहरुको संरक्षणका कार्ग र्वर्भन्न कायिक्रम सञ्चाकन गररने छ ।  

१५. र्कशोरी स्वास््य िथा र्कशोरी न्त्शक्षा सम्बन्त्न्ि न्त्शक्षामूकक कायिक्रम सञ्चाकन गररने छ। 

१६. मर्हका, बाकबार्कका, अपाङ्गिा भएका व्यन्त्क्त र ज्ये ष्ठ नागररकहरुका सम्वन्िमा सूरना 
व्यवस्थापन प्रणाकी (MIS) को र्नमािण गरर software मार्ि ि  ि्याङ्क रान्त् ने छ । 

 

न्त्शक्षा¸यखवा िथा  े ककख े शा ाको आ.व. २०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रमःिः 
१.पथरी शर्नश्चारे  नगरपार्ककामा स्वच्छ शैन्त्क्षक वािावरण कायम राख्न िथा न्त्शक्षाको गखणस्िर सखर्नश्चि 
गनि  पााँर वषे नगर न्त्शक्षा  योजना बनाइ कायिन्वयनको कार्ग आवश्यक  पहक गने नीर्ि र्कइने  छ 
। 

२. र्वद्याकय न्त्शक्षा क्षे र र्वकास कायिक्रममा र्नर्हि शैन्त्क्षक कायिक्रमहरु ने पाक सरकार क्क्मसए 
अन्िरगि यस न.पा.काई प्राप्त आर्थिक वषि २०७९/०८० को सशिि अनखे ान शीषिकको 
कायिक्रमकाइ न्त्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास के न्रवाट ियार गररएको कायिक्रम कायिन्वयन 
पखन्त्स्िकाके  िोके  बमोन्त्जम पररणाम ेे न्त् ने  गरी कायािन्वयन गररने छ । 

३. वाकर्वकास के न्रका सहयोगी कायिकिाि िथा र्वद्याकय कमिरारीहरुकाई स्थानीय सरकारके  र्वगि 
वषिमा ठेएको से वा सखर्विाकाइ र्नरन्िरिा ठेेै  र्वद्याकय कमिरारीहरुको से वा सखर्विाको िहगि 
अनखपािमा र्मकान गररने  छ । 

४. मेन भन्डारी स्मरृ्ि प्रर्िस्िान ररभन्त्ल्भङ्ग र्न्ड िथा शैन्त्क्षक र्क्रयाककाप सखिारका कार्ग र्वश्वनाथ 
संस्कृि पािशाकाका कार्ग र्वगि वषिमा ठेएको अनखे ान कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेईने छ । 

५. नगरपार्ककावाट र्बगि वषिमा अनखमर्ि प्राप्तगरी सन्राकन भएका वाकर्बकास के न्रकाई आवश्यक  
सञ्चा कन अनखे ान िथा ठेवा  ाजाको कार्ग अनखे ान ठेने  व्यवस्था गररने छ । 

६.  े ककख े क्षे रकाई प्रोत्साहन गेै कर्गने छ र स्थार्नय िह राष्ट्रपर्ि रर्नङ्ग न्त्शल्ड कायिक्रमकाई 
प्रभावकारी रुपमा संन्राकन गनि आवश्यक बजे टको व्यवस्था गररने छ। 

७. सामखे ार्यक र्वद्याकय अन्िरगि नगर र्भरका आिारभ खि िह कक्षा (१-८) सन्रार्कि र्वद्याकयकाई 
नमखना र्वद्याकयका रुपमा र्वकास र व्यवस्थापन गेै कैजाने  नीर्ि अवकम्बन गररने छ । 



८. आिारभ खि िह कक्षा ८ परीक्षा व्यवस्थापन काई नगर स्िररय रुपमा व्यवन्त्स्थि रुपमा संराकन 
गररने  प्रयोजनका कार्ग आवश्यक अनखे ानको व्यवस्था गररने छ । 

९.  सबै सामखे ार्यक र्वद्याकयहरुकाई क्रमश: प्रर्वर्िमैरी बनाउेै कर्गने  नीर्ि अवकम्वन गरीने छ  ।  

१०. शैन्त्क्षक वषि २०७९ साकबाट नाँया पाठ्यक्रम कागू भएका कक्षा ४¸ ७ र ९ को पाठ्यक्रम 
प्रबोर्िकरण िथा र्वद्याकयको ि्याङ्क IEMIS सम्बन्त्न्ि अर्भमखन्त् करण कायिक्रम सामखे ार्यक िथा 
संस्थागि  र्वद्याकयहरुमा सञ्चाकन गनि आवश्यक व्यवस्था र्मकाइने छ ।  

११. सामखे ार्यक र्वद्याकयहरुको र्वद्यमान अवस्थाको पर्हरानगरी वाककक्षाका कार्ग वाकमैरी 
कक्षाकोिा व्यवस्थापन¸र्वद्याकय छाना ममिि कायिक्रम िथा न्त्शक्षणका कार्ग आवश्यक शैन्त्क्षक 
सामाग्री व्यवस्थापन गने कायिकाई प्राथर्मकिा ठेने  नीर्ि र्कइने  छ । 

१२. नगरपार्कका न्त्स्थि सञ्चाकर्कि सामखे ार्यक िथा संस्थागि र्वद्याकयरुमा शैन्त्क्षक कायिक्रममा 
एकरुपिाका कार्ग नगरमा शैन्त्क्षक क्याके ण्डर र्नमािण गरर कागू गररने छ । 

१३. राकख शैन्त्क्षक सरबाट नै कक्षा १-८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम कायािन्वयनमा ल्याइने  छ । साथै 
स्थानीय पाठ्यक्रममा आिाररि कक्षा १-८ सम्मको पाठ्यपखस्िक के  न कायिकाई क्रमश: अगार्ड 
बढाइने  छ । 

१४. पूणि साक्षर नगर बनाउन कन्त्क्षि समखे ायकाई पूणिििः र्नशखल्क न्त्शक्षा र छारवनृ्त्त्त कोष  डा गररने  
नीर्ि अवकम्बन गररने  छ । 

१५. नगरको एकमार उच्र न्त्शक्षा प्रेान गने पथरी बहखमख ी क्याम्पसकाई सञ्चा कन िथा 
व्यवस्थापनका कार्ग सहयोग उपकब्ि गराइने  िथा पूणिि प्रर्वर्ि मैर्र बनाउने  नीर्ि र्कइने  छ । 

१६. सामखे ार्यक र्वद्याकयहरुमा शखद्ध र्पउने  पानीको व्यवस्थापनका कार्ग आवश्यक अनखे ान रकमको 
व्यवस्था गने नीर्ि र्कइने  छ । 

१७. सामखे ार्यक िथा संस्थागि र्वद्याकयहरुको साझे ेारीमा संयखक्त रुपमा पखनिािजगी िार्कम िथा 
अर्िररक्त र्क्रयाककापका कायिक्रमहरु सञ्चांकनमा जोड ठेइने छ । 

१८. कायिर्वर्ि र्नमािण गरी िोर्कएका सूरकका आिारमा उत्कृष्ट र्वद्याकय¸न्त्शक्षक िथा र्वद्याथी 
प्रोत्साहन िथा सम्मान कायिक्रम सञ्चाकन गने नीर्ि र्कइने  छ । 

१९. संघीय शैन्त्क्षक कायिक्रम, प्रा ेे न्त्शक शैन्त्क्षक कायिक्रम, र स्थानीय िहमा सञ्चार्कि शैन्त्क्षक 
कायिक्रमको प्रभाबकारी संराकन िथा कायिन्वयनका कार्ग र्नयर्मि प्र.अ. िथा र्व.व्य.स.  
अध्यक्षहरुको बैिक संराकन गरी कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गररने छ । 



२०. र्वद्याकयमा आमा समूह गिन िथा पररराकन गरी काम कििव्य र अर्िकार सम्बन्त्न्ि 
अर्भमखन्त् करण, पूवि र्वद्याथी समाज को गिन र र्मिे री र्वद्याकय कायिक्रमकाई प्राथर्मकिा ठेइने छ । 

२१. सामखे ार्यक िथा संस्थागि र्वद्याकयहरुको संयखक्त रुपमा पार्कका भन्ेा बार्हरका उत्कृष्ट िथा 
असक अभ्यास भएका र्वद्याकयहरुको अध्ययन अवकोकन भ्रमण गराई त्यस्िा असक कायिहरुको 
कायािन्वयनमा जोड ठेइने  नीर्ि र्कइने  छ । 

२२. द्वन्े र्पर्डि¸भरू्मर्हन ेर्कि ¸सडक वाककार्कका¸ सखकख म्बासी िथा आर्थिक रुपमा र्वपन्न 
वाकवार्ककाहरुको पर्हरान गरी र्वद्याकयमा पहखाँर वरृ्द्ध कायिक्रम सञ्चाकनमा जोड ठेइने  छ । 

२३. भार्गरथ मा.र्व.मा सञ्चार्कि ३ वषे वाकीर्वज्ञान कायिक्रमकाई व्यवन्त्स्थि गनि र्नयर्मि आर्थिक 
सहयोग िथा शैन्त्क्षक ऋण उपकब्ि गराई कृर्ष प्रार्वर्िक उत्पाेन गरी कृर्ष क्षे रकाई बढावा ठेने  
नीर्ि र्कइने छ  

२४. नगर र्भरका सम्पूणि सामखे ार्यक र्वद्याकयहरुमा इन्टरने ट र इ-काइब्रे रीको व्यवस्था सर्हिको 
प्रर्वर्ि मैरी पिन पािनकाई प्राथर्मकिा ठेने  नीर्ि र्कइने  छ साथै नगर न्त्शक्षा  न र र्नयमावकी 
बनाई र्वद्याकयहरुको र्नयमन¸ र्नरीक्षण¸ सखपरीवे क्षण र अनखगमन गरी  र्वद्याकयहरुको स्िरीकरण 
गररने  छ । 

२५. र्वद्याकयहरुमा वारनाकय िथा पखस्िकाकयको व्यवस्था¸  े ककख े मैेान र्नमािण¸ र्वद्याथी अनखपािमा 
थप र्वद्याकय कक्षाकोिा¸शौराकय र्नमािण¸र्वद्याकय ममिि र िोर्कएबमोन्त्जमको अनखपािमा न्त्शक्षक 
ेरबनेीको र्मकान कायिकाई क्रर्मक रुपमा कायािन्वयमा ल्याईने  नीर्ि अवकम्बन गररने  छ । 

२६. यखवाहरुको शारीररक िथा मानर्सक र्वकासका कार्ग  े कमैेान र्नमािण व्यायामशाका¸ कभडिहक¸ 
आवश्यक  े ककख े िथा मनोरन्जनका सािनहरुको आवश्यक व्यवस्था र्मकाउेै जाने  नीर्ि र्कइने  
छ । 

२७. गि वषिबाट र्वद्याकय कमिरारी र सहयोर्ग कायिकिािहरुका कार्ग अर्नवायि अवकास स्थानीय 
िहबाट सम्मान स्वरुप एकका  र उमे रहे अगावै मतृ्यख भएमा एकका  परास हजार ठेइने  
व्यवस्थाकाई थप सखर्विा सर्हि र्नरन्िरिा ठेइने  नीर्ि र्कईने  छ । 

२८. वडामा भएका  े क मैेानहरुको स्िरोन्नार्ि गररने  नीर्ि र्कइने  छ । 

२९. छारासाँग उपमे यर कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेने  नीर्ि र्कइने  छ । 

३०. र्वगि वषिमा सामखे ार्यक र्सकाई के न्रकाई स्थानीय िहबाट ठेेै आएको अनखे ान काई र्नरन्िरिा 
ठेेै वार्षिक कायि योजना र प्रस्िावनाका आिारमा थप प्रोत्साहन गने नीर्ि र्कइने  छ । 



३१. नगरमा सञ्चा र्कि मािभृाषा कक्षा न्त्शक्षणका कार्ग ठेइेै आएको अनखे ानकाई थपगरी र्नरन्िरिा 
ठेइने  नीर्ि र्कइने  छ । 
सहकारी सम्बन्त्न्ि आ.व.२०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रम 

१. सहकारी  न र र्नयमावकीके  र्नेेन्त्शि गरे  अनखसारका  शा ाकाई आवश्यक पने कायिर्वर्ि, 
र्नेेन्त्शका कगायिका प्रकृया पखरा गरी उपकब्िी हााँर्सक गने गरे को र्वषय र्वज्ञ के  ा सर्हिको 
अनखगमन सर्मर्ि बनाई सहकारी मजिरको संघीय नीर्िकाई नगरमा समे ि कायिन्वयन गराउेै कर्गने  
कायिक्रम संराकन गररने छ ।    

२. नगरमा रहे का उद्धे श्य अनखरुप ेिाि भएका सहकारीके  सोही बमोन्त्जम कायि सम्पाेन गरे  नगरे को 
र्नयमानखसार सञ्चाकन भए नभएको कायिकाई र्नयर्मि रुपमा र्नरीक्षण गरी सघन अनखगमन गने 
कायिक्रम संराकन र ि्यांक अध्यावर्िक गने नीर्िकाई र्नरन्िरिा ठेईने छ । 

३.संककन के न्र, हाट बजार, थोक बजार स्थापना र सञ्चाकन गनि र्नजी िथा सहकारी संस्थाहरुको 
समे ि संकग्निा हखने  गरर कायिक्रम कायिन्वयन गररेै कर्गने छ ।  

४. सहकारी क्षे रको संस्थागि र्वकासका कार्ग सहकारी के  ापाकन कगाएिका सहकारी साँग सम्बन्त्न्िि 
अन्य िार्कम कायिक्रमकाई व्यवन्त्स्थि गने गरी प्रन्त्शक्षण, अनखगमन िथा र्नयमन कायिकाई प्रभावकारी 
बनाई सहकारी क्षे रमा शखसासन कायम गनि सहयोगी कायिक्रम गररने छ । 

कृर्ष र्वकास कृर्ष र्वकास सम्बन्त्न्ि र्नर्ि िथा कायिक्रम सम्बन्त्न्ि र्नर्ि िथा कायिक्रम २०७९२०७९//०८००८० 

१.रार्ष्ट्रय कृर्ष नीर्ि २०६१, कृर्ष व्यवसाय प्रवद्धिन नीर्ि २०६३, कृर्ष र्वकास रणनीर्ि (Agriculture 

Development Strategy), नगर योजनाको आिारपरके  र्नेेन्त्शि गरे  अनखसारका प्रर्िर्क र उपकब्िी 
हााँर्सक गने कायिक्रम संराकन गररने छ ।  

२.National Seed Vision (2013-2025) को सोर बमोन्त्जम बीउमा आत्मर्नभिर हखने  र आयाि प्रर्िस्थापन 
गने िथा र्नयािि प्रवद्धिनमा टे वा पखग्ने  कायिक्रमहरु संराकन गररने छ ।  

३.स्थान र्वशे षको संभावना िथा िखकनात्मक काभका बाकी वस्िखको पर्हरान गरी िी बाकीको 
व्यवसार्यकरण, मूल्य अर्भवरृ्द्ध (Value Addition) र मूल्य ्ृङ का र्वकास एवं सखदृर्ढकरणमा सहयोग 
पखग्ने  कायिक्रमहरु  संराकन गररेै कर्गने छ ।  

४.पर्हरान भएका बाकी आयाि प्रर्िस्थापन िथा र्नयािि प्रवद्धिनमा सहयोग पखग्ने  बाकी वस्िखको पके ट 
क्षे र र्वकास एवं र्वस्िारका कायिक्रम साथै व्यवसार्यकरण िथा र्बर्बिीकरण गनि सहयोग पखग्ने  
कायिक्रम गने  र कृर्ष नमखना र्ामि स्थापना मार्ि ि अगािर्नक कृर्ष प्रसारकाई बहखआयार्मक क्षे र 
र्वकास गनि कृर्ष नमखना र्ामि स्थापना कायिक्रम संराकन गने नीर्ि र्कइने छ । 



५. आन्िररक बजारमा उच्र माग भएका र नगरमा  माग  भएका पेाथिहरु, िरकारी, र्कर्ख क, च्याऊ 
आठेको उत्पाेन वरृ्द्ध एवमस बजारीकरणका कायिक्रमहरु एवमस वाकीको र्वकासका कार्ग संभाब्यिा 
अनखसार र्कर्ख क वाकीका ब्यवसार्यक बगैंरा स्थापना िथा स्थानीय स्िरमा रहे का  े र गएका 
जग्गाहरुमा ब्यवसार्यक र्कर्ख क  े िी संराकन गररने  गरी कायिक्रम संराकन गररने छ ।  

६.प्रमख   ाद्यान्न बाकीहरु िान, गहखाँ, मकै आठेको उत्पाेन र उत्पाेकत्व वरृ्द्ध गनि िथा  ाद्यान्न, 

िरकारी िथा र्करू्कको बीउ/बे नािमा आत्मर्नभिर हखन सहयोग पखग्ने  र्बशे ष कायिक्रमहरु मकको 
अनखे ानका कायिक्रम गररने छ ।  

७.कृर्ष औजार, उपकरण, जैर्वक मक, बीउ आठेमा अनखे ानको व्यवस्था सर्हिको कायिक्रम संराकन 
गररने छ। 

८.यखवा वगि (र्व ेे शबाट र्केका र स्व ेे शमा कृर्ष उद्यम गनि राहने ) काई कन्त्क्षि गरी वे मौसमी 
व्यावसार्यक िरकारी उत्पाेन, च्याउ  े िी, मौरीपाकन, कृर्ष वस्िख प्रशोिन, कृर्ष बजार आठे 
कायिक्रमहरु समावे श गररने छ ।  

९ कृर्ष कायिक्रम िजखिमाका आिारको रुपमा ि्याङ्क प्रणाकी र्वकास गनि ि्याङ्क संककन र प्रशोिनका 
कार्ग कायिक्रम गररने छ ।  

१०.र्नजी-सरकारी-सहकारी साझे ेारीमा उन्नि बीउ उत्पाेन, प्रशोिन र वजारीकरण कायिक्रमहरु 
संराकन गररने छ । 

११.संभाब्यिाको आिारमा ब्यवसार्यक िरकारी उत्पाेन, र्कर्ख क  े िी, कायिक्रमहरु संराकन गररने छ 
। 

१२.  रुपान्िरण भएका शहरी क्षे रमा कन्त्क्षि गरर कौसी  े र्ि जस्िा कायिक्रमहरु समावे श गररने छ ।  

१३.र्नयािियोग्य वाकी/वस्िखहरुको ( मह, बे मौसमी िरकारी कांक्रा कागर्ि आकख िथा िान र मकै ) पके ट 
क्षे र र्वकास एवं र्वस्िारका कायिक्रम संराकन गररने छ ।  

१४.र्नजी, सहकारी िथा अन्य ब्यवसार्यक संघ संस्थाहरु साँगको साझे ेारीमा एकीकृि कृर्ष बजार  
र्बस्िार गररेै कर्गने छ ।  

१५.माटोको उविराशन्त्क्त कायम राख्न एर्ककृि  ाद्यित्व व्यवस्थापन र हररयो मक, जैर्वक मक, भकारो 
सखिार/गोि सखिार िथा गोिे मक मूर व्यवस्थापन गरर प्राङ्गाररक मक, कम्पोष्ट मक  िथा प्राङ्गाररक 
र्बषाठे उत्पाेन, प्रवद्धिन िथा उपभोगसाँग सम्बन्त्न्िि कायिक्रम काई प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयन 
गररेै कर्गने छ ।  



१६.रोग र्कराको सभे सर्भिके न्स र पे ष्ट ररस्क एनाकाइर्सस सम्बन्त्न्ि इन्भे न्टरी ियार िथा एर्ककृि 
शरखजीव व्यवस्थापन िथा बाकी उपरार न्त्शर्वर कायिक्रमहरु संराकन गररने छ ।  

१७.बाकी िथा पशखिन र्वमा बारे  संयूक्त रुपमा जनरे िना अर्भवरृ्द्ध सम्बन्त्न्ि कायिक्रमहरु संराकन 
गररने छ ।  

१८.सहकायिमा र्वषाेी रर्हि उत्पाेन, असक कृर्ष अभ्यास, प्राङ्गाररक उत्पाेन काई प्रोत्सार्हि गनि 
उत्पाेन िथा प्रमान्त्णकरण सहयोग कायिक्रमहरु गररने छन ।  

१९.सहकायिमा कृर्ष यन्रको प्रयोगबाट कृर्ष बस्िख उत्पाेनको कागि घटाउने  िथा घट्ेो कृर्ष 
्र्मकको अवस्थाबाट सनृ्त्जि समस्याकाई सम्बोिन गनि र यन्रको प्रयोग सविसखकभ बनाउनको कार्ग 
सामखे ार्यक कृर्ष यन्र, औजार र उपकरण से वा के न्रको (Community Agri-machinery and 

Implement Service Center for Custom Hiring) अविारणा अनखरुप कायिक्रम गररने छ ।  

२०.प्रमख   ाद्यान्न बाकीहरुको बीउ प्रर्िस्थापन ेर अर्भवदृ्धी गनि मखक बीउवाट उत्पाठेि प्रमान्त्णि िथा 
उन्नि बीउको सेखपयोगमा सहयोग पखग्ने   ाकका कायिक्रमहरु संराकन गररने छ ।    

२१.र्ामि के न्रहरुमा र्वद्यमान ्ोिको उच्रिम उपयोग गरी कृर्ष सामाग्रीको आपूिीमा सखिार गने 
िथा र्नजीस्िरमा ्ोिके न्रको र्वकासकाई प्राथर्मकिा ठेने  कायिक्रमहरु संराकन गररेै कर्गने छ । 

२२.संककन के न्र, हाट बजार, थोक बजार स्थापना र सञ्चाकन गनि र्नजी िथा सहकारी संस्थाहरुको 
समे ि संकग्निा हखने  गरर कायिक्रम कायिन्वयन गररेै काने  नीर्ि र्कइने छ । 

२३.सामखर्हक कृर्ष उत्पाेन र बजारीकरणमा संकग्न उत्पाेनमखकक कृर्ष सहकारीकाई प्रोत्सार्हि गने 
कायिक्रम संराकन गररने छ ।  

२४. पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका िथा वडाके  संराकन गने कृर्ष कायिक्रमकाई यसै नीर्ि अनखरुप 
संराकन गररने छ । 

२५. नगरमा पखष्प े र्िकाई प्रोत्साहन िथा नसिरी प्रबििन गने नीर्ि र्कईने छ। 

२६. स्थानीय िहबाट एक पटक अनखे ान र्कइसके पछी कख नै पर्न कृषक, समूह, सहकारी िथा र्मिके  
३ वषि सम्म नगरको अनखे ान र्कन नपाईने  गरर नीर्ि र्कइने छ । जस्के  गेाि नगरको अनखे ानमा सबै 
कृषक, समूह, सहकारी िथा र्मिको पहखाँर हखने छ। 

 

 

पशखपन्छी िथा मत्स्य सम्बन्त्न्ि आ.व.२०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रम 



१. पशखपन्छी से वा संराकनका कार्ग र्नेेन्त्शका/ कायिर्बर्िहरु िथा  न नीर्ि र्नयम बनाउनकाई 
प्राथर्मकिा ठेईने छ ।  

२.नगरको राकख आ.व को नीर्ि िथा कायिक्रमके  र्नरन्िरिा पाउने  गरी कायिक्रम गररेै कर्गने छ  ।  

३. राकख आर्थिक वषिमा बजे ट कायािन्वयन गेािको अनखभवको आिारमा कायािन्वयन क्षमिा समे िकाई 
र्वरार गररने छ । 

४.  हरे क टोक िथा वडाका ब्यबसायीका अनखभव र उहााँहरुका सखझाव एवमस आबश्क्तामा आिाररि  
कायिक्रम गररेै कर्गने छ ।  

५.बजे ट िथा कायिक्रम प्रस्िाव गेाि प्र ेे श िथा के न्र सरकारबाट स्वीकृि भएको साविजर्नक  रिमा 
र्मिव्यर्यिा कायम गने सम्वन्िी मापेण्डको पररपाकना गररने छ । 

6. र्डन्त्जटक कृर्ष से वा के न्रमा  कृषकहरुको पहखराँ थप गेै प्रर्बर्ि मैरी पशखपाकन व्यवसायी बनाउने  
।  

7. गररबी न्यूर्नकरणमा सहयोग पखर् याउने , ित्काक रोजगारी उपकब्ि गराउने , छोटो समयमा सम्पन्न भई 
बढी प्रर्िर्क ठेने , कम कगानीवाट बढी जनसंख्याकाई काभ पखग्ने , र्पछर्डएका र र्समान्िकृि समूेाय 
कन्त्क्षि कायिक्रमकाई प्राथर्मकिाका साथ कायिक्रम गररेै कर्गने छ । 

8. संघ र प्र ेे शबाट सञ्चार्कि आयोजनाहरुसाँग समन्वय गरी ेोहोरोपना नआउने  गरी कायिक्रम गररने छ 
। 

9. माछा पाकन प्रवद्धिनका कार्ग नयााँ पो री र्नमािण, पखरानो पो री ममिि सखिार िथा ब्यवस्थापन, 

मत्स्य ह्याररी र नसिरी स्थापना, सञ्चाकन िथा ब्यवस्थापन र सम्भाब्यिाको आिारमा माछा पाकन 
कायिक्रमहरु संराकन गररने छ ।  

१0. पशखपन्छी पाकन िर्ि  उन्नि नश्ल गाई ,भैसी ,बंगखर िथा बाख्रा उत्पाेन िथा प्रयोग, पशख स्वास््य 
र आहार व्यवस्थापन कायिक्रमकाई थप प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयन गररेै कर्गने छ ।  

१1. जखनोर्टक रोग बारे मा मा.र्व.स्कख कका छारछाराहरुकाई स्कख क न्त्शक्षा ठेने  कायिक्रमकाई थप 
र्वस्िार गररेै कर्गने छ ।  

१2. पशखपन्छी िथा मत्स्य पाकन प्रर्बर्िमा र्वकास पथरी शर्नश्चरे  नगरमा रोजगारीको र्नकास भन्ने  
नाराका साथ यखवा वगि (र्व ेे शबाट र्केका र स्व ेे शमा कृर्ष उद्यम गनि राहने ) काई कन्त्क्षि गरी 
मत्स्यपाकन, पशखपन्छी पाकन, प्रशोिन, बजारीकरण आठे कायिक्रमहरु समावे श र्गरेै कर्गने छ । 

१3. FMD, PPR, Swine Fever, रानी े ि िथा रे र्वज  आठे रोगहरुको व्यवस्थापनको कार्ग  ोप 
कायिक्रम संराकन गररने छ ।  



१4. पशखिन र्वमा, ठेवस बारे  जनरे िना अर्भवरृ्द्धका कार्ग िार्कम िार्कम कक्ष र्नमािण प्ररार प्रसार 
सम्बन्त्न्ि कायिक्रमहरु संराकन गररने छ ।  

१5. नगरमा सखर्विा सम्पन्न भटे रीनरी अस्पिाक र्नमािण गरर प्रयोगशाका र्नमािण िथा उपरार कक्षमा 
सखिार का कार्ग कायिक्रम गररेै कर्गने छ ।  

१6.र्ामि के न्रहरुमा र्वद्यमान ्ोिको उच्रिम उपयोग गरी घास िथा घााँस र्वउको आपूर्ििमा सखिार 
गने िथा र्नजीस्िरमा एक स्थानीय िह एक ्ोिके न्रको र्वकासकाई प्राथर्मकिा ेईने छ ।  

१ 7. ेूि  िथा मासख उत्पाेन बढाउन पशख नश्ल सखिारको कार्ग कृर्िम गभाििान गनि बाख्रा ,बंगखर ,
गाईभैसी कगायिमा िरक नाईट्रोजन सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन पशख आहारा र्बकास िथा प्रवद्धिनका 
कायिक्रमहरु  थप प्रभावकारी बनाउेै कर्गने छ ।  

१8.पशख संककन के न्र, हाट बजार/बिस्थक थोक बजार स्थापना र सञ्चाकन गनि र्नजी िथा सहकारी 
संस्थाहरुको समे ि संकग्निा हखने  गरर कायिक्रम संराकन गररने छ ।  

19. साझे ेारीमा एक वडा एक सखिाररएको एर्ककृि मासख माछा पसक िथा डे री पसकका कार्ग 
कायिक्रम संराकन गररने छ  ।  

२0.  वडामा माग र भर्बष्यमा सम्भाब्यिामा आिाररि ित्काकै आम्ेानी ठेने   ाकका सीपमखकक 
पशखपन्छी पाकन सम्बन्त्न्ि िार्कम मार संराकन गररने छ । 

२1. बजार अनखगमन िथा र्नयमन कायिक्रममा थप ब्यबन्त्स्थि गररेै कर्गने छ ।  

२2.सञ्चार्कि कायिक्रमहरुमा पार िेन्त्शििा, जवार् ेे र्हिा, र्नश्पक्षिाका कार्ग नागररक बडापर, टोक र्ि  
सञ्चाकन, र्कसान सहायिा कक्ष, गखनासो सखनखवाई, साविजर्नक सखनखवाई, साविजर्नक के  ापरीक्षण, 
अनखे ानको र्ववरण साविजर्नर्ककरण जस्िा सखशासन अर्भवरृ्द्धका कायिक्रमहरुकाई थप ब्यबन्त्स्थि 
बनाउेै कर्गने छ ।  

२3. सामखे ार्यक कख कख रकाई बन्ध्याकरण कायिक्रम र्नरन्िरिा ठेेै थप प्रभावकारी बनाउेै कर्गने छ । 
िथा रे र्वजमखक्त नगर बनाउने ।  

 कघख उद्यम र्वकास िर्ि  आ.व.२०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रम 

१. मे डपा मोडे कमा रही नगरमा रहे का कघख उद्यमीको पर्हरान गरर कायिक्रम गने ।  

२. र्व ेे शबाट र्र्कि एका यखवाहरुकाइि कन्त्क्षि गरर कघख उद्यम संग सम्बन्िीि सीपमखकक िार्कम संराकन 
गने ।  

३. कघख उद्यमी ेिाि प्रारम्भ गने ।  



४.कघख उद्यमी व्यवसायीहरु काइि ने पाक सरकार बाट मान्यिा प्रेान गनिका कागी CTEVT को सीप 
परीक्षण कायिक्रम संराकन गने ।  

५. गररबी न्यूर्नकरणमा सहयोग पखर् याउने , ित्काक रोजगारी उपकब्ि गराउने , छोटो समयमा सम्पन्न भई 
बढी प्रर्िर्क ठेने , कम कगानीवाट बढी जनसंख्याकाई काभ पखग्ने , र्पछर्डएका र र्समान्िकृि समखे ाय 
कन्त्क्षि कायिक्रमकाई प्राथर्मकिाका साथ कायिक्रम गररेै कर्गने छ । 

६. पशखपन्छी िथा कृर्ष र्वकास िथा प्रसारमा संकग्न जनशन्त्क्तको प्रार्वर्िक िथा कायिमखकक क्षमिा 
अर्भबरृ्द्ध साथै कृषक िथा सरोकारवाकाको क्षमिा अर्भबरृ्िका कार्ग एकीकृि रुपमा एकद्वार 
प्रणाकीबाट िार्कम कायिक्रममा समावे श गराईने छ ।  

७. यखवा वगिकाई कन्त्क्षि गरी वे मौसमी व्यावसार्यक िरकारी उत्पाेन, च्याउ  े िी, मौरीपाकन, कृर्ष वस्िख 
प्रशोिन, कृर्ष बजार आठे कायिक्रमहरु समावे श गररने छ ।  

८. सञ्चार्कि कायिक्रमहरुमा पारेशीिा, जवार् ेे र्हिा, र्नश्पक्षिाका कार्ग कायिक्रम साविजर्नर्ककरण 
जस्िा सखशासन अर्भवरृ्द्धका कायिक्रमहरुकाई थप ब्यबन्त्स्थि बनाउेै कर्गने छ। 

९. नगरका सबै वडमा रहे का उद्यमीहरुकाइि उद्यमन्त्शकिा र्वकास िार्कम  कायिक्रम आयोजना गने ।   

स्वास््य िर्ि  आ.व.२०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रम 

१.बाकबार्ककाहरुको पूणि  ोप पाउने  अर्िकारकाई सखर्नन्त्श्चि गेै पूणि  ोप सखर्नन्त्श्चि नगर घोषणा 
कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेईने छ । 

२.  ोप से वाको पहखाँरकाई जनिाको घरेैको सम्म पखर् याई से वाको उपभोग बढाउन नयााँ स्थापना भएका 
७ ओटा आिारभ खि स्वास््य के न्रहरु मार्ि ि पर्न  ोप से वा सञ्चाकन गररने छ । 

३. ोप सामाग्री िथा भ्यान्त्क्सनहरु र्नमािण स्थक ेे न्त्  १० ओटै स्वास््य संस्था मार्ि ि से वा ग्राही सम्म 
पखग्ेा गखणस्िरको कमीहखन नठेन र  ोपबाट हखने  अबान्त्न्छि घटनाहरुकाई कम गनि  ोप िथा 
सामाग्रीहरुको उन्त्रि  भण्डारण, ढखवानी गेाि काग्ने  कागि र प्रयोग गररने  सामाग्रीहरुको उन्त्रि 
ब्यबस्था गररने छ । 

४.पोषण मैरी स्वास््य संस्था घोषणा कायिक्रम अन्िगिि घोषण भैसके को हसन्ेह स्वास््य रौकी 
अन्िगिि बडा नं. ५ र ६ काई र्नरन्िरिाको कार्ग आबस्यक बजे ट र्बर्नयोजन गररने छ साथै आ. ब. 
२०७९/८० मा थप एक स्वास््य संस्थाकाई पोषण मैरी स्वास््य संस्था घोषणाको कार्ग आबस्यक 
मापेण्डहरु पखरागनि अग्रीम कायियोजना बनाई मागिर्नेेशन ियार गररने छ । 

५.पर्हरान भएका अर्िशीघ्र, शीघ्र कख पोषण, कडा श्वासप्रश्वासका रोगी र क्षयरोगी भएका घरका १५ बषि 
मखर्नका बाकबार्ककामा क्षयरोगको पर्हरानको पाँहखरमा ल्याईने छ ।  



 

६.र्बद्याकय पोषण कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेई र्बद्याकयहरुकाई क्रमश र्कशोर र्कशोरी मैरी र्बद्याकय 
घोषणा ( मर्हनावारी स्वच्छन्ेिा ब्यबस्थापनका कार्ग र्न:शखल्क से र्नटरी ्याड र्विरण समे ि ) गररेै 
कर्गने छ । 

७. क्षयरोगको उच्र जोन्त् ममा रहे को पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाकाई रार्ष्ट्रय क्षयरोग कायिक्रमको सनस 
२०५० सम्मको ेीघिकार्कन कक्ष्य अनखसार प्रर्ि १ का  जनसंख्यामा १ भन्ेा कम क्षयरोगी हखने  
अबस्थामा पखर् याई जनस्वास््यको समस्याको रुपमा रहन नठेन आबश्यक कायिक्रमहरु संराकन गेै 
कर्गने छ जसका कार्ग नयााँ क्षयरोगका र्बरामी  ोजी गरर उपरारको ेायरामा ल्याउन र्बर्भन्न 
सहयोगी संस्थाहरुसंग हािे माको गररने छ । 

८.भर्बश्यमा ेे  ापने Latent TB  काई रोकथाम िथा न्यूनीकरण गनि क्षयरोगीका घरमा भएका भएका ५ 
बषि मखर्नका बच्राहरुकाई प्राथर्मकिासाथ िीन मर्हना सम्म Rifampicin र Isoniazide औषर्ि  खवाउने  
कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेने  । 

९.कख ष्टरोगको Prevelance ेर प्रर्ि १०००० मा १ भन्ेा कम को अबस्थामा ल्याउन नयााँ कख ष्टरोगी 
पत्ता कगाई उपरारको ेायरामा ल्याउने  र कख ष्टरोगी  ोजपड्िाक घरेैको अर्भयान कायिक्रमकाई 
र्नरन्िरिा ठेेै LPEP कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेईने छ । 

१०.पथरी नगर अस्पिाककाई १५ बे डको अस्पिाकमा संराकनकाई र्नरन्िरिा ठेेै न्यूनिम से वा 
मापेण्डका सूरकको आिारमा से वा र्बस्िार गररेै कर्गने छ । 

११.नगर अस्पिाकमा सञ्चार्कि ल्याब से वाकाई थप सखर्विा सम्पन्न बनाउनको कार्ग आबश्य कमिरारी 
ब्यबस्थापन सर्हि आबश्यक सामाग्री िथा उपकरणहरुको ब्यबस्थापन गररने छ । 

१२.जे ष्ठ नागररकको स्वास््यसंग नगरपार्कका कायिक्रमकाई प्रभावकारी िथा से वामख ी बनाउाँेै कर्गने  
छ ।  

१३.नगर र्भरका आर्थिक रुपके  अर्ि र्वपन्न पररवारहरुकाई वडाको र्सर्ाररसमा र्न:शखल्क स्वास््य 
र्वमा कायिक्रममा सहभागी गराउन आ. ब. २०७९/८० मा रु.४०००००० रकम बराबर अर्ि 
र्वपन्न घरपररवारकाई नयााँ वीमा र वीमा नवीकरण  गरी स्वास््य र्वमा कायिक्रममा समावे श गररने  
कायिको थाकनी गररने छ ।  

१४. ९ प्रकारका ेीघिरोगीहरुकाई प्रेान गररेै आएको रु १५००० हजार आर्थिक सहयिाकाई  
आर्थिक वषि २०७९/८० मा पर्न र्नरन्िरिा ठेईने  छ । 



१५.पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका अन्िगििका आङ्ग  स्ने  िथा र्र्स्टखकाका समस्या भएका मर्हकाहरुको 
पर्हरान गरी उपरारको ब्यवस्था र्मकाई क्रमश आङ्ग  स्ने  समस्या मखक्त नगरपार्कका घोषणा गररने  
छ ।  

१६.र्भ. आई. ए. परीक्षणबाट पािे घरको मख को क्यानसर न्त्स्क्रर्नङ गरर सम्भार्वि पािे घरको मख को 
क्यानसर भएका मर्हकाहरुको उपरार गररने  छ । साथै स्िन क्यान्सरको समे ि पर्हरान गरर 
उपरारको ब्यवस्था गररने छ ।  

१७. COVID 19, डे ङगख, मके ररया, काकाजार जस्िा महामारी रोगहरुकाई ब्यवस्थापन िथा न्यूर्नकरण गनि 
आवश्यक ब्यबस्था गररने छ ।  

१८.नगर र्भरका गभिवर्ि मर्हकाहरुकाई र नवजाि न्त्शशखहरुकाई र्कट जन्य रोगहरुको संक्रमणबाट 
जोगाउन र्कटनाशक झखकको र्विरण गररने  कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेईने  छ ।  

१९.गभिवर्ि अवस्थामा क्याकर्सयमको कमी हखन नठेनका कार्ग गभिवर्ि मर्हकाहरुकाई र्न:शखल्क 
क्याकर्सयम रक्की र्विरण गररने  कायिक्रमकाई र्नरन्िरिा ठेईने छ ।  

२०.मर्हका स्वास््य स्वयं से र्वकाहरुकाई प्रेान गरर ैेँ आएको यािायाि  रि काई क्रमश: वरृ्द्ध गेै 
कान आबस्यक नीर्िहरु अवकम्बन गररने छ ।  

२१.६० वषि नाघे का मर्हका स्वास््य स्वयं से र्वकाहरुको सम्मान जनक र्वेाई कायिक्रममा प्रेान 
गररेै आएको प्रर्ि स्वयं से र्वका रु. ६०,०००।– रकम काई बरृ्द्ध गरी रु ७००००।– प्रेान 
गररने छ ।  

२२.नगरका कख नै पर्न जनिा, र्नशखल्क प्राप्त हखने  औषर्ि बाट बन्त्ञ्चि हखन नपरोस भन्नका कार्ग पयािप्त 
र्नशखल्क औषर्ि िथा उपकरण  ररेका कार्ग वजे ट र्वर्नयोजन गररने  छ ।  

२३.नसने रोगहरुको जोन्त् मकाई र्नयन्रण गनि जनरे िना मखकक कायिक्रमहरु संञ्चाकन गररनखका साथै 
यस्िा रोगहरुकाई सम्बोिन गनि र्न:शखल्क स्वास््य न्त्शर्वरहरु सञ्चाकनमा गररने छ । 

२४.स्वास््य न्त्शक्षा िथा सूरना कायिक्रम अन्िगिि र्वद्याकयहरुमा र्वर्भन्न र्वषयहरुमा कक्षा संञ्चाकन 
गनखिका साथै आमा समूहमा स्वास््य सम्बन्त्न्ि ब्यवहार पररवििनका सीप िथा ज्ञान र िारणाहरुको 
र्बकास हखने  कायिक्रम सञ्चाकन गररने छ । 

२५.स्वास््यका रार्ष्ट्रय कायिक्रमहरु प्रभावकारी से वामखकक र पररणाममख ी बनाई र्निािररि कक्ष्य हार्सक 
गनि प्राथर्मकिाका साथ आवश्यक र्क्रयाककापहरु गररने छ ।  

२६.स्वास््य संस्थाजन्य र्ोहरमैकाको उन्त्रि ब्यबस्थापन गनि Health Care Waste Management 

Guideline २०१४ अनखसार कायि योजना र्नमािण गरी  कायािन्वयन गने नीर्ि र्कईने  छ ।  



२७.स्वास््यकमीहरुको से वाकाई गखणस्िर यखक्त बनाउन र्वर्भन्न र्वषयमा  क्षमिा अर्भवरृ्द्ध  गने 
 ाकका िार्कमहरुको आयोजना गररने छ ।  

२८.नगरपार्ककाद्वारा सञ्चार्कि स्वास््यका र्वर्भन्न कायिक्रमहरुको रैमार्सक, रौमार्सक, अिि वार्षिक  र 
वार्षिक सर्मक्षा गररने  ब्यवस्था र्मकाईने  छ ।  

२९.आयखवेे औषिाकय, होर्मयो्याथी उपरार पद्धर्ि िथा प्रकृर्िक न्त्रर्कत्सा पद्धर्ि जस्िा स्वास््यमा 
आवद्ध उपरार पद्धर्िहरुकाई एर्ककृि स्वास््य कायिक्रमको ेायरामा ल्याई से वा र्बस्िार र सञ्चाकन 
गनि आबस्यक केम रार्कने छ ।  

३०. र्नन्त्ज अस्पिाक, न्त्क्कर्नक , र्ामेशी , ल्याव से वा , डाइगनोष्टीक से न्टर आठेबाट प्रेान गररने  
स्वास््य से वाहरुकाई गखणस्िरीय िथा से वामख ी र सविसािरणके  ब्यहोनि सक्ने  से वा प्रवाहका कार्ग 
अनखगमन िथा र्नयमन गरी एएए पद्धर्िको नीर्ि र्कईने  छ ।  

३१. यस नगरपार्कका र्भर रहे का कख ष्टरोग िथा अन्य कारणके  अपाङ्गिा भएका ब्यन्त्क्तहरुकाई 
उपरारमा सहखर्कयि र साहायक सामग्रीहरु र्न:शखल्क रुपमा र्विरण गने ब्यवस्था र्मकाईने   छ ।  

३२. स्वास््य संस्थामा कायिरि से वाप्रेायक र से वाग्राहीहरुबीर र से वा प्रेान गेाि हखन सक्ने  
संक्रमणको रोकथाम िथा जोन्त् म न्यूनीकरणका कार्ग ब्यन्त्क्तगि सखरक्षा सामर्ग्रहरुको आबस्यक 
ब्यवस्था गररने छ ।  

३३.स्वास््यमा कायिरि कमिरारीहरुको कार्ग (Health Hazard) जोन्त् म भत्ता प्रेान गनिका कार्ग मागि 
र्नेेशन ियार गररने   छ ।  

३४. नगर र्भरका ७० वषि भन्ेा मार्थका जे ष्ठ नागररकहरुकाई प्र ेे श नं. १ र्भरको कख नै पर्न 
अस्पिाकसम्म उपरारमा जानका कार्ग एम्बखके न्स भाडा र्न: शखल्क गने कायिकाई र्नरन्िरिा ठेन नगर  
अस्पिाकको र्सर्ाररस अर्नबायि गररने छ । 

३५. नगर अस्पिाकबाट आ. ब. २०७९/८० मा पर्न आकन्त्स्मक से वा र अन्िरङ्ग से वाहरुको 
र्नरन्िरिा ठेइने छ । 

३६. अस्पिाक संराकनको कार्ग आबस्यक कमिरारी र उपकरण साथै पूवािािरहरुको र्वकास गररने  
छ। 

३७. नगरबासीहरुकाई कख नै पर्न अस्पिाकमा उपरार गराउेा रगिको आबस्यक परे मा त्यसमा काग्ने  
 रि नगरपार्ककाबाट भ खक्तानी ठेने  ब्यबस्था र्मकाईने  छ । 



३८. नगर र्भरका गभिविी मर्हकाहरु सखत्के री गराउन नगर अस्पिाक पथरी जानख परे मा र्न:शखल्क 
एम्बखके न्स से वा उपकब्ि गराईने  छ र सखत्के री पश्चाि सखरन्त्क्षि साथ घर सम्म पखयािउने  ब्यबस्था गररने  
छ । 

र्विायन सम्बन्िी आ.व.२०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रमिः 

१.नगरपार्ककाको कायि संराकनका कार्ग  न, र्नयमाबकी र्नेेन्त्शका एवम कायिर्वर्ि बनाउनख पने हखाँेा 
सो का कार्ग  के  न िथा र्नमािण सम्बन्त्न्ि  कायिकाई अगाडी बढाईने छ । 

२. न र्नमािण गनि आबश्यक भएमा  नसंग सम्बन्त्न्िि सरोकारवाकाहरुका रायरसखझावहरु  नमा कानूनी 
भरू्मका रहने  हखाँेा सम्बन्त्न्िि सरोकारवाका समूह,संस्था,र ब्यन्त्क्तहरुसंगको अन्िरर्क्रया र सखझाव 
संककन आठेका आिारमा  न, र्नयमावकी, र्नेेन्त्शका एवम कायिर्वर्ि बनाउने  नीर्ि र्कईने छ। 

३.  न कानून बन्नका कार्ग बनाउने  मार नभई त्यसके  नगरको समग्र जीवनमा ठेघिकाकीन प्रभाव र 
महत्व पर्न राख्ने  हखे ा यस्िो जर्टक कायिमा र्वषयगि कानूनी र्वज्ञहरुसाँग परामशि सहयोग र्कन 
पनेहखे ााँ र्वषयगि सर्मर्िकाई कानूनी र्वज्ञबाट सहयोग र्कने  नीर्ि अवकम्बन गररने छ । 

४. स्थानीय सरकारकाई आवश्यक पने सबै  न‚ र्नयमावकी ‚ कायिर्विी‚ र्नेेन्त्शका कगायिका  कानून 
र्नमािण गररसक्ने  नीर्ि र्कइने छ ।  

संस्थागि र्वकास, सखशासन र से वा प्रवाह सम्बन्िी नीर्ि : 
 १. नगरपार्कका कायािकय िथा  वडा कायािकय साथै न्त्शक्षा स्वास््य सबै क्षे रवाट गखनासो रर्हि र्छटो 
छररिो र पारेन्त्शि से वा प्रवाहमा जोड ठेइने छ । 

2. नगरपार्ककाको मखख्य स्रोि आन्िररक राजस्व पररराकन िथा संककन कायिका कार्ग आबश्यक ेक्ष 
जनशन्त्क्त ब्यवस्थापन गनि राजस्व योजना समे ि ियारगरी कायियोजना कागू गररने छ ।  

3. नगरपार्ककामा कायिरि कमिरारी, न्त्शक्षक, स्वास््य कमीहरुकाई समयानखकख क िार्कमको व्यवस्था गरी 
समयानखकख क गखणस्िरीय से वा प्रवाह गररने छ । 

4.कामकाज सम्पाेनमा उत्प्रे रणा वढाइ गखणस्िरीय से वा प्रवाहमा जोडठेइने छ उक्त सन्ेभिमा 
नगरपार्ककामा कायिरि र्वषयगि/शा ागि कमिरारीहरु मध्ये बाट उत्कृष्ट कायिसम्पाेन गनेकाई 
पखरस्कारको व्यवस्था गने नीर्ि  कागू गने व्यवस्था र्मकाउने  । 

5.कायािकयवाट सम्पाेन हखने  से वा सम्बन्िमा सविसािारणकाई सहजिाको कार्ग नागररक वडापर िथा 
नार्गरक सहायिा कक्ष स्थापना गरी मखस्कान सर्हिको से वा प्रवाहहखने  व्यवस्था गररने छ । 

6. सार्वक स्थानीय र्नकाय ेे न्त्  अस्थायी करार से वामा कायिरि कमिरारीहरुको  न, र्नयम  बमोन्त्जम 
रोजगारी सूर्नन्त्श्चि गने नीर्ि र्कइने छ । 



7. यस नगरपार्ककामा र्नजामर्ि से वा वाट समायोजन भई से वावाट अकग रहाँेा संन्त्घय सरकारके  
व्यहोने  रि वाहे क कमिरारीहरुमा पने थपव्यभारको कार्ग आबश्यक वजे ट सखर्नन्त्श्चि गेै जाने  
ब्यवस्था र्मकाइने छ  । 

  



पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाको आर्थिक  न , २०७९ 
पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाको अथि सम्बन्िी प्रस्िावकाई कायािन्वयन गनि बने को  न 

सभाबाट स्वीकृि र्मर्ििः २०७९।०३।१० 
प्रस्िावनािः पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाको आर्थिक वषि २०७९/०८० को अथि सम्बन्िी प्रस्िावकाई 
कायािन्वयन गनिको र्नर्मत्त स्थानीय कर, ेस्िखर िथा शखल्क संककन गने, छखट ठेने  िथा आय 
संककनको प्रशासर्नक व्यवस्था गनि वाञछनीय भएकोके ,  

ने पाकको संर्विानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोन्त्जम पथरी शर्नश्चरे  नगर सभाके  यो  न 
बनाएको छ ।  

१. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस  नको नाम “आर्थिक  न, २०७९” रहे को छ । 
 )२) यो  न नगरसभाबाट स्वीकृि भएपश्चाि पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका क्षे रमा कागू हखने छ 
। 

२. सम्पर्ि करिः नगरपार्कका क्षे रर्भर कख नै पर्न व्यन्त्क्तको स्वार्मत्वमा रहे को घर र घरके  ररेको 
जग्गामा र्हसाब गरी मूल्याकनका आिारमा अनखसून्त्र (१) बमोन्त्जम  सम्पन्त्त्त कर कगाइने  र 
असूक उपर गररने छ । 

३. भरू्मकर )माकपोि कर ( : नगरपार्कका क्षे रर्भर कख नै पर्न व्यन्त्क्तको स्वार्मत्वमा रहे को सम्पूणि 
घर र घरके  ररेको बाहे कका जग्गामा अनखसून्त्र (२) बमोन्त्जम भरू्मकर )माकपोि कर ( कगाइने  
र असूक उपर गररने छ । 

४. घर जग्गा वहाक करिः  नगरपार्कका क्षे रर्भर कख नै व्यन्त्क्त वा संस्थाके  भवन, घर, पसक, ग्यारे ज, 
गोेाम, टहरा, छ्पर, जग्गा वा पो री पूरै वा आंन्त्शक िवरके  वहाकमा ठेएकोमा त्यस्िो बहाक 
रकममा अनखसून्त्र (३) बमोन्त्जम घर जग्गा वहाक कर कगाइने  र असूक गररने छ ।  

५. व्यवसाय करिः नगरपार्कका क्षे रर्भर व्यापार, व्यवसाय वा से वामा पूाँजीगि कगानी र आर्थिक 
कारोवारका आिारमा अनखसून्त्र (४) बमोन्त्जम व्यवसाय कर कगाइने  र असूक उपर गररने छ । 

६. र्वज्ञापन करिः नगरपार्कका क्षे रर्भर हखने  र्वज्ञापनमा अनखसून्त्र (५) बमोन्त्जम र्वज्ञापन कर कगाइने  
र असूक उपर गररने छ । यसरी कर संककन गेाि अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन  न ,

२०७४ बमोन्त्जम सम्बन्त्न्िि प्र ेे शके  र्निािरण गरे को र्वज्ञापन कर समे ि संककन गरी प्र ेे श 
र्वभाज्य कोषमा राजश्व बााँडर्ााँड गनखिपनेछ। 



७. मनोरञ्जन करिः नगरपार्कका क्षे रर्भर हखने  मनोरञ्जन व्यवसाय से वामा अनखसून्त्र (६) बमोन्त्जम 
व्यवसाय कर कगाइने  र असखक उपर गररने छ । यसरी कर संककन गेाि अन्िर सरकारी र्वत्त 
व्यवस्थापन  न  ,२०७४ बमोन्त्जम सम्बन्त्न्िि प्र ेे शके  र्निािरण गरे को मनोरञ्जन कर समे ि 
संककन गरी प्र ेे श र्वभाज्य कोषमा राजश्व बााँडर्ााँड गनखिपनेछ। 

८. बहाक र्बटौरी शखल्किः नगरपार्कका क्षे रर्भर आर्ख के  र्नमािण, रे  ेे   वा संराकन गरे का हाट 
बजार ,पसक वा सरकारी जग्गामा अनखसून्त्र (७) मा उल्के   भए अनखसार बहाक र्बटौरी शखल्क 
कगाइने  र असूक उपर गररने छ । 

९. पार्कि ङ शखल्किः नगरपार्कका क्षे रर्भर कख नै सवारी सािनकाई पार्कि ङ सखर्विा उपकब्ि गराए वापि 
अनखसून्त्र (९) बमोन्त्जम पार्कि ङ शखल्क कगाइने  र असूक उपर गररने छ । 

१०. स्थानीय सडक पूवाििार से वा शखल्किः नगरपार्कका र्नमािण  ,सञ्चाकन वा व्यवस्थापन गरे को स्थानीय 
सडक पूवाििार से वा उपयोग गरे  वापि अनखसून्त्र (१०) बमोन्त्जम स्थानीय सडक पूवाििार से वा 
शखल्क कगाइने  र असूक उपर गररने छ । 

११. अन्य से वा शखल्क िथा ेस्िखरिः नगरपार्ककाबाट उपकब्ि गराइएको से वामा से वाग्राहीबाट अनूसून्त्र 
(११) मा उल्के   भए वमोन्त्जम र नगरपार्ककाके  र्नमािण, संराकन वा व्यवस्थापन गरे का 
स्थानीय पूवाििारहरुमा सोही अनखसून्त्रमा व्यवस्था भए अनखसार शखल्क,ेस्िखर कगाइने  र असूक 
उपर गररने          छ । 

१२. कर छखट: यस  न बमोन्त्जम कर र्िने ेार्यत्व भएका व्यन्त्क्त वा संस्थाहरुकाई कख नै पर्न 
र्कर्समको कर छखट ठेईने  छैन । 

१३. कर िथा शखल्क संककन सम्बन्त्न्ि कायिर्वर्ििः यो  नमा भएको व्यवस्था अनखसार कर िथा शखल्क 
संककन सम्बन्त्न्ि कायिर्वर्ि नगर कायिपार्ककाके  िोके  अनखसार हखने छ । 

१४. यसमा उल्के   नभएका र्वषयहरुमा नगर कायिपार्ककाके  र्नणिय गरे  बमोन्त्जम हखने छ । 
१५. मार्थ जे जस्िो व्यवस्था उल्के   भएिापर्न यस  नबमोन्त्जम राजश्व संककनको कार्ग नगर 

कायिपार्ककाको कायािकयके  सम्झौिामार्ि ि िे क्का कगाएको  ण्डमा िे क्का सम्झौिा हखनखभन्ेा अगावै 
एकमखष्ट रकम बखझाएमा िे क्का कबोक अंकको १० )ेश( प्रर्िशि रकम छखट ठेन सक्ने छ ।  

 

 

 

 



अनखसूरी १ 

सम्पत्ती कर 
सम्पन्त्त्त करको मूल्याकंन ेर 

वडा नम्बरिः–१ 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ५०,००,०००।– 

 राजमागिके  छोएको राजमागि उत्तर र ेन्त्क्षण एक/एक घडे री सम्म । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३५,००,०००।– 

 राजमागि ेे  ी एक घडे री छोडी ेन्त्क्षण पखरानो बजार काईन बखद्धरौक सम्म 

 जााँिे मोड ेन्त्क्षण एक घडे री छोडी नगरपार्कका कायािकय हखे ै पन्त्श्चम र्रवे णी रौक र पूवि 
रार्ष्ट्रय बान्त्णज्य बैक सम्मको बाटोके  छोएको । 

 जनआन्ेोकन रौक र्बष्ट काईन हखे ै ेन्त्क्षण र्रौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

 र्पपकरौक आरर्ि बहखउद्दे न्त्शय सहकारी संस्था हखे ै ेन्त्क्षण र्व .पी .रौक सम्मको बाटोके  
छोएको । 

 पथरी हस्पीटक ेे न्त्  ेन्त्क्षण बान्िावा र्मर्न माकेट सम्मको बाटोके  छोएको  । 

 मन्त्न्ेर काईन ेे न्त्  बखद्धरौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

  ाने पार्नबाट ्यागोडा बोर्डिङ हखे ै न्त्श ररौक पूविको बाटो सम्म । 

 रा .बा .बंःैक ेे न्त्  हनखमान रौक सम्मको बाटोके  छोएको ।  

 सखना री रौकबाट पूवि मोरङ हन्त्स्पटक को बाटोके  छोएको । 

 कञ्चन र्सने माहकबाट ेन्त्क्षणको टंक उप्रे र्िको घर जाने  बाटो सम्म कञ्चनजंघा मागिके  छोएको 
।  

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. २८,००,०००।– 

 उत्तर ेन्त्क्षणको बाटाहरुकाई छखने  १० र्र्ट भन्ेा बढी रौडाई भएका सम्पूणि आग्के   
बाटाहरुके  छोएको  

(घ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १८,००,०००।– 

 उत्तर ेन्त्क्षणको बाटाहरुकाई छखने  १० र्र्ट भन्ेा कमकोःे  अन्य सम्पूणि आग्के  बाटाहरुके  
छोएको । 

 



वडा नम्बरिः–२ 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. २५,००,०००।– 

 बखद्धरौक एररया उत्तर वडा नम्बर १ को सीमाना सम्म र ेन्त्क्षण पैनी कल्भटि सम्म । 

 बखद्धरौकबाट कामाटोकी जाने  बाटोके  छोएको वडाको सीमाना सम्म । 

 र्रौक ेे न्त्  ेन्त्क्षण वडा नम्बर ७ सम्म जोड्ने  र्बष्णखरौक जाने  बाटोके  छोएको । 

 रजि जयन्त्न्ि मागि वडाको सीमाना सम्म । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १७,००,०००।– 

 बखद्धरौक ेन्त्क्षणको पैनी ेे न्त्  ेन्त्क्षण र्बष्णखःृरौक जाने  बाटो वडाको सीमाना सम्म । 

 क बगिमा भएको बाटो ेे न्त्  बाहे क अन्य िूका र कामो िाडो र िे सािःे बाटोहरुके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ७,००,०००।– 

   बगिकाई छखने  अन्य साना बाटाहरुके  छोएको  

वडा नम्बरिः– २ (सार्वक वाडि नं.३) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 र्ायर काईनबाट आवाेी जोड्ने  बाटोके  छोएका जग्गा  । 

 जयरौकबाट वाडि नम्बर २ छखने  बाटोके  छोएको  

 राजमागिबाट सखवे ेीरौक जाने  बाटोके  छोएको । 

(क)१ बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ८,००,०००।– 

 राजमागिबाट सखवे ेीरौक जाने  बाटो ेे न्त्  पूवि मेनस्मरृ्ि प्रर्िष्ठान मागि बाट पन्त्श्मको 
२ वटा आग्के  बाटोके  छोएको । 

 र्ायर काईन जंगक र आवाेी सीमानाबाट ेन्त्क्षण राजमागिके  छोएको बाटो ेा्ो िसो 
बाटो बाट उत्तरको उत्तर ेन्त्क्षणको बाटोके  छोएको । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 क बगि र क१ बगिका बाटाहरु बाहे क अन्य उत्तर ेन्त्क्षणका िाडा बाटाहरुके  छोएको 
। 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 पूवि पन्त्श्चम आग्के  बाटो र वडाको पूवि बगर साईडको बाटाहरुके  छोएको  

वडा नम्बरिः–३ (सार्वक वाडि नं.४) 



(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 रजि जयन्त्न्िमागि र्पपकरौक ेे न्त्  उत्तर वडाको सीमाना सम्म बाटोके  छोएका जग्गा  
। 

(क)१ बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ८,००,०००।– 

 रजि जयन्त्न्िमागि र्पपकरौक ेे न्त्  ेन्त्क्षण वडाको सीमाना सम्म बाटोके  छोएका जग्गा 
।  

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 उत्तर ेन्त्क्षणको िाडो बाटो प्रगर्िमागि १ र प्रगर्ि मागि २  र्पपकरौकबाट पूवि जाने  
बाटोमा जोर्डएको बाटाहरुके  छोएको । 

 वडाको उत्तर सीमानाको बाटोके  छोएको । 

 र्बरे न्रनगरबाट पूवि जाने  बाटोके  छोएको । 

 संगमरौकबाट पूवि जाने  बाटोके  छोएको । 

 र्पपकरौकबाट पूवि जाने  बाटोके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नम्बरिः–३ (सार्वक वाडि नं.५) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

 वडा नम्बर ३ को र्पपकरोक ेे न्त्  ेन्त्क्षण सखगा – सखनवषी मागिके  छोएको 
सखन्ेरीरोकसम्म । 

 रजि जयन्त्न्ि मागिके  छोएको । 

 पखरानो र्ायरकाईन ेे न्त्  ेन्त्क्षण जयरौक हखे ै गोही होकी र्कसान बस्िी मागि सम्मको 
बाटोके  छोएको  

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ७,००,०००।– 

 पूवि पन्त्श्चमको सबै िे सो बाटाहरुके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना िाडो बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नम्बरिः– ३ (सार्वक वाडि नं.६) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 



 र्छमे कीकाइन हखे ै मखक्तीरोक सम्म 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ५,००,०००।– 

 मखन्त्क्तरोक ेे न्त्  र्करााँिरोक हखे ै वडा नं ५ को  र्समानासम्मको बाटोके  छोएको । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 वडा नम्बर ५ बाट ेन्त्क्षण र्पपकरौक पन्त्श्चमको सामान्त्जक आिारभ खि र्विाकय जाने  
बाटोके  छोएको  भोटे घखन्त्म्ि सम्म । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. २,००,०००।– 

 आग्के  बाटाहरुके  छोएको  

वडा नम्बरिः–७ 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १५,००,०००।– 

 पथरी डाईर्नया कृर्ष सडक सर्हेमागि सम्मको र्पर बाटोके  छोएको । 

(क) १ बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 मेनरौक ेे न्त्  पखल्रौक सम्मको बाटोके  छोएका जग्गा ।  

 र्रबे णीरौक ेे न्त्  र्वष्णखरौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

 पथरी डाईर्नया सडक सर्हेमागि ेे न्त्  ेन्त्क्षण एनसे क रौक सम्मको बाटोके  छोएको 
। 

(क) २ बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु.७,००,०००।– 

 पथरी डाईर्नया सडक  एनसे क रौक ेे न्त्  ेन्त्क्षण भोटे  घखन्त्म्ि सम्मको बाटोके  छोएको 
। 

 सर्हेमागि ेे न्त्  मखन्त्क्तरौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 

 र्छमे कीकाइन हखे ै मखक्तीरोक सम्म 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 सर्हेमागि ेे न्त्  र्करााँि रौक, कामाटोकी बाटोके  छोएको । 

 र्मकनरौक ेे न्त्  कख मार गखरुङको सम्म बाटोके  छोएको । 

 कामाटोकी ेे न्त्  र्वष्णखरौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. २,५०,०००।– 



 सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नम्बरिः– १० (सार्वक वाडि नं.८) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. २५,००,०००।– 

 राजमागिके  छोएको न्त्जररन्त् म्िी टोक क्षे रको जग्गा  । 

(क)१ बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १६,००,०००।– 

 गान्त्न्ि मनमोहन मागिके  छोएको ।  

 र्मिे री मागिके  छोएको । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ८,००,०००।– 

 भ खटानी न्त्शर्वरबाट पन्त्श्चम िर्ि बाट ेन्त्क्षण जाने  मनकामना मागिके  छोएको । 

 न्त्शवाकय मन्त्न्ेरबाट रौकीडाडा संगमरौक हखे ै वडा नम्बर ९ जोड्ने  बाटोके  छोएको 
। 

 डााँस ोका पन्त्श्चम छे उबाट ेन्त्क्षण जाने  बाटोके  छोएको । 

 आेशिरौकबाट र्संहबार्हनी  मा .र्व.जाने  बाटोके  छोएको ।  

 न्त्शर्वरबाट र्बरे न्रटोक हखे ै मखनाकटोकबाट वडा नम्बर ९ जोड्ने  बाटोके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ५,००,०००।– 

 अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नम्बरिः–९ 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १५,००,०००।–    

 गान्त्न्ि मनमोहन मागिके  छोएको प्रहरी रौकी र्छने सडक ेे  ी ेन्त्क्षण मे रीगोल्ड स्कख क 
सम्म । 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १३,००,०००।–   

 गान्त्न्ि मनमोहन मागिके  छोएको मे रीगोल्ड स्कख क ेे न्त्   वडा नं ८ को र्समा सम्म । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ७,००,०००।– 

 वडा नम्बर ८ र ९ जोड्ने  सीमानाको पूवि पन्त्श्चमको बाटोके  छोएको । 

 आेशि मागिभन्ेा ेन्त्क्षण जरायोटोक मागि, र्व ि राई टोकको बाटोके  छोएको । 

 पखल्रौक र्संहबार्हर्न मागि गौरी टोक मागि महाराजथान मागि र्व ि ब  .राई टोक हखे ै 
ेे उराकी रौक सम्म जाने  बाटोके  छोएको ।  



 र्व ि बहाेखर टोक र ेे उराकीरौक पखविको िाडो बाटो वडा नम्बर ४ छखने  बाटोके  
छोएको । 

 र्कर्ििपूर पखल्रौक मागिके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ४,००,०००।– 

 क र   बाहे कका अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नम्बरिः– ९ (सार्वक वाडि नं. १०) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १३,००,०००।– 

 गान्त्न्ि मनमोहन मागिके  छोएको प्रहरी रौकी र्छने सडक ेे  ी उत्तर वडा नं १० को 
र्समना र्संहवार्हनी स्कूक जाने  सडक सम्मको जग्गा  । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 आेशि रौक बाट पन्त्श्चम यूवराज भट्टराईको घर ेे न्त्  ेन्त्क्षण प्रहरीरौकी हखे ै ठेपे न्र 
पाण्डे  को घर सम्मको काकोपर मागि, सीिाराम गखरागाईको घर सम्मको काकोपरे  
बाटो र बीरका आग्के  बाटाहरुके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ६,५०,०००।– 

 यूवराज भट्टराईको घर पन्त्श्चम गोपाक  डकाको घर हखे ै सो ेे न्त्  पन्त्श्चमको ेन्त्क्षण 
र्पपकडााँडा हखे ै वडा नम्बर ८ जोड्ने  बाटोको सीमाना सम्मका बाटाहरुके  छोएको । 

 ठेपे न्र पाण्डे को घर ेे न्त्  पन्त्श्चम र्पपक डाडा सम्मको बाटोके  छोएको  । 

 ससस्त्र प्रहरी वे शक्याम्प –गणे श रौक  (ेे न्त्  पन्त्श्चम रे डक्रस काईन हखे ै जनक 
 ड्काको घर पन्त्श्चम जाने  बाटो र  रे क टोक ेे न्त्  ेन्त्क्षण र्सटौका टोक सम्म जाने  
बाटोके  छोएको । 

 गखरााँस रौकबाट पन्त्श्चम जाने  बाटोके  छोएको । 

 मकामी रौक पूविबाट उत्तर जाने  बाटोके  छोएको । 

 अरिके रोकबाट पन्त्श्चम जाने  बाटोके  छोएको ।  

(घ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ४,००,०००।– 

 क,  , र ग बाहे कका आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नम्बरिः– ८ ( सर्वक वाडि नं.११) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 



 वडा नम्बर १० बाट ेन्त्क्षण मंगकबारे , शखक्रबारे  हखे ै हसन्ेह जोडने  मागिके  छोएको  । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. २,००,०००।– 

 मंगकबारे बाट सोमबारे  जाने  बाटोके  छोएको । 

 महे न्र रौकबाट बखद्ध  मा .र्व .जाने  बाटोके  छोएको ।  

 न्त्शवजी रौकबाट कख शकरौक जाने  बाटोके  छोएको । 

 मंगकबारे बाट रमाईको जाने  बाटोके  छोएको । 

 ेखगाि आ .र्व .बाट शखक्रबारे  हखे ै पन्त्श्चम जाने  मागिके  छोएको ।  

 ट्रान्सर्मटरबाट न्त्शवजीरौक जाने  बाटोके  छोएको ।  

वडा नम्बरिः– ८ ( सार्वक वाडि नं.१२) 

(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

 गान्त्न्ि मनमोहन मागिके  छोएका जग्गा  । 

( ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 गखरााँसरौक ेे  ी पन्त्श्चम जाने  बाटोके  छोएको । 

 नयााँ बाटो वडा नम्बर ८ जाने  बाटोके  छोएको । 

 र्मकनरौकबाट ेोहकख हखे ै र्िर्रगाछी सम्म जाने  बाटोके  छोएको । 

 कख शकरौक ेे न्त्  मगरटोक सम्म जाने  बाटोके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. २,५०,०००।– 

 क र   बाहे कका अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नम्बरिः–७ (सार्वक वाडि नं. १३) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 र्कर्ििप खर बजार र पखल्रौक र्कर्ििप खर सडकके  छोएका जग्गा  । 

 ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ५,००,०००।– 

 र्कर्ििपूर बजार क्षे रका िूका बाटाहरुके  छोएको । 

 स्वामीरौकबाट उत्तमरौक हखे ै मंगकबारे  जोड्ने  बाटोके  छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 क र   बाहे कका अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

 

वडा नम्बरिः– ४ ( सार्वक वाडि नं. १४) 



(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १३,००,०००।– 

 गान्त्न्ि मनमोहन मागिके  छोएका शर्नश्चरे  बजारबाट गखरााँसरोक सम्मको जग्गा  । 

बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

( ) गखरााँसरोक बाट कख शकरोक सम्म गान्िी मनमोहन मागिके  छोएका जग्गा 
 र्कर्ििप खर बजारबाट उत्तर वडाको सीमाना सम्म पूल्रौक र्कर्ििप खर सडक । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 

 

 कीर्ििप खर –बखद्ध मार्व सडकके  छोएका जग्गा 
 शर्नश्चरे  बजार ेन्त्क्षण  ाने पानीको रोड हखे ै सम्झना रौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

 पूल्रौक भािे गौडा सडक )सम्झना रौक ेे न्त्  भािे गौडा सम्म (बाटोके  छोएको ।  

(घ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 क र   बाहे कका अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

 

वडा नम्बरिः– ४ (सार्वक वाडि नं. १५) 
(क) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. १५,००,०००।– 

 गान्त्न्ि मनमोहन मागिके  छोएको सार्वक बयरवन ९ आ नक्साको जग्गा  । 

 ( )१ बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

 पूल्रौकबाट ेन्त्क्षण सम्झनारौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

 शर्नश्चरे  रौकबाट पूवि भागीरथ मा .र्व  .हखे ै   रािाकृष्ण मन्त्न्ेरसम्मको बाटोके  
छोएको । 

(ग) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 

 ेखगाि मन्त्न्ेरबाट बे णख पािकको घर सम्मको बाटोके  छोएको । 

  ाने पानीबाट आाँपगाछी हखे ै सम्झनारौक सम्मको बाटोके  छोएको । 

 रािाकृष्ण मन्त्न्ेर ेे न्त्  ेन्त्क्षण र्समाना सम्मको बाटोके  छोएको । 

 ेे उराकीरौकबाट जनकल्याण आ .र्व.  हखे ै आाँपगाछी सम्म जाने  बाटोके  छोएको । 

 ेे उराकीरौकबाट अष्टमान राईको घर हखे ै टंक न्यौपाने को घर ेन्त्क्षण आाँपगाछी जोड्ने  
बाटोके  छोएको  

(घ) बगि मूल्याङ्कन रकम प्रर्ि कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 क र   बाहे कका अन्य सम्पूणि आग्के  िथा साना बाटाहरुके  छोएको । 

वडा नं. ५ र ६ (सार्वक हसन्ेह गार्वस क्षे र) 
 

 

 

cfly{s aif { २०७८/०७९ df ;DklQ s/ k|of]hgsf nflu hUuf d"NofÍg b//]6sf] ;'rL 



j8f 

g+ 

b/ /]^ 

cfO*L 
;d'x d"Nof+sg hUufsf] cjl:ylt 

b/ 

/]^sf] 

ljj/)f 

d"Nof+sg b//]^ 

k|lt s&\&f 

5 412 j*f gDj/ 5 s au{ 

ky/L *fO{lgof ;*sn] %f]Psf] 

d}gvf*L blIf)f b]lv 

rd]/]rf]s;Ddsf] b'a} tkm{sf] af^f]n] 

%f]Psf 

 
1150000 

6 413 j*f gDa/ 6 s ju{ 

ky/L *fO{lgof ;*ssf] 5,6 g= 

j*fsf] l;dfgf b]lv ;fd'bflos 

ejg hfg] af^f] ;Dd 
 

1150000 

6 414 j*f gDa/ 6 v ju{ 
s';n rf}s blIf)f uflGwdfu{n] %'g] 

;'gjlif{ g= kf= sf] z'qmaf/] ;Dd  
575000 

6 415 j*f gDa/ 6 v ju{ 
jqmfxf *fF; ;*s x;Gbx ahf/ 

b]lv df/jfl* k}gL ;Dd  
575000 

6 416 j*f gDa/ 6 u ju{ 
aqmfxf *fF; ;*s df/jf*L k}gL 

b]lv eft]uf}*f klZrd  
460000 

6 417 j*f gDa/ 6 u ju{ 
lslt{k'</ eft]uf}*f ;*ssf] lslt{k'</ 

b]lv ky/L vf]nf ;Dd  
460000 

6 418 j*f gDa/ 6 u ju{ 

ky/L *fFO{lgof ;*s ;fd'bflos 

ejg hfg] ;*s b]lv blIf)f 

l;dfgf ;Dd 
 

460000 

6 419 j*f gDa/ 6 # ju{ 

lslt{k'/ eft]uf}*f x'b} g/a'ªrf}s 

;*s ky/L vf]nfb]lv sldgLvfl* 

rf]s ;Dd 
 

345000 

6 420 j*f gDa/ 6 # ju{ 

aqmfxf डााँस ;*ssf] eft]uf}*f 
klZrd sNe {̂ b]lv l*.cfO{.lh. df]* 
;Dd 

 
345000 

6 421 j*f gDa/ 6 # ju{ 
pQm sNe {̂ b]lv pQ/ j*f नं 4 
sf] l;dfgf ;Ddsf] ;*s  

345000 

6 422 j*f gDa/ 6 # ju{ 
hog]kfn rf]s b]lv zflGtrf]s 

;Ddsf] aqmfxf *fF; vf]nf;Dd  
345000 

6 423 j*f gDa/ 6 # ju{ 
z'qmaf/] ahf/ b]lv sdn kf]v/L 

;Ddsf] l;dfgfs]f ;*s ;Dd  
345000 

6 424 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
rd]/]rf]s b]lv vf]l/of ;Ddsf] 

;*sn] %f]Psf]  
287500 

6 425 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
g]jf/ sfG%fsf] #/ x'b} d';x/#§f 

hfg] ;*s  
287500 



6 426 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
zflGtrf]s b]lv u]nfjf/L hfg] 

;*s  
287500 

6 427 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
a/fn^f]n b]lv sldlgvfl* tkm{ 

hfg] ;*s  
230000 

6 428 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
ltlqemfs af^ vf]l/of x'b} 

d';x/#§f hfg] ;*s  
230000 

6 429 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
dftfrf]s af^ lj/]Gb\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\| kmn}rf x'b} 

z'qmaf/] lg:sg] ;*s  
230000 

6 430 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
jqmfxf *fF; ;*ssf] 

zflGtrf]sb]lv gd'gfrf]s x'b} j*f 

g_. 8 sf] l;dfgf ;Ddsf] ;*s 
 

230000 

6 431 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
z'qmaf/] k}gf b]lv s]vf{ vf]nf ;Dd 

l;dfgfsf] ;*s  
230000 

6 432 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
sdnkf]vl/ b]lv dr{g] ;Ddsf] 

;*s, z'qmaf/] dr{g] ;*s  
230000 

6 433 j*f gDa/ 6 r ju{ 
d_unaf/] ahf/af^ /fo^f]n x'b} 

;'gjlif{ l;dfgf hfg] ;*s  
230000 

6 434 j*f gDa/ 6 r ju{ 
ljho d)*nsf] x'b} sdnkf]v/L 

hfg] ;*s  
172500 

6 435 j*f gDa/ 6 r ju{ 
hog]kfn rf]saf^ k"j{ aqmfxf 

*fF; ;*s hf]*\g] dfwj dfu{  
172500 

6 436 j*f gDj/ 6 r ju{ 
/fhfhL dlGbaf^ ;tf/^f]n x'b} 

aqmfxf *Ff; %'g] ;*s  
172500 

6 437 j*f gDj/ 6 r ju{ eft]uf}*f x'b} s'*f hfg] ;*s 
 

172500 

6 438 j*f gDa/ 6 r ju{ u]nfjf/L af^ s'*f hfg] ;*s 
 

172500 

6 439 j*f gDj/ 6 r ju{ 
dfly pNn]v gePsf cGo leqL 

;*s  
172500 

5 443 j*f gDj/ 5 v ju{ 

ef ]̂#'lDt /fdhfgls dlGb/af^ pQ/ 

l;dfgf ;Dd b'a} tkm{ af^fn] 

%f]Psf] hUuf 
 

287500 

5 444 j*f gDj/ 5 v ju{ 

k'Nrf]saf^ blIf)f ;'gjlif{ 

gu/kflnsf l;dfgf;Dd ky/L 

*fO{gLof ;*s k'j{ af^fn] %f]Psf] 
 

345000 

5 445 j*f gDj/ 5 v ju{ 
lqa]l)frf]s af^ ;'uf;Ddsf] af^fsf] 

b'a} tkm{sf] af^f]n] %f]Psf]  
345000 

5 446 j*f gDj/ 5 v ju{ u'?ª*'jf sNe^ blIf)f >L cDf< 
 

460000 



l;_x df.lj. glhs sNe^ ;Dd b'a} 

tkm{sf] af^fn] %f]Psf] 

5 447 j*f gDj/ 5 v ju{ 

aqmfxf *f; ;*s cGt{ut x;Gbx 

ahf/ klZrd af^f] pQ/ df/jfl* 

k}lg ;Dd 
 

460000 

5 448 j*f gDj/ 5 v ju{ 
b'uf{ dlGb/ k"j{ hfg] ;*s gd'gf 

dfu{sf] b'a} tkm{sf] hUuf  
460000 

5 449 j*f gDj/ 5 v ju{ 
Kn^Lª hUufsf] d'n ;*sn] %f]Psf] 

hUuf  
460000 

5 450 j*f gDj/ 5 u ju{ 
ef]̂ ]#'lDt /fdhfgls dlGb/ u"?ª 

*'jf sNe^ ;Dd af^f]n] %f]Psf]  
345000 

5 451 j*f gDj/ 5 u ju{ 

rd]/] rf]s sNe {̂ blIf)f 

k'Nrf]s;Ddsf] *fO{lgof ky/L 

;*ssf] k"j{ af^f]n] %f]Psf] 
 

345000 

5 452 j*f gDj/ 5 u ju{ 
d}gvfl* lslt{k'</ ;*sn] %f]Psf] 

hUuf  
460000 

5 453 j*f gDj/ 5 u ju{ 

pbo k|;fb rDnfufO{sf] #/ blIf)f 

dflem ^f]n x'b} klSs afw ky/L 

vf]nf ;Dd af^fn] %f]Psf] 
 

345000 

5 454 j*f gDj/ 5 u ju{ 
;'uf ;'Gb/Lrf]s ;*ssf] kf}*]n 

rf]s af^ blIf)f lqj]l)f rf]s ;DDf  
460000 

5 455 j*f gDj/ 5 u ju{ 
x]Nykf]i^ k'j{ hfg] ;*ssf rf}af^f] 

;Ddsf] b'j} tkm{sf] ;*sn] %f]Psf]  
460000 

5 456 j*f gDj/ 5 u ju{ 
rd]/] rf]saf^ afubn ^f]n x'b} 

hogu/ hfg] ;*sn] %f]Psf]  
230000 

5 457 j*f gDj/ 5 u ju{ 
sf]:f]ln rf]saf^ ;'uf hfg] / 

lqj])fL rf]s hfg] ;*s  
230000 

5 458 j*f gDj/ 5 u ju{ 
hg;]jf dfu{sf] b'j} tkm{sf] af^f]n] 

%f]Psf]  
345000 

5 459 j*f gDj/ 5 # ju{ 
d}gvf*L kf}*]n rf]s ;Ddsf] 

;*ssf] b'j} tkm{sf] af^f]n] %f]Psf]  
287500 

5 461 j*f gDj/ 5 # ju{ 
;'Gb/Lrf}s af^ k}f*]n rf]s ;DDfsf] 

af^f]n] %f]Psf]  
345000 

5 462 j*f gDj/ 5 # ju{ 
zflGt rf]s laxflg rf]s ;*sn] 

%f]Psf]  
287500 

5 463 j*f gDj/ 5 # ju{ 
cd/ l;+x df=lj= klZrd n]vgfy 

;/sf] #/hfg] ;*sn] %f]Psf]  
287500 



5 464 j*f gDj/ 5 # ju{ 

df}lnjf/L aqmfxf vfnfaf^ /fh#f^ 

l;dfgf ;DDf uh a= yfkfsf] #/ 

klZrdaf^ blIf)fsf] l^sf a:g]sf] 

^x/f ;Dd 

 
230000 

5 465 j*f gDj/ 5 # ju{ 
*fF*f ufFpaf^ blIf)f lkkn rf]s 

;Ddsf] af]^f]n] %f]Psf]  
230000 

5 466 j*f gDj/ 5 # ju{ 

lzj dlGb/ klZrd g]q kf]v<]nsf] 

x'b} lslt{k'< hfg] ;*s ;Ddsf] 

af^f]n] %f]Psf] 
 

230000 

5 467 j*f gDj/ 5 ङ वगि 

pbo k|;fb rDnfufO{sf] k"j{ hut 

lwdfnsf] #/ x'b} blIf)f sfO{nf 

alxbf/sf] #/ ;Ddsf] af^fn] 

%f]Psf] 

 
172500 

5 468 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
cgsnfn lwdfnsf] #/ k"j{ ky/L 

vf]nfn] ;Ddsf] af^f]n] %f]Psf]  
172500 

5 469 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
lzjlglw ld> #< k"j{ nlId bf]u] 

af^f] l;dfgfsf] ;*s  
172500 

5 470 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
;'uf ahf/ k"j{ vo/j/L ;Dds]f 

af^f]n] %f]Psf]  
172500 

5 471 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
vo/jf/L af^ u'/f; rf]s cdft 

^f]n ;*sn] %f]Psf]  
172500 

5 472 j*f gDj/ 5 ङ वगि kf)*] ^f]n ;*sn] %f]Psf] 
 

172500 

5 473 j*f gDj/ 5 ङ वगि sf]z]ln rf]saf^ jogu hfg] ;*s 
 

172500 

5 474 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
dfly pNn]lvtx'g %'^ ePsf lelq 

;^sx?n] %f]Psf]  
172500 

यस पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाको वडा नम्बर १ ेे न्त्  बाहे क अन्य वडाहरुमा ५ कठ्ठा भन्ेा बढी जग्गाकाई 
 े र्ियोग्य जग्गा मार्नने छ । उक्त  े र्ि योग्य जग्गाके  उल्के न्त् ि जखन बाटोहरुकाई छोएको छ उक्त बाटोके  
छोएको जग्गाकाई प्रर्ि ६० र्र्टका ेरके  एक कठ्ठा मार्न सोही बाटोको मूल्याङ्कन रान्त् ने छ र बााँकी सम्पूणि 
जग्गाकाई  े र्ियोग्य जर्मनको मूल्याङ्कनमा  रान्त्  मूल्याङ्कन गररने  छ । 

 घरको ेर र्नम्न बमोन्त्जम कायम गरी मूल्याङ्कन गररने  छ । 

 आर .सी.सी .िे म स्टक्रर व्यवसार्यक घर  प्रर्ि वगि र्र्ट रु .६५०। –,  

 आर .सी.सी .आवार्सय घर प्रर्ि वगि र्र्ट रु .६००। – 

 माटो जोडाईमा ईटा वा ढखङ्गाको गाह्रो आर .सी.सी .छाना प्रर्ि वगि र्र्ट रु.५००। – 

 र्समे न्ट जोडाईमा ईटा वा ढखङ्गाको गाह्रो जस्िाको छाना भएको प्रर्ि बगि र्र्ट रु  .३००। –  

 माटोको जोडाईमा ईटा वा ढखङ्गाको गाह्रो जस्िाको छाना भएको प्रर्ि वगि र्र्ट रु .२००। –  



 कािको घर जस्िाको छाना प्रर्ि वगि र्र्ट रु  .१००। –  

 कच्री घर एकमखष्ठ रु  .२५ ,०००।– 

उल्के न्त् ि बमोन्त्जम सम्पर्ि मूल्याङ्कन भए पश्चाि र्नम्न बमोन्त्जमको ेर रे ट बमोन्त्जम सम्पर्ि कर र्निािरण गने 
र्नणिय गररयो  
l;=g+= b]lv ;Dd nfUg] /sd k|:tfljt s/ lgwf{/)f 

1 1 50,000 25-200 25 

2 50,001 1,00,000 25-200 50 

3 1,00,001 250,000 25-200 75 

4 2,50,001 4,00,000 25-200 100 

5 4,00,001 6,00,000 25-200 125 

6 6,00,001 9,00,000 25-200 150 

7 9,00,001 10,00,000 25-200 200 

8 10,00,001 12,00,000 250-400 250 

9 12,00,001 15,00,000 250-400 275 

10 15,00,001 17,50,000 250-400 300 

11 17,50,001 19,00,000 250-400 350 

12 19,00,001 20,00,000 250-400 400 

13 20,00,001 22,50,000 500-1000 500 

14 22,50,001 25,00,000 500-1000 650 

15 25,00,001 27,50,000 500-1000 775 

16 27,50,001 29,00,000 500-1000 875 

17 29,00,001 30,00,000 500-1000 1000 

18 30,00,001 32,50,000 1200-3000 1200 

19 32,50,001 35,00,000 1200-3000 1500 

20 35,00,001 37,50,000 1200-3000 1750 

21 37,50,001 40,00,000 1200-3000 2000 

22 40,00,001 42,50,000 1200-3000 2250 

23 42,50,001 47,50,000 1200-3000 2500 

24 47,50,001 50,00,000 1200-3000 3000 

25 50,00,001 60,00,001 3500-10,000 3500 

26 60,00,001 70,00,000 3500-10,000 4500 

27 70,00,001 80,00,000 3500-10,000 6000 

28 80,00,001 90,00,000 3500-10,000 8000 

29 90,00,001 1,00,00,000 3500-10,000 10,000 

30 1,00,00,001 1,20,00,000 12000-20000 12,000 

31 1,20,00,001 1,40,00,000 12000-20000 14,000 



32 1,40,00,001 1,60,00,000 12000-20000 16,000 

33 1,60,00,001 1,80,00,000 12000-20000 18,000 

34 1,80,00,001 2,00,00,000 12000-20000 20,000 

35 2,00,00,001 2,50,00,000 25000-60000 25,000 

36 2,50,00,001 3,00,00,000 25000-60000 30,000 

37 3,00,00,001 3,50,00,000 25000-60000 35,000 

38 3,50,00,001 4,00,00,000 25000-60000 40,000 

39 4,00,00,001 4,50,00,000 25000-60000 50,000 

40 4,50,00,001 5,00,00,000 25000-60000 60,000 

41 5,00,00,001 eGbf dfly hlt;'s} ePklg ?=2 k|lt xhf/ 

 

 

अनखसूरी —२ 

माकपोि/भरू्मकर 
hUufsf] ljj/0f s/ k|lt PsfO s}lkmot 

Go"gtd Ps s7\7f ? % k|lt w'/ jf ? !)) k|lt s7\7f  

Ps s7\7feGbf a9Lsf] 

hUufdf 

? @.%) k|lt w'/ ? %) k|lt s7\7f  

au/ e"ld ? !) k|lt s7\7f j8f sfof{non] ju/ 

e"ld xf] elg l;kmfl/z 

ug'{kg]{ . 

 

अनखसूरी ३ 

घरबहाक / बहाक कर 
घरजग्गा बहाक करिः 

र्स.नं. र्ववरण 
आ.व. २०७९/८० का 
कार्ग 

कैर्र्यि 

१ 

घरजग्गा बहाक कर 
(नगरपार्ककाबाट वहाकको न्यखनिम ेररे ट र्निािरण नभए सम्मको 
कार्ग वहाकमा र्कने  ब्यक्तीहरु साँग भएको सम्झौिा परको प्रर्िर्कर्प 
पे श गरी घरवे टीके  वहाकको ेर स्वयं घोषणा गरे  बमोन्त्जम हखने  ।) 

 १०%  

  नगरपार्ककाको स्वार्मत्वमा भएको िथा साविजर्नक जग्गा िथा  कानी जग्गामा बने का घर, टहरा ,सटर,िथा कोिा 
व्यवसार्यक प्रयोजनका कार्ग उपयोग गरे  वापि स्थान िथा क्षे र अनखसार बर्गिकरण गररएको भाडा ेर प्ररर्कि 
बजारमूल्यको आिारमा नगरकायिपार्ककाके  िोके बमोन्त्जम हखने छ । 



 

l; g+ ljj/0f PsfO b/ cf=j= 

२०७९/०८० 

 

! ;efxndfq k|ltlbg ? !%))=))  

@ h]g]/]6/  k|lt 306f  ? &))=)) OGwg gu/kflnsfn] Joxf]g]{ . 

# k|f]h]S6/  प्रर्िठेन ? %))=))  

                            

अनखसूरी – ४ 

व्यवसाय करिः 

र्स.नं. र्ववरण (पूाँजीगि कगानी र आर्थिक कारोवारको आिारमा) 
वार्षिक कर रकम रु.  
आ.व. २०७९/०८० का 
कार्ग 

कैर्र्यि 

१ र्कराना पसक / गल्का, कााँटा 

 

रु. १ का  भन्ेा कम  ५००।००  
रु. १ का  ेे न्त्  रु. २ का  ५० हजार सम्म १०००।००  
रु. २ का  ५० हजार भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १० का  सम्म ३०००।००  
रु. १० का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।00  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २० का  सम्म 5000।00  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

 रु. परास का  भन्ेा मार्थ 
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

२ कपडा / र्े न्सी / ब्याग / जखत्ता / र्पक / टााँक / िागो / रे न / ्ंृगारका सामाग्री  

 

रु. २००००० सम्म १०००।००  
रु. २ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म ३०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १० का  सम्म ४000।00  
रु. १० का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ५०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५का  सम्म ७000।00  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप 
रु.२०००  

 



३ भााँडा वििन िथा र्करन सामाग्री   

 

रु. १ का  सम्म १०००।००  
रु. १ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १० का  सम्म ३०००।००  
रु. १० का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

४ 

िारा िथा र्वजखकीका सामग्री /र्ट.र्भ. /र्िज/मोवाइक/घडी/ 
/क्यासे ट/र्सडी/साउन्ड र्सस्टम आेी र्वक्री िथा ममिि 
रु. १ का  सम्म १०००।००  
रु. १ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १० का  सम्म ३०००।००  
रु. १० का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

५ स्टे सनरी, पखस्िक,  े ककख े सामाग्री /छापा ाना 

 

रु. १ का  सम्म १०००।००  
रु. १ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १० का  सम्म ३०००।००  
रु. १० का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

६ 
मे र्सनरी औजार िथा सवारी सािनको स्पे यर पाटिस र्वक्री गने पसक/ अटो पाटिस र कखर्ब्रके न्ट्स/ र्ग्रज मोर्वक 
आठे र्बक्री 

 रु. १ का  सम्म १०००।००  



रु. १ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  

रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।०० 
 
 

रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

७ 

 खरा, कस्मे र्टक, इके न्त्क्ट्रक,  भाडावििन, र्ग्ट आइटम. र्ोटो िे म. र्सशा पसक , होम डे कोरे सन आठे मध्ये  
कख नै २ वा सो भन्ेा बढी प्रकारका सामानहरु रा े र र्वक्री गने वा अनकाइन कारोवार गने पसक  
रु. २ का  सम्म १०००।००  
रु. २ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

८ 

न्त्रया,नास्िा,र्मिाइ,  ाना पसक / होटक, कज, रे षू्टरे न्ट,वार/क्यार्े / ररसोटि/आइसर्क्रम पाकिर 
रु. १ का  सम्म १०००।००  
रु. १ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

९ 

मठेरा, सखिीजन्य, हल्का पे य पेाथि पसक 
रु. १ का  सम्म १०००।००  
रु. १ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म ३०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १० का  सम्म 5000।00  
रु. १० का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ७०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २० का  सम्म 10०००।००  
रु. २० का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म 15000।00  



रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म 20०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

१० 

सखनरााेँ ी िथा गहना पसक, मर्न ट्रान्सर्र, सटही काउन्टर 
२० का  सम्म ७०००।००  
रु. २० का  भन्ेा मार्थ रु. ३० का  सम्म 10०००।००  
रु. ३० का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म १5०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

सखनरााँेी गरगहना ररर्ाइन र र्छकाई कार ाना ४०००।००  
अन्य ब्यवसाय साँग मर्न ट्रान्सर्रको कारोवार भएमा थप ३०००।००  

११ 

र्र्निरर एवं र्र्निर्सङ्ग/आल्मखर्नयम/न्त्स्टक/्काइ र ्काइका सामान पसक 
 रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १0 का  सम्म 3000।00  
रु. 10 का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. 1५ का  भन्ेा मार्थ रु. 20 का  सम्म 5000।00  
रु. 20 का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

१२ 

हाडिवे यर / टायक / माविक / से ने टरी / पे न्ट्स/न्त्ज्सन 
20 का  सम्म 4०००।००  
रु. 20 का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म 5०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. 40 का  सम्म 10000।00  
रु. 40 का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म १5०००।००  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

१३ 

र्डपाटिमे न्टक स्टोर 
रु. २५ का  सम्म १००००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म २००००।००  
रु. ५० का  भन्ेा मार्थ रु. १ करोड सम्म २५०००।००  
रु. १ करोड भन्ेा मार्थ  प्रर्ि ेशका  थप रु.  



२०००।०० 

१४ 

साना िथा घरे कख उद्योग 
रु. २ का  सम्म १०००।००  
रु. २ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १0 का  सम्म 3000।00  
रु. 10 का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. 20 का  सम्म 5०००।००  
रु. 2० का  भन्ेा मार्थ 30 का  सम्म 7०००।००  
रु. 3० का  भन्ेा मार्थ 50 का  सम्म 10000।00  

रु. ५० का  भन्ेा मार्थ 
प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 

१५ 

हाउन्त्जंग कम्पनी. ररयकस्टे ट कम्पनी (घर. जग्गा  ररे र्बक्री) 
रु. ५० का  सम्म 20०००।००  
रु. ५० का  भन्ेा मार्थ रु. १ करोड सम्म 30०००।००  
रु. १ करोड भन्ेा मार्थ रु. ३ करोड सम्म 40०००।००  
रु. ३ करोड भन्ेा मार्थ ५ करोड सम्म  60०००।००  

रु. ५ करोड भन्ेा मार्थ 
प्रर्ि करोड थप रु. 
20०००।०० 

 

१६ 

र्करू्क/साग सन्त्ब्ज/पान पसक 
रु. ५० हजार सम्म ५००।००  
रु. ५० हजार भन्ेा मार्थ रु. १ का  सम्म १०००।००  
रु. १ का  भन्ेा मार्थ रु. ३ का  सम्म २०००।००  
रु. ३ का  भन्ेा मार्थ ५ का  सम्म  ३०००।००  

रु. ५ का  भन्ेा मार्थ 
प्रर्ि का  थप रु. 
१०००।०० 

 

१७ 

अन्य पसक, ब्यापार, ब्यवसायहरु 
रु. २ का  सम्म १०००।००  
रु. २ का  भन्ेा मार्थ रु. ५ का  सम्म २०००।००  
रु. ५ का  भन्ेा मार्थ रु. १५ का  सम्म ४०००।००  
रु. १५ का  भन्ेा मार्थ रु. २५ का  सम्म ७०००।००  
रु. २५ का  भन्ेा मार्थ रु. ५० का  सम्म ११०००।००  



रु. ५० का  भन्ेा मार्थ  प्रर्ि ेशका  थप रु. 
२०००।०० 

 
 

र्स.नं. र्ववरण 
वार्षिक कर रकम रु.  
आ.व. २०७८/०७९ का 
कार्ग 

कैर्र्यि 

१८ 

क्याटररङ, पाटी ्याके स, टे न्ट हाउस 
टे न्ट, क्याटररङ ४०००।००  
पाटी ्याके स (ए.सी सर्हि) ११०००।००  
पाटी ्याके स (ए.सी. नभएको) ७०००।००  
बैण्ड बाजा २०००।००  

१९ सीि भण्डार 3०००।००  
20 माछा, मासख ेैर्नक र्बक्री पसक ( िे स आउसस ) 2000।00  

२१ 

औषर्ि िथा स्वास््य से वा 
र्नजी अस्पिाक (५० बे ड ेे न्त्  मार्थ) 6००००।००  
र्नजी अस्पिाक (२५ बे ड ेे न्त्  ५० बे ड सम्म) २5०००।००  
र्नजी अस्पिाक (१५ वे ड ेे न्त्  २५ बे ड सम्म) 20०००।००  
र्नजी अस्पिाक हे ल्थ के यर, नर्सिङ्ग होम , पोर्कन्त्क्कर्नक , 
डायग्नोन्त्स्टक से न्टर  

१5०००।००  

र्ामेसी (न्त्रर्कत्सक से वा सर्हि) 9०००।००  
रश्मा पसक (न्त्रर्कत्सक से वा सर्हि) 8०००।००  
र्ामेसी (औषर्ि र्बक्री मार )/ सन्त्जिकक हाउस / रश्मा 
पसक (न्त्रर्कत्सक से वा बाहे क) 

४०००।००  

आयखवेठेक औषर्ि पसक ३०००।००  
होम्योपे र्थक औषर्ि पसक ३०००।००  
एग्रोभे ट / भे टे नरी पसक (थोक िथा  खरा) 3५००।००  

२२ 

सखरीकार (र्सकाई) पसक 
सर्टिङ, सूटीङ  सर्हिको टे करीङ, व्यवसाय ३०००।००  
र्सकाई पसक  १२००।००  
बखर्टक ल्याब्रटोरी १०००।००  
नोट: हािे  मे र्सन रा ी र्सकाई गनेकाई कर नर्कने  ।   

२३ 
ममिि िथा संभार से वा 
सवारी सािन ममिि र ररकन्त्ण्डसन हाउस 7०००।००  



ईन्त्न्जन ममिि (हे भी) बस, ट्रक िर्ि  वकि  सप  5०००।००  
जीप, कार, ट्रे क्टर ममिि िथा सर्भिर्सङ्ग 5०००।००  
मोटरसाईकक , अटो ररक्सा ममिि वकि सप 3०००।००  
सवारी सािन िखकाई/Wash से न्टर 1000।00  

र्ट.भी., डे क, मोबाइक, र्िज, सोकार िथा ईन्भटरको ब्याट्री, 
िथा अन्य र्वद्यखिीय समान िथा प्रे सर कख कर ममिि गने पसक  

१५००।००  

ररक्सा, साईकक ममिि  5००।००  
टायर ररसोर्कङ, टायर ममिि, हावा भने पंरर टाल्ने समे ि  3०००।००  
ब्याट्री राजिर पसक 5००।००  
र्काम, जस्िापािको सामग्री बनाउने  िथा ममिि गने र्टनको 
ेराज समे ि  

१५००।००  

२४ 

सवारी सािन एजे न्सी, थोक र्बक्री पसक िथा पाटि पूजाि पसक 
बस, ट्रक, (र्मर्नबस र्मर्नट्रक) गार्ड सोरुम २००००।००  
न्त्जप, कार, भे न सोरुम १५०००।००  
ट्याक्टर सोरुम / टे म्पो र्बक्री सोरुम १२०००।००  
मोटरसाईकक र्डकर िथा  खरा र्बक्री / टायर र्डकर १२०००।००  
साईकक सोरुम िथा ममिि ४०००।०००  
र्वद्यखि राजिबाट संराकन हखने  सवारी सािन र्बक्री सर्ारी 
समे ि  

4०००।००  

२५ 

सञ्चार से वा 
ककरल्याव, ्के क्स र्प्रन्ट से वा ४०००।००  
र्ोटो स्टखर्डयो िथा र्भर्डयो र्मन्त्क्सङ्ग से वा ३०००।००  
र्ोटो स्टखर्डयो मार २०००।००  
टे र्कर्ोन, मोबाईक र्नजी से वा प्रेायक कम्पनी १५०००।००  
टे र्कर्ोन, मोबाईक र्नजी से वा प्रेायक टावर ेिाि िथा 
नर्वकरण वापि प्रर्ि टावर 

१५०००।००  

मोबाईक से वा प्रेायक कम्पनीको सप िथा सर्भिस से न्टर ५०००।००  
र्ट.भी. च्यानक प्रशारण से वा १५०००।००  
के बखक च्यानक प्रशारण से वा २००००।००  
सामखे ार्यक स्थानीय एर्.एम. प्रशारण से वा ५०००।००  
टखर एन्ड ट्राभल्स से वा ५०००।००  
र्ोटोकपी/ पी.सी.ओ. साइवर क्यार्े  से वा  १०००।००  
कख ररयर से वाको मखख्य कायािकय १०००।००  



कम््यखटर िथा आई.र्ट. सामाग्री स्कायसि 10०००।००  
से क्यखररटी से वा ३०००।००  
कख ररयर से वाको शा ा कायािकय ७००।००  
अनकाईन संरार िथा डे कीभरी से वा २०००।००  
इन्टरने ट से वा प्रेायक संस्था ेिाि/नवीकरण ५०००।००  

२६ ड्राइन्त्क्कनसि १५००।००  

२७ 

सैकून िथा ब्यूटीपाकिर से वा 
ब्यूटी पाकिर से वा ब्यूर्टन्त्शयन िार्कम सर्हिको २०००।००  
ब्यूटी पाकिर से वा १५००।००  
सैकखन २ र्सटसम्म १०००।००  
सैकखन ४ र्सटसम्म २०००।००  
सैकखन ४ र्सट ेे न्त्  मार्थ ३०००।००  

२८ र्बत्तीय से वा 

 

वान्त्णज्य बैंक प्रर्ि के न्रीय/शा ा कायािकय "क" वगि ३५०००।००  
र्वकास बैंक प्रर्ि के न्रीय कायािकय/शा ा कायािकय " "  
वगि 

२५०००।००  

र्ाइनान्स कम्पनी, कघखर्वत्त र्वन्त्त्तय संस्थाको मखख्य कायािकय 
र र्वमा कम्पनी 

२००००।००  

र्ाइनान्स कम्पनी, कघखर्वत्त र्वन्त्त्तय संस्थाको शा ा कायािकय १००००।००  

सबै प्रकारका सहकारी संस्था ेिाि  
नगरपार्ककाको सहकारी  न 
अनखसार ३००० 

 

अपांगिा भएका , एकक मर्हकाहरु मार सेस्य हखने  गरी ेिाि 
हखने  सहकारी संस्था िथा स्थानीय सरकारका प्राथर्मकिामा 
परे का सहकारी संस्थाहरु ेिाि गेाि  

रु १५००(सहकारी  न अनखसार)  

माघ १५ र्भरमा र्ववरण अद्यावर्िक नगने बरि िथा ऋण 
सहकारी संस्थाका कार्ग प्रत्ये क वषिका कार्ग  

१५००।00 (सहकारी  न 
अनखसार) 

 

बरि िथा ऋण सहकारी बाहे क अन्य सहकारी हरुका कार्ग  
५००।00(सहकारी  न 
अनखसार) 

 

संघ िथा प्र ेे शमा ेिाि भई यस नगरपार्ककामा कायिक्षे र 
भएकाको अर्भके  ीकरण/ 

१५१०  

न्यून आय भएकाहरुको न्त्जर्वकोपाजिनसाँग प्रत्यक्ष सरोकार 
भएका सहकारी संस्थाहरु 

३०००।००  

२९ पे ट्रोर्कयम पेाथि 



पे ट्रोर्कयम पेाथि पम्प भएको १८०००।००  
ग्यााँस र्सर्कण्डरमा कारोबार थप गरी कारोबार ४०००।००  
ग्यााँस र्सर्कण्डर र्बक्री र्डकर ३०००।००  
ग्यााँस र्सर्कण्डर  खरा र्बक्री १५००।००  

३० 
कवाडी सामान,  ाकी बोरा  ररे र्बक्री 
िे रै िूका कवाडी सामग्रीहरु र्बक्री र्विरण गने "क" 8०००।०००  
थोरै साना कवाडी सामग्रीहरु र्बक्री र्विरण गने " " 5०००।००  

३१ 
ढखङ्गा, र्गट्टी जम्मा गरी र्बक्री गने 
िे रै िूका र्बक्री र्विरण गने ढखङ्गा, र्गट्टी बाकखवा "क" १५०००।०० 

 
साना र्बक्री र्विरण गने " " १००००।०० 

३२ 
काि िथा कोइका  ररे र्बक्री 
काि  ररे र्बक्री ३०००।००  
कोइका  ररे र्बक्री १००००।००  

३३ स्नखकर हाउस ेिाि / नर्वकरण 10000/३०००  
३४ पूक हाउस ेिाि / नर्वकरण 10000/3000  
३५ र्वज्ञापन से वा ५०००।००  

३६ 

रोजगारी से वा 
स्व ेे शी रोजगारी से वा ५०००।००  
र्व ेे शी रोजगारी से वा म्यानपावर कम्पनी के न्रीय कायािकय ४००००।००  
र्व ेे शी रोजगारी से वा म्यानपावर कम्पनी शा ा कायािकय २००००।००  

३७ साईनबोडि के ख्ने  (पे न्टर) १०००।००  

३८ 

र्वशे षज्ञ परामशि िथा अन्य व्यवसार्यक से वा 
ईन्त्न्जर्नयररङ्ग परामशि से वा र्मि / कन्सल्ट्याण्ट से वा 
ेिाि/नर्वकरण 

2५०००/७००० क्रमश  

ेन्ि न्त्रर्कत्सा से वा ेिाि/नर्वकरण 10000/5000 क्रमश  

३९ 

र्नमािण व्यवसाय 
र्व ेे शी र्नमािण व्यवसायी भएमा ५००००।००  
र्नमािण व्यवसायी इजाजिपर ेस्िखर "घ" वगि ेिाि/नर्वकरण १5०००/५००० क्रमश  
र्नमािण व्यवसायी इजाजिपर नवीकरण ेस्िखर "घ" वगि ५०००।००  
र्नमािण व्यवसायी इजाजिपर नवीकरण थप ेस्िखर "घ" वगि 
(कायिर्विी अनखसार) 

५०००।००  

र्नमािण व्यवसायी इजाजिपर प्रर्िर्कर्प /संशोिन ेस्िखर "घ" 
वगि 

२०००।००  



घर र्नमािण िे के ेारी व्यवसाय  ५०००।००  

४० 

के  ा परीक्षण व्यवसाय िर्ि  
के  ा परीक्षण व्यवसाय े् णी "क" ५०००।००  
के  ा परीक्षण व्यवसाय े् णी " " ४०००।००  
के  ा परीक्षण व्यवसाय े् णी "ग/घ" ३०००।००  

४१ न्त्शक्षा से वा, िार्कम के न्र 

 

मन्टे श्वरी र्वद्याकय ेिाि ४०००  
आिारभ खि र्वद्याकय ेिाि ९०००  
माध्यर्मक र्वद्याकय ेिाि २००००  
क्याम्पस ेिाि / अर्भके  ीकरण  २००००  
मन्टे श्वरी र्वद्याकय नवीकरण  २१००  
कक्षा १ ेे न्त्  ५ सम्मको र्वद्याकय नवीकरण ३५००  
कक्षा १ ेे न्त्  ८ सम्मको र्वद्याकय नवीकरण ८०००  
कक्षा १ ेे न्त्  १० सम्मको र्वद्याकय नवीकरण १००००  
कक्षा १ ेे न्त्  १२ सम्मको र्वद्याकय नवीकरण १२०००  
र्नजी क्याम्पस १५०००  
छारावास ४०००।००  
कक्षा थप शखल्क (प्रत्ये क थप कक्षाको) ५०००  
पोकी टे न्त्क्नकक इन्त्न्स्टच्यूट, प्रन्त्शक्षण समे ि ५०००।००  
नर्सिङ्ग, र्स.एम.ए. र एर.ए. प्रन्त्शक्षण समे ि १००००।००  
एजखके शनक कन्सल्टे न्सी से वा ५०००।००  
िार्कम िथा अनखसन्िान के न्र ३०००।००  
कम्् यखटर / ईके क्ट्रोर्नक्स िार्कम / भाषा न्त्शक्षा / कोरीङ्ग 
से न्टर / सवारी राकक िार्कम के न्र 

३०००।००  

अन्य प्रार्वर्िक न्त्शक्षा ५०००  
र्े सन र्डजाईनर २५००।००  
संगीि / डान्स िार्कम के न्र / न्त्जम ाना (र्र्टने श से न्टर) २०००।००  

 र्नमािण कायिसम्बन्िी िाकीम के न्र ५०००।००  

 कक्षा ८ को ग्रे डर्सट प्रर्िर्कपी बापि रु ५०० प्रर्ि प्रर्िर्कपी (सामखे ार्यक/संस्थागि) 

४२ 
गैर सरकारी संस्थाहरु 
अन्िरािर्ष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरु १५०००।००  
रार्ष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरु १००००।००  

४३ पशखपंक्षीको आहार / ेाना र्बक्री पसक २०००।००  



४४ 
बााँसको नाङ्को, डोको, कख रो र्बक्री 
बााँसको नाङ्को, डोको, कख रो होकसे क/ खरा र्बक्री १०००।००  

४५ 

पूजा सामग्रीहरु, ेाकन्त्रनी, अकैंरी, सखकमे क, सखपारी, कख रो संककन गने र र्बक्री गने 
पूजा सामग्रीहरु र्बक्री गने होकसे क पसक २५००।००  
पूजा सामग्रीहरु र्बक्री गने  खरा पसक १०००।००  
ेाकन्त्रनी, अकैरी, सखकमे क, सखपारी, कख रो संककन के न्र भएमा 
थोक भएमा  

४०००।००  

ेाकन्त्रनी, अकैरी, सखकमे क, सखपारी, कख रो र्बक्री गने १०००।००  

४६ 

कखर्ब्रके सन से क्सन िर्ि  
कखर्ब्रके सन र्डन्त्स्टब्यूटसि र्ग्रज मोर्वक आठे ६०००।००  
अटो पाटिस र कखर्ब्रके न्ट्स ४०००।००  
कखर्ब्रके सन  खरा र्ग्रज मोर्वक आठे र्बक्री ३०००।००  

४७ र्वर्वि सामान ढखवानीकिाि , स्कायसि िथा एजे न्सीहरु ४०००।००  
४८ बखर्कङ काउण्टर ३०००।००  
४९ इटाभट्टा ,  ५००००।००  
५० क्रसर उद्योग ५००००।००  
५१ मूर्िि बनाउने  (मूर्ििकका के न्र) १०००।००  

५२ 

के बखक संराकन 
२०० सम्म ग्राहक संख्या भएको ५०००।००  
२०० ेे न्त्  ५०० सम्म ग्राहक संख्या भएको  ८०००।००  
५०० ेे न्त्  मार्थ ग्राहक संख्या भएको ११०००।००  

न५३ 

पे शा, र्वशे षज्ञ िथा परामशि से वा   
अनखसन्िानकिाि परामशिे ािा ३५००।००  
न्त्रर्कत्सक / ईन्त्न्जर्नयर / कानखन व्यवसायी / र्वमा एजे न्ट / 
शे यर ेकाक 

३०००।००  

र्नमािण से वा परामशि से वा  ेिाि  २५००० नवीकरण ७०००  
ओभरसीयर / अर्िवक्ता / अर्भकिाि / ई. प्रा् ि के  नेास / 
सभेयर  / कम््यखटर एनार्कष् ट िथा प्रोग्रामर 

२५००।००  

कर्वराज / पशख न्त्रर्कत्सक / अनखवाेक २०००।००  
कम्पाउण्डर १५००।००  

५४ से ्टी ट्याङ्की रान्त्  सरसर्ाई गने  ५०००।००  

५५ 
अस्थायीरुपमा डखकाएर व्यापार गनेका कार्ग अनखमर्ि पर    
(क) साईककमा डखकाएर व्यापार गने ेैर्नक रु. ५।०  



( ) िे कामा डखकाएर व्यापार गने ेैर्नक रु. १०।०  
(ग) गाडीमा डखकाएर व्यापार गने ेैर्नक रु. १५।०  

 ५६. कृषक िथा कृषक समूहहरुके  सन्राकन गरे को कृर्ष िथा पशखपन्छी र्मि 
 

क्र.सं. पखाँजीगि कगानी वार्षिक कर कैर्र्यि 

१  २० का  सम्म  १०००  

२ २० का  ेे न्त्  मार्थ प्रर्ि ेश का  रु १०००  

५७. ग्रीक व्यवसाय 

क्र.सं. पखाँजीगि कगानी वार्षिक कर  

१   ३ का  सम्म  १५००  

२ ३ का ेे न्त्  ५ का सम्म २५००  

३ ५ का ेे न्त्  १० का सम्म ४०००  

४ १० का ेे न्त्  २० का सम्म ७०००  

५८. ेखग्ि जन्य पेाथि र्बक्री 
क्र.सं. पखाँजीगि कगानी वार्षिक कर  

१   ३ का  सम्म  १०००  

२ ३ का ेे न्त्  ५ का सम्म १५००  

३ ५ का ेे न्त्  १० का सम्म २५००  

४ १० का ेे न्त्  २० का सम्म ५०००  

५ २० का भन्ेा मार्थ प्रर्ि ेशका  थप १०००  

५९. कंर्क्रट उद्योग (रे र्कङ , ररङ, ह्यखमपाइप, गमका, ब्कक, आठे) 
क्र.सं. पखाँजीगि कगानी वार्षिक कर  

१   ५ का  सम्म  २०००  

२ ५ का ेे न्त्  मार्थ १५ का सम्म ३५०००  

३ १५ का ेे न्त्  मार्थ २५ का सम्म ५०००  

४ २५ का ेे न्त्  मार्थ ५० का सम्म ७०००  

५ ५० का भन्ेा मार्थ प्रर्ि ेशका  थप १०००  

नोटिः 

१) मार्थ उल्के न्त् ि प्रकृर्ि, उपभोक्ता न्त्शषिकमा नपरे को व्यवसाय र उिोग ेिाि हखन आएमा व्यावसाय र उिोगको 
र्कर्सम हे री मार्थको कर ेरमा नघटने गरर वार्षिक कर र्कई व्यावसाय प्रमाणपर ठेईने छ । 



२) नगरपार्ककामा ेिाि भई संराकनमा आएका र्मि, पसक, उिोग आठे काई बन्े गनखिपेाि आवश्यकिा अनखसार 
र्नररक्षण गरर राकख वषिको काग्ने  कर  र जररवाना समे ि असखक गरर व्यावसाय बन्े र्सर्ाररस ठेईने छ । र सोको 
र्ववरण छख टै्ट र्ायकमा  डा गरर अध्यावर्िक गरर रान्त् ने  छ । 
३)ब्यवसार्यक र्मि नामसारी गेाि र्िन पखस्िे र्भर रु २५० र सो भन्ेा बार्हर नामसारी गेाि रु ५०० राजश्व र्कई 
नामसारी गररने छ । 
४) नगरपार्ककाकाई आवश्यक परे मा (व्यावसायको र्कर्सम र्निािरण गने सन्ेभिमा) र्नजको ब्यावसायको कारोबारको 
आन्िररक राजस्व कायािकय बाट कारोबार प्रमान्त्णि र्ववरण माग गनि सर्कने  छ साथै नगरपार्ककाके  िोके को कमिरारीबाट 
र्नरीक्षण गरर र्नरीक्षण प्रर्िवे ेनको आिारमा कर िय गररने छ । 
५) यस कायािकयकाई बखझाउनख र्िनखि पने कर, शखल्क र भाडा आठे जस्िा राजश्व बखझाउन बांकी रहे मा न.पा बाट प्रेान 
गररने  र्सर्ाररस कगायिका कख नै पर्न से वा प्रवाहबाट बंन्त्रि गनि गररने छ । 

अनखसूरी-५ 
र्वज्ञापन करिः 

र्स.नं. र्ववरण आ.व २०७९/०८० का कार्ग कैर्र्यि 

१. र्डन्त्जटक बोडि, र्ि र्ड बोडि, ग्को बोडि २००।००  

२. काइट होर्डिङ्ग बोडि, ACP  बोडि १५०।००  

३. 
होर्डिङ्ग बोडि / Wall बोडि,  Highway बोडि प्रर्ि वगि 
र्र्ट 

७०।००  

४. र्ड.र्प.एस बोडि प्रर्ि वगि र्र्ट ५०।००  
५. र्भत्ते  के  न, सटर पे न्त्न्टङ्ग प्रर्ि वगि र्र्ट २५।००  
६. पोक बोडि वार्षिक (प्रर्ि पोक/प्रर्ि र्पस) १०००।००  
७. पोक ब्यानर १ ह् िा (प्रर्ि पोक/प्रर्ि र्पस) २००।००  
८. छािा, ्के न्जर, बे कखन (प्रर्ि हप्ता) ५००।००  
९. माइर्कङ्ग र्वज्ञापन (प्रर्ि ठेन) १००।००  
१०. सवारी सािन के न्त् /बोर्क गने र्वज्ञापन (प्रर्ि ठेन) १००।००  
११. स्टक (प्रर्ि हप्ता) ५००।००  

 
 
 



अनखसूरी-६ 
मनोरञ्जन करिः 

र्स.नं. र्ववरण आ.व २०७९/०८० का कार्ग कैर्र्यि 

१ रकन्त्ररघरमा रकन्त्रर प्रेशिन गेाि ेशिकहरुबाट प्रर्ि र्टकट प्र ेे श आर्थिक  न २०७९ बमोन्त्जम  

२ 
र्भर्डयो घर सांस्कृर्िक प्रेशिन हक , कन्सटि , र्थएटर , नाटक 
घर(र्टकट मूल्यको) 

प्र ेे श आर्थिक  न २०७९ बमोन्त्जम  

३ ेोहोरी सााँझ , डान्स बार (वार्षिक रु) प्र ेे श आर्थिक  न २०७९ बमोन्त्जम  

४ 
र्न पाकि , वाटर गाडेन , बाक उद्यान कगायि मनोरन्जनात्मक 
स्थकको प्रवे श कगायिको र्वर्भन्न र्क्रयाककापको र्टकट 
मूल्यको 

प्र ेे श आर्थिक  न २०७९ बमोन्त्जम  

५ एक मर्हना सम्म जाेख सकि स िथा मे का िथा मनोरन्जनात्मक कायिक्रम 
सन्राकन गराएबापि प्रर्िठेन रु 

प्र ेे श आर्थिक  न २०७९ बमोन्त्जम  

६ 
एक मर्हनाभन्ेा बढी जाेख सकि स िथा मे का िथा 
मनोरन्जनात्मक कायिक्रम सन्राकन गराएबापि प्रर्ि 
मर्हना रु 

प्र ेे श आर्थिक  न २०७९ 
बमोन्त्जम 

 

७  
ने पाकी रकन्त्ररको प्रेशिनमा र्स.नं. १ मा उल्के न्त् ि ेरमा हखने  
छखट 

प्र ेे श आर्थिक  न २०७९ 
बमोन्त्जम 

 

 
अनखसूरी – ७ 
बहाक र्बटौरी शखल्क 

र्स.नं समूह    स्थान/क्षे र 
   ेर 
वार्षिक  . 
2079÷080 

1= 

;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnf ;Ddsf] 3 sf]&f ;Dd 

ePsf] 

Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 2000.00 

2= 3 sf]&f eGbf al( / ;^/ ePsf] #/sf] Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 5000.00 

3= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnfb]lv 2 tnf;Ddsf] Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 7000.00 

4= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf;Ddsf]  Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 8000.00 



5= 
;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf dfly k|lt 

tnf yk 
Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 1500.00 

6= 
;a} k|sf/sf kSsL O^f l;d]G^sf] hf]*fO 

l^gsf] %fgf] 
Jofkfl/s If]q ky/L jhf/  2000.00 

7= 
;]G^/a]/fsf] #/, sf&sf] #/,;]G^/a]/fsf] #/ 
l^g jf ^fonsf] %fgf] 

Jofkfl/s If]q ky/L jhf/  1000.00 

8= sRrL #/ dflysf k|s/)fdf gk/]sf] sRrL 

#/x? Psd'i^  Jofkfl/s If]q ky/L  500.00 

9= 

;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnf ;Ddsf] 3 sf]&f ;Dd 

ePsf] 

Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1000.00 

10= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnfb]lv 2 tnf;Ddsf] Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1500.00 

11= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf;Ddsf]  Jofkfl/s If]q zlgZr/]  2000.00 

12= 
;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf dfly k|lt 

tnf yk 
Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1000.00 

13= 
;a} k|sf/sf kSsL,;a} k|sf/sf O^f 

l;d]G^sf] hf]*fO l^gsf] %fgf 
Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1000.00 

14= 
;]G^/a]/fsf] #/,sf&sf] #/ l^g jf ^fon 

%fgf 
Jofkfl/s If]q zlgZr/] 700.00 

15= sRrL #/ dfly k|s/)fdf gk/]sf Psd'i^ Jofkfl/s If]q zlgZr/] 300.00 

16 

;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnf ;Ddsf] 3 sf]&f ;Dd 

ePsf] 

Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 1000.00 

17= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnfb]lv 2 tnf;Ddsf] Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 1500.00 

18= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/, kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf;Ddsf] Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 2000.00 

19= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/, kSsf hf]*fO 

%t (nfg 3 tnfdflysf] Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 500.00 

20= 
sRrL #/ dflysf k|s/)fdf gk/]sf 

sRrL#/x? Psd'i^ sLlt{k'/÷x;Gbx 300.00 

 

 

 

 



अनखसूरी - ८ 

र्सर्ाररस िथा प्रमान्त्णि ेस्िखर 

l;=g+= zLif{s 
cf=j=२०७७÷०७८ 

df :jLs[t b/ 

cf=j=२०७८÷०७९ 

sf nflu k|:tfljt b/ 

1 lgj]bg btf{ z'Ns 10.00 10.00 

2 ;fwf/)f l;kmfl/; 200.00 200.00 

3 -s_ #/fo;L ljB't l;kmfl/; 200.00 200.00 

-v_ljB't l;kmfl/;-s[lif / kz'kG%Lsf nflu_  lg z'Ns lg z'Ns 

-u_ ljB't l;kmfl/; pBf]u snsf/vfgf 500 1000.00 

-#_ s[lif tyf kz'kG%Lsf l;kmfl/; lgz'Ns lgz'Ns 

4 rf/lsNnf k|dfl)ft -;Flwof/ k|of]hg_ 300.00 300.00 

5 gftf k|dfl)ft g]kfnLdf 300.00 300.00 

6 
gftf k|dfl)ft c+u|]hLdf j}b]lzs k|of]hg -

k|ltk]h_ 
500.00 1000.00 

7 ;/hdLg ;a} 500.00 500.00 

8 gful/stf l;kmfl/; -j+zh_ lg z'Ns lg z'Ns 

9 ljjfx k|dfl)ft j}b]lzs k|of]hg 500.00 500.00 

 ljjfx k|dfl)ft :jb]z k|of]hg 500.00 500.00 

10 ;+:yf btf{ l;kmfl/; 2000.00 2000.00 

11 hGdldlt k|dfl)ft  500.00 500.00 

12 :yfoL j;f]jf; k|dfl)ft  500.00 500.00 

13 k+lhs/)f ljnDa z'Ns  100.00 ;+#Lo sfg"g adf]lhd 

 35 lbgleq z'Ns gnfUg] lg z'Ns lg z'Ns 

14 s'^fgL lk;fgL ldnsf] l;kmfl/; 500.00 500.00 

15 k|ltlnlk k|dfl)ft-cGo sfuhsf]_ 200.00 200.00 

 gful/stf k|df)fkq k|ltlnkL l;kmfl/; 100.00 100.00 

16 cljjflxt k|dfl)ft-j}b]lzsk|of]hg_ 1500.00 1500.00 

17 hUuf gfd;f/L kfr s \̂&f ;Dd 200.00 200.00 

 
hUuf gfd;f/L kfr s \̂&f eGbf dfyL Ps 

ljufxf ;Dd 
500.00 500.00 

 hUuf gfd;f/L Ps ljufxf eGbf dfyL  2000.00 2000.00 

18 crn ;DklQ ljBfyL{ j}b]lzs k|of]hg 2500.00 2500.00 

19 
crn ;DklQ d"Nof+sg j}b]lzs k|of]hg  ०.१ 

प्रतिशि 
0=१% 0=१% 

20 
#/ ;f/]/ cGoq n}hfg] k|lt \̂ofS^/ ;DalGwt 

lgsfojf^ k|lqmof k"/f u/] kl% dfq . 
500.00 500.00 

21 lgMz'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

22 df]lx nut s \̂̂ f l;kmfl/; k|lt s^\&f 800.00  800.00  

23 #/ sfod l;kmfl/; sf&sf] 500.00 500.00 

 #/ sfod l;kmfl/; kSsf #/ Pstnf 1000.00 1000.00 



 
#/ sfod l;kmfl/; kSsf #/ Pstnf eGbf 

dfyL 
1500.00 1500.00 

24 %fqj[lQ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

25 ljkGg ljBfyL{ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

26 ckf~\utf l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

27 c:yfoL j;f]jf; l;kmfl/;-j}b]lzs k|of]hg_ 1500.00 1500.00 

28 c:yfoL j;f]jf; l;kmfl/;-:jb]zL k|of]hg_ 200.00 200.00 

29 :yfoL j;f]jf; l;kmfl/;-:jb]z k|of]hg_ 200.00 200.00 

30 cfly{s cj:yf alnof] ÷;DkGgtf k|dfl)ft 2000.00 2000.00 

31 cfly{s cj:yf sdhf]/ ÷ljkGgtf k|dfl)ft lgMz'Ns lgMz'Ns 

32 wf/f h*fg-#/_ l;kmfl/; 200.00 200.00 

 wf/f h*fg xf]^n l;kmfl/; 500.00 500.00 

33 hLljt /x]sf] l;kmfl/; 500.00 500.00 

 l;l^ ;jf/L btf{ l;kmfl/; 500.00 500.00 

34 b'j} gfd÷km/s hGd ldlt Ps} l;kmfl/; 100.00 100.00 

 gfd y/ ;+zf]wg l;kmfl/; 1000.00 1000.00 

35 Joj;fo jGb l;kmfl/; 200.00 200.00 

36 Joj;fo ;+rfng gePsf] l;kmfl/; 200.00 200.00 

37 Joj;fo ;+rfng l;kmfl/; 200.00 200.00 

38 sf] {̂lkm ldgfxf l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

39 gfjfns kl/rokq l;kmfl/; :jb]zL lgMz'Ns lgMz'Ns 

 gfjfns kl/rokq l;kmfl/; ljb]zL 500.00 500.00 

42 Joj;fo btf{ l;kmfl/; 100.00 100.00 

43 pBf]u &fp;f/L l;kmfl/; 2000.00 2000.00 

44 ljBfno &fp;f/L l;kmfl/; 5000.00 5000.00 

45 cfGtl/s j;fO ;/fO k|dfl)ft 500.00 500.00 

 j;fO ;/fO k|dfl)ft c+u|]hLdf 700.00 700.00 

46 ljBfno ;+rfng :jLs[lt tf]s] cg';f/ x'g] tf]s] cg';f/ x'g] 

47 sIff j[l$ l;kmfl/; 3500.00 3500.00 

48 JolQmut ljj/)f k|dfl)ft 200.00 200.00 

49 %'^ hUuf l;kmfl/; dlxnfsf] gfddf k|=s \̂&f 500.00 500.00 

50 %'^ hUuf l;kmfl/; k'?ifsf] gfddf k|=s^\&f 1000.00 1000.00 

51 ;+/Ifs l;kmfl/;-JolQmut_ 200.00 200.00 

 ;+/Ifs l;kmfl/;-;+:yfut_ 500.00 500.00 

52 g]kfn ;/sf/sf] gfddf af^f] sfod l;kmfl/; 200.00 200.00 

53 gftf k|dfl)ft-c+u|]hLdf_ 1500.00 1500.00 

54 gftf k|dfl)ft-g]kfnLdf_ 300.00 300.00 

55 d[ts सगsf] gftf k|dfl)ft -c+u|]hLdf_ 1500.00 1500.00 

56 d[ts सगsf] gftf k|dfl)ft -g]kfnLdf_ 300.00 300.00 

57 sf]&f vf]Ng] /f]xa/df j:bf lgMz'Ns lgMz'Ns 

58 lgMz'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

59 cGo sfof{nosf] dfu cg';f/ ljj/)f v'nfO k&fpg] sfo{ lgMz'Ns lgMz'Ns 



60 #/ kftfn k|dfl)ft 500.00 500.00 

61 sfuh÷dGh'/Lgfdf k|dfl)ft 200.00 200.00 

62 xsjfnf÷xsbf/ k|dfl)ft 200.00 200.00 

64 hUuf wgL k|df)f k"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; 200.00 200.00 

65 c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl)ft k|ltk]h_ 500.00 500.00 

66 ph"/L btf{ 100.00 100.00 

67 ldnfkq sfuh b'j}kIfaf^ a/fa/ 1000.00 1000.00 

68 c+uLs[t÷j}jflxs c+uLs[t gful/stf l;kmfl/; 500.00 500.00 

69 df]xL af*kmf* l;kmfl/; k|lt s^\&f 300.00 300.00 

70 lkmN*a'sdf ePsf] xsef]u÷hf]tef]u l;kmfl/; 500.00 500.00 

71 g/al(÷%'^ hUuf btf{ l;kmfl/; k|lt s \̂&f 500.00 500.00 

72 rfl/lqs l;kmfl/; -g]kfnLdf_ 300.00 300.00 

 rfl/lqs l;kmfl/; -c+u|]hLdf_ 500.00 500.00 

 ;'lrs[t ju{ l;kmfl/; :yfoL j;f]jf; 250.00 250.00 

 ;'lrs[t ju{ l;kmfl/; :yfoL j;f]jf; gePsf] 500.00 500.00 

73 d[To' k|dfl)ft -g]kfnL / c+u|hL_ lgMz'Ns lgMz'Ns 

74 
g]kfnL k]G;g k§fsf nflu u/]sf] h'g;'s} 

l;kmfl/; 
500.00 500.00 

 ef/tLo k]G;g jfxssf nflu h'g;'s} l;kmfl/; 1500.00 2000.00 k|lt JolQm 

 
cGo b]zsf k]G;g jfxssf nflu h'g;'s} 

l;kmfl/; 
2000.00 2000.00 

 ;j} lsl;dsf k]G;g jfxssf kl/jf/sf nflu 500.00 500.00 

75 
j}b]lzs /f]huf/Lsf] l;nl;nfdf d[To' ePsf] 

JolQmsf] l;kmfl/; 
lgz'Ns lgz'Ns 

76 
pBf]u ;DjGwL #/df cfunflu gu/kflnsfdf 

btf{ ePsf] 

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns 

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo lgz'Ns 

 ;fgf #/]n' pBf]udf cfunfuL l;kmfl/;  

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns 

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo lgz'Ns 

 demf}nf pBf]udf cfunfuL l;kmfl/; 

500.00 -ljdf 

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns 

500.00 -ljdf k|of]hg_, 

cGo lgz'Ns 

 &'nf pBf]udf cfunfuL l;kmfl/; 

700.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns  

700.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo lgz'Ns  

 ;j{;fw/)fsf] #/^x/fdf cfunflu l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

77 
a}+s vftf l;kmfl/; -;fdflhs ;'/Iff eQf / 

pkef]Qmf ;ldlt k|of]hg jfx]s_ 
300.00 300.00 

78 
gDj/L hUufsf] sfg"gn] ldNg] ?v sf \̂g] 

l;kmfl/; / k|lt ?v 

500.00 -yk  

k|lt ?v 1 ;o 

2=5 lkm^ uf]nfO 

500.00 -yk  

k|lt ?v 1 ;o 2=5 

lkm^ uf]nfO eGbf dfly 



eGbf dfly _ _ 

79 
;fd'bflos jgnfO{ ;x'lnot sf&sf] l;kmfl/; 

k|lt r \̂̂ f 
2000.00 2000.00 

 ljkb ;DalGw ;x'lnot sf&sf] l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

80 पे ट्रोकपम्प स्थापनाका कार्ग र्सर्ाररस 1000.00 1000.00 

81 Joj;fo &Fp;f/L l;kmfl/; 200  

82 ;fem]bf/L ag ;x'lnot sf& l;kmfl/; k|lt r§f  2000  

83 u}/ ;/sf/L ;+:yf cg'dlt l;kmfl/; 1000.00 1000.00 

84 ;"rL btf{ b:t'/  500.00 

85 tdz's k|dfl)ft ;+#Lo P]g adf]lhd 

86 of]hgfsf] nfut cg'dfg z'Ns 
10 nfv;Ddsf] ? 1000, 10 nfveGbf 

dfly ? 2000 

87 

नगरपार्ककामा Joj;fo btf{ u/]kl% gu/ 
sfo{kflnsfsf] sfof{noaf^ kfg gDa/sf] nflu 

ul/g] l;kmfl/;  

lgz'Ns 

 

 

जग्गा र्बक्री र्सर्ाररस 

l; g+ ljifo ljj/0f cf=j= २०७९ /०८० sf] nflu 

! 

3/ tyf jf6f] k|dfl0ft ul/g] 

l;kmfl/; c+zj08f u/L xs5f]8g], 

kl/jf/leq gfd;f/L, as;, bfOhf], 

a}lsª k|of]hgsf nflu  )जर्ि 
जग्गाको बाटो प्रमान्त्णि गररन्छ सो 
को आिारमा(  

! s7\7f ;Ddsf] If]qkmn ? %))=)) 

! s7\7f a9L # s7\7f ;Ddsf ? *)) 

# s7\7f a9L % s7\7f ;Ddsf] ? !@))=)) 

% s7\7f a9L !) s7\7f ;Dd ? !&))=)) 

!) s7\7f a9L ! lj3f ;Dd ? @%))=)) 

! lj3f a9L # lj3f ;Dd ? #%))=)) 

# lj3f dfly  k|lt s7\7f ? !)) yk x'g] 

@ 

af6f] k|dfl0ft ul/g] l;kmfl/;         

-ljqmL k|of]hgsf nflu_  )जर्ि 
जग्गाको बाटो प्रमान्त्णि गररन्छ सो 
को आिारमा( 

k|lt s7\7f ? %) nfv dfly 

d"No lgwf{/0f ePsf] xsdf  

! s7\7f ;Dd ? #))) / ;f] 

eGbf a9L eP k|lt w'/ ?+ 

!%)sf] lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? %) nfv sd 

$) nfv ;Dd d"No lgwf{/0f 

ePsf] xsdf  

! s7\7f ;Dd ? @%)) / ;f] 

eGbf a9L eP !@% k|lt w'/sf] 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? $) nfv sd #% 

nfv ;Dd d"No lgwf{/0f ePsf] 

xsdf  

! s7\7f ;Dd ? @))) / ;f] 

eGbf a9L eP ? !)) k|lt 

w'/sf] lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? #% nfv sd @) 

nfv ;Dd d"No lgwf{/0f ePsf] 

xsdf  

! s7\7f ;Dd ? !%)) / ;f] 

eGbf a9L eP k|lt w'/sf] ? &% 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? @) nfv sd !) ! s7\7f ;Dd ? !))) / ;f] 



nfv ;Dd d"No lgwf{/0f ePsf] 

xsdf  

eGbf a9L eP k|lt %) w'/sf] 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? !) nfv sd  

d"No lgwf{/0f ePsf] xsdf  
l; g+ ! df pNn]v eP cg';f/ 

 

of] k|of]hgsf nflu ;DktLs/ k|of]hgdf ul/Psf] d"NofªsgnfO{ cfwf/ dflgg5 . 

 
अनखसूरी-९ 
पार्कि ङ शखल्किः 

पार्कि ङ स्थक र्नमािण भएपश्चाि कागख गररने  छ । 

अनखसूरी-१० 

स्थानीय सडक पूवाििार से वा शखल्किः 
र्स.नं. 

र्ववरण 
 

आ.व २०७९/०८० का कार्ग 
ेैर्नक 

कैर्र्यि 

१ ब्याककोडर, क्रे न , स्काभे टर, रोकरसमे ि ५०  
२ र्नजी िथा भाडाका र्ट्रपर ३५  
३ र्नजी ट्रक , बस , करी आठे ३०  
४ भाडाका ट्रक , बस , करी आेीमा २५  
५ ट्याक्टर,  २५  
६ र्मर्न बस , र्मर्न ट्रक , र्मर्न ट्र्याक्टर आेी २०  
८ भाडाका न्त्जप , कार , भे न , र्पक अप आठेमा २०  
९ टे म्पो , पावर र्टकर २०  
१० र्वद्यखिीय ररक्सा १५  

अनखसूरी-११ 

अन्य शखल्क िथा ेस्िखर 
           १ .cldg b:t'/ 

-dfusf] cfwf/df hUuf /]vfÍg ug'{k/]df_ 

र्स.नं.           जग्गाको क्षे रर्क कृर्ष प्रयोजनको 
कार्ग आ.ब .

२०७९।०८० को 
कार्ग 

आवासीय प्रयोजनको जग्गाको 
कार्ग  

JolQmut :jfldTj ePsf] hUufsf] xsdf   



१  10 िखर सम्मको कार्ग   १००० 
२ 1 कठ्ठा ;Ddsf] nflu 1000  

३ ११ िखर ेे न्त्  एक कठ्ठा सम्म  १५०० 
३ 1 कठ्ठा 1 w'/ b]lv 1 ljufxf ;Dd 1500 २००० 
४= 1 ljufxf 1 w'/ b]lv 2 ljufxf ;Dd  2000 1 कठ्ठा eGbf dfyL k|lt कठ्ठा 

? 100 ५= 2 ljuf dfly k|lt कठ्ठा yk ? 100 sf] b/n] 
;+:yfut :jfldTj ePsf] xsdf    

1= 1 कठ्ठा ;Ddsf] nflu 1500  

2= 1 कठ्ठा 1 w'/ b]lv 1 ljufxf ;Dd 2000  

3= 1 ljufxf 1 w'/ b]lv 2 ljufxf ;Dd  2500  

4= 2 ljuf dfly k|lt कठ्ठा yk ? 150 sf] b/n] 
 ;fj{hlgs d&dlGb/, u'&L c:ktfn ;ldlt, 

;fd'bflos ljBfno, u'Daf 

lgMz'Ns  

 #/ agfpbf hUuf gS;f+sg 1000  

 #/ gS;fsf nflu ;h{ldg 700  

२. #/gS;f kf; 

l;=g+= ljj/)f आ .ब.२०७९।०८० को ेररे ट  

1 cfjf;Lo k|of]hgsf] nfuL u}/ 

Joj;flos ejg ;d]t_ 

e'Otnf 5 / klxnf] tnfb]lv k|lttnf ?=6 

2 Joj;flos k|of]hgsf] nflu  8.00 ju{lkm^ 

३ अर्भके न्त् करण प्रयोजनका कार्ग 
आवासीय , व्यवसार्यक 

बखाेँ ा नं. १ र २ को िीक ३ गखणा 
 

४ #/gS;fdf ;+zf]wg If]qkmn , tnf 

yk / df]x*f kl/jt{g_ 

klxn] lt/]sf] /sdsf] 40 k|ltzt 

५ #/gS;fdf ;+zf]wg (dflysf] afx]s_ klxn] lt/]sf] /sdsf] 20 k|ltzt 

६ घर र्नमािण सम्पन्न प्रमाणपर र gS;fsf] 
k|ltlnlk 

1000.00 

७ #/ lgdf{)f Ohfht klxnf] , bf]>f]  ? 750 k|lt k|df)fkq 

८  O^fsf] hf]*fO / l^gsf] %fgf 

nufPsf] #/  

3.00 k|lt ju{ lkm^ 

९ sDkfp)* jfn  3.00 k|lt ju{ lkm^ 

१० #/ gS;f gfd;f/L  4.00 k|lt ju{ lkm^ 

१२ स्थकगि सजिर्मन अर्मन रे  ांकन रु १००० 



१३ स्थकगि सजिर्मन प्रार्वर्िक के  आउट रु १००० 
14 #/gS;f kf; w/f}^L -lgdf{)f ;DkGg 

eO;s]kl% िीन मर्हनार्भरमा र्र्िाि 
गरे मा_ 

जम्मा गनखिपने राजश्व रकमको ५० प्रर्िशि 
रकम )र्नमािण सम्पन्न भएको िीन मर्हनार्भरमा र्र्िाि 

गरे को अवस्थामा(  
१५ घरनक्सा नामसारी )अंशबन्डा  ,

बकसपरबाट प्राप्तभई मतृ्यख भई 
हकवाकाको नाममा आएको(  

मतृ्यख भएको हकमा र्नशखल्क 

३. हाट कर 
र्स.नं.           हाट करको र्ववरण आ.ब.२०७८।०७९ को प्रस्िार्वि कैफियि 

१. थान कपडा 50.00 प्रतिहटिया 

२. रे र्डमे ट पसक 45.00 प्रतिहटिया 

३. र्ाटा कपडा पसक 15.00 प्रतिहटिया 

४. िूको कााँटा 50.00 प्रतिहटिया 

५. सब्जी पसक िूको 25.00 प्रतिहटिया 

६. सब्जी पसक सानो 25 प्रतिहटिया 

७. हािे  कााँटा 15.00 प्रतिहटिया 

८. पान पसक 15.00 प्रतिहटिया 

९. र्बस्कख ट ,पाउरोटी 10.00 प्रतिहटिया 

१०. kmnkm'n पसक 25.00 प्रतिहटिया 

११.  े क िमासा  20.00 प्रतिहटिया 

१२. भााँडा पसक 35.00 प्रतिहटिया 

१३. र्मिाई पसक 30.00 प्रतिहटिया 

१४. र्े रवाका 10.00 प्रतिहटिया 

१५. न्त्रया पसक 20.00 प्रतिहटिया 

१६. सखन,रााँेी पसक  प्रतिहटिया 

१७. र्कराना पसक 25.00 प्रतिहटिया 

१८. मर्नहारी पसक÷s:d]l^s 25.00 प्रतिहटिया 

१९. हजाम कपाक,ेारी काट्ने  35.00 प्रतिहटिया 

२०. र्सध्रा पसक 25.00 प्रतिहटिया 

२१. माछा पसक 25.00 प्रतिहटिया 

२२. र खरा पसक 20.00 प्रतिहटिया 

२३. र खर,सखिी 25.00 प्रतिहटिया 

२४. न्त्रउरा,भजूा 10.00 प्रतिहटिया 



२५. ममिि पसक 20.00 प्रतिहटिया 

२६. जखत्ता,र्पक पसक 35.00 प्रतिहटिया 

२७. औषिी पसक 20.00 प्रतिहटिया 

२८. रे र्डमे ट गहना औिी आठे 25.00 प्रतिहटिया 

२९. र्ोटो पोष्ट काडि 15.00 प्रतिहटिया 

३०. र्कामका समान  खकख री ,हाँर्सया आठे 25.00 प्रतिहटिया 

३१. िूका र्कामका समान राख्ने  30.00 प्रतिहटिया 

३२. र्कामका हर्ियार ममिि गने 25.00 प्रतिहटिया 

३३. जर्डबखटी र्बक्री गने 20.00 प्रतिहटिया 

३४. मे शनरी समान 25.00 प्रतिहटिया 

३५. कष्टमे र्टक समान  प्रतिहटिया 

३६. ्याजी ,पकौडा ,पापर ,ढखग्री 25.00 प्रतिहटिया 

३७. घरयासी माछा ,मासख पकाएर बे च्ने  पसक 30.00 प्रतिहटिया 

३८. जखस वा सविि र्बक्री गने 20.00 प्रतिहटिया 

३९. न्त्रयारंग बे च्ने  15.00 प्रतिहटिया 

४०. परे वा जोडी बे च्ने  10.00 प्रतिहटिया 

४१. ्कार्ष्टकका समान बे च्ने  हरे कमाक 35.00 प्रतिहटिया 

४२. नखन रट्टी पसक 10.00 प्रतिहटिया 

४३. िे क पसक 10.00 प्रतिहटिया 

४४. डोको,घखम,र्ख कखिङ 10.00 प्रतिहटिया 

४५. मकै ,गहखाँ , खे ी ,रामक 20.00 प्रतिहटिया 

४६. र्करू्क  प्रतिहटिया 

४७. र्किाव पसक 15.00 प्रतिहटिया 

४८. र्सकाई पसक 10.00 प्रतिहटिया 

४९. मह पसक 10.00 प्रतिहटिया 

५०.  ाजा पसक 20.00 प्रतिहटिया 

५१. बरर् 20.00 प्रतिहटिया 

५२. मोरी पसक 20.00 प्रतिहटिया 

५३. हाि हे ने 20.00 प्रतिहटिया 

५४. रना रट्पटे  पसक 25.00 प्रतिहटिया 

५५. जडीबखटी पसक  प्रतिहटिया 

५६. माटाको भााँडा पसक 15.00 प्रतिहटिया 

५७.  सी र्बक्री प्रर्ि गोटा 35.00 प्रतिहटिया 



५८. बोका िूको प्रर्ि गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

५९. भे डा ,थखम्बा प्रर्ि गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६०. बोका सानो प्रर्ि गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६१. बाख्री िूको प्रर्ि गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६२. बाख्री सानो प्रर्ि गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६३. संगखरको पािा सानो प्रर्ि गोटा 30.00 प्रतिहटिया 

६४. सखंग खर िूको प्रर्ि गोटा 30.00 प्रतिहटिया 

६५. सखंग खरको जगर प्रर्ि र्कको ग्राम 5.00 प्रतिहटिया 

६६. टोपी पसक 25.00 प्रतिहटिया 

६७. रांगा कटानी 150.00 प्रतिहटिया 

६८.  सी कटानी 150.00 प्रतिहटिया 

६९. सखंग खर कटानी 150.00 प्रतिहटिया 

७०. गाई,गो  प्रर्ि गोटा 
थारा गाई 
कैनो  
गाईगो  

 

10.00 

50.00 

30.00 

प्रतिहटिया 

७१. भैंसी,रांगा  प्रर्ि गोटा 
थारो भैंसी 
कैनो भैंसी 
रांगा 

 

50.00 

100.00 

100.00 

 

प्रतिहटिया 

७२. भटमास र्नकाश प्रर्ि मन 20.00 

 

प्रतिहटिया 

७३. बाछा,बाच्छी र्नकाशी प्रर्ि गोटा 10.00 प्रतिहटिया 

७४. अेखवा प्रर्ि मन र्नकाशी 20.00 प्रतिहटिया 

७५. नाङका,डाको प्रर्ि गोटा 2.00 प्रतिहटिया 

७६. घखम प्रर्ि गोटा 2.00 प्रतिहटिया 

७७. अन्त्म्कसो,कख रो प्रर्ि मन र्नकाशी 50.00 प्रतिहटिया 

७८. मटरकोसा प्रर्ि बोरा र्नकाशी 30.00 प्रतिहटिया 

७९. ेकहन प्रर्ि मन र्नकाशी 30.00 प्रतिहटिया 

८०. न्त्घऊ पसक 20.00 प्रतिहटिया 

८१. न्त्ररा , भकारी 10.00 प्रतिहटिया 

८२. डाका,नाङका पसक 10.00 प्रतिहटिया 

८३. बािा ,रोया 5.00 प्रतिहटिया 



८४. जडीबुिी  100.00 प्रतिहटिया 

८५. स्कुस ,चुच्च े,करेला ,मुला  20.00 प्रतिहटिया 

८६. आलु  20.00 प्रतिहटिया 

८७. िोरी प्रर्ि मन र्नकाशी 50.00 प्रतिहटिया 

८८. पाटा प्रर्ि मन र्नकाशी 25.00 प्रतिहटिया 

८९. के रा प्रर्ि घरी र्नकाशी 10.00 प्रतिहटिया 

९०. कागर्ि ,जखनार ,सखन्िका ,नास्पािी प्रर्ि सयकडा 10.00 प्रतिहटिया 

९१. आल्रा ,आ  प्रर्ि सयकडा 5.00 प्रतिहटिया 

९२. l#p िूको र्टन र्नकाशी प्रर्ि र्टन 50.00 प्रतिहटिया 

९३. न्त्घऊ सानो र्टन र्नकाशी प्रर्ि र्टन 30.00 प्रतिहटिया 

९४. कख  खरा प्रर्ि गोटा र्नकाशी कोकक 10.00 प्रतिहटिया 

९५. स खवाको ेाना प्रर्ि मन 10.00 प्रतिहटिया 

९६. परास प्रर्ि बोझा 20.00 प्रतिहटिया 

९७. परास प्रर्ि वण्डक 60.00 प्रतिहटिया 

९८. ररट्ठा ,पाङरा ,ओ र प्रर्ि मन 15.00 प्रतिहटिया 

९९.  खसािनी प्रर्ि मन 20.00 प्रतिहटिया 

१००. बााँस प्रर्ि घना 5.00 प्रतिहटिया 

१०१. जााँिो प्रर्ि गोटा 15.00 प्रतिहटिया 

१०२. र्सकौटा प्रर्ि गोटा 10.00 प्रतिहटिया 

१०३. र्पना प्रर्ि मन 15.00 प्रतिहटिया 

१०४. सखपाडी कााँरो प्रर्ि बोरा 40.00 प्रतिहटिया 

१०५.  ाकी काटखिन प्रर्ि गोटा 1.00 प्रतिहटिया 

१०६. नररवक प्रर्ि बोरा जट्टासर्हि 30.00 प्रतिहटिया 

१०७. िे कहन प्रर्ि मन 10.00 प्रतिहटिया 

१०८.  ाकी र्टन प्रर्ि गोटा 10.00 प्रतिहटिया 

१०९. कवाडी समान प्रर्ि बोरा 10.00 प्रतिहटिया 

११०.  ाकी बोिक प्रर्ि बोरा 10.00 प्रतिहटिया 

१११. कवाडी समान िूको बोरा 15.00 प्रतिहटिया 

११२. हड्डी खड्डी प्रर्ि बोरा 5.00 प्रतिहटिया 

११३. र्समी प्रर्ि मन 20.00 प्रतिहटिया 

११४. कब्सी प्रर्ि बोरा 10.00 प्रतिहटिया 

११५. मे क प्रर्ि सयकडा 5.00 प्रतिहटिया 

११६. ईन्रे णी ेाना प्रर्ि मन 20.00 प्रतिहटिया 



११७. आन्िररक क्षे रबाट उत्पाठेि साग सब्जी प्रर्ि बोरा 5.00 प्रतिहटिया 

११८. भैंसीको छाका प्रर्ि गोटा 50.00 प्रतिहटिया 

११९. सब्जी प्रर्ि साईकक 10.00 प्रतिहटिया 

१२०. र्प्का जडीबखटी 20.00 प्रतिहटिया 

१२१. िे की प्रर्ि गोटा 10.00 प्रर्िहर्टया 
122 s'zn jhf/ kz'xf^  ;os*f 2 k|ltzt ljqmL d"Nosf] 
१२३ बग्गी /घोडरढी  रु १०।00 प्रर्िठेन 

 

४ . र्ोहोर मैका से वा शखल्क 

kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg  

;]jf z''Ns /fhZj cf.j @)&९÷८० 
s|=;+= z"Ns ltg]{ kIf  lsl;d b/ s}lkmot 

! 3/fol; z'Ns    

s ;fwf/0f 3/x?  ३०  xKtfsf] @ k6s 

v klSs 3/ ! tNn] ;Ddsf %)  xKtfsf] @ k6s ! kl/jf/ a;f]jf; u/Lg] 

cg'dfgsf] cfwf/df 

u klSs 3/ @ tNn] ;Ddsf &% xKtfsf] @ k6s @ kl/jf/ a;f]jf; u/Lg] 

cg'dfgsf] cfwf/df 

3 klSs 3/ # tNn]  ;Ddsf !)) xKtfsf] @ k6s yk 

cj:yf x]/]/ 

# kl/jf/ a;f]jf; u/Lg] 

cg'dfgsf] cfwf/df 

ª # tNnf eGbf dfly  !%)  ;xdltsf] cfwf/df to ul/g] 5 . 

v= a}+s tyf ljlQo ;+:yfx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

s a}s tyf ljlQo ;+:yfx? #)) xKtfsf] @ k6s  

v ;xsf/L ;+:yfx? @)) xKtfsf] @ kN6  

u dlg 6«fG;km/÷ dlg PS;r]Gh clkm; !%) xKtfsf] @ kN6  

u= sfof{nox? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

! sfof{nox? 

v INGO #)) xKtfsf] @ kN6  

u NGO/ Dofgkfj/ cflb @)) xKtfsf] @ k6s  

     

3= z}lIfs ;+:yfx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 



! z}lIfs ;+:yfx? M    

s dG6]Zj/L :s'n #)) xKtfsf] @ k6s  

v k|fO{d/L :s'n #)) xKtfsf] @ k6s  

u ;]s]G8/L :s'n %)) xKtfsf] @ k6s  

3 :s'n af]8{; ;lxt ^)) xKtfsf] @ k6s  

ª sn]h÷pRr dflj %)) xKtfsf] @ k6s  

r 6«]lgË O{lG:6Ro'6x? #)) xKtfsf] @ k6s  

5 :s'n÷sn]h SoflG6g #)) xKtfsf] @ k6s  

5 xf]:6nx? %)) xKtfsf] @ k6s  

ª= xf]6n tyf nhx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s  

z'Ns 

;]jf k|bfg ul/g] 

;do / lbg 

s}lkmot 

!= xf]6n tyf nhx? M    

s= ;fwf/0f xf]6nx?  -lrof, gf:tf_ !)) xKtfsf] @ k6s vfgf ;lxt sf] nfuL yk !)) 

v= dlb/f k;n  #))  xKtfsf] @ k6s  

u= /]i6'/]G6x? %)) xKtfsf] @ k6s  

3= l8:sf]÷8fG;af/÷ka ^)) xKtfsf] @ k6s  

ª= ;fwf/0f nh ^)) xKtfsf] @ k6s  

r= xf]6n ;lxtsf nh &)) xKtfsf] @ k6s  

5= Ps tf/f ;Ddsf xf]6n @))) xKtfsf] @ k6s yk k|lt tnf %)) 

h= kmfi6 km'8 !)) xKtfsf] @ k6s  

em=  7]nf k;n  %)  xKtfsf] @ k6s   

 

3= k;nx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s 

z'Ns 

;]jf k|bfg ul/g] 

;do / lbg 

s}lkmot 

!= k;nx?    

s ;fwf/0f k;n %) xKtfsf] @ k6s s:d]l6s, v'b|f ;fdfg cflb lalqm 

ug{] 

v vfB k;n !)) xKtfsf] @ k6s v'b|f ;fgf ls/fgf 

v vfB k;n÷xf]n;]n k;n @)) xKtfsf] @ k6s 7'nf k;n 

u cf}iflw k;n @)) xKtfsf] @ k6s lSnlgs ;lxtsf] cff}iflw k;n 

eP yk @%) 

3 kmnkm'n k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

ª t/sf/L k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

r kmnkm'n t/sf/L xf]n;]n 

k;n  
@)) xKtfsf] @ k6s  



5 luˆ6 k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

h kfg k;n %) xKtfsf] @ k6s  

em e]6]/Lg/L÷Pu|f]e]6 !)) xKtfsf] @ k6s  

;a} k|sf/sf xf]n;]n k;n @))   

 

ª= :jf:Yo ;+:yfx? 

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

!= :j:Yo ;+:yfx?    

s lSnlgs    

 ;fgf  @)) xKtfsf] @ k6s  

 7'nf demf}nf  #)) xKtfsf] @ k6s  

v c:ktfn / gl;{Ëxf]dx? !))) xKtfsf] @ k6s  

u d]l8sn sn]h @))) xKtfsf] @ k6s  

r= pBf]u tyf snsf/vfgf  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns 
;]jf k|bfg ul/g] ;do / 

lbg 
s}lkmot 

! pBf]u tyf snsf/vfgf     

s kmlg{r/÷z ldn @)) xKtfsf] @ k6s  

v u[n÷cfNd'lgod pBf]u @)) xKtfsf] @ k6s  

u lk|lG6Ë k|];÷k|sfzg u[x #)) xKtfsf] @ k6s  

3 /fO{; ldn #)) xKtfsf] @ k6s  

ª s'6fgL lk;fgL ldn @)) xKtfsf] @ k6s  

r cGo pBf]ux? #)) xKtfsf] @ k6s pBf]usf] :t/ cg';f/ to x'g] 

5= ;]jf / dgf]/~hg  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

! ;]jf / dgf]/~hg    

s sn/Nofa !)) xKtfsf] @ k6s  

v ;}n'g÷Ao'l6 kfn{/ !)) xKtfsf] @ k6s  

u l;g]dfxn  !))) xKtfsf] @ k6s  

3 k]G6/ k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

ª kmf]6f] :6'l8of] !)) xKtfsf] @ k6s  

r kmf]6f]slk÷;+rf/ ;]jfx? !)) xKtfsf] @ k6s  

5 6]nl/Ë÷km];gxfp; !)) xKtfsf] @ k6s  

h js{zkx? @)) xKtfsf] @ k6s  

em ;fO{sn k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

` df]6/;fOsn  @)) xKtfsf] @ k6s  



6 sf/ tyf 7'nf e]lxsnx? %)) xKtfsf] @ k6s  

7 O{n]lS6«s÷O{n]S6«f]lgS; @)) xKtfsf] @ k6s  

 

 

 

r= cGo 

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

! cGo     

s l;;f k;n tyf k|m]d !)) xKtfsf] @ k6s :t/ cg';f/ to x'g] 

v g;{/Lx? %) xKtfsf] @ k6s  

u s[lif ;+:yfx?    

3 b'Uw pTkfbg ;+:yf÷8]l/ pBf]u @)) xKtfsf] @ k6s  

ª s'v'/f kfng s]Gb| @)) xKtfsf] @ k6s  

r a+u'/ kfng s]Gb| #)) xKtfsf] @ k6s  

5 :n6/ xp;÷k|m]z xfp; @)) xKtfsf] @ k6s  

h ;'g k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

em wfld{s ;+:yf  @)) xKtfsf] @ k6s  

` kf6L{ Kofn];  %)) xKtfsf] @ k6s  
 

ky/L zlgZr/] ! df /x]sf] awzfnf ;]jf z'Ns 

qm=;= ljj/0f z'Ns k|lt kz' aw s}lkmot 

! /fFuf -7"nf]_  ? %))  

@ 
/fFuf -;fgf] ÷ kf8f_ 

? #))  

# ;'Fu'/ , v;L , af]sf ? @))  

 

 

५. वनकस िथा वन पैेावार जर्डबखटी स्थानीय िह र्नकासी कर िथा संककन ेस्िखरM 

qm=;++ ljj/)f OsfO{  

1 
यस नगरपार्कका क्षे र र्भर रहे का सामखे ार्यक वनहरुके  बनपैेावरवाट 
प्राप्त गरे को  खे  आयमा १० प्रर्िशि कर काग्ने छ । 

 

२ र्नजी बन ेिाि र नवीकरण शखल्क रु १००० र रु ५०० क्रमश: 
६. र्वर्वि 

qm=;++ ljj/)f PsfO{ 
२०७९/०८० 
sf] b/ 

s}lkmot 

1= ^])*/ kmf/d ljqmL    



qm=;++ ljj/)f PsfO{ 
२०७९/०८० 
sf] b/ 

s}lkmot 

 20 nfv ;Ddsf] ]̂G*/ kmf/d  k|ltuf]^f 1000.00 ;fj{hflgs 

vl/b P]g 

2063 tyf 

;fj{hlgs 

vl/b  

lgodfjnL 

2064 

;+zf]wg ePdf 

;f]xL adf]lhd 

x'g] . 

 20 nfv b]lv dfly 2 s/f]* ;Dd k|ltuf]^f 3000.00 

 2 s/f]* b]lv 10 s/f]* ;Dd k|ltuf]^f 5000.00 

 10 b]lv 25 s/f]* ;Dd k|ltuf]^f 10000.00 

 25 s/f]* b]lv dfly k|ltuf]^f 20000.00 

2= /fhkqsf] ;+:yfut laqmL   590.00 

3= /fhkqsf] v'b|f laqmL  

 1 k]hb]lv 8 ;Ddsf]  5.00 

 9 k]h b]lv 24 ;Ddsf]  10.00 

 25 k]h b]lv 40 ;Ddsf]  15.00 

 41 k]h b]lv 56 ;Ddsf]  20.00 

 57 k]h b]lv 72 ;Ddsf]  25.00 

 73 k]h b]lv 96 ;Ddsf]  50.00 

 97 k]h b]lv hlt k]h x'G% To;df yk k|lt 

k]h 

 0.30 k};f 

4= gu/ ljsf; of]hgf cGo ;+# ;+:yfnfO{ k|ltuf]^f ?=300.00 

5= gu/ ljsf; of]hgf JolQmut k|ltuf]^f ?=100.00 

 

७) नेीजन्य पेाथि र्बक्री शखल्क : 

र्स.नं. र्ववरण आ.व २०७९/०८० का कार्ग कैर्र्यि 

१ ढखङ्गा, र्गटी, रोडा, ग्रावे क, रट्टान, स्के ट प्र ेे श आर्थिक  नके  िोके  वमोन्त्जम हखने   
२ बाकखवा, न्त्र्स प्र ेे श आर्थिक  नके  िोके  वमोन्त्जम हखने   
३ माटो (भरौट र बकौटे ) प्र ेे श आर्थिक  नके  िोके  वमोन्त्जम हखने   
 

 

 



 

८) ेण्ड िथा जररवानािः 
र्स.नं. र्ववरण आ.व २०७९/०८० का 

कार्ग 
कैर्र्यि 

सडक अर्िकारक्षे र र्मरी पसक, र्नमािण सामग्रीहरु रा े  वापि र्कईने  जररवाना 
१ प्रथम पटक रु. १०० ेे न्त्  रु. ५०० 

सम्म 
 

२ ेोस्रो पटक ेोब्बर रकम  
३ िे स्रो पटक िे ब्बर रकम  

(९) नगरपार्कका क्षे रमा पने  ोका/नेीबाट नेीजन्य पेाथि गैरकानखनी रुपमा ओसारपसार र र्बक्री र्विरण िथा र्नकासी 
गरे मा ेण्ड जररवाना  
१ ट्याक्टर रु १५००० 
२ र्ट्रपर, ट्रक रु. २५००० 
३ स्काभे टर, जे .र्स.भी., 

ब्याक कोडर 
रु. ४०००० 

 

(१०) यस नगरपार्कका क्षे रमा पने  ोका÷नेीवाट कसैके  नेीजन्य पेाथि गैरकानूनी रुपमा ओसारपसार र र्वक्री र्विरण  
िथा र्नकासी गरे कामा ्ी न्त्जल्का समन्वय सर्मर्ि मोरङको र नं ७४ र्मर्ि २०७७।०६।१५ को प्राप्त परवाट 
िोके को ेण्ड जररवान 
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१३. संस्था ेिाि ेस्िखर रु १००० र नवीकरण ेस्िखर रु ५०० (पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककाको संस्था ेिाि र्नयमावकी 
२०७८ बमोन्त्जम) 

१४. मार्थ उन्त्ल्क ि कर िथा गैरकर राजश्व रकम बखझाएपर्छ से वाग्राहीकाई प्राप्त हखने  रर्सेको प्रर्िर्कपी 
र्कनखपरे मा रु १००/- काग्ने छ । 

 

 

 

 

      

o; (११) पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका क्षे रमा सडकको पे टी िथा र्ख टपाथमा पसक रान्त्  आवि जाविमा 
समस्या रहे को र सवारी ेखघिना र्नम्िन सक्ने  अवस्था रहे कोके  नगरकायिपार्कका कायािकयवाट सूरना गने 
र अटे र गरी सटर वार्हर सडक र्कनारामा साप्तार्हक वजार वाहे क पसक रा े मा िपर्सक बमोन्त्जमको 
जररवाना  र पटक अटे र गरे मा सामान जर्ि गरी कानून बमोन्त्जम कावािही गररने  
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१२) यस पथरी शर्नश्चरे  नगरकायिपार्ककाको कायािकयको र्नमािण सामाग्रीको गखणस्िर परीक्षण गने 
प्रयोगशाकामा र्नमािण सामाग्रीको टे ष्ट गराए वापि वा र्नमािण सामाग्रीको गखणस्िर परीक्षण गनि मे र्सन 
उपकरण प्रयोग गरे वापि िपर्सक बमोन्त्जमको शखल्क ेस्िखर र्कने    
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पथरी शर्नश् ररे  नगरपार्कका 
नगर कायिपार्ककाको कायािकय, मोरङ 

र्वर्नयोजन  न 

पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका, मोरङ को आर्थिक बषि २०७९/८० को से वा र कायिहरुको कार्ग स्थानीय सन्त्ञ्चि कोषबाट 
के ही रकम  रि गने र र्वर्नयोजन गने सम्बन्िमा व्यवस्था गनि बने को   न । 
सभामा पे श भएको र्मर्ि : २०७९/०३/१० 

प्रस्िावना: पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका, मोरङको २०७९/८० को से वा र कायिहरुको कार्ग सन्त्ञ्चि कोषबाट के ही रकम 
 रि गने अर्िकार ठेन र सो रकम र्वर्नयोजन गनि वाञछनीय भएकोके , 

ने पाकको संर्विानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोन्त्जम पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका, मोरङको 
नगर सभाबाट पाररि गनि पे श गररएकोछ । 

१. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भ :  
१) यस र्विे यकको नाम “पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका, मोरङको र्वर्नयोजन र्विे यक, २०७९” रहे को छ ।  

२) यो र्विे यक नगरसभाके  पास गरे पर्छ प्रारम्भ हखने छ । 

२. आर्थिक वषि २०७९/८० को र्नर्मत्त सन्त्ञ्चि कोषबाट रकम  रि गने अर्िकार : 
१) आर्थिक वषि २०७९/८० को र्नर्मत्त नगर कायिपार्कका, वडा सर्मर्ि, र्वषयगि शा ाके  गने से वा र कायिहरुका 
र्नर्मत्त अनखसूरी १ मा उन्त्ल्कन्त् ि राकू  रि,  पूाँन्त्जगि  रि र र्बन्त्त्तय व्यवस्थाको रकम समे ि गरी जम्मा रकम रु 
१२७१५४१०४४।- (अक्षे रुपी रुपैयााँ एक अबि सत्ताइस करोड पन्ध्र का  एकरार्कस हजार रौवार्कस मार) मा नबढाई 
र्नठ िेष्ट गररए बमोन्त्जम सन्त्ञ्चि कोषबाट  रि गनि सर्कने छ । 

३ . र्वर्नयोजन :  
१) यस  र्बिे यकद्धारा सन्त्ञ्चि कोषबाट  रि गनि अर्िकार ठेइएको रकम आर्थिक वषि २०७९/८० को र्नर्मत्त 
पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्कका, मोरङको नगर कायिपार्कका, वडा सर्मर्ि र र्वषयगि शा ाके  गने से वा र 
कायिहरुको र्नर्मत्त र्वर्नयोजन गररने छ । 

२) उपेर्ा (१) मा जखनसखकै कख रा के न्त् एको भए िापर्न कायिपार्कका, वडा सर्मर्ि र 
र्वषयगि शा ाके  गने से वा र कायिहरुको र्नर्मत्त र्वर्नयोजन गरे को रकममध्ये  कख नैमा बरि हखने  र कख नैमा 
अपखग हखने  ेे न्त् न आएमा नगर कायिपार्ककाके  बरि हखने  शीषिकबाट नपखग हखने  शीषिकमा रकम सानि सक्ने छ । 
यसरी रकम साेाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रर्िशिमा नबढ्ने  गरी कख नै एक वा एक 
भन्ेा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्ेा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि िथा र्नकासा र  रि जनाउन 
सर्कने छ । पूाँन्त्जगि  रि र र्वत्तीय व्यवस्थािर्ि  र्वर्नयोन्त्जि रकम सााँवा भ खक्तानी  रि र व्याज भ खक्तानी  रि 
शीषिकमा बाहे क अन्य राकू  रि शीषिकिर्ि  सानि र र्बत्तीय व्यवस्था अन्िगिि सााँवा भ खक्तानी  रििर्ि  
र्बर्नयोन्त्जि रकम ब्याज भ खक्तानी  रि शीषिकमा बाहे क अन्यर सानि सर्कने  छैन । िर राकख िथा पूाँन्त्जगि  रि 
र र्वत्तीय व्यवस्थाको  रि व्यहोनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सानि सर्कने छ।  

३) उपेर्ा (२) मा जखनसखकै कख रा के न्त् एको भए िापर्न एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा 
स्वीकृि रकमको १० प्रर्िशि भन्ेा बढ्ने  गरी कख नै एक वा एक भन्ेा बढीशीषिकहरुमा रकम सानि परे मा 
नगर सभाको स्वीकृर्ि र्कनख पनेछ ।



 

मध्यकार्कन  रिमामा आिाररि आगामी र्िन आ.व २०७९/80 ेे न्त्  2081/82को प्रस्िार्वि  आय र्ववरण 
 

राजश्व 

संके ि न 
आय न्त्शषिक 

आ.व 2079/80 को 
अनखमार्नि आय रु 

आ.व 20८0/81को 
अनखमार्नि आय रु 

आ.व 20८1/82को 
अनखमार्नि आय रु 

र्िन वषिको जम्मा 
 

  कख क जम्मा  1292711986.0 1418881260.2 1560769386.2 4272362632.4 
 

क आन्िररक आय 35000000.0 38500000.0 42350000.0 115850000.0 
 

११३१३ एर्ककृि सम्पत्ती कर 1700000.0 1870000.0 2057000.0 5627000.0 
 

११३१४ भ खर्मकर / माकपोि 7000000.0 7700000.0 8470000.0 23170000.0 
 

११३२१ घरवहाक कर 2500000.0 2750000.0 3025000.0 8275000.0 
 

११३२२ वहाक र्वटौकी कर 1400000.0 1540000.0 1694000.0 4634000.0 
 

११४५२ पखवाििार से वाको उपयोगमा काग्ने  कर 500000.0 550000.0 605000.0 1655000.0 
 

११६९१ अन्य कर 10000.0 11000.0 12100.0 33100.0 
 

१३४११ अन्य संस्थागि आन्िररक अनखे ान 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१४१५१ 
सरकारी सम्पत्तीको वहाकवाट प्राप्त 
आय 

2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 
 

१४२१२ 
सरकारी सम्पत्तीको र्वक्रीवाट प्राप्त 
आय 

0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१४२१३ अन्य र्वक्रीवाट प्राप्त आय 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१४२१८ र्वद्यखि से वा शखल्क 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१४२१९ अन्य से वा शखल्क िथा र्वक्री  100000.0 110000.0 121000.0 331000.0 
 



१४२२१ न्यायीक ेस्िखर 60000.0 66000.0 72600.0 198600.0 
 

१४२२३ न्त्शक्षा क्षे रको आम्ेानी 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१४२२४ परीक्षा शखल्क 100000.0 110000.0 121000.0 331000.0 
 

१४२२९ अन्य प्रशासर्नक शखल्क 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१४२४२ नक्सापास ेस्िखर 4500000.0 4950000.0 5445000.0 14895000.0 
 

१४२४३ र्सर्ाररस ेस्िखर 5000000.0 5500000.0 6050000.0 16550000.0 
 

१४२४४ ब्यन्त्क्तगि घटना ेिाि ेस्िखर 1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 
 

१४२४५ नािा प्रमान्त्णि ेस्िखर 300000.0 330000.0 363000.0 993000.0 
 

१४२४९ अन्य ेस्िखर 10000.0 11000.0 12100.0 33100.0 
 

१४२५३ ब्यवसाय रन्त्जष्ट्रे शन ेस्िखर 1300000.0 1430000.0 1573000.0 4303000.0 
 

१४२५४ रे र्डयो /एर् एम सञ्चाकन ेस्िखर 10000.0 11000.0 12100.0 33100.0 
 

१४२६५ अन्य क्षे रको आय 1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 
 

१४३११ न्यायीक ेण्ड जररमाना र जर्ि 5000.0 5500.0 6050.0 16550.0 
 

१४३१२ 
प्रशासर्नक ेण्ड िथा जररमाना र 
जर्ि 

60000.0 66000.0 72600.0 198600.0 
 

१४३१३ िरौटी सेर स्याहा 110000.0 121000.0 133100.0 364100.0 
 

१४३२३ ब्यवसाय कर         
 

१४५२१ प्रेखषण र्नयन्रण शखल्क 1500000.0 1650000.0 1815000.0 4965000.0 
 

१४५२९ अन्य राजश्व 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१४६११ ब्यवसाय कर 2335000.0 2568500.0 2825350.0 7728850.0 
 

१५१११ बे रुजख 2500000.0 2750000.0 3025000.0 8275000.0 
 

  राजश्व वााँडर्ाड 159838044.0 178792924.0 196672216.4 535303184.4 
 



११४७९ वााँडर्ााँडवाट प्राप्त हखने  र्वज्ञापन कर 135300.0 148830.0 163713.0 447843.0 
 

११४११ राजश्व वााँडर्ाड मूल्य अर्भवरृ्द्ध कर 60565000.0 66621500.0 73283650.0 200470150.0 
 

  
राजश्व वााँडर्ाडबाट प्राप्त हखने  
अन्िशखल्क 

60565000.0 66621500.0 73283650.0 200470150.0 
 

११३१५ घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे शन ेस्िखर 23000000.0 25300000.0 27830000.0 76130000.0 
 

११४११ 
 बााँडर्ाड बाट प्राप्त हखने  सवारी सािन 
कर 

14676420.0 16144062.0 17758468.2 48578950.2 
 

१४१५३ बन रोयल्टी 896324.0 3957032.0 4352735.2 9206091.2 
 

ग अन्िर सरकारी र्वत्तीय हस्िानिरण 490472000.0 539519200.0 593471120.0 1623462320.0 
 

अ संघीय सरकारवाट प्राप्त अनखे ान 463000000.0 509300000.0 560230000.0 1532530000.0 
 

१३३११ र्वत्तीय समार्नकरण अनखे ान 192500000.0 211750000.0 232925000.0 637175000.0 
 

१३३१२ शसिि अनखे ान  232700000.0 255970000.0 281567000.0 770237000.0 
 

१३३१३ शसिि अनखे ान पखन्त्जगि 26800000.0 29480000.0 32428000.0 88708000.0 
 

१३३१४ र्वषे श  अनखे ान  0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१३३१५ समपखरक अनखे ान  11000000.0 12100000.0 13310000.0 36410000.0 
 

आ प्र ेे श सरकारवाट प्राप्त अनखे ान 27472000.0 30219200.0 33241120.0 90932320.0 
 

१३३११ समार्नकरण अनखे ान 10746000.0 11820600.0 13002660.0 35569260.0 
 

१३३१४ प्र ेे श र्वशे ष अनखे ान 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

१३३१८ 
शसिि अनखे ान राकख अपाङिा रोकथाम 
कायिक्रम र कैर्ङक र्हंसा कोष  

1726000.0 1898600.0 2088460.0 5713060.0 
 

१३३१८ शसिि अनखे ान पखाँन्त्जगि 5000000.0 5500000.0 6050000.0 16550000.0 
 

१३३१६ समपखरक अनखे ान  10000000.0 11000000.0 12100000.0 33100000.0 
 



घ अन्िर सरकारी अनखे ान 1730000.0 0.0 0.0 1730000.0 
 

  न्त्जल्का समन्वय सर्मिी 1730000.0 0.0 0.0 1730000.0 
 

ङ 
गैर सरकारी अनखे ान वा कागि 
साझे ेारीबाट प्राप्त हखने  

1602925.0 1763217.5 1939539.3 5305681.8 
 

  
करुणा र्ाउन्डे सन  अपाङिा पखनिस्थापन 
कायिक्रम 

1602925.0 1763217.5 1939539.3 5305681.8 
 

   उपभोक्ता सर्मर्ि 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

  संस्थागि 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

र  मौजाि 109564017.0 120520418.7 132572460.6 362656896.3 
 

  क.गिको वैक मौजाि 15400000.0 16940000.0 18634000.0 50974000.0 
 

  
 .गिको वैक मौजाि योजना अ ल्या 
गने प्रयोजन 

94164017.0 103580418.7 113938460.6 311682896.3 
 

  
र्वर्नयोजन  न मार्ि ि संन्त्रि कोषमा 
जम्मा हखने   आय 

798206986.0 879095760.2 967005336.2 2644308082.4 
 

अ. 
र्वर्नयोजन  नमा प्रर्वर्ष्ट नभई अन्य 
मन्राकय िथा नगरर्वकासकोषवाट 
प्राप्त हखने  आय 

85225000.0 132477500.0 145725250.0 363427750.0 
 

  अ.क.स्थानीय पखवाििार र्वकास कायिक्रम 14525000.0 15977500.0 17575250.0 48077750.0 
 

  अ. .संस्कृर्ि िथा प्रयटिन मन्राकय 20700000.0 0.0 0.0 20700000.0 
 



  अ.ग.नगर र्वकास कोष 50000000.0 116500000.0 35002700.0 201502700.0 
 

  संन्त्रि कोषमा जम्मा हखने  आय 883431986.0 1011573260.2 1112730586.2 3007735832.4 
 

आ. संन्त्रि कोषमा जम्मा नहखने  भ खक्तानी 
आ ेे शवाट प्राप्त हखने  रकम 

409280000.0 407308000.0 448038800.0 1264626800.0 
 

  आ.क.सामान्त्जक सखरक्षा 340000000.0 374000000.0 411400000.0 1125400000.0 
 

  आ..गररवसंग र्वश्वे वर कायिक्रम 580000.0 638000.0 701800.0 1919800.0 
 

  आ.सडक ममिि सडक वोडि ने पाक 4700000.0 5170000.0 5687000.0 15557000.0 
 

  
आ.स्वास््य मन्राकय पथरी नगर 
अस्पिाक क्रमागि 

64000000.0 27500000.0 30250000.0 121750000.0 
 

  कख क जम्मा आय 1292711986.0 1418881260.2 1560769386.2 4272362632.4 
 

       

       

       

       

       
 

 

 

 

 

 



राकख आ.ब 2078/79 को संसोर्िि अनखमान िथा आगामी र्िन आ.व 2079/80 ेे न्त्  2081/82 को मध्यकार्कन  रि संररनामा आिाररि प्रस्िार्वि  ब्यय 
र्ववरण 

ब्यय संके ि न ब्यय न्त्शषिक 
आ.व २०७9/80को 
प्रस्िार्वि ब्यय रु 

आ.व २०80/81को 
प्रस्िार्वि ब्यय रु 

आ.व ८१/८२को 
प्रस्िार्वि ब्यय र्िन वषिको जम्मा 

  जम्मा व्यय रकम 1292711986.0 1418881260.2 1560769386.2 4272362632.4 

क  राकख व्यय न्त्शषिक 175512044.0 193063248.4 212369573.2 580944865.6 

  प्रशासर्नक  रि 140086044.0 154094648.4 169504113.2 463684805.6 

21111 पारर्र्मक कमिरारी 30000000.0 33000000.0 36300000.0 99300000.0 

21112 पेार्िकारी पार्र्मक 9600000.0 10560000.0 11616000.0 31776000.0 

21121 पोशाक 1800000.0 1980000.0 2178000.0 5958000.0 

21123 औसिी उपरार (स्वा्य र्वमा समे ि) 0.0 0.0 0.0 0.0 

21131 स्थानीय भत्ता 0.0 0.0 0.0 0.0 

21132 महंगी भत्ता 1800000.0 1980000.0 2178000.0 5958000.0 

21133 र्र्ल्ड भत्ता 0.0 0.0 0.0 0.0 

21134 कमिरारी वैिक भत्ता 1556044.0 1711648.4 1882813.2 5150505.6 

21135 कमिरारी प्रोत्साहन र पखरस्कार 3000000.0 3300000.0 3630000.0 9930000.0 

21139 अन्य भत्ता 200000.0 220000.0 242000.0 662000.0 



21141 
पेार्िकारी वैिक भत्ता र्वषयगि 
सर्मर्ि समे ि 

3000000.0 3300000.0 3630000.0 9930000.0 

21142 पेार्िकारी अन्य सखर्विा 0.0 0.0 0.0 0.0 

२११४९ पेार्िकारी अन्य भत्ता 0.0 0.0 0.0 0.0 

२१२१२ 
कमिरारीको योगेानमा आिाररि 
र्नवृिभरण िथा उपेान कोष  रि 

800000.0 880000.0 968000.0 2648000.0 

२१२१४ कमिरारी कल्याणकोष 7000000.0 7700000.0 8470000.0 23170000.0 

21219 अन्य सामान्त्जक सखरक्षा  रि   0.0 0.0 0.0 

22111 पानी िथा र्वजखकी 1400000.0 1540000.0 1694000.0 4634000.0 

22112 सन्रार महसखक 400000.0 440000.0 484000.0 1324000.0 

22113 साविजर्नक उपयोर्गिाको से वा  रि   0.0 0.0 0.0 

२२११२ इन्िन कायािकय प्रयोजन 6000000.0 6600000.0 7260000.0 19860000.0 

22213 सवारी सािन ममिि  रि 4515000.0 4966500.0 5463150.0 14944650.0 

२२२१४ र्वमा िथा नर्वकरण 1115000.0 1226500.0 1349150.0 3690650.0 

22221 
मे र्सनरी िथा औजार ममिि सम्भार 
िथा सन्राकन  रि 

  0.0 0.0 0.0 

22231 
र्नर्मिि साविजर्नक सम्पन्त्त्तको ममिि 
सम्भार  रि 

500000.0 550000.0 605000.0 1655000.0 



22291 
अन्य सम्पन्त्त्तकोहरुको संराकन िथा 
सम्भार  रि 

800000.0 880000.0 968000.0 2648000.0 

२२३११ मसकन्ि िथा कायािकय सामाग्री 4000000.0 4400000.0 4840000.0 13240000.0 

२२३११ 
मसकन्ि िथा कायािकय सामाग्री 
आिारभ खि स्वास््य के न्र 

1500000.0 1650000.0 1815000.0 4965000.0 

२२३११ वडा कायािकय सञ्चाकन  रि 7000000.0 7700000.0 8470000.0 23170000.0 

22313 पखस्िक िथा सामाग्री  रि 500000.0 550000.0 605000.0 1655000.0 

२२३१४ इन्िन अन्य प्रयोजना 100000.0 110000.0 121000.0 331000.0 

२२३१५ 
परपर्रका छपाई िथा सखरना प्रकासन 
 रि 

3000000.0 3300000.0 3630000.0 9930000.0 

22319 सखरक्षा प्रवििन  रि 900000.0 990000.0 1089000.0 2979000.0 

22411 से वा िथा परामषि  रि 2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 

22412 
सूरना प्रणाकी िथा स्टवे र संराकन 
राजश्व पररराकन रु 10 का  समे ि 

2400000.0 2640000.0 2904000.0 7944000.0 

22413 करार से वा शखल्क 45000000.0 49500000.0 54450000.0 148950000.0 

22419 सरसर्ाइ से वा  200000.0 220000.0 242000.0 662000.0 

22511 कमिरारी िार्कम         



  

कायिक्रम  रि 
  0.0 0.0 0.0 

  35426000.0 38968600.0 42865460.0 117260060.0 

22511 
संस्थागि सखर्द्धर्ढकरण कमिरारी िथा 
पेार्िकारी िार्कम 

1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 

22512 
र्सप र्वकास िथा जनरे िना िार्कम 
िथा गोष्ठी सम्वन्िी  रि 

0.0 0.0 0.0 0.0 

२२५२१ उत्पाेन सामाग्री /से वा  रि 0.0 0.0 0.0 0.0 

२२५२२ कायिक्रम  रि 1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 

२२५२२ र्वर्वि कायिक्रम ेमकक ब्यवस्थापन 4000000.0 4400000.0 4840000.0 13240000.0 

22529 र्वर्वि कायिक्रम  रि 0.0 0.0 0.0 0.0 

22611 
अनखगमन मखल्यांकन  रि पेार्िकारी 
भ्रमण भत्ता समे ि 

1700000.0 1870000.0 2057000.0 5627000.0 

22612 भ्रमण  रि कमिरारी 2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 

22613 
र्वन्त्शष्ट ब्यन्त्क्त िथा प्रर्िर्निी 
मण्डकको भ्रमण  रि अन्िर स्थानीय 
िहको भ्रमण  रि रु 15 का  समे ि 

2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 



22619 सरकारवाेी मखद्धाको भ्रमण  रि 200000.0 220000.0 242000.0 662000.0 

22711 र्वर्वि  रि 3300000.0 3630000.0 3993000.0 10923000.0 

22711 सञ्चार प्रवििन  रि 400000.0 440000.0 484000.0 1324000.0 

22721 सभा सन्राकन  रि 1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 

25112 
गैर र्वन्त्त्तय संस्थासंगको २०% 
साझे ेारी 

3000000.0 3300000.0 3630000.0 9930000.0 

25112 भ खक्तानी ठेन वाकी कायिक्रम 926000.0 1018600.0 1120460.0 3065060.0 

25222 
र्वन्त्त्तय ब्यवसायहरुकाई पखाँन्त्जगि 
सहायिा 

  0.0 0.0 0.0 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाकाइ सहायिा 0.0 0.0 0.0 0.0 

२५३१५ 
उपभोक्ता सर्मिी िथा गैर सरकारी 
संस्था सहायिा 

0.0 0.0 0.0 0.0 

26411 
सरकारी र्नकाय सर्मिी प्रर्िष्ठान एंव 
वोडिहरुकाइ र्निःशिि राकख अनखे ान 
पथरी वहखमखन्त्  क्याम्पस 

2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 

२६४१३ अन्य संस्थाकाई सिःसिि राकख अनखे ान 0.0 0.0 0.0 0.0 

२७११२ अन्य सामान्त्जक शखरक्षा 3000000.0 3300000.0 3630000.0 9930000.0 



२७११२ 
अन्य सामान्त्जक शखरक्षा सोि भनाि माग 
गने 

1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 

27213 औसिी  ररे  रि 0.0 0.0 0.0 0.0 

28142 घरभाडा 1400000.0 1540000.0 1694000.0 4634000.0 

28149 अन्य भाडा 500000.0 550000.0 605000.0 1655000.0 

28211 राजश्व र्र्िाि 0.0 0.0 0.0 0.0 

28219 अन्य र्र्िाि 7000000.0 7700000.0 8470000.0 23170000.0 

28911 भैपरी आउने  राकख  रि 0.0 0.0 0.0 0.0 

  पखन्त्जगि व्यय 117673000.0 132411375.6 145652513.2 395736888.8 

31111 आवसीय भवन र्नमािण/  ररे 0.0 0.0 0.0 0.0 

31112 गैर आवसीय भवन र्नमािण/  ररे 0.0 0.0 0.0 0.0 

31113 
र्नर्मिि  भवनको संररनात्मक सखिार 
 रि 

0.0 0.0 0.0 0.0 

31114 जग्गा र्वकास वसोवार योजना 2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 

31121 सवारी सािन 0.0 0.0 0.0 0.0 

31122 मे र्सनरी िथा औजार  1500000.0 1650000.0 1815000.0 4965000.0 

31123 र्र्निरर िथा र्र्क्रसि 2900000.0 3190000.0 3509000.0 9599000.0 

31131 पशखिन िथा वागवानी र्वकास  रि 0.0 0.0 0.0 0.0 



31132 
प्रार्वर्िक ल्याव र्नमािण िथा 
ब्यवस्थापन 

1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 

31132 भाषा कका सार्हत्य 800000.0 880000.0 968000.0 2648000.0 

31134 
कम्यखटर स्टवे यर र्नमािण िथा  ररे 
 रि 

0.0 0.0 0.0 0.0 

31135 
पखाँन्त्जगि परामषि  रि र्डर्पआर िथा 
आवर्िक योजना 

8000000.0 8800000.0 9680000.0 26480000.0 

31141 
सखरक्षा प्रणाकी िथा उपकरण प्रार्प्त 
 रि 

0.0 0.0 0.0 0.0 

31151 सडक िथा पखक र्नमािण 0.0 0.0 0.0 0.0 

31151 ह्ययखमपाइप  ररे 1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 

31151 सडक िथा पखक र्नमािण क्रमागि   0.0 0.0 0.0 

 .1क्रमागि 
योजना नगर 

          

  
क.वखद्ध मागि पथरी  ोका पठक्क पखक 
वडा न.6  

11900000.0 13090000.0 14399000.0 39389000.0 

  ग.अस्पिाक मागि काको परे  वडा न.2 8800000.0 9680000.0 10648000.0 29128000.0 

  छ.ेोहखकख शखक्रवारे  सडक काकोपरे  5040000.0 5544000.0 6098400.0 16682400.0 



 .2संघ िथा 
प्र ेे श समपखरक 

          

  
क.वखद्ध मागि पथरी  ोका पठक्क पखक 
वडा न.6 संघ   

6000000.0 6600000.0 7260000.0 19860000.0 

   .र् मागि काको परे  समपखक संघ 5000000.0 5500000.0 6050000.0 16550000.0 

  
ग.वखद्ध मागि काको परे  प्र ेे श 
समपखरक 

6000000.0 6600000.0 7260000.0 19860000.0 

  
घ.रजि जयन्त्न्ि मागि काको परे  प्र ेे श 
समपखरक 

4000000.0 4400000.0 4840000.0 13240000.0 

 .3समपखरक 
कोष 
कायािकयबाट 

    38427375.6 42270113.2 80697488.8 

  सर्पङ कम्पे क्स 6000000.0 0.0 0.0 0.0 

  संघ-वखद्धमागि पथरी  ोका पखक र्नमािण 6000000.0 0.0 0.0 0.0 

  संघ-सर्हे र् मागि 5000000.0 0.0 0.0 0.0 

  प्र ेे श-वखद्धमागि काकोपरे  4630000.0 0.0 0.0 0.0 

  प्र ेे श-रजि जयन्त्न्ि काको परे  3000000.0 0.0 0.0 0.0 



  सडक वोडि ने पाक 2000000.0 0.0 0.0 0.0 

  करुणा र्ाउन्डे सन 1603000.0 0.0 0.0 0.0 

  
रार्ष्ट्रय िथा अन्िरार्ष्ट्रय गैर सरकारी 
संस्थासंगको साझे ेारी म्यान्त्रङ 

4000000.0 0.0 0.0 0.0 

 .4 भ खक्तानी 
ठेन वाकी 

          

  
क.पथरी डाइर्नया सडक कगाएि 
अन्य सडक 

2300000.0 2530000.0 2783000.0 7613000.0 

  
 .वक्राह वाि पैर्न भ खक्तानी ठेन 
वाकी 

1200000.0 1320000.0 1452000.0 3972000.0 

  
ग.वडा न.२ पैर्न ममिि भ खक्तानी ठेन 
वार्क 

1500000.0 1650000.0 1815000.0 4965000.0 

31153 सडक वन्त्त्त  1500000.0 1650000.0 1815000.0 4965000.0 

31154 िटवन्ि िथा वााँि र्नमािण 0.0 0.0 0.0 0.0 

31154 र्सराइ संररना र्नमािण 0.0 0.0 0.0 0.0 

31156  ाने पानी संररना र्नमािण 0.0 0.0 0.0 0.0 

31157 वन िथा वािावरण संरक्षण 0.0 0.0 0.0 0.0 

31158 सरसर्ाई संररना र्नमािण 0.0 0.0 0.0 0.0 



31159 अन्य साविजर्नक र्नमािण 0.0 0.0 0.0 0.0 

31161 िार्मिक प्रर्िस्िान भौर्िक र्नमािण 1000000.0 1100000.0 1210000.0 3310000.0 

31171 पखाँन्त्जगि सखिार  रि साविजर्नक र्नमािण  2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 

31172 पखाँन्त्जगि अनखसन्िान िथा परामशि  0.0 0.0 0.0 0.0 

31221 मौजाि सामान 0.0 0.0 0.0 0.0 

31411 
प्रशासर्नक भवनका कार्ग जग्गा प्रार्प्त 
 रि  

2000000.0 2200000.0 2420000.0 6620000.0 

31511 भैपरी आउने   रि 0.0 0.0 0.0 0.0 

 कोष  ममिि संभार कोष 4000000.0 4400000.0 4840000.0 13240000.0 

 कोष  र्वपि ब्यवस्थापन कोष 6000000.0 6600000.0 7260000.0 19860000.0 

 .5 नगर 
स्िररय योजना 
अनखसखन्त्र-क 

नगर स्िररय र्सर्कङ 18100000.0 19910000.0 21901000.0 59911000.0 

 .5 र्वषयगि 
सर्मर्ि र्सर्कङ 
अनखसखन्त्र-  

र्वषय गि र्सर्मर्ि र्सर्कङ 58699000.0 64568900.0 71025790.0 194293690.0 



 .6 वडा 
कायािकय र्सर्कङ 
अनखसखन्त्र-ग 

वडा स्िररय योजनाको र्सर्कङ 64500000.0 70950000.0 78045000.0 213495000.0 

ग. अन्िर 
सरकारी 
हस्िान्िर शसिि 

  266226000.0 292848600.0 322133460.0 881208060.0 

  अ. संघीय शसिि अनखे ान 259500000.0 285450000.0 313995000.0 858945000.0 

  शसिि अनखे ान राकख 232700000.0 255970000.0 281567000.0 770237000.0 

  शसिि अनखे ान पखन्त्जगि 26800000.0 29480000.0 32428000.0 88708000.0 

  आ. प्र ेे श शसिि अनखे ान 6726000.0 7398600.0 8138460.0 22263060.0 

  शसिि अनखे ान राकख 1726000.0 1898600.0 2088460.0 5713060.0 

  शसिि अनखे ान पखन्त्जगि 5000000.0 5500000.0 6050000.0 16550000.0 

घ अन्िर सरकारी अनखे ान 1730000.0 0.0 0.0 1730000.0 

  न्त्जल्का समन्यय सर्मर्ि 1730000.0 0.0 0.0 1730000.0 

ङ गैर सरकारी अनखे ान वा कागि 
साझे ेारीबाट प्राप्त हखने  

1602925.0 1763217.5 1939539.3 5305681.8 

  
करुणा र्ाउन्डे सन  अपाङिा पखनिस्थापन 
कायिक्रम 

1602925.0 1763217.5 1939539.3 5305681.8 



र  मौजाि 94164017.0 103580418.7 113938460.6 311682896.3 

  क.गिको वैक मौजाि योजना अ ल्या  94164017.0 103580418.7 113938460.6 311682896.3 

  
र्वर्नयोजन  न मार्ि ि संन्त्रि कोषबाट 
 रि हखने   ब्यय 

798206986.0 879095760.2 967005336.2 2644308082.4 

अ. 
र्वर्नयोजन  नमा प्रर्वर्ष्ट नभई अन्य 
मन्राकय िथा नगरर्वकासकोषवाट 
प्राप्त हखने  

85225000.0 132477500.0 145725250.0 363427750.0 

  अ.क.स्थानीय पखवाििार र्वकास कायिक्रम 14525000.0 15977500.0 17575250.0 48077750.0 

  अ. .संस्कृर्ि िथा प्रयटिन मन्राकय 20700000.0 0.0 0.0 20700000.0 

  अ.ग.नगर र्वकास कोष 50000000.0 116500000.0 35002700.0 201502700.0 

 
संन्त्रि कोषबाट ब्यय हखने  जम्मा रकम 883431986.0 1011573260.2 1112730586.2 3007735832.4 

आ 
संन्त्रि कोषमा जम्मा नभइ भ खक्तानी आ ेे श 
मार्ि ि भ खक्तानी हखने  रकम 

409280000.0 407308000.0 448038800.0 1264626800.0 

  आ.क.सामान्त्जक सखरक्षा 340000000.0 374000000.0 411400000.0 1125400000.0 

  आ. .गररवसंग र्वश्वे वर कायिक्रम 580000.0 638000.0 701800.0 1919800.0 

  आ.ग.सडक ममिि सडक वोडि ने पाक 4700000.0 5170000.0 5687000.0 15557000.0 

  
आ.घ.स्वास््य मन्राकय पथरी नगर 
अस्पिाक क्रमागि 

64000000.0 27500000.0 30250000.0 121750000.0 

  जम्मा व्यय रकम 1292711986.0 1418881260.2 1560769386.2 4272362632.4 
 



आ.व 2079/80को राकख िथा पखन्त्जगि को प्रस्िार्वि ब्यय िथा स्रोि गि वााँडर्ाड 

 ब्यय संके ि न ब्यय न्त्शषिक 
आ.व २०७9/80को 
प्रस्िार्वि ब्यय रु 

स्रोि अनखसार 
वााँडर्ाड रकम स्रोि 

  जम्मा व्यय रकम 1292711986.0 1292711986.0   

क  राकख व्यय न्त्शषिक 175512044.0 175512044.0   

  प्रशासर्नक  रि 140086044.0 140086044.0   

21111 पारर्र्मक कमिरारी 30000000.0 8000000.0 आन्िररक स्रोि  

21111 पारर्र्मक कमिरारी   7500000.0 मखल्य अर्भवृद्धी 

21111 पारर्र्मक कमिरारी   7500000.0 अन्िशखकक 

21111 पारर्र्मक कमिरारी   7000000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

21112 पेार्िकारी पार्र्मक 9600000.0 6600000.0 आन्िररक स्रोि  

21112 पेार्िकारी पार्र्मक   3000000.0 मखल्य अर्भवृद्धी 

21121 पोशाक 1800000.0 1800000.0 आन्िररक स्रोि  

21123 औसिी उपरार(स्वा्य र्वमा समे ि) 0.0     

21131 स्थानीय भत्ता 0.0     

21132 महंगी भत्ता 1800000.0 1800000.0 मखल्य अर्भवृद्धी 



21133 र्र्ल्ड भत्ता 0.0     

21134 कमिरारी वैिक भत्ता 1556044.0 1420744.0 आन्िररक स्रोि  

21134 कमिरारी वैिक भत्ता   135300.0 स्थानीय राजश्व बााँडर्ाड 

21135 कमिरारी प्रोत्साहन र पखरस्कार 3000000.0 3000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

21139 अन्य भत्ता 200000.0 200000.0 आन्िररक स्रोि  

21141 
पेार्िकारी वैिक भत्ता र्वषयगि 
सर्मर्ि समे ि 

3000000.0 3000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

21142 पेार्िकारी अन्य सखर्विा 0.0     

२११४९ पेार्िकारी अन्य भत्ता 0.0     

२१२१२ 
कमिरारीको योगेानमा आिाररि 
र्नवृिभरण िथा उपेान कोष  रि 

800000.0 800000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२१२१४ कमिरारी कल्याणकोष 7000000.0 7000000.0 अल्या 

21219 अन्य सामान्त्जक सखरक्षा  रि       

22111 पानी िथा र्वजखकी 1400000.0 700000.0 आन्िररक अल्या 

22111 पानी िथा र्वजखकी   700000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22112 सन्रार महसखक 400000.0 400000.0 आन्िररक अल्या 

22113 साविजर्नक उपयोर्गिाको से वा  रि       

२२११२ इन्िन कायािकय प्रयोजन 6000000.0 3450000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२२११२ इन्िन कायािकय प्रयोजन   1550000.0 अन्िशखल्क 



२२११२ इन्िन कायािकय प्रयोजन   1000000.0 अ ल्या 

22213 सवारी सािन ममिि  रि 4515000.0 1300000.0 आन्िररक अल्या 

22213 सवारी सािन ममिि  रि   3215000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२२२१४ र्वमा िथा नर्वकरण 1115000.0 1115000.0 अन्िशखल्क 

22221 
मे र्सनरी िथा औजार ममिि सम्भार 
िथा सन्राकन  रि 

      

22231 
र्नर्मिि साविजर्नक सम्पन्त्त्तको ममिि 
सम्भार  रि 

500000.0 500000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22291 
अन्य सम्पन्त्त्तकोहरुको संराकन िथा 
सम्भार  रि 

800000.0 800000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२२३११ मसकन्ि िथा कायािकय सामाग्री 4000000.0 4000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२२३११ 
मसकन्ि िथा कायािकय सामाग्री 
आिारभ खि स्वास््य के न्र 

1500000.0 1500000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२२३११ वडा कायािकय सञ्चाकन  रि 7000000.0 7000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22313 पखस्िक िथा सामाग्री  रि 500000.0 500000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२२३१४ इन्िन अन्य प्रयोजना 100000.0 100000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

२२३१५ 
परपर्रका छपाई िथा सखरना 
प्रकासन  रि 

3000000.0 3000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22319 सखरक्षा प्रवििन  रि 900000.0 900000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 



22411 से वा िथा परामषि  रि 2000000.0 2000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22412 
सूरना प्रणाकी िथा स्टवे र 
संराकन राजश्व पररराकन रु 10 

का  समे ि 
2400000.0 79256.0 आन्िररक अल्या 

22412 
सूरना प्रणाकी िथा स्टवे र 
संराकन राजश्व पररराकन रु 10 

का  समे ि 
  2320744.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22413 करार से वा शखल्क 45000000.0 7500000.0 आन्िररक अल्या 

22413 करार से वा शखल्क   37500000.0 अन्िशखल्क 

22419 सरसर्ाइ से वा  200000.0 200000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

  

कायिक्रम  रि 
      

  35426000.0 35426000.0 0.0 

22511 
संस्थागि सखर्द्धर्ढकरण कमिरारी िथा 
पेार्िकारी िार्कम 

1000000.0 1000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22512 
र्सप र्वकास िथा जनरे िना िार्कम 
िथा गोष्ठी सम्वन्िी  रि 

0.0     

२२५२१ उत्पाेन सामाग्री /से वा  रि 0.0     

२२५२२ कायिक्रम  रि 1000000.0 1000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 



२२५२२ 
र्वर्वि कायिक्रम ेमकक 
ब्यवस्थापन 

4000000.0 4000000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

22529 र्वर्वि कायिक्रम  रि 0.0     

22611 
अनखगमन मखल्यांकन  रि पेार्िकारी 
भ्रमण भत्ता समे ि 

1700000.0 1700000.0 अन्िशखल्क 

22612 भ्रमण  रि कमिरारी 2000000.0 500000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

22612 भ्रमण  रि कमिरारी   1500000.0 आन्िररक अल्या 

22613 

र्वन्त्शष्ट ब्यन्त्क्त िथा प्रर्िर्निी 
मण्डकको भ्रमण  रि अन्िर 
स्थानीय िहको भ्रमण  रि रु 15 

का  समे ि 

2000000.0 1500000.0 अन्िशखल्क 

22613 

र्वन्त्शष्ट ब्यन्त्क्त िथा प्रर्िर्निी 
मण्डकको भ्रमण  रि अन्िर 
स्थानीय िहको भ्रमण  रि रु 15 

का  समे ि 

  500000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

22619 सरकारवाेी मखद्धाको भ्रमण  रि 200000.0 200000.0 अन्िशखल्क 

22711 र्वर्वि  रि 3300000.0 1500000.0 अन्िशखल्क 

22711 र्वर्वि  रि   1800000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

22711 सञ्चार प्रवििन  रि 400000.0 400000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 



22721 सभा सन्राकन  रि 1000000.0 1000000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

25112 
गैर र्वन्त्त्तय संस्थासंगको २०% 
साझे ेारी 

3000000.0 3000000.0 अन्िशखल्क 

25112 भ खक्तानी ठेन वाकी कायिक्रम 926000.0 926000.0 अन्िशखल्क 

25222 
र्वन्त्त्तय ब्यवसायहरुकाई पखाँन्त्जगि 
सहायिा 

      

२५३१२ स्वास्थ संस्थाकाइ सहायिा 0.0     

२५३१५ 
उपभोक्ता सर्मिी िथा गैर सरकारी 
संस्था सहायिा 

0.0     

26411 
सरकारी र्नकाय सर्मिी प्रर्िष्ठान एंव 
वोडिहरुकाइ र्निःशिि राकख अनखे ान 
पथरी वहखमखन्त्  क्याम्पस 

2000000.0 2000000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

२६४१३ 
अन्य संस्थाकाई सिःसिि राकख 
अनखे ान 

0.0     

२७११२ अन्य सामान्त्जक शखरक्षा 3000000.0 1500000.0 अन्िशखल्क 

२७११२ अन्य सामान्त्जक शखरक्षा   1500000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

२७११२ 
अन्य सामान्त्जक शखरक्षा सोि भनाि 
माग गने 

1000000.0 1000000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

27213 औसिी  ररे  रि 0.0     



28142 घरभाडा 1400000.0 1400000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

28149 अन्य भाडा 500000.0 500000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

28211 राजश्व र्र्िाि 0.0     

28219 अन्य र्र्िाि 7000000.0 7000000.0 आन्िररक स्रोि 

28911 भैपरी आउने  राकख  रि 0.0 
 

  

  पखन्त्जगि व्यय 117673000.0 117673000.0   

31111 आवसीय भवन र्नमािण/  ररे 0.0     

31112 गैर आवसीय भवन र्नमािण/  ररे 0.0     

31113 
र्नर्मिि  भवनको संररनात्मक सखिार 
 रि 

0.0     

31114 जग्गा र्वकास वसोवास योजना 2000000.0 2000000.0 प्र ेे श समार्नरकण 

31121 सवारी सािन 0.0     

31122 मे र्सनरी िथा औजार  1500000.0 1500000.0 प्र ेे श समार्नरकण 

31123 र्र्निरर िथा र्र्क्रसि 2900000.0 896324.0 वन रोयल्टी 

31123 र्र्निरर िथा र्र्क्रसि   2003676.0 आ अल्या 

31131 पशखिन िथा वागवानी र्वकास  रि 0.0     

31132 
प्रार्वर्िक ल्याव र्नमािण िथा 
ब्यवस्थापन 

1000000.0 1000000.0 प्र ेे श समार्नरकण 

31132 भाषा कका सार्हत्य 800000.0 800000.0 प्र ेे श समार्नरकण 



31134 
कम्यखटर स्टवे यर र्नमािण िथा 
 ररे  रि 

0.0     

31135 
पखाँन्त्जगि परामषि  रि र्डर्पआर िथा 
आवर्िक योजना 

8000000.0 2554000.0 संघ समानीकरण 

31135 
पखाँन्त्जगि परामषि  रि र्डर्पआर िथा 
आवर्िक योजना 

  5446000.0 प्र ेे श समार्नरकण 

31141 
सखरक्षा प्रणाकी िथा उपकरण प्रार्प्त 
 रि 

0.0     

31151 सडक िथा पखक र्नमािण 0.0     

31151 ह्ययखमपाइप  ररे 1000000.0 1000000.0 संघ समानीकरण 

31151 सडक िथा पखक र्नमािण क्रमागि       

 .1क्रमागि योजना नगर         

  
क.वखद्ध मागि पथरी  ोका पठक्क पखक 
वडा न.6  

11900000.0 11900000.0 संघ समानीकरण 

  
ग.अस्पिाक मागि काको परे  वडा 
न.2 

8800000.0 8800000.0 संघ समानीकरण 

  छ.ेोहखकख शखक्रवारे  सडक काकोपरे  5040000.0 5040000.0 संघ समानीकरण 

 .2संघ िथा प्र ेे श समपखरक         



  
क.वखद्ध मागि पथरी  ोका पठक्क पखक 
वडा न.6 संघ   

6000000.0 6000000.0 संघ समपखरक 

   .र् मागि काको परे  समपखक संघ 5000000.0 5000000.0 संघ समपखरक 

  
ग.वखद्ध मागि काको परे  प्र ेे श 
समपखरक 

6000000.0 6000000.0 प्र ेे श समपखरक 

  
घ.रजि जयन्त्न्ि मागि काको परे  
प्र ेे श समपखरक 

4000000.0 4000000.0 प्र ेे श समपखरक 

 .3समपखरक कोष कायािकयबाट         

  सर्पङ कम्पे क्स 6000000.0 6000000.0 संघ समानीकरण 

  
संघ-वखद्धमागि पथरी  ोका पखक 
र्नमािण 

6000000.0 6000000.0 संघ समानीकरण 

  संघ-सर्हे र् मागि 5000000.0 5000000.0 संघ समानीकरण 

  प्र ेे श-वखद्धमागि काकोपरे  4630000.0 4630000.0 संघ समानीकरण 

  प्र ेे श-रजि जयन्त्न्ि काको परे  3000000.0 3000000.0 संघ समानीकरण 

  सडक वोडि ने पाक 2000000.0 2000000.0 संघ समानीकरण 

  करुणा र्ाउन्डे सन 1603000.0 1603000.0 संघ समानीकरण 



  
रार्ष्ट्रय िथा अन्िरार्ष्ट्रय गैर सरकारी 
संस्थासंगको साझे ेारी म्यान्त्रङ 

4000000.0 4000000.0 संघ समानीकरण 

 .4 भ खक्तानी ठेन वाकी         

  
क.पथरी डाइर्नया सडक कगाएि 
अन्य सडक 

2300000.0 2300000.0 संघ समानीकरण 

  
 .वक्राह वाि पैर्न भ खक्तानी ठेन 
वाकी 

1200000.0 1200000.0 संघ समानीकरण 

  
ग.वडा न.२ पैर्न ममिि भ खक्तानी ठेन 
वार्क 

1500000.0 1500000.0 संघ समानीकरण 

31153 सडक वन्त्त्त  1500000.0 1500000.0 संघ समानीकरण 

31154 िटवन्ि िथा वााँि र्नमािण 0.0     

31154 र्सराइ संररना र्नमािण 0.0     

31156  ाने पानी संररना र्नमािण 0.0     

31157 वन िथा वािावरण संरक्षण 0.0     

31158 सरसर्ाई संररना र्नमािण 0.0     

31159 अन्य साविजर्नक र्नमािण 0.0     

31161 िार्मिक प्रर्िस्िान भौर्िक र्नमािण 1000000.0 1000000.0 संघ समानीकरण 



31171 
पखाँन्त्जगि सखिार  रि साविजर्नक 
र्नमािण  

2000000.0 2000000.0 संघ समानीकरण 

31172 पखाँन्त्जगि अनखसन्िान िथा परामशि  0.0     

31411 
प्रशासर्नक भवनका कार्ग जग्गा 
प्रार्प्त  रि  

2000000.0 2000000.0 संघ समानीकरण 

31511 भैपरी आउने   रि 0.0     

 कोष  ममिि संभार कोष 4000000.0 3500000.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

 कोष  ममिि संभार कोष   500000.0 आ अल्या 

 कोष  र्वपि ब्यवस्थापन कोष 6000000.0 3396324.0 आ अल्या 

 कोष  र्वपि ब्यवस्थापन कोष   2603676.0 संघ समानीकरण 

 .5 नगर स्िररय योजना 
अनखसखन्त्र-क 

नगर स्िररय योजना 18100000.0 18100000.0 संघ समानीकरण 

 .5 र्वषयगि सर्मर्ि र्सर्कङ 
अनखसखन्त्र-  

र्वषय गि सर्मर्ि र्सर्कङ 58699000.0 58699000.0   

  आर्थिक र्वकास सर्मर्ि   12146000.0 संघ समानीकरण 

  आर्थिक र्वकास सर्मर्ि   854000.0 अन्िशखल्क 

  सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि   5400000.0 घर जग्गा रन्त्जष्ट्रे सन 

  सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि   14676420.0 प्र ेे श सवारी सािन 

  सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि   18824324.0 संघ समानीकरण 



  सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि   1720000.0 अन्िशखल्क 

  सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि   1779256.0 मखल्य अर्भवरृ्द्ध 

  वन िथा वािावरण संरक्षण   1599000.0 संघ समानीकरण 

  र्विायन िथा सखषासन   1700000.0 संघ समानीकरण 

 .5 वडा र्सर्कङ अनखसखन्त्र-ग वडा र्सर्कङ प्रशार्नक ब्यय वाहे क 64500000.0 64500000.0 संघ समानीकरण 

ग. अन्िर सरकारी हस्िान्िर 
शसिि 

  266226000.0 266226000.0   

  अ. संघीय शसिि अनखे ान 259500000.0 259500000.0   

  शसिि अनखे ान राकख 232700000.0 232700000.0  संघ शसिि अनखे ान राकख 

  शसिि अनखे ान पखन्त्जगि 26800000.0 26800000.0 संघ शसिि अनखे ान पखन्त्जगि 

  आ. प्र ेे श शसिि अनखे ान 6726000.0 6726000.0   

  शसिि अनखे ान राकख 1726000.0 1726000.0 प्र ेे श शसिि अनखे ान राकख 

  शसिि अनखे ान पखन्त्जगि 5000000.0 5000000.0 प्र ेे श शसिि अनखे ान पखन्त्जगि 

घ अन्िर सरकारी अनखे ान 1730000.0 1730000.0   

  
आिारभ खि स्वास््य के न्र वडा 1 
िका थप 

1730000.0 1730000.0 न्त्जल्का समन्वय सर्मर्ि 

ङ गैर सरकारी अनखे ान वा कागि 
साझे ेारीबाट प्राप्त हखने  

1602925.0 1602925.0   



  
करुणा र्ाउन्डे सन  अपाङिा पखनिस्थापन 
कायिक्रम 

1602925.0 1602925.0 
करुणा र्ाउन्डे सन  अपाङिा 
पखनिस्थापन कायिक्रम 

र  मौजाि 94164017.0 94164017.0   

  क.गिको वैक मौजाि योजना अ ल्या  94164017.0 94164017.0 
क.गिको वैक मौजाि योजना अ 
ल्या  

  
र्वर्नयोजन  न मार्ि ि संन्त्रि 
कोषबाट  रि हखने   ब्यय 

798206986.0 798206986.0 
र्वर्नयोजन  न मार्ि ि संन्त्रि 
कोषबाट  रि हखने   ब्यय 

अ. 
र्वर्नयोजन  नमा प्रर्वर्ष्ट नभई अन्य 
मन्राकय िथा नगरर्वकासकोषवाट 
प्राप्त हखने  

85225000.0 85225000.0 

र्वर्नयोजन  नमा प्रर्वर्ष्ट नभई 
अन्य मन्राकय िथा 
नगरर्वकासकोषवाट प्राप्त हखने  

  
अ.क.स्थानीय पखवाििार र्वकास 
कायिक्रम 

14525000.0 14525000.0 
क.स्थानीय पखवाििार र्वकास 
कायिक्रम 

  अ. .संस्कृर्ि िथा प्रयटिन मन्राकय 20700000.0 20700000.0 
 .संस्कृर्ि िथा प्रयटिन 
मन्राकय 

  अ.ग.नगर र्वकास कोष 50000000.0 50000000.0 ग.नगर र्वकास कोष 

  संन्त्रि कोषबाट  रि हखने  जम्मा ब्यय 883431986.0 883431986.0 
संन्त्रि कोषबाट  रि हखने  
जम्मा ब्यय 



आ. संन्त्रि कोषमा जम्मा नभइ भ खक्तानी 
आ ेे श मार्ि ि भ खक्तानी हखने  रकम 

409280000.0 409280000.0 
संन्त्रि कोषमा जम्मा नभइ 
भ खक्तानी आ ेे श मार्ि ि भ खक्तानी 
हखने  रकम 

  आ.क.सामान्त्जक सखरक्षा 340000000.0 340000000.0 क.सामान्त्जक सखरक्षा 

  आ. .गररवसंग र्वश्वे वर कायिक्रम 580000.0 580000.0  .गररवसंग र्वश्वे वर कायिक्रम 

  आ.ग.सडक ममिि सडक वोडि ने पाक 4700000.0 4700000.0 ग.सडक ममिि सडक वोडि ने पाक 

  
आ.घ.स्वास््य मन्राकय पथरी नगर 
अस्पिाक क्रमागि 

64000000.0 64000000.0 
घ.स्वास््य मन्राकय पथरी नगर 
अस्पिाक क्रमागि 

  जम्मा व्यय रकम 1292711986.0 1292711986.0   
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अनखसखन्त्र-क 

भौर्िक पूवाििार िर्ि  आ.व. 2079/2080  का कार्ग प्रस्िार्वि नगरस्िररय योजना  -रु 18100000।00 

र्स.न नाम स्थान रकम स्रोि स्रोि 

१  न्त्जल्का प्रहरी कायािकय मोरङ     300000 संघ समार्नकरण  

२  पथरी ईकाका प्रहरी कायािकय भवन र्नमािण    1000000 संघ समार्नकरण  

३  शशस्त्र प्रहरी वे सक्याम्प शर्नश्चरे  व्यवस्थापन     800000 संघ समार्नकरण  

४  कख शकरोक प्रहरी रौकी भवन ब्यवस्थापन  
 पथरी शर्नश्चरे  
4 

500000 संघ समार्नकरण  

५ 
 पखकरोकबाट ेन्त्क्षण र्सररषे डााँडा हखे ै भािे गौडा 
जाने  सडक स्िरोन्निी  

 वडा नं ९‚७‚ 

४   
4500000 संघ समार्नकरण  

६ 
 वडा नं १० र्रवे णीरोक हखे ै वडा नं ९ िर्ि  
जाने  बाटो स्िरोन्निी  

 वडा नं ९ र 
१०  

4500000 संघ समार्नकरण  

७  सखन्ेर वाकर्वकास भवन र्नमािण   वडा नं. १  1000000 संघ समार्नकरण  

८  मौकीबारी सडक ग्राभे क     वडा नं. ५  1000000 संघ समार्नकरण  

९   ाने पानी व्यवस्थापन     1000000 संघ समार्नकरण  

१०  कृर्ष र्संराइ    1000000 संघ समार्नकरण  

११  मगर संघको मन्त्न्ेर घे राबारा    500000 संघ समार्नकरण  

१२  र्करााँि राई यायोख्या मन्त्न्ेर र्नमािण    500000 संघ समार्नकरण  

१३  िामाङ गखम्वा अिखरो भवन र्नमािण    500000 संघ समार्नकरण  

१४  यूमा माङर्हम व्यवस्थापन    500000 संघ समार्नकरण  

१५ मिमन्त्न्ेर व्यवस्थापन   500000 संघ समार्नकरण  

 जम्मा  18100000   
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अनखसखन्त्र-  

र्वषयगि सर्मर्ि िर्ि  आ.व. 2079/2080  का कार्ग प्रस्िार्वि नगरस्िररय योजना  िथा कायिक्रम  

 . 1 आर्थिक र्वकास सर्मर्ि –रु 13000000।00 

 .1.1 कृर्ष 
र्स.न नाम इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ माटो जााँर न्त्शर्वर िथा वाकी उपरार न्त्शर्वर संराकन पटक १००००० 
संघ 
समार्नकरण 

 

२ शहररकरणमा रुपान्िरीि कौशी  े िी कायिक्रम  पटक ३०१००० 
संघ 
समार्नकरण 

 

३  अनखे ानमा िरकारी िथा आकखको र्वउ र्विरण कायिक्रम पटक ४००००० 
संघ 
समार्नकरण 

 

४ अनखे ानमा र्कर्ख क र्वरुवा र्विरण कायिक्रम पटक 300000 
संघ 
समार्नकरण 

 

५ ५०% अनखे ानमा कृर्ष यान्रीकरण पटक 800000 
संघ 
समार्नकरण 

 

६ 
नगर स्िररय मे का/महोत्सव/प्रेशिनी/ठेवस समारोह मनाउने  
कायिक्रम 

पटक 50000 
संघ 
समार्नकरण 

 

७ कृषकको अभर नगरको भर कायिक्रम संराकन   १४००००० 
संघ 
समार्नकरण 

 

८ 
नगरमा रसायर्नक मक र्वक्रे िा र्डकरहरुको र्नररक्षण अनखगमन 

मूल्याङ्कन 
पटक १००००० अन्िशखल्क  

९ जैर्वक र्बषाेी र्विरण कायिक्रम पटक १००००० 
संघ 
समार्नकरण 

 

१० ५० % अनखे ानमा यखवा काई प्रस्िावनामा आिाररि कायिक्रम पटक १५००००० 
संघ 
समार्नकरण 

 

११ 
५० % अनखे ानमा प्रस्िावनामा आिाररि मसका बाकी र्वस्िार 
कायिक्रम 

पटक 300000 
संघ 
समार्नकरण 

 

१२ र्वषाेी न्यखर्नकरण स्कख क न्त्शक्षा कायिक्रम   50000 
संघ 
समार्नकरण 

 

१३ नगरमा मौजखे ा र्वषाेी पसक र्नररक्षण   24000 अन्िशखल्क  

१४ जैर्वक र्वषाेी बनाउन अर्भमखन्त् करण कायिक्रम    150000 
संघ 
समार्नकरण 

 

 जम्मा  5575000   
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 .१.2 पशखपन्छी 

र्स.न नाम इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ कायिक्रम साविजर्नकीकरण ्के क्स र्प्रन्ट 
मार्ि ि 

संख्या-१ २०००० 
संघ समार्नकरण  

२ मे र्डकक उपरार/ माइनर सन्त्जिकक उपरार/ 
गाइनोक्कोन्त्जकक उपरारका कागी औषिी 
 ररे 

संख्या-१ ४५०००० 

संघ समार्नकरण  

३ पशख स्वास््य िथा बाझोपन र्नबारण न्त्शर्वर संख्या-५ 500000 संघ समार्नकरण  

४ र्बशे ष रोगका  ोप कायिक्रम र्नशखल्क 
उपकब्ि गराउने  ( रे र्वज एर्.एम.डी., 
र्प.र्प.आर., रानी े ि, एरएस र्बक्यू, 

स्वाईनर्र्भर आठे) 

  ३००००० 

संघ समार्नकरण  

५ कृर्िम गभाििान कायिक्रम    १००००० संघ समार्नकरण  

६ पशख र्बमा सम्बन्त्न्ि अर्भमखन्त् करणकायिक्रम संख्या-१ ५०००० संघ समार्नकरण  

७ जखनोटीक रोगहरु बारे  स्कख क न्त्शक्षा माध्यार्मक 
र्बिाकयमा 

संख्या-१ ५०००० 
संघ समार्नकरण  

८ एन्टीबायोटीक्स रे सीड्यू, एन्टीबायोटीक्स 
रे र्सस्टे न्स, प्र खडे न्ट यूज अर् एन्टीबायोटीक्स 

सम्बन्िमा पशख से वामा 
कायिरिप्रार्वर्िकहरुसंग अन्िरकृया बैिक 

संख्या-१ ५०००० 

अन्िशखल्क  

९  घांस र्वकास बषे/बहखबषे/ र्हउ ेे  घााँसको 
र्बउ बे नाि से ट्स आेी  ररे िथा र्विरण 

संख्या-१ ५००००० 
संघ समार्नकरण  

१० इर्पडे र्मक िथा आकस्मीक रोग र्नयन्रण 
कायिक्रम(माहामारी िथा ेैर्वक प्रकोप 
समे िको ) 

संख्या २००००० 

संघ समार्नकरण  

११  सामखे ार्यक कख कख रमा बन्ध्याकरण संख्या- ५००००० संघ समार्नकरण  

१२ स्थार्नय िहमा रहे का प्राईभे ट पाराभे ट 
प्रार्वर्िक संग  समन्वय बैिक िथा प्रगर्ि 
प्रे षण 

संख्या-३ ७५००० 

अन्िशखल्क  

१३ नगरमा अवन्त्स्थि भे टे रीनरी  औषिी पसक 
र्नरीक्षण अनखगमन 

पटक-१२ २४००० 
अन्िशखल्क  

१४ व्यवसाय िथा समखह ेिािका कागी आन्िररक पटक-१२ ५०००० अन्िशखल्क  
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अनखगमन  

१५ नगरमा मौजखे ा ब्यवसार्यक पशखपंक्षी र्ामि 
र्नरीक्षण र प्रर्िबे ेन 

पटक-१२ २४००० 
अन्िशखल्क  

१७ मासख पसकहरुको र्नरीक्षण र प्रर्िबे ेन संख्या-१२ १२००० अन्िशखल्क  

१८ पारासाइटोकोन्त्जकक पररक्षण िथा अन्य 
प्रयोगशाका सामाग्री र उपकरण   ररे 

संख्या-१ ७५००० 
संघ समार्नकरण  

१८ मागमा आिाररि पशखपाकन िार्कम हरे क 
वडामा ३ ेने  गाई/भैसी /बाख्रापाकन/ 
कख  खरा पाकन/बंगखर पाकन 

संख्या-९ ४५०००० 

संघ समार्नकरण  

२० सर्मक्षा/योजना िजखिमा अन्िर्क्रि या बैिक संख्या-१ २५००० अन्िशखल्क  

२१   ५० प्रर्िशि अनखे ानमा जैर्वक सखरक्षा 
सर्हिको नमखना र्मि व्यवस्थापन कायिक्रम 

संख्या ९००००० 
संघ समार्नकरण  

२२ ५० प्रर्िशि अनखे ानमा च्याप कटर र्विरण संख्या-१ ३००००० संघ समार्नकरण  

२३ ५० प्रर्िशि अनखे ानमा ेाना र्पस्ने  मे र्सन  संख्या-१ ३००००० संघ समार्नकरण  

२४ शा ाको डकख मे न्ट्री  संख्या-१ ५०००० अन्िशखल्क  

२५ अगखवा कृषक अवकोकन भ्रमण िथा प्रर्िवे ेन   १२०००० अन्िशखल्क  

२६ आर्थिक र्वकास सर्मर्िको बैिक    १००००० अन्िशखल्क  

२७ ५० प्रर्िशि सहकायिमा मर्हका कन्त्क्षि नमखना 
पशखपाकन कायिक्रम  

 

५००००० 
संघ समार्नकरण  

 जम्मा  5725000   

 .१.3 सहकारी 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१  सहकारी संस्थाका पेार्िकारी र 
कमिरारीहरुका कार्ग ऋण व्यवस्थापन  िार्कम 
कायिकम  पटक 

५०००० 

संघ समार्नकरण  

२ सहकारी ठेवस सम्बन्त्न्ि कायिकम पटक ५०००० संघ समार्नकरण  

३ सहकारी संस्थाका सञ्चाककहरुको क्षमिा 
अर्भबरृ्द्ध सम्बन्त्न्ि कायिकम पटक 

६०००० 
संघ समार्नकरण  

४ सहकारी संस्थाका कमिरारीहरु काई ५ ठेने   
सहकारी के  ापाकन िार्कम   सम्बन्त्न्ि  कायिकम पटक 

२३०००० 
संघ समार्नकरण  

५ सहकारी शा ाका कमिरारीहरु बाट नगरमा 
अवन्त्स्थि सहकारी संस्थाहरुको आन्िररक पटक 

१०००० 
संघ समार्नकरण  
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अनखगमन िथा रे कडि अध्यावर्िक 

६ नगरमा रहे का सहकारी संस्थाहरु एन र्नयम 
नीर्ि  अनखसार रके  नरके को  अनखगमन र्नरीक्षण  

िथा र्नयमन सम्बन्त्न्ि कायिकम पटक 

१००००० 

अन्िशखल्क 

 

 

 जम्मा  ५00000   

 . १.४ उद्मन्त्शकिा 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ कघख उद्यम र्बकास सम्बन्त्न्ि अर्भमखन्त् करण 
कायिक्रम संराकन  

संख्या १००००० 
संघ समार्नकरण  

२ संन्त्घय कायिक्रम बाट कघख उद्यमीहरु काइि 
सामखर्हक रुपमा व्यवसाय संराकनमा कागी 
साझा सखर्विा के न्र स्थापना नपखग रकम 

सहयोग कायिक्रम  

संख्या ५००००० 

संघ समार्नकरण  

३ मे ड्पा मोडे क अनखसार नयााँ कघख उद्यमीहरु 
काइि समे ट्ेै भइि रहे का उद्यमीहरुको 
आवश्यकिा र समस्याहरु पर्हरान गरर 
व्यवसायकाइि र्वस्िार िथा सखिार गने 

कायिक्रमहरु संराकन गने।  

  ५००००० 

 

 

 

संघ समार्नकरण 

 

४ घरे कख िथा साना उद्योग र्वकास सर्मर्िको 
बैिक 

  १००००० 
अन्िशखल्क  

 जम्मा  १२०००००   

 

 . 2.सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि –रु 42400000।00 

 . २.१ न्त्शक्षा 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ वाकर्वकास के न्रका सहजकिािह को 
पारी्र्मक 

 4387500 सवारी सािन  

२ र्वद्याकय सहयोर्ग कमिरारी िथा र्वद्याकय 

सहायक कमिरारी पारी्र्मक 

 3656000 सवारी सािन  

३ मेन भण्डारी स्मिृी ररभन्त्ल्भङ र्ण्ड अनखे ान  50000 सवारी सािन  
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४ शैन्त्क्षक र्क्रयाककाप  सखिारका  कार्ग र्वशसवनाथ 

संस्कृि र्वद्याकयकाई अनखे ान 

 300000 सवारी सािन  

५ आिारभिू िह कक्षा ५ र कक्षा  ८ परीक्षा 
व्यवस्थापन 

 500000 सवारी सािन  

६ स्थानीय िह राषसट्रपर्ि रर्नङ न्त्शल्ड  े ककख े 

प्रर्ियोर्गिा 
 200000 सवारी सािन  

७ मौर्कबारी वाकर्वकास संञ्चाकन िथा 
व्यवस्थापन अनखे ान( स.का. पारी्र्मक िथा 
र्वद्याथी ठेवा  ाजा समे ि) 

 255000 सवारी सािन  

८ सामखे ार्यक र्सकाई के न्र सहयोग अनखे ान (२ 

वटा) 
 100000 सवारी सािन  

९ आिारभिू िह नमूना र्वद्याकय व्यवस्थापन     ( 

ेखगाि मा.र्व.-६ 

 300000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१० मािभृाषा न्त्शक्षण सहयोग अनखे ान ( ४ वटाकाई)  450000 सवारी सािन  

११ र्नयर्मि प्र.अ. बैिक सञ्चाकन िथा व्यवस्थापन 

अनखे ान 

 100000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१२ IEMIS िथा के  ा व्यवस्थापन िार्कम (नयााँ 
स्टवे यरबाट) 

 300000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१३ शैन्त्क्षक र्क्रयाककाप  सखिारका  कार्ग सामान्त्जक 

र्वकास सर्मर्ि मार्ि ि र्वद्याकय र्नरीक्षण 

अनखगमन सखपरीवे क्षण िथा अनखगमन भ्रमण  रि 

 150000 सवारी सािन  

१४ भार्गरथ मा.र्व वार्क र्वज्ञान र्वषय सञ्चाकन 

व्यवस्थापन अनखे ान 

 800000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१५ र्वद्याकय सहयोर्ग कमिरारी िथा वाक र्वकास 

के न्रका सहयोर्ग कायिकिािकाई अर्नबायि 
अवकास पशसराि िथा से वामा बहाक रहाँेा मतृ्यख 
भएमा एकमखषसट अनखे ान रकम रु क्रमश: 

१००००० र १५००००/- 

 500000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१५  सामान्त्जक र्वकास सर्मर्ि िथा र्वद्याकयका 
प्र.अ. बाट उत्कृषसट  अभ्यास  भएका िथा नमूना 
र्वद्याकय अध्ययन   अवकोकन भ्रमण 

 300000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१६ सामखे ार्यक िथा संस्थागि र्वद्याकयहरुको  200000 घर जग्गा  
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संयखक्त रुपमा र्वद्याथीहरुको प्रर्िभा पर्हरान 

कायिक्रम 

रन्त्जष्ट्रे सन 

१७ सामखे ार्यक िथा संस्थागि र्वद्याकयहरुको 
संयखक्त रुपमा  मागमा आिाररि पूनििाजर्क 

िार्कम 

 300000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१८ कम््यखटर  िथा र्प्रन्टर नभएका र्वद्याकयमा 
कम््यखटर  िथा र्प्रन्टर अनखे ान 

 600000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

१९ शैन्त्क्षक कायिक्रम सर्हिको क्याके डर र्नमािण  80000 सवारी सािन  

२० स्थानीय पाठ्यक्रममा आिाररि पाठ्य पखस्िक 

समे ि 

 1000000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

२१ र्वद्याकय  ममिि िथा सम्भार   1071500 सवारी सािन  

२२ प्राथर्मकिाको आिारमा सामखे ार्यक 

र्वद्याकयमा शखद्ध र्पउने  पानीको  व्यवथापन 

 1000000 घर जग्गा 
रन्त्जष्ट्रे सन 

 

२३ उत्तकृषसट र्वद्याकय,  न्त्शक्षक िथा र्वद्याथी 
प्रोत्साहन कायिक्रम 

 300000 सवारी सािन  

२४ अर्भभावक र्वर्हन वाकबार्कका प्रोत्साहन 

कायिक्रम 

 100000 सवारी सािन  

२५  पााँर वषे नगर न्त्शक्षा योजना र्नमािण  300000 सवारी सािन  

२६ छारा  साँग उप मे यर कायिक्रम  200000 सवारी सािन  

 जम्मा  17500000   

 

 . २.2 यखवा िथा  े ककख े 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ यखवा िथा  े ककख े  2576420 सवारी सािन  

२ यखवा िथा  े ककख े  923580 संघ समानीकरण  

 जम्मा  3500000   

 

 . २.३ मर्हका 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ अन्िरार्ष्ट्रय मर्हका ठेवस  50000 संघ समानीकरण  
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२ कैंर्गक र्हंसा न्यखर्नकरण सम्बन्त्न्ि कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

३ कैंर्गक र्हंसा र्बरुद्धको १६ ठेने  अर्भयान   100000 संघ समानीकरण  

४ नगरस्िरीय एकक मर्हका सर्मर्ि 
गिन/ब्यवस्थापन 

 

90000 

संघ समानीकरण  

५ र्बपन्न ,ेर्कि, एकक िथा अपाङ्गिा भएका  
मर्हकाहरुका कार्ग सीपमूकक िथा 
ब्यवसार्यक िार्कम 

 

760000 

संघ समानीकरण  

६ मर्हका पखरुष समर्बकास िार्कम  १५०००० संघ समानीकरण  

७ मर्हका कानखनी अर्िकार सम्बन्त्न्ि 
अर्भमखन्त् करण (बोक्सी प्रथा, ेाइजो प्रथा 
कगायि कख प्रथा ) 

 

१००००० 

संघ समानीकरण  

८ र्कशोर र्कशोरी न्त्शक्षा िथा प्रजननस स्वास््य 
सम्बन्िी कायिक्रम 

 

50000 

संघ समानीकरण  

९ घरे कख र्हंसा न्यखर्नकरणका कार्ग समखे ायमा 
अर्भमखन्त् करण 

 

 १००००० 

संघ समानीकरण  

   1500000   

 

 

 . २.४ वाकवार्कका 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ बडा बाकसञ्जाकका कार्ग बाक अर्िकार 
सम्बन्त्न्ि कायिक्रम(बाक क्कब/बाक सञ्जाक 
गिन, सून्त्रकृि गने िथा बाकबार्ककासाँग 
सम्बन्त्न्िि संयन्रको पहखाँर, प्रयोग र अपाङ्गिा 
भएका बाकबार्कका सम्बन्त्न्ि जानकारी) 

 

२५०००० 

संघ समानीकरण  

२ बाकक्कब िथा बाकक्कब संजाकको क्षमिा 
र्वकास िार्कम 

 

७५००० 

संघ समानीकरण  

३ बाकबार्ककाका कार्ग अर्िररक्त र्क्रयाककाप  ७५००० संघ समानीकरण  

४ बाक ठेवस   ५०००० संघ समानीकरण  

५ बाक र्बवाह िथा बाक्म र्वरुद्ध सरे िना 
कायिक्रम 

 

५०००० 

संघ समानीकरण  
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 जम्मा  500000   

      

 

 . २.५ अपाङिा  

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ अपाङ्गिा भएका ब्यन्त्क्तहरुको नगरस्िरीय 
सर्मर्ि र र्मर्कजखर्क समूहको सवकीकरण 

 100000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  100000   

 

 . २.६ अन्य कन्त्क्षि (ेर्कि, जे ष्ठ नागररक, पर्हको जार्ि र्िमाक, मिे शी िथा मखन्त्स्कम, आठेवासी / जनजार्ि ) 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ ेर्कि कन्त्क्ष्यि कायिक्रम  500000 संघ समानीकरण  

२ पर्हको जार्ि र्िमाक  500000 संघ समानीकरण  

३ मिे शी िथा मखन्त्स्कम  300000 संघ समानीकरण  

४ जे ष्ठ नागररक  500000 संघ समानीकरण  

५ आठेवासी जनजार्ि   2000000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  3800000   

 

 

 . २.७ स्वास््य 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ 

मर्हकाहरुको आङ  स् ने  अब् सट्रर्टक 
र्र्स्टखका पािे घरको मख को  क्यान्सर स्िन 

क्यान्सर स्कृर्नङ उपरार व्यवस्थापन र 
से वा प्रेायककाई प्रोत्साहन  रकम   

 

२५०००० 

अन्िशखल्क  

२ 

सामखे ार्यक मर्हका स्वास्् य स्वयमसे र्वका 
मार्सक यािायाि र ेशै  रि  प्रर्ि मर्हना 
५०० थप 

 

११७०००० 

मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ स्वास््य शा ा िथा आिारभ खि स्वास््य  ५००००० अन्िशखल्क  
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से वा के न्र संराकन  रि  प्रिे क आ स्वा के  
हरुकाई ५०००० 

४ नगर अस्पिाकबाट र्वशे षज्ञ से वा र्वस्िार    २००००० संघ समानीरकण  

५ 
सामखे ार्यक मर्हका स्वास् ् य स्वयम से र्वका 
सम्मान जनक र्वेाई अपखग रकम 

 

१०००० 
अन्िशखल्क  

६ 
सामखे ार्यक मर्हका स्वास्् य स्वयमसे र्वका 
मार्सक बे िक  ाजा  रि   

 

७२००० 
अन्िशखल्क  

७ गभिविी मर्हकाहरुकाई क्यान्त्ल्सयम र्विरण    ५००००० संघ समानीरकण  

८ 

औषिी िथा सामाग्री ढखवानी , सामान्त्जक 

र्वकास सर्मर्ि सञ्चाकन  रि र स्वास््य 
सखिारका कार्ग अध्ययन अवकोकन र 
ेैर्नक भ्रमण भत्ता समे ि   

 

२००००० 

मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

९ 

स्वास्् य संस्था संराकन अनखे ान  रि पथरी 
शर्नश् ररे  स्वास््य रौकी रु १,००,००० 
र हसन्ेह स्वास््य रौकी रु ८५,०००   

 

१८५००० 

अन्िशखल्क  

१० 
अर्ि र्वपन् न पररवारकाई र्न शखल्क र्वमा 
कायिक्रम   

 

४०००००० 
संघ समानीरकण  

११ गभिविी मर्हकाहरुकाई झूक र्विरण    481744 संघ समानीकरण  

११.1 गभिविी मर्हकाहरुकाई झूक र्विरण    18256 अन्िशखल्क  

१२ न्त्क्कर्नकक अपडे ट िार्कम    १००००० अन्िशखल्क  

१३ 
सामखे ार्यक मर्हका स्वास्् य स्वयमसे र्वका 
मार्सक बैिक यािायाि  रि   

 

१४४००० 
मखल्य अर्भवदृ्धी  

१४ 
क्षयरोग िथा कख ष् िरोग  ोजपड्िाक 
कायिक्रम   

 

२००००० 
संघ समानीरकण  

१५ स्वास््य सम्बन्त्न्ि ठेवश सप्ताह मनाउने     १००००० अन्िशखल्क  

१६ 
ल्याव से वा संराकनको कागी के र्मकक िथा 
आवश् यक सामाग्री  ररे   

 

१०००००० 
संघ समानीरकण  

१७ 
DHIS कायि र्नरन्िरिाका कार्ग र्प्रन्टर, 

कम््यखटर  ररे  र वाईर्ाई जडान समे ि 

 

३००००० 
संघ समानीरकण  

१९ 

नगर अस्पिाकमा वैकन्त्ल्पक उजाि को कार्ग 
६२.५के  र्भ ए जे ने रे टर  ररे  र ईन्िन 
समे ि 

 

१४१९००० 

संघ समानीरकण  
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२० औषिी िथा सन्त्जिकक सामाग्री  ररे    ३५००००० संघ समानीरकण  

२१ 

जे ष् ि नागररकहरुको स्वास््य संग 
नगरपार्कका कायिक्रम औषिी  ररे 

से वाप्रेायकहरुकाई  ाजा  रि िथा 
अनखगमन  रि समे ि   

 

265256 

मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२१.१ 

जे ष् ि नागररकहरुको स्वास््य संग 
नगरपार्कका कायिक्रम औषिी  ररे 

से वाप्रेायकहरुकाई  ाजा  रि िथा 
अनखगमन  रि समे ि   

 

234744 

अन्िशखल्क  

२२ 
स्वास् ् य संस्था जन्य र्ोहोरमैका 
व्यावस्थापन िार्कम िथा समाग्री  ररे   

 

२००००० 
संघ समानीरकण  

२३ बथीङ से न्टर ब्यबस्थापन  २००००० संघ समानीरकण  

२४ 
शर्नश्चरे  स्वास््य रौकी िार्कम हकमा 
र्र्निरर  ररे 

 

२५०००० 
अन्िशखल्क  

 जम्मा  15500000   

 

 . 2.बन िथा वािावरण सर्मर्ि –रु 1599000।00 

 . ३.१ वन िथा वािारण 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ वनसंग साझे ेारी कायिक्रम  1599150 संघ समानीकरण  

 जम्मा  1599000   

 . ४.१ सखशासन िथा संस्थागि र्वकास –रु 1700000।00 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ वे रुजख र्छौट  200000 संघ समानीकरण  

२ सामान्त्जक पररक्षण िथा साविजर्नक सखनखवाई 
एंव सर्मक्षा 

 700000 संघ समानीकरण  

३ राजश्व पररराकन  500000 संघ समानीकरण  

४ अन्िर स्थानीय िह समन्वय  300000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  1700000   
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अनखसखन्त्र-ग 

वडा कायािकयको िर्ि  आ.व. 2079/2080  का कार्ग वडा स्िररय वजे ट र्सर्कङ 

(वडा कायािकयको प्रशासर्नक  रि वाहे कको वजे ट र्सर्कङ-64500000) 

वडा न.१ 

ग.१.1 वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ र्वर्वि  रि ( ाजा नास्िा अर्िथी सत्कार)  २००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ र्वद्यखि/पानी महशखक पूाँजीगि ममिि  १७०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ सन्रार  इन्टरने ट  ५०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ ेैर्नक भ्रमण िथा अनखगमन  ५०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 सवारी सािन  ईन्िन िथा ममिि  ६०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

6 कायािकय सञ्चाकन िथा मसकन्ि  170000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  7000000   

ग.१.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ र्वपि ब्यवस्थापन  50000 संघ समानीकरण  

२ ममिि संहार  300000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  350000   

 

ग.1.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ पशखि काकीको घर अगाडीको पे वक र्नमािण  500000 संघ समानीकरण  

२ न्यू प्रगिी मागि पे वक र्नमािण  1000000 संघ समानीकरण  

३ र्ख कबारी रौक पे वक र्नमािण  700000 संघ समानीकरण  

४ र्पपक बजार माङन्त् म मन्त्न्ेर र्नमािण  250000 संघ समानीकरण  

5 सम्झना बस्िी र्व्ामकय र्नमािण  200000 संघ समानीकरण  

6 र्वशाक बजार सब्जी मण्डी बजार  150000 संघ समानीकरण  
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व्यवस्थापन 

7 पञ्चायि स्कख क उत्तर नाका र्नमािण  250000 संघ समानीकरण  

8 पशखिमागि नाका र्नमािण  100000 संघ समानीकरण  

9 न्त्श ररौक ेे न्त्  हनखमानरोकसम्म काकोपरे  
ममिि 

 200000 संघ समानीकरण  

10 पन्रायि मा.र्व.मा सरस्विीको प्रर्िमा 
र्नमािण 

 100000 संघ समानीकरण  

11 जोरिारा माटो पखराई  150000 संघ समानीकरण  

12 नमखना ररि पे वक  125000 संघ समानीकरण  

13 पथरी बहखमख ी क्याम्पसमा र्ससी क्यामे रा 
जडान 

 100000 संघ समानीकरण  

14 र्कख मार वान्िवा सकि क र्नमािण  100000 संघ समानीकरण  

15 हनखमान रोक न्त्स्थि रुपा सापकोटाको घर 
नन्त्जक पैनीमा सल्याप र्नमािण िथा  परमे श्वर 
शाह र थापाको घर जाने  बाटो  ग्रावे क 

 326000 संघ समानीकरण  

16 उपभोक्ताहरुकाई  ाने पानी महशखक छखट    600000 संघ समानीकरण  

 र्करााँि राई यायोक् ा र खल्हे  भवन कायिक्रम  150000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  5001000   

 

ग.1.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ मर्हका ब्यखर्टर्सयन िाकीम          100000 संघ समानीकरण  

२ ज्ये ष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम  75000 संघ समानीकरण  

३ ेर्कि कन्त्क्षि कायिक्रम  50000 संघ समानीकरण  

४ अपाङ्ग कन्त्क्षि कायिक्रम  50000 संघ समानीकरण  

5 आठेबासी जनजािी उत्थान कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

6 मर्हका र्सकाइ कटाइ िाकीम कायिक्रम  175000 संघ समानीकरण  

7 गौरीगाउाँमा गमका िथा होर्डङबोडि 
व्यवस्थापन  

  103000    संघ 
समानीकरण 

 

8 जम्मा  653000   

 कख क जम्मा वडा न.१. प्रशासर्नक वाहे क  6004000   
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वडा न.2 

ग.2.1 वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१  कायािकय सञ्चाकन मसकन्े    210000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ ममिि सभांर   50000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ सूरना परपर्रका   50000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ इन्िन र सञ्चार   70000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 ेैर्नक भ्रमण िथा अनखगमन   20000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ र्वर्वि (न्त्रया नस्िा र्वद्यखि महशखक  ाने पानी 
र अन्य) 

 

300000 
मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

 

 

ग.2.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 327750 संघ समानीकरण  

 जम्मा  327750   

 

ग.2.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१  कसे नी िल्को पखक र्नमािण  १०००००० संघ समानीकरण  

२ जयरोक कृर्ष बजार ब्यवस्थापन  १०००००० संघ समानीकरण  

३ प्रगर्ि मागि हखे ै स्वागि रोक र्नस्कने  बाटो 
स्िरोन्निी   

 

१५०००० 
संघ समानीकरण  

४ र्वश्वनाथ सस्कृि स्कख क ेन्त्क्षण बाटो ग्राभे क   १५०००० संघ समानीकरण  

5 होम पाईप  ररे   २००००० संघ समानीकरण  

6 जाकपा ेे वी मन्त्न्ेर पन्त्श्चम बाटो ग्राभे क   १५०००० संघ समानीकरण  

7 रन्रमन्त्णको घर उत्तर बाटो ग्राभे क   १५०००० संघ समानीकरण  
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8 कृष्ण प्रसाे र्िन्त्म्सनाको घर ेन्त्क्षण कल्भटि 
र्नमािण  

 

१००००० 
संघ समानीकरण  

9 प्रे म जवे गखको घर उत्तर बाटो ग्राभे क   १००००० संघ समानीकरण  

10 शरण र्व.क.को घर ेे न्त्  गोपाक गखरुङको 
घर सम्म बाटो स्िरोन्निी  

 

१००००० 
संघ समानीकरण  

11 जगि बहाेखर कन्ेङवाको घर उत्तर 
सखनझोरा  ोका ेन्त्क्षण बाटो ग्राभे क  

 

१००००० 
संघ समानीकरण  

12 पाण्डव र्सग् ेे क र अन्त्म्वका र्सवाको घर 
उत्तर बाटो स्िरोन्निी – 

 

१००००० 
संघ समानीकरण  

13 सडक वन्त्त्त र र्ससी क्यामरा जडान –   ५००००० संघ समानीकरण  

14 पारुहाङ टोक पन्त्श्चम बाटो र र्सन्त्ड्कङ उत्तर 
बाटो स्िरोन्निी –  

 

१५०००० 
संघ समानीकरण  

15 वडा कायािकय पार्कि ङ र्नमाणि –  २००००० संघ समानीकरण  

16 कक्ष्मी नारायण मन्त्न्ेर र र्वष्णख पन्रायन 
मन्त्न्ेर र्वकास कायिक्रम –  

 

२००००० 

संघ समानीकरण  

17 सरस्विी आिारभ खि र्वद्याकय ब्यवस्थापन  250000 संघ समानीकरण  

18 र्वश्वनाथ सस्कृि र्वद्याकय ब्यवस्थापन  100000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  4700000   

 

 

 

ग.2.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ ज्ये ष्ठ नागररक कायिक्रम –   १००००० संघ समानीकरण  

२ मर्हका कन्त्क्षि कायिक्रम –  २००००० संघ समानीकरण  

३ यखवा िथा  े ककख े व्यवस्थापन –   ४००००० संघ समानीकरण  

४  कृर्ष कायिक्रम –  ३५७२५० संघ समानीकरण  

5 अपाङगिा कायिक्रम –   १००००० संघ समानीकरण  

6  रौिारा र्नमािण िथा वकृ्षारोपण कायिक्रम –  १५०००० संघ समानीकरण  

7 र्वपन्न र्वद्याथीकाई छारवनृ्त्त्त िथा छाराकाई 
साइकक कायिक्रम –  

 

120000 

संघ समानीकरण  
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8 र्वपन्न पररवारकाई ट्यखवे क िथा र्वपन्न 
पररवारकाई मािनृ्त्शशख पोषण  

 

100000 

संघ समानीकरण  

9 जम्मा  1527250   

 कख क जम्मा वडा न.2. प्रशासर्नक वाहे क  6555000   

 

वडा न.3 

ग.3.1 वडा  कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ ेैर्नक कायिकय सञ्चाकन सामान िथा मसकन्े 
 रि 

 
200000 

मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ र्वद्यखि, पानी िथा पखाँन्त्जगि ममिि सम्भार भकू्तानी  80000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ परपर्रका, सञ्चार िथा इन्टरने ट  70000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ ेैर्नक भ्रमण भत्ता  50000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 सवारी इन्िन िथा सवारी ममिि  100000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ र्वर्वि  रि भकू्तानी   200000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.3.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 325605 संघ समानीकरण  

 जम्मा  325605   

 

 

ग.3.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ मेन भण्डारी कृर्ष मागि न्त्स्थि माछा पो री 
ेे  ी िमि ेंगाकको घर सम्म सडक स्िरोन्ििी 

 

१०००००० 

संघ समानीकरण  

२ र्करािी रौक वजारपूवि कािे प खकमा कल्भटि र्नमािण  ५००००० संघ समानीकरण  

३ थे गीम टोकको होकीमा अिखरो कल्भटि र्नमािण    २५०००० संघ समानीकरण  

४ छथरे  होकीको अिखरो कल्भटि र्नमािण  ३००००० संघ समानीकरण  
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5 र्मकन टोक ेे  ी शे षनारायणको घरसम्म सडक 
स्िरोन्निी 

 
२००००० 

संघ समानीकरण  

6 अमिृ सापकोटाको घर ेे  ी पन्त्श्चम सजंृगा जोड्ने  
बाटो स्िरोन्निी 

 
३००००० 

संघ समानीकरण  

7 कख मार ेाहाकको घर ेन्त्क्षण कङ्के  ेाहाकको घर 
सम्म सडक ग्राभे क  

 
150000 

संघ समानीकरण  

8 बकबहाेखर ्याकको घर अगाडी हखे ै थखम्के  टोक 
जाने  बाटो स्िारोन्निी 

 
१००००० 

संघ समानीकरण  

9 ्ीप्रसाे होकी कल्भटि र्नमािण   ३५०००० संघ समानीकरण  

10 र्करािी रौक एके डे मी जाने  बाटो ग्राभे क  १००००० संघ समानीकरण  

11 ईमानर्संह मागि सडक स्िरोन्निी  ४००००० संघ समानीकरण  

12 र्कसान टोक ेे  ी सजृना टोक सम्म जोड्ने  अिखरो 
सडक ग्राभे क  

 
१००००० 

संघ समानीकरण  

13 प्रगिी मागि ेे  ी गोर्वन्े वने मको घर सम्म 
सडक ग्राभे क  

 
१००००० 

संघ समानीकरण  

14 गंगाराम, बाबखराम, घनाश्याम र कखईटे क बस्िी 
सडक ग्राभे क 

 
१५०००० 

संघ समानीकरण  

15 वडा कायिकयमा रमे ना गहृ र्नमािण  ३००००० संघ समानीकरण  

16 ह्यखम पाईप  ररे िथा जडान  २५०००० संघ समानीकरण  

17 र्पपकरौक पूवि स्वगिद्धारी मागिमा ड्रे न र्नमािण  १३७३९५ संघ समानीकरण  

18 जम्मा  ४६८७३९५ संघ समानीकरण  

ग.3.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१  े ककख े  200000 संघ समानीकरण  

२ गररव िथा र्वपन्न नागररककाई स्वास््य 
र्वमा 

 

100000 

संघ समानीकरण  

३ मक, र्वउ र्वजन ,र्वरुवा  ररे र्विरण िथा 
कृर्ष िार्कम 

 

300000 
संघ समानीकरण  

४ मर्हका कन्त्क्षि र्सपमखकक कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

5 जनजार्ि कन्त्क्षि कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

6 ेर्कि कन्त्क्षि कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

7 जे ष्ठ नागररक कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

8 अपाङ कन्त्क्षि कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  
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9 यखवा िथा मर्हका स्वरोजगार र्सपमखकक 
िार्कम 

 

400000 

   संघ 
समानीकरण 

 

 जम्मा  1200000   

 कख क जम्मा वडा न.3. प्रशासर्नक वाहे क  6213000   

वडा न.4 

ग.4.1 वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ ेैर्नक कायािकय सञ्चाकन िथा मसकन्े सामाग्ररी   195000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ र्वर्वि  रि   184000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ इन्िन / सवारी सािन ममिि   100000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ ेैर्नक भ्रमण िथा अनखगमन   80000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 र्वद्यखि िथा पूजीगि सम्पिी ममिि   65000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ संरार  रि   40000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

7 सूरना िथा  सन् ेे श सम्प्रे षण   20000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

8 इटरने ट  16000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.4.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 333777 संघ समानीकरण  

 जम्मा  333777   

 

ग.4.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ कख शक रौक बजारर्भर इन्टरकक जडान   500000 संघ समानीकरण  

२ रन्रमारौक ेे न्त्  र्मकनरौक िथा गौिमको 
घर उत्तर   सडक ग्राभे क  

 

1000000 
संघ समानीकरण  

३ ेे वी थारुको घरजाने  बाटो  ग्राभे क    100000 संघ समानीकरण  

४ र्सिा काकीको घर ेन्त्क्षण  ग्राभे क  100000 संघ समानीकरण  

5 बखठेराज र्कम्बखको घर पन्त्श्चम ग्राभे क   100000 संघ समानीकरण  
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6 र्डल्की पौडे कको घर ेे न्त्   हररसरण र्कम्बखको 
घरसम्मको बाटो ग्राभे क अमर ेन्त्जिको सर्हि  

 

100000 
संघ समानीकरण  

7 होमन्त्जि ेजीको घर ेे न्त्  प्रर्िक टोक सम्म 
बाटो ग्राभे क  

 

200000 
संघ समानीकरण  

8 प्रसाई  टोक ेे न्त्   ोपके न्र  बाटो ग्राभे क   200000 संघ समानीकरण  

9 ेे वी राम गररीको घरबाटो  100000 संघ समानीकरण  

10 सोमबारे  पन्त्श्चम काविीको घर ेन्त्क्षण बाटो 
ग्राभे क  

 

150000 
संघ समानीकरण  

11 नयााँ सोमबारे  उत्तर पेम  ािीको बाटो 
ग्राभे क  

 

400000 
संघ समानीकरण  

12 इन्र पौडे कको घरपन्त्श्चम र्समानाको बाटो 
ग्राभे क 

 

100000 

संघ समानीकरण  

13 सखरर्वर काकीको घरछे उको बाटो गाँःसराभे क   100000 संघ समानीकरण  

14 छर बस्ने िको घरछे उ सडक ममिि   100000 संघ समानीकरण  

15  अस्थायी प्रहरी कायािकय र अन्य प्रहरी 
कायािकय व्यवस्थापन  

 

150000 

संघ समानीकरण  

16  स्वास््य के न्र   र  ोपके न्र  घे राबारा   300000 संघ समानीकरण  

17 वडा भरी सडक बन्त्त्त जडान   101220 संघ समानीकरण  

18 होमपाइप जडान   150000 संघ समानीकरण  

19 भागीरथ   शैन्त्क्षक सखिार (बाकीर्वज्ञान 
छारवरृ्ि सर्हि )  

 

250000 

संघ समानीकरण  

20 जनकल्याण शैन्त्क्षक सखिार  150000 संघ समानीकरण  

21 सरस्विी आिारभ खि र्वद्याकय रंगरोगन  100000 संघ समानीकरण  

22 सरस्विी आिारभ खि र्वद्याकय  शैन्त्क्षक सखिार    १30004 संघ समानीकरण  

23 र्सेाथि  शैन्त्क्षक सखिार एवम कम्पाउण्ड वाक 
र्नमािण 

 

100000 

संघ समानीकरण  

24 कायािकय ममिि िथा व्यवस्थापन  100000 संघ समानीकरण  

25 वडा कायािकय पूवि आपगाछी हखे ै र्कर्ििप खर 
सडक स्िरोन्निी 

 

200000 

संघ समानीकरण  

 जम्मा  ४९८१२२४   

ग.4.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 
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१ कृषक कन्त्क्षि कायिक्रम   680000 संघ समानीकरण  

२ बाकबार्कका कन्त्क्षि कायिक्रम   100000 संघ समानीकरण  

३ ज्ये ष्ठ नागररक काई र्िथािटन कायिक्रम   100000 संघ समानीकरण  

४ कका सार्हत्य ,संर्गि  कायिक्रम   60000 संघ समानीकरण  

5 ेखव्यसनी सखिार  एवं क्षमिा अर्भवठृे कायिक्रम   100000 संघ समानीकरण  

6 यखवा कन्त्क्षि  े ककख े कायिक्रम   100000 संघ समानीकरण  

7 मर्हका कन्त्क्षि कायिक्रम (र्सकाइ कटाइ)  150000 संघ समानीकरण  

8 रे िना मखकखक िार्कम एवं र्मर्डया प्रव िेन   70000 संघ समानीकरण  

9 जम्मा  

1360000 

   संघ 
समानीकरण 

 

 कख क जम्मा वडा न.4. प्रशासर्नक वाहे क  6213000   

वडा न.5 

ग.5.1 वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ कायािकय सामाग्री  २००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ र्विखि/सरसर्ाई/ ममिि संभार  ८०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ परपर्रका/सखरना/संरार  ८०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ ेैर्नक भ्रमण/ अनखगमन  ४०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 सवारी इन्िन/ सवारी ममिि  १००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ र्वर्वि  २००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.5.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 346250 संघ समानीकरण  

 जम्मा  346250   

 

ग.5.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ मिाकहोकी र्रवे णी रौक अमाि टोक सडक  १०००००० संघ समानीकरण  
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१ नं ग्राभे क 

२ हसन्ेह हे ल्थपोष्ट पखवि रारबाटो हखे ै कल्भटि 
सम्म १ नं ग्राभे क 

 

६००००० 
संघ समानीकरण  

३ ह्यखमपाइप  ररे  ४५०००० संघ समानीकरण  

४ मौर्कवारी मकामी  ाजा घर ममिि  २००००० संघ समानीकरण  

5 ५ र ६ को र्समाना(कखईटे क डाडा)को बाटो 
स्िरोन्निी 

 

२००००० 
संघ समानीकरण  

6 न्त्रकाझार पैनी ममिि  २००००० संघ समानीकरण  

7 रमे रे  रोक पखवि पैनीमा बाटो ममिि  १५०००० संघ समानीकरण  

8 पाङ्ग्रे झकास र्िमाक महाराज थान घे राबे रा  १५०००० संघ समानीकरण  

9 अनककाक र्िमाक घरपखवि कल्भटि ममिि  १५०००० संघ समानीकरण  

10 कोसे की रोक सामखे ार्यक भवन िथा 
शैराकय ममिि 

 

१५०००० 
संघ समानीकरण  

11 सखगा बजार क्षे रमा नाका र्नमािण िथा कटान 
ब्यवस्थापन 

 

१००००० 
संघ समानीकरण  

12 कोसे की रोक मन्त्न्ेर पखवि बाटो ममिि िथा 
स्िरोन्निी 

 

१००००० 
संघ समानीकरण  

13 िन बहाेखर भट्टराईको घर हखे ै प खवि जाने  
बाटो िथा कक्ष्मण काकीको घर पखवि सन्थाक 
बन्त्स्ि जाने  बाटो स्िरोन्निी 

 

१००००० 

संघ समानीकरण  

14 रजि जयन्िी मागि बाट र्मर्ि राजवंशीको 
घर हखे ै मकामी जाने  बाटो स्िरोन्निी 

 

१००००० 
संघ समानीकरण  

15 न्त्शव पञ्चायन मन्त्न्ेर कोिे बारी घे राबारा  १००००० संघ समानीकरण  

16 गाउघर न्त्क्कर्नक माझीटोक ममिि  १००००० संघ समानीकरण  

17 जनिा आ.र्व. सखन्ेरी रोक जस्िापािा  ररे  १००००० संघ समानीकरण  

18 र्िथि र्िमाकको घर जाने  बाटो ग्रावे क  १००००० संघ समानीकरण  

19 सडक बत्ती भोटे घखम्िी  १००००० संघ समानीकरण  

20 भे टघाट रोक सामखे ार्यक भवन ममिि  १००००० संघ समानीकरण  

21 अमर र्सं मा.र्व शैन्त्क्षक सखिार  २५०००० संघ समानीकरण  

22 सखगा मा.र्व. शैन्त्क्षक सखिार  २२८७५० संघ समानीकरण  

23 शर्हे रामकक्षण आ.र्व शैन्त्क्षक सखिार  १२५००० संघ समानीकरण  

24 जनिा मा.र्व शैन्त्क्षक सखिार  १२५००० संघ समानीकरण  
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25 जम्मा  4978750 संघ समानीकरण  

ग.5.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ मर्हका कन्त्क्षि र्सपमखकक कायिक्रम  १५०००० संघ समानीकरण  

२ ज्ये ष्ठ नागररक कन्त्क्षि कायिक्रम  १००००० संघ समानीकरण  

३ वाकवार्कका कन्त्क्षि कायिक्रम  ५०००० संघ समानीकरण  

४ अपाङ्ग कन्त्क्षि कायिक्रम  ५०००० संघ समानीकरण  

5 ेर्कि कन्त्क्षि कायिक्रम  ५०००० संघ समानीकरण  

6 जनजािी कन्त्क्षि कायिक्रम  ५०००० संघ समानीकरण  

7 मखन्त्स्कम कन्त्क्षि कायिक्रम  २५००० संघ समानीकरण  

8 ने पाक रे डक्रस सोसाईटी कायिक्रम  २५००० संघ समानीकरण  

9 
कृर्ष िथा र्संराई कायिक्रम 

 

८००००० 
   संघ 
समानीकरण 

 

10  े ककख े  १५०००० संघ समानीकरण  

11 वाईर्ाई िथा र्स.र्स र्टर्भ जडान  १००००० संघ समानीकरण  

12 स्वास््य स्वंयमसे र्वका प्रोत्साहन कायिक्रम  ५०००० संघ समानीकरण  

 जम्मा  1100000   

 कख क जम्मा वडा न.5. प्रशासर्नक वाहे क  6925000   

 

 

 

 

वडा न.6 

ग.6.1  वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ कायािकय संराकन  २००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ र्वर्वि  २००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ र्विखि/ ममिि/ सरसर्ाइि  ८०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ सखरना/परपर्रका /संरार   ५०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  
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5 ेैर्नक भ्रमण/ अनखगमन  ७०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ सवारी इन्िन/ सवारी ममिि  १००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.6.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 343000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  343000   

 

ग.6.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ र्वद्याकय शैन्त्क्षक सखिार कायिक्रम ेखगाि 
आिारभ खि र्वद्याकय 

 1000000 संघ समानीकरण  

२ र्वद्याकय शैन्त्क्षक सखिार कायिक्रम न्त्शक्षा 
सेन आिारभ खि र्वद्याकय 

 400000 संघ समानीकरण  

३ र्वद्याकय शैन्त्क्षक सखिार कायिक्रम राम 
जानकी आिारभ खि र्वद्याकय 

 250000 संघ समानीकरण  

४ होम पाइप  ररे िथा जडान  ५००००० संघ समानीकरण  

5 नमखना रोक उत्तर सडक स्िरउन्निी  २५०००० संघ समानीकरण  

6 मंगकबारे  बजार व्यवस्थापन  २००००० संघ समानीकरण  

7 वडा नं ५ र ६ को र्समाना (कखइटे क डाडा 
)सडक स्िरउन्निी 

 २००००० संघ समानीकरण  

8 आेशि टोक सडक स्िरउन्निी  २००००० संघ समानीकरण  

9 मारवाडी पैनी गे काबारी ममिि  २००००० संघ समानीकरण  

10 हसन्ेह बजार व्यवस्थापन  १५०००० संघ समानीकरण  

11 राम जानकी र्वद्याकय हखे ै कमका िामाङको 
घर जाने  सडक स्िरउन्निी 

 १५०००० संघ समानीकरण  

12 न्त्शव ेत्ते श्वर मन्त्न्ेर िथा सडक  स्िरउन्निी  १५०००० संघ समानीकरण  

13 राजाजी मन्त्न्ेर उत्तर िथा मािव मागि 
सडक स्िरउन्निी 

 १००००० संघ समानीकरण  

14 र्िमाक सामखे ार्यक भवन घे रावे रा  १५०००० संघ समानीकरण  
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15 र्समक डाडा सडक स्िरउन्निी  १००००० संघ समानीकरण  

16 र्िर्रझाक मन्त्न्ेर ेन्त्क्षण सडक स्िरउन्निी  १००००० संघ समानीकरण  

17 बखद्धमागिबाट ेे वे न्र बस्ने िको घर जाने  
सडक स्िरउन्निी 

 १००००० संघ समानीकरण  

18 जकर्संह ेे वी मन्त्न्ेर  १००००० संघ समानीकरण  

19 भािे गॏडा काकी मन्त्न्ेर  १००००० संघ समानीकरण  

20 बटोरन मण्डकको घर पखवि सडक स्िरउन्निी  १००००० संघ समानीकरण  

21 र्हके टोक ट्रान्र्मिर  ेे  ी आसामे  टोक सडक 
स्िरउन्निी 

 १००००० संघ समानीकरण  

22 र्करण थापाको घर पन्त्श्चम छैटघाट सडक 
स्िरउन्निी 

 १००००० संघ समानीकरण  

23 कर्पक र्नरौकाको घर ेन्त्क्षण सडक 
स्िरउन्निी 

 १००००० संघ समानीकरण  

24 पारस कखइटे कको घर पन्त्श्चम सडक 
स्िरउन्निी 

 १००००० संघ समानीकरण  

25 र्रवे णी रोक झागरटोक सडक स्िरउन्निी  १००००० संघ समानीकरण  

25 मंगकबारे  बजारबाट वडा आिारभ खि स्वास््य 
के न्र जाने  सडक स्िरउन्निी 

 १००००० संघ समानीकरण  

 जम्मा रकम  ५१०००००   

ग.6.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आठेवासी जनजािी कन्त्क्षि कायिक्रम  १५०००० संघ समानीकरण  

२ मर्हका कन्त्क्षि कायिक्रम (र्सपमखकक)  १५०००० संघ समानीकरण  

३ बाकबार्कका कन्त्क्षि कायिक्रम  १००००० संघ समानीकरण  

४ जे ष्ठ नागररक  कन्त्क्षि कायिक्रम  ६५००० संघ समानीकरण  

5 अपाङ्गिा  कन्त्क्षि कायिक्रम  ४५००० संघ समानीकरण  

6 र्पछडा कन्त्क्षि कायिक्रम  ३०००० संघ समानीकरण  

7 ेर्कि कन्त्क्षि कायिक्रम  ३०००० संघ समानीकरण  

8 मिे सी कन्त्क्षि कायिक्रम  ३०००० संघ समानीकरण  

9 कृर्ष िथा र्सराइि  ४०००००    संघ 
समानीकरण 

 

10 बदृ्ध आमा सम्मान कायिक्रम  ५०००० संघ समानीकरण  
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11 र्ि वाइर्ाइ कायिक्रम  १५०००० संघ समानीकरण  

12 अर्ि र्वपन्न पररवारका कागी  ाने पानी िथा 
शौराकय  

 १२५००० संघ समानीकरण  

13  े ककख े  ५०००० संघ समानीकरण  

14 स्वास््य स्वयंसे र्वका प्रोत्साहन कायिक्रम  ४०००० संघ समानीकरण  

 जम्मा  815000   

 कख क जम्मा वडा न.6. प्रशासर्नक वाहे क  6858000   

 

वडा न.7 

ग.7.1 वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ ेैर्नक कायािकय संराकन िथा मसकन्े  रि  180000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ र्वर्वि  रि भ खक्तार्न  180000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ र्विखि पार्न िथा पखन्त्जगि ममिि संभार िथा 
भ खक्तार्न 

 

150000 
मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ परपर्रका,सञ्चार ईन्टरे ने ट  60000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 ेैर्नक भ्रमण िथा अनखगमन  60000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ सवारी ईन्िन िथा सवारी ममिि  70000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.7.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 300000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  300000   

 

ग.7.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ होम पायप  रीे  200000 संघ समानीकरण  

२ ेखगाि मा.र्व.शैन्त्क्षक सखिार कायिक्रम  250000 संघ समानीकरण  
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३ रन्र र्करािे श्वर मा.र्व शैन्त्क्षक सखिार 
कायिक्रम 

 

250000 

संघ समानीकरण  

४ बाक कल्याण मा.र्व.शैन्त्क्षक सखिार कायिक्रम  250000 संघ समानीकरण  

5 कामाटोकी सामखे यीक भवन र्नमािण र्नरन्िरिा  1000000 संघ समानीकरण  

6  डग र्िमाकको घर छे उ कल्भटि र्नमािण 
िथा ममिि 

 

500000 

संघ समानीकरण  

7 सखरज कार्कि को घर पश्चीम बाटो ग्राभे क  150000 संघ समानीकरण  

8 मरीरमान र्िमाकको घर ेे न्त्  गोपाक सरको 
घर सम्म बाटो ग्रराभे क 

 

100000 

संघ समानीकरण  

9 टाइगररोक ेे न्त्  र्वष्टको घर जाने  बाटो 
ममिि 

 

100000 

संघ समानीकरण  

10 र्कर्ििप खर बजार ड्रे न र्नमािण  400000 संघ समानीकरण  

11 काबखक मगरको घर ेे न्त्  सर्हेमागि जोडने  
बाटो ग्रामे क 

 

100000 

संघ समानीकरण  

12 र्छमे र्क काईनको राना बाजे को घर छे उको 
कल्भटि र्नमािण िथा ममिि 

 

200000 

संघ समानीकरण  

13 र्वष्णखरोक पश्चीम पथरी  ोका जाने  बाटोमा 
ड्रे न र्नमािण िथा ममिि 

 

300000 

संघ समानीकरण  

14 शान्िीपथ पैर्न ममिि  100000 संघ समानीकरण  

15 रोटे र्पङ ेे न्त्  कामाटोकी जाने  प खरानो बाटो 
ममिि 

 

150000 

संघ समानीकरण  

16 सजृना पैर्न मखहान ममिि  150000 संघ समानीकरण  

17 भोटे  घखम्िी  माङगीहाम मन्ेीर ममिि  100000 संघ समानीकरण  

18 र्करार्िरोक अिखरो ड्रे न र्नरन्िरिा  200000 संघ समानीकरण  

19 ICT कायिक्रम प्रोत्साहन   100000 संघ समानीकरण  

20 नया मंगकबारे मा अिखरो टहरा र्नरन्िरिा  100000 संघ समानीकरण  

 जम्मा रकम  4700000   

 

ग.7.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ ेर्कि कन्त्क्षि कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  
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२ अपाङग कन्त्क्षि कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

३ ज्ये ष्ठ नागररक कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

४ जनजार्ि कन्त्क्षि कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

5 एकक मर्हका िथा आमा कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

6 बाकबार्कका कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

7 र्वपन्न वगिकाई पशख र्वमा सहयोग कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

8 मर्हका र्सपमखकक कायिक्रम  300000 संघ समानीकरण  

9 
कृर्ष उत्पाेन प्रोत्साहन कायिक्रम 

 

244000 

   संघ 
समानीकरण 

 

 जम्मा  1244000   

 कख क जम्मा वडा न.7. प्रशासर्नक वाहे क  6244000   

 

 

वडा न.8 

ग.8.1 वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ ेैर्नक कायािकय संराकन सामाग्री िथा मसकन्े 
 रि 

 

200000 

मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ र्वद्यखि, पानी िथा पूाँजीगि सम्पन्त्त्तको ममिि संभार   80000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ परपर्रका, संरार र इन्टरने ट   70000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ सवारी इन्िन िथा सवारी ममिि   90000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 भ्रमण  रि   60000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ र्वर्वि   200000 मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.8.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 324000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  324000   
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ग.8.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ समाक डाडा कल्भटि ेन्त्क्षण हखे ै माझीटोक र 
वागडखग्रा रोक जाने  बाटो स्िरोन्नर्ि  

 

1000000 

संघ समानीकरण  

२ सोमबारे  कणि राजवंशीको घर ेे न्त्  पूवि  ोका 
जाने  बाटो र नगीन माझीको घर उत्तर बाटो 
स्िरोन्नर्ि  

 

400000 

संघ समानीकरण  

३ रौर्बसे  टोक हखे ै महे न्र रोकसम्मको बाटो 
स्िरोन्नर्ि  

 

500000 

संघ समानीकरण  

४ शान्त्न्िरोक र्भर सन्त्ञ्जव ने पाकीको घर अगार्डको 
बाटो स्िरोन्नर्ि  

 

200000 

संघ समानीकरण  

5 होम पाइप  रीे  226000 संघ समानीकरण  

6 स खवारा ेे न्त्  अर्सकाक टोक जाने  बाटो 
स्िरोन्नर्ि 

 

150000 

संघ समानीकरण  

7 इन्र बहाेखर कटखवाकको घरछे उ कल्भटि र्नमािण   200000 संघ समानीकरण  

8 न्त्जि बहाेखर र्िन्त्म्सनाको घर ेन्त्क्षण ररि जाने  
बाटो स्िरोन्नर्ि  

 

100000 

संघ समानीकरण  

9 प्रर्िक्षा रोक ेे न्त्  रमे श कटखवाकको घर जाने  
बाटो स्िरोन्नर्ि  

 

150000 

संघ समानीकरण  

10 सोमबारे  बजार प्रवे श गने र  ोप के न्र जाने  
बाटो स्िरोन्नर्ि  

 

100000 

संघ समानीकरण  

11 मंगकबारे  बजार व्यवस्थापन   200000 संघ समानीकरण  

12 वडा कायािकय व्यवस्थापन   200000 संघ समानीकरण  

13 बखद्ध मा.र्व. पिनपािन क्रमागि  300000 संघ समानीकरण  

14 ेखगाि आ.र्व. पिनपािन क्रमागि  300000 संघ समानीकरण  

15 र्मकन आ.र्व. पिनपािन क्रमागि  300000 संघ समानीकरण  

16 सामखे ार्यक र्वद्याकयमा र्डन्त्जटक हान्त्जरी   100000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  4426000   

 

ग.8.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ र्वउ र्वजन र्विरण कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  
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२ कृर्ष प्रवद्र्िन कायिक्रम   300000 संघ समानीकरण  

३ ट्वाइके ट ररङ्ग र पे ना र्विरण  २३१००० संघ समानीकरण  

४ ट्यखवे क र्विरण कायिक्रम  १००००० संघ समानीकरण  

5 घर ेे न्त्  घाट सम्म शव व्यवस्थापन 
सहायिा कायिक्रम 

 

१००००० 

संघ समानीकरण  

6 ज्ये ष्ठ नागररक ेन्ि उपहार कायिक्रम  100000 संघ समानीकरण  

7 ेर्कि कन्त्क्षि कायिक्रम  50000 संघ समानीकरण  

8 बाकबार्कका कन्त्क्षि कायिक्रम  50000 संघ समानीकरण  

9 
अपाङ्ग कन्त्क्षि कायिक्रम 

 

50000 

   संघ 
समानीकरण 

 

10 
मर्हका  कन्त्क्षि कायिक्रम 

 

100000 

   संघ 
समानीकरण 

 

11 
आठेवासी/जनजार्ि कन्त्क्षि कायिक्रम  

 

50000 

   संघ 
समानीकरण 

 

12 
यखवा कन्त्क्षि कायिक्रम ( े ककख े) 

 

200000 

   संघ 
समानीकरण 

 

13 अर्ि र्वपन्न र्वद्यार्थि छारवनृ्त्त्त कायिक्रम (बखद्ध 
मा र्ब र पथरी बहखमखन्त्  क्याम्पस) 

 

150000 

   संघ 
समानीकरण 

 

14 
योगा िथा ध्यान न्त्शर्वर कायिक्रम 

 

50000 

   संघ 
समानीकरण 

 

15 
पशख र्वमा कायिक्रम 

 

100000 

   संघ 
समानीकरण 

 

 जम्मा  1731000   

 कख क जम्मा वडा न.8 प्रशासर्नक वाहे क  6481000   

 

वडा न.9 

ग.9.1 वडा  कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ स्टे शनरर छपाइ आेी सम्बन्त्न्ि   २००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ िारा पानी र्वजखर्क बन्त्त्त   ६०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ ने ट जडान कायािकय प्रयोजन   २५००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  
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४ ईन्िन कायिकय प्रयोजन   ७०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 संरार  रि कायिकय प्रयोजन   १८००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ भौर्िक सामान इके क्ट्रीक सामान ममिि   ७०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

7 सखरना िथा संरार  परपर्रका सखरनामखकक   १०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

8 ेैर्नक भ्रमण भत्ता   ५०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

9 र्वर्वि   १९७००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.9.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 300000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  300000   

 

ग.9.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ रामजानर्क मन्त्न्ेर ममिि   १००००० संघ समानीकरण  

२ ्ी आेशि र्सिा आ.र्व. अंग्रे जी शैक्षीक 
सखिार  

 

२००००० 

संघ समानीकरण  

३ ्ी र्संहबार्हर्न मा.र्व. अग्रे जी शैक्षीक सखिार   ३५०००० संघ समानीकरण  

४ र्सररजङ्गा आ. र्व. अंग्रे जी शैक्षीक सखिार   १२०००० संघ समानीकरण  

5 र्सररजंगा आ.र्व. कक्षाकोिा पाटे शन िथा 
व्यवस्थापन  

 

१८०००० 

संघ समानीकरण  

6 के रना पैर्न व्यवस्थापन   १००००० संघ समानीकरण  

7 पखणि पाण्डे को घर छे उ कल्भटि र्नमािण   १०००००० संघ समानीकरण  

8 महे न्र रोक ेे न्त्   पन्त्श्चम हकहके   े का सम्म 
ड्रे न र्नमािण  

 

५००००० 

संघ समानीकरण  

9 ह्यमखपाइप   ररे िथा जडान  २६५००० संघ समानीकरण  

10 पशखपिी रोक बाट सखक्काडाडा जाने  सडक 
ग्रावे क 

 

१००००० 

संघ समानीकरण  

11 जनिा रोक पखवि जनएकिा रोक जोड्ने  
बाटोमा कल्भटि र्नमािण  

 

३३८१५० 

संघ समानीकरण  
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12 ेे र्व र्िन्त्म्सनाको घर उत्तर ड्रे न र्नमािण   ५००००० संघ समानीकरण  

13 सखक बहाेखर र्कम्बखको घर पूवि के  ाि  ोकामा 
िार जाकी  

 

२८१८९५ 

संघ समानीकरण  

 जम्मा  ४०३५०४५   

 

 

 

 

 

ग.9.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ बे मौसर्म  िरकारी  े िी िार्कम   १००००० संघ समानीकरण  

२ कृषी र्वउ र्वजन  ररे   ३२७९५५ संघ समानीकरण  

३ र्कर्ख क र्वरुवा  ररे   १००००० संघ समानीकरण  

४ व्यवसायीक पशखपाकन िार्कम   १००००० संघ समानीकरण  

5 पशख स्वास््य न्त्शर्वर कायिक्रम संराकन   १००००० संघ समानीकरण  

6 अेीवासी जनजर्ि कागख  औषि सम्बन्त्न्ि  सरे िना 
कायिक्रम  

 १२०००० संघ समानीकरण  

7 यखवाकन्त्क्षि  े ककख े सामाग्री  ररे   २००००० संघ समानीकरण  

8 अपाङ्ग कन्त्क्षि कायिक्रम   ९०००० संघ समानीकरण  

9 ेर्कि कन्त्क्षि न्त्शप मखकक कायिक्र   १०००००    संघ 
समानीकरण 

 

10 बाकबार्कका कन्त्क्षि कायिक्रम  १०००००    संघ 
समानीकरण 

 

11 मर्हका कन्त्क्षि मर्हका साक्षयरिा कानखर्न िार्कम   १०००००    संघ 
समानीकरण 

 

12 आमा सम्मान कायिक्रम   ७००००    संघ 
समानीकरण 

 

13 जे ष्ठ नार्गरक सम्मान कायिक्रम   १४००००    संघ 
समानीकरण 

 

14 एकक मर्हका सम्मान कायिक्रम   ८००००    संघ  
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समानीकरण 

 जम्मा  1727955   

 कख क जम्मा वडा न.9 प्रशासर्नक वाहे क  6063000   

 

वडा न.10 

ग.10.1 वडा कायािकय प्रशासर्नक  रि ( कायािकयको  प्रशासर्नक  रिमा जोर्डएकोके  वडा र्सर्कङमा नजोर्डने  ) 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ कायािकय सामग्री मसकन्े )   १८०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

२ परपर्रका, संरार, इन्टरने ट   ५०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

३ सवारी सािन इन्िन िथा ममिि   १००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

४ र्बद्यखि िथा  ाने पानी    ८०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

5 पखाँन्त्जगि ममिि    ५०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

६ ेैर्नक भ्रमण भत्ता    ४०००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

7  र्बर्बि    २००००० मखल्य अर्भवरृ्द्ध  

 जम्मा  700000   

ग.10.2 साना र्िना ममिि िथा आकन्त्स्मक कायि 

र्स.न नाम  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१ आकन्त्स्मक िथा ित्काक साना र्िना ममिि 
गनूिपने कामको कार्ग रु 

 300000 संघ समानीकरण  

 जम्मा  300000   

ग.10.3 पखाँन्त्जगि 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१  र्वरे न्र टोक हखे ै मखनाक टोक जाने  बाटो ड्रे न 

र्नमािण   

 

१०००००० 

संघ समानीकरण  

२  मनकामना टोक ड्रे न र्नरन्िरिा    ५००००० संघ समानीकरण  

३ गखरुङको घर हखे ै स्वास््य रौकी जाने  बाटो 
र्सङ्गक ड्रे न   

 

४००००० 

संघ समानीकरण  

४ न्त्जररन्त् म्िी  उत्तर वन क्षे र िर्ि  ड्रे न र्नरन्िरिा    ४००००० संघ समानीकरण  

5  पशखपिी नगर ढकन सर्हिको ड्रे न र्नरन्िरिा    ४००००० संघ समानीकरण  

6 पाण्डे  गाउं ड्रे न र्नमािण    ३००००० संघ समानीकरण  
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7 उन्निी रौक िक ररना पाण्डे को घर सम्म ड्रे न 
सर्हि बाटो स्िरोन्निी   

 

२००००० 

संघ समानीकरण  

8 होम बहाेखर थापाको घर ेे  ी से र्नहा¨को घर 
सम्म ड्रे न र्नमािण   

 

६००००० 

संघ समानीकरण  

9 भ खल्के  साििारे  कख वा पखन र्नमािण    १००००० संघ समानीकरण  

10 सखमन कख रुङ्रवाङको ेे  ी कृष्ण काकी सम्मको 
बाटो स्िरोन्निी   

 

१००००० 

संघ समानीकरण  

11 आरायिको घर पन्त्श्चम बाटो ेे  ी पूवि अगमको 
घर जाने  बाटो स्िरोन्निी   

 

१००००० 

संघ समानीकरण  

12 पेम पान्त्ख्रनको घर छे उमा कल्र्भट र्नमािण थप    १००००० संघ समानीकरण  

13 गजिमान राईको घर पन्त्श्चम काकी मन्त्न्ेर जाने  
बाटो स्िरोन्निी   

 

१००००० 

संघ समानीकरण  

14 ररगखवा मन्त्न्ेर भौर्िक र्नमािण  १००००० संघ समानीकरण  

 जम्मा  ४४०००००   

ग.10.4 कायिक्रम 

र्स.न न्त्शषिक  इकाई रकम स्रोि स्रोि 

१  र्हरक आ.र्ब. न्त्शक्षण सखिार र बाककक्षा 
ब्याबस्थापन   

 

२३३००० 

संघ समानीकरण  

२  जाकपा आ.र्ब. न्त्शक्षण सखिार र बाककक्षा 
ब्याबस्थापन   

 

२५०००० 

संघ समानीकरण  

३  भार्गरथ मा.र्ब. शर्नश्चरे  न्त्शक्षण सखिार    १००००० संघ समानीकरण  

४ बौि गखम्बा कक्षा संराकन    १००००० संघ समानीकरण  

5  र्कराि यखमा माङर्हम पिनपािन    १००००० संघ समानीकरण  

6 मर्हका उद्यमर्सक िार्कम    २५०००० संघ समानीकरण  

7 यखवा कन्त्क्षि    १००००० संघ समानीकरण  

8  ेर्कि कन्त्क्षि    १००००० संघ समानीकरण  

9 
 े ककख े थप   

 

५०००० 

   संघ 
समानीकरण 

 

10 र्बपन्न पररवार  ाने पानीको कार्ग कक र रपी 
र्नमािण थप   

 

२००००० 

   संघ 
समानीकरण 

 

 जम्मा  1483000   

 कख क जम्मा वडा न.10 प्रशासर्नक वाहे क  6183000   
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अनखसूरी (घ) 

वडाहरुको अल्या गने योजनाका र्ववरणहरु 

घ.1.1 वडा न.२ 

र्स.नं.  योजनाको नाम रकम 

वड
ा नं
. २

 1 काकापानी मागि स्िरोन्निी  200000 

2 शान्त्न्िमागि स्िरोन्निी 100000 

  जम्मा 300000 

 

घ.1.2 वडा न.3 

र्स.नं. योजनाको नाम रकम 

वड
ा नं
. ३

 

1 बैकन्त्ल्पक उजाि उज्याको सडक बत्ती  100000 

2 सामान्त्जक आिारभिू र्वद्याकय व्यवस्थापन  200000 

3  े म र्नरौकाको घर पखवि मेन भण्डारी कृर्ष मागि जोडने  बाटो ग्राभे क 100000 

4 सामान्त्जक आिारभिू र्वद्याकय संराकन िथा व्यवस्थापन  100000 

5 वडा नं. ३ को थखम्के  रोक पूवि बाटो ममिि  200000 

6 र्पपकरोक जनिा पैर्न ममिि िल्को  50000 

7 र्सराई 100000 

  जम्मा 850000 

 

घ.1.३ वडा न.४ 

र्स.नं. योजनाको नाम रकम 

१ शर्हे गे ट र्नमिण 150000 
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वड
ा नं
. ४

 
२ र्वपन्न नागररक एक घर एक शौराकय 135000 

३ 
भार्गरथ मा.र्व.  े कमैेान 

 

125000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जम्मा  410000 

 

घ.1.४ वडा न. ५ 

 

घ.1.५ वडा 
न. ६ 

 

 

घ.1.६ वडा 
न. ७ 

 

घ.1.७ वडा 
न. ८ 

र्स.नं. योजनाको नाम रकम 

वड
ा नं
. ५

 

1 गोपाक भट्टराईको घर जाने  बाटो ग्राभे क 50000 

2 र्मर्कजखकी मागि उत्तर बाटो ग्राभे क 50000 

3 माझीटोक गाउाँघर न्त्क्कर्नक ममिि 50000 

4 पौडे क रोक टे क बहाेखर र्िमाकको घर पन्त्श्चम बाटो ममिि  50000 

5 र्सराई िर्ि  150000 

६ अर्ि र्वपन्न पररवारकाई र्टन  ररे  100000 

  जम्मा  450000 

र्स.नं. योजनाको नाम रकम 

वड
ा नं
. 6

 १ गोपाक र्वश्वकमािको घर बाट आयिघाट जाने  सडक ग्राभे क 100000 

२ डोके टोक सडक ममिि 75000 

  जम्मा  175000 र्स.नं. योजनाको नाम रकम 

 वड
ा नं
. 7

 १ वडा नं. ७ र्भम राईको घर छे उ बाटो ग्राभे क 100000 

२ ७ नं. वडा कायािकय ड्रे न र्नमािण 345000 

  जम्मा  445000 

र्स.नं. योजनाको नाम रकम 

वड
ा नं
. ८

 

१ र्साँराइ  150000 

२ वडा नं. ८ यशोेाको घर छे उ के  ाि  ोकामा पखक ममिि  200000 

३ वडा नं. ८ बखद्ध मा.र्व. अगार्ड प्र ेे शको बाटो छे उ प ािक र्नमािण 150000 

४ र्मकन आिारभ खि र्वद्याकय  ाने पाने  ब्यवस्थापन 70000 

5  ाने पानी ररंग गाड्ने  काम आ.व. 2077।०७८ मा र्विरण गररएको 50000 
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घ.1.८ वडा न. ९ 

वडा.न. र्स.न योजनाको नाम रकम 

९ १ सीिा डााँस पैनी ममिि १००००० 
 जम्मा १००००० 
 

घ.1.९ वडा न. १० 

वडा 
नं. र्स.नं. योजनाको नाम रकम 

वड
ा नं
. १
० 

१ १० नं. वडा भरी सडक बत्ती जडान 1710000 

२ वडा नं. १० होम पाइप  ररे िथा जडान 200000 

३ रर्वन राइको घर अगाडीको बाटो एक िर्ी ड्रे न सर्हि ग्राभे क 350000 

४ 
पखष्प र्वष्टको घर हखाँेै र्संहवार्हर्न स्कख क र्नस्कने  बाटो  
स्िरोन्निी  

400000 

५ पेम पान्त्ख्रनको घर छे उ कल्भटि र्नमािण वडा नं. 10 400000 

६ कक िथा शौराकय र्नमािण 100000 

७ अमरहाट हखाँेै र्रवे णी मागिमा कज्वे  र्नमािण 125000 

८ वडा नं. १० को आिारभिू स्वास््य के न्र जाने  बाटो र्नमािण 500000 

  जम्मा 3785000 

 

 

नगरपार्कका अन्िगिि कायािन्वयन भई अल्या गने योजना 

अनखसूरी-घ-२ 

 

6 
नवर्नर्मिि आिारभिू स्वास््य भवनको कम्पाउण्ड र्नमािण र अन्य 

व्यवस्थापन  
425528 

  जम्मा  
1045528 
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र्स.नं. योजनाको नाम भ खक्तानीहखन बााँकी 
रकम 

१ जे ष्ठ नागररक भवन र्नमािण वडा नं. ३ 500000 

२ वडा नं ८ र ९ को र्समाना पखक  ण्ड कटान रोकथाम 200000 

३ वडा नं. १० पेम पान्त्ख्रनको घर छे उमा कल्भटि र्नमािण 100000 

४ वडा नं. ३ को आइिबारे मा शौराकय र्नमािण 460000 

५ कृर्ष र्संराइ  984000 

६ शखक्रबारे  सामखे ार्यक भवन र्नमािण वडा नं. ८ 115697 

७ डााँस  ोका िटबन्िन  1500000 

८ वडा नं. ५ र ६ कायािकय भवनमा पाटेशन िथा ्कास्टर  700000 

९ बाककल्याण मा.र्व. ममिि वडा नं. ७ 200000 

10 र्पपकरोक भोटे घखम्िी सडक कल्भटि र्नमािण िथा सडक ग्राभे क वडा नं. ३ 456653 

11 शर्नश्चरे  हाट ोका ड्रे न र्नमािण वडा नं. ९ 1000000 

12 डााँस सागर जाने  बाटो ममिि वडा नं. ६ 200000 

13 पथरी बहखमख ी क्याम्पस अगाडी सडक वत्ती जडान वडा नं. १ 300000 

14 डााँस  ोका िटबन्िन वडा नं. ९, ८  ण्ड  1375000 

15 ेे र्वगन्ज र्सराइ पैनी ममिि  वडा नं. २ 100000 

१६ र्पपकरोक  ाने पानी र्वस्िार वडा नं. ३ 63752 

1७ व्यपाररक कम््के क्स भवन र्नमािण वडा नं. १ १८१४१००० 

1८ डााँडा गाउाँ पाकि  र्ड.र्प.आर. वडा नं. ५  100000 

१९ र्डन्त्जटक नगर प्रोर्ाइक   796650 

२० पथरी उद्योग वान्त्णज्य संघ भवन र्नमािण वडा नं. २ 1019850 
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र्स.नं. योजनाको नाम भ खक्तानीहखन बााँकी 
रकम 

2१ 
वडा नं. १ मनकामना सामखे ार्यक वन र्ट्र हाउसस र्भर कािको र्पङ र न्त्र्के टी 
र्नमािण 

175000 

2२ रामजानकी मन्त्न्ेर ममिि संभार वडा नं. ५ 300000 

2३ जय प्रसाे ेखकाकको घर पन्त्श्चमबाट उत्तर ेन्त्क्षण सडक र्नमािण वडा नं. ९ 700000 

2४ हंस राईको घर हखाँेै वन िर्ि  जाने बाटो स्िरउन्निी वडा नं. २ 1500000 

2५ ्र्मक र्हिकोष  300000 

2६ बसोवास  व्यवस्थापन  1615312 

2७ र्वद्याकय कमिरारी िथा सहायक कमिरारी सहयोग कोष  500000 

2८ र्मकन आ.र्व. जग्गा  ररे वडा बजे ट सर्हि वडा नं. ८ 1300000 

29 स्थानीय  पाठ्यपखस्िक  782200 

30 वडा नं. १ न्त्स्थि वद्यशाका ममिि िथा र्नमािण 500000 

31 पाण्डे  टोक पखवि ककभटि र्नमािण वडा नं. ५ 500000 

32 ममिि संभार िथा स्िरोन्निी 3000000 

33 भ खक्तानी ठेन बााँकी अन्य योजना  2000000 

३4 वडा नं. ८ र ९ को र्समाना के  ाि  ोका पूक  ण्डमा र्र्र्कङ 274500 

३५ र्ाइनआटि अध्ययन ब्यबस्थापन (पंरायि मा.र्व.) अनखे ान 500000 

३६  े क मैेान र्नमािण वडा नं. ७ 500000 

३७ र्वद्यखर्िकरण  2000000 

३८ र्वपे व्यवस्थापन  3000000 

३९ कख शकरोक बजार टहरा र्नमािण 1000000 
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र्स.नं. योजनाको नाम भ खक्तानीहखन बााँकी 
रकम 

40 नसिरी ब्यवस्थापन (सव र्डर्भजन बन कायािकय पथरी) 1000000 

41 
वडा न.4 राम न्यौपाने को घर पन्त्श् रम गूाँराष रौक ेे न्त्  ८ र ९ को र्समाना 
हखाँेै राई डाडा जाने  वाटो स्िरोन् निी 

1500000 

42 र्वर्भन्न पखक  ण्डमा र्र्र्कङ 2000000 

43 नगर अस्पिाक र्वशे षज्ञ से वा कक्ष र्नमािण 1000000 

44 ेोहोकख शखक्रबारे  सडक काकोपरे  र्नमािण 4000000 

 जम्मा  58259614 

  

                     स्वास््य िर्ि  अल्या गनखिपने कायिक्रमको र्ववरण 

अनखसूरी – घ-3 

क्र.स. योजना/कायिक्रमको नाम रकम 

१ माहामारी रोग संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापन 200000 

२ मर्हकाहरुको आङ  स्ने  कायिक्रमको भ खक्तानी वााँकी  6850 
३ स्वास््यका कायिक्रमहरुको सर्मक्षा उत्कृष्ट स्वास््य संस्था पखरस्कार 114200 

४ रक्तसंरार सहयोग रकम प्रर्ि व्यक्ती रु. 2000 सम्म 200000 

५ स्वास््य शा ा िथा आिारभिू स्वास््य से वा के न्र संराकन  रि 62000 

६ नगर अस्पिाकबाट र्वशे षज्ञ से वा र्वस्िार 352500 

७ सामखे ार्यक मर्हका स्वास््य स्वयम से र्वका ठेवश मनाउने  र पखरस्कार 60000 

८ क्षयरोग र्वरार्महरुकाई पोर्षको  ाजा 75000 

९ क्षयरोग िथा कख ष्ठरोग र्वरामी पर्हरान कायिक्रम 200000 
१० र्वद्याकय स्वास््य न्त्शक्षा िथा स्वास््य प्रवद्धिन कायिक्रम 56000 
११  औषिी ढखवानी सामान्त्जक र्वकास िथा अन्य वैिक र ेैर्नक भ्रमण भत्ता समे ि 29800 
१२ DHIS को कार्ग कम््यूटर  ररे  88000 
१३ र्नन्त्ज अस्पिाक न्त्क्कर्नक प्रयोगशाका र्ामेसी अनखगमन िथा र्नयमन 100000 
१४ अस्पिाक जन्य र्ोहोर मैका व्यवस्थापन  200000 
 जम्मा 1744350 
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एघरौ नगरसभाबाि गटरएका नीतिगि lg0f{ox? 

!= /fli6«o lxtsf nflu ;sf/fTds ljrf/ lnO{ ljleGg sfnv08df s'g} k|jfx gu/L cfˆgf] Hofgsf] cfx'lt 

lbg'x'g] zlxbx? k|lt >4f~hnL k|s6 ug]{ lg0f{o ul/of] . 

२. ने पाकको संर्विान, 2072 को िारा 217 उपिारा (१) अनखसार पथरी शर्नश्चरे  नगरपार्ककामा ेे हाय बमोन्त्जम न्यार्यक 
सर्मर्ि गिन गने र्नणिय गररयो । 

 ेे हायिः 
 क. नगर उपप्रमख  ्ी ेे वीमाया का्के             - संयोजक 

  . कायिपार्कका सेस्य ्ी कल्पना े् ष्ठ           - सेस्य 
 ग. कायिपार्कका सेस्य ्ी पेम बहाेखर र्िमाक          - सेस्य 
 न्याय सर्मर्िको कार्ग कमिरारी नगरकायिपार्ककाको कायािकयबाट िोर्कए बमोन्त्जम हखने छ । 

३. स्थानीय सरकार सञ्चाकन  न,2074 को ेर्ा 22 अनखसार ेे हाय बमोन्त्जम के  ा सर्मर्ि, र्विायन सर्मर्ि, सखशासन 
सर्मर्ि गिन गने र्नणिय गररयो । 

 ेे हायिः 
 क. के  ा सर्मर्ि  
  १. वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ्ी  र्भम कख मार राई     -  संयोजक  
  २. कायिपार्कका/ वडा सेस्य ्ी  र्मना कख मारी िामाङ    -  सेस्य 
  ३. वडा नं २ वडा सेस्य ्ी रन्र कख मार राई     -  सेस्य 
  . र्विायन सर्मर्ि  
  १. वडा अध्यक्ष वडा नं.  २ ्ी  नैना राई     -  संयोजक  
  २. वडा नं १ वडा सेस्य ्ी सखरे श कख मार काकी     -  सेस्य 
  ३. वडा नं ६ वडा सेस्य ्ी शान्िा थापा     -  सेस्य 
   ग. सखशासन सर्मर्ि  
  १. वडा अध्यक्ष वडा नं.  ३ ्ी  र्वजय र्कम्बख     -  संयोजक  
  २. कायिपार्कका/ वडा सेस्य ्ी  िखकसा काकी     -  सेस्य 
  ३. वडा नं ८ वडा सेस्य ्ी बाबखराम रौिरी     -  सेस्य 
 

 उल्के न्त् ि सर्मर्िहरुमा सेस्य सन्त्रव नगरकायिपार्कका कायािकयबाट र्नणिय भइ िोर्कए बमोन्त्जम हखने छ । 

४= ky/L zlgZr/] gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] 

lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ ag]sf] 

cfly{s ljw]os @)&( :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] . 
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५= ky/L zlgZr/] gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;+lrtsf]ifjf6 s]xL /sd 

vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jg]sf] ljlgof]hg ljw]os @)&( :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] 

. 

^= cf=j=@)&(÷)*) sf nflu sfo{kflnsfjf6 kfl/t eO ul/dfdo ;efdf k]z u/]sf] gLlt,jh]6 tyf 

of]hgf÷sfo{qmd  sfof{Gjog ug{ ljlgof]hg /sd :jLs[lt ug]{ lg0f{o ul/of] 

&= rfn' cf=j @)&*÷@)&( df vl/b ;Demf}tf eO{ sfof{Gjog cj:yfdf /x]klg :yfgLo ;b:o lgjf{rg @)&( 

a}zfv #) ut] ePsf] sf/0f sfo{ ;DkGg x'g g;s]sf -z;t{ cg'bfg jfx]s_ sf of]hgf tyf sfo{qmdnfO{ 

@)&( kf}if d;fGt ;Dd Dofb yk ug]{ ;fy} rfn' cfly{s jif{sf] cGTodf s'g} ;|f]tsf] /sd vr{ geO afFsL 

/xg uPdf pQm /sdjf6 cf=j= @)&(÷)*) df sfof{Gjog x'g] u/L of]hgf÷sfo{qmd 5gf]6 ug]{ clwsf/ 

gu/ k|d'vnfO{ lbg] lg0f{o ul/of] .   

*= ldlt @)&* kmfNu'g )* ut] b]lv @)&( c;f/ * ut] ;Dd gu/sfo{kflnsf a}7saf6 ePsf lg0f{ox? 

cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

(= P3f/f} gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] of]hgf tyf sfo{s|dx?sf] afF8kmFf6 :jLs[t u/L ;f] 

cg';f/ sfo{s|d sfof{Gjog ug]{ u/fpg] clwsf/ gu/ sfo{kflnsfnfO{ lbg] lg0f{o ul/of] .  

!). पथरी शर्नश्चरे  वडा नं १ न्त्स्थि र्रौक पन्त्श्चम - ेन्त्क्षण , यकम्बर रौक ेन्त्क्षण, यकम्बर रोकबाट पथरी 
बहखमख ी जाने  बाटो पूवि, क्याम्पस छे उाँ पथरी  ोका ेे न्त्  बखद्धरौक जाने  बाटो उत्तर रार र्कल्कार्भरको 
अन्ेाजी ५ हे क्टर जर्मनकाई ्ी पञ्चायि मा.र्व.के  संरक्षण गेै आएकोमा अवउप्रान्ि उक्त जग्गा पथरी 
शर्नश्चरे  नगरपार्ककाके  संरक्षण गने साथै सो जग्गामा संरक्षक संस्थाको साझे ेारीमा र् हररि पाकि  र्नमाणि 
गने र्नणिय गररयो । 

!!= ky/L zlgZr/] gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no tyf j8f sfof{nox?df sfo{/t sd{rf/Lx?nfO{ 

sfo{jf]em tyf sfof{no ;do eGbf yk ;do sfdsfh ;Dkfbg u/]jfkt dgf]jnj[l4sf] nflu sfo{ljlwn] 

Aoj:yf u/]adf]lhd sfo{;Dkfbgsf] ;'rssf cfwf/df lg0f{o u/L !) Ü b]lv @) Ü ;Dd cltl/Qm 

k|f]T;fxg eQf lbg] Aoj:yf ug]{] lg0f{o ul/of] .  

!@= gu/kflnsfsf] cfof]hgfx? ;+rfng ubf{ pkef]Qmfn] !% k|ltzt hg;xeflutf h'6fpb} cfPsf]df cf=j= 

@)&(÷)*) sf] nflu :jLs[t gLlt tyf sfo{qmd adf]lhd cf=j=@)&(÷)*)  df !% k|ltzt b]lv $) 

k|ltzt ;Dd ef}lts k"af{wf/sf cfof]hgfx? -nlIft au{, ljWofno, tyf sfof{no afx]s_ sfof{Gjog ubf{ 

nfut ;xeflutf /xg] Joj:yf sfof{Gjog x'g]5 . ? !) nfv eGbf a9L nfut ePsf of]hgfx? pkef]Qmf 

;ldltjf6 gu/fpg] / To:tf of]hgfx? gu/ sfo{kflnsf sfof{noaf6 7]Ssf k|s[of af6 sfof{Gjog u/fpg] 

lg0f{o ul/of] .  
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!#= gu/kflnsf sfof{nodf laleGg ;dodf ;]jf s/f/df s/f/ ;Demf}tf u/L sfdsfh nufPsf 

sd{rf/Lx?nfO{ e'QmfgL ul/Psf] kfl/>lds vr{ cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

!$= gu/kflnsfsf] gu/;efaf6 ug'{kg{] lg0f{o tTsfn} sfof{Gjog u/L lgsf; lng'kg{] ePdf / tTsfn 

gu/;efsf] a}7s ga;]sf] jf a:g g;Sg] cj:yfdf ;d]t sfo{kflnsf a}7sjf6 lg0f{o u/L sfof{Gjog ug{ 

/ o;/L lg0f{o ul/Psf] ljifo cg'df]bgsf] nflu gu/;efdf k]z ug]{ u/L gu/ k|d'vnfO{ clwsf/ lbg] lg0f{o 

ul/of] . 

 

!%= P3f/f}+ gu/ ;efaf6 ljlgof]lht lzif{sut vr{ ubf{ s]xL yk36 x'g] ePdf jf ;+zf]wg ug{ cfaZos 

/x]df gu/sfo{kflnsfsf] a}7saf6 lg0f{o u/L sfof{Gjog ug{ clwsf/ lbg]]  lg0f{o ul/of] .  

 

!^=ky/L zlgZr/] gu/kflnsfsf] cf=j= @)&(÷)*) sf] jh]6 of]hgf, sfo{qmd tyf gu/;efsf]  lg0f{ox? 

;d]t ;+nUg u/L jflif{s gu/ ljsf; of]hgf k':ts k|sfzg ug]{ /  k|sflzt gu/ ljsf; of]hgf k':tsdf 

ljj/0f km/sk/L l¢ljwf pTkGg ePdf gu/;efsf] ;Ssn k|ltnfO{ g} cfwf/ dfgL of]hgf tyf sfo{qmd 

;+rfng ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

!&= ky/L zlgZr/] gu/kflnsfnfO{ kfrf}+ gu/;ef af6 k"0f{vf]k ;'lglZrt gu/kflnsf 3f]if0ff ul/ 

sfo{Gjogsf] cj:yfdf /x]sf]n] k"0f{vf]k ;'lglZrt tyf lbuf]kgf gu/ 3f]if0ff ug]{  lg0f{o ul/of] .  

 

!*= o; gu/kflnsf If]qdf :yfoL a;f]jf; /x]sf &) jif{ pd]/ k'/f ePsf h]i7gful/s ;fy} k"0f{czQm 

gful/sx? c:j:Yo eO pkrf/sf] nflu k|b]z leqsf] c:ktfn hfg'k/]df PDa'n]G; ef8f gu/kflnsfn] 

pknJw u/fpg klxnf] gu/;efjf6 lg0f{o eO cf=j= @)&*÷)&( df ;d]t pknJw u/fpFb} cfPsf]df 

cf=j= @)&(÷)*) df lg/Gt/tf lbg] lg0f{o ul/of] . 

 

!(= o; gu/kflnsf If]qdf :yfoL a;f]jf; /x]sf gu/af;Lx? d[uf}nf, SofG;/, d'6' -d'6' /f]u ;DalGw ;fdfGo 

cf}iflw k|of]u afx]s pkrf/ ug'{kg]{ cj:yf /x]df _ af]gDof/f], :kfOgns8 OGhf]/L, cNhfOd/, l;sn ;]n 

Plgldof ,kfls{g;G; /f]u / x]8 OGHf'/Lsfjf6 c:jf:Yo /xL pkrf/ ug'{ kg]{ 8fS6/sf] l/kf]6{ ;+nUg /fvL 

lgj]bg k]z x'g cfPdf ? !% xhf/ Ps k6ssf nflu pkrf/ vr{ lbOb} cfPsf]df lg/Gt/tf lbg] lg0f{o 

ul/of] . 

 

@)= nf]s ;]jf cfof]uaf6 l;kmfl/; eO xfn ky/L zlgZr/] gu/kflnsfdf sfo{/t :yfgLo txsf sd{rf/LnfO{ 

cf=j= @)&^.)&& b]lvg} e'StfgL ug{ of]ubfgdf cfwf/Lt lgj[tLe/0fsf] /sd ;~rosf]ifdf sfof{nodf 

k7fpg] lg0f{o ul/of] . 

 

@! cf j= @)&*÷)&( df ky/L zlgZr/] gu/kflnsf v08df kg]{ 8fF;vf]nfsf] gbLhGo kbfy{ pTvGg tyf 

;+sngsf] nflu ? !,!^,@),#%@.— -Eof6 jfx]s_ df sfg]kf]v/L la P08 la sG:6«S;g n] sjf]n u/L 

gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no;Fu ;Demf}tf eO pQm /sd sfof{nodf bflvnf u/]sf]df vf]nfIf]qsf :yfgLo 

jfl;Gbfsf] cj/f]wsf sf/0f pTvGg ug{ ;d:of ePsf]n] ;xlhs/0f ug{  7]sbf/ kIfjf6 dfu eO 

mailto:!!%5e@)#%@.—
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;DalGwt  j8f sfof{no tyf gu/kflnsfjf6 k6s k6s ;xlhs/0f ubf{ ;d]t :yfgLo jfl;Gbfx?jf6 

pTvGgsf] nflu cj/f]w sfodg} /x]sf] . sfof{nojf6 pTvGgsf nflu Ohfht lbPsf] gbLhGo kbfy{sf] 

kl/df0f j/fa/ pTvGg ug{ glbPsf] sf/0f sjf]nstf{n] k6s k6s /sd lkmtf{ dfu u/L lgj]bg k]z 

u/]sf] x'Fbf k|fljlwsn] k]z u/]sf] k|ltj]bg cg';f/ pTvGg ePsf] kl/df0f 36fO pTvGg x'g g;s]sf] 

kl/df0f cg';f/sf] /sd sfg]kf]v/L la P08 la sG:6«S;gnfO{ lkmtf{ ug{ sfo{kflnsfjf6 lg0f{o eO k]z 

x'g cfPsf]n] k|fljlws k|ltj]bgsf] cfwf/df k]z ePadf]lhd lkmtf{ ug'{kg]{ b]lvPsf] /sd ? 

^$,%#,&&^.^^ cIf?kL rf};7L nfv qLkGg xhf/ ;ft ;o 5ofxt/ ?k};f 5 5 k};f sfg]kf]v/L la=P08 

la sG:6«S;gnfO{ cf=j= @)&(÷)*)  sf] ljlgof]lht jh]6af6 lkmtf{ e'QmfgL lbg] lg0f{o ul/of] . 

 

@@= ky/L zlgZr/] gu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nojf6 onDj/sf] d'lt{ vl/b sfo{sf] nflu b/efpkq 

cfJxfg x'Fbf Go" u+uf hd'gf 6«]8 P08 hg/n ;Knfo;{ sf7df08f}, ;f]nf/ ;kmf phf{ sDkgL 

k|f=ln=sf7df08f}, ;f]nf/ phf{ ;Knfo;{n] b/efpkq vl/b u/]sf] . pQm  

 

     b/efpkq vl/b ubf{ b/efpkq hdfgt w/f}6L vftfdf bflvnf ug'{ kg]{df e'nj; ;+lrtsf]if vftfdf 

bflvnf u/]sf] x'Fbf pQm /sd ;+lrtsf]if vftfjf6 w/f}6L vftfdf 6«G;km/ u/L b/efpkqbftfnfO{ 

lgodfg';f/ lkmtf{ ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

@#= ky/L zlgZr/] gu/kflnsfsf] /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf (RIAP)   tof/ ug{ k|b]z k|lzIf0f s]Gb|jf6 TOR -

zt{;Gbe{_ ;lxt k|fKt ePadf]lhd ky/L zlgZr/] gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no / OlG6u|6]8 :6l8h P08 

l/;r{ ;]G6/ k|f=ln= aLr ;Demf}tf ePcg';f/ clGtd k|ltj]bg gu/sfo{kflnsfjf6 :jLs[t eO k]z x'g 

cfPsf] x'Fbf cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

@$= ky/L zlgZr/] gu/kflnsf j8f g+ ! ky/L jhf/ b]lv ;'gjifL{ gu/kflnsfsf] 8fOlgof x'Fb} ef/t l;dgf 

l;S6Lgfsf hf]8g] ky/L 8fOlgof ;8s lh0f{ eO PDa'n]G;, bdsn nufotsf ;jf/L ;fwg cfjthfjt 

ug{ g;Sg] cj:yf /x]sf] . pQm ;8ssf] ky/L zlgzr/] gu/kflnsf If]qdf j;f]jf; ug]{ :yfgLo 

jfl;Gbfx?jf6 gu/kflnsfdf ;8s sfnf]kq] lgdf{0fsf] nflu k6s k6s dfu ug'{ ePsf]n] >L ;8s 

k"jf{wf/ tyf zx/L ljsf; dGqfno ;fy} ef}lts k"jf{wf/ dGqfno k|b]z g+ ! ;dIf ky/L 8fOlgof ;8s 

sfnf]kq] lgdf{0f ul/lbg cg'/f]w ug]{ lg0f{o ul/of]  

 @%=ky/L zlgZr/] j8f g+ @ df /x]sf] ky/L gu/c:ktfndf @$ 306f ;]jf k|jfx x'Fb} cfPsf] . o; 

gu/kflnsf If]qdf :yfoL j;f]jf; ug]{ gu/sf jfl;Gbfx? k|;'tL ;]jfsf nflu gu/c:ktfn cfpFbf / 

aRrf k}bfeO 3/kmsL{ hfFbf PDa'n]G; ;]jf÷ef8f gu/kflnsfjf6 pknJw u/fpg] lg0f{o ul/of] . 
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क्र.स. नाम थर वडा नं. पे सम्पकि  नं कैर्र्यि 

1 ्ी मोहन प्रसाे िखम्बापो 2 प्रमख  9842533444   

2 ्ी ेे वीमाया का्के  6 उप प्रमख  9852087222   

3 ्ी र्भम कख मार राई 1 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9842188840   

4 ्ी नैना राई 2 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9819309448   

5 ्ी र्वजय र्कम्बख 3 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9842136454   

6 ्ी कोकनाथ न्यौपाने  4 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9852067412   

7 ्ी रे िे न्र  ड्का 5 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9842044045   

8 ्ी कृष्ण कख मार बस्ने ि 6 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9816316362   

9 ्ी उद्धवराज बस्ने ि 7 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9852088869   

10 ्ी नर्वन काकी 8 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9842034915   

11 ्ी र्वर बहाेखर राई 9 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य  9816323144 
 

12 ्ी न्त्जबन  र्िवडा 10 वडा अध्यक्ष/न.स. सेस्य 9852023935   

13 ्ी सीिा भ खसाक ेजी 2 कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9817305478 
नगर सभाका 
सेस्यहरुके  आर्ख  
मध्ये बाट र्नवािन्त्रि 
गरे का मर्हका सेस्य 

14 ्ी कल्पना े् ष्ठ  4 कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9842088944 

15 ्ी िखकसा काकी 5 कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9825362037 

16 ्ी शान्िा योङहाङ 8 कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9810419538 

17 ्ी र्मना कख मारी िामाङ 10 कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9805392755 

18 ्ी अञ जना ेजी ३ कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9819353089 ेर्कि वा 
अल्पसंख्यक 

समखे ायबाट 

 

19 ्ी पेमबहाेखर र्िमाक ६ कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9842328261 

20 ्ी र्वरध्वज ने पाकी र्साँवा 1 कायिपार्कका सेस्य/न.स. सेस्य 9842098629 

21 ्ी आरिी र्बश्वकमाि 1 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9825323832   

22 ्ी बसखन्िरा गखरुङ 1 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9810538031   

23 ्ी सखरे श काकी 1 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9862076831   

24 ्ी पखणि बहाेखर काकी 1 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9813526045   

25 ्ी अन्त्म्बका र्कम्बख 2 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9819314305   

पथरी शर्नश् ररे  नगरपार्कका 
नगर कायिपार्कका 
पथरी, मोरङ, १ नं. प्र ेे श 

र्नवािन्त्रि जनप्रर्िर्नर्िहरुको र्ववरण 

व्यवस्थार्पकीय अंग (नगर सभा गिन) 
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26 ्ी न्त् कनाथ न्त्घर्मरे  2 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9842245600   

27 ्ी रन्र कख मार राई 2 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9817314212   

28 ्ी सम्झना ने पाकी 3 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9811058035   

29 ्ी झन्के श्वरी अर्िकारी 3 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9842123458   

30 ्ी रन्र प्रकाश रे म्जोङ 3 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9812309289   

31 ्ी टंक प्रसाे पराजखकी 3 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9813210715   

32 ्ी र्मना र्वश्वकमाि  4 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9807045935   

33 ्ी उपे न्र बहाेखर काकी  4 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9862130429   

34 ्ी भक्त बहाेखर रावि 4 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9842084776   

35 ्ी र्बना पररयार 5 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9804004489   

36 ्ी र्वनयराज र्िन्त्म्सना 5 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9800962851   

37 ्ी ठेक बहाेखर मगर 5 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9815398787   

38 ्ी उज्वकिा बयककोटी 6 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9868789533   

39 ्ी शान्िा थापा 6 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9819368446   

40 ्ी र्वष्णख कख मार र्कम्बख 6 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9818711085   

41 ्ी र्वजय मण्डक रन्रवंशी 6 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9805334707   

42 ्ी उषा कम्जे क 7 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9818170601   

43 ्ी सपना राई 7 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9845450370   

44 ्ी मन्त्ण कख मार र्कम्बख 7 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9816397072   

45 ्ी नरे श बहाेखर राई 7 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9819052694   

46 ्ी न्त्शव कख मारी र्वश्वकमाि 8 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9818999983   

47 ्ी बाबखराम रौिरी 8 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9862045087   

48 ्ी झमक बहाेखर र्कम्बख 8 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9810443262   

49 ्ी कृष्ण माया ने पाकी ेजी 9 वडा सेस्य/न.स. सेस्य ९८००९८४२७४   

50 ्ी मन्जख राई   9 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9742310958   

51 ्ी जंग बहाेखर काकी  9 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9800974035   

52 ्ी गणे श र्कम्बख  9 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9869733552   

53 ्ी मन कख मारी र्वश्वकमाि 10 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9810510849   

54 ्ी ठेक बहाेखर काकी 10 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9804040287   

55 ्ी र्वर बहाेखर बस्ने ि 10 वडा सेस्य/न.स. सेस्य 9808404223   

56 प्र.प्र.अ. ्ी कक्ष्मी प्रसाे  रे क           सन्त्रव 9852062111   

 


