
 

  



 

मेरो भनाई 

 

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी पररवततनका लागग नेपाली जनताले पटक पटक गरै्द आएका ऐगतिागिक जन 
आन्त्र्दोलन, िशस्त्र िंघर्त, त्याग र गौरवपूर्त बगलर्दानद्वारा दर्दगो शान्न्त्त, िशुािन, हवकाि र िमहृिको आकांक्षा 
पूरा गनत िंहवधान िभाबाट नेपालको िंहवधान २०७२ अिोज ३ गते जारी भई कायातन्त्वयनमा आएको िन्त्र्दभतमा 
िोिी िंहवधानको भावना र ममत अनिुार िामी स्थानीय तिको गमगत २०७९ वैशाख ३० गते िम्पन्न र्दशौँ 
गनवातचनबाट गनवातन्चत भई िंघीयता कायातन्त्वयन गने चरर्मा छौं । स्थानीय तिको गनवातचनलाई गनष्पक्ष, 
स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित तवरले िम्पन्न गनत योगर्दान गनुतिनुे िम्पूर्त िरोकारवाला गनकायिुममा िादर्दतक 
धन्त्यवार्द ज्ञापन गर्दतछु । हवगभन्न चरर्मा भएको जन आन्त्र्दोलन तथा शान्न्त्तपूर्त आन्त्र्दोलनमा आफ्नो अमूल्य 
जीवनलाई बगलर्दान गने वीर शहिर्दिुमप्रगत िादर्दतक श्रिािमुन र उच्च िम्मान अपतर् गर्दतछु । 

स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा (१९) वमोन्जम िभा िञ्चालनका लागग बैठक बोलाई िोिी 
ऐनको र्दफा (७१) मा भएको व्यवस्था गत आ.व.को राजस्व र व्ययको यथाथत हववरर्, चालू आ.व. को अन्न्त्तम 
िम्ममा िनुे आम्र्दानी र खचतको िंशोगधत अनमुान तथा आगामी आ.व.को योजना तथा कायतक्रम र आय व्ययको 
अनमुागनत हववरर् अिार १० गतेगभरै नगर िभामा पेश गरी िो गमगतपगछ हवगभन्न गमगतमा बिेको नगर िभा 
बैठकबाट र्दफावार ुमपमा छलफल गरी प्राप्त िझुाव तथा जनताको माग र आवश्यकताको केिी िर्दिम्म 
िम्वोधन गरी आ.व. २०७९/०८० को वाहर्तक नीगत, बजेट तथा कायतक्रम गमगत २०७९ अिार १५ गते 
स्वीकृत गररएको छ । 

नेपालको िंहवधानको धारा २१४ वमोन्जम कायतकाररर्ी अगधकार, धारा २१७ वमोन्जम न्त्याहयक अगधकार, धारा 
२१९ वमोन्जम स्थानीय तिको कायतकाररर्ी िम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था िंघीय कानून वमोजम िनुे व्यवस्था, धारा 
२२१ वमोन्जम व्यवस्थाहपकीय अगधकारको व्यवस्था रिेको छ। िंहवधानको धारा २३२ वमोन्जम िंघ, प्ररे्दश र 
स्थानीय ति बीचको िम्बन्त्ध ििकाररता, ििअन्स्तत्व र िमन्त्वयको गििान्त्तमा आधाररत रिी आ.व. 
२०७९/०८० को बजेट, नीगत तथा कायतक्रमको कायातन्त्वयन गने व्यवस्था गररएको छ । 

न्त्यून आन्त्तररक आय, हवकट भौगोगलक अवस्था, नगरवािीका अिीगमत माग र आवश्यकता तथा अपेक्षाको 
बाबजरु्द पगन आम नगरवािीको चािना अनिुार "िामी िबैको चािना, िमिृ गिहिचरर्को लागग दर्दगो हवकाि 
योजना" भन्न ेमूल नारालाई िाथतकता दर्दन उपलब्ध स्रोत िाधनको अगधकतम पररचालन गने व्यवस्थाका लागग 
आ.व. २०७९/०८० बजेट, नीगत तथा कायतक्रम तजुतमा गररएको छ । 

स्थानीय तिको र्दशौँ गनवातचन पगछको िाम्रो पााँच वरे् कायतकालको पहिलो नगर िभा तथा र्दशौं नगर िभाबाट 
आ.व. २०७९/०८० को लागग वाहर्तक नीगत, बजेट तथा कायतक्रम िाथै नीगतगत गनर्तयिुम स्वीकृत गरी 
पसु्तक प्रकाशन गने कायतमा अतलुनीय िियोग पयुातउन ुिनुे आम नगरवािी, नगर िभाका िर्दस्यज्यिुुम, प्रमखु 
प्रशािकीय अगधकृतज्यू लगायत िम्पूर्त कमतचारीज्यूिुमप्रगत िादर्दतक धन्त्यवार्द तथा आभार प्रकट गर्दतछु । 

 

               तेजन खनाल 

  नगर प्रमखु 

 

 

 
 



 
 
 

मेरो भनाई 
 
 

नगरवािीिुमका ईच्छा, चािाना, माग र आवश्यकतालाई मध्येनजर गरी जनआकांक्षाको पररपूर्त गनत स्थानीय 
िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६७ वमोन्जम टोलभेलारे्दन्ख कायतपागलकाको बैठकिम्मका बजेट 
तजुतमाका चरर्िुम पूरा गरी कायतपागलकाबाट स्वीकृत गराई अिार १० गतेगभर आगामी आ.व. को बजेट तथा 
कायतक्रम िभामा पेश गनुतपने कानूनी व्यवस्था वमोन्जम अिार १० गते िभामा पेश गरी िो गमगतपगछ हवगभन्न 
गमगत तथा िमयमा भएका िभाका बैठकबाट र्दफावार छलफल गरी िरोकारवाला िबैको िझुाव िमेत िमावेश 
गरी आगामी आ.व. २०७९/०८० को वाहर्तक कायतक्रम तथा बजेट गमगत २०७९ अिार १५ गते र्दशौं नगर 
िभाबाट स्वीकृत गररएको छ ।  

यि नगरपागलकाको आ.व. २०७९/०८० को वाहर्तक कायतक्रम तथा बजेट तजुतमा गर्दात नेपालको िंहवधान, 
स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४, अन्त्तर िरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय तिको वाहर्तक 
योजना तथा बजेट तजुतमा दर्दग्र्दशतन, २०७४ (पररमान्जतत), वमोन्जम योजना तथा बजेट तजुतमा िम्बन्त्धमा 
गनधातरर् गरेका आधार तथा योजना तजुतमाका चरर्िुम, दर्दगो हवकाि लक्ष्यले िमेटेको रर्नीगत, िम्बन्न्त्धत 
मन्त्रालयगत तथा हवभागीय नीगत, गनरे्दशन र अन्त्य प्रचगलत कानून िमेतलाई आत्मिात गरी नगरगभरको न्शक्षा, 
स्वास््य, आवाि, रोजगारी, कृहर्, पयतटन, जलस्रोत, आगथतक, भौगतक र िामान्जक पूवातधारको हवकाि, िशुािन, 
लैहिक िमानता, ऐगतिागिक, परुातान्त्वक, धागमतक र िांस्कृगतक क्षेरको िंरक्षर् गरी भार्ा, कला र िाहित्यको 
िंरक्षर् र व्यवस्थापन गने जस्ता हवर्यिुम प्राथगमकतामा राखी आ.व. २०७९/०८० को वाहर्तक बजेट तथा 
कायतक्रम तजुतमा गररएको छ । 

आ.व. २०७९/०८० को बजेट तथा कायतक्रम तयारी, स्वीकृती र पसु्तक प्रकाशन गनत मागतगनरे्दश गनुतिनुे 
आर्दरर्ीय नगर िभाका िभाध्यक्ष तथा नगर प्रमखुज्यू, नगर िभा िर्दस्यज्यूिुम, प्रमखु प्रशािकीय अगधकृतज्यू 
लगायत िम्पूर्त कमतचारीज्यूिुम, नगरवािी तथा यि कायतमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ुमपमा िंलग्न िनु ुिनुे िम्पूर्त 
िरोकारवाला व्यन्ि, िंघ, िंस्था, राजनैगतक र्दल तथा गनकायमा िादर्दतक धन्त्यवार्द ज्ञापन गरै्द यिको िफल 
कायातन्त्वयन गरी दर्दगो प्रगतफल िागिल गरै्द "िामी िबैको चािना, िमिृ गिहिचरर्को लागग दर्दगो हवकािको 
योजना" लाई िाथतक ुमप दर्दन िियोग गनुतिनुे छ भन्ने दृढ हवश्वाि गरेको छु ।  

केर्दार बाब ुबस्नेत 

नगर उपप्रमखु 
  



 

 

मेरो भनाई 
 
 

गिहिचरर् नगरपागलकाको र्दशौँ नगरिभाबाट आगथतक वर्त ०७९।०८० को नीगत र कायतक्रम एवं बजेट पाररत 
भएका छन ् । र्दशौँ नगर िभाबाट पाररत नीगत र कायतक्रमले नगरबािीको अपेक्षा परुा गनत प्रयाि गरेको 
भएतापगन िबै नगरबािीको आकांक्षा िमेहटन िहकएको छैन । स्रोत र िाधनको िीगमताका कारर् िवै 
आकांक्षा र इच्छा एकै आगथतक वर्तमा िमेट्न िहकने अवस्था जिाकिी पगन रिरै्दन । नगरबािीबाट हवगभन्न 
टोल बस्ती र स्थानबाट भेला र छलफलको माध्यमबाट ल्याईएका नीगत तथा कायतक्रमले क्रमश प्राथगमकता 
पाउने नै छन ्। पाररत नीगत, कायतक्रम र बजेटलाई िमेटेर आगथतक वर्त २०७९।०८० को नीगत, कायतक्रम र 
बजेट नामक पनु्स्तका प्रकाशन िनु लागेको छ । प्रकाशन िनुे पनु्स्तकाबाट नगरबािीको जान्न पाउने िकको 
केिी िर्दिम्म िंबोधन िनुका िाथै नीगत, कायतक्रम र बजेट कायातन्त्वयनमा िियोग पगु्ने अपेक्षा गलएको छु । 
िामीिाँग प्राप्त िीगमत स्रोत र िाधनका बीच उच्चतम ्प्राथगमकताका कायतकक्रमिुमलाई स्थान दर्दने मान्त्यतालाई 
अहिकार गरी नीगत, कायतक्रम र बजेट तयार भएकोले प्राथगमकताका कायतक्रमले स्थान पाएका छन ्भन्ने कुरामा 
म पूर्त हवश्वास्त छु ।  

यि पनु्स्तकामा िमेहटएका कायतक्रमिुमको कायातन्त्वयन प्रभावकारीुमपमा भएमा िामीले प्राथगमकता अनिुार छनौट 
गरेका योजना एवं कायतक्रमले िाथतकता पाउने छ भन्ने कुरामा िामी प्रष्ट िनु ुपर्दतछ । यी नीगत र कायतक्रमको 
िफल र गरु्ात्मक कायातन्त्वयनका लागग िम्पूर्त जनप्रगतगनगध एवं कमतचारी र्दबैु पक्षको जााँगर रिन ुपर्दतछ भन्ने 
कुरामा मेरो दृढ हवश्वाि रिेको छ । यि प्रकारका दृढताले नगरमा िशुािन एवं िर्दाचार ल्याउन ठूलो मद्दत 
गने कुरामा पगन धेरै िर्दिम्म हवश्वस्त िनु िहकन्त्छ । 

आगथतक वर्त २०७९।०८० को नीगत कायतक्रम तथा बजेट गनमातर्रे्दन्ख स्वीकृगतको चरर्िम्म िियोग र िझुाव 
प्रर्दान गनुतिनुे नगर प्रमखुज्यू, उपप्रमखुज्यू, वडा अध्यक्षज्यू एवम ् िभाका िम्पूर्त िर्दस्य लगायत यि 
नगरपागलकाका िम्पूर्त कमतचारी गमरिुम प्रगत आभार तथा धन्त्यवार्द व्यि गर्दतछु ।अन्त्तमा, नगरपागलकाको 
िेवालाई अझ प्रभावकारी, चसु्त, पारर्दशी र िेवाग्रािीमैरी बनाउने प्रगतबिता व्यि गर्दतछु ।  

 

हवनोर्द कुमार र्दािाल 

प्रमखु प्रशािकीय अगधकृत 
 



     दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                         [1] 
 
 

 

दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत  तथा कार्िक्रमहरु 
 

नगर सभाको कार्िक्रम : २०७९।३।१०    
 

1. तसर्िचरण नगरपातिका ओखिढुङ्गाका प्रमखु एवं नगर सभाका सभाध्र्क्ष श्री तेजन 
खनािज्रू्को बैठक हिमा आगमन हनुसाथ सबै सभासद्, कमिचारी तथा 
सञ्चारकमीहरु आ-आफ्नो स्थानमा उठेर सम्मान ब्र्क्त गरी रार्िर् धनु बजाइर्ो । 

2. सम्मान सर्हतको रार्िर् धनु बजे पश्चात नगर प्रमखु श्री तेजन खनािज्रू्िे सभाप्रतत 
सम्मान प्रकट गरी दशौँ नगर सभाको सभाध्र्क्षको आशन ग्रहण गनुि भर्ो । 

3. सभाध्र्क्षबाट अनमुतत तिइि प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत श्री र्वनोद कुमार दाहाििे 
दशौँ नगर सभाको कार्िसूची प्रस्ततु गनुि भर्ो । 

4. नगर प्रमखु एवं नगर सभाका सभाध्र्क्ष श्री तेजन खनािज्रू्िे सभािाइि देहार् 
अनसुार सम्बोधन गनुिहुुँदै दशौँ नगर सभामा आ.व. ०७९/८० को नीतत तथा 
कार्िक्रम प्रस्ततु गनुि भर्ो ।  
 

 सभाध्र्क्षज्रू्को सम्बोधन, प्रस्ततु नीतत तथा कार्िक्रम :  
 

नगरपातिकाका उपप्रमखुज्रू्, 

नगर सभाका सभासदज्रू्हरु।  
 

र्स नगरपातिकाको दशौँ नगर सभामा हाम्रो तनमन्त्रणािाई स्वीकार गरी पाल्न ु भएका 
नगर सभाका सभासदज्रू्हरु िगार्त सम्पूणि महानभुावहरुमा तसर्िचरण नगरपातिकाको 
तर्ि बाट र मेरो व्र्क्तक्तगत तर्ि बाट हार्दिक स्वागत तथा सम्मान व्र्क्त गदिछु ।  
 

‘‘हामी सबैको चाहना, समिृ तसर्िचरणको िातग र्दगो र्वकासको र्ोजना’’  भन्ने मूि 
नाराका साथ तसर्िचरण नगरपातिकाको नगर प्रमखुको हैतसर्तिे सम्मातनत सभा समक्ष 
आगामी आतथिक वषि ०७९।०८० को नीतत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि पाउदा अ्र्न्त्त 
गौरव महशसु गरेको छु ।  
 

सविप्रथम संघीर् िोकताक्तन्त्रक गणतन्त्रा्मक राजनैततक व्र्वस्था प्रातिका िातग र्वतभन्न 
चरणमा भएको जनआन्त्दोिन तथा शाक्तन्त्तपूणि आन्त्दोिनमा आफ्नो अमूल्र् जीवनिाई 
बतिदान गने आदरणीर् वीर शहीदहरुप्रतत उच्च सम्मान तथा हार्दिक श्रिाञ्जिी अपिण 
गदिछु । 
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आन्त्दोिनका घाइते र बेपत्ता नागररकहरुप्रतत उच्च सम्मान र पररवारप्रतत गर्हरो 
सहानभुतूत प्रकट गदिछु।कर्ठन पररक्तस्थततहरुमा पतन ्र्ाग र नेतृ् व प्रदान गनुिहनेु 
आदरणीर् अग्रज राजनीततज्ञहरुप्रतत उच्च सम्मान व्र्क्त गदिछु। 
 

२०७२ साि आक्तिन २ गते नेपािको संर्वधान जारी भएपतछ दोस्रो पटक वैशाख ३० 
गते संघीर् िोकताक्तन्त्रक गणतन्त्रा्मक प्रणािीको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीर् 
तहको तनवािचन सम्पन्न भएको छ । र्स तनवािचनिाई तनष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भर् 
रर्हत तवरमा सम्पन्न गनि र्ोगदान गनुिहनेु आम नागररक, राजनीततक दि, स्थानीर् 
प्रशासन, सरुक्षा तनकार्का प्रमखुहरु, तनवािचन अतधकारी, मतदान अतधकृत, कमिचारी एवं 

सरुक्षाकमीहरु िगार्त सरोकारवािा तनकार्हरुमा हार्दिक धन्त्र्वाद ज्ञापन गदिछु। 
 

र्वगत दईु वषिदेक्तख र्विभर रै्तिएको कोतभड–१९ महामारी अर्हिे सामान्त्र् हुुँदै गएको 
छ । सबैको संर्कु्त प्रर्ासबाट र्स्ता महामारीका र्वरुि िड्न र ्र्सबाट तसक्तजित 
प्रततकूि अवस्थाको सामना गनि सर्कन्त्छ भन्ने दृढ र्विास राखेको छु । संक्रमण 
रोकथाम र तनर्न्त्रणमा र्स नगरपातिकािे चािेका कदमहरुमा अग्रपंक्तक्तमा रहेर सेवा 
तथा सरुक्षा प्रदान गनुि हनेु जनप्रतततनतधहरु, स्थानीर् प्रशासन, सरुक्षाकमी, स्वास््र्कमी,  
 

नगर प्रहरी, सरसर्ाइिकमी, एम्बिेुन्त्सका चािक तथा महामारी रोकथाम तथा तनर्न्त्रणमा 
खर्टने सम्पूणि कमिचारी, नगरबासी दाजभुाई तथा र्ददी बर्हनीहरुको उच्च प्रशंसा गदिछु 
। सबैको अथक प्रर्त्नको बाबजदु र्स भर्ावह महामारीबाट देश तभर र देश बार्हर 
ज्र्ान गमुाउन ुहनेु नागररकहरुप्रतत भावपूणि श्रिाञ्जिी अपिण गदिछु। 
 

र्वद्यमान पररवेश : 
 

एकै वषिको र्ोजना तथा बजेटबाट हाम्रा प्रततबिता पूरा नहनेु र र्स नगरपातिकाको 
आवतधक र्ोजनाको अवतध समाि भएको हुुँदा आगामी आतथिक बषिमा पञ्च वषीर् र्ोजना 
तर्ार गरी नगर र्वकासको एकीकृत दृर्िकोण तर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गनुिपने अवस्था 
रहेको छ। 
 

नगरपातिकाको आन्त्तररक श्रोतको अवस्था कमजोर रहेकािे संघीर् सरकार, प्रदेश 
सरकार र अन्त्र् साझेदार तनकार्बाट प्राि हनेु अनदुान र राजस्व वाुँडर्ाुँड तथा 
सहिगानीबाट नै नगरपातिकाको र्ोजना तनभिर हनेु अवस्था रहेको छ ।तथापी 
जनसरोकारका धेरै र्वषर्हरुिाई सम्बोधन गनुिपने अवस्था रहेको छ। 
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नगरपातिकाका प्रशासतनक दरवन्त्दी धेरै ररक्त रहेको अवस्था छ। र्सिे नगरपातिकािे 
तर्ार गरेको नीतत कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा पतन कर्ठनाई रहेको छ। 
 

गररएका मह्वपूणि प्रर्ास अवसर तथा चनुौती : 
 

र्स अक्तघ पूवािधार क्षेरमा मह्वपूणि कार्ि भएका छन।् नगरपातिकाको प्रशासतनक भवन 
र केही वडाहरुको भवन तनमािण कार्ि सरुु भएका छन।् नगरपातिकाको क्षमता र्वकासका 
िातग प्रदेश सरकारसुँग सहिगानीमा कार्ि गनि सम्झौता भएको छ।क्तशक्षा, स्वास््र् र 
क्षेरमा कार्िहरु भएका छन।्प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारका सहकार्िमा केही ठूिा 
बहवुषीर् र्ोजनाहरु सञ्चािन भएका छन ्।केही र्ोजनाहरुिाई तनरन्त्तरता र्दनपुने अवस्था 
छ । 
 

नगरपातिका सञ्चािनका िातग कानूनी आधारहरु तर्ार भएका छन।्संस्थागत संरचना 
तनमािण भएको छ। संघीर् प्रणािी अन्त्तरगत रहेर काम गनि प्रशासनर्न्त्र केही मारामा 
भएपतन अभ्र्स्त भएको छ।र्वगतमा आवतधक र्ोजना तर्ार भएर र्ोजनावि र्वकासको 
थािनी भएको छ र नागररकहरुमा र्सवारे जानकारी भएको जस्ता अवसरहरु छन।् 
 

आन्त्तररक आर्को अवस्था कमजोर भएकोिे कराधार बढाउन ुपने अवस्था छ।र्वकासका 
साझेदारका रुपमा तिईने गैर सरकारी संस्थाहरुको सकृर्ता बढाउन ुपने देक्तखन्त्छ।ठूिो 
जन अपेक्षािाई सीतमत श्रोत पररचािन गरी सम्बोधन गनुिपने र तर्ार भएका नीतत 
कार्िक्रमिाई कार्ािन्त्वर्न गनि अपूणि प्रशासनर्न्त्र चनुौततको रुपमा रहेको छ। 
 

हाि सम्मको उपिब्धी : 
 

धेरै जसो कार्िक्रम र र्ोजनाहरु सम्झौता भएका छन ् । राजस्वको िक्ष्र् 
रु.२,५४,००,०००।- भएकोमा २०७९ जेष्ठ मसान्त्त सम्ममा ९९ िाख पररचािन 
भएको छ जनु िक्ष्र्को ३८.९७% हनु आुँउछ ।कूि बजेटको चािूतर्ि  ६९.१६% र 
पूुँजीगत तर्ि  ४९.१६% प्रगती भई कुि ६१.७७% र्वत्तीर् प्रगती भएको 
छ।आर्ोजनाहरुको समापन पश्चात तसंचाई, खानेपानी, सडकहरुको उपभोक्ता संख्र्ा वरृ्ि 
भएको छ।मर्हिाहरुको क्षमता र्वकास, बािर्ववाह र्वरुिको सचेतना रै्तिएको, िैर्ङ्गक 
र्हंसा न्त्रू्नीकरणको तर्ि  केही हदसम्म प्रगतत भएको छ। 
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नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
 

आगामी आतथिक वषिको बजेट, नीतत तथा कार्िक्रम तजुिमा गदाि मैिे नेपािको संर्वधान, 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४, संघ तथा प्रदेशबाट जारी भएका र्वतभन्न ऐन, 

तनर्माविी, तनदेक्तशका, कार्िर्वतध, पररपर तथा र्वतभन्न समर्मा प्राि तनदेशनहरु, नगर 
सभाबाट पाररत भएका र्वतभन्न ऐन तथा कार्िपातिकाबाट पाररत भएका तनर्माविी, 
कार्िर्वतध, तनदेक्तशका, आवतधक र्ोजना, जनप्रतततनतधको हैतसर्तिे र्वतभन्न कार्िक्रम तथा 
स्थानहरुमा स्थिगत अविोकन गरी व्र्क्त गरेका प्रततबिता, नागररक समाजसुँगको 
छिर्िदेक्तख वडास्तर हुुँदै बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सतमततसम्मका चरणमा भएका 
छिर्ि, र्वतभन्न संघ/संस्था र तनजीक्षेरवाट प्राि सझुाव तथा नगर कार्िपातिका बैठकमा 
भएका तनणिर्हरु र चनुावी घोषणा परिाई मूख्र् आधारको रुपमा तिएको छु । 
 

र्सै सन्त्दभिमा आ.व.०७९।०८० को बजेट, नीतत तथा कार्िक्रमको उद्देश्र् एवं 
प्राथतमकता तनम्न अनसुार भएको व्र्होरा सम्मातनत सभा समक्ष प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 
 

उद्दशे्र्हरुुः 
1. संघीर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि हनेु अनदुान, नगरतभर रहेका स्थानीर् स्रोत साधन 

तथा राजिको पर्हचान र पररचािन गरी नगरको आतथिक समरृ्ि हातसि गने, 

2. पर्िटन क्षेरको पूवािधार र्वकास गरी आतथिक मेरुदण्डको रुपमा पर्िटन क्षेरको प्रवििन 
गने, 

3. सविसिुभ स्वास््र् र गणुस्तरीर् क्तशक्षामा नगरवासीहरुको पहुुँचमा सतुनश्चतता प्रदान 
गने, 

4. नगरवासीहरुको जीवनस्तर सधुार गनि आधारभतू आवश्र्कताहरुको पररपूतति गदै 
गररबी न्त्रू्नीकरणमा जोड र्दने, 

5. स्थानीर् श्रोत, साधन, संघ संस्था तथा आम तसर्िचरण नगरवासीहरुको सहर्ोगमा 
भौततक, सामाक्तजक र पूवािधार र्वकासमा जोड  र्दई नगरपातिकािाई सम्मनु्नत  बनाउने, 

6. आवश्र्क्ता अनसुारको पूवािधारको र्वकास गदै नगरपातिकाबाट प्रवाह हनेु सेवा 
सरु्वधािाई तछटो छररतो बनाउने, 

 

प्राथतमकताहरुुः 
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1. नगरतभरको क्तशक्षा, स्वास््र्, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभतू मानवीर् आवश्र्कता 
पररपूतति  गने र ्र्स्ता क्षेरहरुको र्वकास र प्रवििन गने, 

2. कृर्ष, पर्िटन, जिस्रोत र घरेि ुउद्योगका क्षेरमा पूुँजी पररचािन गने, 
3. आतथिक, भौततक र सामाक्तजक पूवािधारको र्वकास गरी समिृ नगरपातिका बनाउने 

अतभर्ानिाई गतत र्दन कृर्ष सडक, तसंचाई, जिर्वद्यतु जस्ता क्षेरहरुको तनमािण, र्वकास 
र र्वस्तार गने, 

4. सशुासन, पारदशीता र जवार्देहीताको तसिान्त्तिाई आ्मसाथ गरी आम नगरबासीिाई 
तछटो छररतो, गणुस्तरीर् र पररणाममूखी सेवा प्रदान गने, 

5. जिवार् ुअनकूुिन, पर्ािवरणीर् संरक्षण र र्वपद् व्र्वस्थापन तथा न्त्रू्नीकरण सम्बन्त्धी 
कार्िहरु गने, 

6. िैर्ङ्गक समानता र सामाक्तजक सरुक्षा सम्बन्त्धी कार्िक्रम गने सञ्चािन गनि, 
7. ऐततहातसक, परुाताक्त्वक, धातमिक र साुँस्कृततक क्षेरको संरक्षण गरी भाषा, किा र 

सार्ह्र्को संरक्षण र व्र्वस्थापन गने । 
 

वार्षिक नीतत तजुिमाको क्रममा अविम्बन गररएका र्वतध, पितत तथा आधारहरुुः 
 

1. नेपािको संर्वधानिे पररिक्तक्षत गरेका तनदेशक तसिान्त्त तथा नीततहरु र स्थानीर् 
तहको अतधकार क्षेरतभर संर्वधानको धारा ५७ (४), २१४ (२), २२१ (२) र २२६ 
(१) अन्त्तगित अनसूुची ८ र ९ मा व्र्वस्था गररएका अतधकार क्षेरहरु, 
नगरपातिकाको आवतधक र्ोजना, 

2. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा भएका व्र्वस्थाहरु, 

3. दीगो र्वकासका िक्ष्र् तथा संघीर् सरकारका र्ोजनाको आधारपर, प्रदेश सरकारका 
र्ोजनाको आधारपर र रार्िर् र्ोजना आर्ोगिे तनधािरण गरेका प्राथतमकताका क्षेरहरु, 

4. वडास्तरीर् र्ोजना तजुिमा सतमततको बैठक, र्वषर्गत सतमतत र बजेट, कार्िक्रम तथा 
र्ोजना तजुिमा सतमततको बैठक,   

5. राजि परामशि सतमतत तथा स्रोत अनमुान तथा बजेट तसमा तनधािरण सतमततका 
तनणिर्हरु, 

6. पूवािधार र्वकास र नगरवासीका समसामार्र्क मदु्दाहरु सामाक्तजक सरुक्षा, र्दगो र्वकास, 

जिवार् ुपररवतिन, र्वपद् व्र्वस्थापन, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा, िैर्ङ्गक सशक्तीकरण तथा 
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समावेशी र्वकास, बािमैरी र वातावरणमैरी, अपाङ्गतामैरी वातावरणको शृ्रजना, स्थानीर् 
शासन, आधारभतू स्वास््र्, ऊजाि संकट िगार्तका अन्त्तर सम्बक्तन्त्धत र्वषर्हरु। 
 

र्ोजना तथा कार्िक्रम छनौटका आधारहरुुः 
 

1. क्रमागत तथा नगरका रणनीततक र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु, 

2. चेतना अतभवरृ्ि गराउने कार्िक्रमहरु, 

3. आतथिक र्वकाससुँग सम्बक्तन्त्धत कृर्ष, पशपुािन, सडक,  पर्िटकीर् मागि, खानेपानी, आर्द, 

4. स्वास््र् र क्तशक्षाको गणुस्तरमा अतभबरृ्ि हनेु कार्िक्रमहरु, 

5. दतित, अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, मर्हिा, र्कशोर र्कशोरी तथा बािबातिकाहरु िाभाक्तन्त्वत 
हनेु र्कतसमका कार्िक्रमहरु, 

6. र्वपद् जोक्तखम न्त्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु, 

7. वातावरण संरक्षण सम्बन्त्धी कार्िक्रमहरु, 

8. ऐततहातसक पूराताक्त्वक र पर्िटन प्रवििनिाई वडवा र्दने कार्िक्रमहरु।  
 

मातथ उक्तल्िक्तखत नीततगत उद्देश्र्, प्राथतमकता, र्वतध तथा पिततको आधारमा र्स 
नगरपातिकाबाट आगामी आ.व. ०७९/०८० मा कार्ािन्त्वर्न गररने बार्षिक नीतत तथा 
कार्िक्रम देहार् बमोक्तजम हनेुछ। 

 

कृर्ष तथा पश ुसेवाुः 
 

1. कृषकहरुिाई सरि र सहज रुपमा तबउुँ, मि, प्रर्वतध र नहर कूिो पोखरी ई्र्ार्दको 
माध्र्मबाट तसंचाई सरु्वधा उपिब्ध गराइनेछ, 

2. सहकारी मार्ि त कृर्ष उ्पादन संकिन केन्त्रिाई व्र्वक्तस्थत गररनेछ, 
3. कृर्ष क्षेरको उ्पादक्व बरृ्िका िातग र्स क्षेरको व्र्ावसार्ीकरण, र्ाक्तन्त्रकीकरण र 

आधतुनकीकरण गररनेछ, 

4. नगरक्षेरमा रहेका अगवुा कृषकहरुको िगत तर्ार गरी तनजहरुिाई कृर्ष तथा 
पशपुािन सम्बन्त्धी थप आवश्र्क तातिमहरु र्दई अगवुा कृषकको रुपमा पररचािन 
गने व्र्वस्था गररनेछ, 

5. खाद्य सरुक्षाको िातग तबउुँ सतुनक्तश्चतता अतभर्ान अन्त्तगित कृर्षमा आ्म तनभिरताका 
िातग गणुस्तरीर् तबउुँ तबजनमा क्रमशुः आ्मतनभिर बनाउुँदै ितगनेछ ।  
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6. प्राङ्गक्तणक मि र जैर्वक तबषादीको उ्पादन तथा प्रर्ोगिाई प्रो्सार्हत गरी रासार्तनक 
मि र र्वषादीको प्रर्ोगिाई कम गररदै ितगनेछ, 

7. अन्नबािी तथा र्िरू्ि उ्पादन हनेु जन्त्तरखानी, र्वगटुार, सल्िेरी, बेततनी, वनािि,ु 
ज्र्ातमरे र तसतिपरु क्षेरिाई तरकारी पकेट क्षेरको रुपमा र्वकास गरी ती क्षेरमा 
उन्नत तबउुँ, वेनाि, प्रर्वतध र मिको प्रर्ोगबाट ‘एक गाउुँ एक कृर्ष उ्पादन’ को 
नीततिाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

8. तिची, कागती, खबुिजा, सनु्त्तिा, मेवा, भईुकटहर, जनुार, आुँप र केरा जस्ता र्िरू्ि, 

बेसार, खसुािनी, अदवुा जस्ता मसिाजन्त्र् र ताजा सागपात तथा तरकारी िगार्तका 
नगदेवािी उ्पादन क्षेरको पर्हचान गरी नगदेवािी, तरकारी तथा र्िरू्ि उ्पादन 
गनि उन्नत तबउुँ वेनाि तथा प्रार्वतधक सहर्ोगिाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

9. बेमौसमी तरकारी उ्पादनिाई प्रो्सार्हत गररनेछ, 

10. मौरीपािन गने कृषकहरुिाई प्रो्सार्हत गनि व्र्वसार्र्क मौरीपािन तातिम सञ्चािन 
गररनेछ, 

11. बङु्गको आि ुउ्पादन, भण्डारण र बजार व्र्वस्थापन गररनेछ,  

12. स्थानीर् पशपंुक्षी संरक्षण, प्रवििन र नश्ल सधुार कार्िक्रमिाई र्वस्तार गरी व्र्वसार्र्क 
पशपुािनका िातग पशपंुक्षी पकेट क्षेर तनधािरण गररनेछ, 

13. व्र्ावसार्र्क पशपुािन गने कृषकहरुको छनौटका िातग रुज ुसूची (Check list) को 
आधारमा पर्हचान गरी उ्पादन नततजा बमोक्तजम सहर्ोग गने कार्िक्रमिाई तनरन्त्तरता 
र्दइनेछ, 

14. नगरक्तस्थत मास ुपसिहरुको तनर्तमत अनगुमन गने व्र्वस्था गररनेछ, 
15. व्र्वसार्र्क रुपमा गररने वेमौसमी तरकारी खेततका िातग संभाव्र्ता र उपर्कु्तताको 

आधारमा तसंचाई सामग्रीहरु उपिब्ध गराइनेछ, 
16. उन्नत जातका पशपुािन गने कृषकहरुिाई प्रो्साहन गनि घाुँसबािी िगाउन तबउुँ 

तबजन उपिव्ध गराउने कार्िक्रमको तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 
17. कृर्ष पेशामा संिग्न वास्तर्वक कृषकहरुको वगीकरणका िातग कृषक पररचर्पर 

तबतरण कार्ि दात ृतनकार् तथा सरोकारवािाहरुसुँगको समन्त्वर्मा तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

18. पशपुन्त्छीका महामारी रोग तनर्न्त्रणको िातग खोप कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

19. तसर्िचरण नगरपातिकाको वडा नं १२ मा बधुवार र शतनवार सािार्हक रुपमा िाग्ने 
बजारमा पशपंुक्षी तबक्री र्वतरण गने कक्ष तनमािणमा गररनेछ, 
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20. साना कृषकहरुिाई प्रो्सार्हत गनि हाटबजारमा िाग्ने करमा छुट र्दन आवश्र्क 
व्र्वस्था तमिाईने  छ। 
 

पर्िटनुः 
1. नगरपातिका क्षेरको भौगोतिक र्वर्वधता र र्वकटतािाई पथृक र नवीन पर्िटकीर् 

थिोको रुपमा र्वकास गरी पर्िटकिाई नगरपातिका भ्रमणको िातग आकर्षित गररनेछ, 

2. पर्िटकीर् पूवािधार र्वकासमा तनजी क्षेरको िगानी आकर्षित गररनेछ,  

3. ऐततहातसक स्थि ओखिढुङ्गा, र्गुकर्व तसर्िचरण शे्रष्ठको प्रततमास्थि, स्रिापाकि , 
नगरपाकि , भ्रू् टावर, कडेंनीगढी, ककनी मक्तन्त्दर, वनाििकुो दधुपोखरी, रुम्जाटार गमु्बा, 
नतिडाुँडा, झाुँक्रीढुङ्गा, र्वगटुक्सार, जन्त्तरखानी, शर्हद स्मतृतपाकि , थामडाुँडा, चम्पादेवी, 
जानकुा गढी सर्हतका धातमिक, साुँस्कृततक क्षेरिाई नगरको पर्िटकीर्  स्थिको रुपमा 
र्वकास गररदै ितगनेछ, 

4. साुँस्कृततक, धातमिक, साहतसक, कृर्ष, स्वास््र् तथा खेि पर्िटन आकर्षित गनि 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ, 

5. पर्िटन प्रवििनका िातग तनजी क्षेरहरुसुँग समन्त्वर् गरी नगरको पर्िटकीर् स्थिहरुमा 
केविुकार सञ्चािन गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको पहि गररनेछ। 

 

उद्योग तथा वाक्तणज्र्ुः   
 

1. तनजी क्षेरको िगानी, उद्यमशीिता र अनभुविाई नगरको आतथिक र्वकासमा पररचािन 
गनि व्र्वसार्मैरी वातावरण तनमािण गररनेछ, 

2. नगर क्षेरमा उ्पादन भएका वस्तहुरुको प्रर्ोग बढाउन "आफ्नै उ्पादन आफ्नै 
उपभोग" अतभर्ान सञ्चािन गररनेछ, 

3. अिैची, बेसार, अदवुा, िसनु, र्टम्मरु, जतडबटु्टी िगार्त तिुना्मक िाभ भएका 
वस्तहुरुको उ्पादन बरृ्ि गरी आन्त्तररक माग पूतति गनुिका साथै तनर्ाित गररनेछ, 

4. नगरपातिका क्षेरमा सम्भार्वत कच्चा पदाथिको पर्हचान गरी ्र्समा आधाररत साना 
तथा घरेि ुउद्योग स्थापना गनि तनजी क्षेरिाई प्रो्सार्हत गररनेछ । 
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सहकारी तथा र्वत्तीर् के्षरुः 
1. कृर्ष, उद्योग र सेवाको क्षेरमा सहकारीको माध्र्मबाट रोजगारी तसजिना गरी उ्पादन 

वरृ्ि गररने छ, 
2. प्र्रे्क वडामा १ मर्हिा सहकारी संस्था स्थापना गरी सञ्चािन गनि प्रो्साहन गररनेछ, 
3. गैर सरकारी संस्था महासंघसुँग सहकार्ि गररनेछ र सहकारी संघ/संस्थाका पदातधकारी, 

कमिचारीहरुिाई सहकारी व्र्वस्थापन तथा उद्यमशीिता र र्वकास सम्बन्त्धी तातिम 
र्दने व्र्वस्था तमिाइने छ, 

4. कृर्षसुँग सम्बक्तन्त्धत सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता र्वकास गरी कार्िदक्षता 
अतभवरृ्ि गररने छ, 

5. नगरक्षेर तभरका सहकारी संस्थाहरुको िगत तर्ार गरी तनक्तष्क्रर् सहकारी 
संस्थाहरुको दताि खारेज गने तथा सकृर् संस्थाहरुसुँग सहकार्ि गने प्रर्क्रर्ा अक्तघ 
बढाइनेछ । 

 

क्तशक्षाुः  

1. र्वद्यािर्हरूमा बािबातिकाहरूको सहभातगता र र्वकास सम्बन्त्धी अतधकारको सतुनश्चतता 
गदै बािबातिकाप्रतत हनेु अमानवीर् दण्ड र्हंसा दवु्र्िवहार बािश्रम आर्दिाई 
तनरु्सार्हत एवं तनषधे गनि बािमैरी नगरपातिका घोषणा गनिका िातग र्ोजना तजुिमा 
गरी आधार तर्ार गररनेछ, 

2. सामदुार्र्क र्वद्यािर्िाई सूचना तथा प्रर्वतध मैरी बनाउुँदै ितगने नीतत अनरुूप चािू 
आ.व. देक्तख र्वद्यतुीर् हाक्तजरी सञ्चािनमा ल्र्ाई क्तशक्षक तथा कमिचारीको समर्मा तथा 
तनर्तमत उपक्तस्थततको व्र्वस्था तमिाइने छ, 

3. र्वद्याथी भनाि दरिाई शतप्रततशत परु्ािउन र्वद्यािर् भनाि अनगुमन तथा सहजीकरण 
कार्िक्रम संचािन  गररनेछ, 

4. र्वद्यािर्स्तरीर् एकीकृत शैक्तक्षक व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी अथाित IEMIS को 
पूणिरूपमा  सम्पूणि र्वद्यािर्हरुिाई सूचना भराई सोको कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउन पहि 
गररनेछ, 

5. क्तशक्षक र्वद्यािर् व्र्वस्थापन सतमतत र र्वद्याथीका क्िबहरु र अतभभावकहरुसुँग 
छिर्ि अन्त्तरर्क्रर्ा गरी र्वद्यािर्को शैक्तक्षक गणुस्तर वरृ्ि गनि सहजीकरण गदै 
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अगाडी बढाइनेछ, प्रारक्तम्भक बाितबकास तह देक्तख नै मन्त्टेिरी र्वतधद्वारा अंग्रजेी 
माध्र्मबाट अध्र्ापन गराउने वातावरण बनाउन प्रो्सार्हत गररनेछ। 

6. र्वतभन्न सरुवा रोग तथा भाइरस सम्बन्त्धी र्वद्यािर्स्तरमा सचेतनामूिक कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गने व्र्वस्था गररनेछ, 

7. र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत छाराहरुका िातग तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड र्वतरणिाई 
तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

8. स्थानीर् पाठ्यक्रमको तनमािण गरी पठन पाठनको व्र्वस्था गररनेछ, 
9. नगरपातिकातभरका सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा सञ्चातित प्रार्वतधक धारको कक्षामा 

अध्र्र्न गने र्वद्याथीहरुमध्रे् अपाङ्गता, दतित र आर्दवासी/जनजातत, अतत र्वपन्न तथा 
जेहेन्त्दार तीन जना र्वद्याथी छनौट गरी परुस्कृत गररनेछ, 

10. र्वद्याथी संख्र्ा, शैक्तक्षक गणुस्तर, कार्ि सम्पादन मूल्र्ाङ्कनको आधारमा र्वद्यािर् र 
क्तशक्षहहरुिाई प्रो्सार्हत गने नीततको अविम्बन गररनेछ, 

11. र्दवा खाजा वापतको रकमवाट िक्तक्षत वगिका र्वद्याथीहरुिाई स्थानीर्स्तरमा उपिब्ध 
हनेु खाद्यवस्तमुा आधाररत रही र्दवा खाजाको प्रवन्त्ध गने व्र्वस्था गररनेछ, 

12. नेपाि सरकारको वजेट वक्तव्र् २०७९।०८० िे गरेको व्र्वस्था र र्स 
नगरपातिकाको आतथिक स्रोत समेतिाई मध्रे्नजर गरी नगर क्षेरका सामदुार्र्क 
र्वद्यािर्हरुमा कार्िरत र्वद्यािर् कमिचारी तथा बािर्वकास केन्त्रका सहर्ोगी 
कार्िकतािहरुिाई थप सरु्वधा उपिव्ध गराउने ब्र्वस्था गररनेछ, 

13. सबै प्रकारका क्तशक्षण संस्थाहरुको तनर्तमत अनगुमन र तबतररत बजेटको तनर्मन गने 
प्रणािी स्थापना गरी प्रभावकारी रुपमा पररचािन गररनेछ, 

14. र्वद्यािर्मा क्तशक्षक र्वद्याथी अनपुात तमिाउन आवश्र्क पहि गररनेछ। 

15. ससु्त मनक्तस्थतत भएका बािबातिकाका िातग आवासीर् र्वद्यािर् सञ्चािन गनि 
आवश्र्क पहि गररनेछ। 

 

स्वास््र्ुः 
 

1. सामदुार्र्क तमसन अस्पताि र नगरपातिकाको साझेदारीमा समर् समर्मा स्वास््र् 
उपचारका र्वतभन्न कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

2. र्वतभन्न स्थानमा रहेका स्वास््र् संस्थािाई व्र्वक्तस्थत गररनेछ, 
3. स्वास््र्  संस्थाहरुमा प्रर्ोगशािा सेवा संचािन गररनेछ, 
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4. आधारभतू स्वास््र् सेवामा आम नागररकको पहुुँच र्वस्तार गरी सविसिुभ र गणुस्तरीर् 
स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराइनेछ, 

5. नेपाि सरकारिे तन:शलु्क र्वतरण गनि तोकेको औषधी तथा औषधीजन्त्र् सामानहरु 
नगरपातिका अन्त्तगितका सबै स्वास््र् संस्थाहरुबाट सहज रुपमा उपिब्ध हनेु 
व्र्वस्थािाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

6. पाुँच वषि मतुनका बािबातिकाको मृ् रू्दर घटाउन सरुक्तक्षत मातृ् व, क्तशश ुस्र्ाहार, पोषण 
कार्िक्रम र खोप सेवा थप प्रभावकारी बनाइनेछ, 

7. गाउुँघर क्तक्ितनक सेवािाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ, 
8. शहरी स्वास््र् केन्त्रहरुको सेवािाई प्रभावकारी र आवश्र्कताको आधारमा र्वस्तार 

गदै ितगनेछ, 
9. रोग पर्हचानका िातग स्थानीर् स्वास््र् संस्था मार्ि त हाि सञ्चािन गररएको ल्र्ाव 

सेवािाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ र प्रभावकारीताका आधारमा अन्त्र् स्वास््र् चौकीहरु 
मार्ि त समेत सेवा सञ्चािन गने व्र्वस्था तमिाउुँदै ितगनेछ, 

10. मात ृमृ् रू्दर घटाउन गभिवती मर्हिािाई पोषण कार्िक्रम, स्वास््र् जाुँच र सरुक्तक्षत 
सु् केरी सरु्वधा उपिब्ध गराइनेछ, 

11. वतथिङ सेन्त्टरहरुमा हनेु सरुक्तक्षत प्रसूतत सेवािाई प्रो्साहन गने र घरमा हनेु प्रसूतत 
सेवािाई तनरु्सार्हत गररनेछ, 

12. सने तथा नसने रोगको बारेमा जनप्रतततनधीहरु, स्वास््र्कमीहरु र मर्हिा स्वास््र् 
स्वरं् सेर्वकाहरुबीच अन्त्तरकृर्ा कार्िक्रम सञ्चािनको व्र्वस्था तमिाइने छ, 

13. मर्हिा स्वास््र् स्वरं् सेर्वकाको माध्र्मबाट स्वास््र् बीमा कार्िक्रमिाई तनरन्त्तरता 
र्दइनेछ, 

14. मर्हिा स्वास््र् स्वरं् सेर्वकाहरुिाई र्दइदै आएको प्रो्साहन रकमिाई तनरन्त्तरता 
र्दइनेछ, 

15. कोतभड–१९ महामारी व्र्वस्थापनबाट प्राि अनभुव समेतका आधारमा स्वास््र् 
प्रणािीमा आवश्र्क सधुार गरी भर्वष्र्मा र्स्ता महामारीको सामना गनि सक्षम र 
प्रभावकारी स्वास््र् प्रणािीको र्वकास गररनेछ, 

16. औषधीजन्त्र् जडीबटुीहरुको अध्र्र्न तथा प्रर्ोग, र्ोग क्तशक्षा र र्ोग क्तशर्वर 
कार्िक्रमिाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

 



     दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                         [12] 

 
 

 

 

17. आर्वेुद क्तचर्क्सा पिततको संरक्षण र प्रवििन गररनेछ, 
18. अन्त्र् संस्था तथा स्थानीर् तनकार्हरुको सहकार्िमा शव वाहन सञ्चािन गनि पहि 

गररनेछ, 
 

मर्हिा, बािबातिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररकुः 
 

1. बािबातिका तथा र्कशोर र्कशोरीहरु िक्तक्षत अततररक्त र्क्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गरी 
बौर्िक र्वकासमा जोड र्दइनेछ, 

2. मर्हिा, बािबातिका, र्कशोर र्कशोरी, ज्रे्ष्ठ नागररक र अपाङ्गता भएका व्र्क्तक्तहरुमा 
हनेु र्हंसा अन्त््र्का िातग तनरोधा्मक तथा उपचारा्मक र्क्रर्ाकिापहरु सञ्चािन 
गररनेछ, 

3. िैर्ङ्गकमैरी सूचक तर्ार गरी नगरिाई िैर्ङ्गकमैरी बनाउन पहि गररनेछ, 
4. सरोकारवािाहरुसुँगको सहकार्िमा बाितबवाह, मानव बेचर्वखन तथा ओसार पसार, 

िैर्ङ्गक र्हंसा, र्ौन र्हंसा तनर्न्त्रण सम्बन्त्धी र्वतभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ, 
5. िैतगक र्हंसा न्त्रू्नीकरण अतभर्ानमा सबै वडामा पररचातित मनोसामाक्तजक 

कार्िकतािहरुको सेवािाई तस․एम․सी․ नेपािको समन्त्वर्मा तनरन्त्तरता र्दईनेछ, 
6. बािमैरी स्थानीर् शासनको नीततिाई कार्ािन्त्वर्न गररनेछ, 
7. मर्हिाहरुको आतथिक रुपान्त्तरणमा टेवा परु्ािउन मर्हिा सहकारी मार्ि त साझा 

व्र्वसार् सञ्चािनका िातग प्रो्सार्हत गरी उद्यमक्तशिता र्वकासमा जोड र्दईनेछ, 
8. अपाङ्गता भएका व्र्क्तक्तहरुिाई र्वतभन्न तातिम प्रदान गरी क्षमता अतभवरृ्ि गररनेछ। 

रोजगारीका अवसरमा पहुुँच र्वस्तार तथा स्वरोजगारको अवसर तसजिना गररनेछ, 
9. गत आ․व․ मा स्थापना गररएको ज्रे्ष्ठ नागररक तथा र्दवासेवा केन्त्रको सञ्चािनिाई 

तनरन्त्तरता र्दई ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको तन:शलु्क स्वास््र् परीक्षण, मनोरञ्जन तथा 
अनभुव आदान/प्रदानका थप कार्िक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ, 

10. सरोकारवािाहरुसुँगको समन्त्वर् तथा सहकार्िमा मनोसामाक्तजक समस्र्ामा परेका 
व्र्क्तक्त िगार्त आ्मा ह्र्ाको बढ्दो प्रवकृ्तत्तको कारण पत्ता िगाउन अनसुन्त्धाना्मक 
र सचेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

11. ९० वषि मातथका ज्रे्ष्ठ नागररकिाई पौर्िक आहार उपिब्ध गराउने कार्िक्रमिाई 
तनरन्त्तरता र्दइनेछ। 
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संस्कृतत प्रवििनुः 
 

1. नगरका सबै जातजाती/समदुार्हरुको आ–आफ्नो मौतिक भाषा, संस्कृतत तथा 
परम्पराहरुको जगेनाि एवं साुँस्कृततक पर्हचानको संरक्षणका िातग पहि गररनेछ, 

2. सबै समदुार्को धातमिक र सांस्कृततक मूल्र् र मान्त्र्ताको सम्मान गने वातावरण सजृना 
गररने छ, 

3. किा र सार्ह्र्को तसजिना तथा प्रवििन गनि र्वतभन्न कृर्ाकिापहरु सञ्चािन गने 
व्र्वस्था गररनेछ ।  
 

खानेपानी तथा सरसर्ाईुः 
 

1. नगरका सबै क्षेरमा आगामी ३ वषिमा स्वच्छ खानेपानीको सेवा उपिब्ध गराउन 
आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ, 

2. साविजतनक स्थिहरुको सरसर्ाई तथा संरक्षण कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ, 
3. नगरपातिकामा सञ्चातित सहिगानी कार्िक्रमिाई तनरन्त्तरता र्दन सम्बक्तन्त्धत तनकार्मा 

पहि गररनेछ, 
4. सदरमकुामको खानेपानी र्वतरण प्रणािीिाई व्र्वक्तस्थत रुपमा सञ्चािन गनि र्ोजना 

बनाई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ, 
5. सदरमकुाम र रुम्जाटार क्तस्थत खानेपानी उपभोक्ता सतमततिाई नगरपातिकाको 

मातहतमा ल्र्ाइनेछ, 
6. सरोकारवािाहरुसुँगको समन्त्वर्मा खानेपानी महशिुको दर तनधािरण गने व्र्वस्था 

तमिाइनेछ । 
 

सामाक्तजक सरुक्षाुः 
 

1. बैंक मार्ि त भकू्तानी हुुँदै आएको सामाक्तजक सरुक्षा भत्तािाई बैंकहरुसुँगको समन्त्वर्मा 
थप सरिता बनाई तबतरण गररनेछ,  

2. सामाक्तजक सरुक्षा कार्िक्रम अन्त्तगित िक्तक्षत समूहका व्र्क्तक्तहरुको मूि अतभिेखिाई 
MIS प्रणािीमा प्रर्वि गरी सोही प्रणािी मार्ि त नै नर्ाुँ नामदताि, नवीकरण र िगत 
कट्टा गररनेछ, 
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3. अपाङ्गता भएका व्र्क्तक्तहरुका िातग उद्यमशीिता र स्वरोजगारीको अवसरको वातावरण 
सजृना गररनेछ, 

4. ज्रे्ष्ठ नागररक स्र्ाहार तथा हेरचाह केन्त्र, मनोरञ्जन पाकि , धातमिक तथा आध्र्ाक्त्मक 
पाकि , खेिकूद मैदान क्रतमक रुपमा स्थापना तथा र्वस्तार गररने। 
 

र्वुा तथा खेिकुदुः 
 

1. र्वुामा नैततकता र चाररतरक गणु तथा अनशुासनको र्वकास गरी पररवार, समाज र 
राज्र्प्रततको दार्र््व बोध गराउने एवं श्रमको सम्मान गने संस्कारको र्वकासका िातग 
आवश्र्क र्क्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ, 

2. नगरस्तरीर् खेिकूद कार्िक्रम सञ्चिान गररनेछ, र्वतभन्न स्थानमा खेिकूदिाई 
प्रो्सार्हत गनि कभडिहिहरुको व्र्वस्था गररनेछ। 

3. नगरस्तरीर् खेिकूद र्वकास सतमतत गठन गरी र्वतभन्न खेिको आर्ोजना गररनेछ, 
4. खेिकूद र्वकासका िातग र्वद्यािर् तहदेक्तख नै र्ोजनावि कार्िक्रम सञ्चािनको 

माध्र्मबाट र्वतभन्न र्वद्याका नगरस्तरीर् खेिाडीहरुको टोिी बनाउन पहि गररनेछ। 
 

पूवािधार र्वकासुः 
1. नगरपातिकाको प्रशासकीर् भवन तनमािणको िातग र्वस्ततृ आर्ोजना प्रततवेदन (DPR) 

बमोक्तजम भवन तनमािणका िातग संघ र प्रदेश सरकार समक्ष अनदुान माग गररनेछ , 

2. नगर गौरवका आर्ोजनाहरु कार्ािन्त्वर्न गनि संघीर् र प्रदेश सरकार समक्ष अनरुोध 
गररनेछ , 

3. कार्ाििर् भवन नभएका वडा कार्ाििर्हरुको भवन तनमािणका कार्ि अगाडी बढाइनेछ  

4. खोप केन्त्र नभएका वडाहरुमा खोप केन्त्र भवनको व्र्वस्था तमिाईनेछ, 
5. नगर क्षेरतभर तनमािण हनेु साविजतनक भवनका संरचनाहरु अपाङ्गमैरी बनाइनेछ,  
6. र्वतभन्न स्थानका घाटहरुिाई व्र्वक्तस्थत गनि पहि गररनेछ। 
 

सडक तथा पूि: 
 

1. नगरपातिकामा तनमािण भईसकेका सडकहरुको तबवरण अद्यावतधक गरी आवश्र्क 
स्थानहरुमा ममित सम्भारको कार्ि सडक बोडि नेपाि िगार्त अन्त्र् दात ृ
तनकार्हरुसुँगको सहर्ोग र समन्त्वर्मा गररनेछ, 
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2. नगरपातिकाको केन्त्रदेक्तख सबै वडा कार्ाििर्हरुको केन्त्र र नगरका मूख्र् व्र्ापाररक 
केन्त्रसम्म जोड्ने सडकिाई बारैै  मर्हना सञ्चािनमा आउने गरी स्तरोन्नती गनि संघ र 
प्रदेशसुँग समन्त्वर् गररनेछ, 

3. नगर क्षेरतभर तनमािण भई सञ्चािनमा आएका पूिहरुको संरक्षणको िातग पहि 
गररनेछ, 

4. झोिङु्गे पिु तनमािण कार्ििाई तनरन्त्तरता र्दईनेछ, 
5. हािसम्म कार्ि सम्पन्न नभएका सडकहरुिाई क्रमागत रुपमा सम्पन्न गने, नर्ाुँ 

सडकको ट्रर्ाक खोल्ने कामिाई तनरु्सार्हत गने र परुाना सडकहरुको स्तरोन्नती गने 
नीततिाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

6. नगरपातिका क्षेरमा थप सडक तनमािण गनुिपदाि सडक गरुुर्ोजना तथा र्वस्ततृ 
आर्ोजना प्रततवेदन (DPR) िाई मखु्र् आधार बनाइने छ, 

7. नगरक्षेर तभर आवश्र्क पने पक्की पूि तनमािणका िातग प्राथतमकताका अधारमा संघीर् 
र प्रदेश सरकारसुँग माग गररनेछ, 

8. नगरपातिकाद्वारा तनमािण गररएको सडकिे ओगटेको जग्गाको िगत कट्टा गनि 
आवश्र्क पहि गररनेछ । 

 

तसंचाईुः 
 

1. तसंचाईका बहउुद्देश्र्ीर् आर्ोजनाहरुिाई प्राथतमकता र्दईनेछ, 
2. तनमािण सम्पन्न भईसकेका तसंचाई प्रणािीहरुको ममित सधुार एवम ्र्दगो व्र्वस्थापनका 

िातग उपभोक्ताहरुको सहभातगता सतुनक्तश्चत गररनेछ, 
3. आकाशे पानी संकिन, भण्डारण तथा प्रभावकारी उपर्ोगका र्वतध र्वस्तार गदै तसमान्त्त 

कृर्ष भतूम एवं पानीको न्त्रू्न स्रोत भएका क्षेरमा थोपा तसंचाई प्रर्वतध प्रर्ोगमा ल्र्ाउन 
प्रो्सार्हत गररनेछ। 

4.  सखु्खा तथा खडेरीको प्रकोप बढी हनेु स्थानमा आकाशे पानी संकिन, आहाि र 
प्िार्िक पोखरी कार्िक्रम सञ्चािन गरी जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षण गनि पहि गररनेछ, 

5. स्वीस सरकारको सहर्ोगमा नगरक्षेरमा सञ्चािन भइरहेको साना तसंचाई कार्िक्रम 
(SIP) िाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ ।  

 
 
 



     दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                         [16] 
 
 

 

भवन तथा शहरी र्वकासुः 
 

1. नगरको मखु्र् बजार िगार्त अन्त्र् सम्भार्वत बजारक्षेरहरुमा तनमािण गररने 
भवनहरुिाई भवन मापदण्ड अनरुुप तनमािण गने गरी मार अनमुतत र्दइनेछ, 

2. भवन तनमािण कार्िमा संिग्न कातिगढहरुिाई संघ संस्थाहरुको समन्त्वर्मा तातिमको 
व्र्वस्था तमिाइने छ, 

3. नगरपातिकािे सञ्चािन गदै आइरहेको र्वपन्निाई "र्टनको छाना" कार्िक्रमिाई 
पररमाजिन सर्हत तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

4. सदरमकुामको बस्ती र्वकासिाई व्र्वक्तस्थत गनि सरोकारवािाहरुसुँगको समन्त्वर् र 
सहकार्िमा र्वस्ततृ आर्ोजना प्रततवेदन (DPR) तर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ। 
 

र्वद्यतुुः 
 

1. सडकको भ-ूभागमा अवक्तस्थत र्वद्यतु पोिको उक्तचत व्र्वस्थापन गनि सम्बक्तन्त्धत 
तनकार्सुँग समन्त्वर् गररनेछ, 

2. हािसम्म र्वद्यतु सेवा नपगुेका स्थानहरुमा उच्च प्राथतमकताका साथ केन्त्रीर् र्वद्यतु 
प्रसारण िाईन र्वस्तार गनि पहि गरी सबै वडाका बस्तीहरुमा आगामी २ वषि तभर 
र्वद्यतु र्वस्तार गररसक्ने नीतत अविम्बन गररनेछ, 

3. नगरतभरका मह्वपूणि सडकहरुमा र्वद्यतु तथा सौर्ि बक्तत्त जडान गने कार्ििाई 
तनरन्त्तरता र्दईनेछ । 
 

सञ्चार तथा सूचना प्रर्वतधुः 
 

1. ल्र्ाण्ड िाइन टेतिर्ोनको सरु्वधा पगु्न बाुँकी वडाका केन्त्रसम्म ल्र्ाण्ड िाइन 
टेतिर्ोन सेवा र्वस्तार गनि पहि गररनेछ, 

2. नागररकको सूचनाको पहुुँचका िातग नगरसुँग सम्बक्तन्त्धत सूचना नगरपातिकाको 
वेवसाइिट तथा परकार भेटघाट कार्िक्रम तथा सूचना अतधकारीको माध्र्मबाट मातसक 
रुपमा साविजतनक गने व्र्वस्थािाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

3. सवै वडामा इन्त्टरनेट सेवाको क्षमता र्वस्तार गनि आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ, 
4. स्थानीर् परपतरका तथा एर्.एम. रेतडर्ो सञ्चािनिाई प्रो्साहन गररनेछ, 
5. रार्िर् पररचर्पर तथा पक्तञ्जकरण र्वभागको सहर्ोगमा नगर क्षेरको सामाक्तजक सरुक्षा 

कार्िक्रम तथा व्र्क्तक्तगत घटना दताि प्रणािीिाई थप सदुृढीकरण गररनेछ।    
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वन तथा भ-ूसंरक्षणुः 
 

1. वनक्षेर तभर सडक तनमािण गदाि वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गररएका सडकिाई 
प्राथतमकता र्दइनेछ, 

2. साविजतनक स्थि, पाकि  तथा वनस्पतत उद्यान तनमािणका िातग आवश्र्क जग्गा 
व्र्वस्थापनको िातग पहि गररनेछ, 

3. वातावरणसुँग सम्बक्तन्त्धत तबषर्मा र्वद्यािर्स्तरमा सचेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गने 
व्र्वस्था गररनेछ, 

4. सरोकारवािाहरुसुँगको समन्त्वर् र साझेदारीमा खािी र नाङ्गा जग्गामा वकृ्षारोपण 
अतभर्ान संचािन गररनेछ, स्थानीर् वन ऐन र तनर्माविीको तजुिमा गररनेछ। 

5. वडास्तरमा रहेका प्राकृततक पोखरीहरुको संरक्षण र संवििन कार्ििाई अतभर्ानको 
रुपमा सञ्चािन गररनेछ,  

6. रुराक्ष क्तचराइतो ठूिो ओखती, पाखनवेद, पाुँचऔिे िगार्तका मह्वपूणि तथा उच्च 
मूल्र्ांकनर्कु्त वनस्पतत र जतडबटुीको व्र्वसार्र्क उ्पादन प्रशोधन प्रमाणीकरण र 
बजारीकरण गनि प्रो्सार्हत गररनेछ, 

7. सामदुार्र्क वन उपभोक्ता महासंघसुँग सहकार्ि गररनेछ। 
 

 

भ-ूतथा जिाधार संरक्षणुः 
 

1. सरोकारवािाहरुसुँगको समन्त्वर् र साझेदारीमा जिाधार संरक्षण र संवििन सम्बन्त्धी 
र्क्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गरी प्राकृततक स्रोतहरु मातसने तथा प्रभार्वत हनेु 
कार्िक्रमिाई तनरु्सार्हत गररनेछ, 

2. सरोकारवािाहरुसुँग तथा हाि र्स क्षेरमा कार्िरत र्वतभन्न तनकार्को समन्त्वर् र 
सहकार्िमा भ-ूक्षर् तनर्न्त्रण सम्बन्त्धी कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ, 

3. भ ूतथा जिाधार संरक्षणका िातग संघ प्रदेश र सम्वक्तन्त्धत तनकार्को पहिमा गररनेछ  
 

जिवार् ुपररवतिनुः 
 

1. नगरक्तस्थत सबै वडाहरुमा जिवार् ु पररवतिन सम्बन्त्धी सचेतनामूिक कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ, 
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2. सरोकारवािाहरुसुँगको समन्त्वर् र सहकार्िमा जिवार् ु पररवतिन अनकूुिन सम्बन्त्धी 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

 

र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापनुः  
 

1. र्ोहर उ्पादकिे कर ततनुि पदिछ भन्ने तसिान्त्त बमोक्तजम  संर्न्त्र तर्ार गरी सचेतना 
अतभर्ान सञ्चािन गररनेछ, 

2. र्ोहर वगीकरण गरी नगरपातिकािे तिजमा तिएको जग्गामा व्र्वस्थापन गने तथा 
“आफ्नो ठाउुँ आरै् सर्ा गरौँ” अतभर्ानिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्त्वर्न गररनेछ, 

3. नगरक्षेरमा प्िार्िक तथा तससाजन्त्र् वस्तहुरुको संकिनको व्र्वस्थापन गरी जथाभावी 
प्िाक्तस्टक तथा तससाजन्त्र् वस्तहुरु र्ाल्ने प्रवकृ्तत्तिाई रोक िगाइनेछ, 
 

र्वपद् व्र्वस्थापनुः 
 

1. नगरस्तरीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमततिाई थप र्क्रर्ाक्तशि गराईने छ, 
2. नगर क्षेरतभर भौततक पूवािधारहरु तनमािण गदाि वातावरणीर् र प्राकृततक स्रोतहरुमा पनि 

सक्ने प्रभाव न्त्रू्नीकरण गने नीततिाई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ, 
3. नगरपातिकामा आपतकातिन कार्ि सञ्चािन केन्त्र प्रभावकारी बनाइनेछ, 
4. नगर र्वपद् पूवितर्ारी तथा प्रततकार्ि र्ोजनािाई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ, 
5. जिवार् ु पररवतिन अनकूुिन तथा र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी सचेतनामूिक 

कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ, 
6. र्वपद् न्त्रू्नीकरण र जोक्तखममा रहेकाहरुको उिारको िातग नगरपातिकामा उपिब्ध 

जनशक्तक्त, सामाग्री र र्वपद् व्र्वस्थापन कोषको पररचािनको माध्र्मबाट त्काि 
उिार गने व्र्वस्था गररनेछ,  

7. र्वपद व्र्वस्थापनका आवश्र्क सामग्रीहरुको उक्तचत व्र्वस्थापन गररनेछ,  

8. र्वपद व्र्वस्थापनमा कार्िरत जनशक्तक्त्तहरुिाई िगत संकिन गरी र्वपद पूवि तर्ारी 
र  प्रततकार्िका िातग पनुतािजगी तातिम र्दइनेछ, 
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मानव संशाधन र्वकास तथा संस्थागत क्षमता र्वकासुः 
 

1. कार्ाििर्को प्रवेशिारमा कार्ाििर् अन्त्तगितका शाखा, उपशाखाहरुको पर्हचान र 
सम्वक्तन्त्धत शाखा, उपशाखाहरुबाट उपिब्ध हनेु सेवा सरु्वधाहरुको बारेमा 
सेवाग्राहीिाई पूवि जानकारी र्दने सूचना बोडि राक्तखनेछ, 

2. नागररक बाडापरिाई अद्यावतधक गरी व्र्वक्तस्थत गररनेछ, 
3. सशुासन, पारदक्तशिता र जवार्देर्हताको प्र्र्ाभतूत र्दनका िातग सञ्चािन गररने 

साविजतनक सनुवुाई, सामाक्तजक परीक्षण, आवतधक समीक्षा तथा अनगुमन कार्िक्रमिाई 
थप प्रभावकारी बनाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

4. आन्त्तररक िेखापरीक्षण तथा वार्षिक िेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाइएका बेरुजिुाई र्था 
समर्मा र्छिर्ौट गने र प्राि सझुाव तथा प्रततर्क्रर्ाहरुिाई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ, 

5. PLGSP सुँगको साझेदारीमा सशुासन तथा क्षमता र्वकास सम्बन्त्धी कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ,  

6. नगरक्षेरमा सञ्चािन गररने सबै प्रकारका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको अनगुमन 
एकीकृत रुपमा गररनेछ, 

7. वडास्तरीर् बजेट तथा कार्िक्रम अन्त्तगित सञ्चािन गररने कृर्ष तथा पशसेुवा 
सम्बन्त्धी कार्िक्रमहरु र्स कार्ाििर् मातहतको सम्बक्तन्त्धत शाखासुँगको समन्त्वर्मा 
मार सञ्चािन गररनेछ, 

8. समदुार् स्तरमा कानूनी क्तशक्षाका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ,  

9. संघीर् तथा प्रदेश मन्त्रािर् अन्त्तगितका कार्ाििर्हरुबाट र्स नगरक्षेरतभर सञ्चािन 
हनेु र्वकास तनमािण तथा अन्त्र् सेवा प्रवाहका कार्िक्रमहरु कार्ािन्त्वर्नको क्रममा 
नगरपातिका सुँगको समन्त्वर्मा सञ्चािन गने व्र्वस्था तमिाइनेछ, 

10. नगर कार्िपातिका र वडा कार्ाििर्मा कार्िरत कमिचारीहरुिाई आधारभतू तथा 
क्षमता अतभवरृ्ि सम्बन्त्धी तातिम सञ्चािन गरी थप क्तजम्मेवार र जवार्देही 
बनाइनेछ, 

11. नगर प्रहरी सेवािाई थप प्रभावकारी वनाइनेछ, 
12. र्वतभन्न NGO/INGO हरुबाट नगर क्षेरमा सञ्चािन गने कार्िक्रमहरु नगरपातिकाको 

समन्त्वर् र स्वीकृततमा मार सञ्चािन गने व्र्वस्था गररनेछ, 
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13. नगरपातिकाको क्षेरतभर सबै तनकार्बाट सञ्चातित र्वकास तनमािणका र्ोजनाहरु 
नगरपातिकासुँगको समन्त्वर्वाट मार सञ्चािन गनि र्दइनेछ । 

 

राजि पररचािनुः 
 

1. करको दार्रािाई पनुराविोकन गरी र्वस्तार गने र करको दरिाई पररमाजिन गरी 
िागू गररनेछ, 

2. नगरपातिकािे संकिन गदै आइरहेको कर तथा दस्तरुको सम्वन्त्धमा करदाताहरुिाई 
िक्तक्षत गरी  करदाता क्तशक्षा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

3. नगर क्षेरतभर सञ्चािनमा आएका र आउने प्र्रे्क बैंक,  र्वत्तीर् संस्था, बीमा कम्पनी 
िगार्त र्वतभन्न तनजी क्षेरवाट सञ्चातित संस्थाहरुको त्र्ाङ्क अद्यावतधक गरी करको 
दार्रामा ल्र्ाउने कार्ििाई तनरन्त्तरता र्दइनेछ, 

4. तनजी तथा सरकारी तनकार्िाई घर वहािमा र्दने घरधनीहरुिाई घर वहाि करको 
दार्रामा ल्र्ाइनेछ, 

5. साना तथा घरेि ु उद्योगमा दताि गरी व्र्वसार् सञ्चािन गने उद्यमीहरुिाई 
नगरपातिकामा समेत व्र्वसार् दताि तथा नवीकरणका िातग सम्बक्तन्त्धत तनकार्सुँग 
समन्त्वर् गररनेछ, 

6. सामदुार्र्क वन उपभोक्ता महासंघसुँग सहकार्ि गरी कर पररचािन बढाईनेछ। 

7. सबै वडावाट राजस्व संकिनको सेवा उपिव्ध गराउदै ितगनेछ, 
 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन तथा र्वत्तीर् जोक्तखम न्त्रू्नीकरणुः 
 

1. आर्-व्र्र्को िेखा र खररद प्रणािीिाई थप व्र्वक्तस्थत, प्रभावकारी र पारदशी बनाईने 
छ, 

2. र्वकास आर्ोजनाहरुको ठेक्कापट्टा समर्मै गने तथा र्वद्यतुीर् बोिपर (E-Biding) िाई 
प्राथतमकता र्दइनेछ, 

3. एक पटक स्वीकृत भैसकेको बार्षिक कार्िक्रमिाई अततआवश्र्क परेमा बाहेक सोही 
आ.व. मा संशोधन गने पररपाटीिाई तनरु्सार्हत गररनेछ, 

4. र्वगतको बेरुजिुाई र्छिर्ौटको दार्रामा ल्र्ाई र्छिर्ौट गनि र बेरुज ु तनर्न्त्रण गरी 
शून्त्र् बेरुजकुो नीतत कार्ािन्त्वर्न गनि आन्त्तररक िेखा परीक्षण तथा आतथिक 
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कारोवारसुँग सम्वक्तन्त्धत अतधकारीिाई क्तजम्मेवार बनाउनकुा साथै शून्त्र् पेश्की एवं शून्त्र् 
बेरुज ुनीतत अविम्बन गररने छ, 

 

5. नगरपातिकािाई प्राि कन्त्टेन्त्जेन्त्सीबाट भएका खचिको छुटै्ट अतभिेख राने  े व्र्वस्था 
गररनेछ, 

6. साविजतनक खचििाई पारदशी, जवार्देही, र्विसनीर् र पूवि अनमुान र्ोग्र् बनाइनेछ, 
7. र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गनि तमतव्र्र्र्ता र गणुस्तरिाई उच्च प्राथतमकता र्दईने छ, 
8. तनरन्त्तर रुपमा वरृ्ि हुुँदै गएको चाि ुखचििाई न्त्रू्नीकरण गने उपार् अविम्बन गररने 

छ । 
 

श्रम र रोजगारुः 
1. स्थानीर् सरकारिे सञ्चािन गने र्ोजना तथा कार्िक्रममा प्र्र्क्ष रोजगारी र गररबी 

तनवारणमा सहर्ोग परु्ािउने  कार्िक्रमिाई प्राथतमकता र्दईनेछ, 
2. सरोकारवािाहरुसुँगको साझेदारीमा नगरपातिका क्षेरतभर सम्भार्वत रोजगारीका 

क्षेरहरु पर्हचान गरी रोजगारी शृ्रजना गनि पहि गररनेछ, 
3. कोतभड १९ को प्रभावका कारण रोजगारीको अवसर गमेुका तथा सोही कारणबाट 

वैदेक्तशक रोजगारीबाट र्र्कि एकाहरुिाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमसुँग आवि गराई 
अल्पकातिन रोजगारीको व्र्वस्था तमिाइने छ, 

4. दक्ष श्रतमक, कामको सम्मान, उपर्कु्त पाररश्रतमक र सामाक्तजक संरक्षण सर्हतको श्रम 
व्र्वस्थापनको नीततिाई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ, 

5. स्थानीर् श्रोत साधनको अतधकतम उपर्ोग, दक्ष जनशक्तक्त तनमािण, तातिम र क्षमता 
र्वकास तथा उद्यमशीि वातावरण तनमािण गरी रोजगारीको तसजिना गनि पहि गररनेछ, 

6. बेरोजगार र्वुाहरुिाई िक्तक्षत गरी घरेि ु तथा साना र मझौिा एवम ् उ्पादनमूिक 
उद्योग स्थापना गरी सञ्चािन गनि प्रो्सार्हत गररनेछ, 

7. नगर क्षेरमा बािश्रम तनषधेका िातग सचेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
 

संस्थागत सशुासन : 
 

१. संस्थागत सशुासन अतभवरृ्ि गनि जनप्रतततनतध तथा कमिचारीहरुको क्षमता अतभवरृ्िका 
िातग तातिम कार्िक्रम संचािन गररनेछ, 
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२. सेवा प्रवाहिाई पारदशी र जवार्देर्ह बनाउन उजरुी सनु्ने, साविजतनक सनुवुाई गने 
जस्ता कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ, 

३. र्वषर्गत शाखाहरुिाई जवार्देर्ह बनाउन आवश्र्क उपार्हरु अविम्बन गररनेछ, 
 आन्त्तररक तनर्न्त्रण प्रणािी तनदेक्तशकाको पूणि कार्ािन्त्वर्न गररनेछ। 

 

नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
 

प्रस्ततु आ.व. ०७९।०८० को नीतत तथा कार्िक्रम तर्ार गने क्रममा सवै पक्षको 
सल्िाह सझुाविाई समेट्ने प्रर्ास गरेको छु ।र्स नीतत तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका 
िातग जनप्रतततनतध, राजनैततक दिका प्रतततनतध, कमिचारी, तनजी क्षेर, संघ/संस्था, नगरमा 
रहन ुहनेु बरु्िजीर्व वगि, परकार िगार्त सबै सरोकारवािा महानभुावहरु सर्हत सम्पूणि 
नगरवासीहरुको साथ र सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु।नगरवासीहरुको जीवनस्तरमा 
उल्िेखनीर् रुपमा पररवतिन ल्र्ाउन एकजटु हनु समेत हार्दिक अनरुोध गदिछु । 
 

अन्त््र्मा, 
 

र्स नीतत तथा कार्िक्रम तर्ार गनि सहर्ोग परु्ािउन ुहनेु उपप्रमखुज्रू्, प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृतज्रू्, कार्िपातिकाका सदस्र्ज्रू्हरु, जनप्रतततनतध िगार्त सम्पूणि कमिचारीहरुिाई 
र्वशेष धन्त्र्वाद व्र्क्त गदिछु ।  

 

धन्त्र्वाद । 

 

१० आषाढ, २०७९                               तेजन खनाि  
                                                       नगर प्रमखु 
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नगर सभाको कार्िक्रम : २०७९।३।१०   
 

 १. सभाध्र्क्षद्वारा सभािाइि सम्बोधन तथा सभा समक्ष नगरपातिकाको प्रस्तार्वत वार्षिक 
नीतत तथा कार्िक्रम ०७९/०८० को प्रस्ततुत पश्चात आगामी आ.व.०७९/०८० को 
प्रस्तार्वत वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि नगर स्तरीर् बजेट तथा कार्िक्रम 
तजुिमा सतमततका संर्ोजक एवम ् उपप्रमखु श्री केदारबाब ु बस्नेतिाई सभाध्र्क्षद्वारा 
अनमुतत र्दइर्ो। 

२. सभाध्र्क्षको अनमुतत बमोक्तजम नगर स्तरीर् बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सतमततका 
संर्ोजक एवम ् उपप्रमखु श्री केदारबाब ु बस्नेतिे नगरपातिकाको आगामी 
आ.व.०७९/०८० को प्रस्तार्वत वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम तपतसि अनसुार 
प्रस्ततु गनुि भर्ो । 

 

आतथिक वषि ०७९।८० को बजेट वक्तव्र् : 
 

दशौँ नगर सभाका श्रिेर् सभाध्र्ज्रू्, 

सभासदज्रू्हरु, 
 

‘‘हामी सबैको चाहना, समिृ तसर्िचरणको िातग र्दगो र्वकासको र्ोजना’’ भन्ने मूि नाराका 
साथ नेपािको संर्वधानको धारा 223 को उपधारा (२) बमोक्तजम गठन र्स तसर्िचरण 
नगरपातिकाको दशौँ नगर सभामा नगरस्तरीर् बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सतमततको 
संर्ोजकको हैतसर्तिे नगरपातिकाको आगामी आतथिक बषि ०७९।८० को वार्षिक बजेट 
तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गने अवसर पाएकोमा गौरव महससु गदै सभाध्र्क्षज्रू् मार्ि त र्स 
गररमामर् सभाप्रतत हार्दिक आभार व्र्क्त गदिछु ।  
 

 िोकतन्त्र प्राति र संघीर् िोकताक्तन्त्रक गणतन्त्रा्मक शासन व्र्वस्था स्थापनाको िातग 
र्वतभन्न कािखण्डमा भएका दशवषे जनर्िु, जनआन्त्दोिन, मधेश आन्त्दोिन र आर्दवासी 
जनजाती आन्त्दोिन िगार्तका राजनीततक क्राक्तन्त्त एवम ्संघषििाई स्मरण गनि चाहन्त्छु ।  
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जनातधकार र राजनीततक पररवतिनका िातग आफ्नो अमूल्र् जीवन बतिदान गने      
ज्ञात-अज्ञात शर्हदहरु प्रतत भावपूणि श्रिाञ्जिी व्र्क्त गदिछु । घाइते र्ोिा र वेपत्ता 
नागररकहरुप्रतत उच्च सम्मान र पररवारप्रतत गर्हरो सहानभुतूत प्रकट गदिछु । 

संघीर् िोकताक्तन्त्रक गणतन्त्रा्मक प्रणािीको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीर् 
तहको दोस्रो तनवािचन तनष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भर्रर्हत वातावरणमा सम्पन्न भएको छ 

। र्स तनवािचनिाई तनष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भर्रर्हत तवरमा सम्पन्न गनि र्ोगदान 
गनुिहनेु आम नागररक, राजनीततक दि, मखु्र् तनवािचन कार्ाििर्, तनवािचन कार्ाििर् र 
रािसेवक कमिचारी िगार्त सबैमा हार्दिक धन्त्र्वाद र्दन चाहन्त्छु र  तनवािक्तचत 
पदातधकारीहरुिाई हार्दिक बधाई एवम ् सर्ि कार्िकािको शभुकामना समेत व्र्क्त 
गदिछु ।  

 कोतभड-१९ महामारीका कारण अतत प्रभार्वत पर्िटन तथा र्ातार्ात क्षेर िगार्त 
अतधकांश उद्योग व्र्वसार्हरु सञ्चािनमा आएका छन ् । कोतभड महामारी पश्चातको 
पनुरु्थानिे गतत तिन थािेको अथितन्त्रमा बाह्य क्षेरको दवाव चनुौतीको रुपमा रहेको 
छ । हाि र्वि वजारमा इन्त्धन िगार्तका वस्तहुरुको मूल्र् वरृ्ििे थप चनुौती तसजिना 
गरेको छ । 

सभाध्र्ज्रू्, 
 

 नेपािको संर्वधानको धारा ५६ (१) मा संघीर् िोकताक्तन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि 
संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीन तहको हनेु र उपधारा (२) मा नेपािको 
राज्र्शक्तक्तको प्रर्ोग संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहिे र्सै संर्वधान तथा कानूनिे तोके 
बमोक्तजम गने, धारा ५७ को उपधारा (४) मा स्थानीर्  तहको अतधकार अनसूुची-८ मा 
उल्िेक्तखत तबषर्मा तनर्हत रहने र ्र्स्तो अतधकारको प्रर्ोग र्ो संर्वधान र गाउुँ सभा वा 
नगर सभािे बनाएको कानून बमोक्तजम हनेु ब्र्वस्था छ । 
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उल्िेक्तखत संवैधातनक ब्र्वस्थाको अततररक्त स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा  

६७ मा बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सतमततिे आगामी आतथिक वषिको नीतत तथा 
कार्िक्रमको प्रस्ताव तर्ारी गदाि र्वगतको अनभुवहरुिाई समेत मध्र्नजर गदै आगामी वषिको 
िातग उपिब्ध बजेट सीमातभर रही बजेट तथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण र 
बजेट/कार्िक्रमको प्रस्ताविाइि तबषर्क्षेरगत रुपमा छिर्ि गने ब्र्वस्था तमिाइि अक्तन्त्तम 
प्रस्ताव तर्ार गनुिपने र दर्ा ७१ मा आगामी आतथिक वषिको राजि र ब्र्र् (बजेट) को 
अनमुान कार्िपातिकाबाट स्वीकृत गराइि असार १० गतेतभर सभामा पेश गनुिपने कानूनी 
ब्र्वस्था रहेको छ ।  

 

र्स नगरपातिकाको आगामी आ.व. ०७९/८० को वार्षिक बजेट कार्िक्रम प्रस्ताव मातथ 
उक्तल्िक्तखत संवैधातनक एवं कानूनी व्र्वस्थाको अततररक्त बजेट कार्िक्रम तजुिमा सम्बन्त्धी 
र्दग्दशिन, र्दगो र्वकास िक्ष्र्िे समेटेको रणनीतत, सम्बक्तन्त्धत मन्त्रािर्गत तथा र्वभागीर् 
नीतत, तनदेशन समेतिाइि आ्मसात गरी तर्ार गररएको छ । 

        

सभाध्र्क्षज्रू्, 

अब म आगामी आतथिक वषि २०७९/८० को बजेटका उद्देश्र् तथा प्राथतमकता प्रस्ततु 
गनि अनमुतत चाहन्त्छु।  

 

प्रस्ततु बजेटका उद्दशे्र्हरु : 
 

1. नगरक्षेरको आतथिक र्वकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेरहरुको पर्हचान 
र प्रवििन गदै समग्र आतथिक र्वकास र समरृ्ि हातसि गने, 

2. गणुस्तरीर् क्तशक्षामा नगरवासीहरुको पहुुँचमा सतुनश्चतता प्रदान गने, 
3. सविसिुभ तथा गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराउने, 

4. नगरवासीहरुको जीवनस्तर सधुार गनि आधारभतू आवश्र्कताहरुको पररपूती गदै 
गररबी न्त्रू्नीकरणमा जोड र्दने, 

5. कृर्ष क्षेरको र्वकास, र्वर्वधीकरण र व्र्वसार्र्करण गदै उ्पादन तथा उ्पादक्व 
वरृ्ि गने, 
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6. सशुासन, पारदशीता र जवार्देहीताको तसिान्त्तिाई आ्मसाथ गरी आम 
नगरबासीिाई तछटो छररतो, सहज,  गणुस्तरीर् र पररणाममूखी सेवा प्रदान गने, 

7. मर्हिा, बािबातिका, ज्रे्ष्ठ नागररक,अपाङ्गता भएका व्र्क्तक्त, दतित िगार्त पछाडी 
पाररएका र सीमान्त्तकृत समदुार्को र्वकासको िातग िक्तक्षत वगिमैरी संरक्षणा्मक 
तथा प्रवििना्मक नीतत अविम्वन गने, 

8. पर्िटन क्षेरको पूवािधार र्वकास गरी आतथिक मेरुदण्डको रुपमा पर्िटन क्षेरिाई 
र्वकास गने, 

 

बजेट तनमािणको आधार तथा प्राथतमकताका के्षरहरुुः 
 

१. आगामी आतथिक वषिका िातग राजि नीतत, राजिका स्रोत, दार्रा तथा कर राजि, 
गैरकर राजि, सेवा शलु्क र दस्तरुको दार्रा सम्बन्त्धमा नेपािको संर्वधान, स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
समेतमा व्र्वक्तस्थत दार्राको आधारमा तर्ार गररएको छ । ्र्सैगरी राजिका दर 
र कूि राजि प्रस्ताव तर्ार गदाि चाि ुआ.व. मा कार्म रहेको दर र हािसम्मको 
राजि प्राति समेतिाइि आधार मानी तर्ार गररएको छ। 

२. अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा २१ मा प्रदेश तथा 
स्थानीर् तहिे आरू्िे उठाएको राजि र राजि बाुँडर्ाुँटबाट प्राि हनेु रकमबाट 
प्रशासतनक खचि पगु्ने गरी राजि र ब्र्र्को अनमुान गनुिपने व्र्वस्था छ । उक्त 
व्र्वस्था अनसुार र्स नगरपातिकािाइि प्राि हनेु राजि बाुँडर्ाुँट रकम र आन्त्तररक 
राजि समेतको तसमा ननाघ्ने गरी मार प्रशासतनक (चाि)ु खचि तसतमत गररएको 
छ।  

३. र्वकास साझेदारहरु समेतको िागत साझेदारीमा सञ्चािन हनेु शहरीकरण/पर्िटन 
प्रवििन र साना तसंचाइि जस्ता आर्ोजनाहरु। 

४. िक्तक्षत समूह र्वकास तथा संरक्षण तबषर्गत क्षेर अन्त्तरगतका र्क्रर्ाकिापहरु। 
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५. कम िागतमा बढी प्रततर्ि प्राि हनेु, स्थानीर् जनतासुँग प्र्र्क्ष सरोकार राने  े र 
आतथिक उपाजिनको र्क्रर्ाकिाप मार्ि त रोजगारीको अवसर तसजिना गरी आ्मतनभिर 
हनेु खािका आर्ोजनाहरु । 

 

बजेटको मातथ उल्िेक्तखत उद्दशे्र् तथा प्राथतमकता कार्ािन्त्वर्न गनि देहार् अनसुारका 
र्क्रर्ाकिापहरु सम्पादन गररनेछ : 
 

1. स्वीकृत कार्िक्रमहरु आतथिक वषिको अक्तन्त्तम अवतधमा मार कार्ािन्त्वर्न गने 
प्रवकृ्तत्तिाइि तनरु्सार्हत गररनेछ र कमिचारीहरुको प्रो्साहनका िातग सरु्वधाको 
पनुराविोकन गरी बजेटमा समावेश गररएको छ, 

2. बजेट कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न प्रकृर्ािाइि सम्बक्तन्त्धत कमिचारीको कार्ि सम्पादन 
मूल्र्ाङ्कनसुँग जोड्ने व्र्वस्था गररनेछ, 

3. बजेट कार्िक्रम सम्बन्त्धी कार्िर्ोजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्त्वर्न गररनेछ, 
4. अनगुमन, सपुरीवेक्षण र आवतधक समीक्षा तथा प्रततवेदन प्रणािीिाई थप प्रभावकारी 

बनाइनेछ, 
5. उपभोक्ता सतमततका पदातधकारीहरुको क्षमता र्वकास सम्बन्त्धी र्क्रर्ाकिापहरु 

सञ्चािन गररनेछ । 
 

   सभाध्र्ज्रू्, 
 

 अब म र्स नगरपातिकाको गत आतथिक बषि ०७७/०७८ को र्थाथि आर्-ब्र्र् र चाि ु
आतथिक वषि ०७८/०७९ को  ०७९ जेष्ठ मसान्त्तसम्मको र्थाथि आर्-ब्र्र्को तबबरण 
र आगामी आ.व. ०७९/८० को प्रस्तार्वत अनमुान प्रस्ततु गने अनमुतत चाहन्त्छु । 

 

1. र्स नगरपातिकाको गतुः आतथिक वषि ०७७/०७८ को बजेट अनमुान रु.६६ 
करोड ८२ िाख २२ हजार ३ सर् ७० रहेकोमा उक्त आ.व.मा कूि आर् ६४ 
करोड ३४ िाख ४४ हजार ५ सर् ८५ पैसा ६४ भएको छ भने खचितर्ि  रु.५१ 
करोड ३५ िाख ९० हजार १ सर् ७० पैसा १९ रहेको छ । 
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2. चाि ुआतथिक वषि ०७८/०७९ को अनमुातनत बजेट ७७ करोड १९ िाख २२ 
हजार ५ सर्  रहेकोमा २०७९ साि जेठ मसान्त्तसम्मको र्थाथि आर् ६४ करोड 
६९ िाख ३७ हजार ९ सर् २१ पैसा ६३ रहेको छ भने खचितर्ि  ५३ करोड 
८६ िाख ५५ हजार २ सर् १९ पैसा ४४ रहेको छ । 

3. ् र्सैगरी आगामी आ.व.०७९/८० को िातग ८१ करोड ६ िाख २३ हजार ८ 
सर् ६० बजेट प्रस्ताव गररएको छ। 

   

   प्रस्ततु बजेटिे पूुँजीगत खचितर्ि  तबषर् के्षरगत रुपमा देहार् अनसुारको र्हस्सा समेटेको 
छ । 

 

तबषर्गत के्षर बजेट रु. तबतनर्ोजन प्रततशत  
आतथिक र्वकास 11,28,00,000 13.9२% 
सामाक्तजक र्वकास 45,33,76,120 55.92% 
पूवािधार र्वकास 10,66,18,880 13.1६ % 
वन, वातावरण तथा र्वपद् 
ब्र्वस्थापन 

37,50,000 0.46% 

सशुाशन तथा संस्थागत र्वकास 13,40,81,860 16.54% 

जम्मा 81,06,23,860 १००% 
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सिसिचरण नगरपासिका 

नगर कार्यपासिकाको कार्ायिर्, ओखिढ ुंगा 

 कार्ायिर्को कोड : ८०११०४०१३०० 
 

 अन िूची-१ 

                           Details of income and expenditure 

  रु. हजारमा 

शीर्यक 
आ.व. २०७७/७८ 

को र्थाथय 

आ.व. २०७८/७९ 

को िुंशोसित 

अन मान 

आ.व. २०७९/८० 

को अन मान 

आर् ५८,१९,२७ ६३,१७,६० ६४,७०,५९ 
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३११५७ वन तथा वातावरण िुंरक्षण ० ५,०६ ० 

३११५८ िरिफाई िुंरचना सनमायण २,२४ १,०० १४,०० 

३११५९ अन्र् िावयजसनक सनमायण २,९५,७४ ७,७१,४५ ४,७६,७७ 

३११६१ सनर्ममत भवनको िुंरचनात्मक 

ि िार खचय 
१,९२ ७६,०० ९,३० 

३११७१ पूाँजीगत ि िार खचय िावयजसनक 

सनमायण 
७०,०० ९,०० ३०,४० 

३१२२१ मौज्दात िामानहरु ९,०० १९,०० ० 

३१४११ जग्गाप्रासप्त खचय ० ३०,०० ० 

बजेट बचत (+) / न्र्ून ८,१६,३२ (१२,७८,३९) (४,८३,९३) 

गत वर्यको नगद मौज्दात ६,००,०० १०,२२,५७ ४,८३,९३ 
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                       सिसिचरण नगरपासिका 

                      नगर कार्यपासिकाको कार्ायिर्, ओखिढ ुंगा 

                             कार्ायिर्को कोड : ८०११०४०१३०० 
 

अन िूची-२ 

                             Projection of revenue and grants to achieve 

 
रु. हजारमा 

शीर्यक 
आ.व. २०७७/७८ 

को र्थाथय 

आ.व. २०७८/७९ 

को िुंशोसित अन मान 

आ.व. २०७९/८० 

को अन मान 

आर् ६४,१९,२७ ७३,४०,१८ ६९,५४,५३ 

राजस्व  १५,००,६८ २२,०१,६३ १८,२५,२६ 

आन्तररक श्रोत ७,४३,६७ १२,८६,०७ ६,३३,९३ 

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

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

११३२१ घरवहाि कर १९,५३ १६,५० १३,५० 

११३२२ वहाि सवटौरी कर ३,७१ ८,६० १,०० 

११४५१ िवारी िािन कर (िाना िवारी) ७ २२ ० 

११४५२ प वायिार िेवाको उपर्ोगमा िाग्न े

कर 
३ ० २५ 

११६११ व्यविार्िे भ क्तानी गने    १८,९९ ० 

११६३१ कृसर् तथा पश जन्र् वस्त को 

व्याविासर्क कारोवारमा िाग्ने कर 
  ० १०,०० 

११६३२ अखेटोपहारमा िाग्न ेकर   १,१० ० 

११६९१ अन्र् कर ८७ ५,५० ३,०० 

१४१५१ िरकारी िम्पत्तीको वहािबाट 

प्राप्त आर् 
० ७,११ ३,०० 

१४१५९ अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी   १६,५० ० 

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

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

१४२२१ न्र्ासर्क दस्तूर   ० २५ 

१४२२३ सशक्षा क्षेत्रको आम्दानी   ० २,५० 

१४२२४ परीक्षा श ल्क ७३ २२ ० 

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

१४२४१ पार्ककङ्ग श ल्क   ३३ २५ 

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

१४२४३ सिफाररश दस्त र ८,०२ १९,२५ ११,०० 
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१४२४४ व्यसक्तगत घटना दताय दस्त र १,०४ ८२ २,५० 

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

१४२४९ अन्र् दस्त र १८,०७ ८,०० १०,०० 

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

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

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

१४३१२ प्रशािसनक दण्ड, जररवाना र 

जफत 
१,४३ १,३० ० 

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

३२१२१ नगद ६,००,००     

३२१२२ बैंक मौज्दात   १०,२२,५७ ४,८३,९३ 

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

११३१५ घरजग्गा रसजष्टशेन दस्त र   ० १,००,०० 

११४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने मूल्र् 

असभबृसि कर 
६,७७,०९ ४,१५,७७ १०,०७,३१ 

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

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने िवारी 

िािन कर 
७९,९१ ८४,०१ ८४,०१ 

अन्र् आर्   ० ८,५० 

१४५२९ अन्र् राजस्व   ० ८,५० 

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

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

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

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

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

१३३१४ सवर्ेश अन दान चाि  ३३,००     

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

१३३१६ िमप रक अन दान चाि  ६८,००     

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

प्रदेश िरकार २,६४,३१ ३,८४,५२ २,६६,२७ 

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

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

१३३१३ शितय अन दान  प ाँजीगत   ९७,५० ९४,१३ 
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१३३१६ िमप रक अन दान चाि  १,००,००     

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

बैदेसशक ० ० ० 

जनिहभासगता ० ० ० 
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                                                                                                Projection of expenditures 

 
 

 आ.व. : २०७९/८०  

शीर्यक 
आ.व. २०७७/७८ को 

र्थाथय 

आ.व. २०७८/७९ 

को िुंशोसित 

अन मान 

आ.व. २०७९/८० 

को अन मान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर िरकारी सवत्तीर् हस्तान्तरण 

ऋ
ण

 

ज
न
ि
ह
भ
ास
ग
त
ा 

बै
द
ेसश
क

  

नेपाि िरकार प्रदेश िरकार 

स्थ
ान
ीर्

 

त
ह
 

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

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

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

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

३०००० िम्पत्ती 

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

 
 आ.व. : २०७९/८०  

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकिापको 

नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 
तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०११०१ सिसिचरण नगरपासिका - नगरस्तररर् र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु   

१ 

उत्कृष्ट कमयचारी प रस्कार (१ प्रा. 

सशक्षक,१ मा.सि. १ का.ि. 

हिचा,२ अन्र् कमयचारी १ 

सवद्यािर् कमयचारी 

२११३५ 
नेपाि िरकार - 

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

२ पावर व्याकअप (राजस्व शाखा) २२३११ 
नेपाि िरकार - 

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

३ 
िुंचार क्षेत्र सवकाि िाझेदारी 

कार्यक्रम 
२२४१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक १,००,००० ५०,००० १,००,००० २,५०,०००   
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४ झोि ङ्गे प ि हरेाि  पारीश्रसमक २२४१३ 
नेपाि िरकार - 

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

५ त्रीवर्षर्र् क्षमता सवकाि कार्यक्रम २२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

६ प्रहरीिँग िहकार्य कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

७ आवसिक र्ोजना तज यमा २२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

८ कानूनी परामशय िेवा २२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

९ नगर पत्रकाररता प रस्कार २२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

१० 
९० बर्य माथीका जेष्ठ नागररकिाई 

पोसष्टक आहार 
२७११२ 

नेपाि िरकार - 

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

११ अन्र् िामासजक िहार्ता २७२१९ 
नेपाि िरकार - 

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

१२ 
कृष्ण मसन्दर राम बजार सिसिचरण 

नगरपासिका वडा नुं. ११ 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

१३ 
ढाल्प  सिसिचरण न.पा. ७ 

िाम दसर्क भवन सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ० २,००,००० ० २,००,०००   
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१४ 
नगरपासिका भवन सनमायण 

(क्रमागत) 
३१११२ 

आन्तररक श्रोत - 

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

१५ 
वडा कार्ायिर् भवन सनमायण (५ ७ 

११ १२) 
३१११२ 

आन्तररक श्रोत - 

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

१६ 
वासहङ क्रकराँत म िूसखमको 

िुंग्रहािर् सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

१७ 
शहरी स्वास््र् केन्र कर्रे भवन 

सनमायण (क्रमागत) 
३१११२ 

आन्तररक श्रोत - 

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

१८ 
सिसिचरण न.पा. ३ अँिरेी उिौिी 

उभौिी िाम दासर्क भवन 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

१९ 
सिसिचरण न.पा. ३ िाम दासर्क 

भवन ओखरवोट 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

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

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

२१ 
नेवा दर् सजल्िा कार्ायिर्िाई 

िर्षनचनर खररद अन दान 
३११२३ 

नेपाि िरकार - 

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

२२ 

नवप्रवतयन िाझेदारी कार्यक्रम प्रदेश 

िरकारिँगको िाझेदारी कार्यक्रम   

(२२२५५०००) 

३११३२ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
१ पटक ३५,४७,१७७ ० ० ३५,४७,१७७   
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२३ 

नवप्रवतयन िाझेदारी कार्यक्रम प्रदेश 

िरकारिँगको िाझेदारी कार्यक्रम   

(२२२५५०००) 

३११३२ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ पटक ३७,०७,८२३ ० ० ३७,०७,८२३   

२४ 
िोहरमैिािाई आि सनक प्रसवसिवाट 

व्यावस्थापन आर्ोजनाको DPR तर्ार  
३११३२ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ३,४५,००० ० ० ३,४५,०००   

२५ खहरे दोभान झोि ङ्गेप ि ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ५८,०८० ० ० ५८,०८०   

२६ ग्र्ासवन बक्ि खररद ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२७ झि ङ्गे पूि क्षेत्रगत कार्यक्रम ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२८ तोसजङ् झोि ङ्गेप ि ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ७२,९७८ ० ० ७२,९७८   

२९ 
वडा क्षेत्रमा सवसभन्न िडकहरुको 

सनमायण (वडा नुं. २ ठ िाछाप) 
३११५१ 

आन्तररक श्रोत - 

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

३० हररबोिे झोि ङ्गपे ि ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - 

नगद 
१ N/A ८३,६५० ० ० ८३,६५०   

३१ िाना सिचाई आर्ोजना कार्यक्रम ३११५५ 
आन्तररक श्रोत - 

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

३२ 
वणायि  खानेपानीको िासग 

रेडक्रििँग िहकार्य 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २,५०,००० २,५०,००० ० ५,००,०००   
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३३ 
खेिमैदान सनमायणको िासग जग्गा 

खररद वडा नुं. ७ (सवग टार) 
३११५९ 

आन्तररक श्रोत - 

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

३४ 
तामाङको घाट सनमायण सिसिचरण 

नगरपासिका वडा नुं. ७ 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

३५ प्रवेशद्वार ममयत सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

३६ 
बेिारेसभर िडक ममयत, वडा नुं. ३ 

(अँिरेी नारार्णस्थान) 
३११५९ 

आन्तररक श्रोत - 

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

३७ 
श्रष्टा पाकयमा पर्यटकीर् पूवायिार 

सनमायण 
३११५९ 

आन्तररक श्रोत - 

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

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

०० 

० ० १,००,००,०००   

३९ िमपूरक कोर् ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

४० िमपूरक कोर् ३११५९ 
प्रदेश नुंबर १  - 

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

४१ 
सिसिचरण स्याच  वरीपरी पानीको 

िोहोरा सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

४२ सवपन्न पररवारका िासग जस्तापाता ३११६१ 
नेपाि िरकार - 

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

४३ पूँजीगत ि िार कार्यक्रम ३११७१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक ४,००,००० २,००,००० ४,००,००० १०,००,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०२ कार्ायिर् िञ्चािन तथा प्रशासिनक खचय   

४४ पाररश्रसमक कमयचारी २११११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

४५ पाररश्रसमक कमयचारी २११११ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

४६ पाररश्रसमक कमयचारी २११११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

४७ पोशाक २११२१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

४८ राशन (नगर प्रहरी) २११२२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

४९ स्थानीर् भत्ता २११३१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

५० महुंगी भत्ता २११३२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

५१ क्रिल्ड भत्ता २११३३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००   
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५२ कमयचारीको बैठक भत्ता २११३४ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

५३ 
कमयचारी प्रोत्िाहन तथा 

प रस्कार 
२११३५ 

राजस्व बाँडिाँड - 

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

५४ अन्र् भत्ता २११३९ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

५५ पदासिकारी बैठक भत्ता २११४१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

५६ पदासिकारीअन्र् ि सबिा २११४२ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

५७ पदासिकारीअन्र् ि सबिा २११४२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

५८ पदासिकारी अन्र् भत्ता २११४९ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

५९ पानी तथा सबज िी २२१११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

६० िुंचार महि ि २२११२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

६१ इन्िन (पदासिकारी) २२२११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

६२ 
इन्िन (कार्ायिर् 

प्रर्ोजन) 
२२२१२ 

राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१० पटक ९,६०,००० १२,८०,००० ९,६०,००० ३२,००,०००   
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६३ िवारी िािन ममयत खचय २२२१३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

६४ सबमा तथा नवीकरण खचय २२२१४ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

६५ 

मेसशनरी तथा औजार 

ममयत िम्भार तथा 

िञ्चािन खचय 

२२२२१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

६६ 

सनर्षमत िावयजसनक 

िम्पसत्तको ममयत िम्भार 

खचय 

२२२३१ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

६७ 
मििन्द तथा कार्ायिर् 

िामाग्री 
२२३११ 

राजस्व बाँडिाँड - 

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

६८ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

६९ 
पत्रपसत्रका, छपाई तथा 

िूचना प्रकाशन खचय 
२२३१५ 

राजस्व बाँडिाँड - 

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

७० 
अन्र् कार्ायिर् िुंचािन 

खचय 
२२३१९ 

राजस्व बाँडिाँड – 

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

७१ िेवा र परामशय खचय २२४११ 
राजस्व बाँडिाँड – 

स्थानीर् - नगद 
१० पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००   
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७२ 
िूचना प्रणािी तथा 

िफ्टवेर्र िुंचािन खचय 
२२४१२ 

राजस्व बाँडिाँड - 

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

७३ करार िेवा श ल्क २२४१३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

७४ करार िेवा श ल्क २२४१३ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

७५ अन्र् िेवा श ल्क २२४१९ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

७६ 
कमयचारी/पदासिकारी 

तासिम खचय 
२२५११ 

राजस्व बाँडिाँड - 

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

७७ 
कमयचारी/पदासिकारी 

तासिम खचय 
२२५११ 

राजस्व बाँडिाँड - 

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

७८ 

िीप सवकाि तथा 

जनचेतना तासिम तथा 

गोष्ठी िम्बन्िी खचय 

२२५१२ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

७९ कार्यक्रम खचय २२५२२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

८० सवसवि कार्यक्रम खचय २२५२९ 
राजस्व बाँडिाँड – 

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

८१ अन गमन, मूल्र्ाुंकन खचय २२६११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
१६ पटक ३,५०,००० २,५०,००० २,००,००० ८,००,०००   
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८२ भ्रमण खचय २२६१२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

८३ सवसवि खचय २२७११ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

८४ िभा िञ्चािन खचय २२७२१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

८५ जग्गाको भाडा २८१४१ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

८६ घरभाडा २८१४२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

८७ 
िवारी िािन तथा 

मेसशनर औजार भाडा 
२८१४३ 

राजस्व बाँडिाँड - 

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

८८ अन्र् भाडा २८१४९ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

८९ मेसशनरी तथा औजार ३११२२ 
राजस्व बाँडिाँड - 

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

९० िर्षनचर तथा क्रिक्चिय ३११२३ 
राजस्व बाँडिाँड - 

िुंघीर् िरकार - नगद 
५ पटक ७,६०,००० १५,२०,००० १५,२०,००० ३८,००,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०३ वडा कार्ायिर् िञ्चािन तथा प्रशािसनक खचय    

९१ पदासिकारी बैठक भत्ता २११४१ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
१२ पटक 

८,६४,००

० 
८,६४,००० ८,६४,००० २५,९२,०००   

९२ पानी तथा सबज िी २२१११ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

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

९३ िुंचार महि ि २२११२ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

३,६०,००

० 
१,८०,००० १,८०,००० ७,२०,०००   

९४ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

३,६०,००

० 
१,८०,००० १,८०,००० ७,२०,०००   

९५ िवारी िािन ममयत खचय २२२१३ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
६ पटक 

३,००,००

० 
२,००,००० १,००,००० ६,००,०००   

९६ 
मेसशनरी तथा औजार ममयत 

िम्भार तथा िञ्चािन खचय 
२२२२१ 

राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

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

९७ 
मििन्द तथा कार्ायिर् 

िामाग्री 
२२३११ 

राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

९,००,००

० 
४,५०,००० ४,५०,००० १८,००,०००   
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९८ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

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

९९ भ्रमण खचय २२६१२ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
३ पटक 

२,९२,००

० 
२,९२,००० २,९२,००० ८,७६,०००   

१०० सवसवि खचय २२७११ 
राजस्व बाँडिाँड - िुंघीर् 

िरकार - नगद 
४ पटक 

५,७६,००

० 
२,८८,००० २,८८,००० ११,५२,०००   

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

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

१०१ 
प्रोजेक्टर खररद - (मसहिा 

बािबासिका शाखा) 
२२३११ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ गोटा ३३,००० ० ० ३३,०००   

१०२ 

स्थानीर् एि. एम. हरुबाट 

िैंसगक िमानता वािसववाह 

सबरुिका कानूनी िचेतना 

मूिक िूचना प्रवाह 

२२३१५ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ४२,१५० ० ० ४२,१५०   
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१०३ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकताय िुंर्ोजकको 

पाररश्रसमक (र् .एन.एि.सप. 

ए.बाट ७० प्रसतशत र 

नगरपासिकाबाट ३० प्रसतशत 

िाझेदारीमा) 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ जना ० ९६,५२५ ० ९६,५२५   

१०४ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकतायहरुको पाररश्रसमक 

(१२ जनाको १३ मसहनाको 

र् .एन.एि.सप.ए र 

नगरपासिकाको िाझेदारीमा 

६० प्रसतशत र् .एन.एि.सप.ए. 

िे र ४० प्रसतशत 

नगरपासिकाि ेव्यहोने गरी) 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१० जना २,८३,३३० २,१२,४९७.५० 

२,१२,४९७.

५० 
७,०८,३२५   

१०५ 

मसहिा हकसहत र असिकार 

िम्बन्िी बेइयसजङ घोर्णािे िमेटेके 

१२ वटा प्रसतबिताका क्षेत्रहरुबारे 

जनप्रसतसनसि र कमयचारीिाइय 

असभमूसखकरण १ क्रदने 

२२५११ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ० ८५,००० ० ८५,०००   
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१०६ 

क्रकशोरकशारीहरुिाइय 

रुपान्तरण िम्बन्िी अन सशक्षण 

३ क्रदन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१०७ 

क्रकशोरक्रकशोरीहरुिाई िाग  

और्ि द व्यियन तथा सनर्न्त्रण 

िम्बन्िी िचेतनामूिक 

कार्यक्रम वडास्तर (वडा नुं.१, 

२, ६,७ र ८) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१०८ 

नगरस्तररर् बाि क्िव िमूह र 

वडास्तररर् बाि क्िव िमूहका 

पदासिकारीहरुिाइय िैंसगक 

िमावेशी सवकाि तथा िैंसगक 

सहिा सनवारण िम्बन्िी तासिम 

२ दन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१०९ 

नगरस्तररर् बाि क्िव िम हका 

पदािकारीहरुिाइय तनाव 

व्यवस्थापन तासिम ३ क्रदन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

११० 
नगरस्तररर् बाि क्िव िमूहको 

बैठक 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१२ के्षत्र ५०,००० ४०,००० ३०,००० १,२०,०००   
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१११ 
मसहिा उद्यमीहरुिाइय व्यविार् 

प्रविनय तासिम ५ क्रदन े
२२५१२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
५० जना १,२०,००० ६०,००० 

१,२०,००

० 
३,००,०००   

११२ 

मसहिा िहकारीका 

पदासिकारीहरुिाइय नेतृत्व तथा 

िुंस्थागत सवकाि तासिम ३ दन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

११३ 

मानव बेचसवखन तथा ओिार 

पिार सनर्न्त्रण िम्बन्िी 

िचेतनामूिक कार्यक्रम 

सवद्यािर्स्तर 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
६ 

सविाि

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

११४ 

वडास्तररर् बाि क्िव िमूहका 

पदासिकारीहरुिाइय बाि 

िुंरक्षण तथा बाि असिकार 

िम्बन्िी असभमूसखकरण 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१६ के्षत्र १,२५,००० १,२५,००० 

१,५०,००

० 
४,००,०००   

११५ 

सवपन्न दसितिाई 

जीसवकोपाजयन कार्यक्रम (वडा 

नुं. १ र २) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

११६ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकताय र मसहिा िहकारीका 

पदासिकारीहरुिाइय िैंसगक 

िमावेसश सवकाि तथा िैंसगक 

सहिा सनवारण िम्बन्िी तासिम 

द इय क्रदन े

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
५० जना ९०,००० ३६,००० ५४,००० १,८०,०००   
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११७ 

िामासजक सवभेद िम्बन्िी 

िुंसविानमा भएका कानूनी 

व्यवस्था बारे असभमूसखकरण 

कार्यक्रम वडास्तर (वडा नुं. ४ र 

१०) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

११८ 

अन्तरप स्ता िीप हस्तान्तरण 

(िाि  ब हारी बीच अन्तरक्रक्रर्ा) 

कार्यक्रम अन दान मसहिा 

िहकारीिाइय (वडा नुं. ३,९ र 

१०) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

११९ 

अपाङ्गता भएका व्यसिहरुको 

िासग क्षमतामूिक कार्यक्रम 

(िाुंकेसतक भार्ा तासिम १५ 

क्रदने) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१२० 

क्रदवसिर् कार्यक्रमहरु 

(अन्तरार्षष्टर् ज्रे्ष्ठ नागररक 

क्रदवि, क्रकशोरी क्रदवि, मानव 

बेचसवखन तथा ओिारपिार 

सनर्न्त्रण क्रदवि, अन्तरार्षष्टर् 

अपाङ्गता क्रदवि, अन्तरार्षष्टर् 

मसहिा क्रदवि, मसहिा 

असिकार क्रदवि आक्रद) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
७ िमूह ५०,००० ५०,००० ७५,००० १,७५,०००   
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१२१ 
मसहिाहरुको िासग िोक िेवा 

तर्ारी कक्षा िञ्चािन 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - नगद 

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

१२२ 
रासिर् तथा अन्तरासिर् बाि 

क्रदवि मनाउने 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - नगद 

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

१२३ 

िैंसगक सहिा सनवारणमा प रुर् 

िहभासगता (िमसवकाि) 

िशिीकरण जोडी तासिम 

(वडा नुं, ५ र ७) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१२४ 
िैंसगक सहिा सवरुिको १६ क्रदन े

असभर्ान 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ० ५०,००० ० ५०,०००   

१२५ 

श्रीमान तथा श्रीमसत बेपत्ता 

भएका आर्आजयन कार्यक्रम 

िञ्चािन गरररहकेा एकि 

मसहिा प रुर्हरुको अन्तरक्रक्रर्ा 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ५०,००० ० ० ५०,०००   

१२६ 

िाम दासर्क मनोिामासजक 

कार्यकताय र मसहिा िहकारीका 

प्रसतसनसि बीच चौमासिक 

अन्तरक्रक्रर्ा 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१२७ 
वडास्तररर् बाि िुंरक्षण 

िसमसत गठन 
२२५२९ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१२ जना ७५,००० ४५,००० ६०,००० १,८०,०००   
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१२८ मसहिा िहकारी अन गमन २२६११ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१२९ 

श्रीमान तथा श्रीमसत बेपत्ता भइय 

एकि भएका मसहिा तथा 

प रुर्ि ेिञ्चािन गरररहकेा 

व्यविार् अन गमन 

२२६११ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१३० अन्तर मसहिा िहकारी भ्रमण २२६१२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१३१ 
मसहिा िहकारी गठन र दताय 

वडा नुं. ६ 
२२७११ 

नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
१ पटक ० ४०,००० ० ४०,०००   

१३२ 

ज्रे्ष्ठ नागररक क्रदवािेवा तथा 

समिन केन्रमा ज्रे्ष्ठ नागररक र 

र् वाहरुबीच अन्तरप स्ता िीप 

हस्तान्तरण कार्यक्रम (केन्रिाइय 

कार्यक्रम अन दान) 

२५३१५ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
४ 

केन्र, 

सजल्िा 
२,००,००० १,००,००० 

१,००,००

० 
४,००,०००   

१३३ 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरु िाई न्र्ानो 

कपडा सवतरण (वडा नुं. १, २, 

४ र ११) 

२७११२ 
नेपाि िरकार - नगद 

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

१३४ 

ज्रे्ष्ठ नागररक क्रदवािेवा 

केन्रमा आउन जान गाडी भाडा 

(अवश्र्कता अन िार) 

२८१४९ 
नेपाि िरकार - नगद 

अन दान 
२ पटक २५,००० २५,००० ० ५०,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०७ सिसिचरण नगरपासिका - कृर्ी सवकाि शाखा   

१३५ 
एक गाउँ एक कृसर् तथा पश  

प्रासबसिकको तिब भत्ता 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० पटक 

३,२०,००

० 
२,४०,००० २,४०,००० ८,००,०००   

१३६ 

सवग टार िगाएत क्िब रुट 

(गाँठे रोग) िुंक्रसमत क्षेत्रमा 

क्िब रुट व्यवस्थापन कार्यक्रम 

(कृसर् चून, रेसििटेन्ट बीउ, 

तासिम आक्रद) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

१३७ 

५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

वर्े िििूि सवरुवा सवतरण 

कार्यक्रम 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

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

१३८ 

५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

हाइसिड तथा उन्नत तरकारीको 

बीउ सवतरण 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

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

१३९ 

५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

हहउदे िििूि सवरुवा सवतरण 

कार्यक्रम 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० १,००,००० ० १,५०,०००   
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१४० 

तरकारीको नमूना प्र्ाकेज 

कार्यक्रम िञ्चािन (५० प्रसतशत 

मूल्र् अन दानमा तरकारीको 

हाइसिड बीउ,रोग क्रकरा 

व्यवस्थापनका िासग सनिःश ल्क 

सवर्ादी, सभटासमन तथा 

तासिम) 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक 

१,९१,५०

० 
९५,७५० ९५,७५० ३,८३,०००   

१४१ 

िििूि बगैचँा ि दढृीकरण 

कार्यक्रम िुंचािन (सनिोत थो, 

चून, एटिो आर्ि, प्रोरटन बेड 

खरीद) 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक 

१,००,००

० 
५०,००० ५०,००० २,००,०००   

१४२ 

मकैको वीजवृसि कार्यक्रम 

िञ्चािन (५० प्रसतशत मूल्र् 

अन दानमा मिू बीउ 

सवतरण,तासिम,अन्र् आवश्र्क 

िामाग्री सवतरण) 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

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

१४३ 

सवसभन्न बािीहरुमा िाग्न े

रोगक्रकरा व्यवस्थापनका िासग 

आकासस्मक बािी िुंरक्षण िेवा 

कार्यक्रम िञ्चािन 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
६ पटक 

१,००,००

० 
१,००,००० १,००,००० ३,००,०००   
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१४४ 

रुम्जाटार सस्थत कृसर् उपज 

िुंकिन केन्रको वार्षर्क 

घरभाडा व्यवस्थापन 

२८१४२ 
नेपाि िरकार - 

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

१४५ 
५० प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

प्िासष्टक टनिे सवतरण कार्यक्रम 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१६ पटक 

१,७५,००

० 
१,७५,००० ५०,००० ४,००,०००   

१४६ 

७५ प्रसतशत मूल्र् अन दानमा 

मौरी गोिा,आि सनक घार तथा 

मौरीजन्र् उपकरण सवतरण 

कार्यक्रम 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१० पटक 

२,५०,००

० 
१,५०,००० १,००,००० ५,००,०००   

१४७ 

आि सनक मौरी घार  सनमायण 

गन ेस्थानीर् िर्षनचरहरुिाई 

िहर्ोग कार्यक्रम 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

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

१४८ 
मोररङगा/िजीवन खेसत बगैचँा 

स्थापना कार्यक्रम(ति वा) 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

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

१४९ 
शरीिा/िीतािि खेसत बैगैचँा 

स्थापना कार्यक्रम(ति वा) 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २५,००० २५,००० ० ५०,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकिापको 

नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०८ सिसिचरण नगरपासिका - सशक्षा र् वा तथा खिेक द शाखा   

१५० 
सनर्समत प्र.अ.बैठक, गोष्ठी तथा 

शैसक्षक ि िार अन्तरक्रक्रर्ा 
२११३४ 

नेपाि िरकार - 

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

१५१ 

करार सशक्षक सनर् सि प्रर्ोजन 

तथा सवद्याथी सिकाई उपिसधि 

स्तर सनिायरणका िासग नगरस्तरीर् 

प्रश्न पत्र बैठक तथा उत्तरक सिका 

सनमायण 

२२३११ 
नेपाि िरकार - 

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

१५२ 
शैसक्षक ित्र २०८० को िासग नगर 

स्तरीर् शैसक्षक क्र्ािणे्डर सनमायण 
२२३१३ 

नेपाि िरकार - 

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

१५३ स्थानीर् पाठ्यक्रम सनमायण २२३१३ 
नेपाि िरकार - 

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

१५४ 

िाम दासर्क सवद्यािर्का कक्षा १० 

िम्मका सवद्याथीहरुिाई होमवकय  

डार्री सवतरण 

२२३१३ 
नेपाि िरकार - 

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

१५५ नगर सशक्षा र्ोजना सनमायण २२३१९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ३,००,००० ० ० ३,००,०००   
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१५६ 

"नगरको तिय बाट बासबके ि.का., 

सवद्यािर् िहर्ोसग तथा सवद्यािर् 

िेखा कमयचारीिाई पाररश्रसमक 

थप  प्रोत्िाहन अन दान (बासबके 

ि.का. मासिक रु ७०००, िेखा 

कमयचारी मासिक रु ५५०० तथा 

सवद्यािर् िहर्ोसगको हकमा कक्षा 

१–५ िम्मका िासग मासिक रु 

४०००, कक्षा १–८, १–१० र १–

१२ िम्मका िासग मासिक रु 

६००० का दरिे वार्षर्क १३ 

मसहनाको अन दान)" 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - 

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

१५७ 

एकीकृत शैसक्षक िूचना प्रणािी 

व्यवस्थापन (IEMIS) िगार्त 

शैसक्षक तासिम 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

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

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

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

१५९ 
भार्ा, िासहत्र्,किाको िुंरक्षण, 

िम्वियन तथा प्रवियन कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   
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१६० 

रािपसत रसनङ्ग सशल्ड 

प्रसतर्ोसगता िगार्त खेिकूद 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

१६१ 
शैसक्षक ित्र २०८० का िासग 

सवद्याथी भनाय असभर्ान कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

१६२ 

सिकाइ उपिधिी एवम ्

कार्यिम्पादनका आिारमा उत्कृष्ट 

सवद्याथी, सशक्षक तथा सवद्यािर् 

िम्मान तथा प्रोत्िाहन कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

१६३ 
कक्षा ४, ७, र ९ को नर्ाँ पाठ्यक्रम 

असभमूखीकरण 
२२५२९ 

नेपाि िरकार - 

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

१६४ 
सवद्यािर् अन गमन तथा 

मूल्र्ाङ्कन 
२२६११ 

नेपाि िरकार - 

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

१६५ 
कक्षा ८ िगार्त वार्षर्क परीक्षा 

ि दढृीकरण 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

१६६ 
नगरस्तरीर् शैसक्षक असतररि 

क्रक्रर्ाकिाप प्रसतर्ोसगता िञ्चािन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

१६७ 

आदशय आ.व. राम्चे बा.सब.के. 

ि.का. व्यवस्थापन अन दान 

सि.न.पा. १ 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

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

१६८ 
बेथ खकय  बा.सब.के. ि.का. 

व्यवस्थापन अन दान सि.न.पा. ९ 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ िुंख्र्ा ७५,००० ० ० ७५,०००   
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१६९ 

शेपाय िाम दासर्क आ.सव. 

सवग टारमा बासबके ि.का. 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

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

१७० 

िाम दासर्क सवद्यािर्हरुमा सशक्षक 

दरबन्दी समिान तथा सबद्यािर् 

िमार्ोजन िहजीकरण एवम् 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

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

१७१ ब हारी छात्रवृसत्त कार्यक्रम २७२११ 
नेपाि िरकार - 

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

१७२ 

कक्षा ८ िञ्चासित र माध्र्समक 

सवद्यािर्हरुिाईय सवद्य तीर् हासजरी 

व्यवस्थापन 

३११३४ 
नेपाि िरकार - 

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

१७३ 

ओखिढ ुंगा क्र्ाम्पि तथा उमा 

कटवाि क्र्ाम्पि पूवायिार िहर्ोग 

कार्यक्रम 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,५०,००० १,५०,००० ३,००,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११०९ सिसिचरण नगरपासिका - स्वास््र् शाखा   

१७४ 

५ वर्य म सनका बािबासिकाहरुको 

पोर्ण तथा वृसि अन गमन 

प्रोत्िाहन 

२११२२ 
नेपाि िरकार - 

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

१७५ 

सवदाई भएर जाने 

म.स्वा.स्वर्ुं.हरुको िम्मान सवदाई 

रकम 

२११३५ 
नेपाि िरकार - 

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

१७६ 
म.स्वा.स्वर्ुं.ि.ेहरुको र्ातार्ात 

खचय रकम 
२११३९ 

नेपाि िरकार - 

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

१७७ ल्र्ापटप खररद २२३११ 
नेपाि िरकार - 

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

१७८ 
स्वास््र् िुंस्थाहरुिाई आवश्र्क 

स्टेशनरी तथा प्रशािसनक खचय 
२२३११ 

नेपाि िरकार - 

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

१७९ 
आर् बेद स्वास््र् केन्र ठ िाछापमा 

कार्यरत बैद्य 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

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

१८० 
करार िेवाको कार्ायिर् िहर्ोगी 

पाररश्रसमक 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१२ िुंख्र्ा ८,२०,००० ८,२०,००० ८,२०,००० २४,६०,०००   
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१८१ 

चाख य र आम्जानी शहरी स्वास््र् 

केन्रमा ज्र्ािादारीमा कार्यरत 

का.ि. 

२२४१३ 
नेपाि िरकार - 

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

१८२ 
वर्षथङ िेन्टरमा कार्यरत करार 

िेवाको  अ.न.मी. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

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

१८३ 
शहरी स्वास््र् केन्रमा कार्यरत 

करार िेवाको अ.ह.ेब. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

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

१८४ 
शहरी स्वास््र् केन्रमा कार्यरत 

करार िेवाको अ.ह.ेब., अ.न.मी. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

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

१८५ 
स्वास््र् चौकी ठ िाछाप 

प्रर्ोगशािामा कार्यरत ल्र्ा.अ. 
२२४१३ 

नेपाि िरकार - 

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

१८६ 
स्वास््र् िुंस्था प्रम खहरुको मासिक 

वैठक खचय 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

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

१८७ 

पाठेघरको म खको क्र्ान्िर 

िम्बन्िी सबशेिज्ञ सशसवर तथा 

िोही िुंग िम्बन्िी असभम खीकरण 

र तासिम कार्यक्रम िगार्त िम्प णय 

व्यवस्थापन खचय 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

१८८ सवद्यािर् र्ोग सशक्षा कार्यक्रम २२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

१८९ 
सनश ल्क सवतरण गररने और्िी 

तथा  औजार उपकरण खररद 
२७२१३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ िुंख्र्ा ८,२२,५०० ४,११,२५० ४,११,२५० १६,४५,०००   
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१९० 
प्रर्ोगशािाका िासग आवश्र्क 

एसन्टजेन तथा उपकरणहरु खररद 
२७२१३ 

नेपाि िरकार - 

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

१९१ 

सिसिचरण नगरपासिका वडा नुं. 

१, २, ४, ११ र १२ मा जेष्ठ 

नागररकहरु/अन्र् सवरामीहरुका 

िासग सनश ल्क आर् बेद रिार्न 

और्िी खररद तथा सवतरण 

२७२१३ 
नेपाि िरकार - 

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

१९२ खोप तथा और्िी ढ वानी खचय २८१४९ 
नेपाि िरकार - 

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

१९३ खोप केन्र भवन सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

१९४ 
रामबजार िाम दासर्क भवन तथा 

धर्ाडसमन्टन कोट सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ५,००,००० ० ० ५,००,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 
खचय शीर्यक स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१११० सिसिचरण नगरपासिका - पश  िवेा शाखा   

१९५ कृसर् सवकाि िसमसत बैठक िुंचािन २११३४ 
नेपाि िरकार - 

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

१९६ 

कृसत्रम गभायिारण गने 

प्रासवसिकिाई कृ.ग. रेकडयका 

आिारमा प्रसत गाई/भैिी क्रदन े

पाररश्रसमक 

२२४१९ 
नेपाि िरकार - 

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

१९७ 

अण्डामा आत्मा सनभयर तथा 

पाररवाररक पोर्ण ि रक्षामा ि िार 

कार्यक्रम 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

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

१९८ 
जै तथा रटर्ोिेन्टी घाँिको सबउ 

खररद तथा सबतरण 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

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

१९९ समनरि धिक खररद सबतरण २२५२१ 
नेपाि िरकार - 

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

२०० 

िाम दासर्क तथा घरपाि वा क क र 

बन्ध्र्ाकरण कार्यक्रम (HART 

Nepal) िँगको िहकार्यमा 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक २,००,००० १,००,००० १,००,००० ४,००,०००   
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२०१ 
सबश्व रेसवज क्रदवि तथा रेसबज खोप 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

२०२ 

सबश्व भेटेररनरी क्रदविको अबिरमा 

सनजी पाराभेट तथा ग्रा.प.स्वा.का. 

हरुिँग अन्तरक्रक्रर्ा गोष्ठी िाथै 

भेटेररनरी िसजसष्टक सवतरण 

२२५२९ 
नेपाि िरकार - 

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

२०३ पश  उपचार और्िी खररद ढ वानी २७२१३ 
नेपाि िरकार - 

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

२०४ 

पश पुंक्षी पािक कृर्क िमूहहरुको 

थिो ि िार कार्यक्रम (वडाको 

िहकार्यमा) 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

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

२०५ 

ओखिढ ङ्गा िाप्तासहक हाटमा 

पश पुंक्षी बेचसबखन कक्ष सनमायण 

(वडा नुं.१२ िँगको िहकार्यमा) 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक २,७५,००० २,७५,००० ० ५,५०,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०११११ सिसिचरण नगरपासिका - पवूायिार सवकाि/सवपद व्यवस्थापन शाखा   

२०६ 
कमयचारी क्षमता सवकाि 

(तासिम) 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

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

२०७ 

क्षमता सवकाि कार्यक्रम 

(जनप्रसतसनसि/कमयचारी र 

िरोकारवािा सनकार्हरु) 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

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

२०८ 

नक्िा िाईि पूवायिार 

व्यवस्थापन तथा सिकाई 

कार्यक्रम 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

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

२०९ 
उपभोिा िसमसत 

असभम सखकरण कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

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

२१० 

कासिगढ़ तासिम (NCB 

अन रुप भवन सनमायण 

कार्ायन्वर्नका िासग) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   
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२११ अविोकन भ्रमण २२६१२ 
नेपाि िरकार - 

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

२१२ 

सवपद व्यबस्थापनका िासग 

औजार उपकरण िामग्री 

खररद 

२७२१२ 
नेपाि िरकार - 

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

२१३ सवपद व्यवस्थापन कोर् २७२१२ 
नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१११२ सिसिचरण नगरपासिका - राजश्व उप-शाखा   

२१४ डेस्कटप कम्प्र् टर खररद २२४१२ 
नेपाि िरकार - 

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

२१५ 

राजस्व उपशाखा तथा वडा 

िसचवहरुिाई तासिम (२ 

चरणमा) 

२२५११ 
नेपाि िरकार - 

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

२१६ कर िचेतना कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

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

२१७ 
न्र्सर्क िसमसत क्षमता 

सवकाि 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

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

२१८ 
मेिसमिाप कताय क्षमता 

सवकाि 
२२५११ 

नेपाि िरकार - 

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

२१९ 
सबद्यािर् स्तरीर् कानूनी 

सशक्षा 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

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

२२० 

जनप्रसतसनसिहरुका िासग 

स्थानीर् िरकार िञ्चािन 

ऐन िम्बन्िी असभमूखीकरण 

तासिम 

२२५२९ 
नेपाि िरकार - 

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

२२१ 
न्र्ासर्क िसमसत अविोकन 

भ्रमण 
२२६१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ पटक ६०,००० ० ० ६०,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/ 

क्रक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१११४ सिसिचरण नगरपासिका - िचूना प्रसवसि शाखा   

२२२ किर सप्रन्टर खररद २२३११ 
नेपाि िरकार - 

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

२२३ ल्र्ापटप खररद २२३११ 
नेपाि िरकार - 

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

२२४ 
कार्ायिर्मा अनिाइन 

सबद्य तीर् हासजरी जडान 
२२४१२ 

नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०१ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - १ (ति वा)    

२२५ 

जीवनस्तर असभबृसिको 

िासग सवसभन्न व्याविासर्क 

िीप सवकाि तासिम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

२२६ 
आकसस्मक बािी िुंरक्षण 

िेवा 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००   
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२२७ 
र् वा सवकाि तथा खेिकूद 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

२२८ 

ज्रे्ष्ठ नागररक िम्मान तथा 

अपाङ्गता भएका 

व्यसिहरुिाई िहार्ता 

िामग्री सवतरण 

२२५२९ 
नेपाि िरकार - 

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

२२९ वडा कार्ायिर् व्यावस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

२३० 
सशक्षक व्यवस्थापनको िासग 

सवद्यािर्िाई अन दान 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

२३१ 
रािार्सनक मि खररदको 

िासग सवउपूँजी 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

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

२३२ 
आकसस्मक कार्यको िासग 

आउने भैपरी खचय 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

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

२३३ 

ढाडिी टोिदेसख ककयिा 

आ.सव जोड्ने मोटरवाटो र 

जल्कीनी राम्चे जोड्ने 

मोटरवाटो सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२३४ 
वडा सस्थत सवसभन्न िडक 

ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

२३५ 
खानेपानी, सिचाई पोखरी 

ममयत तथा पाइप खररद 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ पटक २,००,००० ४,००,००० २,००,००० ८,००,०००   
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२३६ 

वडा सस्थत सवसभन्न मठ 

मसन्दरहरुको ममयत तथा 

िुंभार 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०२ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - २ (ठ िाछाप)   

२३७ 

ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गता 

भएका व्यासिको िम्मान 

तथा मसहिा िशसिकरणको 

िासग व्याविासर्क िीप 

सवकाि तासिम (मसहिा 

िहकारी मािय त) 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

२३८ 
दसित उद्यम सवकाि 

कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

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

२३९ 
र्ूवा क्षमता सवकाि खेिकूद 

तथा मनोरिन कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

२४० 
सवसभन्न क्रदविीर् कार्यक्रम 

खचय 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २०,००० ४०,००० ४०,००० १,००,०००   
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२४१ 

कार्ायिर् व्यवस्थापन तथा 

आकसस्मक बािी िुंरक्षण 

िेवा 

२२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

२४२ 
सशक्षक व्यवस्थापनको िासग 

सवद्यािर्िाई अन दान 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

२४३ आिोच गृह सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

२४४ 

िरस्वती मसहिा कृसर् 

िहकारी िुंस्था भवन 

व्यबस्थापन 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

२४५ 

कृसर् प्रवियनका िासग 

रािार्सनक मि खररद सबउँ 

पूँजी िहकारी मािय त 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

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

२४६ 
आकसस्मक कार्यको िासग 

आउने भैपरी खचय 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

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

२४७ 
वडा सस्थत सवसभन्न 

मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

२४८ 

खानेपानी तथा सिचाई 

पोखरी ममयत तथा पाइप 

खररद 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

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

२४९ 
वडा सस्थत सवसभन्न मठ 

मसन्दरहरुको सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००   
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२५० 
वडा सस्थत सवसभन्न िडक 

ममयत 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२५१ 
िसहद वेपत्ता स्मृसत गेट 

सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०३ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ३ (अिँरेी नारार्णस्थान)   

२५२ 
पश  तथा बािी वीमा 

कार्ायक्रम 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

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

२५३ 
आमा िमूह िुंजाििाई 

जनचेतना मिूक कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

२५४ 
जेष्ठ नागररक स्वास््र् 

पररक्षण कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

२५५ 
मसहिा िमूह िासमस्वती 

बाध्र्वािक िामग्री खररद 
२२५२९ 

नेपाि िरकार - 

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

२५६ वडा कार्ायिर् व्यवस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   
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२५७ 

नारार्णस्थान मा.सव. 

असिनेको सवद्यािर् 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

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

२५८ 
बािसबकाि आिारभूत 

सवद्यािर् अँिेरी व्यवस्थापन 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

२५९ 

रिमािा आिारभूत 

सवद्यािर् रिमािा 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

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

२६० 

िासमस्वती आिारभूत 

सवद्यािर् िासमस्वती 

व्यवस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार - 

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

२६१ 
सतनकन्र्ा कासिकादेवी 

भवन सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

२६२ बास्बोट क्िव भवन ममयत ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

२६३ 
स्वस््र् चौकीमा खोप तथा 

वैठक कक्ष घरेाबार 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

२६४ 

िासवक वडा नुं. ५ 

प्रगसतसशि र्ूवा क्िव भवन 

सनमायण 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   
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२६५ 
सवपद व्यवस्थापन तथा 

इन्िन खररद 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

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

२६६ असिने िडक स्तरोन्नती ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२६७ ओखे्रनी िडक स्तरोन्नती ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२६८ 
दसित टोि िडक सनमायण 

जुंगि े
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

२६९ 
केराउस्वरा मसन्दर छेउमा 

शौचािर् सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२७० 
खत्रीगाँउ खेि मैदान 

सनमायण असिन े
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२७१ 
िेसतदेवी मसन्दर घेराबार 

चनौटे खनाि टोि 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२७२ क्रदपज्र्ोती क्िव घर ममयत ३११६१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ पटक ० १,५०,००० १,५०,००० ३,००,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०४ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ४ (रुम्जाटार)   

२७३ 
िडक वसत्त महि ि 

धर्वस्थापन 
२२१११ 

नेपाि िरकार - 

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

२७४ 

कृसर्को उत्पादन र 

उत्पादकत्व बृसिका िागी 

उन्नत जातका सवउ सवजन 

खररद 

२२५२१ 
नेपाि िरकार - 

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

२७५ पश  और्िी खरीद २२५२१ 
नेपाि िरकार - 

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

२७६ 
दसित िमूहिाई उद्घोर्ण 

तासिम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

२७७ र् वा तथा खेिकूद कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

२७८ 
जेष्ठ नागररक क्रदवा िेवा 

केन्र कार्ायिर् धर्वस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

२७९ नेवार ग ठी धर्वस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० ५०,००० ५०,००० १,००,०००   
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२८० 
वडास्तरीर् वािक्िव 

धर्वस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

२८१ 
चाख य मसहिा भवन 

धर्वस्थापन 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

२८२ 
कोि गरैादेसख ि सवडाडा 

जाने मोटरवाटो स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

२८३ 

चाख य जाने मोटर वाटोमा 

प ष्प भ जेिको घर नसजक 

मोटर वाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२८४ 

दि वहाद र सव.क.को घर 

देसख तेश्रो वाटोिम्म मोटर 

वाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२८५ 

सभमिेन मसन्दर देसख माम्खा 

जाने िडकिम्म मोटर वाटो 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२८६ 

श क्रवारे देसख क्रढक हदँ ै

सवमानस्थि जाने मोटर 

वाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

२८७ िडक बत्ती ममयत ि िार ३११५३ 
नेपाि िरकार - 

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

२८८ 
कृसर् उपज िुंकिन सबक्री 

केन्र भवन घेरावार 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
४ N/A १,००,००० २,००,००० १,००,००० ४,००,०००   
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२८९ 
काउिे घाटमा मिामी 

आश्रम सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२९० ठ िो क्रढक चौतारा स्तरोन्नती ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

२९१ 
सतिुंग ेद ई खोिा दोभान 

मिामी आश्रम सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२९२ 
सभमिेन मसन्दर तार 

घेरावार 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२९३ 
महादेवस्थान मसन्दर 

घेरावार र वाटो स्तरोन्नती 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

२९४ 
िासवक वडा नुं ९ मा िुंर् ि 

ग ठी घर सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०५ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ५ (बणायि )   

२९५ 
उक्रदनढ ङगा ग म्बाको पाहना 

घर सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

२९६ 
िाि  िाम दासर्क भवन 

पूवायिार सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ० १,००,००० १,००,००० २,००,०००   
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२९७ 
सव.क टोि िाम दासर्क 

भवन सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

२९८ 
राज्र् िक्ष्मी मा.सव. िाई 

िर्षनचर सनमायण 
३११२३ 

नेपाि िरकार - 

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

२९९ 
देउरािी गोरा क डाँर घ र्षमिे 

िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३०० 
मासथल्िो च प्ि बाट तल्िो 

च प्ि  जोड्ने िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३०१ वनायि  च प्ि  िडक सनमायण ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३०२ 
ि नारखोप कोिडाँडा िडक 

सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३०३ ि नारखोप िडक स्तरोन्नती ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३०४ 

िानीटार नेचा िडक 

खण्डबाट खोिा घर जाने 

िडक सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३०५ 
सिउरानी घ र्षमिे िडक 

सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   
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३०६ 

सिसिचरण नगरपासिका 

वडा नुं. ४ र ५ को वडा 

सिमाना भगवती थानदेसख 

क्रढक िम्मको िडक सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३०७ 
क डाँर उसत्तिे खानेपानी 

ममयत 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

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

३०८ 

ढ ङ्ग्रे खोिा म हान गरी 

मासथल्िो डाँडाखकय  

सपकसनक डाँडा हदँ ैगोपाि 

राइको घरिम्म पाइप 

िाइन सवस्तार 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

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

३०९ 
दमाई खोिा खानेपानी 

ज्र्ासमरे 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

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

३१० 

नेपाि रेडक्रि 

िोिाइटीिँगको िह 

िगानीमा िारा खोिा 

खानेपानी सनमायण तथा 

वनायि  राई टोि खानेपानी 

सनमायण 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

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

३११ 

सहिे ठ िो छाँगा मासथको 

पानी सहिे िाि  खानेपानी 

सवस्तार 

३११५५ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००   
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३१२ िानो सचते्र ढि सनमायण ३११५८ 
नेपाि िरकार - 

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

३१३ क न्जरादेबी मसन्दर घरेावार ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

३१४ 
मानेडाँडा छोतेन बौिको 

कम्पाउन्ड सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

३१५ 
िेता ढ ङ्गा देवािी स्थान 

मसन्दर पूवायिार सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०६ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ६ (जन्तरखानी)   

३१६ 
थार्षतङ ग म्बा प्रा.सव. भवन 

छाना ममयत 
३१११३ 

नेपाि िरकार - 

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

३१७ 

५० जना अग वा 

कृर्कहरुिाई बाख्रा खररद 

अन दान 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

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

३१८ 

वडा कार्ायिर्को िासग 

ल्र्ापटप, सप्रन्टर र सबद्य तीर् 

धर्ाकअप 

३११३४ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   
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३१९ 
सवसभन्न दैवीप्रकोप सवपद 

व्यवस्थापन 
३११४१ 

नेपाि िरकार - 

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

३२० 
टक्िारचौर, चारघरे, 

ठ िाचौर मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३२१ 
नवज्र्ोसत मा.सव. आरुबोट 

मोटरवाटो 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३२२ 
िटे्टवारी रागाडोि 

मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३२३ 
पल्िो नसिडाँडा खानेपानी 

सनमायण 
३११५५ 

नेपाि िरकार - 

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

३२४ 
भाि थ म्का हदँै तल्िो मैदान े

खानेपानी ममयत 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

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

३२५ 
कासत्तके जन्तरखानी मा.सव. 

सिढी सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०७ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ७ (सवग टार)   

३२६ 

सवग टार मा.सव. स्टेशनरी 

तथा प्रसवसिक सशक्षा 

आवश्र्क प स्तक खररद 

२२३१३ 
नेपाि िरकार - 

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



     दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत  तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                                                                                                                                          [85] 

 

  
  

३२७ 

अपाङ्ग, दसित िगार्त 

िसक्षत वगयको िासग 

िीपमूिक तासिम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

३२८ 
िीपमूिक सवद्य त 

प्िम्वीङ्गको तासिम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

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

३२९ 
पश  नश्ल ि िार तथा कृसर् 

व्यवस्थापन 
२२५२१ 

नेपाि िरकार - 

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

३३० 

जेष्ठ नगाररक िम्मान तथा 

िामासजक ि रक्षा भत्ता 

सवतरण व्यवस्थापन 

२२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

३३१ 
सवसभन्न दैसवप्रकोप सवपद 

व्यवस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

३३२ शेपाय िुंस्कृती िुंरक्षण २२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

३३३ 
सवकट क्षेत्रमा स्वास््र् िेवा 

प्रदान 
२७११२ 

नेपाि िरकार - 

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

३३४ स्वास््र् घ म्ती कोर् २७२१३ 
नेपाि िरकार - 

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

३३५ ज्ञान उत्थान भवन सनमाणय ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

३३६ जिेश्वरी मसन्दर सनमाणय ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A ५०,००० ० ५०,००० १,००,०००   
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३३७ टोड्के गणेश मसन्दर सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

३३८ 
भ जेि क्रक्रर्ाप त्रीिे खान े

ठाँउमा घर सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

३३९ 
व केभँगेरी ग ठी भवन 

सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

३४० 

जनआदशय आ.सव. 

झ्र्ािढोका तथा िर्षनचर 

ममयत 

३१११३ 
नेपाि िरकार - 

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

३४१ 
रुखभेडा असमिो नियरी 

घ न्िा 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

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

३४२ 
अगिेी खोिा ढिान ेप ि 

सनमाणय 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३४३ 
अगिेी खोिा मसन्दर जाने 

वाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३४४ 
घ न्िा डाँडागाउँ िनेप  िडक 

ममयत स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३४५ 
सचते्र सवग टार ििेप  िडक 

ममयत स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३४६ 
डर्ाम्के चैते कडनी गोजाय 

भस्मे िडक स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   
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३४७ 
ढाँडखोिा घोडेटो बाटो 

ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३४८ 
तारेसभर तल्िो गैरी घोडेटो 

बाटो ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३४९ 

दोल्प  टक्िार सवच हदँै 

च्र्ानडाँडा जाने घोडेटो 

बाटो 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३५० 
सवग टार मा.सव. ढि तथा 

िडक िोसिङ 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३५१ 
सवग टार हदँै रसमते आर्यघाट 

घोडेटो ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३५२ 
ि के पोसतङ्ग िडक ममयत 

स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३५३ 
प ष्पिाि आ.सव. खानेपानी 

सनमायण र्ोजना 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

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

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

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

३५५ 
स्वास््र् चौकी खानेपानी 

ममयत 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

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

३५६ 
क्षेत्री बाहन आर्यघाट 

गल्छेडा सनमाणय 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   
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३५७ 
जिदेवी महादेव मसन्दर 

वाि घरेावार िनपे  
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

३५८ 
िन्देप , ििेप , च्र्ानडाँडा 

मिामी ट्रि सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

३५९ भङ्गेरी चौतारा सनमाणय ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

३६० रत्नमािा मसन्दर सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०८ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ८ (िल्िरेी)   

३६१ खेिकूद कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

३६२ िुंस्कृसत िुंरक्षण २२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

३६३ 
चम्पादेवी मा.सव. शैसक्षक 

ि िार र्ोजना 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

३६४ 
वडा कार्यिर् व्यवस्थापन 

तथा क्षमता सवकाि 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,००,००० ० १,००,०००   
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३६५ बर्षथङ िेन्टर व्यवस्थापन २७२१३ 
नेपाि िरकार - 

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

३६६ 
चम्पादेवी िमाज भवन र 

वडाको िासग िाउण्डेिन 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

३६७ 
कवडय हिमा ििामे 

कार्यक्रम 
३१११३ 

नेपाि िरकार - 

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

३६८ 

कृसर् जन्र् तथा पश पुंक्षी 

सवकािको िासग प्रोत्िाहन 

प्रवियन कार्यक्रम 

३११३१ 
नेपाि िरकार - 

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

३६९ 

ररसपनी हदँै सिसिचरण 

न.पा. १० जान ेिडकमा 

पानीको भि सनकाि 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३७० 
वडा नुं. ८ िल्िेरी सभत्रको 

िवै िडक ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३७१ 

िासवक वडा नुं १ र २ को 

सिमानामा पने देसवस्थान 

ठाडो िडकमा पानीको भि 

सनकाि 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३७२ 
िासवक वडा नुं ४ को ठाडो 

बाटो ममयत 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

३७३ 
काफ्िेमा पानी याङ्की 

सनमायण 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   
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३७४ 
तेिेमा खानेपानीको इन्टेक 

सनमायण 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

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

३७५ 

जरङ्गे िमाजको 

िमािीस्थिमा आश्रर् घर 

सनमायण 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

३७६ िगिगेमा ढि सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

३७७ 
िगिगेको द िगैंर्ा मसन्दर 

ममयत िम्भार 
३११६१ 

नेपाि िरकार - 

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

३७८ प्रकोप तथा पूँजीगत ि िार ३११७१ 
नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२०९ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ९ (ज्र्ासमरे)   

३७९ 

उन्नसतशीि बहूिसेशर् 

िहकारी िुंस्था सिसमटेडको 

प्रस्ताव अन िार कार्यक्रम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

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

३८० 

क्रकिान प्रोत्िाहन प रस्कार 

तथा दसित जासतकोको 

आर्आजयन कार्यक्रम 

२२५१२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   
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३८१ 

नमूना स्वास््र् आमा िमूह 

िुंजािको प्रस्ताव 

अन िारको कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

३८२ 

स्वास््र् व्यवस्थापन, 

स्वर्ुंिेसवका, अशि तथा 

ज्रे्ष्ठ नगाररकहरुिाई 

िम्मान कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

३८३ वडा कार्ायिर् व्यवस्थापन २२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

३८४ 
खोदम्पा आिारभूत 

सवद्यािर् व्यवस्थापन 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

३८५ 
सवद्यािर्मा शैसक्षक ि िार 

कार्यक्रम 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

३८६ 

द गाय मसन्दर नसजक 

िाम दासर्क भवन 

सनमायणिाई सनरन्तरता 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

३८७ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ३ 

को िासमदासर्क भवनिाई 

सनरन्तरता 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

३८८ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ४ 

को दसित बस्ती िाम दासर्क 

भवनिाई सनरन्तरता 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   
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३८९ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ५ 

मा नेप्र्ा र्ूवा क्िबको 

भवन सनमायण 

३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

३९० 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ८ 

मा भीमिेन मसन्दर सनमायण 
३१११२ 

नेपाि िरकार - 

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

३९१ वडा सवसभन्न िडक ममयत ३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

३९२ 
कोिचौर खानेपानी र्ोजना 

ममयत 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

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

३९३ 

वडा सभत्रका सवसभन्न 

सिचाई तथा खानेपानी 

ममयत 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

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

३९४ 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. १, 

२, र ३ मा म ििार 

खानेपानी र्ोजना ममयत 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

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

३९५ 

ठ िो पिेरोबाट डाुंडाटोि 

महने्रको घर माथी वाि 

सनमायण र पथृी खड्काको 

घरम नी जािी िगाउन े

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

३९६ बेथ खकय  मसन्दर घरेावार ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   
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३९७ 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. १ 

मा गणशे मसन्दर घेरावार 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

३९८ 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ८ 

मा खेिमैदान सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

३९९ 
िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ९ 

मा कृष्ण मसन्दर सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

४०० 

िासबक ज्र्ासमरे वडा नुं. ९ 

मा मा मिामी प्रसतक्षािर् 

सनमायण 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२१० सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - १० (बेसतनी)   

४०१ सभिेज प्रोिाईि सनमाणय २२३१५ 
नेपाि िरकार - 

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

४०२ 

पारा दोभान िडक खण्डमा 

१ मसहनाको िासग १ हरेाि  

व्यवस्थापन 

२२४१९ 
नेपाि िरकार - 

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

४०३ 
क्षमता सवकाि 

असभम खीकरण कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   
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४०४ 

नगरपासिकाको िाझेदारी 

गरी र्ूवा खेिकूद कार्यक्रम 

िुंचािन गन े

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

४०५ 

सवपन्न तथा एकि मसहिा 

अिहार् बािबासिका , 

ज्रे्ष्ठ नागररक र अशि 

अपाङ्गहरुिाई 

नगरपासिकाको िझेदारीमा 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार - 

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

४०६ 
कासिका मा.सब. शैसक्षक 

ि िार र्ोजना 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

४०७ 
प ण्र्माता मा.सब. शैसक्षक 

ि िार र्ोजना 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

४०८ 
हरे, ढ स्के बाि सिकाई केन्र 

स्थापना 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

४०९ दसित भबन सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

४१० 
आम्जानी शहरी स्वास््र् 

केन्र भवन ममयत 
३१११३ 

नेपाि िरकार - 

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

४११ 
स्वास््र् चौकीको िासग 

िर्षनचर खररद 
३११२३ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ० १,३०,००० ० १,३०,०००   
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४१२ 
टोि सवकाि अन्तगयत 

िमूहगत कृसर् कार्यक्रम 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

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

४१३ 
छसतवन मिूकोटदेसख 

कोिेबेिीिम्म िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

४१४ 

पारा दोभान िडक तथा 

वडाका शाखा िडकहरुको 

सनमायण तथा स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४१५ 

बसछउँकाडे ओखरबोट 

ििैचािम्म िडक ि िार 

सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४१६ 
रुप्िे बाहनटोि िडक 

स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

४१७ 
सशव मसन्दरदेसख स्वामीको 

िेदिम्म मोटरवाटो सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

४१८ 

स्वास््र् चौकीदेसख 

प ण्र्माता मा.सव. िम्म 

िडक सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४१९ 

िासवक वेसतनी वडा नुं.१ 

देसख बँिाहा केत केिम्म 

िडक सनमाणय 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४२० 
हरे, सबसमरे हदँै 

आम्जानीिम्म िडक सनमायण 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००   
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४२१ डाँडाखकय  मसन्दर ममयत ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

४२२ 
देउरािी डाँडा आम्जानीघाट 

प्रसतक्षािर् सनमायण 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

४२३ 
देसबथान थानी मसन्दर 

स्तरोन्नती 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

४२४ 

सिसिचरण न.पा.१० 

आरुबोटेदेसख सिसिचरण 

न.पा.८ िम्म िडक सनमायण 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

४२५ 

सवसभन्न दैवीप्रकोप सवपद 

व्यवस्थापन तथा वडा 

कार्ायिर्को भवन ममयत 

३११७१ 
नेपाि िरकार - 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२११ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - ११ (ओखिढ ङ्गा)   

४२६ 
मसहिा स्वर्ुंिेसवका 

प्रोत्िाहन भत्ता 
२११३५ 

नेपाि िरकार - 

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

४२७ 
वडास्तरीर् बाि क्िविाई 

िचेतना मूिक कार्यक्रम 
२२५१२ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
१ N/A ५०,००० ० ० ५०,०००   
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४२८ 
सिमि िारा स्वास््र् आमा 

िमूह सबतिब 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

४२९ 

ज्रे्ष्ठ नागररक क्रदवा िेवा 

तथा समिन केन्र 

व्यवस्थापन तथा िुंचािन 

२२७११ 
नेपाि िरकार - 

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

४३० 
नेवा देर्ू दव  नगरकार्य 

िसमसत व्यवस्थापन 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

४३१ 
वडा कार्ायिर् व्यवस्थापन 

(वडा नुं. ११) 
२२७११ 

नेपाि िरकार - 

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

४३२ िाम दासर्क भवन सनमायण ३१११२ 
नेपाि िरकार - 

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

४३३ रिमािा देवी मसन्दर ममयत ३१११३ 
नेपाि िरकार - 

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

४३४ 
अल्िे सवप्िाटे िडक ममयत 

तथा िोसिङ 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

४३५ 

कमेरे भन्ज्र्ाङ पानी 

याङ्की हदै दसित बस्ती 

जाने गोरेटो बाटो ममयत 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४३६ 

कारागार देसख जािपा 

मा.सव. जाने िडक 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   
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४३७ 

को.िे.सन.का. देसख गणेश 

बहाद र खत्रीको घरिम्म 

जाने बाटो ि िार 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४३८ 
बिपाकय  देसख सिम हदँै जाने 

बाटोमा िोसिङ 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

४३९ 

समिनचोक हाडयवर्रबाट 

सशव मसन्दर जान ेगोरेटो 

बाटो स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४४० 

रमाइिो डाँडा देसख 

सज.ि.ि. िम्म प रोनो बाटो 

सिढी सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४४१ 

सिसिचरण राजमागय देसख 

खाध्र् भन्ज्र्ाङ रमेश 

कटवािको घरिम्म सिढी 

तथा रेसिङ 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४४२ 

सिसिचरण राजमागय देसख 

दाहाि प्रसतष्ठान हद ैजािपा 

मा.सव. जान ेिडक 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० ० १,००,००० २,००,०००   
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४४३ 

सिमखोिाबाट रत्न 

तामाङको घर जानेिः घोरेटो 

बाटो सनमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४४४ 
रामबजार क्षेत्रमा खानेपानी 

व्यवस्थापन 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

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

४४५ 

िोि  प्रेम क मारी राईको घर 

मासथको िडकमा ढि 

सनमायण 

३११५८ 
नेपाि िरकार - 

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

४४६ कमेरे पिरेा ट्रि सनमायण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

४४७ 

पाँच कन्र्ा कासिका 

देसवस्थान क्षेत्रमा पूवायिार 

सवकाि 

३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

४४८ सवप्िाटे मसन्दर िुंरक्षण ३११५९ 
नेपाि िरकार - 

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

४४९ 
वडा स्तरीर् पूँजीगत ि िार 

(वाडय स्तरीर् िडकहरु) 
३११७१ 

नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
३ N/A ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   
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सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 

दोस्रो 

चौमासिक 

तेस्रो 

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१२१२ सिसिचरण नगरपासिकावडा नुं. - १२ (ओखिढ ङ्गा)    

४५० 

१२ नुं. वडा क्षेत्रको कृसर् 

बासिमा हने बादर आतुंक 

रोकथामका सिग श्रसमक 

व्यवस्थापन 

२२४१९ 
नेपाि िरकार - 

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

४५१ 
बािबासिकाहरुका िासग 

मनोरिनात्मक कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

४५२ 
वडा खेिकूद सवकाि 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार - 

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

४५३ 
ि.ज.मा.सव.का िासग 

शैसक्षक िामग्री खररद 
२५३११ 

नेपाि िरकार - 

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

४५४ 
पश पािन व्यविार्का िागी 

चारो मेसिन खररद 
३११३१ 

नेपाि िरकार - 

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

४५५ 
मािव मास्केको घर हदै 

सज.ि.ि. जान ेबाटो ढिान 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

४५६ 

सित्तिप र देसख सिपेखोिा 

जाने िडक ममयत तथा 

स्तरोन्नती 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
२ N/A १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००   
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४५७ 
सिसिचरण पाकय देसख मञ्चन े

हदँै ज्र्ासमरे बाटो स्तरोन्नती 
३११५१ 

नेपाि िरकार - 

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

४५८ 

सहरटिारा वरको रुख हदँ ै

मसहिा जागरण जान ेठाडो 

गोरेटो बाटो नमायण 

३११५१ 
नेपाि िरकार - 

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

४५९ 

अल्िे म हान पानी 

व्यवस्थापन गरी गड्यिैे 

याङ्की िुंरक्षण 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

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

४६० 

गोग न ेखड्का टोि चैनप रे 

टोििम्म भ जापते खानेपानी 

िाईन सवस्तार र्ोजना 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

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

४६१ 

ठ िो खोररर्ा खानेपानी 

म हान िुंरक्षण र याङ्की 

सनमायण 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

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

४६२ 
दसित बस्तीमा एक घर एक 

िारा खानेपानी व्यवस्थापन 
३११५६ 

नेपाि िरकार - 

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

४६३ 

भडारे टोििम्म भ जापते 

खानेपानी िाईन सवस्तार 

र्ोजना 

३११५६ 
नेपाि िरकार - 

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

४६४ 

सजल्िा वन कार्ायिर्देसख 

शुंखर रा.भ.को घर पछाडी 

ठाडे खोिािम्म ढि सनमायण 

३११५८ 
नेपाि िरकार - 

नगद अन दान 
५ N/A १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००   
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४६५ 

हिाक टोिदेसख चन्दन े

खोिामा रहकेो िेफ्टी 

याङकीिम्म पाइप 

व्यस्थापन 

३११५८ 
नेपाि िरकार - 

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

४६६ 
सिमि डाँडा प्रसतक्षािर् 

सवस्तार तथा ममयत 
३११५९ 

नेपाि िरकार - 

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

४६७ 
आकसस्मक कार्यको िासग 

भैपरी आउने खचय 
३११७१ 

नेपाि िरकार - 

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

 

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो चौमासिक दोस्रो चौमासिक 
तेस्रो  

चौमासिक 
जम्मा 

८०११०४०१५११  िुंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शितय अन दान)   

४६८ 

आिारभूत तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका सशक्षक, राहत 

अन दान सशक्षकका िासग  

तिब भत्ता अन दान (सवशेर् 

सशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

सशक्षक/कमयचारीहरु िमेत) 

२११११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक ६,७७,००,००० ३,३८,५०,००० ३,३८,५०,००० १३,५४,००,०००   
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४६९ 

माध्र्समक तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका सशक्षक, राहत 

अन दान सशक्षक  िासग तिब 

भत्ता अन दान (सवशेर् सशक्षा 

पररर्द अन्तरगतका 

सशक्षक/कमयचारी,प्रासवसिक 

िारका प्रसशक्षक िमेत) 

२११११ 
नेपाि िरकार 

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

४७० 

स्थानीर् तहका स्वास््र् 

चौकी, प्रा.स्वा.के. र 

अस्पतािहरुमा कार्यरत 

कमयचारीहरुको तिव, महगी 

भत्ता, स्थानीर् भत्ता, 

पोर्ाक िगार्त प्रशािसनक 

खचय िमेत 

२११११ 
नेपाि िरकार 

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

४७१ 
प्रासवसिक िहार्कको 

पोिाक 
२११२१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ० ० १०,००० १०,०००   

४७२ रोजगार िुंर्ोजकको पोिाक २११२१ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ० ० १०,००० १०,०००   
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४७३ 
रोजगार िहार्कको पोशाक 

भत्ता 
२११२१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ० ० १०,००० १०,०००   

४७४ 

तोक्रकएका  सवद्याथीको क्रदवा 

खाजाका िासग  

सवद्यािर्िाई अन दान 

२११२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ८,२२,००० ० ० ८,२२,०००   

४७५ 

तोक्रकएका  सवद्याथीको क्रदवा 

खाजाका िासग  

सवद्यािर्िाई अन दान 

२११२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक १६,७३,००० ० ० १६,७३,०००   

४७६ 

तोक्रकएका  सवद्याथीको क्रदवा 

खाजाका िासग  

सवद्यािर्िाई अन दान 

२११२२ 
नेपाि िरकार 

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

४७७ 
पोपण सवशेर् (स्वास््र्) 

क्षेत्रका कार्यक्रम िञ्चािन 
२११२२ 

नेपाि िरकार 

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

४७८ 

पोर्ण िुंवेदनशीि 

(खानेपानी तथा िरििाइ, 

कृसर्, पश िेवा, मसहिा तथा 

२११२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   
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बािबासिका, सशक्षा र 

शािकीर् प्रवन्ि) क्षेत्रका 

कार्यक्रमहरू िञ्चानि) 

४७९ 
प्रासवसिक िहार्कको 

स्थानीर् भत्ता 
२११३१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक ३१,००० ३१,००० ३१,००० ९३,०००   

४८० 
रोजगार िुंर्ोजकको 

स्थानीर् भत्ता 
२११३१ 

नेपाि िरकार 

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

४८१ 
रोजगार िहार्को स्थानीर् 

भत्ता 
२११३१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक ३८,७५० ३१,००० २३,२५० ९३,०००   

४८२ 

पासिका स्तरमा स्वास््र् 

िुंस्थाहरुको मासिक बैठक, 

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको डाटा 

भेररक्रिकेशन एवुं ग णस्तर 

ि िार िाथै अियबार्षर्क एवुं 

बार्षर्क िसमक्षा 

२११३४ 
नेपाि िरकार 

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

४८३ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र 

क्रिल्ड िहार्को िासग 

िञ्चार खचय 

२२११२ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

७ पटक ३,००० ३,००० १,००० ७,०००   
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४८४ 

मेसशनरी आजार तथा 

िर्षनचर ममयत िम्भार (िेवा 

केन्र िञ्चािानाथय) 

२२२२१ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ८४,००० ० ० ८४,०००   

४८५ 
मििन्द िामान खररद 

(िेवा केन्र िञ्चािानाथय) 
२२३११ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

२ पटक ९०,००० ९०,००० ० १,८०,०००   

४८६ 
रोजगार िेवा केन्रको 

िँचािन खचय 
२२३११ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

४८७ 

िावयजसनक सवद्यािर्का  

सवद्याथीहरुका िासग 

सनश ल्क पाठ्यप स्तक 

अन दान 

२२३१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ८,१५,००० ० ० ८,१५,०००   

४८८ 

िावयजसनक सवद्यािर्का  

सवद्याथीहरुका िासग सनश ल्क 

पाठ्यप स्तक अन दान 

२२३१३ 

एि.इ.एि.पी. - 

िोिभनाय 

अन दान 

(बैदसेशक) 

१ पटक ४,०१,००० ० ० ४,०१,०००   

४८९ 

िावयजसनक सवद्यािर्का  

सवद्याथीहरुका िासग 

सनश ल्क पाठ्यप स्तक 

अन दान 

२२३१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २२,४९,००० ० ० २२,४९,०००   
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४९० 

िञ्चार िामाग्री प्रिारण 

तथा छपाइय (िञ्चार र पँहच 

असभर्ान िञ्चािान) 

२२३१५ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

४९१ 

कोसभड १९ सवरुि खोप 

असभर्ान तथा ब स्टर खोप 

िमेत िुंचािन धर्वस्थापन 

खचय (पासिकास्तररर् 

र्ोजना र पासिका तथा 

स्वास््र् िस्था स्तररर् 

ि पररवेक्षण) 

२२३१९ 
नेपाि िरकार 

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

४९२ 
एक पासिका एक भेटेररनरी 

डाक्टर 
२२४१३ 

नेपाि िरकार 

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

४९३ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र  

क्रिल्ड िहार्क पाररश्रसमक, 

चाडपवय खतय तथा पोशाक 

खचय 

२२४१३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

४९४ 

कृसर् तथा पश  िेवाका एक 

गाँउ एक प्रासवसिकहरुको 

तिव भत्ता 

२२४१३ 
नेपाि िरकार 

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

४९५ कृसर् स्नातक करार २२४१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१२ पटक २,००,००० १,६०,००० १,२०,००० ४,८०,०००   
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४९६ 

प्रारसम्भक बाि सवकाि  

िहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा सवद्यािर् कमयचारी 

व्यबस्थापन अन दान 

२२४१३ 
नेपाि िरकार 

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

४९७ 

प्रारसम्भक बाि सवकाि  

िहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा सवद्यािर् कमयचारी 

व्यबस्थापन अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

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

४९८ 

प्रारसम्भक बाि सवकाि  

िहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा सवद्यािर् कमयचारी 

व्यबस्थापन अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

४९९ प्रासवसिक िहार्कको तिव २२४१३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

५०० 

माध्र्समक तह कक्षा (९-

१०) मा अुंग्रेजी,गसणत र 

सवज्ञान सवर्र्मा सशक्षण 

िहर्ोग अन दान 

२२४१३ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक २,९६,००० १,४८,००० १,४८,००० ५,९२,०००   
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५०१ 

माध्र्समक तह कक्षा (९-

१०) मा अुंग्रेजी,गसणत र 

सवज्ञान सवर्र्मा सशक्षण 

िहर्ोग अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

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

५०२ 

माध्र्समक तह कक्षा (९-

१०) मा अुंग्रेजी,गसणत र 

सवज्ञान सवर्र्मा सशक्षण 

िहर्ोग अन दान 

२२४१३ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

५०३ रोजगार िुंर्ोजकको तिव २२४१३ 
नेपाि िरकार 

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

५०४ रोजगार िहार्कको तिब २२४१३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

५०५ 

रासिर् मसहिा स्वास््र् 

स्वर्ुंिेसवका  कार्यक्रम 

(पोशाक प्रोत्िाहन, 

र्ातार्ात खचय, वार्षर्क 

िसमक्षा गोष्ठी र क्रदवि 

मनाउने खचय िमेत) 

२२४१९ 
नेपाि िरकार 

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

५०६ 
रोजगारी िृजना 

(आई.सड.ए.ì 
२२४१९ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१० पटक १२,७१,५०० ७,६२,९०० ५,०८,६०० २५,४३,०००   
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५०७ 
रोजगारी िृजना (नपेाि 

िरकार) 
२२४१९ 

नेपाि िरकार 

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

५०८ 

आ.व. 2078/79 मा 

स्थापना भएको आि बािी 

पकेट सवकाि कार्यक्रमको 

सनरन् तरता 

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

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

५०९ 

आ.व. 2078/79 मा 

स्थापना भएको बुंग र पकेट 

सवकाि कार्यक्रमको 

सनरन् तरता 

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

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

५१० 

आ.व. 207९/८० मा नर्ाँ 

तरकारीबािी पकेट सवकाि 

कार्यक्रम िञ् चािन 

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

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

५११ 
उन्नत बीउ सवतरकिाई 

प्रोत्िाहन अन दान 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

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

५१२ 
खाद्यान्न बािीको उन्नत बीउ 

उपर्ोगमा अन दान 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

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

५१३ 
खार्न आि  उत्पादन 

कार्यक्रम 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००   
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५१४ 

गररबी सनवारणका िासग 

िघ  उद्यम सवकाि कार्यक्रम 

िुंचािन सनदेसशका, २०७७ 

बमोसजम िघ  उद्यम सवकाि 

मोडेिमा नर्ाँ िघ  उद्यमी 

सिजयना गन े

२२५२१ 
नेपाि िरकार 

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

५१५ मकैबािी प्रवियन कार्यक्रम २२५२१ 
नेपाि िरकार 

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

५१६ 
रैथान ेबािी प्रवियन 

कार्यक्रम 
२२५२१ 

नेपाि िरकार 

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

५१७ 

आँखा, नाक, कान, घाुंटी 

तथा म ख स्वास््र् िम्वसन्ि 

असभम खीकरण 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५१८ 
इसपडेसमर्ोिोसजकि 

ररपोर्टटङ्ग 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

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

५१९ 
कृसत्रम गभायिान समिन 

कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००   
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५२० 

क्षर्रोगका जोसखम िम ह 

तथा स्वास्थ िेवाको पहच 

कम भएका िम दार्मा िकृर् 

क्षर्रोग खोजपडताि 

कार्यक्रम।  घरपररवारका 

िदस्र्हरूको  िम्पकय  

पररक्षण, एवुं पाँच वर्य 

म सनका बािबासिमा 

क्षर्रोग रोकथाम िम्बन्िी 

टी.सप.टी. कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५२१ 

कृसर्, पश पन्छी तथा मत्स्र् 

त्र्ाकुं  अध्र्ावसिक 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५२२ क्रकिान िूचीकरण कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५२३ 

कोसभड १९ िगार्त 

सवसभन्न महामारीजन्र् 

रोगहरुको रोकथाम, 

सनर्न्त्रण तथा सनगरानीका 

िासग िरोकारवािा िँगको 

अन्तरक्रक्रर्ा तथा RRT, 

स्वास््र्कमी पररचािन 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
५ पटक ३०,००० १०,००० १०,००० ५०,०००   
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५२४ ग नािो ि न वाइ कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५२५ 

गररबी सनवारणका िासग 

िघ  उद्यम सवकाि कार्यक्रम 

िुंचािन सनदेसशका, २०७७ 

बमोसजम उद्यमीको 

स्तरोन्नती (आवश्र्कता 

पसहचानका आिारमा 

प नतायजगी र एडभान्ि िीप 

सवकाि तासिम कार्यक्रम) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५२६ 

सनर्समत खोप ि दढृीकरण, 

पूणय खोप ि सनश्चतता र 

दीगोपनाको िासग 

ि क्ष्मर्ोजना अद्यावसिक २ 

क्रदन र िरििाई प्रबद्र्िन 

प्र्ाकेज प नयताजगी तासिम 

१ क्रदन गरी ३ क्रदन एवुं 

पूणयखोप न.पा., गा.पा. 

ि सनसश्चतताको िासग 

स्थासनर् तह, वडा, खोप 

िमन्वर् िसमती तथा 

नवसनवार्षचत जनप्रसतसन 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ३,३१,००० ० ० ३,३१,०००   
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५२७ 
प्रजनन् रुग्णता स्वास््र् 

िेवा 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

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

५२८ 

पररवार सनर्ोजन क्रकशोर 

क्रकशोरी तथा प्रजनन ्

स्वास््र् कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५२९ 

पश  िेवा सवभाग र प्रादेसशक 

सनकार्मा पश पन्छी त्र्ाुंक 

तथा पश  िेवाका कार्यक्रमको 

प्रगसत ररपोर्टटङ 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५३० 

पश पुंक्षी आदीबाट हने 

ईन्ि एन्जा, बडय फ्ि , AMR, 

सिसष्टिकोसिि, 

टक्िोप्िाज्मोसिि आक्रद 

सवसभन्न िरुवारोग िम्बसन्ि 

रोकथाम तथा सनर्न्त्रणका 

िासग िचेतना कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५३१ 
पश पन्छी रोगको अन्वेर्ण, 

नम ना िङ्किन तथा प्रेर्ण 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक १०,००० ० ० १०,०००   
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५३२ 

पासिकाहरुमा स्वीकृत 

सनदेसशका अन िार  गरठत 

rapid response team 

तथा risk 

communication and 

community 

engagement team िाई 

असभम सखकरण,  

महामारी/जनस्वास््र्मा 

अिर पने घटनाहरुको  

धर्बस्थापनका िासग 

कसम्तमा बर्यमा द ई पटक 

िम्बन्िीत िरोकारवािाहरु 

िमेतको िहभासग 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५३३ पोर्ण कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५३४ 
मातृ तथा नवसशश  कार्यक्रम 

िुंन्चािन 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

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

५३५ 
माि  जाँच ऐन कार्ायन्वन 

िहसजकरण कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ९,७०,००० ० ० ९,७०,०००   
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५३६ 

रािपसत रसनङ्ग सिल्ड 

प्रसतर्ोसगता (स्थानीर् 

तहस्तरीर्) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५३७ 

सवद्यािर् स्वास््र् सशक्षा/आमा 

िमूह तथा मसहिा स्वास््र् 

स्वर्ुं िेसवकाहरुका िासग 

िामासजक धर्वहार पररवतयन 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५३८ 

सवभागिे उपिव्ि गराउने 

सवसि/पद्दसत अन िार वडा 

स्तरबाट घटना दताय िप्ताह 

असभर्ान िञ्चािन 

२२५२२ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१४ पटक ३५,००० २५,००० १०,००० ७०,०००   

५३९ 

सवसभन्न िरुवारोग, निने रोग, 

ज नोरटक, मानसिक स्वास््र् 

िम्बसन्ि अन्तरक्रक्रर्ा कार्यक्रम 

तथा क्रदविहरु 

(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम क्रदवि, 

मानसिक स्वास््र् क्रदवि, 

अल्जाईमर क्रदवि, रेसबज 

क्रदवि, सवश्व औिो क्रदवि) 

मनाउन े

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
६ पटक ६०,००० ४०,००० २०,००० १,२०,०००   
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५४० 

सवश्व औिो क्रदवि मनाउन,े 

क्रकटजन्र् रोग सनर्न्त्रण 

कार्यक्रमको अन गमन एवम् 

मूल्र्ाङ्कन तथा क्रकटजन्र् 

रोग सनर्न्त्रणका िासग 

बहसनकार् अन्तरक्रक्रर्ा गन े

तथा Active Case 

Detection (औिो र 

कािाजार) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५४१ 

शैसक्षक पहचँ ि सनसश्चतता, 

अनौपचाररक तथा वैकसल्पक 

सशक्षा कार्यक्रम (परम्परागत 

सवद्यािर्, वैकसल्पक 

सवद्यािर्, िाक्षरता र 

सनरन्तर सशक्षाका कार्यक्रम 

िमते) 

२२५२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ४,१२,००० ० ० ४,१२,०००   

५४२ 

शैसक्षक पहचँ ि सनसश्चतता, 

अनौपचाररक तथा वैकसल्पक 

सशक्षा कार्यक्रम (परम्परागत 

सवद्यािर्, वैकसल्पक सवद्यािर्, 

िाक्षरता र सनरन्तर सशक्षाका 

कार्यक्रम िमेत) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ११,३७,००० ० ० ११,३७,०००   
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५४३ 

शैसक्षक पहचँ ि सनसश्चतता, 

अनौपचाररक तथा वैकसल्पक 

सशक्षा कार्यक्रम (परम्परागत 

सवद्यािर्, वैकसल्पक 

सवद्यािर्, िाक्षरता र 

सनरन्तर सशक्षाका कार्यक्रम 

िमते) 

२२५२२ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,०३,००० ० ० २,०३,०००   

५४४ 

िम्भाव्य उत्पादनको 

उत्पादकत्व र बजार 

प्रसतस्पिाय बृसि गनयका िासग 

कसम्तमा ५ जनाको िम हमा 

प्रसबसि हस्तान्तरण 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५४५ 
िमावेशी सवकािका िासग 

सवकिाङ्ग मञ्च 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

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

५४६ 

ि र्षतजन्र् पदाथय िेवनको 

न्र्ूसनकरण िम्बन्िी िचतेना 

कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

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

५४७ 

स्वास््र् चौकी (आिारभ त  

स्वास््र् िेवा केन्र)  को 

न्र् नतम िवेा मापदण्ड 

कार्यक्रम  ( असभम खीकरण, 

िसमक्षा, ििो अप , अन गमन 

तथा ि दसृिकरण िमते ) 

२२५२२ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
३ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००   
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५४८ 
स्वास््र् िूचना िाथै आइ एम 

र्ू ि दढृीकरण कार्यक्रम 
२२५२२ 

नेपाि िरकार 

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

५४९ 

मातृ तथा नवसशश  कार्यक्रम 

अन्तगयत आमा ि रक्षा, 

गभयवती, रििुंचार, उत्प्रेरणा 

िेवा, न्र्ानो झोिा र सनश ल्क 

गभयपतन कार्यक्रम 

२२५२९ 
नेपाि िरकार 

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

५५० 

िूचना प्रकाशन तथा उन्नत 

बीउ उपर्ोग अन गमन 

सनरीक्षण 

२२६११ 
नेपाि िरकार 

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

५५१ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र  

क्रिल्ड िहार्क दसेनक भ्रमण 

भत्ता/र्ातार्ात खचय/ईन्िन 

२२६१२ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

५५२ 

CBIMNCI कार्यक्रम 

(कार्यक्रम िसमक्षा, स्थिगत 

अन सशक्षण, िमता तथा पहच 

कार्यक्रम) 

२२७११ 
नेपाि िरकार 

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

५५३ 

अन्र् सवसवि खचय - 

आर्ोजना, िामासजक ि रक्षा 

तथा घटना दताय िम्बन्िी 

सवसभन्न बैंठकको सचर्ापान 

िगार्तको खचय 

२२७११ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१२ पटक २६,२५० २१,००० १५,७५० ६३,०००   



     दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत  तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                                                                                                                                          [120] 

 

  
  

५५४ 

कोसभड १९ को भ्र्ासक्िनको 

सडसजटाइजेशन तथा क्र्ू आर 

कोड प्रमासणकरण 

२२७११ 
नेपाि िरकार 

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

५५५ 

कोसभड-१९ बाट प गेको 

शैसक्षक क्षसतको पररप रण तथा 

अन्र् सवपदको िमर्मा 

सिकाइ सनरन्तरताका िासग 

कार्यक्रम 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

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

५५६ 

कोसभड-१९ बाट प गेको 

शैसक्षक क्षसतको पररप रण तथा 

अन्र् सवपदको िमर्मा 

सिकाइ सनरन्तरताका िासग 

कार्यक्रम 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक १,१८,००० ० ० १,१८,०००   

५५७ 

कोसभड-१९ बाट प गेको 

शैसक्षक क्षसतको पररप रण तथा 

अन्र् सवपदको िमर्मा 

सिकाइ सनरन्तरताका िासग 

कार्यक्रम 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ५८,००० ० ० ५८,०००   

५५८ 

प्रसत सवद्याथी िागतका 

आिारमा सिकाइ िामग्री 

तथा सडसजटि सिकाइ िमाग्री 

व्यवस्थाका िासग 

सवद्यािर्िाइ अन दान 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक २२,६७,००० ० ० २२,६७,०००   
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५५९ 

प्रसत सवद्याथी िागतका 

आिारमा सिकाइ िामग्री 

तथा सडसजटि सिकाइ 

िमाग्री व्यवस्थाका िासग 

सवद्यािर्िाइ अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ४,०४,००० ० ० ४,०४,०००   

५६० 

प्रसत सवद्याथी िागतका 

आिारमा सिकाइ िामग्री 

तथा सडसजटि सिकाइ 

िमाग्री व्यवस्थाका िासग 

सवद्यािर्िाइ अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ८,२२,००० ० ० ८,२२,०००   

५६१ 
सवद्यािर् िञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन अन दान 
२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ४,५२,००० ० ० ४,५२,०००   

५६२ 
सवद्यािर् िञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन अन दान 
२५३११ 

नेपाि िरकार 

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

५६३ 
सवद्यािर् िञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन अन दान 
२५३११ 

एि.इ.एि.पी. - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदसेशक) 

१ पटक ९,२१,००० ० ० ९,२१,०००   

५६४ 

सवद्यािर्मा शैसक्षक ग णस्तर 

ि दढृीकरण  एवम् 

कार्यिम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
१ पटक ४४,७८,००० ० ० ४४,७८,०००   
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५६५ 

सवद्यािर्मा शैसक्षक ग णस्तर 

ि दढृीकरण  एवम् 

कार्यिम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक १६,२४,००० ० ० १६,२४,०००   

५६६ 

सवद्यािर्मा शैसक्षक ग णस्तर 

ि दढृीकरण  एवम् 

कार्यिम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्िाहन अन दान 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ७,९८,००० ० ० ७,९८,०००   

५६७ 

िस्थागत क्षमता 

सवकाि,परीक्षा िञ्चािन 

एवम् सवद्याथी म ल्र्ाङ्कन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक २,०६,००० ० ० २,०६,०००   

५६८ 

िस्थागत क्षमता 

सवकाि,परीक्षा िञ्चािन 

एवम् सवद्याथी म ल्र्ाङ्कन 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

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

५६९ 

िस्थागत क्षमता 

सवकाि,परीक्षा िञ्चािन 

एवम् सवद्याथी म ल्र्ाङ्कन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,०१,००० ० ० १,०१,०००   

५७० 

िाम दासर्क सवद्यािर्का 

छात्राहरुिाई सनश ल्क 

स्र्ासनटरी प्र्ाड 

धर्वस्थापन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,०३,००० ० ० २,०३,०००   
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५७१ 

िाम दासर्क सवद्यािर्का 

छात्राहरुिाई सनश ल्क 

स्र्ासनटरी प्र्ाड 

धर्वस्थापन 

२५३११ 
नेपाि िरकार 

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

५७२ 

िाम दासर्क सवद्यािर्का 

छात्राहरुिाई सनश ल्क 

स्र्ासनटरी प्र्ाड 

धर्वस्थापन 

२५३११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ४,१३,००० ० ० ४,१३,०००   

५७३ 

िावयजसनक सवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरत सवद्याथीहरुका 

िासग छात्रबृसत्त (आवािीर् 

तथा गैरआवािीर्) 

२७२११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय 

अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,५५,००० ० ० २,५५,०००   

५७४ 

िावयजसनक सवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरत सवद्याथीहरुका 

िासग छात्रबृसत्त (आवािीर् 

तथा गैरआवािीर्) 

२७२११ 
नेपाि िरकार 

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

५७५ 

िावयजसनक सवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरत सवद्याथीहरुका 

िासग छात्रबृसत्त (आवािीर् 

तथा गैरआवािीर्) 

२७२११ 

एि.इ.एि.पी. 

- िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

१ पटक ५,२२,००० ० ० ५,२२,०००   
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५७६ 

आकसस्मक अवस्थामा 

औिसि एवुं ल्र्ाब िामाग्री 

ढ वानी, रेकर्षडङ तथा 

ररपोर्टटङका िासग िमय 

िरमेट छपाइ,  ई-रट.सब 

रसजस्टरअध्र्ावसिक,  सवश्व 

क्षर्रोग क्रदवि िम्बन्िी 

कार्यक्रम, स्थिगत 

अन सशक्षण तथा 

ि पररवेक्षण, क्षर्रोगका 

कार्यक्रमको अिय बार्षर्क 

िसमक्षा तथा कोहटय सवश ्

२७२१३ 
नेपाि िरकार 

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

५७७ 

आिारभूत तथा आकसस्मक 

स्वास््र् िेवाको िासग 

और्सि खररद 

२७२१३ 
नेपाि िरकार 

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

५७८ 

ि रसक्षत नागररक आवाि 

कार्यक्रम :-प्रदेश नुं. १ को 

ओखिढ ुंगा सजल्िा क्षेत्र नुं. 

१ अन्तगयत सिक्रद्दचरण 

नगरपासिका- 43१ वटा 

(क्रमागत) 

३११११ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
५ पटक १८,४०,००० १८,४०,००० ९,२०,००० ४६,००,०००   
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५७९ 

Inj.Oxytocin भण्डारणका 

िागी ILR Refrigerator 

खरीद 

३११२२ 
आन्तररक ऋण 

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

५८० 

रोजगार िेवा केन्रको 

ि दकृ्रढकरण (कम्प्र्ूटर, 

िर्षनचर क्रिक्चिय, क्र्ामरा, 

अन्र् सवद्य तीर् उपकरण) 

३११२३ 

आई सड ए - 

िोिभनाय हने 

ऋण (बैदेसशक) 

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

५८१ 

 ओखिढ ङ्गा सजल्िा 

सिसिचरण नगरपासिका-

11 सजल्िा कारागार 

सनवायचन कार्ायिर् हद ैरुम्टी 

िडक स्तरोन्नसत 

३११५१ 
आन्तररक ऋण 

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

५८२ 

रिेप  खोिा, ढाँडखोिा, 

सिस्नेखोिा च प्ि वेिी, 

सि.न.पा. १ मैनाटार र 

हिेिी त वाच ङ ६ िल्िे 

हासत्तटार जोड्ने द िकोशी 

झो.प ., सतनढ ुंग ेसिस्ने खोिा 

झो.प . वडा २ र ४, 

खोिाघारी झो.प . वडा ६,  

३११५१ 
आन्तररक ऋण 

- नगद ऋण 
४ पटक ११,५०,००० ५,७५,००० ५,७५,००० २३,००,०००   
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िल्िी खोिा वडा ७, 

सभमािे खोिा खाल्टेम 

झो.प ., सभमािे खोिा बाझे 

दोभान झ 

         

५८३ 
अिेरी खोिा कोिेवेिी 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

५८४ 
अिेरी खोिा कोिेवेिी 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ३,०५,००० ० ० ३,०५,०००   

५८५ 
अिेरी नर्ाँ क िो सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

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

५८६ 
अिेरी नर्ाँ क िो सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

५८७ 

उत्तीिेखोिा दोभान 

सिस्नेखोिा  च पि वेिी 

सिचाई र्ोजना 

३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

५८८ 

उत्तीिेखोिा दोभान 

सिस्नेखोिा  च पि वेिी 

सिचाई र्ोजना  

३११५५ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ड - 

एि डी िी - नगद 

अन दान (बैदेसशक) 

४ पटक ६,१३,००० ३,०६,५०० ३,०६,५०० १२,२६,०००   
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५८९ 
उबेखोिा गोगने भाडारे 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

५९० 
उबेखोिा गोगने भाडारे 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

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

५९१ 
गहते रुम्तीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

५९२ 
गहते रुम्तीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,७६,००० ० ० १,७६,०००   

५९३ 
चारख  चाक्ि ेसिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

५९४ 
चारख  चाक्ि ेसिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,६०,००० ० ० १,६०,०००   

५९५ झागर ि रमा सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

४ पटक ८,२७,००० ४,१३,५०० ४,१३,५०० १६,५४,०००   
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५९६ झागर ि रमा सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

५९७ 
ट सनखोिा कामीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

२ पटक २,४४,००० २,४४,००० ० ४,८८,०००   

५९८ 
ट सनखोिा कामीखेत सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

५९९ 
ट सनखोिा हिाक खेत 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

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

६०० 
ट सनखोिा हिाक खेत 

सिचाई र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

६०१ टारिी क िो सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

६०२ टारिी क िो सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,४५,००० ० ० २,४५,०००   
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६०३ डाँडा कटेरी सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,५२,००० ० ० १,५२,०००   

६०४ डाँडा कटेरी सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

६०५ तल्िो दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

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

६०६ तल्िो दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

६०७ तीनघारे सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक २,०७,००० ० ० २,०७,०००   

६०८ तीनघारे सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

६०९ 
देवीथान िारापानी सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक ३,२३,००० ० ० ३,२३,०००   
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६१० 
देवीथान िारापानी सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

६११ दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

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

६१२ दोिप  सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

६१३ 
मासथल्िो िनम डा सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

नेपाि िरकार 

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

६१४ 
मासथल्िो िनम डा सिचाई 

र्ोजना 
३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

१ पटक १,७३,००० ० ० १,७३,०००   

६१५ िउराबोटे सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 

- एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदेसशक) 

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

६१६ िउराबोटे सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

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

६१७ िासिजब क सिचाई र्ोजना ३११५५ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
४ पटक १,३५,५०० ६७,७५० ६७,७५० २,७१,०००   
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६१८ िासिजब क सिचाई र्ोजना ३११५५ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - 

एि डी िी - 

नगद अन दान 

(बैदसेशक) 

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

६१९ 

थानी देवी मसन्दर सनमायण 

सिसिचरण न पा 10 

ओखिढ ङ्गा 

३११५९ 
आन्तररक ऋण 

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

६२० 

नवीकरणीर् ऊजाय प्रवसि 

जडान (वार्ोग्र्ाँि/सवद्य तीर् 

च िो/ि िाररएको च िो/िौर्य 

ऊजाय) 

३११५९ 
आन्तररक ऋण 

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

६२१ 
श्रष्टा पाकय  प वायिार सनमाणय 

सिसिचरण न पा ५ 
३११५९ 

आन्तररक ऋण 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०१५१२  िुंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (सवर्शे अन दान)   

६२२ 

सवसभन्न सह िाबाट प्रभासवत 

मसहिा तथा 

बािवासिकाहरुका िागी 

ि रसक्षत आवाि भवन 

सनमायण 

३११११ 
नेपाि िरकार 

- नगद अन दान 
७ पटक २०,००,००० १०,००,००० ५,००,००० ३५,००,०००   
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६२३ रर्ािे पसहरो सनर्न्त्रण ३११५९ 
नेपाि िरकार 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०१५१३  िुंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम(िमप रक अन दान)   

६२४ 
वडा न ५,७,११ र १२ वडा 

कार्ायिर् भवन सनमायण 
३१११२ 

आन्तररक ऋण 

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

६२५ 
ठाडे पात्ि ेमैदान ेिडक 

स्तरोन्ती 
३११५१ 

आन्तररक ऋण 

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

सि.नुं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाक

िापको नाम 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत िक्ष इकाई 

सवसनर्ोजन 

कै
क्रि
र्
त

 

पसहिो 

चौमासिक 
दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा 

८०११०४०१५२१ प्रदेश िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शितय अन दान)    

६२६ 
बािसबवाह अन्त्र्का िागी 

क्रकिोरी िुंरक्षण कार्यक्रम 
२२५२२ 

प्रदेश नुंबर १  - 

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

६२७ 

स्थासनर् तहहरुिँगको 

िाझेदारीमा एकि मसहिा 

िमूहिाई उद्यमसििता 

व्यविार् तासिम कार्यक्रम 

२२५२२ 
प्रदेश नुंबर १  - 

नगद अन दान 
४ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००   
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६२८ 

स्थासनर् तहहरुिँगको 

िाझेदारीमा एकि मसहिा 

िमूहिाई उद्यमसििता 

व्यविार् अन दान 

२६४१३ 
प्रदेश नुंबर १  - 

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

६२९ 

िौंसगक सहिा सनवारणका 

िागी स्थासनर् तहमा 

िुंरक्षण कोर् स्थापना 
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अन्त्र्मा,  
 

वजेट तजजिमा एउटा पाटो हो भन ेर्सको सफल कार्ािन्तवर्न अको मह्वपूर्ि पाटो 
हो । तजजिमा गररएको वजेट सही कार्ािन्तवर्न भएमा मात्र र्सले साथिकता पाउँछ 
। ्र्सैले बजेटको सफल कार्ािन्तवर्नको लातग सम्पूर्ि सरोकारवालाको सहर्ोगको 
पूर्ि अपेक्षा गरेको छज । 
 

र्ो बजेट तर्ार गने क्रममा मागितनदेश गनजिहजन ेआदरर्ीर् नगर प्रमजखज्रू्, टोल 
भेलादेखख नगर कार्िपातलकाको बैठकसम्मका बजेट तजजिमाका चरर्मा अमूल्र् 
सजझाव ददनजहजन े वडा अध्र्क्षज्रू्, नगर कार्िपातलका सदस्र्ज्रू् तथा वडा 
सदस्र्ज्रू्हरु, प्रमजख प्रशासकीर् अतिकृतज्रू् लगार्त कमिचारी वगिहरुमा िेरै 
िन्तर्वाद ददन चाहन्तछज । ्र्सै गरी र्स कार्िमा प्र्र्क्ष संलग्न हजनजहजन े र्वतभन्न 
राजनैततक दलका प्रतततनतिज्रू्हरु, खशक्षा प्रमेी, स्थानीर् बजर्िजीर्वहरु लगार्त 
उद्योगी/ व्र्वसार्र्हरुमा आभार व्र्क्त गनि चाहन्तछज । आम नगरबासी, तनजीक्षेत्र, 

र्वकास साझेदारी, नागररक समाज प्रतत पतन िन्तर्वाद ददन चाहन्तछज  । तसर्िचरर् 
नगरपातलकाको र्वकास र समरृ्िमा तनरन्ततर सद्भाव र सहर्ोग पजर्ािउनज हजने आम 
नागररकहरु, कर दाताहरु, तनजीक्षेत्र, र्वकास साझेदारीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी 
संघ संस्था, सामजदार्र्क संस्थाहरु, नागररक समाज एवम ्सञ्चारकमी लगार्त सम्पूर्ि 
महानजभावहरुमा हाददिक िन्तर्वाद ज्ञापन गदिछज। 

 

िन्तर्वाद। 

१० असार, २०७९  

 

 

 

 

केदारबाबज बस्नेत  

उपप्रमजख एवं संर्ोजक 

बजेट तथा कार्िक्रम तजजिमा सतमतत 
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(क) १  नं. प्रदेश सरकारले बनाएको गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कार्िर्वति 
ऐन, २०७५ को दफा ५८ को उपदफा (१) (ग) बमोखजम र्स 
नगरपातलकाको चालज नगर सभा बैठकलार्ि तमतत २०७९ साल असार ११ गते 
तबहान ११:३० बजे सम्बोिन गररददन खजल्ला समन्तवर् सतमतत ओखलढजङ्गाका 
प्रमजख श्री तडल्लीराम खनालज्रू्लार्ि अनजरोि गने तनर्िर् गररर्ो। 

(ख) आगामी आतथिक वषि ०७९/०८० को लातग प्रस्तार्वत नीतत, बजेट तथा 
कार्िक्रम माथी दफावार छलफलका लातग २०७९ आषाढ ११ र १५ गते 
तोर्कएको जानकारी सर्हत नगर सभाको अको बैठक पजन तमतत 
२०७९।३।११ गते तबहान ११:00 बजेबाट बस्न े गरी सभाध्र्क्षद्वारा 
आजको बैठक स्थगन गररर्ो । 
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तमतत २०७९।३।११ गतेको नगर सभा बैठकको कार्िक्रम :   
 

 नगर प्रमजख एवम ्सभाका सभाध्र्क्ष श्री तेजन खनालज्रू्को बैठक हलमा आगमन हजनसाथ 
सबै सभासद् तथा कमिचारीहरु आ-आफ्नो स्थानमा उठेर सम्मान ब्र्क्त गरी रार्िर् िजन 
बजार्र्ो। 

१. सम्मान सर्हतको रार्िर् िजन बजेपतछ सभाध्र्क्ष श्री तेजन खनालज्रू्ले सभाप्रतत 
सम्मान प्रकट गरी बैठकको सभाध्र्क्षको आशन ग्रहर् गनजि भर्ो । 

२.  सभाध्र्क्षबाट अनजमतत तलर्ि प्रमजख प्रशासकीर् अतिकृत श्री र्वनोद कज मार दाहालले 
नगर सभा सञ्चालनको दोस्रो ददनको कार्िसूची प्रस्तजत गनजि भर्ो। 

 ३.  आगामी आ.व.०७९/०८० को लातग प्रस्तार्वत र्वतनर्ोजन र्विेर्क र आतथिक 
तबिेर्क प्रस्तजत गनि नगर स्तरीर् बजेट तथा कार्िक्रम तजजिमा सतमततका संर्ोजक 
एवम ्उपप्रमजख श्री केदारबाबज बस्नेतलाई सभाध्र्क्षद्वारा अनजमतत ददर्र्ो ।  

 

र्वतनर्ोजन ऐन, २०७९  
 

तसर्िचरर् नगरपातलका ओखलढजङ्गाको आतथिक वषि २०७९।८० को सेवा र कार्िहरुको 
लातग स्थानीर् सखञ्चत कोषबाट केही रकम खचि गने र र्वतनर्ोजन गने सम्बन्तिमा 
व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, 

प्रस्तावना :  

तसर्िचरर् नगरपातलका ओखलढजङ्गा २०७९।८० को सेवा र कार्िहरुको लातग सखञ्चत 
कोषबाट केही रकम खचि गने अतिकार ददन र सो रकम र्वतनर्ोजन गनि बाञ्छनीर् 
भएकाले,  

    नेपालको संर्विानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोखजम तसर्िचरर् 
नगरपातलका, ओखलढजङ्गाको नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ। 

१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम "तसर्िचरर् नगरपातलका, ओखलढजङ्गाको 
र्वतनर्ोजन ऐन, २०७९" रहनेछ। 

       (२) र्ो ऐन, २०७९ श्रावर् १ गतेदेखख प्रारम्भ हजनेछ। 



  दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत  तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                              [144] 

 
 

 

२. आतथिक वषि २०७९।८० को तनतमत्त सखञ्चत कोषबाट रकम खचि गने अतिकार : 
(१) आतथिक वषि ०७९।८० को तनतमत्त नगर कार्िपातलका, वडा सतमतत, र्वषर्गत 
शाखाले गने सेवा र कार्िहरुका तनतमत्त अनजसूची-१ मा उखल्लखखत चालू खचि, 
पूजँीगत खचि र र्वत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रु. 
८१,०६,२३,८६०।०० (अक्षरेपी एकासी करोड छ लाख तेर्स हजार आठ सर् 
साठी रुपैंर्ा मात्र) मा नबढाई तनददिष्ट गररए बमोखजम सखञ्चत कोषबाट खचि गनि 
सर्कनेछ। 

३. र्वतनर्ोजन: (१) र्स ऐनद्वारा सखञ्चत कोषबाट खचि गनि अतिकार ददर्एको रकम 
आतथिक वषि ०७९।८० को तनतमत्त तसर्िचरर् नगरपातलका, ओखलढजङ्गाको नगर 
कार्िपातलका, वडा सतमतत र र्वषर्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको तनतमत्त 
र्वतनर्ोजन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा लेखखएको भए तापतन कार्िपातलका, वडा 
सतमतत र र्वषर्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको तनतमत्त र्वतनर्ोजन गरेको रकम 
मध्रे् कज नैमा बचत हजने र कज नैमा अपजग हजने देखखन आएमा नगर कार्िपातलकाले बचत 
हजने शीषिकबाट नपजग हजने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ। र्सरी रकम सादाि एक 
शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको २५ प्रततशतमा नबढ्ने गरी कज नै एक वा 
एक भन्तदा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्तदा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि 
तथा तनकासा र खचि जनाउन सर्कनेछ। पूजँीगत खचि र र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  
र्वतनर्ोखजत रकम साँवा भकू्तानी खचि र व्र्ाज भकू्तानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्तर् 
चालज खचि शीषिकतफि  सानि र र्वत्तीर् व्र्वस्था अन्ततगित साँवा भ जक्तानी खचितफि  
र्वतनर्ोखजत रकम ब्र्ाज भ जक्तानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्तर्त्र सानि सर्कने छैन । 
तर चालज तथा पूजँीगत खचि र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन खचि व्र्होने एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा रकम सानि सर्कने छ  

(३) उपदफा (२) मा जजनसजकै कज रा लेखखएको भए तापतन एक शीषिकबाट सो 
शीषिकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रततशत भन्तदा बढ्ने गरी कज नै एक वा एक 
भन्तदा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृती तलनज पनेछ। 
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तसर्िचरण नगरपातिकाको आतथिक ऐन, २०७९ 
प्रस्तावनााः 
तसर्िचरण नगरपातिकाको आतथिक बषि ०७९÷8० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको तनतमत्त स्थानीर् कर, दस्तरु तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनका 
िातग प्रशासतनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संर्वधानको धारा २२८ को 
उपधारा (२) बमोजजम तसर्िचरण नगरपातिकाको दशौँ नगर सभािे देहार् बमोजजमको 
र्वधेर्क स्वीकृत गरेको छ । 

१ संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  
(१) र्स ऐनको नाम “तसर्िचरण नगरपातिकाको आतथिक ऐन, २०७९" रहेको छ। 

(२) र्ो ऐन स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन भएको तमततदेजि तसर्िचरण नगरपातिकाको 
िेत्रभर िागू हनुेछ। 

(३) नेपािको संर्वधानको धारा ५७ को उपधारा (४) को अनसूुची-८ को क्र.सं. ४ 
उजल्िजित स्थानीर् कर दस्तरुको िेत्र तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
र अन्तर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ बमोजजम नगरपातिकाबाट देहार् 
अनसुारको कर दस्तरु संकिन गररनेछ । 

२. सम्पजत्त कराः 
(१) नगरपातिका िेत्र तभत्रका घर संरचना, सो घर संरचनािे ओगटेको िेत्रफि र सो 

िेत्रफि बराबरको थप जग्गामा सम्पजत्त कर र मािपोत कर तनधािरण गदाि अनसूुची 
१ को (क) बमोजजमको भौगोतिक िेत्र अनसुारका जग्गाहरुको मूल्र्ाङ्कनको 
आधारमा गररनेछ । 

(२) सम्पजत्त करको दर अनसूुची १ को (ि) बमोजजम हनुेछ । 

(३) सम्पजत्त कर मूल्र्ाङ्कन प्रर्ोजनको िातग घर (संरचना) को मूल्र्ाङ्कन गदाि अनसूुची १ 
को (ग) बमोजजम गररनेछ। 

३. मािपोत कराः नगरपातिकाबाट नगर िेत्र तभत्रका घर जग्गाहरु मध्रे् सम्पजत्त कर िाग्न े
घर जग्गा बाहेकका जग्गाहरुमा अनसूुची–१ (क) मा उजल्िजित जग्गाको मलु्र्ांकन 
दरिाई आधार मानी अनसुचुी–२ बमोजजमको दरमा बार्षिक मािपोत कर संकिन 
गररनेछ । 

४. घर बहाि कराः नगरपातिका िेत्र तभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक तवरिे बहािमा ददएकोमा 
अनसूुची–३ मा उजल्िजित दरमा घर जग्गा बहाि कर संकिन गररनेछ । 
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५. व्र्वसार् कराः नगरपातिका िेत्र तभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूूँजीगत िगानी र 
आतथिक कारोवारका आधारमा अनसूुची-४ मा उजल्िजित दरमा व्र्वसार् कर संकिन 
गररनेछ। 

६. दताि, अनमुतत तथा नवीकरण शलु्क÷दस्तरुाः नगरपातिका िेत्र तभत्रका र्वतभन्न व्र्वसार्, 

सेवामूिक संघ÷संस्था दताि, अनमुतत तथा नवीकरण र भवन तनमािणका िातग अनमुतत, 

नामसारी, नक्सा संशोधन, अतभिेिीकरण र म्र्ाद थप गदाि अनसूुची –५ मा उजल्िजित 
दरमा शलु्क÷दस्तरु असिु उपर गररनेछ ।  

७. बहाि र्वटौरी शलु्काः नगरपातिका िेत्र तभत्र आफूिे तनमािण, रेिदेि वा सञ्चािन गरेका 
हाट बजार तथा नगरपातिका िेत्र तभत्र सञ्चािन भएका वा गररने व्र्वसार्हरुबाट 
अनसूुची (६) मा उजल्िजित दरमा शलु्क िगाई असिु उपर गररनेछ।   

८. पार्कि ङ शलु्काः नगरपातिका िेत्र तभत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्कि ङ सरु्वधा उपिव्ध 
गराए वापत अनसूुची-७ मा उजल्िजित दरमा पार्कि ङ शलु्क असिु उपर गररनेछ । 

९. जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ु कराः नगरपातिका िेत्र तभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे 
अनसूुची-८ मा उजल्िजित जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ु जन्र् वस्तकुो व्र्ावसार्र्क 
उपर्ोग गरे बापत सोही अनसूुचीमा उजल्िजित दरमा जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर 
असिु उपर गररनेछ . 

१०. वस्त ुतथा सेवा तबक्री शलु्क÷दस्तरुाः नगरपातिका िेत्र तभत्रको स्िेट, ढुङ्गा, तगट्टी, बािवुा 
एवं माटोजन्र् वस्त ु र साविजतनक तथा ऐिानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजरुी, 
दहत्तर बहत्तर आददको तबक्री र नगरपातिकाको र्िपर, रोिर र ब्र्ाकहोई िोडर प्रर्ोग 
गरे बापत अनसूुची-९ मा उजल्िजित दरमा वस्त ुतथा सेवा र्वक्री शलु्क÷दस्तरु असिु 
उपर गररनेछ । 

११. सेवा शलु्क÷दस्तरुाः नगरपातिकािे तनमािण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् 
पूवािधार तथा अनसूुची-१० मा उजल्िजित अन्र् कुनै सेवा उपर्ोग गरे बापत सम्बजन्धत 
सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा उजल्िजित दरमा सेवा शलु्क÷दस्तरु असिु उपर गररन े   

छ । 

१२. सवारी साधन कराः नगरपातिकाबाट टाूँगा/ररक्सा/ अटो ररक्सा/ र्ि-ररक्साको दताि तथा 
बार्षिक नवीकरण गदाि अनसूुची-११ मा उजल्िजित दरमा सवारी साधन कर असिु उपर 
गररनेछ ।  

१३. र्वज्ञापन कराः नगरपातिका िेत्र तभत्र हनुे र्वज्ञापनमा अनसूुची-१२ बमोजजमको दरमा 
र्वज्ञापन कर असिु उपर   

    गररनेछ ।  
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१४. पर्िटन शलु्काः नगर िेत्रका पाकि , ऐततहातसक तथा परुाताजववक सम्पदा र संग्रहािर् 
जस्ता सम्पदा उपर्ोगको प्रवेश शलु्क नगर कार्िपातिकाको तनणिर्बाट तनधािररत दर 
बमोजजम असिु उपर गररनेछ । 

१५․ दण्ड जररवानााः नगरपातिकाबाट तिर्ने दण्ड जररवाना प्रचतित कानूनिे तोके बमोजजम 
हनुेछ । 

१६. करमा छुट ददन नतमल्नाेः र्स ऐन बमोजजम कर ततने दार्र्वव भएका व्र्जि वा 
संस्थाहरुिाई कुनै पतन र्कतसमको कर छुट ददईने छैन । 

१७. कर तथा शलु्क संकिन समब्न्धी कार्िर्वतधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर, 
शलु्क तथा दस्तरु संकिन सम्वन्धी कार्िर्वतध नगरपातिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

 

 

अनसूुचीहरु 
अनसूुची –१ 

(ऐनको दफा २ को (१) सूँग समब्जन्धत) 
सम्पजत्त करको दर 

     क. सम्पजत्त कर तथा मािपोत कर तनधािरणका िातग भौगोतिक िते्र अनसुारका जग्गाहरुको 
मूल्र्ाङ्कन दराः 

 

वडा नं. भौगोतिक िते्र प्रतत रोपनी मूल्र्ाङ्कन 

१ उपल्टार, ततनर्पप्िे, राम्चे, कोसेिीचौर, वाङ्गी १००००० 
१ मूिघाट िेत्र २००००० 
१ नाल्स ुमैनाटार ८०००० 

१ 
गणेस्थान, पहरेवेसी, भारतीछाप, भोट, वतासे, र्वतमरे, नाल्स,ु 

पाथोक 
५०००० 

१ बाह्रचाूँदे तसजञ्चत िेत्र ३००००० 
१ फापरस्वाूँरा तसजञ्चत िेत्र १२०००० 

१ 
पहरेवेसी, मैनाटार, जजल्कनी, वाङ्गी, वतासे, डुम्र,े नाल्स,ु 

र्वतमरे तसजञ्चत िेत्र 
१००००० 

१ मैनाटारदेजि पहरेवेसी, दधुकोशी वगर ५०००० 
२ झाक्री  डाूँडादेजि सभाचौरसम्म १०००००० 

२ 
ओििढुङ्गा रभवुा सडकिे छोएको ३० तमटर दाूँर्ा 
बार्ाूँ 

३००००० 
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वडा नं. भौगोतिक िते्र प्रतत रोपनी मूल्र्ाङ्कन 

२ कच्ची सडकिे छोएका बस्तीर्ोग्र् भतूम १००००० 
२ कृर्ष र्ोग्र् पािा जग्गा ३०००० 
२ कृर्ष र्ोग्र् तसजञ्चत जग्गा ४०००० 
२ वन, वगर र िरवारी १०००० 
३ भैंसी काट्ने डाूँडादेजि साूँवा डाूँडासम्मको सडकको िेत्र १९००००० 
३ साूँवा डाूँडादेजि बरबोटसम्म ४००००० 

३ 
बरबोटदेजि अधेरी र्वतिब िातमस्वती रुम्जाटार जाने 
सडकको िेत्र 

२००००० 

३ ग्रामीण सडकिे छोएका सबै जग्गाहरु १००००० 

३ 
िातमस्वती टारीिेत, ठुल्ढुङ्गे टारीिेत, बेसीटोि टारीिेत, 

अधेंरी घमुाउने िेत 
२५०००० 

३ 
अन्र् बाूँकी िेतहरु, गाउूँिेत, तीिपाटे िेत, काजत्तके र 
मजवुा िेत 

१००००० 

३ ओिरबोटदेजि डाूँडा चौतारासम्मको बारी २००००० 
३ ओिरबोटदेजि सार्वक वडा नं. ३, ७, ८ र ९ को बारी १५०००० 

३ 

अधेंरी नारार्णस्थानको सार्वक वडा नं. १, २, ४, ५ र 
९ को िातमस्वती बाूँसबोट, िनािटोि, चनौटे, जंगिे 
बस्तीटोि, दतितटोि र अन्र् जग्गाहरु 

५०००० 

४ 
५ नं. वडा वनाििकुो तसमानादेिी शकु्रवारे हुूँदै 
र्वमानस्थि सम्मका सडकका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु 
प्रतत रोपनी 

3500000 

४ 
रुम्जाटार मा.र्व. देजि तेसोबाटो गरुुधाम चोक हुूँदै 
माम्िा जाने सडकका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत 
रोपनी 

3200000 

४ 
ददपेश शे्रष्ठको घरदेजि माम्िा जाने सडकको 
र्ढकसम्मका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

2000000 

४ 
रुम्जाटार अस्पतािदेजि गरुुधाम चोक, तेसोबाटो, 
रुम्जाटार नमनुा मा.र्व. सम्मको दार्ाूँ वार्ाूँका 
र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

3000000 
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४ 

तपतसिमा उजल्िजित तभत्री सडकिे छोएका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 
तेसो बाटोदेजि कातिका मजन्दरसम्म 

2000000 

नेपाि बार्सेुवा तनगमदेजि र्ातार्ात कार्ाििर् हुूँदै तेसो 
बाटोसम्म 
ततनकुनेदेजि महादेवस्थान हुूँदै पद्मा मेतडकिसम्म 
वेिफेर्रदेजि रामबाब ुशे्रष्ठको घरसम्म 
र्वद्यतु क्वाटरदेजि बािकृष्ण गरुुङको घरसम्म 
वाटापरी घरदेजि जसटोि हुूँदै गमु्वा जाने सडक 
कृष्णबन्ध ुगरुुङको घरदेजि स्वातम रुिसम्म 
पद्मा मेतडकि हिदेजि माम्िा जाने ततनचोके रोडसम्म 

४ 
शकु्रवारेदेजि रुम्जाटार गमु्वा हुूँदै जजल्िा हजस्पटि 
सम्मका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

3200000 

४ 
जजल्िा हजस्पटिदेजि ततनचोके हुूँदै माम्िा जाने 
र्ढकसम्म दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

2500000 

४ 
शान्ता राईको घरदेजि ठुिो र्ढक हुूँदै गमु्वासम्म जाने 
दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी  

2000000 

४ 
शकु्रवारेदेजि र्वमानस्थि हुूँदै ठूिो र्ढकसम्म ररङरोडिे 
छोएका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

2000000 

४ 
ततनचोकेदेजि भोग्टेनी जाने सडकको दार्ाूँ बार्ाूँका 
र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

2000000 

४ रुम्जाटार भरीका सडकिे नछोएका जग्गाहरु प्रतत रोपनी 1600000 

४ 
रुम्जाटार ठूिो र्ढकदेजि सडकिे छोएका ततिङ्ग े
सम्मका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

500000 

४ 
रुम्जाटार र्ढकदेजि ठोट्नेिोिासम्म माम्िा जाने 
सडकका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

300000 

४ 
रुम्जाटार अस्पतािदेजि तसस्नेिोिासम्म सडकिे 
छोएका दार्ाूँ बार्ाूँका र्कत्ताहरु प्रतत रोपनी 

500000 

४ 
तसस्ने िोिा र ठोट्ने िोिाका तसजञ्चत जग्गाहरु प्रतत 
रोपनी 

200000 
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४ 
मातथ उल्िेि भए बाहेकका पािा बारी, तनजी वन, 
बगर प्रतत रोपनी 

100000 

५ 
माने डाूँडादेिी उददन ढंुगासम्म सडकिे छोएको दार्ाूँ 
बार्ाूँका जग्गाहरु 

1000000 

५ बनािि ु र्व.क.चोकदेिी वनािि ु जानमुार्ा राईको घर 
छेउसम्म सडकको दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

1000000 

५ 
ढुङ्ग्ग्र े चौतारादेिी तसिदेवी आ.र्व. सम्मका सडकिे 
छोएको दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

1000000 

५ 
देउरािी फेदे चौरदेिी पार्टडाूँडा सम्मका सडकिे 
छोएको दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

700000 

५ 
पाटी डाूँडादेजि िाि ु र्ढकसम्म घडेरीमा प्रर्ोग हनुे 
दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

700000 

५ 
राज्र्िक्ष्मी मा.र्व. देजि रुम्जाटार तसमानासम्म सडकिे 
नछोएका जग्गाहरु प्रतत रोपनी 

500000 

५ 
बनपािेवाट सातनटार िामागाउूँसम्म ररङरोडको ८ 
तमटर तभत्रका सडकिे छोएका जग्गाहरु प्रतत रोपनी  

1500000 

५ 
िामागाउूँदेजि भोिाि डाूँडासम्म घडेरीमा प्रर्ोग हनुे 
ररङरोडिे छोएका जग्गाहरु 

700000 

५ 
कातिका चोक-वडा कार्ाििर्-विुादी-जचप्िेचौर सडकिे 
छोएका जग्गाहरु 

700000 

५ 
राज्र्िक्ष्मी मा.र्व. देजि पािािी िामागाउूँ ररङरोडसम्म 
सडकिे छोएका जग्गाहरु  

1500000 

५ सातनटार सडकिे नछोएको बारी 500000 
५ वनािि ुसडकिे नछोएको बारी 500000 

५ 
राज्र्िक्ष्मी मा.र्व. देजि रुम्जाटार तसमानासम्म सडकिे 
छोएका जग्गाहरु 

2000000 

५ 
िाि ु र्ढकदेिी टुहरेुसम्म सडकिे छोएका घडेरीमा 
प्रर्ोग हनुे जग्गाहरु 

700000 

५ 
र्वप्िाूँटेदेिी घतुमिसे िाि ुर्ढकसम्मको सडकिे छोएका 
घडेरीमा प्रर्ोग हनुे जग्गाहरु 

700000 
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५ 
सानो जचते्र दमु्के मानेडाूँडा जचत्रगपु्तासम्म सडकिे 
छोएका घडेरीमा प्रर्ोग हनुे जग्गाहरु 

500000 

५ साजे, स्वारो, टारी िेत 500000 
५ जचिाउने वेँसी िेत 500000 
५ चपु्ि ुवेँसी िेत 300000 
५ चपु्ि ुसडकिे नछोएको िेतीर्ोग्र् बारी 100000 
५ ज्र्ातमरे बारी 500000 
५ माने िेत 500000 
५ सपनावती दोभान गने आहाि र सो आसापासका िेत 500000 
५ ढुङ्ग्ग्र,े डाूँडािकि , रर्ािे, सनुारिोप आवादी बारी 100000 
५ ढुङ्ग्ग्र ेसडकिे छोएका जग्गा 200000 
५ सानो जचते्र आवादी बारी ३००००० 

५ 
दमु्के, तसउरानी, मानेडाूँडा, जौवारी, जचते्र, घतुमिसे, छाूँगे, 
कुूँ डार, उजत्तसे, तसतसिकि , टुहरेु आवादी बारी 

100000 

५ विुादी, जचप्िेचौर आवादी बारी 200000 
५ पारी स्वारो िेत २००००० 
५ तभरकुना िेत 200000 
५ तभरकुना बारी 50000 
५ िोिाघर बारी ५०००० 
५ पाङ्ग्ग्रवेन बारी 100000 
५ िोिा र्कनार, वन, बगर िेत्रका सबै नीजज जग्गाहरु 15000 

५ 
िाि,ु र्हिे, झारसाूँदी, माझगाउूँ, देउरािी समेतका 
िेततर्ोग्र् जग्गाहरु 

400000 

५ 
बनािि ु जानमुार्ा राईको घरदेजि बाहनुी िोिासम्म 
सडकिे छोएको घडेरीमा प्रर्ोग हनुे जग्गा 

500000 

५ 
बाहनुी िोिादेजि राज्र्िक्ष्मी मा.र्व. सम्म सडकिे 
छोएको जग्गा 

1000000 

५ काजत्तके, कल्िेरी बारी 100000 

५ 
सार्वक ओििढुङ्गा २ को तसमानादेिी र्वप्िाटेसम्म 
सडकिे छोएका जग्गाहरु 

500000 
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५ 
बन्चरे तभर, चपु्ि,ु रर्ािे पर्हरो, साहनुे दोभान तभर 
समेतका तनजी जग्गाहरु 

5000 

५ 
ढुङ्ग्ग्र े चौतारादेिी वनािि ु र्व.क.चोक सम्मको सडकिे 
छोएको घडेरीमा प्रर्ोग हनुे जग्गा 

500000 

५ ढुङ्ग्ग्र े चौताराबाट डाूँडािकि  रर्ािे हुूँदै चपु्ि ु सडकिे 
छोएको जग्गा 

700000 

५ जचप्िे चौर- उजत्तसे- घतुमिसे सडकिे छोएको जग्गा 300000 

५ 
मातथ उल्िेि भए बाहेकका सार्वक वनािि ु१ देजि ९ 
सम्मका सबै जग्गा 

50000 

६ 
ओििढुङ्गा सल्िेरी सडकिे छोएको ठाडे हुूँदै 
जन्तरधापसम्मका जग्गाहरु 

५००००० 

६ 

पाविेदेजि तल्िो मैदान,े काजत्तकेदेजि जन्तरिानी वडा 
कार्ाििर्, आरुबोट देजि बाख्र ेहुूँदै नतिडाूँडासम्मको 
कृर्ष सडकिे छोएका जग्गाहरु 

३००००० 

६ 
मातथ उजल्िजित कृर्ष सडकिे छोए बाहेकका अन्र् 
जग्गाहरु 

२००००० 

६ 
वन, पािा, आवासीर् र व्र्ापाररक िेत्र बाहेकका सबै 
जग्गाहरु 

२००००० 

६ 

िामेिङु्ग, बाघिोरदेजि मिुवारी, वैदारिोिा, रातोपानी, 
रतमते, तनङ्ग्ग्रिेोप देजि फुसेिोप, भैसी िकि सम्मका वन, 

पािा, बगर र पर्हरोका जग्गाहरु 

१००००० 

७ 
ओििढुङ्गा सल्िेरी सडकिे छोएका जचते्रदेजि 
टोड्केसम्मका जग्गाहरु 

५००००० 

 

७ 

जचते्र, घनु्सा, टक्सार, र्वगटुार मा.र्व. हुूँदै पोिरी 
डाूँडासम्म र ससेप,ु र्वगटुार, सकेुसम्मको कृर्ष सडकिे 
छोएका जग्गाहरु 

४००००० 

७ 
धनेप,ु डाूँडागाउूँ, र्वल्द,ु कडेंनी, गोजाि, भस्मे र मातथ 
उजल्िजित सडकहरुिे नछोएका जग्गाहरु 

२००००० 

७ 
िाल्टे, भोटेटार, सल्िी, सकेु, र्वगटुार, टक्सारका सबै 
जग्गाहरु 

३०००००० 
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७ गैरी, कडेनी, ड्याम्के, चैते, गोजाि, भस्मेका सबै जग्गाहरु १५०००० 

७ 
पोजिङिोिा, ढाूँडिोिा, भगेंरीिोिा, रिेपिुोिा, 
सल्िीिोिा िेत्रका जग्गाहरु 

१००००० 

७ 
िरवारी तथा वन िेत्र आसपास पने सबै तनजी 
जग्गाहरु 

३०००० 

८ 

तसर्िचरण राजमागि िण्डको िगिगे, सल्िेरी बेततनी 
कृर्ष सडक िण्डको बम्जनडाूँडा देजि तछपतछपेडाूँडा, 
कुवापानीदेजि तामाङ गाउूँ हुूँदै गरुुङ्गगाउूँको डबि 
धारासम्मका सडकको दार्ाूँ बार्ाूँमा पने जग्गाहरु 

१५००००० 

८ 

सल्िेरी बेततनी कृर्ष सडकको व्र्ापारीक िेत्र भन्दा 
बाहेकका अन्र् शािा सडकको बस्तीिेत्रका सडकसूँग 
छोर्एका दाूँर्ा बार्ाूँका जग्गाहरु 

८००००० 

८ 
व्र्ापारीक र आवासीर् भन्दा बाहेकको सबै कृर्ष र्ोग्र् 
जतमनहरु 

३००००० 

८ 
आवासीर्, व्र्ापारीक र कृर्ष िेत्र भन्दा बाहेकको तनजी 
स्वातमववमा रहेका िर, वन र बगर 

५०००० 

९ 

ओििढुङ्गा च्र्ानम सडक, वडा नं. ९ को सबै शािा 
सडकिे छोएको जग्गा, कोिेबेसी िेत छततवन,े ससुरुमा, 
सोिीबेसी िेत समेतका जग्गाहरु 

५००००० 

९ 
आवासीर् र िरवारी, वन िेत्र बाहेकका सबै कृर्ष 
उपर्ोगमा आएका जग्गाहरु 

३००००० 

९ िरवारी, वन िेत्र सबै ५०००० 

१० 

बाूँसवारी चोकदेजि पूण्र्माता मा.र्व. सम्मको सडक 
तथा गल्िीको ३० तमटर दाूँर्ा बार्ाूँको र सल्िेरी 
बेततनी कृर्ष सडक तथा अन्र् शािा सडकिे छोएका 
दार्ाूँ बार्ाूँको जग्गाहरु 

८००००० 

१० 
व्र्ापारीक र आवासीर् भन्दा बाहेक सबै िेत तथा 
बारी 

४००००० 

१० तनजी स्वातमववमा रहेका सबै िरवारी, वन तथा बगर ५०००० 
१० सार्वक बेततनी वडा नं.१,२,७,८ र ९ बाहेकका सवै ४००००० 
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कृर्ष र्ोग्र् िेतहरु 

१० 
सार्वक बेततनी वडा नं.१,२,७,८ र ९ का सवै कृषी 
र्ोग्र् बारीहरु 

३००००० 

११ 
तमिन चोकदेजि तनशंिे जाने सडकको २०० तमटर 
िेत्र तभत्रको सडकिे छोएका दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

१८००००० 

११ 

तमिन चोकदेजि तनशंिे जाने सडकको २०० तमटर 
सडक छाडी ११ नं. र ३ नं. वडा तसमानासम्मको 
सडकिे छोएका दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

८००००० 

११ 
तमिन चोकदेजि तनशंिे जाने सडकको २०० तमटर 
िेत्र तभत्रका दार्ाूँ बार्ाूँ सडकिे नछोएका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 

तमिन चोकबाट २०० तमटर छोडी तसर्िचरण 
राजमागिको वाडि नं. ३ र ८ को तसमानासम्म दार्ाूँ 
बार्ाूँका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 
जजल्िा  प्रहरी  कार्ाििर्बाट  िाद्य  गोदाम  रामबजार  हुूँदै  

हिुाक डाूँडासम्म बजार तबचको सडकको  दार्ाूँ बार्ाूँ २० 

तमटर  तभत्रका  जग्गाहरु 

६०००००० 

११ 
तमिन चोकको तसर्िचरण राजमागिको दार्ाूँ बार्ाूँका 
२० तमटर सम्मको जग्गा 

८०००००० 

११ 
बािमजन्दर िोल्सा जजल्िा प्रशासन कार्ाििर् हुूँदै 
रामबजार तनस्कने सडकिे छोएका जग्गाहरु 

६०००००० 

११ 

कृर्ष ज्ञान केन्रदेजि कातिकास्थान तसधै मतुनको सडक 
नजजक राजमागिका २०० तमटरसम्म दार्ाूँ बार्ाूँका २० 
तमटर तभत्रका जग्गाहरु 

२५००००० 

११ 

जशव मजन्दरदेजि कमेरे पानी ट्ांकीसम्म, 

कातिकास्थानदेजि नपेाि टेतिकम मनुी राजमागिको 
दार्ाूँ बार्ाूँका सडकिे छोएको २० तमटर तभत्रका 
जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 

तसर्िचरण राजमागिदेजि कृर्ष र्वकास कार्ाििर्सम्म 
जाने सडकको दार्ाूँ बार्ाूँका २० तमटर सम्मका 
जग्गाहरु 

१६००००० 
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११ 

तसर्िचरण राजमागि ० प्वार्न्ट रमार्िो  डाूँडाका २०० 
तमटर सडकको दार्ाूँ बार्ाूँका २० तमटर तभत्रका 
जग्गाहरु 

८०००००० 

११ 

० प्वार्न्ट रमार्िो डाूँडाबाट २०० तमटर  पतछ आमी 
गेटसम्मको सडकको दार्ाूँ बार्ाूँका २० तमटर सम्मका 
जग्गाहरु 

५०००००० 

११ 
तसर्िचरण राजमागिबाट बसपाकि  जाने सडकको दार्ाूँ 
बार्ाूँका २० तमटर सम्मका जग्गाहरु 

1५००००० 

११ 
बसपाकि बाट तनर कुमार तगरीको घर हुूँदै कुमार 
काकीको घरपरी िोल्सीसम्मको सडक आसपासका 
जग्गाहरु  

500000 

११ 

रमार्िो डाूँडाको ० प्वार्न्टबाट २०० तमटर सडक 
पतछ ११ नं. र ५ नं. वडाको तसमानासम्मको 
सडकसूँगै जोतडएका २० तमटर सम्मका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
रमार्िोडाूँडा ० प्वार्न्टबाट सोि ु जाने जचते्र र्वप्िाूँटे 
सडकको १०० तमटर पतछका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
ओििढुङ्गा रामपरु सडकबाट सामदुार्र्क अस्पताि 
सोब्र ुजाने सडकको दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 

जज.स.स मातथको मोडदेजि सोब्र ु तमसन अस्पताि जाने 
सडकको ११ नं․वडाको तसमानासम्म सडकको दार्ाूँ 
बार्ाूँ २० तमटर तभत्रको जग्गाहरु 

४०००००० 

११ 

तसर्िचरण राजमागिजस्थत र्व.क. टोिबाट र्वतिव हुूँदै 
११ नं. र ३ नं. को वडा तसमानासम्मको बाटाको 
दार्ाूँ बार्ाूँमा पने जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 

तनशंिे जाने कृर्ष सडकबाट तबतिव िामीस्वती हुूँदै 
रुम्जाटार जाने सडकको दार्ाूँ बार्ाूँ २० तमटरसम्मका 
जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
तमिनचोकबाट सार्वक सल्िेरी जाने २०० तमटर पतछ 
११ नं. र ८ नं. वडाको तसमानासम्मका जग्गाहरु 

७००००० 
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११ 

तमिनचोकबाट नगर पाकि  हुूँदै िाद्य गोदामजस्थत 
भञ्ज्र्ाङ्ग, जजल्िा प्रहरी कार्ाििर् जाने मोडसम्म र सोही 
मोडबाट जजल्िा प्रहरी कार्ाििर् जाने सडक, 

नगरपाकि बाट गरु्नी जचते्रडाूँडा हुूँदै रामबजार सामदुार्र्क 
भवनसम्मका र नगर पाकि बाट िाद्यगोदाम तनस्कन े
सडकका दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 

कातिकास्थान तसधा मतुनको सडकबाट अल्छे चौतारा 
हुूँदै तल्िो गैरीगाउूँ जस्थत भजेुिटोि/रार्िटोि हुूँदै 
रुम्टीसम्म जाने सडकसूँग छोर्एका जग्गाहरु 

7००००० 

११ 

तसर्िचरण राजमागिदेजि स्वास््र् चौकी भवन कारागार 
हुूँदै उत्तम के.सी.को घर जाने कारागार मतुनको 
मोडसम्मका सडकसूँग छोर्ने जग्गाहरु 

200०००० 

११ 
कारागार मतुनको मोडबाट अल्छे चौतारासम्म जाने 
सडकसूँग जोतडएका जग्गाहरु 

७००००० 

११ 

कारागार मतुनको मोडदेजि जािपा मा.र्व.मनुी उत्तम 
के.सी. को घरतफि  जाने सडकसूँग छोर्ने दार्ाूँ वार्ाूँका 
जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 

कारागार मातथदेजि थापाडाूँडा जाल्पा मा.र्व. दाहाि 
प्रततष्ठानको भवन हुूँदै तसर्िचरण राजमागिसम्म जाने 
सडक दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 

रमार्िो डाूँडाजस्थत तभमसेनस्थान कमेरे, र्वप्िाूँटे 
सडकको सोि ु जाने घोडेटो बाटोबाट चौतारा जशव 
मजन्दर सम्मका दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

20००००० 

११ 
चौतारा जशव मजन्दरबाट कमेरे पानीट्ांकी सम्मको 
सडकसूँग जोतडएका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 

र्वप्िाूँबाटेबाट अल्िे जाने सडक र ओििढुङ्गा रामपरु 
सडक िण्डबाट ओख्र ेजाने सडकसूँग जोतडएका दार्ाूँ 
बार्ाूँका जग्गाहरु 

२००००० 

११ 
रमार्िो डाूँडाको तभमसेनस्थानबाट ररजचिङु्ग हुूँदै 
रामपरु जाने सडकको भमेुस्थान सम्मको सडकका दार्ाूँ 

३५०००० 
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बार्ाूँका जग्गाहरु 

११ 
तमसन अस्पतािबाट हेतिप्र्ाड हुूँदै वाडि नं. ११ र १२ 
को तसमानासम्म पने सडक दार्ाूँ बार्ाूँका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
तमसनजस्थत हेतिप्र्ाड हुूँदै होल्प ु जाने सडकका दार्ाूँ 
बार्ाूँका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
व्र्ापाररक तथा आवासीर् भन्दा बाहेकका कृर्ष िेत्रका 
अन्र् जग्गाहरु 

२५०००० 

११ तनजी स्वातमववमा रहेका वन, वगर तथा पािा जग्गाहरु १००००० 

१२ 
११ नं.वडाको तसमाना  हिुाक  डाूँडादेजि गणेशस्थान हुूँदै 
सोब्र ुअस्पताि जाने जज.स.स मातथको मोडसम्म 

८०००००० 

१२ 
सोब्र ु अस्पताि जाने जज.स.स. मातथको मोडदेजि 
तसमिडाूँडा सम्मका जग्गाहरु 

६०००००० 

१२ 
हाट िाग्ने हुूँदै गोर्वन्द फतनिचर अगाडी हुूँदै शभुतारा 
स्कुिसम्मको सडकको दार्ाूँ बार्ाूँ ७० तमटर तभत्रका 
जग्गाहरु 

 

६०००००० 

१२ 

गणेशचोकबाट मञ्चने हुूँदै तसमिडाूँडा सम्मको बस्ती र 
जज.स.स. बाट तिपेिोिा सम्मको बस्ती िेत्रका 
सडकसूँग जोतडएका जग्गाहरु 

५००००० 

१२ 
गणेशचोकदेजि बन कार्ाििर्सम्मका सडक आसपासका 
जग्गाहरु 

४०००००० 

१२ 
तसमिडाूँडादेजि तमनीबसपाकि  हुूँदै तसतिपरु मोडसम्मको 
बस्ती िेत्रका सडक आसपासका जग्गाहरु 

१५००००० 

१२ 
तसतिपरुको सडक मोडबाट गोगने, भडारे ज्र्ातमरेको 
तसमाना सम्मका जग्गाहरु 

५००००० 

१२ 

तसमिडाूँडादेजि तमतनबसपाकि  तसतिपरु मोड, गोगने 
भडारे, जज.ब.का. बाट तिपेिोिा सम्मका तभत्री कृर्ष 
र्ोग्र् जग्गाहरु 

५००००० 

१२ 

हिुाक  डाूँडादेजि गणेशचोकसम्म, हाट िाग्ने देजि 
गोर्वन्द फतनिचर हुूँदै वडा नं.११ को तसमानासम्मका 
कृर्ष र्ोग्र् जग्गाहरु 

३०००००० 
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१२ 
रामपरु जाने सडकको जज.स.स. मातथको मोडबाट वडा 
नं.११ को तसमाना तिपेिोिा सम्मका जग्गाहरु 

१५००००० 

१२ 
गणेशचोकदेजि मञ्चने, तसमिडाूँडा, तमतन बसिपाकि  हुूँदै 
तसतिपरु मोडसम्मका जग्गाहरु 

५००००० 

१२ गणेशचोकदेजि बन कार्ाििर् सम्मका जग्गाहरु ४००००० 
१२ तनजी स्वातमववका बाूँकी सबै वन, वगर तथा िरबारीहरु ५०००० 
१२ तिपेिोिा, गोगने, तसर्िचरणपाकि  हुूँदै मञ्चनेसम्मका  

जग्गाहरु 

१००००० 
 

   ि. नगर िते्रमा रहेका घर संरचना, सो घर संरचनािे ओगटेको िते्रफि र सो िते्रफि    
बराबरको थप जग्गामा अनसूुची     १ को (क) मा उजल्िजित सम्पजत्त मूल्र्ाङ्कन 
दरको आधारमा देहार्को दरमा सम्पजत्त कर िगाई असिु उपर गररनछे ।  

 

क्र.सं. मूल्र्ाङ्कन रकम दर रु. 
१ रु. १ देजि रु.५ िािसम्म ७५ 

२ रु. ५ िािदेजि मातथ रु.८ िािसम्म १०० 

३ रु.८ िािदेजि मातथ रु.१० िािसम्म १२५ 

४ रु.१० िािदेजि मातथ रु.१५ िािसम्म २०० 

५ रु.१५ िािदेजि मातथ रु. २० िािसम्म २५० 

६ रु. २० िािदेजि मातथ रु. २५ िािसम्म ३२५ 

७ रु. २५ िािदेजि मातथ रु. ३० िािसम्म ३७५ 

८ रु. ३० िािदेजि मातथ रु. ३५ िािसम्म ४५० 

९ रु. ३५ िािदेजि मातथ रु. ४० िािसम्म ५०० 

१० रु. ४० िािदेजि मातथ रु. ४५ िािसम्म ५७५ 

११ रु. ४५ िािदेजि मातथ रु. ५० िािसम्म ६२५ 

१२ रु. ५० िािदेजि मातथ रु. ५५ िािसम्म ७०० 

१३ रु. ५५ िािदेजि मातथ रु. ६० िािसम्म ७५० 

१४ रु. ६० िािदेजि मातथ रु. ६५ िािसम्म ८२५ 

१५ रु. ६५ िािदेजि मातथरु.७० िािसम्म ८७५ 

१६ रु. ७० िािदेजि मातथ रु. ७५ िािसम्म ९५० 

१७ रु. ७५ िािदेजि मातथ रु. ८० िािसम्म १००० 

१८ रु. ८० िािदेजि मातथ रु. ८५ िािसम्म १०७५ 
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क्र.सं. मूल्र्ाङ्कन रकम दर रु. 
१९ रु. ८५ िािदेजि मातथ रु. ९० िािसम्म ११२५ 

२० रु. ९० िािदेजि मातथ रु. ९५ िािसम्म १२०० 

२१ रु. ९५ िािदेजि मातथ रु. १ करोडसम्म १२५० 

२२ रु. १ करोडदेजि मातथ रु. १ करोड २५ िािसम्म १५७५ 

२३ 
रु. १ करोड २५ िािदेजि मातथ रु. १ करोड ५० 
िािसम्म 

१८७५ 

२४ 
रु. १ करोड ५० िािदेजि मातथ रु. १ करोड ७५ 
िािसम्म 

२२०० 

२५ रु. १ करोड ७५ िािदेजि मातथ रु. २ करोडसम्म २५०० 

२६ रु. २ करोडदेजि मातथ रु. २ करोड २५ िािसम्म २८५० 

२७ 
रु. २ करोड २५ िािदेजि मातथ रु. २ करोड ५० 
िािसम्म 

३१२५ 

२८ 
रु. २ करोड ५० िािदेजि मातथ रु. २ करोड ७५ 
िािसम्म 

३४५० 

२९ रु. २ करोड ७५ िािदेजि मातथ रु. ३ करोडसम्म ३७५० 

३० रु. ३ करोड भन्दा माथी रु. ५० करोडसम्म प्रतत िाि रु.१५ 
 

 

     ग. सम्पजत्त कर प्रर्ोजनको िातग घर (संरचना) को मूल्र्ाङ्कन न देहार् बमोजजम गररनछे । 

क्र.सं. घरको वनावट 
व्र्ापाररक प्रतत 

वगि र्फट 
आवासीर् प्रतत 
वगि र्फट 

१ 
माटोको जोडाईमा बनेको ढुङ्गा वा जस्ताको 
छाना भएको घर 

१४०० १३०० 

२ आर.तस.तस. फे्रम स्िक्चरबाट बनेको घर ३००० २७०० 

३ तसमेन्ट जोडार्मा बनेको घर २४०० २३०० 

४ सबै र्कतसमका टहराहरु १२०० १००० 
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अनसूुची –२ 

(ऐनको दफा  (३)  सूँग सम्बजन्धत) 
मािपोत करको दर 

नगरपातिका तभत्रका घर (संरचना) र जग्गाहरुमध्रे् सम्पजत्त कर िाग्न ेघर संरचना र जग्गा 
बाहेकको जग्गामा अनसूुची-१ (क) मा उजल्िजित मलु्र्ाङ्कन बमोजजम देहार् अनसुारको 
मािपोत कर तिईनछे । 

 

क्र.सं. मलु्र्ाङ्कन दर रु. 
१ रु. १ देजि रु.५ िािसम्म ७५ 

२ रु.५ िाि मातथ रु.८ िािसम्म १०० 

३ रु.८ िाि मातथ रु.१० िािसम्म १२५ 

४ रु.१० िाि मातथ रु.१५ िािसम्म २०० 

५ रु.१५ िाि मातथ रु. २० िािसम्म २५० 

६ रु. २० िाि मातथ रु. २५ िािसम्म ३२५ 

७ रु. २५ िाि मातथ रु. ३० िािसम्म ३७५ 

८ रु. ३० िाि मातथ रु. ३५ िािसम्म ४५० 

९ रु. ३५ िाि मातथ रु. ४० िािसम्म ५०० 

१० रु. ४० िाि मातथ रु. ४५ िािसम्म ५७५ 

११ रु. ४५ िाि मातथ रु. ५० िािसम्म ६२५ 

१२ रु. ५० िाि मातथ रु. ५५ िािसम्म ७०० 

१३ रु. ५५ िाि मातथ रु. ६० िािसम्म ७५० 

१४ रु. ६० िाि मातथ रु. ६५ िािसम्म ८२५ 

१५ रु. ६५ िाि मातथ रु. ७० िािसम्म ८७५ 

१६ रु. ७० िाि मातथ रु. ७५ िािसम्म ९५० 

१७ रु. ७५ िाि मातथ रु. ८० िािसम्म १००० 

१८ रु. ८० िाि मातथ रु. ८५ िािसम्म १०७५ 

१९ रु. ८५ िाि मातथ रु. ९० िािसम्म ११२५ 

२० रु. ९० िाि मातथ रु. ९५ िािसम्म १२०० 

२१ रु. ९५ िाि मातथ रु. १ करोडसम्म १२५० 

२२ रु. १ करोडदेजि मातथ रु. १ करोड २५ िािसम्म १५७५ 

२३ रु. १ करोड २५ िाि मातथ रु. १ करोड ५० १८७५ 
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क्र.सं. मलु्र्ाङ्कन दर रु. 
िािसम्म 

२४ 
रु. १ करोड ५० िाि मातथ रु. १ करोड ७५ 
िािसम्म 

२२०० 

२५ रु. १ करोड ७५ िाि मातथ रु. २ करोडसम्म २५०० 

२६ रु. २ करोड मातथ रु. २ करोड २५ िािसम्म २८५० 

२७ 
रु. २ करोड २५ िाि मातथ रु. २ करोड ५० 
िािसम्म 

३१२५ 

२८ 
रु. २ करोड ५० िाि मातथ रु. २ करोड ७५ 
िािसम्म 

३४५० 

२९ रु. २ करोड ७५ िाि मातथ रु. ३ करोडसम्म ३७५० 

३० रु. ३ करोड माथी रु. ५० करोडसम्म प्रतत िाि रु.१५ 

 

अनसूुची –३ 

(ऐनको दफा (४) सूँग समब्जन्धत) 
घर बहाि करको दर 

बहाि कर (पटके)   
नगरपातिका िेत्र तभत्रको घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, शेड (छप्पर), 
कारिाना, जग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक रुपमा बहािमा ददएकोमा 
सम्वजन्धत धनीबाट बहाि रकमको  

 कार्ाििर् प्रर्ोजनको िातग बहािमा तिएकोमा  
 अन्र् प्रर्ोजनको िातग तिएकोमा 

 

 

 

 

 

१०% 

३% 

नगरपातिकािे आफ्नो िते्रमा तनमािण, रेिदेि वा सञ्चािन गरेको हाट 
बजार र साविजतनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अस्थार्ी 
पसि राख्न ददए वापतप्रतत वगिर्फट मातसक बहाि र्वटौरी कर 

 

 

३।– 
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अनसूुची –४ 

(ऐनको दफा (५) सूँग समब्जन्धत) 
वार्षिक व्र्वसार्करको दर 

करको तबवरण दर 
तभतडर्ो, क्र्ासेट रेकडिर तथा प्िेर्र आददको व्र्ापारमा २०००।– 

ज्वेिरी (सनु चाूँदी ) पसिकारोबारको आधारमा 
 ब्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा पाूँच िािसम्मको पूूँजी 

उल्िेि भएका ब्र्वसार्हरु 

 ब्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा ५ िािदेजि १० 
िािसम्मको पूूँजी उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा दश िाि भन्दा मातथको 
पूूँजी उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 

 

2000।– 

 

3000।– 

 

 

4०००।– 

पेिोि पम्प ५०००।– 

मोबाईिको सेट र्वके्रता तथा मोबाईि ररपेर्ररङ्ग सेन्टर १०००।– 

कटाई तसिाई प्रजशिण केन्र १०००।– 

कटाई तसिाई (टेिररङ्ग) सेन्टर 
 ३ वटासम्म मेजशन राख्न ेसेन्टरिाई 

 ३ वटाभन्दा बढी मेजशन राख्न ेसेन्टरिाई 

 

५००।– 

१०००।– 

पसु्तक र्वके्रता तथा स्टेशनरी पसि २०००।– 

छापािाना २०००।– 

फोटो स्टुतडर्ो १०००।– 

कम्प्रू्टर, र्वद्यतु सामान, क्र्ामेरा, टेतितभजन, रेतडर्ो जस्ता 
व्र्ापारमा 

१०००।– 

दैतनक उपभोगका िाद्य तथा अन्र् र्कराना सामान पसि  
 व्र्वसार् दताि प्रमाणपत्रमा तीन िािसम्मको पूूँजी 

उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाणपत्रमा ३ िािदेजि ७ 
िािसम्मको पूूँजी उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाणपत्रमा सात िाि भन्दा मातथको 
पूूँजी उल्िेि भएका  

 

 

 

५००।- 
 

१०००।- 
 

 

१५००।- 



          दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत  तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                     [163] 

 
 

 

करको तबवरण दर 
थान तथा रेतडमेड कपडाको पसि  

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा तीन िािसम्मको पूूँजी 
उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा ३ िािदेजि ७ 
िािसम्मको पूूँजी उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा सात िाि भन्दा मातथको 
पूूँजी उल्िेि भएका 

 
 
 

७००।- 

 

१२००।- 

 

2०00।- 

कस्मेर्टक, फेन्सी पसि 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा तीन िाि सम्मको पूूँजी 
उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा ३ िािदेजि ५ 
िािसम्मको पूूँजी उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा पाूँच िाि भन्दा मातथको 
पूूँजी उल्िेि भएका  

 
 
 

६००।– 

 

८००।- 

 

१२००।- 

व्रू्टी पाििर 5००।– 

हेर्र कर्टङ्ग सैिनु प्रतत पटक एकजनािाई मात्र सेवा ददने 5००।– 

हेर्र कर्टङ्ग सैिनु प्रतत पटक एकजना भन्दा बढीिाई सेवा 
ददन े

१०००।– 

सवारी साधन, आतधकारीक उवपादकको Spare Parts र्वके्रता 
(बार्सार्कि र मोटरसार्कि बाहेक)  

३०००।– 

बार्सार्कि तथा Spare Parts र्वके्रता  १००० ।– 

मोटरसार्कि र्वके्रता/शोरुम तथा आतधकारीक उवपादकको 
Spare Parts र्वके्रता 

२०००।– 

अटोमोबार्ल्स र्वके्रता/शोरुम (मोटरसार्कि र बार्सार्कि 
वाहेक) 

5000।- 

रेतडर्ो, र्ट.तभ.,घडी, प्रशेर कुकर, र्हटर, र्वद्यतुीर् सामाग्री ममित 
केन्र 

१०००।– 

मास ुर्वके्रता (फे्रस हाउस)  १०००।– 

फिफूिको तबरुवा र्वके्रता  ५००।– 

फिफूि र्वके्रता (साना पसि)  5००।– 
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करको तबवरण दर 
फिफूि तबके्रता (ठुिा पसि) 1000।- 
पूि हाउस १०००।– 

तससा, प्िार्उड, आल्मतुनर्म पाटिस ्र्वके्रता १५००।– 

धातकुा घरार्सी सामाग्री तबके्रता १००० ।– 

प्िार्िकका घरार्सी सामाग्रीहरुको तबके्रता 500।- 
जस्टि/काठका फतनिचर उवपादक तथा र्वके्रता 3००० ।– 

हाडिवेर्र पसि बजारिेत्र  ५०००।– 

हाडिवेर्र पसि ग्रातमण िते्र २०००।– 

िेिौना, उपहार (तगफ्ट) र्वके्रता 
 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा एक िािसम्मको पूूँजी 

उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा १ िाि भन्दा मातथ ३ 
िािसम्मको पूूँजी उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा तीन िाि भन्दा मातथ पूूँजी 
उल्िेि भएका व्र्वसार्हरु 

 
 
 

500।- 

 

1000।- 

 

1500।- 

कपास र्वके्रता वा कपासद्वारा तनतमित सामानका उवपादक 
(धतुनूँर्ा)  

२०००।– 

कपास कात्न,े  कपडा धनु,े पान बेच्ने, माटोको भाूँडा बेच्ने 
पसि 

१०००।– 

टेतितभजन, र्फ्रज, मोबार्ि सेट तथा अन्र् र्िेक्िोतनक 
सामान बेच्ने पसि 

25००।– 

र्जाजत प्राप्त गरी तबको िोिी मददराजन्र् वस्त ुतबक्री गने 
पसि 

१५००।– 

स्वदेशी वा र्वदेशी तडर्ििरी वा ब्रअुरीबाट उवपाददत 
बोतिबन्दी मददराजन्र् वस्तकुो आतधकाररक तबके्रता 

7०००।– 

स्वदेशी वा र्वदेशी उवपादनका चरुोटको तडिर 5०००।– 

जचर्ा, तमठाई पसि वा भोजनािर् ५००।– 

पाूँचतारे होटेि २००००।– 

चारतारे होटेि १५०००।– 

तीनतारे होटेि ५०००।– 
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करको तबवरण दर 
दईु र एकतारे होटेि 25००।– 

होटि िज तथा गेि हाउस (४ वटासम्म कोठाहरु भएको) १२००।– 
होटि िज तथा गेि हाउस (४ वटादेजि ८ वटासम्म 
कोठाहरु भएको) 

२०००।– 

होटि िज तथा गेि हाउस (८ वटा भन्दा बढी कोठाहरु 
भएको) 

३०००।– 

अन्र् सानाततना होटि तथा िाजाघरहरु ५०० ।- 
टू्शन तथा कोजचङ सेन्टरहरु, कम्प्रू्टर र्जन्स्टच्रू्ट, पश ु
जचर्कवसा सेवा आदद 

१०००।– 

दगु्ध व्र्वसार्ी जचज उद्योग ५००।– 

व्र्ावसार्र्क तािीम केन्र १०००।– 

घरेि ुतथा साना उद्योग ५००।– 

मझौिा उद्योग ८००।– 

ठूिा उद्योग ३०००।– 

मातथको वगीकरणमा नपरेका अन्र् व्र्वसार्हरु (कारोवारको 
आधारमा) 

५०० देजि १००० सम्म 

र्वशषेज्ञ तथा परामशि सेवा (बार्षिक): 
नतसिङ्ग होम 8०००।– 

पोति जक्ितनक 8000।- 
मेतडकि हि/ हेल्थ केर्र 6000।- 
फामेसी 3000।- 
स्वास््र् जल्कतनक 3000।- 
ल्र्ाब तथा रेतडर्ोिोजी 2000।- 
दन्त जक्ितनक 3000।- 
आर्वेुद जक्ितनक 2000।- 
र्जन्जतनर्ररङ्ग व्र्वसार्र्क सेवा (कन्सल्टेन्ट) ४०००।– 

कानून व्र्वसार्ी २०००।– 

िेिापरीिक व्र्वसार् सेवा २०००।– 

अनसुन्धानकताि तथा परामशिदाता २०००।– 
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करको तबवरण दर 
कम्प्र्टुर एनातिि तथा प्रोग्रामर २०००।– 

सभेर्र १५००।– 

अनवुादक १०००।– 

पश ुजचर्कवसक १०००।– 

पशपंुछीका औषधी पसि 1500।- 
कृर्षसूँग सम्बजन्धत सामाग्री/ कीटनाशक औषधी तथा 
तबषादीको र्वके्रता 

2000।- 

शेर्र दिाि २०००।– 

सामान ढुवानीकताि तथा कम्पनी  20००।– 

पेन्टर संस्थागत 25००।– 

व्र्जिगत पेन्टर १2००।– 

तनमािण व्र्वसार्ी (बार्षिक): 
“घ” वगिका तनमािण व्र्वसार्ी दताि ५०००। 

घ" वगिका तनमािण व्र्वसार्ी नर्वकरण (आजिनसम्म)  ३०००। 
म्र्ाद नाघी आएमा चाि ुआ.व. को काततिकदेजि चैत्रसम्म 
थप जररवाना  

३०००। 

"घ" बगिको तनमािण व्र्वसार्ी नामसारी ३०००। 
"घ" बगिका तनमािण व्र्वसार्ीको प्रमाणपत्रको प्रतततिर्प १०००। 
उवपादनमूिक उद्योग (बार्षिक): 
कोरामाि वा अधि प्रशोतधत माि वा िेर गर्रहेको माि 
सामानको वा अन्र् मािसामान प्रर्ोग वा प्रशोधन गरी माि 
सामान उवपादन गने उद्योग व्र्वसार्मा 

२०००।– 

तग्रिका मािसामान उवपादन तथा तबक्री तबतरण गने उद्योग 
व्र्वसार्मा 

१५००।– 

उजािमूिक उद्योगाः (बार्षिक): 
जिस्रोत,वार्,ु सौर्िशजि, कोर्िा, प्राकृततकतेि, ग्र्ाूँस, 
बार्ोग्र्ाूँस तथा अन्र् स्रोतहरुवाट ऊजाि पैदा गने उद्योग 
व्र्वसार्मा 

 

२०००।– 

सोिार र्वके्रता २०००।– 
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करको तबवरण दर 
मूिताः कृर्ष वा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग व्र्वसार् ३०००।– 

ितनज उद्योग (बार्षिक): १५००।– 

पर्िटन उद्योग (बार्षिक): 
पर्िटन, आवास, िाभि एजेन्सी, जस्कीर्ङ्ग, ग्िाईतडङ्ग, वाटर 
र् र्ाजफ्टङ्ग, पोनी िेर्कङ्ग, पदर्ात्रा, हटएर्र, व्र्ाितुनङ्ग, 

प्र्ारासेतिङ्ग, गल्फकोषि, पोिो, अिारोहण, आदद जस्ता उद्योग 
व्र्वसार्मा  

 

५०००।– 

होटि तथा रेिुूँरा (बार्षिक) : 
मोटेि ३५००।– 

िाजाघरहरु आधतुनक र्कतसमका १२००।– 

िाजा घरहरु सामान्र् र्कतसमका ५००।- 
रेिुराूँ तथा होमस्टेहरु २०००।– 

ररसोटि 2०००।– 

सेवा उद्योग (बार्षिक): 
परामशि सेवा, जजतनङ्ग तथा वेतिङ्ग व्र्वसार्, चिजचत्र व्र्वसार्, 

साविजतनक पररवहन व्र्वसार् 
२०००।– 

तनमािण उद्योग (बार्षिक) 
सडक, पूि, रोपवे, रेिवे, ितिवस, टनेि, फ्िार्ङ्ग बजृ तथा 
औद्योतगक व्र्ापाररक एवम ्आवास कम्प्िेक्स आदद तनमािण 
गरी सञ्चिान गने उद्योग व्र्वसार्मा  

 

२०००।– 

सञ्चार सेवा (बार्षिक): 
तनजी िेत्रको हिुाक सेवा (कुररर्र सेवा) ५००।– 

तनजी िेत्रबाट र्न्टरनेट सेवा प्रदार्क संस्थाहरु ३०००।– 

र्वजत्तर् सेवा (बार्षिक): नपेाि सरकारको पूणि स्वातमवव वाहेकका आतथिक कारोवार गने 
“क” वगिको बैंक  २०,०००।– 

“ि”  वगिको बैंक १५,०००।– 

“ग”  वगिको बैंक तथा र्वत्तीर् संस्था १०,०००।– 

“घ” वगिको वैंक तथा र्वत्तीर् संस्था/िघरु्वत्त संस्थाहरु ५०००।— 

बीमा कम्पनी   ५,०००।– 

र्वदेशी मरुा सटही ५,०००।– 
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करको तबवरण दर 
तधतोपत्र कारोवार ५,०००।– 

सहकारी संस्थाहरु ४,०००।– 

गैर सरकारी अस्पताि ७०००।– 

स्वास््र् सेवा (बार्षिक): 
नतसिङ्ग होम ५०००।– 

जक्ितनक तथा ल्र्ाब  ४०००।– 

डेन्टि केर्र सेन्टर ३०००।– 

औषतध र्वके्रता फामेसी २५००।– 

जजल्िा सदरमकुाममा सञ्चातित संस्थागत र्वद्यािर्हरु ५०००।– 

जजल्िा सदरमकुाम बार्हर सञ्चािन भएका संस्थागत 
र्वद्यािर्हरु 

२०००।– 

तातिम तथा अनसुन्धान केन्र  १५००।– 

टाईर्पङ्ग, कम्प्र्टुर तथा भाषा प्रजशिण संस्था १५००।– 

ल्र्ाङ्ग्ग्वेज तथा टू्शन सेन्टर  २०००।– 

ममित सम्भार सेवा (बार्षिक) : 
हेतभ र्जक्वपमेन्ट, बस, िक, िर्ाक्टर, र्िपर ममित केन्र ४०००।– 

जीप, टेम्पो, आददको ममित केन्र २५००।– 

मोटरसार्कि ममित केन्र 2०००।- 
अन्र् व्र्वसार् (बार्षिक) : 
र्वज्ञापन एजेन्सी/कुररर्र सतभिस १५००।– 

वैदेजशक रोजगार सेवा ५०००।– 

स्वदेशी रोजगार सेवा १५००।– 

सेके्रटेररर्ि सेवा १५००।– 

हाउजजङ्ग तथा घरजग्गा िररद तबक्री (ररर्ि स्टेट) १००००।– 

सार्नवोडि बनाउने, पेजन्टङ्ग सेवा १०००।– 

सार्नवोड/फ्िेक्स र्प्रन्ट सेवा २०००।– 

केविु, नेटवर्कि ङ्ग ४०००।– 

पाकि , र्पकतनक स्पट १०००।– 
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करको तबवरण दर 
टुर अपरेटर ३५००।– 

मसाज पाििर १५००।– 

दैतनक उपभोगका िाद्य पदाथि बेच्ने पसि  

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा कूि पूूँजी तीन िािसम्म 
भएका व्र्वसार् 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा कूि पूूँजी ३ िाि भन्दा 
बढी ७ िािसम्म भएका व्र्वसार् 

 व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा कुि पूूँजी सात िाि 
भन्दा बढी भएका व्र्वसार् 

 
 

500।– 
 

1000।– 
 

        १५००।– 

मातथ उजल्िजित व्र्वसार्हरुको अनमुततका िातग शरुु दताि गरद्ा जनु प्रकृततको व्र्वसार् 
हो सो व्र्वसार्िे बार्षिक नवीकरण वापत बझुाउन ुपने शलु्क बराबरको रकम दताि शलु्क 
तिर्नेछ ।  

 

अनसूुची –५ 

(ऐनको दफा (६) सूँग समब्जन्धत) 
दताि, अनमुती तथा नवीकरण शलु्क/दस्तरु 

र्ववरण दर 
एक सर् वाटसम्मको एफ.एम.रेतडर्ो सञ्चािन अनमुतत ५,०००।– 

र्फ्रक्वेन्सी मोडुिेसन (एफ.एम.) नवीकरण दस्तरु १०० वाटसम्मको 
रेतडर्ो र्न्त्र राख्न पाउने अनमुतत नवीकरण 

 

१५००।– 

संघ/संस्था नर्वकरण दस्तरु १० िािसम्म कारोवार भएको िाई (वर्स 
पतछ प्रततिाि थप रु.५ तिने) 

१०००।- 

र्वद्यािर् स्थापना अनमुतत: 
 सामदुार्र्क ३०००।– 

 संस्थागत 8०००।– 

किा थप अनमुतताः 
 सामदुार्र्क २०००।– 

 संस्थागत ५०००।– 

प्रार्वतधक जशिा तथा व्र्वसार्र्क तातिम सञ्चािन अनमुतत तथा वार्षिक 
नवीकरण 

२०००।– 
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र्ववरण दर 
टू्शन, कोजचङ्ग जस्ता र्वद्यािर् बार्हर हनुे अध्र्ापन सेवाको अनमुतत 
तथा बार्षिक नर्वकरण 

२०००।– 

सहकारी संस्थाको दताि तथा अनमुतत  १०००।– 

र्न्टरनेट सेवा, टेतिसेन्टर, केबिु तथा तारर्वर्हन टेतितभजन प्रसारणको 
अनमुतत तथा वार्षिक नर्वकरण   

२०००।– 

एकीकृत बस्ती र्वकासका िातग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा र्वकास 
अनमुतत प्रतत वगि र्फट रु. 

२।– 

जि उपभोिा सतमतत दताि: 
 जि उपभोिा सतमतत दताि शलु्क १०००।- 
जि उपभोिा सतमतत नर्वकरण (बार्षिक): 
 जि उपभोिा सतमतत नवीकरण १०००।- 

 

माथी जेसकैु िेजिएको भए तापतन नगरपातिका बाहेकका अको स्थानीर् तह वा प्रदेशको 
िेत्रमा हनुे वस्तकुो ढुवानी वा सेवाको र्वस्तारमा कुनै र्कतसमको वाधा अवरोध गने वा 
वर्स्तो वस्तकुो ढुवानी वा सेवा र्वस्तारमा कर वा दस्तरु िगार्ने छैन । 
 

भवन तनमािणका िातग अनमुतत, नामसारी, नक्सा संशोधन, अतभिेिीकरण र म्र्ाद थप दस्तरुाः 
१.  भवन ऐन, २०५५ अनसुार क, ि र ग वगिका भवनहरुको िातग : 

 

भवनको 
 र्कतसम 

प्रर्ोजन 

आवासीर् 

(प्रतत व.र्फ.दर) 
औद्योतगक/ व्र्ापाररक 

(प्रतत व.र्फ.दर) 
सरकारी 

(प्रतत व.र्फ.दर) 
संस्थागत 

(प्रतत व.र्फ.दर) 

“क” वगिका 
भवनहरु 

१० १३ १५ १३ 

“ि” वगिका 
भवनहरु 

८ १० १३ ९ 

“ग” वगिका 
भवनहरु 

७ ९ १२ ८ 
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  २.  भवन ऐन, २०५५ अनसुार "घ" वगिका भवनहरुको िातगाः 
 

 

भवनको र्कतसम 

प्रर्ोजन 

आवासीर् (प्रतत 
व.र्फ.दर) 

औद्योतगक/व्र्ापाररक 
(प्रतत व.र्फ.दर) 

सरकारी 
(प्रतत 

व.र्फ.दर) 

संस्थागत 

(प्रतत 
व.र्फ.दर) 

बजार िेत्र ४ ५ ५ ६ 

ग्रामीण िेत्र १.५ २.५ ३.५ ४.५ 

 
 

 ३.   र्वतनर्म िागू हनु ुअजघ तनमािण भईसकेका भवनहरुको र्थाजस्थतत÷अतभिेिीकरण    
नक्सा पास दस्तरु (भवन ऐन, २०५५ अनसुार) 

 

भवनको 
 र्कतसम 

प्रर्ोजन 

आवासीर् (प्रतत 
व.र्फ.दर) 

औद्योतगक/व्र्ापाररक 
(प्रतत व.र्फ.दर) 

सरकारी 
(प्रतत व.र्फ.दर) 

संस्थागत 

(प्रतत व.र्फ.दर) 
“क” वगिका 
भवनहरु 

९ १० १३ १० 

“ि” वगिका 
भवनहरु 

९ १० ११ ९ 

“ग” वगिका 
भवनहरु 

८ ९ १० ८ 

“घ” वगिका 
भवनहरु 

४ ५ ५ ६ 

 

४. नामसारी दस्तरु : 1. कच्ची भवन रु. ०.५ प्रतत वगि र्फट 

            2. पक्की भवन रु.१.०० प्रतत वगि र्फट 

५. नक्सा संशोधन दस्तरुाः नक्सा पास भैसकेको भवनको नक्सा संशोधन गनि पर्हिे िागेको 
दस्तरुको ६% 

६. तनमािण कार्िको म्र्ाद थपाः नक्सा पास भैसकेको भवनको नक्सा संशोधन गनि पर्हिे 
िागेको दस्तरुको ५% 
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७. नक्सा पासको िातग ददर्न ेदरिास्त र्कताबको मूल्र्ाः रु.७००।– 

८. अतभिेिीकरणको िातग ददर्न ेदरिास्त र्कताबको मूल्र्ाः रु.३००।– 

९. पर्हिो दईु वषि र थप दोस्रो दईु बषिका िातग समेत अनमुतत तिई सो समर्ावतध तभत्र पतन 
भवन तनमािण कार्ि पूणि रुपमा सम्पन्न गनि नसक्न,े सो अर्वतध तभत्र भवन तनमािण कार्ि 
सम्पन्न गरे तापतन तनमािण कार्ि सम्पन्न प्रमाण पत्र तिन बाूँकी रहेको घरधनीिाई 
उजल्िजित अवतध पश्चाताः कार्ि सम्पन्न प्रमाण पत्र ददनपुने वा भवन तनमािणका िातग पनुाः 
अनमुतत ददनपुने अवस्था भएमा देहार् बमोजजम गने: 
 पर्हिो दईु बषि र थप दोस्रो दईु बषिका िातग समेत अनमुतत तिई भवन तनमािण कार्ि 

पूणि रुपमा सम्पन्न नगरी आंजशक रुपमा मात्र तनमािण गरेको र तनमािण भएजतत भवन 
स्वीकृत नक्सा र मापदण्ड बमोजजम तनमािण भएको रहेछ भने सो व्र्होरा एकीन गरी 
आंजशक तनमािण सम्पन्न भएजततको आंजशक तनमािण कार्ि सम्पन्न प्रमाण पत्र ददने र 
बाूँकी तनमािण र्जाजतको िातग नर्ाूँ नक्सा पासका िातग तोर्कएको दरमा दस्तरु तिई 
स्वीकृत मापदण्ड बमोजजम थप तनमािण कार्ि गनि अनमुतत ददने । 

 अनमुतत तिएको पर्हिो दईु बषितभतै्र वा थप दोस्रो दईु वषिका िातग अनमुतत तिई भवन 
तनमािण कार्ि पूणि रुपमा सम्पन्न गरेको तर तनमािण कार्ि सम्पन्न गरे पश्चाताः तवकाि 
तनमािण कार्ि सम्पन्न प्रततवेदन नतिएको कारण सो अवतधपतछ कार्ि सम्पन्न प्रमाण पत्र 
ददनपुदाि भवन तनमािणको िातग अनमुतत पाएको अर्वतध तभतै्र भवन तनमािण कार्ि सम्पन्न 
गररएको व्र्होराको स्थिगत वडा सरजतमन र सम्बजन्धत वडा कार्ाििर्को 
तसफाररसको आधारमा शरुु नक्सापास गदाि िाग्ने दस्तरुको ३% प्रततशत थप दस्तरु 
तिई कार्ि सम्पन्न प्रततवेदन ददने । 

 

अनसूुची -६ 

(ऐनको दफा (७) सूँग सम्वजन्धत) 
बहाि र्वटौरी शलु्क 

 

र्ववरण रु. 
राूँगा प्रतत गोटा (जीउूँदो तबक्री) १५०।– 

मास ुर्वक्रीका िातग कार्टएको राूँगा प्रतत गोटा २००।- 
हाूँस कुिरुा आदद प्रतत गोटा  १०।– 

िसी बोका आदद प्रतत गोटा  ५०।– 

सुूँगरु प्रतत गोटा (जीउूँदो र्वक्री)  ५०।– 

मास ुतबक्रीका िातग कार्टएको सुूँगरु प्रतत गोटा १००।– 
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साग सब्जी आि ुर फिफूि पसि २०।– 

अन्र् २०।– 

फेन्सी तथा िरुा पसि ५०।– 

कपडा/भाूँडा पसि १००।– 

घमु्ती पसि 1५०।– 

माथीको बगीकरणमा नपरेका सेवा व्र्वसार्को कारोवारको 
स्तर हेरी 

१०० देजि ५०० सम्म 

काठबाट बनेका सामग्रीहरु ५०।– 

माटाका भाूँडाहरु २०।– 

चामि, कोदो, मकै गहुूँ फापर आदद प्रतत पोका/ बोरा २०।– 

चटपटे पानीपूरी आदद ५०।– 

फेन्सी पसि ५०।– 

 

अनसूुची –७ 

(ऐनको दफा (८) सूँग सम्वजन्धत) 
पार्कि ङ शलु्क (पटके) 

 

नगरपातिकािे व्र्वस्था गरेको सवारी पाकि मा पार्कि ङ्ग 
गररने बस, तमतनवस, िक, िर्ाक्टरमा पार्कि ङ्ग गने 
समर्को आधारमा प्रतत पटक  

रु. ५० देजि ५०० सम्म 

नगरपातिकािे आफूिे तोकेको कार पार्कि ङ्ग िेत्रमा 
पार्कि ङ्ग गररने कारमा पार्कि ङ्ग गने समर्को आधारमा 
प्रतत पटक 

रु.३० देजि २०० सम्म 

उजल्िजित सवारी साधन बाहेक अन्र् सवारी 
साधनहरुका िातग नगरपातिकािे व्र्वस्था गरेका 
िेत्रहरुमा पार्कि ङ्ग समर्को आधारमा प्रतत पटक 

रु. १० देजि १०० सम्म 
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अनसूुची –८ 

(ऐनको दफा (९) सूँग सम्वजन्धत) 
जडीबटुी, कवाडी, जीवजन्त ुर वनपैदावर कर 

           क. जडीबटुी कराः 
 

वस्तकुो नाम र्काई पररमाण दर रु. कैर्फर्त 

ऊन, जगर के.जी. १ ५  

िोटो  के.जी. १ ५  

जडीबटुी  के.जी. १ ३  

बनकस (िर, बातबर्ो) 
िोकता, अल्िो, अमसृो (कूचो) 
आदद 

िक १ २००० पररमाण कम 
भएमा सोही 
अनपुातमा कर 
तनधािरण हनुे । 

िर्ाक्टर १ १००० 

तससौं, साि, िर्र (चट्टा, 
गोतिर्ा, जचरान) वन 
कार्ाििर्को चिानीको 
आधारमा 

िक १ २००० पररमाण कम 
भएमा सोही 
अनपुातमा कर 
तनधािरण हनुे । 

िर्ाक्टर १ १००० 

            

          ि. कवाडी कराः 
वस्तकुो नाम र्काई पररमाण दर रु. कैर्फर्त 

टार्र टू्ब, प्िार्िकको परुानो ड्रम, 

बोति 
के.जी. १ १  

कागजजन्र् वस्त ु के.जी. १ १  

ग. धातकुा परुाना पत्र ुसामानहरुाः 
वस्तकुो नाम र्काई पररमाण दर रु. कैर्फर्त 
फिाम के.जी. १ १  

अन्र् धात ु(र्पत्ति, तामा आदद) के.जी. १ १.५०  

काममा नआउने मेजशनरी औजारहरु के.जी. १ १  

पोिेतथन पार्पका टुक्राहरु के.जी. १ १  
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तससा (तिड) को धिुो वा टुक्रा  के.जी. १ ३  

काूँचको धिुो वा टुक्रा के.जी.. १ १  

िािी तस.तस. ५०० एम.एि. भन्दा 
मातथ 

गोटा १ ४०  

िािी तस. तस. ५०० एम.एि. भन्दा 
ति 

गोटा १ २०  

भाडाकुडा, परुाना जस्ता, ग्र्ािन, 

जर्कि न, गोिर्टन, रेडबिु आददका 
बट्टाहरु  

के.जी. १ ५०  

रबरका जतु्ता, चप्पि, झतु्रा कपडा 
आदद 

के.जी. १ ५०  

 

घ. प्रचतित कानूनिे तनषधे गरे बाहेकका मरेका वा माररएका पशहुरुकोाः 
वस्तकुो नाम र्काई पररमाण दर रु. कैर्फर्त 
हाड के.जी. १ ५०  

तसंग के.जी. १ ५०  

िरु के.जी. १ ५०  

छािा (ठूिो) गोटा १ ३०  

छािा (सानो) गोटा १ १५  

 

ङ. व्र्वसार्र्क प्रर्ोजनको िातग तनकासी गररन ेजीर्वत पशाुः 
पशकुो नाम र्काई पररमाण दर रु. कैर्फर्त 
राूँगा, भैंसी, गाई, गोरु गोटा १ १००  

िसी, बोका, बंगरु  गोटा १ ५०  

कुिरुा  गोटा १ १  

 
 

   च. वन पैदावार कराः 
नगर िेत्रका सामदुार्र्क वन उपभोिा सतमततको स्वीकृत कार्िर्ोजना बमोजजम वन  

पैदावार तबक्री गरी प्राप्त हनुे रकमको १०%  
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अनसूुची –९ 

(ऐनको दफा  (१०)  सूँग समब्जन्धत) 
वस्त ुतथा सेवा तबक्री शलु्क/दस्तरु 

  क. वस्त ुतबक्रीाः 
नगरपातिका िेत्र तभत्रको स्िेट, ढुङ्गा, तगट्टी, बािवुा एवं माटोजन्र् वस्त ुर साविजतनक तथा 
ऐिानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजरुी, दहत्तर/बहत्तर आददको तबक्री: प्रतत घन र्फट 
रु.५.३८ (ठेक्का बन्दोबस्त गरी तबक्री गररदा स्वीकृत ठेक्काको दर बमोजजम हनुे)  

   ि. सेवा तबक्री: 
अ) कार्ाििर्को र्िपर भाडााः 
 फोहोर ढुवानी प्रर्ोजन प्रतत र्क.तम. 
 फोहोर संकिन तथा ढुवानी प्रर्ोजन २ जना जनशजि सर्हत 
प्रतत घण्टा 

 
 

२००।– 

३००।– 

व्र्ाक होर्ि िोडर भाडााः (कार्ाििर्को व्र्ाक होई िोडरको दैतनक 
भाडादर) :–  

 मेजशन भाडामा िैजाूँदा मेजशन स्टाटि भएको समर्बाटै प्रतत घण्टा 
(र्न्धन बाहेक) 

 मेजशन भाडामा िैजादा मेजशन स्टाटि भएको समर्बाटै प्रतत घण्टा 
(र्न्धन सर्हत) 

 अपरेटर र सहर्ोगी भत्ता मेजशन स्टाटि भएको समर्बाटै प्रतत 
घण्टा (मेशीन स्टाटि भएको समर् गणना गदाि जनु स्थानबाट 
मेजशन स्टाटि गररएको हो सो स्थानबाट गएको र सोही 
स्थानसम्म आर्पगेुको समर् समेत गणना गररने) 

 

१३००।– 

 

२३००।— 

 

 
२००।– 

 कार्ाििर्को रोिरको दैतनक भाडादर (अपरेटर सर्हत र्न्धन 
बाहेक) 

 अपरेटर भत्ता दैतनक (८ कार्ि घण्टािार्ि १ ददन गणना 
गररने) 

 

८,०००।– 
 

१६००।- 
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अनसूुची –१० 

(ऐनको दफा (११) सूँग सम्बजन्धत) 
सेवा शलु्क/दस्तरु 

     क) सम्पजत्त मूल्र्ाङं्कन सेवा (पटके): 
 

र्ववरण सेवा शलु्क 

दश िािसम्मको मूल्र्ाङ्कन नमा प्रतत तसफाररस रु. ५००।– 

दश िािदेजि पच्चीस िािसम्मको मूल्र्ाङ्कन प्रतत तसफाररस रु. १०००।– 

पच्चीस िािदेजि पचास िािसम्मको मूल्र्ाङ्कन प्रतत तसफाररस रु. २५००।– 

पचास िािदेजि एक करोडसम्मको मूल्र्ाङ्कन प्रतत तसफाररस रु. ५०००।- 

एक करोडदेजि मातथ प्रतत तसफाररस रु. ७०००।- 

ि) दताि, प्रमाजणकरण तथा अन्र् तसफाररस (पटके)M 
चार र्कल्िा प्रमाजणत 300।- 
फिाना र्कत्तामा घर/संरचना रहेको (घर पाताि) ििेुको 
तसफाररस 

300।- 

र्कत्ता काट तसफाररस 300।- 
फरक फरक नाम, थर, वतन भएको व्र्जि एउटै हो भने्न 
तसफाररस 

300।- 

नाम, थर, जन्म तमतत संसोधन तसफाररस 300।- 
संरिक तसफाररस 250।- 
व्र्वसार् बन्द तसफाररस 500।- 
व्र्ापार व्र्वसार् हुूँदै नभएको तसफाररस 500।- 
जन्म तमतत प्रमाजणत 500।- 
मोर्ह िगत कट्टा तसफाररस 500।- 
हकदार वा पाररवाररक र्ववरण प्रमाजणत 500।- 
जग्गा धनी प्रमाण पूजाि हराएको तसफाररस 500।- 
जग्गा धनी प्रमाण पूजािमा फोटो टाूँस तसफाररस १००।- 
किा ८ को िब्धाङ्क पत्रको तबवरण सच्र्ार्ि प्रतततिर्प उपिब्ध 
गराउने 

300।- 

घर बहाि करको िेिाजोिा तसफाररस  300।- 
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र्ववरण सेवा शलु्क 

जग्गा नामसारीको सजितमन तथा प्रमाजणकरण तसफाररस ५००।– 

व्र्वसार्/उद्योग नामसारी वा ठाूँउसारी तसफाररस 500।- 
बन्द घर तथा कोठा िोल्ने 300।- 
वैवार्हक अंतगकृत नागररकता तसफाररस 1000।- 
र्वद्यािर् ठाूँउसारी तसफाररस 2000।- 

जीर्वत प्रमाजणकरण तसफाररस 1000।- 
प्रचतित कानूनिे प्रवर्ार्ोजन गरेको अतधकार बमोजजमको अन्र् 
तसफाररस 

100।- 

सम्पजत्त मूल्र्ाङ्कन तसफाररसाः 
वार्षिक पाूँच िािसम्मको आर् र्ववरण ििेुको प्रतत तसफाररस ३००।– 

वार्षिक पाूँच िाि मातथ दश िािसम्मको आर् र्ववरण ििेुको 
प्रतत तसफाररस 

७५०।– 

दशिाि मातथ तीस िािसम्मको आर् र्ववरण ििेुको प्रतत 
तसफाररस 

१०००।– 

तीस िाि मातथ पचास िािसम्मको आर् र्ववरण ििेुको 
तसफाररस 

२०००।– 

पचास िाि भन्दा मातथको आर् र्ववरण ििेुको तसफाररस 
प्रततिाि 

५०।– 

घर जग्गाको अवजस्थतत तसफाररसाः 
क) र्वशेष मूल्र्ाङ्कनमा पने र्कत्ताहरुमा प्रतत र्कत्ता रु. 40०।– 

ि) र्वशेष मूल्र्ांङ्कनमा नपने र्कत्ताहरुमा प्रतत र्कत्ता रु. 10०।– 

र्वशेष मूल्र्ांङ्कनमा पने जग्गाको र्कत्ताकाट तसफाररस प्रतत र्कत्ता  ४००।– 

र्वशेष मूल्र्ांङ्कनमा नपने जग्गाको र्कत्ताकाट तसफाररस प्रतत र्कत्ता 400।- 
जग्गा नापजाूँच (र्फल्ड रेिाङ्कन) सेवा शलु्क: 

वडा नं․ सेवा शलु्क 
१ १५००।- 

२ १२००।- 

३ ८००।- 

४ ८००।- 
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र्ववरण सेवा शलु्क 

५ ८००।- 

६ १५००।- 

७ १५००।- 

८ ८००।- 

९ ८००।- 

१० १०००।- 

११ ५००।- 

१२ ५००।- 

सरकारी तथा गैर सरकारी संघ/संस्थाको अनरुोधमा जग्गा नापजाूँच 
गनुि पदाि प्रतत र्कत्ता रु․ 

१५००।- 

र्वद्यतु तमटर मागको प्रतत तसफाररस ३००।– 

िानेपानीको धारा जडान तसफाररस ३००।– 

अंग्रजेी भाषामा गररने प्रतत तसफाररस   ५००।– 

मददरा तबक्रीको िातग र्जाजत तिने प्रतत तसफाररस ३००।– 

नाता प्रमाजणत स्थानीर् प्रर्ोजन प्रतत प्रमाजणत १००।– 

नाता प्रमाजणत वैदेजशक सेवाको पेन्सन नामसारी प्रर्ोजन प्रतत 
प्रमाजणत 

४००।– 

नाता प्रमाजणत वैदेजशक अध्र्र्न प्रतत प्रमाजणत ५००।– 

नाता प्रमाजणत अंग्रजेी भाषामा प्रतत प्रमाजणत ७००।– 

नागररकता तसफाररस प्रतत तसफाररस १५०।– 

नागररकता प्रतततिर्प तसफाररस प्रतत तसफाररस 2००।– 

नागररकता तसफाररस सजितमन बझु्न ुपनेमा प्रतत गोटा ५००।– 

व्र्जिगत घटना दताि कार्िक्रमाः 
ब्र्जिगत घटना दताि तबिम्ब शलु्क प्रतत दताि 
(रार्िर् पररचर्पत्र तथा पञ्जीकरण तनर्माविी,२०७७ को तनर्म १७ 
(२) बमोजजम) 

200।- 

ब्र्जिगत घटना दताि प्रमाणपत्र हराए वा नातसएमा सोको नक्कि तिनपुदाि 
िाग्ने नक्कि दस्तरु (पटके)  

काब ु बार्हरको पररजस्थततको कारणिे ब्र्जिगत घटना दताि प्रमाण पत्र 
हराए वा नातसएको ठहर भएमा िाग्न ेदस्तरु (पटके) (रार्िर् पररचर्पत्र 

 
 

५00।- 
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र्ववरण सेवा शलु्क 

तथा पञ्जीकरण तनर्माविी,२०७७ को तनर्म 21 (२) र (३) 
बमोजजम) 

250।- 

ब्र्जिगत घटना तथा नागररक अतभिेि दताि र्कताब हेरेको दस्तरु 
(पटके) 

(रार्िर् पररचर्पत्र तथा पञ्जीकरण तनर्माविी,२०७७ को तनर्म 
2४ (१) बमोजजम) 

200।- 

संस्था दताि गनिको िातग गररने तसफाररस प्रतत गोटा १०००।– 

जीर्वत प्रमाजणकरण तसफाररस प्रतत गोटा ५००।– 

पेन्सन नामसारी तथा पाररवाररक र्ववरण प्रमाजणकरण (वैदेजशक 
पेन्सन प्रर्ोजन) प्रतत गोटा 

१०००।– 

र्वतभन्न सतमततको नाममा वैंक िाता िोल्ने र बन्द गने तसफाररस 
प्रतत गोटा 

५००।– 

अर्ववार्हत प्रमाजणकरणको तसफाररस प्रतत गोटा ५००।– 

मािपोत कार्ाििर्िे तर्ार गरेको र्वशेष मूल्र्ाङ्कनमा पने िेत्रका 
घर जग्गाको अवजस्थतत प्रमाणीकरण प्रतत तसफाररस 

७००।– 

मािपोत कार्ाििर्िे तर्ार गरेको र्वशेष मूल्र्ाङ्कनमा नपने िेत्रका 
घर जग्गाको अवजस्थतत प्रमाणीकरण प्रतत तसफाररस  

१००।– 

कर/दस्तरु चिुा गरेको सक्कि रतसद हराए वा नातसन गर्ि सोको 
प्रतततिर्प तिनपुदाि प्रतत रतसद वापतको दस्तरु (काब ु बार्हरको 
पररजस्थततका कारण हराए वा नातसएको ठहर भएमा दस्तरु निाग्न)े 

 

 

20।- 

मातथ उल्िेि भए बाहेकका अन्र् तसफाररसको प्रकृतत हेरी प्रतत 
तसफाररस 

१०० देजि ५०० 

कार्ाििर्मा पनि आउने जनुसकैु व्र्होराको तनवेदन दस्तरु वापत  १०।- 
सभाहि भाडा 
 

हि मात्र (दैतनक) 3०००।- 
प्रोजेक्टर सर्हत प्रर्ोग गदाि (दैतनक)  4०००।- 

प्रोजेक्टर भाडा दैतनक/पटके  १०००।- 
मिुकुी देवानी कार्िर्वतध (संर्हता) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को 
उपदफा २ र ३ बमोजजम तिित प्रमाजणत दस्तरुाः 
 रु. ५० हजार सम्मको िेनदेन रकम वा तिितमा उल्िेि 

भएको र्वगोमा  

 
 
 

50।- 
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र्ववरण सेवा शलु्क 

 रु. ५० हजारदेजि मातथ २ िािसम्मको िेनदेन रकम वा 
तिितमा उल्िेि भएको र्वगोमा 

 रु. २ िािदेजि मातथको िेनदेन रकम वा तिितमा उल्िेि 
भएको र्वगोमा 

150।- 
 

200।- 

 

    ग) फोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्काः 
क्र.सं. र्ववरण मातसक सेवा शलु्क 

१ १ देजि ५ जनासम्म बसोवास गने घर  ५०।- 

२ ६ देजि १० जनासम्म बसोवास गने घर १००।- 

३ १० देजि २० जनासम्म बसोवास गने घर १५०।- 

४ २० जना भन्दा बढी बसोवास गने घर २००।- 

५ िाजा घर सानो  ५०।- 

६ िाजा घर ठूिो  १००।- 

७ िाजा र िाना सरु्वधा सर्हतको होटि  २००।- 

८ तससाका वोति उवसजिन गने होटिहरु (व्र्वसार् दताि 
प्रमाण पत्रमा एक िाि सम्मको पूूँजी उल्िेि भएका)  

२००।- 

९ तससाका वोति उवसजिन गने होटिहरु (व्र्वसार् दताि 
प्रमाण पत्रमा एकिाि भन्दा मातथ तीन िािसम्मको पूूँजी 
उल्िेि भएका)  

३००।- 

१० िाना र बासको सरु्वधा भएको तससाका वोतिहरु उवसजिन 
गने होटिहरु (व्र्वसार् दताि प्रमाण पत्रमा तीन िाि 
भन्दा मातथको पूूँजी उल्िेि भएका)  

५००।- 

११ जतु्ता चप्पि तथा कपडा पसि (सानो)  १००।- 

१२ जतु्ता चप्पि तथा कपडा पसि (ठूिो) २५०।- 

१३ जतु्ता चप्पिको मात्र पसि १५०।- 

१४ थान कपडाको पसि २००।- 

१५ र्कराना तथा िाद्यन्न सर्हतको पसि  ३००।- 

१६ र्कराना पसि (सानो)  १००।- 

१७ र्कराना पसि (ठूिो) २००।- 

१८ हेर्र कर्टङ्ग शैिनु २००।- 



          दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत  तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                     [182] 

 
 

 

क्र.सं. र्ववरण मातसक सेवा शलु्क 

१९ कस्मेर्टक, फेन्सी, पतत्रका, स्टेशनरी आददका पसि  १५०।- 

२० औषधी पसि २००।- 

२१ जचर्ा, कर्फ, केक तथा वेकरी र साईबर १५०।- 

२२ फिफुि वा जसु पसि व्र्वसार्, तरकारी पसि (तबक्री 
पररमाणका आधारमा) 

२०० देिी 
५०० सम्म 

२३ औषधी पसि ल्र्ाब सर्हतको  ३००।- 

२४ छापािाना फोहर उवसजिनको मात्रा हेरी 
३०० देजि ५०० सम्म 

२५ मास ुपसि  ३००।- 

 

२६ 

 

र्वद्यािर्हरुाः 
१. किा ५ भन्दा मतुनका र्वद्यािर्हरु १५०।- 

२. किा ६ देजि किा ८ सम्मका र्वद्यािर्हरु २५०।- 

३. किा ९ देजि किा १२ सम्मका र्वद्यािर्हरु ५००।- 

२७ सरकारी तथा गैर सरकारी 
कार्ाििर्हरु 

फोहर उवसजिनको मात्रा हेरी १५० 
देजि ५०० सम्म  

२८ वकि सप फोहर उवसजिनको मात्रा हेरी २०० 
देजि ५०० सम्म 

२९ फतनिचरका उवपादक तथा तबके्रता फोहर उवसजिनको मात्रा हेरी ३०० 
देजि ५०० सम्म 

३० हाडिवेर्रका सामान तबके्रता फोहर उवसजिनको मात्रा हेरी 2०० 
देजि ५०० सम्म ३१ मातथ उल्िेि भए बाहेकका अन्र् 

पसिहरु  
१००-५०० सम्म 

     
     घ) कृषी तथा पशपंुिी सेवााः 
 

१ पशपंुिी पािन समूह तथा कृषक समूह दताि शलु्क रु․ ५०० नवीकरण रु․ ३००।- 
२ पशपंुिी पािन तथा कृषी फमि दताि शलु्क रु․ १००० नवीकरण रु․ ५००।- 
३ पशपंुिी पािन तथा कृषक समूह प्रवरे्क आतथिक बषि व्र्तीत भएको तीन 

मर्हनातभत्र नवीकरण गराउन ु पनेछ । सो तमतत पश्चाताः नवीकरण गराउन 
आएमा सो आतथिक बषिका िातग थप ५० प्रततशत शलु्क िाग्नेछ। 
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४ पशपंुिी पािन तथा कृषक फमि प्रवरे्क आतथिक वषि व्र्तीत भएको तीन 
मर्हनातभत्र नवीकरण गराउन ु पनेछ । सो तमतत पश्चाताः नवीकरण गराउन 
आएमा सो आतथिक बषिका िातग थप ५० प्रततशत शलु्क िाग्नेछ। 

५ उपचार सेवााः 
गाई भैसी उपचार दताि शलु्क रु. १५।- 
भेडा बाख्रा उपचार दताि शलु्क रु. १०।- 
कुिरुा उपचार दताि शलु्क रु. ५।- 
कुकुर, तबरािो उपचार दताि शलु्क  रु. २५।- 
गोबर परीिण शलु्क रु. १५।- 
बंगरु बन्ध्र्ाकरण दताि शलु्क रु. ५०।- 
बोका बन्ध्र्ाकरण दताि शलु्क  रु. २५।- 

६ पशपंुिी पोि माटिम शलु्क : 
गाई भैसी : रु. १००।- 
भेडा बाख्रा : रु. १००।- 
कुिरुा हाूँस : रु. ५० ।- 
कुकुर, तबरािो : रु. १००।- 
घोडा : रु. ३००।- 

 

अनसूुची –११ 

(ऐनको दफा  (१२)  सूँग सम्वजन्धत) 
सवारी साधन कर 

टाूँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्ररक्साको दताि, अनमुतत र नवीकरण दस्तरुाः 
टाूँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्–ररक्साको दताि (पटके) २०००।– 

टाूँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्–ररक्साको रुट अनमुतत (पटके) १५००।– 

टाूँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्–ररक्साको अनमुतत पत्र नवीकरण वार्षिक) १५००।– 
 

अनसूुची –१२ 

(ऐनको दफा (१३) सूँग सम्बजन्धत) 
र्वज्ञापन कर 

र्वज्ञापन कर (वार्षिक): 
र्वतभन्न वस्त,ु सेवा, संरचना, कम्पनी िगार्तको 
क) होतडङ्ग बोडि/तड.र्प.एस.बोडि/ग्िो बोडि ८०।– 

ि) तडजजटि बोडि ८०।– 
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ग) तभते्त िेिन ५०।– 

घ) तिु व्र्ानरमा िेिाई ५०।– 

ङ) गेट (प्रतत गेट) ३००।– 
होटि तथा व्र्ापार व्र्वसार् तथा सवारी साधनको प्रवििन सम्वन्धीाः 
क) होतडङ्ग बोडि/तड.र्प.एस.बोडि/ग्िो बोडि (प्रती वगि र्फट) ४०।– 

ि) तभते्त िेिन (प्रतत वगि र्फट) ४०।– 

ग) तिु व्र्ानरमा िेिाई (प्रतत वगि र्फट) ४०।– 

 

18. तबिम्व शलु्क सम्बन्धी ब्र्वस्थााः 
 

  चाि ुआतथिक वषिमा बझुाउन ुपने कर, शलु्क िगार्तको राजि रकम सोही आ.व.मा नबझुार्ि    
आगामी आ.व.मा बझुाउूँदा  तपतसि अनसुार र्विम्ब शलु्क थप गरी अशिु उपर गररने छ । 

(१) पर्हिो चौमातसक अवतधतभत्र बझुाएमा बझुाउन ुपने रकममा पाूँच प्रततशत, 
(२) दोस्रो चौमातसक अवतधतभत्र बझुाएमा बझुाउन ुपने रकममा दश प्रततशत, 
(३) तेस्रो चौमातसक अवतधतभत्र बझुाएमा बझुाउन ुपने रकममा पन्र प्रततशत, 
(४) आगामी आ.व.को तेस्रो चौमातसक अवतधतभत्र नबझुार्ि अको आतथिक बषिमा बझुाएमा 

प्रतत आतथिक बषि बीस प्रततशतका दरिे ।  

 

४.  पूवि तनधािररत कार्िक्रम बमोजजम तबहान ११:३० बजे जजल्िा समन्वर् सतमतत 
ओििढुङ्गाका प्रमिु श्री तडल्िीराम िनािज्रू्िे नगर सभाको बैठकिार्ि सम्बोधन गनुि 
भर्ो।  

 ५. सभाका सदस्र् श्री रमेश प्रसाद धमिािाई तबतभन्न तबषर्हरुमा प्रस्ताव पेश गनि 
सभाध्र्िद्वारा अनमुतत ददर्र्ो । 

६  तमतत २०७९।३।१० को नगर सभामा पेश गररएको र्स नगरपातिकाको आगामी 
आतथिक वषि ०७९/०८० को नीतत, कार्िक्रम तथा बजेट उपर दफावार छिफिको 
क्रममा आफ्नो भनार्ि राख्न चाहने सभासदहरुका िातग समर् उपिब्ध गरार्एको ब्र्होरा 
सभाध्र्िद्वारा घोषणा गररर्ो । 

७. आगामी आतथिक वषि ०७९/०८० को नीतत, कार्िक्रम तथा बजेट उपर दफावार 
छिफिका िातग आज उपिब्ध समर्िे नपूग हनुे हुूँदा सोका िातग नगर सभाको अको 
बैठक तमतत २०७९ आषाढ असार १५ गते तबहान ११.०० बजेबाट बस्ने गरी 
सभाध्र्िद्वारा आजको बैठक स्थगन गररर्ो ।  
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तमतत २०७९।३।१५ गतेको नगर सभा बैठकको कार्िक्रम :   
 

 नगर प्रमखु एवम ्सभाका सभाध्र्क्ष श्री तेजन खनालज्रू्को बैठक हलमा आगमन हनुसाथ 
सबै सभासद् तथा कमिचारीहरु आ-आफ्नो स्थानमा उठेर सम्मान ब्र्क्त गरी रार्िर् धनु 
बजाइर्ो। 

 

१. सम्मान सर्हतको रार्िर् धनु बजेपति सभाध्र्क्ष श्री तेजन खनालज्रू्ले सभाप्रतत 
सम्मान प्रकट गरी बैठकको सभाध्र्क्षको आशन ग्रहण गनुि भर्ो । 

२. नगर सभामा पेश गररएका र्वतभन्न तबषर्हरुको सन्दभिमा सभाका सभासदज्रू्हरुले 
उठान गरेका प्रश्नहरुको जवाफ ददन नगर स्तरीर् बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा 
सतमततका संर्ोजक एवम ् उपप्रमखु श्री केदारबाब ु बस्नेतलाई सभाध्र्क्षद्वारा 
अनमुतत ददइर्ो । 

३. समसामर्र्क तबषर्हरुको िलफलको क्रममा आफ्नो भनाइि राख्न चाहने 
सभासदहरुका लातग समर् उपलब्ध गराइएको ब्र्होरा सभाध्र्क्षद्वारा घोषणा 
गररर्ो । 

४. सभाध्र्क्षज्रू्ले उपलब्ध गराएको समर्मा सभाका सभासद श्री अप्सरा काकी, श्री 
तमठुमार्ा धमला र श्री लाल बहादरु तबश्वकमािले आफ्नो भनाईहरु राख्न ु भएको 
तथर्ो भने वहााँहरुले राख्न ुभएको भनाईहरुमा सभाध्र्क्षज्रू्को अनमुततले सभासद श्री 
रमेश प्रसाद धमलाले सम्बोधन गनुि भर्ो । 
 

 

     नगर सभाका तनणिर्हरु :    
 

१. जजल्ला समन्वर् सतमतत ओखलढुङ्गाका प्रमखु श्री तिल्लीराम खनालज्रू्ले तमतत 
२०७९/३/११ गतेको नगर सभा बैठकमा उपजस्थत भइि बैठकलाइि सम्बोधन 
गररददन ुभएकोमा वहााँलाइि हाददिक धन्र्वाद ज्ञापन गने प्रस्ताव पाररत गररर्ो । 

२. तमतत २०७९/३/१० को नगर सभा बैठकमा पेश गररएको आगामी आतथिक वषि 
०७९/०८० को नीतत, कार्िक्रम तथा बजेट उपर नगर सभासदहरुबाट दफावार 
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िलफल गरी पेश गररएको वार्षिक नीतत, कार्िक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरी 
कार्ािन्वर्न गने तनणिर् गररर्ो । 

३. तसर्िचरण नगर कार्िपातलकाबाट स्वीकृत भै नगर सभाबाट स्वीकृततका  लातग पेश 
हनु आएको "तसर्िचरण नगरपातलकाको आतथिक र्वधेर्,२०७९/८०" मातथ 
दफावार िलफल गरी पेश गररएको आतथिक र्वधेर्,२०७९/८०" स्वीकृत गने 
तनणिर् गररर्ो।   

४. तसर्िचरण नगर कार्िपातलकाबाट स्वीकृत भै नगर सभाबाट स्वीकृततका लातग पेश 
हनु आएको अनसूुची-३ बमोजजमको "तसर्िचरण नगरपातलकाको र्वतनर्ोजन 
र्वधेर्क, २०७९/८०" मातथ दफावार िलफल गरी पेश गररएको "र्वतनर्ोजन 
र्वधेर्क, २०७९/८०" स्वीकृत गने तनणिर् गररर्ो।   

५. कार्िपातलकाले तमतत २०७८ देजख २०७९/२/२८ सम्म गरेका सम्पूणि तनणिर्हरु 
अनमुोदन गने तनणिर् गररर्ो। 

६. कमिचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धमा पेश हनु आएको संलग्न भए बमोजजको प्रस्ताव 
स्वीकृत गने तनणिर् गररर्ो। 

७. र्वर्वध र्वषर्मा पेश हनु आएको संलग्न प्रस्तावहरु स्वीकृत गने तनणिर् गररर्ो। 

८. विा नं. ३ मा रहेको नारार्णस्थान स्वास््र् चौकी र आम्जानी शहरी स्वास््र् 
केन्र (विा नं. १०) को भवन तनमािण कार्िको लातग बजेटको व्र्वस्था गररददन 
सम्बजन्धत तनकार्मा पत्राचार गने तनणिर् गररर्ो। 

९. र्स कार्ािलर्मा कानून सल्लाहकारको रुपमा कार्िरत श्री उमेश काकीलाई एक 
मर्हनाको तलव बराबरको रकमले परुस्कृत गरी वहााँको सेवाका लातग धन्र्वाद 
ददने तनणिर् गररर्ो।\ 

१०. आगामी आ.व. मा समेत सञ्चालन गनुिपने चाल ु आ.व. मा सञ्चालन भैरहेका 
बहबुषीर् र्ोजनाहरुलाई तनरन्तरता ददई सञ्चालन गने तनणिर् गररर्ो। 

११. आगामी आ.व.मा आप्रवासी स्रोत केन्र/सूचना कक्ष संचालनका लातग आवश्र्क 
व्र्वस्थापन गनि कार्िपातलकालाई अतधकार ददने तनणिर् गररर्ो । 

१२. ग्रातमण उद्यम तथा र्वप्रषेण आर्ोजना (समरृ्ि) को तमतत २०७९।०३।१२ को 
पत्रबाट देहार् बमोजजमको कार्िक्रम तथा बजेट प्राप्त भएकोले उक्त कार्िक्रम र्स 
नगरपातलकाको बार्षिक कार्िक्रममा समावेश गने तनणिर् गररर्ो। 
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क्र.सं. कार्िक्रम र्ववरण लक्ष्र् इकाई बजेट कैर्फर्त 

१ 

कृर्ष आपूतति शंृ्रखलाको प्रवििन र 
र्वकास 

३२७ घरधरुी ३६४२०३२  

२ 

व्र्वसार्र्क सीप तथा औद्योतगक 
प्रजशक्षण 

४४ जना ८८८०००  

३ 

पातलका तथा सहकारी संस्थाको 
क्षमता र्वकास (र्वत्तीर् जशक्षा 
तथा व्र्वसार्र्क ज्ञान तातलम 
भाग १ सर्हत) 

७ वटा २३०७६५०  

४ 

आप्रवासन श्रोत केन्र सञ्चालन 
तथा क्षमता र्वकास 

१ वटा १०४१९०  

जम्मा ६९४१८७२ 

 

  

 
 

१३. मेजशनरीहरुको उपर्ोग सम्बन्धमा, तसर्िचरण नगरपातलकामा भएका तनमािण 
सम्बन्धी मेजशनरी सामाग्रीहरु ब्र्ाक होइ लोिर, रोलर, र्िपर तथा दमकल समेतको 
उपर्ोग तथा ममित संभार गरी ती सामग्रीहरुको उपर्ोगमा प्रभावकाररता तथा 
तमतव्र्र्ी बनाउन देहार्का सदस्र् रहेको एक सतमतत गठन गरी सोही सतमततले 
उजल्लजखत सामग्रीको प्रर्ोग तथा ममित सम्बन्धी कार्ि गने, कुनै उपभोक्ता सतमतत 
वा कुनै ब्र्जक्त वा संस्थाले कुनै तनमािण सम्बन्धी सामग्री प्रर्ोग गनि चाहेमा 
तनबेदनका आधारमा नगरपातलकाले तनधािरण गरेको राजश्व रकम तलई उपर्ोग गनि 
ददने, विा कार्ािलर् वा नगरपातलकाले आफै गने पूाँजीगत सधुारका कार्िक्रमका 
लातग र्स्तो राजश्व  नलाग्ने तर साधनमा लाग्ने तेल लगार्तका व्र्वस्थापन खचि 
सम्बजन्धत तहले व्र्वस्थापन गरी कार्िक्रम संचालन गने, हरेक मर्हनामा तनमािण 
सामग्री, सवारी साधनहरुको अवस्थाको परीक्षण गरी त्र्सको अतभलेख राख्न,े ममित 
गनुिपने, अवस्था देजखए प्रचतलत कानून बमोजजम तत्काल ममित प्रकृर्ा अगािी 
बढाउने, कुनै साधन तबग्ररे तत्काल ममित गनुिपने अवस्था आएमा सो को प्रततवेदन 
गरी ममितको प्रकृर्ा अगािी बढाउने, मोटर साईकल ममित गने कार्ि व्र्वजस्थत 
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गने कुनै पतन सवारी साधन भ्रमणको अवस्थामा तबतग्रएमा सतमततलाई जानकारी 
गराई सतमततले ददएको तनदेशन अनसुार गने व्र्वस्था गने र दमकलको पररचालन 
नेपाली सेनासाँग सहकार्ि गरी गने त्र्स्तो सहकार्ि नहनु्जेलसम्म कार्ािलर्बाटै 
संचालन गनि व्र्वस्था तमलाउने।  
 

क) प्रशासन शाखा प्रमखु :    संर्ोजक 

ख) जजन्सी शाखा प्रमखु :     सदस्र् 

ग) प्रार्वतधक शाखा प्रमखु :   सदस्र् 

घ) सम्बजन्धत सवारी चालक : सदस्र् 

१४. र्ोजनाहरुको समापन पतिको अनगुमन सम्बन्धमा, हरेक र्वषर्गत शाखाले आफूले 
कार्ािन्वर्न गरेका र्ोजनाहरुको दीघिकातलन पररणाम हनेु र नहनेु गरी २ वगिमा 
अतभलेख राखी दीघिकातलन प्रभाव हनेु र्ोजनाहरु जस्तो खानेपानी, तसंचाई, भवन, 
तातलम, कृर्ष सामग्री र अनदुानको र्वतरण जस्ता कार्िक्रमको उपर्ोतगता, त्र्सको 
तनरन्तरता, परेको प्रभाव सम्बन्धी अनगुमन गनि सम्बजन्धत विाका विाध्र्क्षको 
संर्ोजकत्वमा सम्बजन्धत शाखा प्रमखु तथा प्रार्वतधक शाखाका कमिचारी समेत 
रहेको सतमतत गठन गने र सो सतमततको प्राततवेदनका आधारमा अको आतथिक 
वषिमा त्र्स्तो कार्िक्रम राख्न ेनराख्न ेभन्ने तनणिर् तलने। 

१५. साना र्कसानलाई कर िुट ददने सम्बन्धमा, नगरपातलका क्षेत्र तभत्र आफ्नो 
करेसाबारीमा कृर्ष तथा पशपुालन र कुनै ईलम जस्तो िोकोिालो बनु्ने कार्ि गरी 
सोबाट आर् आजिन गरी जीर्वकोपाजिन गने कृषकहरुलाई हाटबजारमा तलने कर 
िुट ददन प्रत्रे्क विाले साना र्कसानको पररचर्पत्र र्वतरण गरी पररचर्पत्रधारी 
कृषकहरुलाई कर िुट ददने तर व्र्ावसार्र्क रुपमा खेती गने वा व्र्ावसार्र्क 
खेती गनि कुनै तनकार्बाट अनदुान तलएका र व्र्ावसार्र्क रुपमा व्र्ापार गने 
व्र्ापारीहरुलाई वा कृषकहरुलाई र्स प्रकारको िुट नददने ब्र्वस्था तमलाउने र 
र्स सम्बन्धमा नगरस्तरीर् कृर्ष र्वकास सतमततले आवश्र्क मापदण्ि बनाउने। 
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१६. नेपालको संर्वधानको धारा २१७ को उपधारा (२) बमोजजम न्र्ार्र्क सतमततमा 
रहने गरी सभाका देहार् बमोजजमका सदस्र्लाई तनवािजचत गने। 

क) श्री रमेश प्रसाद धमला  

ख) श्री ततथि बहादरु जघतमरे   

१७. चाल ुआ व २०७८।७९ का लातग र्वतनर्ोजजत बजेट मध्रे् ईन्धन शीषिकमा 
र्वतनर्ोजजत रकम, ईन्धनमा भएको मूल्र्वरृ्ि, कार्िपातलकाको तमतत 
२०७९।०२।२३ को तनणिर्ानसुार र्वतभन्न विामा वषािको कारण तबतग्रएका बाटो 
ममितमा ब्र्ाक होइ लोिरको पररचालन समेतका कारण अपगु हनु गएकोले 
कार्िक्रम खचि (२२५२२) शीषिकमा र्वतनर्ोजजत रकम मध्रे् रु. दश लाख रकम 
ईन्धन शीषिक (२२२१२) मा र पदातधकारी तथा कमिचारी तातलम खचि 
(२२५११) बाट सवारी साधन ममित खचि (२२२१३) मा रु. दईु लाख 
रकमान्तर गने ।  

१८. तनम्न सतमततहरुमा तनम्नानसुारका पदातधकारीहरु चर्न गने,  

क) साविजतनक लेखा सतमतत : 
१) श्री मेख बहादरु मगर       संर्ोजक 

२) श्री गोपाल कटवाल         सदस्र् 

३) श्री ररता शे्रठ              सदस्र् 

ख) र्वधार्न सतमतत : 
१) श्री रमेश प्रसाद धमला      संर्ोजक 

२) श्री सीताराम दाहाल         सदस्र् 

३) श्री दण्िी प्रसाद चौलागाई    सदस्र् 

ग) सशुासन सतमतत : 
१) श्री बसन्त कटवाल        संर्ोजक 

२) श्री ररत बहादरु थापा       सदस्र् 

३) श्री इश्वरा तब.क.          सदस्र् 
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  १९. नगर क्षेत्रका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा कार्िरत र्वद्यालर् कमिचारी तथा बालतबकास केन्रका 
सहर्ोगी कार्िकतािहरुलाइि २०७९ साल साउन १ गतेदेजख लागू हनु ेगरी नगरपातलकाबाट 
देहार् अनसुारको मातसक तलब सरु्वधा थप गने । 

 

 

   २०. कृर्ष तथा पशपुन्िी र्वकास मन्त्रालर्बाट आ.व.०७९/०८० का लातग एक गाउाँ एक    

प्रार्वतधक कार्िक्रम अन्तरगत रु.१३ लाख सशति बजेट तसतलङ प्राप्त भएकोले सो बजेटको 
अततररक्त र्स नगरपातलकाबाट ८ लाख  समेत थप बजेट ब्र्वस्था गरी तपतसल अनसुार 
प्रार्वतधक जनशजक्त ब्र्वस्थापन गने। 

 

 सेवाको र्कतसम तह संख्
र्ा
 ब्र्र्भार कैर्फर्त 

नपेाल सरकार नगरपातलका 
कृर्ष प्रार्वतधक सहार्क चौथो ६ 

१३००००० 800000 

सेवा करारमा तनर्जुक्त 
गररएका कृर्ष प्रार्वतधक 
र पश ुप्रार्वतधकलाई 

मातसक तलव 
रु.२०,०००l- तोक्ने। 

 

पश ुप्रार्वतधक सहार्क चौथो ४ 

 

  २१. र्स नगरपातलका, संर्कु्त रािसंघीर् जनसंख्र्ा कोष (UNFPA), मानतसक स्वास््र् तथा 
परामशि केन्र (CMC NEPAL) को साझेदारीमा नगर क्षेत्रमा सञ्चातलत लैंर्ङ्गक र्हंसा 
रोकथाम तथा प्रततकार्ि पररर्ोजना अन्तगित नगर क्षेत्रका १२ वटै विाहरुमा कार्िरत 
सामदुार्र्क मनोसामाजजक कार्िकतािहरुको मातसक पाररश्रतमकको लातग मानतसक स्वास््र् 

पद तह संख्र्ा 
नगरपातलकाबाट थप गररन ेमातसक 

तलब(चािपवि खचि समेत) 
प्रारजम्भक बा.तब.के. 
सहर्ोगी कार्िकताि 

- 62 ७००० 

लेखा कमिचारी  मा.र्व. 15 ५५०० 

कार्ािलर् सहर्ोगी  १-३ ७ ४००० 

कार्ािलर् सहर्ोगी  1-5 25 ४००० 

कार्ािलर् सहर्ोगी  6-12 20 ६००० 
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            तथा परामशि केन्र (CMC NEPAL) ले ७० प्रततशत रकम रु.१६,५१,६५०l- व्र्होने र 
तसर्िचरण नगरपातलकाले ३० प्रततशत रकम रु.७,०७,८५०।- व्र्होने गरी साउन १ 
गतेबाट मातसक तलब रु.१६,५००l- र १ मर्हनाको तलब बराबरको चािपवि खचि 
(बार्षिक) समेतमा उपलब्ध गराउने गरी रकम र्वतनर्ोजन गने ।  

 22. रार्िर् पररचर्पत्र तथा पजिकरण र्वभागको सामाजजक सरुक्षा तथा व्र्जक्तगत घटना दताि 
कार्िक्रम सदुृढीकरण आर्ोजना अन्तरगत र्स नगरपातलकाको सेवा इकाइमा कार्िरत 
एम.आइि.एस.अपरेटर-१ जना र र्फल्ि सहार्क-२ जनाको सेवालाइि आगामी आतथिक बषि 
०७९/०८० मा समेत तनरन्तरता ददने र सो आ.व.मा आवश्र्क पने तलब रकमको एक 
चौमातसक अवतध बराबरको रकम उपर्कु्त शीषिककबाट खचि गने ।  

23. र्स कार्ािलर् मातहतका र्वतभन्न शाखाहरु, नगर प्रहरी सेवा इकाई, विा कार्ािलर्हरु र 
स्वास््र् संस्थाहरुमा सेवा करारमा कार्िरत तपतसलका कमिचारीहरुको सेवा करार 
सम्झौताको अवधी २०७९ साल असार मसान्त पश्चातः समाप्त हनुे हुाँदा तनजहरुलाइि 
२०७९ साउन १ देजख २०७९ पौष मसान्तसम्म थप गरी कामकाज गराउने र २०७९ 
पौष मसान्त पश्चातः पतन तनजहरुको सेवालाइि तनरन्तरता ददनपुने भएमा कार्िसम्पादन 
स्तरको मूल्र्ाङ्कन गरी कार्िपातलकाको तनणिर् बमोजजम सेवा करार सम्झौताको म्र्ाद थप 
गने व्र्वस्था  गने । कुनै कमिचारीको कार्िसम्पादन स्तर कमजोर भइ अन्र् व्र्वस्था 
गनुिपने भए प्रचतलत कानूनको ररत परु्ािई आवश्र्क कार्ि गनि कार्िपातलकालाई अतधकार 
प्रत्र्ार्ोजन गने।हल्का सवारी चालक  

 

(क) नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्मा कार्िरत सवारी चालकहरुलाई तनम्नानसुार सरु्वधा    

उपलब्ध गराउन।े 
 

पद नाम, थर 
मातसक 
तलब 

मातसक 
र्हतकोष 
थप 

मातसक 
खाजा 
खचि 

चािपवि खचि 
वार्षिक 

पोशाक 
खचि 
वार्षिक 

हेभी सवारी चालक तेिी शेपाि २७५०० १००० ६००० २७५०० १०००० 

हेभी सवारी चालक महेश मगर  २७५०० १००० ६००० २७५०० १०००० 

हेभी सवारी चालक अजश्वन जघतमरे २७५०० १००० ६००० २७५०० १०००० 

हल्का सवारी 
चालक 

टेक प्रसाद अतधकारी २५५०० १००० ५००० २५५०० १०००० 

हल्का सवारी 
चालक 
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(ख) चाल ुखचिको करार सेवा शलु्क बजेटबाट तलब सरु्वधा पाउन ेगरी नगरपातलका कार्ािलर् 
र मातहतका विा   कार्ािलर्हरुमा कार्िरत कार्ािलर् सहर्ोगीहरुलाई तनम्नानसुारको 
सरु्वधा उपलब्ध गराउन।े 

 

क्र․सं․ पद नामथर 
मातसक 
तलब 

मातसक 
र्हतकोष थप 

चािपवि खचि 
वार्षिक 

पोशाक खचि 
वार्षिक 

१ का․स․ केशरी र्व․क․ २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

२ का․स․ गीतादेवी बस्नेत २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

३ स्वीपर खनु्ते दमाइि २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

४ का․स․ मदन तामाङ २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

५ का․स․ पणुि बहादरु शे्रष्ठ २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

६ का․स․ ऋर्षराम ओझा २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

७ का․स․ गीता खत्री २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

८ का․स․ गोमा कटवाल २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

९ का․स․ ररता दाहाल २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

१० का․स․ इिि बहादरु मगर २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

११ का․स․ काजी शेपाि २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

१२ का․स․ कृष्ण बहादरु गरुुङ २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

१३ का․स․ कल्पना बढुाथोकी २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

१४ का․स․ अनसुा काकी  बातनर्ााँ २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

१५ का․स․ नरेन्र दास र्ादव २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

१६ का․स․ र्वक्रान्त राइि २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

१७ का․स․ सजुन ओझा २३५०० ७५० २३५०० १०००० 

18 का.स. कर्वता वास्तोला 
(धमला) 

२३५०० 750 २३५०० 10000 
 

 

(ग) नगर प्रहरी सेवा इकाईमा कार्िरत नगर प्रहरीहरुलाई तनम्नानसुार सरु्वधा उपलब्ध गराउन।े 
 

क्र.सं․ पद नाम/थर 
मातसक 
तलब 

चािपवि खचि 
वार्षिक 

पोषाक खचि 
वार्षिक 

राशन खचि 
मातसक 

१ नगर प्रहरी हवल्दार कामे शेपाि २५५०० २५५०० १०००० ३५०० 

२ नगर प्रहरी जवान भानलुक्ष्मी तगरी २३८०० २३८०० १०००० ३५०० 

३ नगर प्रहरी जवान कौजशला गरुुङ २३८०० २३८०० १०००० ३५०० 

४ नगर प्रहरी जवान गोकणि कुमार मगर २३८०० २३८०० १०००० ३५०० 

5 नगर प्रहरी जवान र्वमल वस्नेत २३८०० २३८०० १०००० ३५०० 

6 नगर प्रहरी जवान समुन दाहाल २३८०० २३८०० १०००० ३५०० 
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(घ) नगरपातलकाले संकलन गने फोहरमैला शलु्कबाट तलव सरु्वधा पाउन े गरी कार्िरत 
फोहरमैला संकलकहरुलाई तनम्नानसुार सरु्वधा उपलब्ध गराउन।े 

 

क्र.सं. नाम/थर मातसक तलब चािपवि खचि पोशाक भत्ता 
१ शारदा काकी 1५500 1५500 १०००० 

२ इजन्दरा के.सी. 1५500 1५500 १०००० 

३ गोमा नेपाली 1५500 1५500 १०००० 

४ कल्पना र्वश्वकमाि 1५500 1५500 १०००० 

५ रत्न शोभा राइि 1५500 1५500 १०००० 

६ सीता भजेुल 1५500 1५500 १०००० 

७ तनजखल दाहाल 

हाललाइि मातसक आधारभतू तलबको आधारमा दैतनक 
ज्र्ाला पाउने गरी मातसक १२ ददनमात्र रुम्जाटार 
क्षेत्रमा कामकाज गराउने र फोहर उत्सजिन तथा सेवा 
शलु्क प्रातप्तको आधारमा कार्िपातलका बैठकबाट 
पूणिकालीन रुपमा कामकाज गने गरी सेवा करार 
तनर्जुक्त ददन सर्कने। 

  

     (ङ) गररबी तनवारणका लातग लघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रमः 
 

क्र.सं. नाम/थर पद तलब सरु्वधा 
१ नररसरा सलामी मगर उद्यम र्वकास सहजकताि मन्त्रालर्बाट प्राप्त 

बजेट तसतलङ बमोजजम 

२ सतुमत्रा सनुार उद्यम र्वकास सहजकताि मन्त्रालर्बाट प्राप्त 
बजेट तसतलङ बमोजजम 

 

  (च)  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमः  
 

क्र.सं. नाम/थर पद तलब सरु्वधा 
१ इश्वर पोखरेल सव इजितनर्र मन्त्रालर्बाट प्राप्त 

बजेट तसतलङ बमोजजम 
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(ि) प्रार्वतधक कमिचारीः 
 

क्र.सं. नाम/थर पद तलब सरु्वधा 
१ र्टका प्रसाद दाहाल अतसस्टेन्ट सव इजितनर्र नेपाल सरकारको सहार्कस्तर 

चौथो तहको समान तहले 
पाउने आधारभतू तलव  
उपलब्ध गराउने । 

२ ज्ञान बहादरु राइि अतसस्टेन्ट सव इजितनर्र 

          

 २४. सातबक जजल्ला र्वकास सतमततको कार्ािलर् ओखलढुङ्गाबाट अस्थार्ी तनर्जुक्त पाई 
स्थानीर् तह कार्ािन्वर्नमा आएपति र्स कार्ािलर्को कम्प्र्टुर अपरेटर (सहार्कस्तर 
पाचौं) पदको दरबन्दीमा रही कामकाज गनि सहमततपत्र ददई सोही तमततबाट र्स 
कार्ािलर्को कम्प्र्टुर अपरेटर पदको दरबन्दीमा कार्िरत कम्प्र्टुर अपरेटर 
(सहार्कस्तर पाचौं) श्री पदम पररर्ारको सेवालाई तनरन्तरता ददई तनजले पाउन े
सतुबधाको हकमा नेपाल सरकारको सहार्कस्तर पाचौं तहको समान तहले पाउन े
आधारभतू तलव तथा सार्वकमा उपलब्ध गराईएका सरु्वधा उपलब्ध गराउने। 

   २५. मातथ उजल्लजखत कमिचारीहरुमध्रे् र्हतकोष थप पाउने व्र्होरा उल्लेख भएका    

कमिचारीहरुको र्हतकोष वापतको थप रकम सम्बन्धमा देहार् अनसुार गने। 
 

1. नगर कार्िपातलका, मातहतका विा कार्ािलर् र शाखाहरुमा सेवा करारमा कार्िरत 
कार्ािलर् सहर्ोगीहरुलाइि कार्ािलर्बाट र्हतकोष वापत मातसक रुपमा उपलब्ध 
गराइने रु․७५०।- र तनजहरुले पाउने मातसक तलबबाट मातसक रु․७५०।- 
कटाइि मातसक रु․१५००।-का दरले तनजहरुको नाममा सार्वकमा खोतलएको  
र्हतकोष खातामा जम्मा गने । 

2. नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्मा सेवा करारमा कार्िरत सवारी चालकहरुलाइि 
कार्ािलर्बाट र्हतकोष वापत मातसक रुपमा उपलब्ध गराइने रु․१०००।- र 
तनजहरुले मातसक रुपमा पाउने तलबबाट मातसक रु․१०००।-कटाइि मातसक 
रु․२०००।- का दरले तनजहरुको नाममा सार्वकमा खोतलएको  र्हतकोष खातामा 
जम्मा गने । 

3. स्वास््र् संस्थातफि  सेवा करारमा कार्िरत कार्ािलर् सहर्ोगीहरुलाइि कार्ािलर्बाट 
र्हतकोष वापत उपलब्ध गराइने रकम रु․५००।- र तनजहरुले मातसक रुपमा 
पाउने तलबबाट मातसक रु․५००।- कटाइि मातसक रु․१०००।- का दरले 
तनजहरुको नाममा सार्वकमा खोतलएको  र्हतकोष खातामा जम्मा गने । 
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4. र्हतकोष खातामा जम्मा भएको रकम र्हतकोष बचतकताि कमिचारी कुनै पतन 
कारणबाट सेवामकु्त भएको  अवस्थामा  एकमषु्ट रुपमा भकू्तानी ददने व्र्वस्था गने । 

5. र्हतकोष खातामा रकम जम्मा भएको कुनै कमिचारीको सेवामा बहाल रहदैको 
अवस्थामा मतृ्र् ु भएमा तनजले पाउने रकम तनजको नजजकको हकवालाइि एकमषु्ट 
रुपमा भकू्तानी ददने ।        

 २६. सशति बजेट (स्वास््र्) बाट तलब सरु्वधा पाउन ेगरी र्वतभन्न स्वास््र् संस्थामा कार्िरत   

स्वास््र् कमीहरुलाई तनम्नानसुार सरु्वधा उपलब्ध गराउन।े 
 

क्र.सं. पद नामथर कार्िरत कार्ािलर् तलब सतुबधा 
१ अ.न.तम. तलुसा धमला स्वास््र् चौकी बेततनी स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 

मन्त्रालर्बाट प्राप्त हनु े
सशति अनदुान कार्िक्रम  

तनदेजशका/ मागिदशिन 
बमोजजम हनुे र अपगु 

त.भ. एकमषु्ट 
रु.60०००0 (ि  लाख 
मात्र नगरपातलकाबाट थप 
गररएको, मातसक तलव 
१८,२००।०० तोक्न।े 

२ अ.न.तम. गीतादेवी धमला स्वास््र् चौकी बेततनी 
३ अ.न.तम. तमनाकुमारी धमला 

(पहािी) 

स्वास््र् चौकी सल्लेरी 

४ अ.न.तम. तारा तामाङ स्वास््र् चौकी सल्लेरी 
५ अ.न.तम. सर्वना गरुुङ स्वास््र् चौकी नारार्णस्थान 

६ अ.न.तम. अम्रीशोभा राइि स्वास््र् चौकी र्वगटुार 

७ अ.न.तम. मार्ा मगर स्वास््र् चौकी जन्तरखानी 

 

(क) तनशति (समानीकरण) बजेट (स्वास््र्) बाट मातसक रुपमा तलब सरु्वधा पाउन ेगरी र्वतभन्न  

स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्िरत  स्वास््र्कमीहरुलाई तनम्नानसुार सरु्वधा उपलब्ध गराउन।े 

क्र.
सं. पद नाम/थर कार्िरत कार्ािलर् 

मातसक 

तलब 

चािपवि 
खचि 

पोशाक 

भत्ता 
१ बैध हररनारार्ण तनधी ठुलािाप अर्ुिवेद शाखा २५००० २५००० १०००० 

२ ल्र्ाब 
अतसस्टेन्ट 

सीता दजी स्वास््र् चौकी ठुलािाप २०००० २०००० १०००० 
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(ख) तनशति बजेट (स्वास््र्) बाट मातसक रुपमा तलव सरु्वधा पाउन ेगरी र्वतभन्न शहरी स्वास््र् 
केन्रहरुमा कार्िरत स्वास््र्कमी तथा कार्ािलर् सहर्ोगीहरुः 

 

क्र
.सं
. 

पद नाम/थर कार्िरत कार्ािलर् 
मातसक 
तलब 

चािपवि 
खचि 

पोशाक 
भत्ता 

१ अ.हे.व. मरुारी चौधरी शहरी स्वास््र् केन्र कर्रे २४००० २४००० १०००० 

२ अ.न.तम. फूलमार्ा शे्रष्ठ शहरी स्वास््र् केन्र कर्रे २०००० २०००० १०००० 

३  अ.हे.व. पोटनाथ धमला शहरी स्वास््र् केन्र अम्जानी २०००० २०००० १०००० 
४  अ.न.तम. रिना खड्का शहरी स्वास््र् केन्र खोदम्पा २०००० २०००० १०००० 

५  अ.हे.व. सम्झना वोगटी शहरी स्वास््र् केन्र तबप्लााँटे २०००० २०००० १०००० 

६  अ.न.तम. अपार थापा (वस्नेत) शहरी स्वास््र् केन्र तबप्लााँटे  २०००० २०००० १०००० 
 

(ग) तनशति बजेट (स्वास््र्) बाट मातसक रुपमा तलब सरु्वधा पाउन ेगरी र्वतभन्न स्वास््र् संस्थामा 
कार्िरत कार्ािलर्  सहर्ोगीहरुः 
 

क्र
.सं
. 

पद नाम/थर कार्िरत कार्ािलर् 
मातसक 
तलब 

र्हतकोष 
थप 

चािपवि 
खचि 

पोशाक 
सरु्वधा 

१ का.स. रेवतीराज दाहाल 
स्वा.चौ. 
नारार्णस्थान 

1४५00 ५०० १०००० 10००० 

2 का.स. तमना कुमारी कटवाल स्वा.चौ. र्वगटुार 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

3 का.स. सरस्वती तामाङ स्वा.चौ. सल्लेरी 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

4 का.स. सकुु मगर (गरुुङ) श.स्वा.के. खोदम्पा 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

5 का.स. सररता र्व.क. स्वा.चौ. जन्तरखानी 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

6 का.स. अिु शे्रष्ठ स्वा.चौ. तलवुा 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

7 का.स. झनक कुमार धमला स्वा.चौ. बेततनी 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

8 का.स. रमा काकी स्वा.चौ. ओखलढुङ्गा 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

9 का.स. लक्ष्मी खड्का श.स्वा.के. खोदम्पा 1४५00 ५०० १०००० 10००० 

10 का.स. जखनीमार्ा मगर स्वा.चौकी बेततनी 1४५00 500 10000 10000 

११ का.स. र्टका बहादरु वातनर्ा 
शहरी स्वास््र् केन्र 
कर्रे 

1४५00 500 10000 10000 

१२ का.स. तेज ुराइि 
शहरी स्वास््र् केन्र 
तबप्लााँटे 

1४५00 500 10000 10000 
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(घ) तनशति बजेट (स्वास््र्) बाट ज्र्ालादारीमा मातसक रुपमा तलब सरु्वधा पाउन ेगरी र्वतभन्न 
शहरी स्वास््र् केन्रमा कार्िरत कार्ािलर् सहर्ोगीहरुलाई तनम्नानसुारको सरु्वधा उपलब्ध 
गराउन।े 

 

क्र
.सं
. 

पद नाम/थर कार्िरत कार्ािलर् 
मातसक 
तलब 

चािपवि 
खचि 

पोशाक 
सरु्वधा 

१ का.स. र्वभा मार्ा थापा मगर 
शहरी स्वास््र् केन्र 
आम्जानी  

८०00 ८००० ८000 

२ का.स. सर्वना कटवाल बस्नेत 
शहरी स्वास््र् केन्र 
चाखुि ८०00 ८००० ८000 

 

२७. र्स नगरपातलका, संर्कु्त रािसंघीर् जनसंख्र्ा कोष (UNFPA), मानतसक स्वास््र् तथा परामशि केन्र 
(CMC NEPAL) को साझेदारीमा नगर के्षत्रमा सञ्चातलत लैंर्ङ्गक र्हंसा रोकथाम तथा प्रततकार्ि 
पररर्ोजना अन्तगित नगर क्षेत्रका १२ वटै विाहरुमा कार्िरत सामदुार्र्क मनोसामाजजक 
कार्िकतािहरुको संर्ोजक सजुता शे्रष्ठको मातसक पाररश्रतमकको लातग मानतसक स्वास््र् तथा परामशि 
केन्र (CMC NEPAL) ले ७० प्रततशत रकम रु.२,२५,२२५।- व्र्होने र तसर्िचरण 
नगरपातलकाले ३० प्रततशत रकम रु.९६,५२५।– व्र्होने गरी साउन १ गतेबाट मातसक तलब 
रु.२४,७५०।-  र १ मर्हनाको तलब बराबरको चािपवि खचि (वार्षिक) समेतमा उपलब्ध गराउन े
गरी रकम र्वतनर्ोजन गने ।  

२८. र्स नगरपातलकाका नव तनवािजचत नगर प्रमखु र उपप्रमखुलाई बस्न ेआवास सरु्वधा उपलब्ध गराउन े। 

२९ आ.व. ०७९/०८० मा तपतसलमा उजल्लजखत संघ संस्थाहरुसाँगको सहर्ोग र समन्वर्मा तनम्न 
कार्िक्रम सञ्चालन गने । 

    १ .ओखलढुङ्गा नौँ िााँिा संस्था : 
 

तस
.नं
. 

आर्ोजना कार्िक्रमको 
नाम कार्ािन्वर्न ठेगाना र्क्रर्ाकलापको नाम बार्षिक बजेट 

कै
र्फ

र्त
 

1 स्वास््र् केन्र सञ्चालन तसर्िचरण न.पा. ६ कमिचारी व्र्वस्थापन ९०००००  

2 स्वास््र् केन्र सञ्चालन तसर्िचरण न.पा. ६ व्र्वस्थापन, पररचालन ३०००००  

                                                      जम्मा १२०००००  
 

 

 

 



    दशौँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीतत तथा कार्िक्रमहरु, आ.व. २०७९/०८०                        [198] 

 
 

 

   २ SDC/NE/UNFPA : 

आर्ोजना/कार्िक्रमः  लैर्ङ्गक र्वभेदमा आधाररत र्हंसा रोकथाम र प्रततकार्ि पररर्ोजनाको दोस्रो 
(GBVPR-II Project)  

आतथिक सहर्ोग गने संस्थाः SDC/NE/UNFPA 

कार्ािन्वर्न गने संस्थाः तभएसओ र साझा सवालका लातग साझा मञ्च  )कोकन (नेपाल   
 

तस.नं. र्ोजना तथा कार्िक्रमको नाम 
र्ोजना तथा कार्िक्रम संचालन गने 

स्थान 
बजेट रु. 

१ र्वद्यालर्मा लैर्ङ्गक रुपान्तरण पद्दतीमा 
आधाररत रुपान्तरण तातलम १६ हपे्त 
सत्र संचालन (८ देजख १० कक्षाका 
र्कशोर र्कशोरीहरुका लातग) 

श्री जनचेतना मा.र्व. विा नं. १  

श्री नारार्णस्थान मा.र्व. विा नं. ३ 

श्री पनु्र्माता मा.र्व. विा नं. १० 

श्री जलपा मा.र्व. विा नं. ११ 

श्री सगरमाथा मा.र्व. विा नं. १२ 

७,४४,४७६ 

२ समदुार्मा लैर्ङ्गक रुपान्तरण पद्दतीमा 
आधाररत र्ववार्हत दम्पततहरुका लातग 
५ हपे्त सत्र संचालन 

तसर्िचरण नगरपातलका  

(विा नं. १,३, १०, ११, १२) 

८,७२,१८३ 

३ लैर्ङ्गक तथा सामाजजक मलु्र्मान्र्ता 
रुपान्तरणका लातग पररवाररक सम्वाद 

तसिीचरण नगरपातलका  

(विा नं. १, ३, १०, ११, १२) 

५,१२,२४२ 

४ लैर्ङ्गक र्हंसा तनवारण कोष स्थापना 
तथा प्रभावकारी संचालन सम्बन्धी 
अन्तकृर्ा कार्िक्रम (स्थानीर् 
सरकार तथा सरोकारवालाहरुसाँग)-२ 
पटक 

तसर्िचरण नगरपातलका  ८७,८५७ 

५ सामदुार्र्क संस्थाहरु, मर्हला समूह, 

आमा समूह, सहकारी, र्वा 
क्लवहरुसाँग लैर्ङ्गक-सामाजजक 
रुपान्तरण तथा हातनकारक सामाजजक 
मूल्र् मान्र्ताबारे अतभमूजखकरण 
कार्िक्रम  

तसर्िचरण नगरपातलका  

(विा नं. १,३, १०, ११, १२) 

५२,००० 

6 धातमिक तथा सामाजजक अगवुासाँग 
लैर्ङ्गक-सामाजजक रुपान्तरण तथा 
हातनकारक सामाजजक मूल्र् 
मान्र्ताबारे अन्तर्क्रर्ा कार्िक्रम-१ 
पटक 

तसर्िचरण नगरपातलका  २४,८१५ 
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७ अन्तरािर्िर् मर्हला ददवस, बातलका 
ददवस तथा १६ ददवसीर् लैर्ङ्गक 
र्हंसा र्वरुिको अतभर्ान अन्तगित 
समदुार् केन्रीत अतभर्ानमूलक 
कार्िक्रम संचालन 

तसर्िचरण नगरपातलका  ४७,४८१ 

८ मानवीर् स्रोत पररचालन  ३,५५,०६५ 

९ कार्िक्रम अनगुमन तथा भ्रमण खचि  ५९,६२४ 

                                                          जम्मा २७,५५,७४३ 
 

२ .१ . कार्िक्रमको नाम लैर्ङ्गक र्वभेदमा आधाररत र्हंसा प्रततकार्ि कार्िक्रम  

          कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने संस्थाः आइपास र तसएमसी नेपाल 
 

तस.नं. र्ोजना तथा कार्िक्रमको नाम 
र्ोजना तथा कार्िक्रम संचालन  

गने स्थान 
वजेट रु. 

१ सामदुार्र्क मनोसामाजजक 
कार्िकतािको तलब सतुबधा (दशै 
भत्ता समेत)   

तसर्िचरण नगरपातलका  
१६,५१,६५० 

२ सामदुार्र्क मनोसामाजजक 
कार्िकताि संर्ोजकको तलब 
सतुबधा (दशै भत्ता समेत) 

तसर्िचरण नगरपातलका  

२,२५,२२५ 

३ सामदुार्र्क मनोसामाजजक 
कार्िकतािको पररचालनको लातग 
र्ातार्ात खचि र सञ्चार खचि 

तसर्िचरण नगरपातलका  

२,७७,२०० 

४ सामदुार्र्क मनोसामाजजक 
संर्ोजकका पररचालनको लातग 
र्ातार्ात खचि र सञ्चार खचि 

तसर्िचरण नगरपातलका  ३३,६०० 

५ सामदुार्र्क मनोसामाजजक 
कार्िकताि र संर्ोजकका क्षमता 
अतभबरृ्िका लातग पररचालनको 
लातग तातलम र सपुररतभजन 

तसर्िचरण नगरपातलका  २,७५,३८६ 

६ मनोसामाजजक परामशिकताि लातग 
तातलम, सपुरतधजन र पररचालन 

तसर्िचरण नगरपातलका  १,९९,४५५ 

७ मामला व्र्वस्थापकको पररचालन 
तातलम, सपुररबेक्षण र्ातार्ात खचि 
र सञ्चार खचि 

तसर्िचरण नगरपातलका  ८,३४,९३८ 
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८ सामदुार्र्क मनोसामाजजक 
कार्िकताि र संर्ोजकको लातग 
स्टेशनरी, मातसक बैठक खाजा,  
रू्तनफमि, मसलन्द र फोकल 
ब्र्जक्तको लातग सञ्चार खचि 

तसर्िचरण नगरपातलका  १६८,००० 

९ तातलम सपुरतभजन लगार्त अन्र् 
कामको लातग केन्रीर् 
कार्ािलर्बाट प्रार्वतधक सहर्ोग 

तसर्िचरण नगरपातलका  १,९१,९४३ 

१० पररर्ोजना सल्लाहकार सतमततको 
बैठक 

तसर्िचरण नगरपातलका  ३३,४५० 

११ प्रशासकीर् खचि तसर्िचरण नगरपातलका  २,४४,१०३ 

                                                       जम्मा ४१,३४,९५० 

१२ 

लैतगंक र्हंसा प्रभार्वतलाई स्वास््र् 
सेवा प्रदान गने र्वषर्मा 
स्वास््र्कमीलाई ४ ददने तातलम 
२ वटा 

तसर्िचरण नगरपातलका विा नं. १,३, 

१०, ११, १२ 
५,००,००० 

१३ सामदुार्र्क अंकपत्रको सतमक्षा 
कार्िक्रम १ पटक 

तसर्िचरण नगरपातलका ८७,००० 

१४ 
सरुक्षा आवास सेवा प्रवाहका 
लातग आतथिक तथा प्रार्वतधक 
सहर्ोग 

तसर्िचरण नगरपातलका  १५,२६,००० 

                                                        जम्मा २१,१३,००० 
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3. CMC-Nepal : 
 

 

 

      Budget sharing from the local government and project to continue GBVPRP II phase for the year 2079-80 
 

 
       

1.1.13.  Mobilize trained CPSWs 
to reach out GBV survivors for 
GBV prevention, support and 

referral 

Unit Qty 
Days/ 
Events 

Unit Rate 
Total 

Amount 
Palika's 

Contribution 
Project 

Contribution 
Remarks 

Salary 

Salary of CPSW (July 2022-June 
2023), including festival 
allowance Number 11 13 16,500 2,359,500 707,850 1,651,650 

 Project covers 70% and 
30% contribution from 
Palika expected to continue 
GBVPR activities through 
CPSW   

Salary of CPSW Coordinator 
(July 2022-June 2023) including 
festival allowance Number 1 13 24,750 321,750 96,525 225,225 

 Project covers 70% and 
30% contribution from 
Palika is expected to 
continue GBVPR activities 
through CPSW Coordinator   

Salary of Case Managers (July 
2022-June 2023) including 
festival allowance Number 2 13 33,275 865,150 259,545 605,605 

 Project covers 70% and 
30% is expected from 
Palika to continue GBVPR 
response activities from 
case managers.   

Sub-Total 3,546,400 1,063,920 2,482,480 
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Travel  and 
communication of 
CPSW 

Number 11 12 3,000 396,000 118,800 277,200 
 Project covers 70% and 
Palika covers 30%  

Travel  and 
communication of 
CPSW Coordinator 

Number 1 12 4,000 48,000 14,400 33,600 
 Project covers 70% and 
Palika covers 30%  

Travel and 
communication of 
case managers 

Number 2 12 6,000 144,000 - 144,000 
Project covers 100% 

contribution 

Stationery, 
refreshment during 
monthly meeting, 
office uniform and 
other miscellanenous 
(CPSW, CPSW 
coordinator and Case 
Manager) 

Number 14 12 2,000 336,000 168,000 168,000 
50% by project and 50% by 

palika 

Sub-Total 924,000 301,200 622,800 
  

Activity and other costs  

Training and 
supervision of CPSW, 
CPSW coordinator 

Event 
1 4 68,847 275,386 - 275,386 100% by project 

Training and 
supervision of Senior 
PS Counsellor and 
mobilization  

Month 

1 12 16,621 199,455 - 199,455 100% by project 
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Training and 
supervision of Case 
Managers  

Month 
1 4 21,333 85,333 - 85,333 100% by project 

Technical support 
from central office 

Month 
2 12 7,998 191,943 - 191,943 100% by project 

MPAC meeting Event 1 2 16,725 33,450 - 33,450 100% by project 

Administration cost Month 1 12 20,342 244,103 - 244,103 100% by project 

Sub-Total 1,029,670 - 1,029,670 
 

Total 5,500,070 1,365,120 4,134,950   
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३०.  वडा तथा र्वतभन्न तनकार्हरुबाट तपतसलमा उल्ललल्ित र्ोजनाहरु आ.व.२०७९/८० मा सञ्चालन गनि माग भै आएकोमा र्स 
नगरपातलकाको वजेटबाट उक्त र्ोजनाहरुलाई  सञ्चालन गनि सम्भव नभएको ह ुँदा नगरपातलकाको र्ोजना बैंकमा उक्त र्ोजनाहरुलाई रािी 
आगामी ददनमा प्राथतमकताका आधारमा संघ तथा प्रदेश सरकार समक्ष अन दान  माग गरी पठाउने तनर्िर् गररर्ो। 

क्र.सं. आवेदकको नाम ठेगाना र्ोजना/कार्िक्रमको नाम लागत रकम 

१ तसर्िचरर् न.पा.२ ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा.२ ठूलाछाप 
तसर्िचरर् न.पा.२ को च  हानगढीदेल्ि ल्चशंि गढी 
गाउुँपातलकाको तसमाना सम्मको मोटरबाटो र्ोजना 

५००००० 

२ 
र्वमला क मारी र्वश्वकमाि, प जा एण्ड 
प्रज्वला ढाका कपडा उद्योग 

तसर्िचरर् न.पा.११ तीन मर्हने ढाका ब नाई तातलम ४४०००० 

३ 
सान मार्ा भ  जेल, जेष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्द्र 

तसर्िचरर् न.पा. ११, तल वा िानेपानीको व्र्वस्था तमलाई ददने २००००० 

४ र्म ना िततवडा तसर्िचरर् न.पा. २ ठूलाछाप सर्हद पाकि  तनमािर् 
 

५ दठस ङ क्षोतलङ ग म्बा तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार ग म्बा तनमािर् 
 

६ 

  
  

तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार, 

ओिलढ ंगा 
 
 

तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार बनािल बाट च  प्ल  जाने सडक तनमािर् 
 

 
 

रेडक्रसको सहलगानीमा िानेपानी र्ोजना 
 

जारकोटे क वा सानो र्पप्ले तबप्लर्ाटे सडक स्तरोन्नती 
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      शहरी स्वास््र् केन्द्र र्वप्लर्ाुँटेको भवनको बाुँकी काम   

      मानेडाुँडा छोतेन बौि कम्पाउण्ड तनमािर्   

      र्ािले स नार िोप सडक   

      मातथललो ढ ङ्ग्रबेाट तललो ढ ङ्ग्र ेसडक स्तरोन्नती   

      बरडाुँडाबाट डाुँडािकि  सडक स्तरोन्नती   

      च  प्ल बाट ज्र्ातमरे सडक स्तरोन्नती   

      टोट्केडाुँडा मलामी आश्रम तनमािर्   

७ सन्द्चमार्ा राई 
तसर्िचरर् न.पा.३ अधेरी 
नारार्र्स्थान 

सेतीदेवी मल्न्द्दर घेराबारा 
 

८ 
मंगला नोना स ल्शला शैलजा स्मतृत 
प्रततष्ठान 

चण्डोल काठमाण्डौ तभतडर्ो डक मेन्द्री तनमािर् १०००००० 

९ ओिलढ ङ्गा फाउण्डेसन नेपाल 
तसर्िचरर् न.पा. १२, 

ओिलढ ंगा 
मर्हला आर्आजिन तातलम कार्िक्रम 

 

१० वडा नं ५ को कार्ािलर् तसर्िचरर् न.पा. ५, वनािल  तसलादेवी सत्र्देवी र जलेश्वरी महादेव मल्न्द्दर घेराबारा १४९०००० 

११ 
उन्नततल्शल मर्हला बह उद्देश्र्ीर् 
सहकारी 

तसर्िचरर् न.पा. ९, ज्र्ातमरे भवन तनमािर् 
 

१२ ल्िलनाथ बास्तोला तसर्िचरर् नगर 
 

र्ोग ल्शर्वर सन्द्चालन र औषधी र्वतरर् १५०००० 
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र्ोग सतमतत 

१३ रेतडर्ो िोटाङ हलेतस त वाच  ङ ५, द तछिम समिृ नगर कार्िक्रम सन्द्चालन ५०४००० 

१४ ममता रेतनङ ईल्न्द्स्टच्र् ट नाग पोिरी काठमाण्डौ तातलम कार्िक्रम ३०१०३२ 

१५ तसर्िचरर् संरहालर् सतमतत ओिलढ ङ्गा तसर्िचरर् नगरपाकि  तनमािर् ५००००० 

१६ रातमर् मर्हला जागरर् सन्द्जाल ओिलढ ङ्गा भवनको छानो ममित ९१००० 

१७ वालमल्न्द्दर आधारभतू र्वद्यालर् 
तसर्िचरर् न.पा. ११, 

ओिलढ ंगा  
गेट घेराबेरा तनमािर् 

  

१८ नेवा देर् ्दवू, नगर कार्ि सतमतत तसर्िचरर् नगरपातलका  कार्ािलर् व्र्वस्थापन अन दान ४३५००० 

१९ नेवा देर् ्दवू, ल्जलला कार्ि सतमतत तसर्िचरर् नगरपातलका  फतनिचरको लातग रकम उपलव्ध गराइददने ५२०००० 

२० जेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्द्र  
तसर्िचरर् न.पा. १२, 

ओिलढ ंगा  
र्वतभन्न कार्िक्रम 

७००००० 

२१ कारागार कार्ािलर्   बाटो ममित   

२२ रातमर् उद्यम तथा र्वप्रषेर् आर्ोजना   आप्रवासी श्रोत केन्द्र सन्द्चालन   

२३ वडा नं. ५ को कार्ािलर् तसर्िचरर् न.पा. ५, वनािल   र्वश्वकमािटोलको साम दार्र्क भवन तनमािर्   

२४ वडा नं. ८ को कार्ािलर् तसर्िचरर् न.पा. ८, सललेरी  चम्पादेवी मल्न्द्दरमा तसतडरेतलङ तनमािर् २००००० 

२५ तसर्िचरर् नगरपातलका वडा नं. २  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप जालपादेवी मल्न्द्दर, गैह्राटोल 
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      जालपादेवी देल्ि रोडसम्म ३०० तमटर तसंढी तनमािर् 
  

      छरछरे गैह्राटोल र्वचबाट केउररनी सम्म सडक तनमािर् 
  

      कोषिोलाबाट कडेनी मा र्व सम्म सडक तनमािर्   

      सेतीदेवी मल्न्द्दर तनमािर् (मगर सम दार्) 
  

      साङ्ग्लेिोला िानेपानी ममित तथा संभार कार्िक्रम   

२६ 
तसर्िचरर् न.पा. ९, ज्र्ातमरे  तसर्िचरर् न.पा. ९, ज्र्ातमरे  

तसर्िचरर् न.पा. ९ को म ल पुँधेरोबाट बाल र्वकास 
केन्द्रसम्म जाने सडक स्तरोन्नती 

१०००००० 

२७ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार क न्द्जरादेवी मल्न्द्दरको घेराबारा   

२८ तसर्िचरर् न.पा. ४, रुम्जाटार  तसर्िचरर् न.पा. ४, ओिलढ ंगा  म ल्िर्ा चौतारादेल्ि रानीभेडासम्म गोरेटो वाटो स्तरोन्नती   

  
    

मथ रा चौतारादेल्ि तमलनचोक जाने सडकसम्म गोरेटो वाटो 
स्तरोन्नती   

  
    

जालपा मल्न्द्दर देल्ि तमलन चोक जाने सडकसम्म गोरेटो 
वाटो स्तरोन्नती   

  
    

स र्ि भ  जेलको घरदेल्ि भालसे धारा जाने गोरेटो वाटो 
स्तरोन्नती   

२९ 

  

तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  क रुले िोला म हान िानेपानी पाईप िररद र्ोजना    

    डाुँडलीटोल तसमधारा िानेपानी ट्याङ्की तनमािर् र्ोजना    
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३० तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा ओझागाउुँ धारो ट्याङ्की ममित र्ोजना    

   भाल िोला िानेपानी तनमािर् र्ोजना    

      फलाटे िानेपानी र्ोजना   

      नाके डाुँडा िानेपानी र्ोजना   

      बाङ्गे सललो िानेपानी र्ोजना    

      कोरचेपानी िानेपानी र्ोजना    

      लम्पट भन्द्ज्र्ाङ्ग िानेपानी र्ोजना    

      द धकोशी तलफ्टीङ िानेपानी तनमािर् र्ोजना    

      फलाटे भदौरे िानेपानी र्ोजना    

      घलेगाउुँ िानेपानी र्ोजना    

      ड म्र ेिानेपानी ट्याङ्की ममित र्ोजना    

      ठ लो सलला छरछरे म हान फलामिानी िानेपानी र्ोजना    

      मसारिोला पहरेबेशी िानेपानी र्ोजना    

    
  
  

  ततनर्पप्ले आधारभतू र्वद्यालर् िानेपानी र्ोजना    

  
  

  
  

ककि ले िानेपानी र्ोजना   

धारापानी िानेपानी र्ोजना 
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३१ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा जल्लकनी िानेपानी र्ोजना  

सार्वक तल वा २ क वापानीमा िानेपानी ट्याङ्की तनमािर् 
र्ोजना   

      बाङ्गे साल राम्चे छततवने िानेपानी ट्याङ्की तनमािर् र्ोजना   

      साविजतनक पाईप िररद र्ोजना    

      बाह्रचादे िानेपानी ममित र्ोजना   

      स्वास््र् चौकी िानेपानी र्ोजना    

      क वापानी र्वतमरे िानेपानी र्ोजना ममित र्ोजना   

      एक घर एक िानेपानी धारा तनमािर् र्ोजना   

   कह ले िोला बोक्षापानी २० एम.एम. को १५०० तमटर 
पाईप िररद र्ोजना   

   ककि ला देर्वथान टोलसम्म २० एम.एम. को १५०० तमटर 
पाईप िररद र्ोजना   

      बोक्षापानी पोिरी तनमािर् र्ोजना   

      कह ले बोक्षापानी पोिरी क लो तनमािर् र्ोजना   

      ल्चउरीबोट िोलादेल्ि गालतडकसम्म क लो तनमािर् र्ोजना   
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३२ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा तनगाल िानेपानी देउराली मेिवाले टोलसम्म १५ एम.एम. 
को १० क्वाइल पाइप िररद र्ोजना 

  

तनगालपानी म हान ममित र्ोजना   

      पात्लेमा रहेको िानेपानी ररजभि ट्याङ्की तनमािर् र्ोजना   

      ठक री डाुँडा िानेपानी र्ोजना भोले र्व.क. टोल   

      ट नीिेला भाततिछाप भोले िानेपानी ममित र्ोजना   

      बतासे िानेपानी ममित र्ोजना   

      कोसेलीचौउर िानेपानी ममित र्ोजना   

      ल्चउरीबोट िानेपानी ममित र्ोजना   

      ल्चउरी छाुँगो िानेपानी ममित र्ोजना   

      धामीिोला म हान ऐजनटोल िानेपानी ममित र्ोजना   

      धामीिोला म हान भ  जेल भट्टराईटोल िानेपानी ममित र्ोजना   

      बेठीिोररर्ा र्व.क. टोल िानेपानी तनमािर् र्ोजना    

    
  
  

  ऐसेल क्षोर बाटाम नीटोल िानेपानी तनमािर् र्ोजना   

  
  

  
  

पहरापानी मैतादेवी िानेपानी तनमािर् र्ोजना   

ल्चत्र शे्रष्ठ टोल िानेपानी व्र्वस्थापन तनमािर् र्ोजना    
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३३ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  गार्ाबोट िोला िानेपानी ममित र्ोजना   

      ट नीिेला पहरेबेशी म हान तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    विेचौउर पोिरी ममित रातावारी िेत तसंचाई र्ोजना   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

र्वन्द्दे मातथललो क लो प्लाष्टर र्ोजना   

फलाटे क लो ढलान प्लाष्टर र्ोजना   

गरे्शथान तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

बलैचे लाम गरा क लो ममित र्ोजना   

भाल िोला रातोचौउर तसंचाई र्ोजना   

  चौउर क लो तसंचाई र्ोजना   

    तललो ककि ले तसंचाई र्ोजना   

    राम्चे क लो तसंचाई र्ोजना   

    र्वरौटो क लो तसंचाई र्ोजना   

    ततरततरे क लो तसंचाई र्ोजना   

    ड म्र ेमातथललो क लो पाईप िररद र्ोजना   

    ड म्र ेतललो क लो तसंचाई र्ोजना   

    बगैचा तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

    राताचौउर बेलबोटे तसंचाई र्ोजना   
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३४ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  िैरेनी क लो पाइप िररद र्ोजना  

      कोशेलीचौउर अण्डर राउण्ड तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

      भाततिछाप फलाटे तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

      भोले तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

      घ्र्ाम्पे डाुँडा तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

      ट नीिोला बतासे तसंचाई पोिरी तनमािर् तथा पाइप िररद 
र्ोजना   

      ल्चउरी पानी क लो ममित पोिरी तनमािर् एवं तसंचाई पाइप 
िररद र्ोजना   

      ल्चहाने िोला तसंचाई पाइप िररद तथा पोिरी तनमािर् 
र्ोजना    

      ठक री डाुँडा िेत तसंचाई पाइप िररद र्ोजना    

      ठ लो िोला बतासे र्पपलटार तसंचाई पाइप िररद तथा 
पोिरी तनमािर्   

  
  
  

  
  
  

  िोलाघारी म हान तललो/मातथललो ड म्र ेतसंचाई पाइप िररद 
र्ोजना   

  
  

ट नी िोला बतासे तसंचाई पाईप िररद र्ोजना   

जमबोटे क लो तनमािर् नालस  िोला   
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३५ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  बाह्रचादे तसंचाई पोिरी ममित र्ोजना  

   र्वतमरे तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

      पधेराक लो र्वतमरे तसंचाई क लो ममित र्ोजना   

      ग ज  ििोला पारीिेत तसंचाई पाइप िररद र्ोजना   

   गैरािेत ठ लोिोला तसंचाई पाइप िररद र्ोजना   

      पाइप िररद र्ोजना   

      मातथललो िेत मज वा िोला म हान तसंचाई पोिरी तथा 
पाइप िररद र्ोजना   

      रोडको प्रत्रे्क घ ल्म्तको १००-100 तमटर अन्द्तरमा िालडे 
पोिरी (वषे पानी संकलन) तनमािर् र्ोजना   

      ट तनिोला भाततिछाप िेत तसंचाई पोिरी तथा पाइप िररद 
र्ोजना    

    
  
  
  

  ठ लोिोला जरुवापानी बतासे प छार तसंचाई पाइप िररद 
र्ोजना    

  
  
  

  
  
  

ट तनिोला र्वफे्र डाुँडाटोल पाइप तथा तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना    

ठक री िरवारी िेत कोशेलीचौउर तलल्फ्टङ र्ोजना   

ठक री डाुँडा मातथललो क लो पाइप तथा पोिरी तनमािर्   
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३६ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  कह ले िोला कह ले िेतसम्म तसंचाई पाईप िररद र्ोजना  

      गरे्शथान मल्न्द्दर ममित र्ोजना (गरे्शथान)   

      पञ्चम िी जान कादेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना राम्चे   

      महाङकालीदेवी (चापको रुि) मल्न्द्दर तरलद्बारा घेरावार 
तनमािर् र्ोजना   

      र्टकामार्ादेवी तरलद्बारा घेरावार तनमािर् र्ोजना   

      ब दमार्ा तरलद्बारा घेरावार तनमािर् र्ोजना   

      ड म्र ेपञ्चम िी मल्न्द्दर तरलद्बारा घेरावार तनमािर् र्ोजना   

      ततनकन्ने पञ्चम िी मल्न्द्दर तरलद्बारा घेरावार तनमािर् र्ोजना   

      जलमार्ादेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

      भरकाली देवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

      तसतादेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

      बाछाईदेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

    
  
  
  

  तभमसेनथान कोशेलीचौउर मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

  
  
  

  
  
  

राधादेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

कातलकादेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

भाततिछाप ल्शवालर् मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   
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३७ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  ब तडबज  (भोले पानीघाट माथी) मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना  

      मैतादेवी मल्न्द्दर ल्जर्ोदार तनमािर्   

पतसना तसिदेवी मल्न्द्दर (भोले) तनमािर्   

      झनािसरी मल्न्द्दर (बतासे) तनमािर्   

      र्वश्वकमाि पररवारको क लथान मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

      भोगटेनी आर्िघाटमा मलामी र्वश्रामस्थल आर्िघाट 
व्र्वस्थापन साम दार्र्क भवन तनमािर् र्ोजना   

      ककि लादेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

      सप्तकन्द्र्ादेवी मल्न्द्दर तनमािर्   

      सेती गंगादेवी मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

      बालतसि ल्जते मल्न्द्दर तनमािर्   

      कातलका मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना मूलघाट   

      ब्रम्हान्नद मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

      र्वतमरे कृष्र् मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना    

  
  
  

  
  
  

  
  
  

महांकाल मल्न्द्दर ममित/तनमािर् र्ोजना   

वान्द्जा मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना   

र्वतमरे गैर्ा मल्न्द्दर तनमािर् र्ोजना    
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३८ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  मूलघाट मलामी र्वश्राम घर तनमािर् र्ोजना  

      र्टकामार्ादेवी मल्न्द्दर भ  ई ढलान प्लाष्टर र्ोजना   

      गरे्शस्थान तीनर्पप्ले पहरेवेसी टोलका सबै घरमा र्वद्य त 
क्षमता र्वस्तार र्ोजना    

      रान्द्सफमिर िररद र्ोजना    

      मेिलेटोल पाुँच वटा पोल िररद र्ोजना   

      बाटाम नी टोल पोल र तार िररद र्ोजना ३ वटा   

      जन्द्तरेटोल ढ वटा पोल र तार िररद र्ोजना   

      िोप्रा ठाडेटोलदेल्ि िाङटाङसम्म ३ वटा पोल र तार 
िररद र्ोजना   

      मतनटार बाङ्गी र्वद्य त र्वस्तार र्ोजना   

      ततनर्पप्ले आधारभतू र्वद्यालर् िेलमैदान व्र्वस्थापन र्ोजना   

      ततनर्पप्ले आधारभतू र्वद्यालर् बाल ल्शक्षक दरबन्द्दी माग   

  
  

  
  

  
  

ककि लादेवी आधारभतू र्वद्यालर् घेरावार तनमािर् र्ोजना   

आदशि आधारभतू र्वद्यालर् राम्चे तसतलङ तनमािर् र्ोजना   

आदशि आधारभतू र्वद्यालर् िेलमैदान तनमािर् र्ोजना   
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३९ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  संघीर् टोलमा स्वास््र् चौकी स्थापना सर्हत आवश्र्क 
उपचार व्र्वस्थापन साथै असाहार् अपाङ्गता भएकालाई 
सामाल्जक स रक्षा भत्ताको उल्चत व्र्वस्थापन एवं प्रस ती 
सेवाको उल्चत व्र्वस्था    

      गाउुँघर ल्क्लतनक भवन तनमािर् र्ोजना    

      र्वतमरे बाह्रचादे मल, र्वउ, र्कट्नाशक औषधी िररद र्ोजना   

      कृर्ष औजार िररद र्ोजना   

      बाख्रा तथा क ि रा पालन र्ोजना   

      माछापालन र्ोजना   

      र्वतमरे मातथललो टोल तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना    

      १०० घरध रीमा १०m×१२m को प्लार्ष्टक टनेल िररद 
र्ोजना    

      
  
  

अकवरे िोिािनी, अद वा, वेसार उत्पादन १० वषिका लातग 
र्वउ िररद र अस्थार्ी घेरावार आतथिक सहर्ोग    

  
  

  
  

१०० वटा गाई भैसी गोठ स धार र्ोजना   

नश्ल स धारको लातग उन्नत जातको रागो २ वटा, ४ वटा 
बोका िररद र्ोजना   
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४० तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  बतासे बस्तीमा २० जना र् वाहरुलाई रोजगारका लातग 
तरकारी पकेट क्षेत्र तनधािरर् गरी आतथिक सहर्ोग    

      बाली प्रवििनका लातग जैर्वक र्वषादी उत्पादनमा प्रोत्साहन   

      कोशेलीचौउर बस्तीमा अतमलो जाताको फलफ ल िेततको 
लातग ऋर् सहर्ोग   

      प्राङगररक मल उत्पादनमा प्रोत्साहन गनि फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन गनि डल्म्पङ साईड जग्गा िररद    

      कोशेलीचौउर तनशंिे ढल तनमािर् र्ोजना    

      द ध प्रशोधन तथा संकलन क्षेत्र स्थापना    

  
  

  
  

  
  

रासार्तनक मल िररद र्ोजना    

सोलार प्र्ानल सर्हत सडक बल्त्त राख्न ेर्ोजना   

तमतनर्टलर, थ्रसेर, धान रोप्ने, घाुँस काट्ने, मकै छोडाउने, तेल 

पेलने तमल तथा मेल्शन िररदका लातग आतथिक सहर्ोग   

      ल्चउरा क ट्ने तमल िररद र्ोजना    

      स ररक्षत आवास कार्िक्रम सञ्चालन र्ोजना ५० घरध री   

      जनता आवास तनमािर् कार्िक्रम ५० घरध री   
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४१ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तनशंिे मूलघाट हलेसी केव लकार तनमािर् र्ोजना    

द धकोशी र्वतमरे बाह्रचाुँदे तलल्फ्टङ तसंचाई र्ोजना  

      पहरेवेसी, वतासे, बाह्रचाुँदे नालस  ह ुँदै भदौरे द धक ण्ड 
एकक्वार मोटरवाटो तनमािर् र्ोजना   

      र्वतमरे बाह्रचादे एक घर एक धारा िानेपानी र्ोजना   

      तनशंिे र्वतमरे मूलघाट मोटरवाटो कालोपते्र तनमािर् र्ोजना   

      नालस  र्वतमरे भोले राम्चे ह ुँदै मोली जोड्न ेमोटरबाटो तनमािर् र्ोजना    

      र्वतमरे िेलकूद मैदान तनमािर् र्ोजना   

      नेपाली बाजा बजाउने तातलम सञ्चालन र्ोजना   

      सवारी चालक तातलम सञ्चालन र्ोजना   

      िेलमैदान तनमािर् र्ोजना सार्वक तल वा ५   

      गरे्शथान प्रा.र्व. भवन तनमािर् र्ोजना   

    
  
  

  साम दार्र्क आरन घर तथा मेल्शन िररद र्ोजना राम्चे   

  
  

  
  

भ  पेन्द्र पररर्ार र मररचे दमाईको घरबीचमा तारजालीद्बारा 
ग्र्ार्वङ्ग वाल तनमािर् र्ोजना   

गरे्श तभमसेन नमूना एकता समाज भवन व्र्वस्थापन 
र्ोजना   
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४२ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  स लेदोभान तथा मसार दोभानमा मलामी आश्रम तनमािर् 
र्ोजना  

   तनरौला बन्द्ध  सेवा सामाज स्मतृी भवन तनमािर् र्ोजना   

      ड म्र ेपञ्चम िी र् वा समाज भवन तनमािर् र्ोजना    

      तनरौला पश पालन फमि व्र्वस्थापन र्ोजना 
  

      तडल्जसन नमूना बाख्रा फमि िोर तनमािर् र्ोजना    

      नालस टोल मलामी घर तनमािर् र्ोजना 
  

   सप्तकन्द्र्ा नालस  र् वा क्लब भवन तनमािर्   

      सप्तकन्द्र्ा आधारभतू र्वद्यालर् नालस  घेरावार जाली र गेट 
तनमािर् र्ोजना   

      सप्तकन्द्र्ा आधारभतू र्वद्यालर् चार काठे भवन तनमािर् 
र्ोजना   

      सप्तकन्द्र्ा आधारभतू र्वद्यालर् नालस  ICT माग र्ोजना    

      सप्तकन्द्र्ा आधारभतू र्वद्यालर् नालस मा बालल्शक्षाको ल्शक्षक 
माग र्ोजना    

      तनजी ल्शक्षक तलब भत्ता वार्षिक  300000 

      र्वद्यालर् घेरावार एङगल तनमािर् 200000 
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४३ तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  तसर्िचरर् न.पा. १, तल वा  चार कोठे भवन तनमािर् गनि प्रदेश तथा केन्द्र सरकारमा 
रकम माग 

 

४४ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  अधेँरीिोला  तनशंिे मोटरबाटो तनमािर्   

      आहाले स्र्ावन मोटरबाटो तनमािर्   
      तनशंिे क ड ले सडक तनमािर्    

      आहाल डाुँडा ह ुँदै तीन कन्द्र्ा भगवती मल्न्द्दर मोटरबाटो तनमािर्   

      सानो चौर ह ुँदै रुम्जाटार जोड्ने मोटरबाटो तनमािर्   

      तनशंिे पधेरापानी ह ुँदै आगे मोटरबाटो तनमािर्    

      स इदानी पधेरो ह ुँदै गग्टे मोटरबाटो तनमािर्   

      धारापानी ह ुँदै धमिशाला मोटरबाटो स्तरउन्नती   

      कोइरालेदेल्ि र्पपल डाुँडासम्म मोटरबाटो तनमािर्    

      छरछरेदेल्ि सार्वत्रादेवी ह ुँदै रुरकालीसम्म मोटरबाटो 
स्तरोन्नती     

      तसतादेर्व ह ुँदै पािाघर मोटरबाटो तनमािर्    

      तनशंिे स्र्ावन मोटरबाटो ममित    

      स्र्ावन ह ुँदै कालीका मल्न्द्दर तनमािर् तथा रत्नावती मल्न्द्दर 

तनमािर्    
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४५ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसतादेर्व ममित तथा तनमािर्   

      स ुँग  रेगाउुँ धमिशाला तनमािर्    

      ल्शव मल्न्द्दर तनमािर् स ुँग  रेगाउुँ   

      साकी गाउुँ ग ठ्ठी मल्न्द्दर तथा रष्ट तनमािर्    

      तीन कन्द्र्ा भगवती मल्न्द्दर तनमािर्    

      रुरकाली मल्न्द्दर तनमािर्    

   फ प  बज  मल्न्द्दर तनमािर्    

      अधेरीिोला तसितसकारीदेवी मल्न्द्दर तनमािर्    

      शमाि टोल द गाि मल्न्द्दर तनमािर्    

      धारापानी ड डेडाुँडा ल्शव मल्न्द्दर तनमािर्    

      रक्तवती मल्न्द्दर तनमािर्    

      संसारी प ुँजा तनमािर्स्थल ब्र्ावस्थापन भवन धारापानी    

      संसारी प ुँजा रष्ट तनमािर् अधेरीिोला    

      बालातसिदेवी मल्न्द्दर तनमािर् भाङलाङ   

      स्र्ावन लाक रीधारा धमिशाला तनमािर्    

      कोल चौर तसुँचाई पोिरी    

      लाक रीधारा तसुँचाई पोिरी    
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४६ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  स्र्ावन तसवी क वा तसंचाई म हान संरक्षर्   

      सोस्टेडाुँडा तसुँचाई पाइप   

      रुम्टी क लो ढलान ब्र्वस्थापन    

      गग्टे क लो ढलान ब्र्वस्थापन    

      सोषे्ट ल्चउुँरीबाटो तसुँचाई तबस्तार    

      धारापानी म हान ढाडे करेसावारी पोिरी पाइप ब्र्वस्थापन     

      रमेश ढाडाबारी तसुँचाई पोिरी    

      दमाई िेत तसुँचाई ढाुँडावारी    

      सामूदार्र्क भवन तनमािर् साकी टोल    

      उमा कटवाल क्र्ाम्पस घेरावारा    

      वडा कार्ािलर् तनमािर् ब्र्वस्थापन    

      एम्ब लेन्द्स ब्र्वस्थापन    

      एक घर एक पोिरी तड.र्प.आर.तर्ारी    

      शर्हद पाकि  तनमािर् तथा ब्र्वस्थापन    

  
  

  
  

  साम दार्र्क भवन तनमािर् सुँग रेगाउुँ    

  साम दार्र्क भवन तनमािर् स्र्ावन    

र्हमालर् मा.र्व. िेल मैदान ब्र्वस्थापन (तनमािर् ममित)    
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४७ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  दमाई पधुँरो िानेपानी स्तरउन्नती   

      गग्टे म हान भई धारापानी ह ुँदै स्र्ावन िानेपानी र्वस्तार    

      काभ्र ेिानेपानी म हान संरक्षर्    

      १ घर १० फलफ ल र्वरुवा र्वतरर् ब्र्वस्थापन    

      माटो पररक्षर् तथा पकेट क्षेत्र ब्र्वस्थापन    

      बेमौसमी तथा मौसमी उन्नत तबउुँ ब्र्वस्थापन तरकारी िेतत     

      उन्नत पश  चौपार् नश्ल  र्वतरर् गाई भैसी बाख्रा बंग र   

      िोलाघर काउुँले मोटरबाटो तनमािर्   

      िानेपानी ट्याङ्की काउुँले    

      तसस्नेिोला झोल ङगे प ल गोरेटो वाटो    

      ओर्पिोला म हान िण्ड कूलो ममित    

      चापाभन्द्ज्र्ाङ मल्न्द्दर तथा जालपादेवी ममित    

    
  
  
  
  

  द तमनचौर बेतसकूलो    

  
  
  
  

  ओपीिोला चनौटे कूलो ममित    

  
  
  

मोटरबाटो ममित तथा जन्द्ता आवास र जस्ता छाना   

जनता आवास घर तथा जस्तापाता    

ठूलोिेत तसुँचाइ कूलो ममित ओर्पिोला म हान    
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४८ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  कोषिोला िानेपानी म हान संरक्षर्  

      ठ लािेत िानेपानी म हान तथा पाइप   

      छरछरे िानेपानी ममित संभार    

      भ  न्द्टेझाकी मल्न्द्दर तनमािर् (सार्वक ७–८)   

      कोषिोलादेवी कडेनी म लबाटो सरसफाई    

      छरछरे म हानलाई डाुँडाटोल तसुँचाई   

      केशरेपधेरो म हान तथा पाइप तथा िानेपानी तनमािर्    

       गैराघरदेल्ि  मावलाघर ह ुँदै पोिरी जोड्ने मोटरबाटो    

      तछपतछपेको पानी र्वतरर्    

   काुँफलबोटदेल्ि अधेँरी मोटरबाटो ममित संभार    

      क पको पधेँरो संरक्षर्    

      लेिाली पधेँरो संरक्षर्    

      वडा नं.९ र् वाक्लब घर   

      कोटको पधेँरो संरक्षर्    

      कोटगढी ग ठ्ठी समाजमा पूुँजाआजा गरी र्वश्राम घर   

      शौल्क्षक सामारी तथा ममित संभार   

      जालपादेवी मल्न्द्दर धमिशाला भवन    
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४९ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप   १०० तमटर तारवार र गेट तनमािर्    

      िेल मैदान तनमािर्    

      तबद्यालर् भवन ममित    

      कम्प्र् टर ल्शक्षक माग     

      मातथललो क ड ले मोटरबाटो स्तरोन्नती   

      तललो क ड लेदेल्ि केउरेनी मलामी आश्रर्सम्म मोटरवाटो 
तनमािर् तथा स्तरोन्नती    

      तललो क ड लेदेल्ि कडेनीसम्म मोटरवाटो तनमािर्     

      सार्वक ५ नं. माधबको घर ह ुँदै रेर् का मल्न्द्दरसम्म 
मोटरवाटो तनमािर्    

      सार्वक ५ र ६ का अध रा बाटाहरु तनमािर्    

      कलसदेल्ि ितनर्ािकि सम्म मोटरबाटो तनमािर्    

      फतडन्द्र शमािको घरदेल्ि र्पपलडाुँडासम्म मोटरबाटो तनमािर्    

      सातबत्रा देवीथानदेल्ि कडेनीसम्म मोटरबाटो स्तरोन्नती    

    
  
  

  
  
  

र्वच क ड लेदेल्ि सातबक ४ को मातथललो दतलत बस्तीसम्म 
मोटरबाटो स्तरोन्नती    

  
  

मातथललो क ड ले ल्शव मल्न्द्दर तनमािर्    

तनशानधारा धमिशाला तनमािर्    
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५० तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  शाल्न्द्तराम टोलमा ल्शव मल्न्द्दर तनमार्ि   

      
पधेरापारी देर्वपधेरामा धमिशाला तनमार्ि   

      गोतामेधारा धमिशाला तनमार्ि   

      रेर् कादेर्व धमिशाला तनमार्ि   

   भ  न्द्टेझाक्री मल्न्द्दर तनमार्ि   

      इन्द्रावतत मल्न्द्दर तनमार्ि   

      रेर् कादेर्व मल्न्द्दर व्र्वस्थापन   

      आहाले टोल धमिशाला तनमार्ि   

      तललो क ड लेमा सन्द्सारी मल्न्द्दर तनमार्ि   

      सार्वक ५ मा क लातनथान तनमार्ि   

      तनशानधारा रर्ाङ्की तनमार्ि   

      गभेपधेरो तसंचाई पोिरी   

      च  लेतसडाुँडा तसंचाई पोिरी   

  
  
  

  
  
  

  मातथललो क ड ले तसंचाई पोिरी   

  
  

तललो क ड ले तसंचाई पोिरी   

बीच क ड ले तसंचाई पोिरी   
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५१ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  माधब टोलमा तसंचाई पोिरी  

      गैरीधारा तसंचाई पोिरी   

      केउरेनी तसंचाई पोिरी तनमार्ि (सललाबोटे, बासबोटे, कलसे, 

डाडाकटेरी, सललाबोटे, जोगीरुम्टो, पातल)   

      
ओपीिोला ह ुँदै सललाबोटे रमेश भट्टराईको िेतसम्म तसंचाई 
कूलो तनमार्ि    

      ओर्पिोला ह ुँदै कान्द्ले कलसे िेतसम्म तसंचाई कूलो तनमार्ि   

      आगेधारा कूलो तनमार्ि   

      आगेधारा तसंचाई पोिरी तनमार्ि   

      गोतामे धारा तसंचाई पोिरी   

      सातबत्रादेर्व समाज सेवा केन्द्दमा रस्ट तनमार्ि   

      क ड लेदेल्ि कडेनी मसानघाटसम्म गोरेटो बाटो र्वस्तार   

      एक घर एक पोिरी तड.र्प.आर.   

       र्पर्परेझ्र्ाङ िानेपानी र्ोजना ट्याङकी र धारा तनमार्ि तथा 
र्वस्तार   

      िवोतरी िानेपानी र्वस्तार   

      बासवोट क वाबाट द तबनी धारासम्म िानेपानी र्वस्तार   
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५१ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसताराम ित्री र तभष्म कटवालको िानेपानी र्वस्तार   

      रोर्वते गैरोबाट र्पपलडाुँडासम्म आउने िानेपानीको र्वस्तार   

      देर्व पधेरो िानेपानी ममित   

      क वापानी िानेपानी ट्याङकी तथा तनमार्ि तथा र्वस्तार   

      एक घर दश फलफ ल र्वरुवा र्वतरर् व्र्वस्थापन   

      माटो पररक्षर् तथा पकेट क्षेत्र व्र्वस्थापन   

      उन्नत जातका पश पालन नश्ल र्वतरर्   

      भकारो स धार कार्िक्रम   

      उन्नत जातका पश पक्षी पालन   

      उन्नत जातका वोटर्वरुवा रोपर्   

      शाल्न्द्तराम टोलमा तथा तललो क ड लेको साकी टोलमा एक 
घर द ई  बंग र पालन र िोर स धार तथा व्र्वस्थापन   

      साम र्हक तसपमूलक कार्िक्रम तथा आर्आजिनको तातलम 
व्र्वस्थापन   

      च  हानगडी ठ लोिेत, सानोिेत, कामीको िेत, र्पर्पतसघारी 
तसंचाई कूलो तथा तसंचाई पोिरी र्ोजना तस.न.पा -२ 
च  हानछाप    
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५२ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  गोलटार िेत, रातमाटे िेत,  स गारो िेत, तसचाुँइ कूलो तथा 
पोिरी र्ोजना तस.न.पा.२ च  हानछाप  

      
चम्पेटार, रुम्टीिेत, ररठ्ठीिेत, तसंचाई कूलो तथा पोिरी 
तनमािर् र्ोजना तस.न.पा.२   

      लाउरेको हरािबोट, रमेत हरािबोट, क मार िेत तसंचाई कूलो 
तथा तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना तस.न.पा.२   

      सोतीिेत, आगेिेत, तबरौटो िेत तसंचाई कूलो तथा तसंचाई 

पोिरी तनमािर् र्ोजना तस.न.पा.२   

      जोरधारा तसंचाई पोिरी र्ोजना तस.न.पा.२   

      
  

तस.न.पा. २ को कातलका रक्तमालादेर्व टोल स धार 
सतमततका र्वतभन्न स्थानमा प्लाल्स्टक पोिरी तनमािर् 
र्ोजनाहरु तरकारी िेतत गनिका लातग    

    तनशंिे धारा िेतमा तसंचाई पोिरी तनमािर् र्ोजना   

ततततिरे िानेपानी ममित   

      जौिोरी म हान गरी ररठ्ठावोट प च्छर िानेपानी र्ोजना   

      घगरु पानी म हान गरी िानेपानी र्ोजना तस.न.पा.२   

      जाम ने िानेपानी र्ोजना ममित   

      सानी पधेरो िानेपानी ममित र्ोजना   
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५३ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  कातलकादेर्व आधारभतू र्वद्यालर् च  हान्द्छाप िानेपानी र्ोजना  

      मडिोड तसमलफेद िानेपानी र्ोजना   

      च  हान्द्छाप साम दार्र्क भवन, कामीगाुँउ साम दार्र्क भवन, 

साकीगाुँउ साम दार्र्क भवन तनमािर् र्ोजना   

      जोरधारा र्कर्ािप  त्री धमिशाला, सानो पधेरो धमिशाला 
च  हानगढी र्कर्ािप  त्री धमिशाला र्ोजना, ित्री पधेरो धमिशाला   

      कामीगाुँउमा  आरन स धार कार्िक्रम सर्हतको रोजगार म लक 
र्ोजना   

      साकीगाुँउ तभमशेन मल्न्द्दर, भरकाली मल्न्द्दर तनमािर्, 

रक्तक न्द्ठदेर्व मल्न्द्दर तनमािर्, लोहार क ल मल्न्द्दर र्ोजना 
कातलकादेर्व तथा रक्तमालादेर्व मल्न्द्दर ममित र्ोजना   

      च  हानगडी तस.न.पा.२ देल्ि ल्चशंि गढी-६ गैरीगाुँउसम्मको 
मोटरबाटो तनमािर् र्ोजना   

      साकीगाुँउ तललो मोटरबाटो र्ोजना   

      च  हानछाप देल्ि आर्िघाटसम्मको मोटरबाटो र्ोजना   

      
तनशंिे डाुँडागाुँउदेल्ि नालस  जोडीने मोटरबाटो र्ोजना   

      तस.न.पा. २ को च  हान्द्छाप पूच्छार ३ ढ ङ्गे तसस्ने िोलामा 
झोल ङगे पूल र्ोजना   
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५४ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  कातलका आ.र्व. मा तमसनेरी पिािल र्ोजना  

      
रक्तमाला आ.र्व. लाई घेराबार र्ोजना   

      
तगटी उद्योग िोलन माग गने   

      
फतनिचर र्ोजना माग गने   

      
मर्हला सम्बन्द्धी तसपमूलक र्ोजनाहरु    

      
सहकारी सम्बन्द्धी जनचेतना   

   र्वतभन्न जातका फलफ लको र्वरुवा उत्पादन गने र्ोजना   

      
कातलका रक्तमालादेर्व टोल स धार तभत्रको पाएक पने १ 
स्थानमा एक िेल मैदान तनमािर् गने   

      तस.न.पा.२ को च  हानछापमा र्वद्य त थ्री फेज र्ोजना प रा 
गने    

      तस.न.पा.२ साकीगाउुँ, कामीगाउुँका जनता बेरोजगार भएकाले 
रू्वा रोजगार कार्िक्रम रािीददन े   

      छाला ज त्ता सम्बन्द्धी तातलमको व्र्वस्थापन गररददने    

      र्वतभन्न स्थानमा स ख्िा पोिरी तनमािर् र्ोजना   

      कृषकलाई चार्हने मल वीउ कागती, स न्द्तला लगार्तका    
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५५ तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  तसर्िचरर् न.पा. २, ठूलाछाप  र्वरुवा उपलब्ध गराउने र्ोजना  

      बाख्रा पालन,  स ग र पालन,  क ि रा पालन र्ोजना र्वतभन्न 
कृषकलाई र्ोजना माग गने   

      कातलका रक्तमालादेर्व टोल स धार तभत्रका जनतालाई तनम्न 
क रा माग गने   

      धोस्त घर भएका पररवारलाई जनता आवास र्ोजना   

      गरीव तनमूिा जनतालाई आर्स्रोतको पर्हलो प्रथतमकतामा 
राल्िददने   

      थ्री फेज र्वद्य त र्वस्तार र्ोजना   

५६ 
तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

आहालडाुँडा ओिरबोट अतसने वडा कार्ािलर् अुँधेरी ह ुँदै 
तनशंिे जाने सडक स्तरोन्नती   

      
बार्हङ÷बार् ङ म ल ल्िम÷स ल्म्नल्िम संराहलर् तनमािर् तथा 
भेष, भ  सा,जगेनाि   

      
ऐततहातसक आहालडाुँडा भ  लभ  ले पोिरी संरक्षर् र प नतनिमािर् 
सार्वक ८   

      
केराउस्वाुँरा गैरेिोला, चनौटे, अुँधेरी ह ुँदै चाुँपभञ्र्ाङ जोड्ने 
सडक तनमािर्    

      बासबोट केराउस्वाुँरा तसस्नेिोला सडक स्तरोन्नती 
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५७ तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

  

तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

  

बास्बोट देर्वस्थान प नतनिमािर्  

  सार्वक वडा नं.३ िेलक द मैदान तनमािर् 
  

      तसररसे मोडदेल्ि चनौटे चाि ि जोड्ने सडक तनमािर् 
  

      जंगले दतलतटोल िानेपानी तनमािर्   

      जंगले बस्नेतटोल तसंचाई पोिरी तनमािर्   

   जमदार धारा पोिरी तनमािर् सार्वक वडा नं. ४   

   दाहाल ित्री क लपूजा मल्न्द्दर तनमािर् सार्वक वडा नं. ३   

      कातलकादेर्व मल्न्द्दर तनमािर् सार्वक वडा नं.३   

      स जन दाहालको घर मातथ प रानो गल्लल ह ुँदै  ट्याङकीसम्म 
सडक तनमािर्    

      ओख्रनेी िानेपानी तनमािर् र्ोजना   

      भस्मे तसंचाई कूलो तनमािर् तथा ममित   

      अुँधेरीिोला देर्वस्थान तसंचाई कूलो ममित   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

अुँधेरी िोला टारीिेत तसंचाई कूलो ममित   

क ड ले कूलो तसंचाई र्ोजना ममित   

चनौटे चत रे तसंचाई र्ोजना   
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५८ तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

  
  
  

तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

  
  
  

जंगले तसंचाई पोिरी तनमािर्  

  आहाल डाुँडा तसंचाई पोिरी भ  लभ  ले   

  केराउस्वाुँरा गाुँउिेत तसंचाई पोिरी तनमािर्   

      लातमस्वती तसंचाई पोिरी तनमािर्   

      अतसने ग रुङ्गगाुँउ तसंचाई पोिरी तनमािर्   

      तभरक ना अुँधेरी तबच ह ुँदै छरछरे जोड्ने सडक तनमािर्   

      ओख्रनेी िेलक द मैदान भतलबल राउण्ड तनमािर्   

      ओख्रनेी िानेपानी तनमािर्   

      सार्वक ७, ८, ९ को सडक ममित   

      पाुँचकन्द्र्ा मल्न्द्दर तनमािर् अुँधेरी    

      तारेतभर मल्न्द्दर जाने बाटो तनमािर्   

      िानेपानी ट्याङ्की ममित जाम्चा बारीको   

      नारार्र्स्थान ठूलो ढ ङ्गा ढल व्र्वस्थापन    

      ओिरबोट िानेपानी तनमािर्   

      जंगले दतलत टोल िानेपानी तनमािर् एक घर एक धारा   

      ढाले कट स िानेपानी ट्याङ्की तनमािर्   
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५९ तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

  

तसर्िचरर् न.पा. ३, अधेरी 
नारार्र्स्थान 

  

स र्वदार टोल चनौटे िानेपानी म हान ममित 
  

  कोप्चेपानी म हानमा ट्याङ्की तनमािर् र्व.क.टोल    

      नारार्र्स्थान मल्न्द्दर रङ्गरोकन   

      ३ नं. वडा तभत्र फलफ ल तथा तरकारी भण्डार गनिको 
लागी ल्चतसएन केन्द्र कोलडस्टोर    

      केराउस्वाुँरा सडक स्तरोन्नती तथा तनमािर्   

      ढाडिोला क लामातथ क लाम नी िानेपानी तनमािर्    

      बाुँसबोट कच्चीरोड नािले कदमरोड तनमािर्   

      प्रगततल्शल र् बा क्लब चनौटे   

      ततन कन्द्र्ा कातलकादेवी भवन तनमािर्   

      सार्वक वडा नं. ७ को देर्वथान पर्हरो तनर्न्द्त्रर्   

      सार्वक वडा नं.१ को पर्हरो रोकथाम   

      सार्वक वडा नं.२ को ततनपाट्ने पर्हरो तनर्न्द्त्रर्   

      
सार्वक १,२, ५, ७ को तसस्नेिोला आसपास भएको कटौती 
भ-ूभाग नदी तनर्र्त्रर् गनि तटबन्द्ध गने काम    

      ठ लढ ंगा चनौटे रुम्जाटार चाि ि जोड्ने सडक तनमािर्   
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६० तसर्िचरर् न.पा. ४, रुम्जाटार तसर्िचरर् न.पा. ४, रुम्जाटार म ल्िर्ा चौतारादेल्ि रानीभेडासम्म गोरेटो वाटो स्तरोन्नती   

      मथ रा चौतारादेल्ि तमलनचोक जाने सडकसम्म गोरेटो वाटो 
स्तरोन्नती   

      जालपा मल्न्द्दरदेल्ि तमलन चोक जाने सडकसम्म गोरेटो वाटो 
स्तरोन्नती   

      स र्ि भ  जेलको घरदेल्ि भालसे धारा जाने गोरेटो वाटो 
स्तरोन्नती   

६१ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार डाुँडािकि मा कृर्ष ल्चस्र्ान केन्द्र स्थापना   

      व्र्वसार्र्क पश पालन कार्िक्रम   

      व्र्वसार्र्क मौरी पालन कृषकलाई आध तनक घार र्वतरर्   

      व्र्वसार्र्क क ि रा पालन व्र्वसार् संचालन   

      मर्हला शसक्तीकरर् तथा तसपम लक तातलम   

    
  

  तसलाई कटाई तथा हातसर्ारी तातलम डाुँडािकि    

    तभमसेन मल्न्द्दर तनमािर् संरक्षर् डाुँडािकि    

गैंर्ा र तसंहदेर्व मल्न्द्दर तनमािर्   

      डाुँडािकि  शहरी स्वास््र् केन्द्र   

      साम दार्र्क भवन ममित ढ ङर े   
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६२ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार बालकन्द्र्ा ल्शवकाली मल्न्द्दर तनमािर्  

पाुँचकन्द्र्ा जलश्वरी मल्न्द्दर तनमािर्   

      मातथललो ढ ङर ेिा.पा. म हान ममित   

      बालकन्द्र्ा पञ्चदेर्व मल्न्द्दर संरक्षर् घेराबार रर्ाले   

      रा.ल.मा.र्व.लाई फतनिचर तनमािर् माग   

      सातनटार िा.पा. ट्याङकीमा र्फलटर जडान र्ोजना   

      सातनटार िानेपानीको लातग पाइप लाइन र ट्याङकी ममित 
र्ोजना   

      क ञ्जरादेर्व मल्न्द्दर घेराबार   

      म ल पधेरो ममित    

      भ  मेस्थान मल्न्द्दर तनमािर् संरक्षर् च  प्ल    

      प नमारो क वा िा.पा. ममित   

      धारा िोला िा.पा.सह लगानी वनािल  ७, ८ र ९   

      च  प्ल मा ल्शव मल्न्द्दर तनमािर्   

      जलकन्द्र्ादेर्व मल्न्द्दर संरक्षर् च  प्ल    

      माझगाुँउ िा.पा.र्ोजनाको इन्द्टेक संरक्षर्   

      र्हले िा.पा.ममित र्ोजना   
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६३ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार सप्नावती सेततदेर्व मल्न्द्दर तनमािर्  

  देउरालीमा स्वास््र् केन्द्र स्थापना   

      स नारिोप सडक स्तरोन्नती   

      डाुँडािकि  तसद ि ह ुँदै गैंर्ादेर्व मल्न्द्दरसम्म सडक तनमािर्   

      रर्ालेबाट काउले कोलडाुँडा सडक   

      नसिरी िोलादेल्ि तललो ढ ङर ेसडक स्तरोन्नती   

      नसिरी िोलाबाट डाुँडािकि  सडक स्तरोन्नती   

      डाुँडािकि  िेल मैदान तनमािर्   

 
  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशािामा अल्प्टकल फाइबर नेट जडान   

      तसंहदेर्व आधारभ  त र्विालर् अगातड देल्ि गैंर्ा राजा गैर्ा 
रानी मल्न्द्दरसम्म बाटो तनमािर्   

      सार्वक बाटो िोलाघर जाने सडक रर्ाक लाइन र्ोजना माग   

      काल्त्तकेबाट सािे वगर जाने सडक तनमािर्   

      लाल  िा.पा.ममित   

      सानो छाुँगे िोला सानो ल्चते्र िा.पा.र्ोजना तनमािर्को ररजिभ 
ट्याङकी र्फलटर सर्हत   
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६४ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार सानो ल्चते्र मातथको तसता गर्ादेर्व मल्न्द्दरको पिािल ममित  

      शेपाि हातेमालो समाजको बौि ग म्वा भवन तनमािर्   

      तसउरानीमा ल्शव मल्न्द्दर तनमािर्   

      मातथललो ढ ङर ेिा.पा. ममित र्वस्तार   

      ल्चप्लेचौउर िा.पा.लाई ३२ को एम.एम. पाइप िररद 
र्ोजना   

      कोलचौर कूलो ममित   

      झारसादी िा.पा. ट्याङकी तट बन्द्धन तनमािर्   

      देउराली ग म्वा तनमािर्   

      देउराली िा.पा.ररजभि ट्याङकी तनमािर्   

      उल्त्तसे िोला दोभान तसस्ने िोला म हान गरी च  प्ल  वेसी 
पाइपद्वारा तसंचाई   

      लाल  साम दार्र्क भवन तनमािर् क्रमागत   

      कैलाश दाहालको घरदेल्ि र्वशंिे टोलमा सडक रर्ाक 
लाइन र्वशंिे टोल   

      सोरुमबाट ग म्वा जाने सडक स्तरोन्नती   

      ढक प्रसाद दाहालको घरदेल्ि वनपाले जाने बाटो तनमािर् 
र्ोजना   
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६५ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसमधारा पािाबाट ब लादी ह दै देउराली जाने बाटो तनमािर्  

      सातनटारबाट लाल  जाने बाटो तनमािर्   

      लामागाुँउ साली िोलसा क वा गैरा सडक स्तरोन्नती    

      क लापारीबाट मलातम जाने बाटो   

      िेलमैदान तनमािर् सातनटार   

      िोलाघर मोटर बाटो र्ोजना   

   स नारिोप सडक र्वस्तार मानेिोलासम्म   

      मानेिोला सडकमा ग्र्ार्वन तनमािर्   

      च  प्ल को िेलमैदान र्वस्तार   

      रर्ाले च  प्ल  सडक र्वस्तार   

      लामगराबाट घले भ  जेलको घर ह ुँदै रुम्टी जोड्ने सडक   

      सार्वक वनािल  वडा नं.५ मा िेलमैदान तनमािर्   

      तललो लाल बाट नेचा सलर्ान जाने बाटो ममित   

      देउरालीबाट छाुँगे ह ुँदै घ तमिसे सडक तनमािर्   

  
  

  
  

  
  

र्हले देल्ि माझगाुँउ ह ुँदै देउरालीसम्म सडक तनमािर्   

नेचा सलर्ान सडक िण्डको लाल बाट तललो लाल  सडक    
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६६ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार थाम डाुँडा मलातम आश्रम  

      शेपाि हातेमालो समाजको भवन तनमािर्   

      सानोल्चते्र ह ुँदै सानो थाम जोड्ने सडक   

      सानो ल्चते्र पानी ट्याङकी ह ुँदै बौि जाने बाटो र्प.तस.तस.   

      ल्चप्लेचौर नेवार सम दार्लाई मर्ौ पदाि बस्ने भवन तनमािर्   

      रंगा बोटे क लो ममित   

      च  प्ल  गाुँउको बाुँकी घरमा र्वद्य त र्वस्तार   

      राज्र् लक्ष्मी मा.र्व. छेउमा ढल तनमािर्   

      रुम्जाटार िा.पा. ट्याङकी म तन पर्हरो रोकथाम   

      क लापारी पर्हरोको तडलमा तार घेराबार   

      तसस्ने िोलाको चोकर ढ ङगा बाल वामा तनकासी रोक 
लगाउन े   

      सानो ल्चते्र ढल तनमािर्   

    
  
  
  

  रुम्टी िोला म हान गरी दोभाने िेतको क लो ममित   

  
  
  

  
  
  

केल्न्द्रर् लाइनको तथ्रफेज लाइन र्वस्तार   

लाल  प च्छारबाट धरापे जाने बाटोमा जाली ग्र्ार्वन   

ड ढीको वर म तन पर्हरो रोकथाम 
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६७ तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार तसर्िचरर् न.पा. ५, सानीटार रर्ाले पर्हरो रोकथाम   

      साली िोला वनमा पर्हरो तनर्न्द्त्रर्    

काल्त्तके कललेरी पर्हरो रोकथाम  
  

      क लापारी पर्हरो रोकथाम  
  

      रुम्जाटार िा.पा. ट्याङकी म तन पर्हरो रोकथाम 
  

६८ तसर्िचरर् न.पा. ६, जन्द्तरिानी  तसर्िचरर् न.पा. ६, 

जन्द्तरिानी  
वडा कार्ािलर् भवन तनमािर्    

      
नलीडाुँडा दोभानमोटरेवल तनमािर्    

      
ल्जरो पोन्द्ट वडा कार्ािलर् भवन सडक स्तरोन्नती     

      
जलादेबी समाज्सेजी र् वा क्लबको भवन तनमािर्    

      
नलीडाुँडा बौध ग म्बा भवन तनमािर्    

      
ठाडे प्रहरी चौकी भवन तनमािर्    

      
आरुबोट, बाख्र ेरागेल, दमार, सडकको स्तरोन्नती   

६९ तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  तबग टार र्वलद  सडक तनरन्द्तरता    

      
शेपाि साम दार्र्क भवन   
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७० 
तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  सार्वक वडा नं १ घ न्द्सामा तसलाम र अतमली पकेट क्षेत्र 

बनाइि तबउ तबरुवा तथा तातलम  

      
वडा कार्ािलर् भवन   

      
िेल मैदान   

      
धनेप   डाुँडागाुँउ पैह्रो तनर्न्द्त्रर्   

      
घ न्द्सा टक्सार गलछी तनर्न्द्त्र   

      
पोल्क्तङ धाप झोल ङ्गेप  ल   

      
फन्द्दप  ससेप  िोला झो∙ प ∙   

    
  

  
  तबद्य त तातलम १५ जना   

  
प्लम्वर तातलम १५ जना   

दोलप , घ न्द्सा,  डाुँडागाुँउ,  धनेप  ,  टोड्के िानेपानी र्ोजना   

      सार्वक वडा नं∙ ८ ढल तनकास र्ोजना   

      तसंचाइि पोिरी नर्ाुँ तथा प रानो ममित र्ोजना   

      
स के तसंचाइि आर्ोजना   
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७१ तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  अगेली टक्सार तसंचाइि आर्ोजना   

      तरकारी तथा िाद्य वस्त  ल्चस्र्ान केन्द्र भवन   

      धनेप   घ न्द्सा सडक स्तरोन्नती   

      ड्याम्के चैते सडक स्तरोन्नती   

      तबग टार डाुँडागाुँउ तमसन हल्स्पटल नर्ाुँ सडक   

      
गलछी घाट तनमािर् क्षेत्री, ब्राहमर्, भ  जेल, र्व∙ क∙   

      सार्वक वडा नं∙ ५ र ६ ह दै मा∙ र्व∙ सम्म नर्ाुँ सडक   

      सार्वक वडा नं∙ ३ प छार सडक ममित   

      रत्न प्रा∙ र्व∙ २ नं∙ प छार सडक ममित   

      भमेूथान मंददर स के र ससेप    

      मर्हला भवन स के तनरन्द्तरता   

      माने संरक्षर् तथा तनमािमर् र्ोजना   

    
  
  

  साम दार्र्क भवन ममित सातबक वडा नं∙ ८   

  
  

  
  सैर्ादेवी संरक्षर् धाप   

धनेप   डाुँडागाुँउ घ न्द्सा सडक स्तरोन्नती   
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७२ तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  तसर्िचरर् न.पा. ७, र्वग टार  ठाडे, ड्याम्के, चैते तललो गैरी सडक स्तरोन्नती  

      शेपाि लामा ग म्वा अध्र्र्न भवन   

      ल्चते्र घ न्द्सा र्वग टार ससेप  म ख्र् सडक रार्वल गने   

      दठस ङ छोतलङ ग म्वा ससेप  तनरन्द्तरता   

      लामा अध्र्र्न ग म्बा ७ नं. को सेन्द्टर पने गरी   

७३ तसर्िचरर् न.पा. ८, सललेरी     तसर्िचरर् न.पा. ८, सललेरी     सललेरी बेततनी ह ुँदै केत्त  केसम्म सडक तनमािर्   

      सललेरीदेल्ि तीन दोभान ह ुँदै ज्र्ातमरे जाने नर्ाुँ सडक 
तनमािर्   

      जरङ्गेमा (जोरधारा म हानबाट) वाटर तलफ्टीङ   

      काफ्लेमा (अललेिोला म हानबाट) िानेपानी लर्ाउने   

      तसर्िचरर् नगरपातलका वडा नं. ८ मा कृर्ष प्रविदन (र्क.र्व 
पकेट क्षेत्र)   

      सौराबोटे र लप्सीबोटेमा तसंचाई र्ोजना तथा पोिरी तनमािर्   

      चम्पादेर्व मल्न्द्दर पररसरमा स्टील रेतलङ   

      कवड हलमा छाना तनमािर्को लातग जस्ता तथा ढलान   

      तसर्िचरर् नगरपातलका वडा नं. ८ मा फ टवल राउण्ड 
तनमािर् तथा घेरावारा   
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७४ 
तसर्िचरर् न.पा. ८, सललेरी     तसर्िचरर् न.पा. ८, सललेरी     तसर्िचरर् नगरपातलका वडा नं. ८ मा ढल तनमािर् तथा 

ढल तनकासा   

      लगलगेदेल्ि डाुँडागाउ ह ुँदै स्वास््र् चौकीसम्म जाने सडक 
तनमािर्   

७५ तसर्िचरर् न.पा. ९, ज्र्ातमरे    तसर्िचरर् न.पा. ९, ज्र्ातमरे    सार्वक ज्र्ातमरे वडा नं. २ मा द गाि मल्न्द्दर नल्जक 
साम दार्र्क भवन तनमािर्    

      सार्वक ज्र्ातमरे वडा नं. ५ मा नेप्र्ा रू्वा क्लब भवन 
तनमािर्    

      सार्वक ज्र्ातमरे वडा नं. ८ िोदम्पामा िेलमैदान तनमािर्    

७६ तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी   तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी  वडा कार्ािलर् भवन ममित, राउण्ड ब्र्बस्थापन तथा रस 
तनमािर्        

      पारादोभान सडक तनमािर्                          

      बाुँसबारी बाह नडाुँडा सडक तबस्तार                       

      ढ ंरबेासदेल्ि ओिरबोटसम्म सडक स्तरोन्नती            

  
  
  

  
  
  

  
  
  

केन्द्रीर् तबद्य त लाईन आम्जानी ढ स्के हरेमा तनमािर् तबस्तार    

तबद्य त रान्द्सफरमर पररबतितन                           

रुप्से कातलका मा.तब.मा २ जना ल्शक्षकको दरबन्द्दी 
तनरन्द्तरता     
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७७ तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी   तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी  आम्जानी शहरी स्वास््र् र्कल्लनक भवन तनमािर्   

      रुप्से िोप केन्द्र भवन तनमािर्   

      रुप्से टोल र्वकासमा साम दार्र्क भबन तनमािर्    

      रुप्से कातलका मा.तब. घेराबारा र्ोजना   

      साझाको फेद तसंचाई कूलो ममित    

      तनगाले िोला म हानगरी बढरे ह ुँदै ओख्लेसम्म तसंचाई कूलो 
तनमािर्    

   अधेरी िोलादेल्ि रुप्से तसंचाई कूलो ममित    

      रुप्से पािा तसंचाई कूलो ममित    

      हररबले तबफे्र तसंचाई कूलो ममित    

      ग हेकूलो तसंचाई तनगाले िोलादेल्ि ल्शवमल्न्द्दरसम्म पाईप 
िररद    

      म लकूलो छाुँगादेल्ि ज्र्ातमरबोटसम्म पाईप िररद    

      चन्द्दनिोलादेल्ि ओख्ले रुप्सेसम्म तसंचाई कूलो ढलान तथा 
प्लाष्टर    

  
  
  

  
  
  

  
  
  

पाुँछम रे तसममा १ तसंचाई पोिरी तनमािर्    

हररबले डाुँडािकि  तसंचाई कूलो ममित    

पञ्चवती तबजर्चौर आम्जानी तसंचाई कूलो ममित    
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७८ तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी   तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी  ल्शव मल्न्द्दरदेल्ि प ण्र्माता देर्वथानसम्म ग हेक लो तसंचाई 
र्ोजना सोतलङ तथा ममित साथै देर्वथानदेल्ि तसमको 
िाुँदसम्म पाइप िररद    

      हरे ढ स्के िानेपानी ममित    

      डांडाििक िानेपानी ममित   

      हरे, ढ स्के बाल ल्शकाई केन्द्र भवन तनमािर्   

      आम्जानी पञ्चवती आ.र्व. मा ४ कोठे भवन तनमािर्    

      थानी आ.र्व.मा भवन तनमार्ि तथा जस्ता पाता माग    

      प ण्र्माता टोलमा ज्रे्ष्ठहरुको लातग प्रततक्षालर् तनमािर्    

      बाह न डाुँडा र्पकतनक सपोटिदेल्ि रुप्से बाह न टोलसम्म 
सडक तनमािर्     

      डाुँडाचौर ओिले ह ुँदै ज्र्ातमरे गहते तथा बाघिोर जोड्ने 
सडक तनमािर्    

      आुँगे िेतदेल्ि कोलचौर िेतसम्म सडक तनमािर्    

      हरे, ढ स्के, बाह नडाुँडा सडक तनमर्ि    

  
  

  
  

  
  

एर्ककृत शहरी र्वकास आर्ोजना तनगालेिोला ह ुँदै 
दतलतटोल थानी मल्न्द्दरसम्म    

सार्वक वाड नं.१ बेततनीमा पर्िटकीर् पाकि  तनमार्ि   
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७९ तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी   तसर्िचरर् न.पा. १०, बेततनी  एक घर एक धारो िानेपानी र्ोजना सञ्चालन तनरन्द्तरता थप 
आर्ोजना सभे तनग नी, दश धारा, आम्जानी, हरे, ढ स्के  

      रुप्सेमा िेलकूद मैदान स्तरोन्नतीको लातग वजेट माग   

 

  मोल ङ िोलादेल्ि तसर्िचरर् न.पा. वडा नं.१० सार्वक 
वेततनी गा.र्व.स. वडा नं.१ देल्ि ९ वटै वडामा िानेपानी 
र्ोजना   

      कातलका मा.र्व. मा ४ कोठे भवन माग    

      तलफ्टीङ आर्ोजना तनरन्द्तरता    

      म लक लो कोल डाुँडा पोिरी ममित तनमािर्    

      तमलनचोक पारादोभान म ख्र् सडक स्तरोन्नती तथा कालोपते्र    

      प ण्र्माता मा.र्व. िेलकूद मैदान तनमार्   

      पारादोमानमा मोटरेवल प ल तनमािर्    

      आम्जानी टोलमा िेलकूद मैदान तनमािर्    

८० तसर्िचरर् न.पा. ११, ओिलढ ंगा     तसर्िचरर् न.पा. ११, 

ओिलढ ंगा     
सोब्र  ल्स्थत प्रमे क मारीराईको घर माथीको ढल तनरन्द्तरता 
सोब्र    

      सोब्र  ल्स्थत प्रततक्षालर्देल्ि साम दार्र्क अस्पताल जाने सडक 
ढलान    

      सोब्र  ल्स्थत सेततदेवी मल्न्द्दर जाने बाटो स्तरोन्नती    
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८१ तसर्िचरर् न.पा. ११, ओिलढ ंगा     
  

तसर्िचरर् न.पा. ११, 

ओिलढ ंगा     
  

सोब्र  ल्स्थत गजेरुदेल्ि तलपेिोला जाने बाटो ममित स धार   

  सोब्र  ल्स्थत महादेव मल्न्द्दर पररसरमा रस तनमािर्    

      रमाइलो डाुँडा बसपाकि  ढल व्र्वस्थापन    

      बसपाकि देल्ि ठ लाघर ह ुँदै कट ञ्जे जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती    

      बसपाकि  देल्ि तेस्रो बाटो र्ढकडाुँडा सम्मको मोटरबाटो 
स्तरोन्नती    

      काउले िोलाबाट कमेरे जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती    

      अलले र्वप्लाटे सडक स्तरोन्नती    

      रमाइलोडाुँडा ल्स्थत पारी पंधेरो म हान संरक्षर्    

      तसर्िचरर् राजमागिदेल्ि दाहाल प्रततष्ठान ह ुँदै जालपा मा.र्व. 
जाने बाटोमा ग्र्ार्वङ वाल तनमािर्    

      जालपा मा.र्व.को प स्तकालर् र शौचालर् जाने तसढीमा 
रोतलङ तनमािर्    

      कारागार ह ुँदै रुम्टी जाने सडक स्तरोन्नती    

      तनवािचन कार्ािलर्देल्ि जालपा मा.र्व. जाने सडकमा सोतलङ   

      कारागार म तनबाट तेस्रो जाने सडक स्तरोन्नती    

      र्वतलव ग ठी भवन जाने बाटो सोतलङ वाल तनमािर्    
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८२ तसर्िचरर् न.पा. ११, ओिलढ ंगा     
  

तसर्िचरर् न.पा. ११, 

ओिलढ ंगा     
  

तसल्ध्दचरर् राजमागि देल्ि तलला ब. र्व.क. को घर ह दै 
लाल ब. तब.क.को घर सम्म गोरेटो बाटो स्तरोन्नती    

      हाडिवर्रदेल्ि लक्ष्मी वडाको आरर् ह ुँदै मैती आमाको टोल 
जाने गोरेटो बाटोमा तसढी तनमािर्  

  

      एकले र्पपल ठाडोबाटो ह ुँदै जर् क मार तगरीको घरसम्म 
जाने सार्वकाको म लबाटो तसढी तनमािर्  

  

      तललो गैरीगाुँउ ि ट बहाद र ित्रीको घर छेउबाट तस.न.पा. 
५ जोडने सडक तनमािर्    

      साम दार्र्क भवन तनमािर् तनरन्द्तरता  
  

      संसारी थान लाई रेतलङ  
  

      ल्शवालर् मल्न्द्दर तनमािर्  
  

      तमलनचोक दतलत टोल ल्शव मल्न्द्दरमा रस तनमािर्  
  

      संचार र्वकास प्रततष्ठान द्वारा संचातलत सहर्ात्री साम दार्र्क 
रेतडर्ो ९४.२ मेगाहजिको साम दार्र्क भवन तड.र्प. आर 
तर्ार गरी प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस    

      साम दार्र्क भवन तनमािर् संस्थागत र्वकास तथा रेतडर्ो 
कार्िक्रम उत्पादन प्रसारर् प्रदेश सरकार समक्ष 
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८३ तसर्िचरर् न.पा. ११, ओिलढ ंगा     
  

तसर्िचरर् न.पा. ११, 

ओिलढ ंगा     
  

  

संस्थागत र्वकास तथा नेततृ्व र्वकास सम्वन्द्धी तातलम 
रेतडर्ो कार्िक्रम उत्पादन प्रसारर्   

    आचािर् रतनङदेल्ि ररल्चल ङ्ग भ  मेस्थान ह ुँदै तमसन अस्पताल 
जाने बाटो स्तरोन्नती ढल व्र्वस्थापन   

      तमसन अस्पताल हेतलप्र्ाड रोङमार ह ुँदै वाडि नं. १२ जोडने 
सडक स्तरान्नती  

  

      अलले र्वप्लाटे सडक स्तरोन्नती    

      कारागार रुम्टी सडक स्तरोन्नती    

      तसर्िचरर् राजमागि देल्ि जालपा मा.व. ह ुँदै स नार िोप वाडि 
नं. ५ जाने मोटरबाटो तनमािर्    

      स्वास््र् चौकी कारागार तनवािचन कार्ािलर्को नाला तनमािर्  
  

      तमलनचोक नगरपाकि  ल्चते्रडाुँडा ह ुँदै मन्द्चने सडक स्तरोन्नती  
  

      राम बजार वन क्षेत्रमा पर्िटकीर् पूवािधार र्वकास  
  

   र्वतलव क्षेत्रमा िानेपानी ट्याङ्की तनमािर्    

      ल्शव मल्न्द्दर ह ुँदै पन्द्चकन्द्र्ा पर्िटक  स्थल जाने बाटो तथा 
संरचना तनमािर्    

      तमलनचोकदेल्ि तसमिोला जाने ढल तनमािर्    
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८४ तसर्िचरर् न.पा. ११, ओिलढ ंगा     
  

तसर्िचरर् न.पा. ११, 

ओिलढ ंगा     
  

  

तमलनचोकदेल्ि कृर्ष ज्ञान केन्द्र ह ुँदै अलछे चौरारा जाने 
सडक स्तरोन्नती    

      कारागार ह ुँदै अलछे चौतारा सम्मको सडकमा ढल तनमािर्    

      ओिलढ ङ्गा स्वास््र् चौकीमा पिािल तनमािर् घेरावार र तसढी 
तथा मोटरबाटो तनमािर्    

      रमाइलोडाुँडा ० प्वाइन्द्ट देल्ि आमी क्र्ाम्पसम्म ढल तथा 
सडक    

      रामबजार चोक बजार िाध्र् भन्द्ज्र्ाङको सडक ढल 
व्र्वस्थापन    

      तभमसेनस्थान कमेरे र्वप्लाटे सडक स्तरोन्नती    

      तनशुँिे मोटरबाटो को ढल व्र्वस्थापन    

      तमलनचोक प्रवेश िार तनमािर्    

८५ 

  
  

तसर्िचरर् न.पा. १२, ओिलढ ंगा   
  
  

तसर्िचरर् न.पा. १२, 

ओिलढ ंगा   
र्हर्टधारा वरको रुि ह ुँदै मर्हला जागरर् जाने ठाडो गोरेटो 
बाटो नमािर्    

  
  

भैरवटोलदेल्ि कप्तान क वासम्म ढल तथा गोरेटो बाटो तनमािर्   

ल्जलला वन कार्ािलर् देल्ि शंिर रा.भ. को घर पछाडी    

ठाडे िोलासम्म ढल तनमािर्  

  भैरवटोलदेल्ि कप्तान क वासम्म ढल तथा गोरेटो बाटो तनमािर्   
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८६ 

  
  

तसर्िचरर् न.पा. १२, ओिलढ ंगा   
  

तसर्िचरर् न.पा. १२, 

ओिलढ ंगा   
  

गरे्श टोलबाट राम बाजेको बारी ह ुँदै तारहान्नेसम्म सडक 
तनमािर्   

तसर्िचरर् पाकि  ह ुँदै र्वरेन्द्र पाकि सम्म सडक बत्ती 
व्र्वस्थापन   

      गंगा र्वजर् ह ुँदै गोर्वन्द्द फतनिचर नर्ाुँ घरसम्म सडक 
तनमािर्   

      माझघर टोल दतलत साम दार्र्क भवन म ल्िर्ा टोल जोड्ने 
सडक तनमािर् तथा प रानो सडक ममित   

      १२ नं. वडा ल्चस्र्ान केन्द्रको स्थापना   

      तमतन बसपाकि  तनमािर्    

      भडारे साउने िोलादेल्ि आहाले िेतसम्म ढल तनमािर्   

      बजार क्षेत्रमा नाला तनमािर्   

      तसर्िचरर् नगरपातलका सदरम काम हाटबजार व्र्वस्थापन   

      तसर्िचरर् नगरपातलका -१२ मा रहेको नमूना सडक 
तनमािर् सम्पन्न    

      तसर्िचरर् नगरपातलका -१२ को िेलकूद मैदान स्तरोन्नती   

      गोर्वन्द्द फतनिचर ह ुँदै ज्र्ातमरे जाने सडक तनमािर्   
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दशौँ नगर सभाको उपस्स्थतत 
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तसर्िचरण नगरपातिकाको दशौँ नगर सभाको तस्स्वरहरु 
: 

दशौँ नगर सभाका सभाध्र्क्ष एवम ्नगर प्रमखु 

श्री तेजन खनािज्रू् 
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आगामी आ.व. ०७९/०८० को प्रस्तार्वत बजेट कार्िक्रम प्रस्ततु गनुिहुुँदै  

दशौँ नगर सभाका उपाध्र्क्ष एवम ्नगर उपप्रमखु श्री केदारबाब ुवस्नेतज्रू् 

 

दशौँ नगर सभाको कार्िसूची प्रस्ततु गनुिहुुँदै  

प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृत श्री र्वनोद कुमार दाहािज्रू् 
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दशौँ नगर सभािाई सम्बोिन गनुिहुुँदै स्जल्िा समन्वर् सतमतत ओखिढुुंगाका 
प्रमखु श्री तिल्िीराम खनािज्रू् । 

 

दशौँ नगर सभामा उपस्स्थत सभासदज्रू्हरु 
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दशौँ नगर सभामा उपस्स्थत सभासदज्रू्हरु 
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दशौँ नगर सभामा उपस्स्थत सभासदज्रू्हरु 

 

दशौँ नगर सभामा उपस्स्थत कमिचारीज्रू्हरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


