
छैठौं नगय सबाको कामयक्रभ २०७७।३।१० 
 

1. ससद्धिचयण नगयऩासरका ओखरढुङ्गाका प्रभखु एवॊ नगय सबाका अध्मऺ श्री भोहन कुभाय 
 शे्रद्षज्मूको फैठक हरभा आगभन हनुसाथ सफै सबासदहरु, असतसथगण, कभयचायी तथा 
 सञ्चायकभॉहरु आ–आफ्नो स्थानभा उठेय  सम्भान व्मक्त गयी याद्धद्सम धनु फजाइमो । 

2. सम्भान सद्धहतको याद्धद्सम धनु फजे ऩद्ळात ्नगय प्रभखु श्री भोहन कुभाय शे्रद्षज्मूरे सबाप्रसत 
  सम्भान प्रकट गयी छैठौं नगय सबाको सबाध्मऺको आशन ग्रहण गरय सबाराई सम्फोधन 
  गनुय बमो । 
 

सबाध्मऺको सम्फोधन: 
 मस नगयऩासरकाका उऩप्रभखु, 

 नगय सबाका सभस्त सबासदहरु, 
 

      सवयप्रथभ भ नेऩारको सॊद्धवधानको धाया २२३ फभोजजभ गठन बएको मस नगय सबाको 
सोही सॊद्धवधानको धाया २२४ फभोजजभ आज आयम्ब हनु गई यहेको छैठौं नगय सबाको 
अध्मऺता ग्रहण गयी नगय सबाको फैठक औऩचारयक रुऩभा आयम्ब बएको घोषणा गदयछु ।  

  प्रदेश नॊ. १ सयकायफाट जायी गरयएको गाउॉ सबा य नगय सबा सञ्चारनको रासग 
व्मवस्था गनय फनेको ऐन , २०७५ को दपा ३ को उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ नगय 
कामयऩासरकाको ऩयाभशयभा  आज छैठौं नगय सबाको फैठक आव्हान गरयएको व्महोया अवगत 
गयाउन चाहन्छु । 

  सॊद्धवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) रे  “मस सॊद्धवधानको असधनभा यही स्थानीम 
तहको व्मवस्थाऩकीम असधकाय गाउॉ सबा य नगय सबाभा सनद्धहत हनेु ” सोही धायाको उऩधाया 
(२) रे गाउॉ सबा य नगय सबाको व्मवस्थाऩकीम असधकाय अनसूुची -८ य ९ भा व्मवस्था गये 
फभोजजभ स्थानीम तहराई प्राद्ऱ सॊवैधासनक असधकायहरु प्रचरनका रासग द्धवसबन्न स्थानीम ऐन , 

सनमभ, सनदेजशका तथा कामयद्धवसधहरु जायी गयी कामायन्वमनभा ल्माई सद्धकएको  य अरु थऩ 
स्थानीम ऐन, सनमभ, सनदेजशका तथा कामयद्धवसधहरुको भस्मौदा तमायी गने कामय जायी छ ।  

  प्रदेश नॊ. १ सयकायरे फनाएको गाउॉ सबा य नगय सबा सञ्चारन कामयद्धवसध ऐन , २०७५ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) रे  स्थानीम तहको द्धहउॉदे य फषे असधवेशन फषयको दईु ऩटक हनु ु  
ऩने व्मवस्था गये फभोजजभ मो छैठौं नगय सबा फषे असधवेशनको रुऩभा आयम्ब बएको छ । 
मस नगयऩासरकाको आगाभी आसथयक फषय  ०७७/७८ को नीसत , कामयक्रभ तथा फजेट सभेत मसै 
सबािाया ऩारयत गनुय ऩने हुॉदा आज आयम्ब बई असधकतभ दश कामय  ददनसम्भ सञ्चारन हनेु 



नगय सबाको फैठक द्धवशेषत् आगाभी आ.व.को नीसत , फजेट तथा कामयक्रभ उऩयको छरपर 
तथा सनणयमभा केन्रीत हनेु व्महोया जानकायी गयाउॉदछु । 

  अफ भ आगाभी आ.व. ०७७/७८ को मस नगय कामयऩासरकाफाट प्रस्ताव गरयएका नीसत 
तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गदयछु । 

  अन््मभा, नगयको सभग्र द्धवकासभा मोगदान ऩुमायउन ुहनेु याजनीसतक दर , याद्ससेवक, नीजज,  

सहकायी तथा साभदुाद्धमक ऺेत्र , श्रसभक वगय, नागरयक सभाज, आभ सञ्चाय जगत रगामत सम्ऩूणय 
भहानबुावहरुराई हाददयक धन्मफाद ऻाऩन गदयछु । साथै नगयको द्धवकासभा सहमोग ऩु मायउने 
दात ृयाद्स तथा दात ृसॊस्थाराई सभेत धन्मवाद ददन चाहन्छु ।  

  अफ भ मस नगयऩासरकाको आगाभी आ.व.०७७ /७८ को प्रस्ताद्धवत फजेट तथा 
कामयक्रभ नगय  स्तयीम फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा ससभसतका सॊमोजक एवभ ्उऩप्रभखुफाट 
प्रस्ततु हनेु व्महोया जानकायी गयाउॉदछु ।  

  आगाभी आसथयक फषय ०७७ /७८ को रासग प्रस्ताद्धवत नीसत , फजेट तथा कामयक्रभ  भाथी 
दपावाय छरपरका रासग २०७७ असाय १३ , १४, १६ य १९ गते सभसत तोद्धकएको जानकायी 
सबाध्मऺद्राया सबाराई ददएऩसछ नगय सबाको फैठक ऩनु् सभसत २०७७।३।१३ का ददन 
फस्ने गयी फैठक स्थगन गरयमो । 

 

सभसत् २०७७।३।१३ गतेको नगय सबा फैठकको कामयक्रभ ्

  ससद्धिचयण नगयऩासरका ओखरढुङ्गाका प्रभखु एवॊ नगय सबाका अध्मऺ श्री भोहन कुभाय 
शे्रद्षज्मूको फैठक हरभा आगभन हनुसाथ सफै सबासदहरु तथा कभयचायी आ –आफ्नो स्थानभा 
उठेय सम्भान व्मक्त गयी याद्धद्सम धनु फजाइमो । 

1. सम्भान सद्धहतको याद्धद्सम धनु फजे ऩद्ळात ्नगय प्रभखु श्री भोहन कुभाय शे्रद्षज्मूरे सबाप्रसत 
 सम्भान प्रकट गयी आजको वैठकको सबाध्मऺको आशन ग्रहण गनुय  बमो । 

2. सभसत२०७७।३।१० का ददन सबाध्मऺ तथा नगय प्रभखु श्री भोहन कुभाय शे्रद्षज्मूफाट 
 प्रस्ततु गरयएको नीसत तथा कामयक्रभ भासथ दपावाय रुऩभा छरपर बएऩसछ सबासद हरुिाया 
 ददइएको सझुावहरु सभेतराई सभावेश गयी नगयऩासरकाको फाद्धषयक नीसत तथा कामयक्रभ 
 सबाफाट स्वीकृत गरयमो । 

3. सबाध्मऺफाट आ.व.०७७ /७८ को फाद्धषयक नीसत तथा कामयक्रभ स्वीकृत बएको घोषणा 
 गनुय बमो । 



4. प्रदेश नॊ. १ सयकायरे फनाएको गाउॉ सबा य नगय सबा सञ्चारन कामयद्धवसध ऐन , २०७५ को 
 दपा ५८  को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोजजभ मस नगयऩासरकाको चार ुनगय सबा 
 फैठकराई सभसत २०७७ सार असाय १४ गते द्धवहान ११:०० फजे सम्फोधन गरयददन 
 प्रसतसनसध सबाका भाननीम सदस्म श्री  मऻयाज सनुवुायज्मूराई अनयुोध गने सनणयम गरयमो । 

5. छरपरका रासग सभम अबावका कायण नगय सबाको फैठक सनधायरयत तासरका फभोजजभ 
 सभसत २०७७ सार असाय १४ गते फस्ने गयी सबाध्मऺफाट आजको फैठक स्थगन 
 बएको घोषणा गनुय बमो । 
 

सभसत् २०७७।३।१४ गतेको नगय सबा फैठकको कामयक्रभ ्

   ससद्धिचयण नगयऩासरका ओखरढुङ्गाका प्रभखु एवॊ नगय सबाका अध्मऺ श्री भोहन 
कुभाय शे्रद्षज्मूको फैठक हरभा आगभन हनुसाथ सफै सबास दहरु तथा कभयचायी आ –आफ्नो 
स्थानभा उठेय सम्भान व्मक्त गयी याद्धद्सम धनु फजाइमो । 

1. सम्भान सद्धहतको याद्धद्सम धनु फजे ऩद्ळात ्नगय प्रभखु श्री भोहन कुभाय शे्रद्षज्मूरे सबाप्रसत 
सम्भान प्रकट गयी आजको वैठकको सबाध्मऺको आशन ग्रहण गनुय बमो । 

2. सबाध्मऺफाट प्रसतसनसध सबाका भाननीम सदस्म मऻयाज सनुवुायज्मूराई सबाराई सम्वोधन 
गरयददन हनु अनयुोध गनुय बमो । 

3. प्रसतसनसध सबाका भाननीम सदस्म मऻयाज सनुवुायज्मूफाट सबाराई सम्वोधन बमो ।  

4. मस नगयऩासरकाको चार ुनगय सबा फैठकराई आज सभसत  २०७७ सार असाय १४ गते 
द्धवहान ११ :०० फजे सम्फोधन गरयददन ुबएकोभा प्रसतसनसध सबाका भाननीम सदस्म श्री 
मऻयाज सनुवुायज्मूराई धन्मवाद ऻाऩन गने प्रस्ताव ऩारयत गरयमो ।  

5. मस नगयऩासरकाको आगाभी आसथयक फषय ०७७ /०७८ को रासग प्रस्ताद्धवत फजेट तथा 
कामयक्रभ उऩय दपावाय रुऩभा छरपर आयम्ब गरयमो ।  

6. छरपरका रासग सभम अबावका कायण नगय सबाको फैठक सनधायरयत तासरका फभोजजभ 
सभसत २०७७ सार असाय १६ गते फस्ने गयी सबाध्मऺरे आजको फैठक स्थगन बएको 
घोषणा गनुय बमो । 

 

सभसत् २०७७।३।१६ गतेको नगय सबा फैठकको कामयक्रभ ्

ससद्धिचयण नगयऩासरका ओखरढुङ्गाका प्रभखु एवॊ नगय सबाका अध्मऺ श्री भोहन कुभाय 
शे्रद्षज्मूको फैठक हरभा आगभन हनुसाथ सफै सबासदहरु तथा कभयचायीहरु आ–आफ्नो स्थानभा 
उठेय सम्भान व्मक्त गयी याद्धद्सम धनु फजाइमो । 



1. सम्भान सद्धहतको याद्धद्सम धनु फजे ऩद्ळात ्नगय प्रभखु श्री भोहन कुभाय शे्रद्षज्मूरे सबाप्रसत 
सम्भान प्रकट गयी आजको वैठकको सबाध्मऺको आशन ग्रहण गनुय बमो । 

2. सभसत २०७७ सार असाय १० गतेको फैठकभा ऩेश गरयएको फजेट कामयक्रभ उऩय 
छरपरको क्रभभा सबासदहरुफाट उठाइएका प्रद्लहरुको जवाप सम्फजन्धत द्धवषमगत 
ससभसतका सॊमोजकहरुफाट ददइमो । 

3. सहबासग सबासद हरुिाया ददइएको सझुावहरु सभेतराई सभावेश गयी नगयऩासरकाको 
आगाभी आ.व.०७७/०७८ को फाद्धषयक फजेट तथा कामयक्रभ सबाफाट स्वीकृत गरयमो ।  

4. सबाध्मऺफाट आ.व.०७७/०७८ को फाद्धषयक फजेट तथा कामयक्रभ स्वीकृत बएको घोषणा 
गनुय बमो । 

5. प्रदेश नॊ. १  सयकायरे फनाएको गाउॉ सबा य नगय सबा सञ्चारन कामयद्धवसध ऐन , २०७५ 
को दपा ५८ को उऩदपा (१) फभोजजभ मस नगयऩासरकाको चार ुनगय सबा फैठकराई 
सभसत २०७७ सार असाय १९ गते भध्मान्ह १२.०० फजे सम्फोधन गरयददन प्रदेश नॊ. १ 
सयकायका बौसतक ऩूवायधाय द्धवकास याज्मभन्त्री भाननीम अजम्फयफाव ुगरुुङज्मूराई अनयुोध 
गने । 

6. प्रदेश नॊ. १ सयकायरे फनाएको गाउॉ सबा य नगय सबा सञ्चारन कामयद्धवसध ऐन , २०७५ 
को दपा ५८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोजजभ मस नगयऩासरकाको चार ुनगय 
सबा फैठकराई सभसत २०७७ सार असाय १९ गते द्धवहान ११.०० फजे सम्फोधन गरयददन 
जजल्रा सभन्वम ससभसत ओखरढुॊगाका प्रभखु जम फहादयु शे्रद्षज्मूराई अनयुोध गने ।  
 

7. द्धवधेमक प्रस्ततु: 
क) नगय सबाका सबाध्मऺ एवभ ्नगय प्रभखु श्री भोहन कुभाय शे्रद्षरे सबाभा छरपरका 

रासग ऩेश हनेु द्धवधेमकको भस्मौदा प्रस्ततु गनय उऩप्रभखु श्री इच्छा कुभायी गरुुङराइय 
अनभुसत ददन ुबमो । 

ख) सबाध्मऺको अनभुसत सरइय उप्रभखु श्री इच्छा कुभायी गरुुङरे ससद्धिचयण 
नगयऩासरकाको वातावयण तथा प्राकृसतक स्रोतको सॊयऺण सम्फन्धभा फनेको द्धवधेमक, 
२०७७, जशऺा ऐन , २०७५ य  ऩूवायधाय अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 
सॊशोधनका रासग भस्मौदा गरयएको तीन भहरे द्धववयण सबा सभऺ प्रस्ततु गनुयबमो । 

ग) सबा सभऺ ऩेश गरयएको द्धवधेमक य तीन भहरे द्धववयण  उऩय सैिाजन्तक छरपरका 
रासग सहबासग सदस्महरुराइय एक घण्टाको सभम सनधाययण गयीमो य छरपरभा 



उठेका प्रद्लहरुको जवाप ददनका रासग उऩप्रभखुराइय सभम ददइएको व्महोया 
सबाध्मऺरे सबाराइय जानकायी गयाउन ुबमो । 

घ)  द्धवधेमक तीन भहरे द्धववयण उऩय सैिाजन्तक छरपरको क्रभभा उठेका प्रद्लहरुको 
जवाप द्धवधेमक प्रस्तावकफाट ददने कामय सम्ऩन्न बएकोरे प्रस्ततु द्धवधेमक उऩय 
सॊशोधन प्रस्ताव ऩेश गनय चाहने सदस्महरुफाट २४ घण्टासबत्र सॊशोधन प्रस्ताव ऩेश 
गनय सभम प्रदान गरयएको व्महोया सबाध्मऺरे घोषणा गनुय बमो ।  

8.  नगय सबाको फैठक सनधायरयत तासरका फभोजजभ सभसत २०७७ सार असाय १९ गते फस्ने   

गयी सबाध्मऺिाया आजको फैठक स्थगन बएको घोषणा गरयमो । 
 

सभसत् २०७७।३।१९ गतेको नगय सबा फैठकको कामयक्रभ ्

1. ससद्धिचयण नगयऩासरका ओखरढुङ्गाका प्रभखु एवॊ नगय सबाका अध्मऺ श्री भोहन कुभाय 
शे्रद्षज्मूको फैठक हरभा आगभन हनुसाथ सफै सबासद्हरु तथा कभयचायी आ –आफ्नो 
स्थानभा उठेय सम्भान व्मक्त गयी याद्धद्सम धनु फजाइमो। 

2. सम्भान सद्धहतको याद्धद्सम धनु फजे ऩद्ळात ्नगय प्रभखु श्री भोहन कुभाय शे्रद्षज्मूरे सबाप्रसत 
सम्भान प्रकट गयी आजको वैठकको सबाध्मऺको आशन ग्रहण गनुय बमो । 

3. सबाध्मऺफाट जजल्रा सभन्वम ससभसतका प्रभखु जम फहादयु शे्रद्षज्मूराई सबाराई सम्वोधन 
गरयददन अनयुोध गनुय बमो । 

4. जजल्रा सभन्वम ससभसतका प्रभखु जम फहादयु शे्रद्षज्मूफाट सबाराई सम्वोधन बमो ।  

5. मस नगयऩासरकाको चार ुनगय सबा फैठकराई आज सभसत २०७७ सार असाय १९ गते 
द्धवहान ११ :०० फजे सम्फोधन गरयददन ुबएकोभा जजल्रा सभन्वम ससभसतका प्रभखु जम 
फहादयु शे्रद्षज्मूराई धन्मवाद ऻाऩन गने प्रस्ताव ऩारयत गरयमो ।  

6. सबाध्मऺफाट प्रदेश नॊ.१ सयकायका बौसतक ऩूवायधाय द्धवकास याज्मभन्त्री भाननीम 
अजम्फयफाव ुगरुुङज्मूराई सबाराई सम्वोधन गरयददन अनयुोध गनुय बमो । 

7. प्रदेश नॊ.१ सयकायका बौसतक ऩूवायधाय द्धवकास याज्मभन्त्री भाननीम अजम्फयफाव ु
गरुुङज्मूफाट सबाराई सम्वोधन बमो ।  

8. मस नगयऩासरकाको चार ुनगय सबा फैठकराई आज सभसत २०७७ सार असाय १९ गते 
भध्मान्ह १२ :०० फजे सम्फोधन गरयददन ुबएकोभा प्रदेश नॊ. १ सयकायका बौसतक 
ऩूवायधाय द्धवकास याज्मभन्त्री भाननीम अजम्फयफाव ुगरुुङज्मूराई धन्मवाद ऻाऩन गने प्रस्ताव 
ऩारयत गरयमो । 



9. मस नगयऩासरकाको आगाभी आसथयक फषय ०७७ /०७८ को रासग छैठौं नगय सबाफाट 
स्वीकृत फाद्धषयक नीसत , कामयक्रभ तथा फजेटको द्धवस्तारयत सफवयण तऩससर फभोजजभ हनेु 
व्महोया सनणयम गरयमो । 

(क) फाद्धषयक नीसतको द्धवस्तारयत सफवयण  ्
 

‘‘स्वस्थ, स्वच्छ, ससुॊस्कृत, सशुाससत, सभिृ ससद्धिचयण नगय’’ 
आसथयक वषय ०७७।७८ को नीसत तथा कामयक्रभ 

 

मस नगयऩासरकाका उऩप्रभखुज्मू , 

नगय सबाका सबासदज्मूहरु ।  

  मस नगयऩासरकाको छैठौ नगय सबाभा हाम्रो सनभन्त्रणाराई स्वीकाय गयी ऩाल्न ु
बएका असतसथ रगामत सम्ऩूणय  भहानबुावहरुभा ससद्धिचयण नगयऩासरकाको तपय फाट य भेयो 
व्मजक्तगत तपय फाट हाददयक स्वागत तथा असबवादन व्मक्त गदयछु ।  

  ‘‘स्वस्थ, स्वच्छ, ससुॊस्कृत, सशुाससत, सभिृ ससद्धिचयण नगय ’’ बन्ने भूर नायाका साथ 
ससद्धिचयण नगयऩासरकाको नगय प्रभखुको हैससमतरे मस सम्भासनत सबा सभऺ आगाभी 
आसथयक वषय ०७७।७८ को नीसत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय ऩाउदा अ्मन्त गौयवाजन्वत 
बएको छु ।  

  सवयप्रथभ रोकताजन्त्रक गणतन्त्रा्भक याजनैसतक व्मवस्था प्राद्ऱीका रासग द्धवसबन्न 
चयणभा बएको जन आन्दोरन तथा शाजन्तऩूणय आन्दोरनभा आ फ्नो अभूल्म जीवनराई 
फसरदानी ददन ुहनेु आदयणीम वीय शहीदहरुप्रसत हाददयक श्रिाञ्जरी अऩयण गदयछु । साथै मस 
आन्दोरनको कदठन ऩरयजस्थसतहरुभा ऩसन ्माग य नेतृ् व प्रदान गनुय हनेु आदयणीम अग्रज 
याजनीसतऻहरु प्रसत उच्च सम्भान व्मक्त गदै मस घडीभा मगुकवी ससद्धिचयण शे्रद्ष सभेतराई 
स्भयण गनय चाहन्छु ।  

  हार द्धवद्वभा डयराग्दो भहाभायीको रुऩभा पैसरएको कोयोना बाइयस ( COVID-19) 
का कायण देशसबत्र य देशफाद्धहय ज्मान गभुाउ न ुबएका  नेऩारीहरु प्रसत बावऩूणय श्रिाञ्जरी 
अऩयण गदयछु । कोयाना बाइयसको सॊक्रभणभा ऩयी उऩचाय गयाइयहन ुबएका सम्ऩूणय 
नेऩारीहरुको शीघ्र स्वास््म  राबको काभना गदै ( COVID-19) को सॊक्रभण  सनमन्त्रणभा मस 
नगयऩासरकारे चारेका कदभहरुभा अग्रऩॊजक्तभा यहेय सेवा तथा सयुऺा प्रदान गनुय हनेु स्थानीम 
प्रशासन, सयुऺाकभॉ, सम्ऩूणय स्वास््मकभॉ , सयसपाइयकभॉ, एम्फरेुन्सका चारक तथा भहाभायी 
योकथाभ तथा सनमन्त्रणभा खद्धटने सम्ऩूणय कभयचायी तथा नगयफासी दाजबुाई तथा दददी 
वद्धहनीहरुको उच्च प्रशॊसा गदयछु ।  



  (COVID-19) को योकथाभ य सनमन्त्रणका रासग द्धवसबन्न सयुऺाका साभग्रीहरु भास्क , 

स्मानीटाइजय, ग्रोभ्स, थभयर गन , साफनु आदद साभग्रीहरु उऩरब्ध गयाइददन ुहनेु सॊघीम 
स्वास््म भन्त्रारम , स्वास््म द्धवबाग , प्रदेश साभाजजक द्धवकास भन्त्रारम रगा मत सम्ऩूणय 
सॊघ/सॊस्था य भहानबुावहरु प्रसत कृतऻता सद्धहत हाददयक धन्मवाद व्मक्त गदयछु । ्मसैगयी 
मस नगयऩासरकाभा वसोवास गने असॊगदठत ऺेत्रभा यहेका काभदाय , द्धवऩन्न वगय य साभाजजक 
ऺेत्रका सेवा ददन ुऩने नागरयकहरुराई खाद्य साभग्री य अन्म याहतका साभग्रीहरु उऩरव्ध 
गयाउन ुहनेु सॊघ /सॊस्था य व्मजक्तहरुराई सभेत धन्मवाद ददन चाहन्छु । ्मसैगयी मस 
नगयऩासरका जस्थत कोयोना सॊक्रभण  सनमन्त्रण तथा उऩचायका रासग स्थाऩना गरयएको प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोषभा यकभ उऩरव्ध गयाई सहमोग गनुयहनेु नगयऩासरकाका जनप्रसतसनसध , 

कभयचायी, जशऺक तथा वदु्धिजीवी रगामत सम्ऩूणय सॊघ /सॊस्थाहरु प्रसत आबाय व्मक्त गदै मस 
द्धकससभको भहान कामयको रासग हाददयक धन्मवाद ददन चाहन्छु । मस्तो कदठनको घडीभा 
क्वायेन्टाइन सनभायणका रासग बवन उऩरव्ध गयाई सहमोग गनुय हनेु ओखरढुॊगा क्माम्ऩस , 

सगयभाथा जनता भा.द्धव. य रुम्जाटाय भा.द्धव. राई धन्मवाद ददन चाहन्छु ।   

नगय सबाका सदस्मज्मूहरु, 

  आगाभी आसथयक वषयको फजेट , नीसत तथा कामयक्रभ तजुयभा गदाय भैरे नेऩारको 
सॊद्धवधान, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ , सॊघ तथा प्रदेशफाट जायी बएका द्धवसबन्न ऐन , 

सनमभावरी, सनदेजशका, कामयद्धवसध, ऩरयऩत्र तथा द्धवसबन्न सभमभा प्राद्ऱ सनदेशनहरु , नगयसबाफाट 
ऩारयत बएका द्धवसबन्न ऐन तथा कामयऩासरकाफाट ऩारयत बएका सनमभावरी , कामयद्धवसध, 

सनदेजशका, आवसधक मोजना , जनप्रसतसनसधको हैससमतरे द्धवसबन्न कामयक्रभ तथा स्थानहरुभा 
व्मक्त गयेका प्रसतफिता , नागरयक सभाजसॉगको छरपर देजख वडास्तय हुॉदै फजेट तथा 
कामयक्रभ तजुयभा ससभसतसम्भका चयणभा बएका छरपर , द्धवसबन्न सॊघ/सॊस्था य सनजीऺेत्रवाट 
प्राद्ऱ सझुाव तथा नगय कामयऩासरका फैठकभा बएका सनणयमहरुराई भखु्म आधायको रुऩभा 
सरएको छु ।  

  मसै सन्दबयभा आ.व. ०७७।७८ को वजेट , नीसत तथा कामयक्रभको उद्देश्म एवॊ 
प्राथसभकता सनम्न अनसुाय बएको व्महोया सम्भासनत सबा सभऺ प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

उद्देश्महरु  ्

1. सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु अनदुान , नगयसबत्र यहेका स्थानीम स्रोत साधन तथा 
याजद्वको ऩद्धहचान य ऩरयचारन गयी नगयको आसथयक सभिृी हाससर गने, 



2. नगयवासीहरुको जीवनस्तय सधुाय गनय आधायबतू आवश्मकताहरुको ऩरयऩूसतय गदै गरयफी 
न्मूनीकयणभा जोड ददने, 

3. (COVID-19) को सॊक्रभण योकथाभ,सनमन्त्रण तथा उऩचायराई जोड ददने, 

4. सावयजसनक, सनजी य सहकायी ऺेत्रराई प्रो्साद्धहत गदै बौसतक , साभाजजक य ऩूवायधाय 
द्धवकासभा जोडददई सम्भनु्नत सदुृढ य दीगो अथयतन्त्रको सनभायण गने, 

5. ऩमयटन ऺेत्रको ऩूवायधाय द्धवकास गयी आसथयक भेरुदण्डको रुऩभा ऩमयटन ऺेत्रको द्धवकास 
गने, 

प्राथसभकताहरु  ्

1. (COVID-19) को सॊक्रभणराई योकथाभ य उऩचायको भाध्मभफाट गयी कोसबड–१९ यद्धहत 
नगयऩासरकाको फनाउने, 

2. नगयसबत्रको जशऺा , स्वास््म, आवास य योजगायी जस्ता आधायबतू भानवीम आवश्मक ता 
ऩरयऩूसतय गने य ्मस्ता ऺेत्रहरुको द्धवकास य प्रवियन गने, 

3. (COVID-19) को कायण द्धवदेशफाट पद्धकय एका तथा योजगाय गभुाएकाहरुराई नमाॉ 
योजगायीको सजृना गने, 

4. उच्च य दीगो आसथयक फदृ्धिदय हाससर गनय कृद्धष , ऩमयटन, जरस्रोत य उद्योगका ऺेत्रभा ऩूॉजी 
ऩरयचारन गने, 

5. आसथयक,बौसतक य साभाजजक ऩूवायधायको द्धवकास गयी सभिृ नगयऩासरका फनाउने 
असबमानराई गसत ददन सडक , ससॊचाई, जरद्धवद्यतु जस्ता ऺेत्रहरुको सनभायण , द्धवकास य 
द्धवस्ताय गने, 

6. सशुासन, ऩायदशॉता य जवापदेहीता बन्ने असबप्रामका साथ आभ नगयफासीराई सछटो 
छरयतो, गणुस्तयीम य ऩरयणाभभूखी सेवा प्रदान गने, 

7. जरवाम ुअनकूुरन , ऩमायवयणीम सॊयऺण य द्धवऩद् व्मवस्थाऩन तथा न्मूनीकयण सम्फन्धी 
कामयहरु गने, 

8. रैद्धङ्गक सभानता य साभाजजक सयुऺा कामभ गने । 

9. ऐसतहाससक, ऩयुाताज्वक, धासभयक य साॉस्कृसतक कृ्रमाकराऩको भाध्मभफाट बाषा, करा य 
साद्धह्मको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गने । 
 

वाद्धषयक नीसत तजुयभाको क्रभभा अवरम्फन गरयएका द्धवसध, ऩिसत तथा आधायहरु् 
1. नेऩारको सॊद्धवधानरे ऩरयरजऺत गयेका सनदेशक ससिान्त तथा नीसतहरु य स्थानीम तहको 

असधकाय ऺेत्रसबत्र सॊद्धवधानको धाया ५७ (४) , २१४ (२) , २२१ (२) य २२६ (१) 



अन्तगयत अनसूुची ८ य ९ भा व्मवस्था गरयएका असधकाय ऺेत्रहरु , नगयऩासरकाको 
आवसधक मोजना, 

2. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा बएका व्मवस्थाहरु, 

3. दीगो द्धवकासका रक्ष्म तथा सॊघीम सयकाय कामोजनाको आधायऩत्र , प्रदेश सयकाय का 
मोजनाको आधायऩत्र य याद्धद्सम मोजना आमोगरे सनधाययण गयेका प्रभखु ऺेत्रहरु, 

4. टोर/वडास्तयीम मोजना तजुयभा बेरा , द्धवषमगत ससभसत य फजेट , कामयक्रभ तथा मोजना 
तजुयभा ससभसतको ससपारयस, 

5. याजद्व ऩयाभशय ससभसत तथा स्रोत अनभुान तथा फजेट ससभा सनधाययण ससभसतका सनणयमहरु, 

6. द्धवकास य नगयवासीका सभसाभाद्धमक भदु्दाहरु  साभाजजक सयुऺा , ददगो द्धवकास , जरवाम ु
ऩरयवतयन, द्धवऩद् व्मवस्थाऩन , खाद्य तथा ऩोषण सयुऺा , रैद्धङ्गक सशक्तीकयण तथा सभावेशी 
द्धवकास, फारभैत्री य वातावयणभैत्री स्थानीम शासन , आधायबतू स्वास््म , ऩूणय साऺयता , ऩूणय 
खोऩ, ऊजाय सॊकट रगामतका अन्तय सम्फजन्धत द्धवषमहरु । 
 

मोजना तथा कामयक्रभ छनौटका आधायहरु  ्

1. आसथयक द्धवकाससॉग सम्फजन्धत (कृद्धष, ऩशऩुारन, जसडफटुी, नगदेवारी, सडक, उद्योग, ऩमयटकीम 
भागय, खानेऩानी, द्धवद्यतु) आदद, 

2. सफदेशवाट पद्धकय एका मवुा तथा COVID-19 को कायण योजगाय गभुाएकाहरुराई  
सम्फोधन गयी योजगायीको सजृना हनु सक्ने मोजना कामयक्रभहरु, 

3. स्वास््म य जशऺाको गणुस्तयभा असबफदृ्धि हनेु कामयक्रभहरु, 

4. अऩाङ्ग, जेद्ष नागरयक , भद्धहरा, द्धकशोयद्धकशोयी तथा फारफासरकाहरु राबाजन्वत हनेु 
द्धकससभका कामयक्रभहरु, 

5. वातावयण सॊयऺण तथा प्रफियन सम्फन्धी कामयक्रभहरु, 

6. द्धवऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजना तथा कामयक्रभहरु , 

7. क्रभागत तथा नगयका यणनीसतक मोजना तथा कामयक्रभहरु। 

  भासथ उजल्रजखत नीसतगत उद्देश्म , प्राथसभकता, द्धवसध तथा ऩिसतको आधायभा मस 
नगयऩासरकाफाट आगाभी आ.व.०७७/७८ भा कामायन्वमन गरयने फाद्धषयक नीसत तथा कामयक्रभ 
देहाम फभोजजभ हनेुछ, 
 
 
 
 



(क) कृद्धष तथा ऩश ुसेवा  ्

1. नगयऺेत्रभा यहेका अगवुा कृषकहरुको रगत तमाय गयी सनजहरुराई कृद्धष असबमन्ताको 
रुऩभा ऩरयचारन गने व्मवस्था गरयनेछ, 

2. कृद्धष ऩेशाभा सॊरग्न व्मजक्तहरुको सभूह फनाई सभूहभा आवि कृषकहरुराई 
नगयऩासरकाफाट खटाइने प्राद्धवसधक कभयचायीहरु य नगय जस्थत अगवुा कृषकहरुफाट घमु्ती 
तारीभ सञ्चारन गने व्मवस्था सभराइनेछ, 

3. यसामसनक भर य द्धवषादीको प्रमोगराई दरुु्साद्धहत गयी प्राङ्गारयक भर य जैद्धवक सफषादीको 
उ्ऩादन तथा प्रमोगराई प्रो्साद्धहत गरयनेछ, 

4. कृषकहरुफाट उ्ऩाददत हरयमो तयकायीको फजायीकयणका रासग तोद्धकएको सभथयन भूल्मभा 
उ्ऩादनस्थर फाटै खरयद गयी सदयभकुाभ फजाय रगामत नगयका भखु्म -भखु्म फजायहरुभा 
काउन्टय खोरी सफक्री गनय सहकायी सॊस्थाको छनौट ग रयनेछ । छनौटभा ऩयेका सहकायी 
सॊस्थाराई व्मवस्थाऩन अनदुानको रुऩभा सनजद्ळत यकभ उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गरयनेछ, 

5. अन्नफारी तथा परपूर उ्ऩादनको हनेु सम्बाद्धवत ऺेत्रहरुको ऩद्धहचान गयी उन्नत वीउ , 

वेनाय, प्रद्धवसध य भरको प्रमोगफाट ‘एक गाउॉ एक कृद्धष उ्ऩादन ’ को नीसत कामायन्वमन 
गरयनेछ, 

6. वैदेजशक योजगायीको अवसय टुट्न गई घय पद्धकय एका य अन्म वेयोजगाय मवुाहरुराई 
कयाय खेती , चक्राफन्दी य साभदुाद्धमक खेती तथा मवुा रजऺत ऩशऩुॊऺी फजाय प्रवियन 
कामयक्रभभा आवि गयाउन मवुा स्वयोजगाय घमु्ती  कोषको स्थाऩना गयी सञ्चारनभा 
ल्माइनेछ, 

7. खफुयजा, भेवा, बईुकटहय, सनु्तरा, कागती, जनुाय, सरची, आॉऩ य केया जस्ता परपूर , फेसाय, 

खसुायनी, अदवुा जस्ता भसराजन्म य हरयमो तयकायी रगामतका नगदेवारी उ्ऩादनका 
रासग सम्बाव्म स्थानको सनधाययण गयी ्मस्ता ऺेत्रका कृषकहरुराई नगदेवारी , तयकायी 
तथा परपूर उ्ऩादन गनय उन्नत वीउ वेनाय तथा प्राद्धवसधक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ, 

8. भाटो ऩयीऺणको दामया द्धवस्ताय गनुयका साथै फाॉझो जग्गा य नदी उकासफाट आएको 
जग्गा आवाद गनय प्रो्साद्धहत गयी वगय खेती प्रणारीको सरुुवात गरयनेछ, 

9. आधसुनक तथा व्मवसाद्धमक भौयीऩारन गनय कृषकहरुराई प्रो्साद्धहत गरयनेछ, 
10. ऩश ुसफभाको दामया द्धवस्ताय गनय सम्फजन्धत कृषकहरुराई असबभूखीकयण गरयने य 

सम्बाद्धवत ऩश ुयोगको योकथाभ तथा उऩचाय सेवाराई प्रबावकायी वनाइनेछ, 



11.  स्थानीम ऩशऩुॊऺी सॊयऺण , प्रवियन य नद्ऴ सधुाय कामयक्रभराई द्धवस्ताय गयी व्मवसाद्धमक 
ऩशऩुारनका रासग ऩशऩुॊऺी ऩकेट ऺेत्र सनधाययण गरयनेछ, 

12.  बेडाऩारनका रासग रुम्जाटाय रगामतका स म्बाद्धवत ऺेत्रभा बेडाऩारन ब्मवसामराई 
प्रो्साहन गरयनेछ, 

13.  स्थानीम बेडाफाट उ्ऩाददत ऊनराई प्रशोधन गने सम्फन्धी सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ, 
14.  व्मावसाद्धमक रुऩभा ऩशऩुारन गने कृषकहरुको छनौटका रासग रुज ुसूची ( Check list) 

को आधायभा ऩद्धहचान गयी उ्ऩादन नसतजा वभोजजभ सहमोग गने व्मवस्था गरयनेछ, 
15.  घाॉसफारी रगाउने कामयराई प्रो्साद्धहत गयीनेछ  य उन्नतजातका ऩशऩुारनराई प्रो्साहन 

अनदुान ददने व्मवस्था सभराइनेछ, 
16.  नगयजस्थत भास ुऩसरहरुको अनगुभन कामयतासरका फनाई सनमसभत अनगुभन गने 

व्मवस्था गरयनेछ, 
17.  व्मवसाद्धमक रुऩभा गरयने वेभौसभी तयकायी खेतीका रासग ससॊचाई सदु्धवधा ऩु मायउन 

सॊबाव्मता य उऩमकु्तताको आधायभा अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ, 
18.  कृद्धष ऩेशाभा सॊरग्न वास्तद्धवक कृषकहरुको सफवयण सॊकरन तथा कृषक वगॉकयणको 

आधाय तमाय गयी कृषक ऩरयचमऩत्र सफतयण कामय दात ृसनकाम तथा सयोकायवाराहरु  

सॉगको सभन्वमभा गरयनेछ ।  

(ख) ऩमयटन  ्

1. नगयऩासरकाराई ऩमयटकीम गन्तव्मको रुऩभा द्धवकास गदै ऩमयटक आगभनराई प्रो्साद्धहत 
गरयने छ, 

2. ऩमयटन प्रवियनका सम्बाद्धवत ऺेत्रहरुको ऩद्धहचान गयी आन्तरयक तथा फाह्य ऩमयटक रजऺत 
‘होभस्टे’ अवधायणा कामायन्वमन गनय प्रो्साद्धहत गरयनेछ, 

3. रुम्जाटाय सफभानस्थरफाट देउयारी टोड्के य ओखरढुङ्गा सदयभकुाभफाट टोड्के सोर ु
सल्रेयी हुॉदै सवोच्च जशखय सगयभाथा जाने ऩमयटकीम ऩदभागयको स म्बाव्मता अध्ममनको 
रासग आवश्मक ऩहर गरयनेछ, 

4. ऐसतहाससक स्थर ओखरढुङ्गा, मगुकद्धव ससद्धिचयण शे्रद्षको प्रसतभास्थर , स्रद्शाऩाकय , नगयऩाकय , 
भ्मू टावय , कडेंनीगढी, रुम्जाटाय गमु्फा , नसरडाॉडा, झाॉक्रीढुङ्गा, द्धवगटुक्साय, जन्तयखानी, सद्धहद 
स्भसृतऩाकय  थाभडाॉडा , चम्ऩादेवी सद्धहतका धासभयक ,साॉस्कृसतक तथा ऩमयटकीमस्थरको रुऩभा 
ऩद्धहचान बएका ऺेत्रराई नगयको ऩमयटकीम स्थरको रुऩभा द्धवकास गयीनेछ, 

 



(ग) उद्योग तथा वाजणज्म्   
1. नगयऩासरकाको वडा नॊ. ६ जस्थत नसरडाॉडा साभदुाद्धमक वनराई साना तथा घयेर ु

उद्योगका रासग कच्चा ऩदाथय उ्ऩादन ऺेत्रको रुऩभा द्धवकास गरयनेछ, 
2. नगय ऺेत्रसबत्र साना तथा घयेर ुउद्योग स्थाऩना गनय सनजीऺेत्रराई प्रो्साद्धहत गरयनेछ ।   

(घ) सहकायी तथा द्धवजिम ऺेत्र  ्

1. कृद्धष, उद्योग य सेवाको ऺेत्रभा सहकायीको भाध्मभफाट योजगायी ससजयना गयी उ्ऩादन 
फदृ्धि गरयनेछ, 

2. प्र्मेक वडाभा १ भद्धहरा सहकायी सॊस्था स्थाऩना गयी सञ्चारन गनय प्रो्साहन गरयनेछ, 
3. सहकायी सॊघ /सॊस्थाका ऩदासधकायी , कभयचायीहरुराई सहकायी व्मवस्थाऩन तथा 

उद्यभशीरता य द्धवकास सम्फन्धी तारीभ ददने व्मवस्था सभराइने छ, 
4. कृद्धषसॉग सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाहरुको सॊस्थागत ऺभता द्धवकास गयी कामयदऺता 

असबफदृ्धि गरयने छ, 
5. नगयऺेत्र सबत्रका सहकायी सॊस्थाहरु भध्मे सनजरक्रम सहकायी सॊस्थाहरुको ऩद्धहचान गयी 

्मस्ता सॊस्थाहरुको दताय खायेज गने प्रद्धक्रमा अजघ फढाइनेछ । 

(ङ) जशऺा्  

1. COVID-19 को जोजखभराई भध्मनजय गदै द्धवद्यारम नखरेु सम्भको रासग वैकजल्ऩक 
जशऺण ससकाई सहजीकयण कामयराई नगयऺेत्रभा प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन 
गरयनेछ, 

2. COVID-19 रगामत द्धवसबन्न सरुवा योग तथा बाइयस सम्फन्धी द्धवद्यारमस्तयभा 
सचेतनाभूरक कामयक्रभहरु सञ्चारन गने व्मवस्था गरयनेछ, 

3. द्धवद्याथॉ सॊख्मा तथा बगूोरको आधायभा द्धवद्यारमराई एकीकयण ( Merge) गने नीसत 
अवरम्वन गरयनेछ । 

4.  जशऺक दयवन्दी सभरान गदाय प्रस्ताद्धवत भा.द्धव.हरुराई प्राथसभकता ददइनेछ, 
5. तल्रो तहभा कामययत भासथल्रो तहको शैजऺक मोग्मता बएका जशऺकहरुराई भासथल्रो 

तहको द्धवद्यारमभा सरुवा गने व्मवस्था सभराइय ऩठन ऩाठनराई व्मवजस्थत वनाइनेछ, 
6. द्धवद्यारमभा अध्ममनयत छात्राहरुका रासग प्रबावकायी रुऩभा सनशलु्क स्मासनटयी प्माड 

द्धवतयण गरयनेछ, 
7. स्थानीम ऩाठ्यक्रभको सनभायण गयी आगाभी शैजऺक वषय २०७८ देजख रागू गरयनेछ, 



8. नगयऩासरकासबत्रका साभदुाद्धमक द्धवद्यारमभा सञ्चासरत प्राद्धवसधक धायको कऺाभा 
अध्ममन गने द्धवद्याथॉहरुभध्मे अऩाङ्गता , दसरत य आददवासी /जनजासत,असत द्धवऩन्न तथा 
जेहेन्दाय जम्भा तीन जना द्धवद्याथॉ छनौट गयी छात्रवजृि उऩरब्ध गयाइनेछ, 

9. द्धवद्याथॉ सॊख्मा , शैजऺक गणुस्तय , कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा द्धवद्यारम य 
जशऺहहरुराई प्रो्साद्धहत गने नीसतको अवरम्फन गरयनेछ, 

10. साभदुाद्धमक द्धवद्यारमभा रयक्त कयाय जशऺक तथा कभयचायीहरुको छनौटका रासग 
गठन हनेु छनौट ससभसतका ऩदासधकायीहरुराई कामयऩासरकारे तोके फभोजजभको बिा 
रगामतका अन्म खचय नगयऩासरकाफाटै व्महोने व्मवस्था गरयनेछ, 

11. नेऩार सयकायको आसथयक सहमोगभा द्धवद्यारमफाट उऩरब्ध गयाइने ददवा खाजा 
रजऺत वगयका द्धवद्याथॉहरुराई स्थानीमस्तयभा उऩरब्ध हनेु खाद्यवस्तभुा आधारयत यही 
ददवा खाजाको प्रवन्ध गने   व्मवस्था गरयनेछ । 

(च) स्वास््म  ्

1. सन:शलु्क सफतयण गने बनी नेऩार सयकायरे तोकेका औषधी  तथा औषधीजन्म 
साभानहरु नगयऩासरका अन्तगयतका सफै स्वास््म सॊस्थाहरुफाट सहज रुऩभा उऩरब्ध 
हनेु व्मवस्था गरयनेछ, 

2. कोसबड-१९ को सॊक्रभण योकथाभ तथा सनमन्त्रणको रासग अ्मावश्मक औषधी तथा 
औषसधजन्म साभाग्रीहरुको ऩमायद्ऱ रुऩभा आऩूसतयको व्मवस्था सभराइनेछ, 

3. द्धऩ.सस.आय/आय.सड.द्धट.ऩयीऺण कामयराई थऩ प्रबावकायी फनाउन ऩहर गरयनेछ, 
4. कोसबड-१९ रगामतका अन्म सॊक्राभक योगहरुको सॊक्रभण योकथाभ तथा सनमन्त्रणको 

रासग जनद्धहतभा जायी गरयने सन्देशहरु स्थानीम सञ्चाय भाध्मभहरुफाट प्रसायण गने 
व्मवस्था सभराइनेछ, 

5. आइसोरेसन य क्वायेन्टीन कऺका फेडराई आवश्मकता अनसुाय द्धवस्ताय गरयनेछ, 
6. कोसबड-१९ को सॊक्रभण व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्वास््मकभॉहरु य भद्धहरा स्वास््म 

स्वमॊसेद्धवकाहरुवीच असबभखुीकयण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ, 
7. खोऩ सेवा य गाउॉघय जक्रसनक सेवाराई थऩ प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ , 
8. शहयी स्वास््म केन्रहरुको सेवाराई प्रबावकायी य आवश्मकताको आधायभा द्धवस्ताय 

गदै रसगनेछ, 



9. योग ऩद्धहचानका रासग स्थानीम स्वास््म सॊस्था भापय त ्सञ्चारन गरयएको ल्माव सेवाराई 
सनयन्तयता ददइनेछ य प्रबावकायीताका आधायभा अन्म स्वास््म चौकीहरु भापय त ्सभेत 
सेवा सञ्चारन गने व्मवस्था सभराउॉदै रसगनेछ, 

10. वाडय नॊ.२ को ठुराछाऩभा १५ शैय्मा ऺभताको अस्ऩतार स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ, 
11. वसथयङ सेन्टयहरुभा हनेु सयुजऺत प्रसतुी सेवाराई प्रो्साहन गने य घयभा हनेु प्रसतुी 

सेवाराई सनरु्साद्धहत गरयनेछ, 
12. सने तथा नसने योगको फायेभा जनप्रसतसनधीहरु , स्वास््मकभॉहरु य भद्धहरा स्वास््म 

स्वमॊसेद्धवकाहरुफीच अन्तद्धक्रय मा कामयक्रभ सञ्चारनको व्मवस्था सभराइने छ, 
13. भद्धहरा स्वास््म स्वमॊ  सेद्धवकाको भाध्मभफाट स्वास््म द्धवभा कामयक्रभराई थऩ 

प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गरयनेछ, 
14. नगय ऺेत्रसबत्र यहेका द्धवऩन्न , जेहेन्दाय तथा अशक्तहरुराई एच.ए. , स्टाप नसय , ल्माफ 

टेजक्नससमन, अससस्टेन्ट इजञ्जसनमय  द्धवषमहरु अध्ममन गनय प्रो्साद्धहत गने नीसत 
अवरम्वन गरयनेछ, 

15. सफसबन्न NGO/INGO हरुफाट नगय ऺेत्रभा सञ्चारन गने कामयक्रभहरु नगयऩासरकाको 
सभन्वम य स्वीकृसतभा भात्र सञ्चारन गने व्मवस्था गरयनेछ, 

16. भद्धहरा स्वास््म स्वमॊ  से द्धवकाहरुराई साद्धवकभा ददइदै आएको प्रो्साहन यकभराई 
सनयन्तयता ददइनेछ, 

17. औषधीजन्म जडीवटुीहरुको अध्ममन तथा प्रमोग ,मोग जशऺा य मोग जशद्धवय 
कामयक्रभराई सनयन्तयता ददइनेछ । 
 

(छ) भद्धहरा, वारवासरका तथा ज्मेद्ष नागरयक  ्

1. फारफासरका तथा द्धकशोय द्धकशोयीहरु रजऺत असतरयक्त द्धक्रमाकराऩहरु सञ्चारनको 
भाध्मभफाट फौद्धिक द्धवकासभा जोड ददइनेछ, 

2. भद्धहरा, फारफासरका, द्धकशोयद्धकशोयी, ज्मेद्ष नागरयक य अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुभा हनेु 
द्धहॊसा अन््मका रासग सनयोधा्भक तथा उऩचाया्भक द्धक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ, 

3. नगयऺेत्र सबत्रका असहाम , अनाथ, ससु्त भनजस्थती  तथा सॊयऺक द्धवहीन फारवासरका  
हरुको ऩद्धहचान गयी उसनहरुको सॊयऺणका रासग कामयद्धवसध वनाई कामायन्वमनभा 
ल्माइनेछ, 

4. रैद्धङ्गकभैत्री सूचक तमायी तथा कामायन्वमनको भाध्मभफाट नगयराई रैद्धङ्गकभैत्री फनाउन 
ऩहर गरयनेछ, 



5. सयोकायवाराहरुसॉगको सहकामयभा फारद्धववाह , भानव फेचद्धवखन तथा ओसायऩसाय , 

रैद्धङ्गक द्धहॊसा,मौन द्धहॊसा सनमन्त्रण सम्फन्धी द्धवसबन्न कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ, 
6. रैसगक द्धहॊसा न्मूनीकयण असबमानभा सवै वडाभा ऩरयचासरत भनोसाभाजजक 

कामयकतायहरुको सेवाराई सनयन्तयता ददईनेछ, 
7. फारभैत्री स्थानीम शासनको नीसतराई कामायन्वमन गरयनेछ, 
8. भद्धहराहरुको आसथयक रुऩान्तयणका रासग भद्धहरा सहकायीहरु भापय त ्साझा व्मवसाम 

सञ्चारनका रासग प्रो्साद्धहत गयी उद्यभजशरता द्धवकासभा जोड ददईनेछ, 
9. सयोकायवाराहरुसॉगको सभन्वम य साझेदायीभा सभदुामभा आधारयत ऩनु् स्थाऩना 

कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ, 
10. अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको प्रकृसत य रुची अनसुायका सीऩभूरक य व्मावसाद्धमक 

तासरभ प्रदान गयी योजगायीका अवसयभा ऩहुॉच द्धवस्ताय तथा स्वयोजगायको अवसय 
ससजयना गनय घमु्तीकोषको व्मवस्था गरयनेछ, 

11. कोयोना बाइयस कोसबड-१९ तथा अन्म भहाभायीको कायण वैदेजशक योजगायीफाट 
आफ्नो घय पद्धकय एका द्धवऩन्न तथा जोजखभमकु्त भद्धहराहरुराई रजऺत गयी द्धवसबन्न 
सीऩभरुक तासरभको व्मवस्था गरयनेछ, 

12. “द्धवऩदको वेरा जद्धहरे , जोजखभभा यहेका सभहु ऩद्धहरे ” बन्ने नायाराई आ्भसात गयी 
द्धवऩद्को जोजखभफाट फढी प्रबाद्धवत हनेु गबयवती , सु् केयी भद्धहराहरुराई आवश्मकताभा 
आधारयत स्वास््म तथा ऩोषण साभग्री सहमोग कामयक्रभराई सनयन्तयता ददइनेछ, 

13. ज्मेद्ष नागरयक य अऩा ङ्गता बएका व्मजक्तभा देजखने अल्जाइभय , स्ऩाइनरकडय इन्जयुी , 

अद्धटजभ, ऩाद्धकय न्सन जस्ता योगहरुको फायेभा सचेतना जगाउने कामयक्रभ स ञ्चारन 
गरयनेछ, 

14. ज्मेद्ष नागरयकहरुको रासग भनोयञ्जन तथा अनबुव आदान /प्रदानका रासग ददवासेवा 
केन्र खोरी सञ्चारनभा ल्माइने य केन्रभा यहने ज्मेद्ष नागरयकहरुको सन :शलु्क 
स्वास््म ऩयीऺण गरयनेछ, 

15. द्धवऩन्न एकर ऩरुुषको त्माङ्क सॊकरन गरयनेछ, 
16. द्धहॊसा ऩीसडतहरुराई आमआजयन तारीभको व्मवस्था सभराइनेछ, 
17. सयोकायवाराहरुसॉगको सभन्वम तथा सहकामयभा कोसबड -१९ रगामतका कायण 

भनोसाभाजजक सभस्माभा ऩयेका व्मजक्त रगामतका अन्म असहज भृ् म ुतथा आ्भा  



ह्माको फढ्दो प्रवजृिको कायण ऩिा रगाई उक्त कामयराई सनरु्साद्धहत गनय 
अनसुन्धाना्भक य सचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ, 

18. श्रीभान वेऩिा बएको ५ वषय बन्दा फढी सभम व्मती त बएका, श्रीभानरे ्मागी अरऩत्र 
 ऩयेका असहाम भद्धहराहरुको त्मा ङ्क सॊकरन गयी आवश्मकता अनसुायको सीऩ तथा 
 योजगायभूरक एवभ ्साभाजजक सयुऺाका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

(ज) सॊस्कृसत प्रवियन् 
1. नगयवासी सफै जातजासत /सभदुामहरुको आ –आफ्नो भौसरक बाषा , सॊस्कृसत तथा 

ऩयम्ऩयाहरुको जगेनाय एवभ ्साॊस्कृसतक ऩद्धहचानको सॊयऺणका रासग ऩहर गरयनेछ, 
2. रोऩोन्भखु अवस्थाभा यहेको जन्तयखानीको भगय , रुम्जाटायको गरुुङ य ओखरढु ङ्गा 

फजायको नेवाय बाषा ससकाईको द्धवकासका रासग ऩहर गरयनेछ, 
3. सफै सभदुामको धासभयक य साॊस्कृसतक भूल्म य भान्मताको सम्भान गने वातावयण 

सजृना गरयने छ, 
4. करा य साद्धह्मको ससजयना तथा प्रव ियन गनय  द्धवसबन्न कृमाकराऩहरु सञ्चारन गने 

व्मवस्था गरयनेछ ।  

(झ) खानेऩानी तथा सयसपाई  ्

1. नगयका सफै ऺेत्रभा स्वच्छ खानेऩानीको सेवा उऩरब्ध गयाउन आवश्मक व्मवस्था 
गरयनेछ, 

2. नगयवासीभा आधायबतू स्तयको सयसपाई तथा शौचारम सदु्धवधाको ससुनजद्ळत गरयनेछ, 
3. नगयऩासरकाराई ३ वषयसबत्र ऩूणय सयसपा इयमकु्त नगय घोषणा गनय आवश्मक तमायी 

गरयनेछ, 
4. सावयजसनक स्थरहरुको सयसपाई तथा सॊयऺण कामयक्रभ कामायन्वमनभा ल्माइनेछ, 
5. नगयऩासरकाका द्धवसबन्न वडाभा सञ्चारनभा यहेका सहरगानीका मोजनाहरुको 

कामायन्वमनराई सनयन्तयता ददइनेछ, 
6. सदयभकुाभको खानेऩानी द्धवतयण प्रणारीराई व्मवजस्थत रुऩभा सञ्चारन गनय मोजना 

फनाई कामायन्वमनभा ल्माइनेछ, 
7. नगयजस्थत द्धवसबन्न खानेऩानी उऩबोक्ता ससभसतहरुराई नगय भातहतभा ल्माइनेछ, 
8. सयोकायवाराहरुसॉगको सभन्वमभा खानेऩानी भहशरुको दय सनधाययण गरयनेछ । 

 
 
 



(ञ) साभाजजक सयुऺा  ्

1. साभाजजक सयुऺा कामयक्रभ अन्तगयत रजऺत सभूहका व्मजक्तहरुको भूर असबरेखराई 
EMIS प्रणारीभा प्रद्धवद्श गयी सोही प्रणारी भापय त नै नमाॉ नाभदताय , नवीकयण य रगत 
कट्टा गरयनेछ, 

2. नगयजस्थत सफै फैंकहरुसॉगको सभन्वमभा  साभाजजक सयुऺा बिा फैंक भापय त बकू्तानी 
गने व्मवस्था गरयनेछ, 

3. अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुका रासग उद्यभशीरता य स्वयोजगायीको अवसयको 
वातावयण सजृना गरयनेछ, 

4. सावयजसनक बौसतक सॊयचनाहरुको सनभायण गरयदा अऩाङ्गभैत्री फनाइनेछ, 

5. जोजखभभा यहेका ज्मेद्ष नागरयक रजऺत सॊयऺणनीसत कामायन्वमन गने य ज्मेद्ष 
नागरयकराई सम्भान गने कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ, 

6. फढीभा दईु भात्र छोयीको जन्भ बएऩसछ स्थामी ऩरयवाय सनमोजन गयेका वा प्रजनन 
उभेय ऩाय गयी सकेका दम्ऩजिराई प्रो्साहन तथा सम्भान गने कामयक्रभराई 
सनयन्तयता ददइनेछ, 

7. ज्मेद्ष नागरयक स्माहाय तथा हेयचाह केन्र , भनोयञ्जन ऩाकय , धासभयक तथा आध्माज्भक 
ऩाकय , खेरकूद भैदान  क्रसभक रुऩभा स्थाऩना तथा द्धवस्ताय गरयनेछ। 

 

(ट) मवुा तथा खेरकुद  ्

1. मवुाभा नैसतकता य चारयसत्रक गणु तथा अनशुासनको द्धवकास गयी ऩरयवाय , सभाज य 
याज्मप्रसतको दाद्धम्व फोध गयाउने एवभ ्श्रभको सम्भान गने सॊस्कायको द्धवकासका 
रासग आवश्मक द्धक्रमाकराऩहरुसञ्चारन गरयनेछ, 

2. नगयस्तयीम खेरकुद द्धवकास ससभसतको गठन गयी द्धवसबन्न नगयस्तयीम खेरको 
आमोजना गरयनेछ, 

3. “एक वडा एक खेरभैदान ” असबमान अन्तगयत प्रसत वाडय एक खेरभैदान सनभायण 
कामयराई प्राथसभकता ददइने छ, 

4. खेरकूद द्धवकासका रासग द्धवद्यारम  तह देजखनै मोजनावि कामयक्रभ सञ्चारनको 
भाध्मभफाट द्धवसबन्न द्धवधाका नगयस्तयीम खेराडीहरुको टोरी फनाउन ऩहर गरयनेछ , 

5. एक स्थानीम तह एक खेरकूद भैदान कामयक्रभ अन्तगयत वाडय नॊ. १२ भा यहेको 
स्थानीम खेरकूद भैदानको द्धवस्ततृ आमोजना प्रसतवेदन ( DPR) फभोजजभको ऩूवायधाय 
सनभायण गनय सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग अनदुान भाग गरयनेछ। 



(ठ) ऩूवायधाय द्धवकास  ्

1. नगयऩासरकाको प्रशासकीम बवन सनभायणको रासग द्धवस्ततृ आमोजना प्रसतवेदन ( DPR) 
फभोजजभ बवन सनभायणका रासग सॊघ य प्रदेश सयकाय सभऺ अनदुान भाग गरयनेछ,  

2. नगय गौयवका आमोजनाहरु कामायन्वमन गनय सॊघीम य प्रदेश सयकाय सभऺ अनदुान भाग 
गरयनेछ , 

3. कामायरम बवन नबएका वडा कामायरमहरुको बवन सनभायणका रासग आवश्मक ऩने जग्गा 
प्राद्ऱी गयी वडा कामायरम बवन सनभायण गने व्मवस्था गरयनेछ, 

4. खोऩ केन्र तथा शहयी स्वास््म केन्र सञ्चारनका रासग बवन नबएका स्थानहरुभा बवन 
सनभायणका रासग आवश्मक जग्गा प्राद्ऱ गयी बवन सनभायण गने व्मवस्था गरयनेछ । 

(ड) सडक तथा ऩरु  ्

1. नगयऩासरकाभा सनभायण बईसकेका सडकहरुको द्धववयण अद्यावसधक गयी आवश्मक 
स्थानहरुभा भभयत स म्बायको कामय सडकफोडय नेऩारफाट प्राद्ऱ हनेु अनदुान य 
नगयऩासरका अन्तगयतको भभयत सम्बाय द्धवशेष कोषफाट गने व्मवस्था सभराइनेछ, 

2. नगयऩासरकाको केन्रदेजख सफै वडा कामायरमहरुको केन्र य नगयका भूख्म व्माऩारयक 
केन्रसम्भ जोड्ने सडकराई फाहै्र भद्धहना सञ्चारनभा आउने गयी स्तयोन्नसत गनय 
प्राथसभकता ददइनेछ, 

3. नगयऺेत्रसबत्र सनभायण बई सञ्चारनभा आएका ऩरुहरुको सॊयऺणको व्मवस्था सभराईनेछ, 
4. झोरङु्गे ऩरु सनभायण कामयराई सनयन्तयता ददईनेछ, 
5. याजभागय फाहेकका नगयऺेत्रका सडकरे ओगटेको जग्गाको रगत कट्टा गने नीसत 

अवरम्फन  गरयनेछ, 
6. मस अजघ कामय आयम्ब बई हारसम्भ कामय सम्ऩन्न नबएका सडकहरुराई क्रभागत 

रुऩभा सम्ऩन्न गने , नमाॉ सडकको ट्रमाक खोल्ने काभराई सनरु्साद्धहत गने य ऩयुाना 
सडकहरुको स्तयोन्नती गने नीसतराई कामायन्वमन गरयनेछ, 

7. नगयऩासरका ऺेत्रभा थऩ सडक सनभायण गनुयऩदाय सडक गरुुमोजना तथा द्धवस्ततृ आमोजना 
प्रसतवेदन (DPR)राई भखु्म आधाय फनाइने छ, 

8. नगयऺेत्र सबत्र आवश्मक ऩने ऩक्की ऩरु सनभायणका रासग सॊघीम य प्रदेश सयकायसॉग 
भाग गरयनेछ । 

 

 



(ढ) ससॊचाई  ्

1.  ससॊचाई सेवा उऩरब्ध गयाउन सतह ससॊचाईका फहउुद्देश्मीम आमोजनाहरुराई  
प्राथसभकता ददईनेछ, 

2.  सनभायण सम्ऩन्न बईसकेका ससॊचाई प्रणारीहरुको भभयत सधुाय एवभ ्ददगो 
व्मवस्थाऩनका रासग उऩबोक्ताहरुको सहबासगता ससुनजद्ळत गरयनेछ, 

3.  आकाशे ऩानी सॊकरन, बण्डायण तथा प्रबावकायी उऩमोगका द्धवसध द्धवस्ताय गदै ससभान्त 
कृद्धष बसूभ एवभ ्ऩानीको न्मून स्रोत बएका ऺेत्रभा थोऩा ससॊचाई प्रद्धवसध उऩमोग गरयने 
छ, 

4.  सखु्खा तथा खडेयीको प्रकोऩ फढी हनेु स्थानभा आकाशे ऩानी सॊकरन , आहार य 
प्राद्शीक ऩोखयी कामयक्रभ सञ्चारन गयी जैद्धवक द्धवद्धवधताको सॊयऺण गनय ऩहर 
गरयनेछ, 

5.  स्वीस सयकायको सहमोगभा नगयऺेत्रभा सञ्चारन बइयहेको साना ससॊचाई कामयक्रभ 
(SIP) राई सनयन्तयता ददन सम्वजन्धत सनकामभा अनयुोध गरयनेछ ।  

(ण) बवन तथा शहयी द्धवकास  ्

1. नगयको भखु्म फजाय रगामत अन्म सम्बाद्धवत फजायऺेत्रहरुभा सनभायण गरयने 
बवनहरुराई बवन भाऩदण्ड अनरुुऩ सनभायण गने गयी भात्र अनभुसत ददइनेछ, 

2. बवन सनभायण कामयभा सम्रग्न कासरगढहरुराई तारीभको व्मवस्था सभराइनेछ, 
3. ओखरढुङ्गा सदयभकुाभ य रुम्जाटायभा राग्ने हाट फजायकोरासग ऩूवायधाय सनभायण गनय 

सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायसॉग अनयुोध गरयनेछ, 
4. यभाइरो डाॉडाजस्थत फसऩाकय को रासग ज ग्गा हस्तान्तयण गने प्रकृमा अगासड फद्धढयहेको 

य नेऩारी सेनाफाट जग्गा हस्तान्तयण प्रकृमा ऩयुा बएऩसछ उक्त स्थानभा फसऩाकय  
सनभायण गने प्रकृमा अगासड फढाईनेछ, 

5. नगयऩासरकारे सञ्चारन गदै आइयहेको सफऩन्नराई द्धटनको छाना कामयक्रभराई 
सनयन्तयता ददइनेछ, 

6. सदयभकुाभको वस्ती द्धवकासराई व्मवजस्थत गनय सयोकायवाराहरुसॉगको सभन्वम य 
सहकामयभा द्धवस्ततृ आमोजना प्रसतवेदन तमाय गयी कामायन्वमन गरयनेछ  ।  

(त) द्धवद्यतु  ्

1. सडकको बू -बागभा अवजस्थत द्धवद्यतु ऩोरको उजचत व्मवस्थाऩन गनय सम्फजन्धत  
सनकामसॉग सभन्वम गरयनेछ, 



2. हारसम्भ द्धवद्यतु सेवा नऩगुेका स्थानहरुभा उच्च प्राथसभकताका साथ केन्रीम द्धवद्यतु 
प्रसायण राईन द्धवस्ताय गनय ऩहर गयी सफै वडाका वजस्तहरुभा आगाभी वषय सबत्र द्धवद्यतु 
द्धवस्ताय गरयसक्ने नीसत अवरम्फन गरयने छ, 

3. नगयसबत्रका भह्वऩूणय सडकहरुभा द्धवद्यतु तथा सौमय फजि जडान गने कामयराई 
सनयन्तयता ददईनेछ । 

(थ) सञ्चाय तथा सूचना प्रद्धवसध  ्

1. ल्माण्ड राइन टेसरपोनको सदु्धवधा ऩगु्न फाॉकी वडाका केन्रसम्भ ल्माण्ड राइन 
टेसरपोन सेवा सफस्ताय गनय ऩहर गरयनेछ, 

2. नगयऩासरकासॉग सम्फजन्धत सूचनाभा नागरयकको ऩहुॉचका रासग नगयसॉग सम्फजन्धत 
सूचना नगयऩासरकाको वेवसाइयट तथा ऩत्रकाय बेटघाट कामयक्रभ तथा सूचना 
असधकायीको भाध्मभफाट भाससक रुऩभा सावयजसनक गने व्मवस्था गरयनेछ, 

3. नगयफासी सयोकायवाराहरुको अध्ममन तथा अध्माऩन सहजताका रासग नगयऩासरकाभा 
ऩसु्तकारम सञ्चारन गरयने छ य ऩसु्तकारम स्थाऩना कामयराई वडा कामायरमहरुभा ऩसन 
द्धवस्ताय गदै रसगने छ, 

4. सूचना प्रद्धवसधको द्धवस्तायका रासग सवै वडाभा इन्टयनेट सेवा सफस्ताय गनय आवश्मक 
व्मवस्था गरयनेछ, 

5. कामायरमको दैसनक प्रशाससनक कामय य सेवा प्रवाहराई ऩेऩयरेस अवधायणा  अनरुुऩ  
कामायन्वमन गरयनेछ, 

6. स्थानीम ऩत्रऩसत्रका तथा एप.एभ.येसडमो सञ्चारनराई प्रो्साहन गरयनेछ, 
7. याद्धद्सम ऩरयचम ऩत्र तथा ऩजञ्जकयण द्धवबागको सहमोगभा नगय ऺेत्रको साभाजजक सयुऺा 

कामयक्रभ तथा व्मजक्तगत घटना दताय प्रणारीराई सदुृद्धढकयण गरयनेछ ।     

(द) वन तथा ब-ूसॊयऺण् 
1. नगयऩासरका ऺेत्र सबत्रका सडकहरुको आसऩासभा परपुर तथा डारे घाॉसहरुको 

द्धवरुवा रगाई सडकको सौन्दमय वढाउनकुा साथै वन तथा वातावयण सॊय ऺणभा जोड 
ददइनेछ, 

2. वनऺेत्रसबत्र सडक सनभायण गदाय वातवयणीम प्रबाव भूल्मा ङ्कन गरयएका सडकराई 
प्राथसभकता ददइनेछ, 

3. सावयजसनकस्थर, ऩाकय  तथा वनस्ऩती उद्यान सनभायणका रासग आवश्मक जग्गाको 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ, 



4. वातावयणसॉग सम्फजन्धत सफषमभा द्धवद्यारमस्तयभा सचेतना  भूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने 
व्मवस्था गरयनेछ, 

5. सयोकायवाराहरु सॉगको सभन्वम य साझेदायीभा खारी य नाङ्गा जग्गाभा वृऺ ायोऩण 
असबमान सॊचारन गरयनेछ, 

6. एक वडा एक ऩाकय  असबमानराई क्रभश् कामायन्वमनभा ल्माइनेछ, 
7. जैद्धवक भर सनभायण तथा प्रमोगराई प्रो्साहन गरयनेछ, 
8. वडा स्तयभा यहेका प्राकृसतक ऩोखयीहरुको सॊयऺण  य सम्फियन कामय राई असबमानको 

रुऩभा सञ्चारन गरयने छ। 
 

(ध) जराधाय सॊयऺण  ्

1. सयोकायवाराहरु सॉगको सभन्वम य साझेदायीभा जराधाय सॊयऺण  य सम्फियन सम्फन्धी 
द्धक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गयी प्राकृसतक स्रोतहरु भाससने तथा प्रबाद्धवत हनेु कामयक्रभराई 
सनरु्साहीत गरयनेछ, 

2. सयोकायवाराहरु सॉगको सभन्वम य सहकामयभा बू -ऺम सनमन्त्रण सम्फन्धी कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

(न) जरवाम ुऩरयवतयन  ्

1. नगयजस्थत सफै वडाहरुभा जरवाम ुऩरयवतयन सम्वन्धी  सचेतनाभूरक कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ, 

2. सयोकायवाराहरु सॉगको सभन्वम य सहकामयभा जरवाम ुऩरयवतयन अनकूुरन सम्फन्धी 
कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

(ऩ) पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन्  

1. Zero Landfieldsite को अवधायणा अनसुाय पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको रासग सावयजसनक 
सनजी साझेदायीको प्रद्धक्रमा अवरम्फन गरयनेछ, 

2. प्रदषुकरे कय सतनुय ऩदयछ बन्ने ससिान्त फभोजजभको सॊमन्त्र तमाय गयी कामायन्वमन 
गरयनेछ, 

3. सावयजसनक स्थरहरुभा शौचारम सनभायण गने कामय अगासड फढाईने छ, 
4. प्राङ्गारयक भर उ्ऩादनका भाध्मभफाट नगयऩासरकाभा उजब्जएका पोहोयराई भोहोयभा 

रुऩान्तयण गने कामयक्रभ अन्तगयत “आफ्नो ठाउॉ आपै सपा गयौँ ” असबमानराई 
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गरयनेछ, 



5. प्र्मेक स्वास््म सॊस्थाफाट सॊकरन बएका पोहोयभैराको उजचत व्मवस्थाऩन गनय 
प्र्मेक स्वास््म सॊस्थाभा Incinerator को व्मवस्था गरयने छ, 

6. वजायऺेत्रका घय सनभायण  कतायफाट ससजजयत पोहय व्मवस्थाऩन गने दाद्धम्व सनभायण  

कतायकै हनेु नीसतराई कडाइका साथ कामायन्वमन गरयनेछ, 
7. नगयऺेत्रभा प्राजस्टक तथा सससाजन्म वस्तहुरुको सॊकरनको व्मवस्थाऩन गयी 

जथाबावी प्राजस्टक तथा सससाजन्म वस्तहुरु पाल्ने प्रवजृिराई योक रगाइनेछ, 
8. सावयजसनक सनजी साझेदायीको नीसत अवरम्फन गयी पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनय ऩहर 

गरयनेछ ।  

   (प) द्धवऩद् व्मवस्थाऩन  ्

1. नगयस्तयीम द्धवऩद् व्मवस्थाऩन ससभसतराई थऩ द्धक्रमाशीर गयाईनेछ, 
2. नगयऺेत्रसबत्र बौसतक ऩूवायधायहरु सनभायण गदाय वातावयणीम य प्राकृसतक स्रोतहरुभा ऩनय 

सक्ने प्रबाव न्मूनीकयण गने नीसतराई कामायन्वमनभा ल्माइनेछ, 
3. नगयऩासरकाभा आऩतकासरन कामय सञ्चारन केन्र स्थाऩना गयी द्धक्रमाजशर गने य 

केन्रभा आवश्मकता अनसुायका याहात साभाग्री बण्डायण गरयनेछ, 
4. नगय द्धवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रसतकामय मोजना तमाय गयी राग ुगरयने छ, 
5. जरवाम ुऩरयवतयन अनकूुरन तथा द्धवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सचेतना  भूरक 

कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ, 
6. द्धवऩद् न्मूनीकयण य जोजखभभा यहेकाहरुको उ िायको रासग नगयऩासरकाभा उऩरब्ध 

जनशजक्त, साभाग्री य द्धवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको ऩरयचारनको भाध्मभफाट त्कार 
उिाय गने व्मवस्था गरयनेछ । 

 (फ) भानव सॊशाधन द्धवकास तथा सॊस्थागत ऺभता द्धवकास  ्

1. नेऩार सयकाय तथा द्धवसबन्न दात ृसनकामको सहमोगभा सञ्चारन बएका गयीवी 
सनवायणसॉग सम्वजन्धत कामयक्रभराई ऩनु सञ्चारनभा ल्माउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ, 

2. कामायरमको प्रवेश िायभा कामायरम अन्तगयतका शाखा , उऩशाखाहरुको ऩद्धहचान य 
सम्वजन्धत शाखा , उऩशाखाहरुफाट उऩरब्ध हनेु सेवा  सदु्धवधाहरुको फायेभा सेवाग्राहीराई 
ऩूवय जानकायी ददने  सूचना फोडय याजखनेछ, 

3. नगयकामयऩासरका य भातहतका वडा कामायरमहरुफाट उऩरब्ध हनेु वस्त ुतथा सेवाहरु 
प्राद्ऱ गनय ऩयुा गनुय  ऩने प्रद्धक्रमा , सेवा सरन राग्ने सभम , राग्ने दस्तयु य सेवा प्रवाह गनय 
जजम्भेवायी तोद्धकएको सेवा प्रदामकको सफवयण सद्धहतको नागरयक फडाऩत्रराई 



अद्यावसधक गयी कामायरमभा सफैरे देख्नसक्ने गयी याख्न ेय कामायरमको वेफसा इयटभा 
सभेत याख्न ेव्मवस्था गरयनेछ, 

4. सशुासन, ऩायदजशयता य जवापदेहीताको प्र्माबसूत ददनका रासग सञ्चारन गरयने सावयजसनक 
सनुवुाई, साभाजजक ऩयीऺण , आवसधक ससभऺा तथा अनगुभन कामयक्रभराई थऩ 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ, 

5. आन्तरयक रेखाऩयीऺण तथा फाद्धषयक रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माइएका फेरुजरुाई मथा 
सभमभा पछयमौट गने य प्राद्ऱ सझुाव तथा प्रसतद्धक्रमाहरुराई कामायन्वमनभा ल्माइनेछ, 

6. PLGSP सॉगको साझेदायीभा सशुासन तथा ऺभता द्धवकास सम्फन्धी कामयक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ, 

7. नगयऺेत्रभा सञ्चारन गरयने सफै प्रकायका आमोजना तथा कामयक्रभहरुको अनगुभन 
एकीकृत रुऩभा गरयनेछ, 

8. वडा स्तयीम फजेट तथा कामयक्रभ अन्तगयत सञ्चारन गरयने कृद्धष तथा ऩश ुसेवा सम्फन्धी 
कामयक्रभहरु मस कामायरम भातहतको सम्वजन्धत शाखासॉगको सभन्वमभा भात्र सञ्चारन  
गरयनेछ, 

9. सॊघीम तथा प्रदेश भन्त्रारम अन्तगयतका कामायरमहरुवाट मस नगयऺेत्र  सबत्र सञ्चारन 
हनेु द्धवकास सन भायण तथा अन्म सेवा प्रवाहका कामयक्रभहरु कामायन्वमनको क्रभभा 
नगयऩासरकासॉगको सभन्वमभा सञ्चारन गने व्मवस्था गरयनेछ, 

10. नगयकामयऩासरका य वडा कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुराई आधायबतू तथा ऺभता 
असबवदृ्धि सम्फन्धी तारीभ सञ्चारन गयी थऩ जजम्भेवाय य जवापदेही फनाइनेछ, 

11. मस नगयऩासरकाको नगय प्रहयी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी कामयद्धवसध , २०७६ फभोजजभ 
नगय प्रहयी बनाय गयी नगयजस्थत सावयजसनक  स्थरहरुको सॊयऺण , स्थानीम न्माद्धमक 
ससभसत, नगय कामयऩासरका तथा नगय सबाफाट बएका सनणयम कामायन्वमन गयाउने कामय 
रगामत द्धवऩद् प्रसतकामयको कामयभा ऩरयचारन गरयनेछ । 

(ब) याजद्व ऩरयचारन  ्

1. कयको दामयाराई ऩनुयावरोकन गयी द्धवस्ताय गने य कयको दयराई ऩरयभाजयन गयी 
राग ुगरयनेछ, 

2. रकडाउनको कायण नगय ऺेत्रसबत्रका व्मवसामीभा ऩनय गएको भकायराई भध्मनजय गयी 
२०७७ असाय भसान्तसबत्र फझुाउनऩुने कय दस्तयुराई आगाभी आ.व.को ऩद्धहरो 
चौभाससक अवसधबयभा फझुाउॉदा जयीवाना नराग्ने व्मवस्था गरयनेछ, 



3. नगयऩासरकारे सॊकरन गदै आइयहेको कय तथा दस्तयुको सम्वन्धभा कयदाताहरुराई 
रजऺत गयी  कयदाता जशऺा कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ, 

4. नगयऺेत्रसबत्र सञ्चारनभा आएका य आउने प्र्मेक वैंक , द्धवजिम सॊस्था , द्धवभा कम्ऩनी 
रगामत द्धवसबन्न सनजज ऺेत्रवाट सञ्चासरत सॊस्थाहरुको त्माङ्क अद्यावसधक गयी कयको 
दामयाभा ल्माइनेछ ।  

(भ) द्धविीम व्मवस्थाऩन तथा द्धविीम जोजखभ न्मूसनकयण ्

1. आम-व्ममको रेखा य खरयद प्रणारीराई थऩ प्रबावकायी व्मवजस्थत य ऩायदशॉ फनाईने 
छ, 

2. द्धवकास आमोजनाहरुको ठेक्काऩट्टा सभमभै गने तथा द्धवद्यतुीम फोरऩत्र (E-Biding)राई 
प्राथसभकता ददइनेछ, 

3. एक ऩटक स्वीकृत बैसकेको फाद्धषयक कामयक्रभराई सोही आ.व.भा सॊशोधन गने 
ऩरयऩाटीराई सनरु्साद्धहत गरयनेछ, 

4. द्धवगतको वेरुजरुाई प छयमौटको दामयाभा ल्माई प छयमौट गनय य वेरुज ुसनमन्त्रण गयी 
शून्म फेरुजकुो नीसत कामायन्वमन गनय आन्तरयक रेखा ऩयीऺण तथा आसथयक 
कायोवायसॉग सम्वजन्धत असधकायीराई जजम्भेवाय फनाउनकुा साथै शून्म ऩेश्की एवॊ शून्म 
वेरुज ुनीसत अवरम्फन गरयने छ, 

5. नगयऩासरकाराई प्राद्ऱ कन्टेन्जेन्सीफाट बएका खचयको छुटै्ट असबरेख याख्न ेव्मवस्था 
गरयनेछ, 

6. सावयजसनक खचयराई ऩायदशॉ, जवापदेही, द्धवद्वसनीम य ऩूवय अनभुान मोग्म फनाइनेछ, 
7. द्धवजिम अनशुासन कामभ गनय सभतव्मद्धमता य गणुस्तयराई उच्च प्राथसभकता ददईने छ, 
8. सनयन्तय रुऩभा फदृ्धि हुॉदै गएको चार ुखचयराई न्मूनीकयण गने उऩाम अवरम्वन गरयने 

छ । 

(म) श्रभ य योजगाय  ्

1. स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गने मोजना तथा कामयक्रभभा योजगायी य गरयवी सनवायण 
सम्वन्धी कामयक्रभराई प्राथसभकता ददईनेछ, 

2. सयोकायवाराहरु सॉगको साझेदायीभा नगयऩासरका ऺेत्रसबत्र सम्बाद्धवत योजगायीका ऺेत्रहरु 
ऩद्धहचान गरय असधक योजगायी शृ्रजना गनय ऩहर गरयनेछ, 



3. कोसबड १९ को प्रबावका कायण योजगायीको अवसय गभेुका तथा सोही कायणफाट 
वैदेजशक योजगायीफाट पद्धकय एकाहरुराई प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभसॉग आवि गयाई 
अल्ऩकारीन योजगायीको व्मवस्था सभराइनेछ, 

4. दऺ श्रसभक , काभको सम्भान , उऩमकु्त ऩारयश्रसभक य साभाजजक सॊयऺण सद्धहतको श्रभ 
व्मवस्थाऩनको नीसतराई कामायन्वमन गरयनेछ, 

5. स्थानीम श्रोत साधनको असधकतभ उऩमोग , दऺ जनशक्ती सनभायण , तारीभ य ऺभता 
द्धवकास तथा उद्यभशीर वातावयण सनभायण गयी योजगायीको ससजयना गनय ऩहर गरयनेछ, 

6. वेयोजगाय मवुाहरुराई रजऺत गयी घयेर ुतथा साना यभझौरा एवभ ्उ्ऩादनभूरक 
उद्योग स्थाऩना गयी सञ्चारन गनय प्रो्साद्धहत गरयनेछ, 

7. नगय ऺेत्रभा फारश्रभ सनषधेका रासग सचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

नगय सबाका सदस्मज्मूहरु, 

  प्रस्ततु आ.व.०७७।०७८ को नीसत तथा कामयक्रभ तमाय गने क्रभभा सवै ऩऺको 
सल्राह सझुावराई सभेटने प्रमास गयेको  छु । मस नीसत तथा कामयक्रभ कामायन्वमनका रासग 
जनप्रसतसनसध, याजनैसतक दरका प्रसतसनसध , कभयचायी,सनजी ऺेत्र सॊघ /सॊस्था, नगयभा यहन ुहनेु 
फदु्धिजीद्धव वगय , ऩत्रकाय रगामत सफै सयोकायवारा भहानबुावहरु सद्धहत सम्ऩूणय 
नगयवासीहरुको साथ य सहमोगको अऩेऺा गयेको छु ।  

अन््मभा, 
  मस नीसत तथा कामयक्रभ तमाय गनयसहमोग ऩुमायउन ुहनेु उऩप्रभखुज्मू, प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृतज्मू, कामयऩासरकाका सदस्मज्मूहरु, जनप्रसतसनसध रगामत सम्ऩूणय कभयचायीहरुराई द्धवशेष 
धन्मवाद ददन चाहन्छु ।  

धन्मवाद । 

१० आषाढ, २०७७        भोहन कुभाय शे्रद्ष 
                                                                          नगय प्रभखु 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ख) फाद्धषयक फजेट वक्तव्मको द्धवस्तारयत सफवयण  ्

छैठौं नगय सबाका श्रिेम अध्मऺज्मू, 

सबासदज्मूहरु, 

  सॊघीम रोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेऩारको सॊद्धवधानरे व्मवस्था गयेको स्थानीम तहको 
शासकीम स्वरुऩ फभोजजभ आज आयम्ब बएको मस नगयऩासरकाको छैठौं नगय सबा सभऺ 
फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा ससभसतको सॊमोजकको हैससमतफाट नगयऩासरकाको आगाभी 
आसथयक फषय ०७७।७८ को फाद्धषयक फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गने अवसय ऩाएकोभा 
गौयव भहशसु गदै मो अवसय सभरेकोभा सबाध्मऺज्मू तथा गयीभाभम सबाप्रसत हाददयक आबाय 
व्मक्त गदयछु । 

  द्धवसबन्न याजनैसतक दरका शीषय नेताहरुको सझुवझुऩूणय नेतृ् व य तभाभ ्नेऩारीहरुको 
्माग तथा फसरदानीऩूणय इसतहासको ऩदृ्षबभूीभा सॊद्धवधान सबाफाट जनताका प्रसतसनसधरे 
रोकताजन्त्रक असधकाय, आसथयक सभदृ्धि य याद्धद्सम एकताका रासग फनाएको नेऩारको सॊद्धवधान , 

२०७२ असोज ३ गते जायी बएको व्महोया हाभी सफैभा द्धवददतै छ । हार हाभी सोही 
सॊद्धवधानको भभय य बावनाफाट सनदेजशत बई सॊघीमता कामायन्वमनको भाध्मभफाट स्थानीम 
जनताको जीवनस्तय उकासी सभग्र देशराई नै सभदृ्धिको फाटोतपय  रैजाने जजम्भेवायी य 
असबमानभा यहेका छौं । मस घडीभा सॊघीम रोकताजन्त्रक गणतन्त्र स्थाऩनाका रासग द्धवसबन्न 
सभमभा बएको आन्दोरनभा जीवन  वसरदान ददनहुनेु सम्ऩूणय ऻात अऻात शहीदहरु प्रसत 
बावऩूणय श्रिाञ्जरी अऩयण गदयछु ।  

  फजेट कामयक्रभ तजुयभाको क्रभभा नेऩारको सॊद्धवधान , स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , 

स्थानीम तहको फजेट कामयक्रभ तजुयभा सम्फन्धी ददग्दशयन , ददगो द्धवकास रक्ष्मरे सभेटेको 
यणनीसत, सम्वजन्धत भन्त्रारमगत तथा द्धवबागीम नीसत , सनदेशन सभेतफाट सनदेजशत बई 
सहबासगता्भक मोजना तजुयभाको प्रद्धक्रमाफाट नगयऩासरकाको फजेट कामयक्रभ तमाय गने  

गरयएकोभा मस ऩटकको फजेट तजुयभा प्रद्धक्रमाको क्रभभा द्धवद्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा 
पैसरएको कोसबड –१९ को सॊक्रभण द्धवस्तायराई न्मूनीकयण तथा योकथाभका रासग नेऩार 
सयकायरे गयेको रकडाउन य व्मजक्त -व्मजक्तरे ऩारना गनुयऩने सयुऺा सम्फन्धी सनदेशनहरुको 
कायण फजेट सनभायण प्रद्धक्रमाभा आभ बेराको आमोजना गनय नसद्धकएको बएताऩसन सम्फजन्धत 
ऺेत्रका स्थानीम जनप्रसतसनसध भापय त ्नागरयक सभाजका अगवुा तथा सयोकायवाराहरुको 
सभन्वमभा सम्फजन्धत वगय य ऺेत्रको आवश्मकता एवभ ्बावनाराई मथोजचत रुऩभा सम्फोधन 
गने गयी फजेट कामयक्रभ तजुयभा गरयएको व्महोया सभेत अनयुोध गदयछु। 



अध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आगाभी आ ․व․०७७।७८ को फजेटको उद्देश्म तथा प्राथसभकता प्रस्ततु गने अनभुसत 
चाहन्छु । 

1. कोसबड-१९ को सॊक्रभणको योकथाभ तथा भहाभायीको प्रबावराई न्मूनीकयण गदै 
नगयवासी जनताको जीवनराई सहज य सयुजऺत फनाउने, 

2. कोसबड-१९ को उच्च जोजखभभा यहेका भद्धहरा , द्धकशोय द्धकशोयी , फारफासरका, ज्मेद्ष 
नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मजक्त , द्धऩछसडएका ऺेत्र य सभदुामराई साभाजजक सयुऺाको 
प्र्माबसूत ददने, 

3. कोसबड-१९ को प्रबावका कायण योजगायीको अवसय टुटेका मवुाहरुराई  स्थानीम स्रोत 
साधनको उऩमोगको भाध्मभफाट स्वयोजगाय  भूरक द्धक्रमाकराऩभा आवि गयाउन जोड 
ददने, 

4. रैद्धङ्गक असभानता , वजञ्चसतकयण, जातीम बेदबाव , कुसॊस्काय य साभाजजक द्धवकृती जस्ता 
भानवीम भूल्म  भान्मता द्धवऩरयतका द्धक्रमाकराऩराई सनरु्साद्धहत गदै न्मामऩूणय सभाज 
सनभायणभा जोड ददने, 

5. फहफुद्धषयम, द्धवस्ततृ आमोजना  प्रसतवेदन ( DPR) तमाय बई सकेका , रागत साझेदायीभा 
सञ्चारन हनेु, कभ रागतभा फढी प्रसतपर प्राद्ऱ हनेु, स्थानीम जनतासॉग प्र्मऺ सयोकाय याख्न े
य आसथयक उऩाजयनको द्धक्रमाकराऩ भापय त ्योजगायीको अवसय ससजयना गयी आ्भसनबयय हनेु 
खारका आमोजना फाहेकका अन्मआमोजनाहरु सञ्चारन गनय ऩद्धहरो प्राथसभकता ददने , 

6. कृद्धष ऺेत्रभा यहेको ऩयम्ऩयागत ऻान य सीऩराई आधनुीद्धककयणको भाध्मभफाट व्मवसाम 
उन्भखु गयाई दीगो आसथयक वदृ्धि हाससर गनय जोड ददने, 

7. ऩमयटन प्रवियन गयी नगयको आन्तरयक आम तथा स्थानीम जनताको आमस्तय उकास्न 
सहमोग गने, 

8. उऩरब्ध स्रोत साधनको सभजुचत उऩमोग य प्रबावकायी कामायन्वमन गयी नगयवासीराई 
सशुासनको प्र्माबसूत ददने । 
 

फजेटका भासथ उजल्रजखत उद्देश्म हाससर गनय  देहाम फभोजजभका द्धक्रमाकराऩहरु सम्ऩादन 
गरयनेछन ्। 

1. आवसधक कामयमोजना फनाई फजेट कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्वमन  गने य कामायन्वमन 
कामयराई जजम्भेवाय कभयचायीको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कनसॉग जोड्ने, 

2. अनगुभन, सऩुयीवेऺण य आवसधक सभीऺा प्रणारीराई थऩ प्रबावकायी फनाउने, 



3. स्वीकृत आमोजनाहरु कामायन्वमनका रासग आसथयक फषयको भाघ भसान्तसबत्र सम्झौता गयी 
कामय आयम्ब नगने आमोजनाहरुको फजेट खायेज गयी नगयऩासरकाको द्धहउॉदे सबा 
(असधवेशन) फाट अको आमोजनाभा रुऩान्तयण गने व्मवस्था सभराउने । 

अध्म  ऺ  भहोदम, 

  अफ भ मसनगयऩासरकाको आसथयक फषय ०७५ /७६ को मथाथय आम -व्मम य चार ु
आसथयक फषय ०७६/७७ को सॊशोसधत आम-व्मम सफवयण प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

1. आसथयक फषय ०७५ /७६ को मथाथय आमतपय  रु. ६२ कयोड ६५ राख ६५  हजाय २१ 
रुऩैमाॉ ९० ऩैसा यहेको छ बने व्ममतपय  ५७ कयोड २२ राख ५३ हजाय ६ सम ५९ 
रुऩैमाॉ ८८ ऩैसा यहेको छ, 

2. चार ुआसथयक फषय ०७६ /७७ को अनभुासनत फजेट ६१ कयोड ३३ राख ९९ हजाय 
भध्मे हारसम्भको आम रु.५४ कयोड ८० राख ६० हजाय ८ सम ५१ रुऩैमाॉ ४९ ऩैसा 
यहेको छ बने व्ममतपय  ४५ कयोड ७५ राख ६५ हजाय ४ सम ९० रुऩैमाॉ १२ ऩैसा 
यहेको छ, 

3. अफ भ आगाभी आसथयक फषय ०७७।७८ को प्रस्ताद्धवत आम -व्ममको सॊजऺद्ऱ सफवयण 
प्रस्ततु गने अनभुसत चाहन्छु । प्रस्ततु फजेटको फाद्धषयक द्धक्रमाकराऩगत सफवयण अनसूुचीभा 
सम्रग्न गरयएको छ । 

आमतपय  ्

द्धववयण फजेट रु.  

आन्तरयक याजद्वफाट प्राद्ऱ हनेु                         १,८६,१९०००।– 

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु याजद्व फाॉडपाटफाट प्राद्ऱ आम ८,२५,७२,७५०।– 

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु द्धविीम सभानीकयण अनदुान १०,७२,०००००।– 

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सशतय अनदुान  ्

जशऺा, मवुा तथा खेरकूद कामयक्रभ २०,६२,०००००।– 

स्वास््म सेवा कामयक्रभ ५,४३,०००००।– 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा ऩजञ्जकयण कामयक्रभ ४४,००,०००।– 

रघ ुउद्यभ द्धवकास कामयक्रभ ३८,००,०००।– 

याद्धद्सम ग्राभीण तथा नवीकयणीम उजाय कामयक्रभ १२,००,०००। 



ऩमयटन ऩूवायधाय द्धवकास कामयक्रभ १०,००,०००।– 

झोरङु्गे ऩरु ऺेत्रगत कामयक्रभ ४५,००,०००।– 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ ६३,००,०००।– 

गयीव घय ऩरयवाय ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र सफतयण कामयक्रभ २४,००,०००।– 

कृद्धष द्धवकास कामयक्रभ ३८,००,०००।– 

ऩशऩुॊऺी द्धवकास कामयक्रभ ५५,००,०००।- 
भद्धहरा,फारफासरका तथा ज्मेद्ष नागरयक कामयक्रभ ३,००,०००।– 

साभाजजक सयुऺा तथा सॊयऺण कामयक्रभ ९,००,००,०००।– 

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सफशेष अनदुान्  
कृद्धष उऩज जचस्मान केन्र सनभायण जन्तयखानी ३३,००,०००।– 

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सभऩयुक अनदुान् 
ससद्धिचयण याजभागयफाट कायागाय हुॉदै रुम्टी जाने सडक 
स्तयोन्नसत 

६८,००,०००।– 

प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सभऩूयक अनदुान् 
सभरनचोक-खाद्य गोदाभ-जजल्रा प्रशासन कामायरम-हरुाक 

डाॉडाहाट ऺेत्र-साल्भे खोरयमा-कृरण भजन्दय-यभाइरोडाॉडा-कभेये 
सडक स्तयोन्नसत 

५०,००,०००।– 

स्रद्शा ऩाकय  य शहीद स्तम्ब ऺेत्र ऩमयटकीम ऩूवायधाय सनभायण  ५०,००,०००।– 

प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु द्धवजिम सभानीकयण अनदुान ७१,७१,०००।– 

प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सवायी साधन कयको फाॉडपाॉट 
द्धहस्सा 

९३,७५,०००।– 

चार ुआ.व.भा खचय हनु फाॉकी यकभ आगाभी आ.व.  राई 
जजम्भेवायी सने  

२,६८,०७,२००।– 

रकडाउनको प्रबावरे चार ुआ.व.भा सञ्चारन हनु नसकी 
आगाभी आ.व.भा सञ्चारन गरयने आमोजनाहरु ३,३१,९२,८००।- 

कुर रु. ६८,८७,३७,७५०।– 

 

 

 



व्ममतपय  ्

द्धववयण फजेट रु. 
चार ुखचय  १०,२०,००,०००।- 

वडा स्तयीम आमोजनाहरुको ऩूॉजजगत कामयक्रभ ४,८०,००,०००।- 

सफषमगत शाखाहरुफाट सञ्चारन हनेु कामयक्रभ २,१४,६७,७१०।- 

सशतय अनदुान अन्तगयतका कामयक्रभ २९,३७,००,०००।- 

सॊघीम सभऩयुक अनदुान कामयक्रभ ६८,००,०००।- 

सॊघीम द्धवशेष अनदुान कामयक्रभ ३३,००,०००।- 

प्रदेश सभऩयुक अनदुान १,००,००,०००।- 

अन्म ऩूवायधाय द्धवकास कामयक्रभ ३,५६,००,०००।- 

नऩा ऩूजीीँगत कामयक्रभ ६४,००,०००।- 
साभाजजक ऺेत्र द्धवकास कामयक्रभ ८४,९०,०००।- 

साभाजजक सयुऺा कामयक्रभ  ९,००,००,०००।- 

आकजस्भक कामयका रासग भेमय कोष ३०,००,०००।- 

सॊयऺण सफषमगत ऺेत्र कामयक्रभ २४,००,०००।- 

द्धवऩद् व्मवस्थाऩन २५,००,०००।- 

सभऩयुक अनदुान २,१८,८७,२४०।- 

   रकडाउनको प्रबावरे चार ुआ.व.भा सञ्चारन हनु 
नसकी आगाभी आ.व.भा सञ्चारन गरयने आमोजनाहरु 

३,३१,९२,८००।- 

जम्भा ६८,८७,३७,७५०।- 
 

अध्मऺ भहोदम, 

फजेट तजुयभा प्रकृमाको क्रभभा भागयसनदेश गनुय हनेु नगय प्रभखुज्मू , प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृतज्मू, वडा अध्मऺ तथा कामयऩासरकाका सदस्मज्ममूहरु रगामत फजेट तमायीको 
क्रभभा नगयजस्थत याजनैसतक दरका ऩदासधकायीहरु , स्थानीम वदु्धिजीद्धवहरु , सनजज ऺेत्रका 
ऩदासधकायीहरुफाट प्राद्ऱ सझुाव  प्रसत हाददयक आबाय व्मक्त गदै फजेट कामयक्रभराई सरद्धऩवि 



गने कामयभा सद्धक्रम सहमोग गनुयहनेु नगयऩासरकाका सम्वि कभयचायीहरुराई धन्मवाद ऻाऩन 
गदयछु । 

अन्तभा, 
  कोयोना बाइयस (कोसबड -१९) को सॊक्रभण तीब्र रुऩभा पैसरईयहेको हारको 
अवस्थाभा नेऩार सयकायरे अनयुोध गये फभोजजभका स्वास््म सयुऺाका उऩामहरु अऩनाई 
बाइयसको सॊक्रभणफाट फच्न य नगयको सभग्र द्धवकास  प्रकृमाभा  सहबागी हनुका रासग 
नगयवासीहरु सभऺ हाददयक अनयुोध गदयछु । 

     

धन्मवाद ! 
१० असाय, २०७७ 

 

इच्छा कुभायी गरुुङ 

नगय उऩप्रभखु एवॊ  सॊमोजक  

फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा ससभसत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

१०. नगय कामयऩासरकाको सभसत  २०७६।१०।१४ को फैठकको सनणयम नॊ.२ फभोजजभ मस 
 नगयऩासरकाको प्रशासकीम बवन सनभायणका रासग साद्धवक ओखरढुङ्गा गाउॉ द्धवकास 
ससभसत वाडय नॊ.६ हार मस नगयऩासरका अन्तगयत वाडय नॊ. १२ जस्थत द्धक.नॊ. २९० 
को सावयजसनक जग्गाफाट ० –१०–०–० योऩनी य सोही जग्गासॉग जोसडएको हारको 
फारभजन्दय आधायबतू द्धवद्यारम ओखरढुङ्गाभा द्धवद्यारमको ऩूयै कऺा गासबएय गई खारी 
यहेको साद्धवक सगयभाथा जनता प्रा.द्धव.  ओखरढुङ्गाको नाभको द्धक.नॊ. २९२ को 
 जग्गाको ऺेत्रपर १ –११–३–१ को सफै जग्गाभा मस नगयऩासरकाको बोगासधकाय 
कामभ गरयददने व्मवस्थाका रासग मस कामायरमफाट सभसत २०७६।१०।२३ भा 
सॊघीम भासभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा अनयुोध गयी ऩठाईएको , सोही 
सफषमभा सॊघीम भासभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा  ससपारयस गरयददन 
च.नॊ.१५६६ सभसत २०७६।११।१६ भा १ नॊ. प्रदेश भखु्मभन्त्री तथा 
 भजन्त्रऩरयषदको कामायरमभा अनयुोध गयी ऩठाइएकोभा १ नॊ. प्रदेश भखु्मभन्त्री तथा 
भजन्त्रऩरयषदको कामायरम द्धवयाटनगयको च.नॊ.२३३० सभसत २०७६।१२।२ को 
ऩत्रफाट प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषदको  कामायरम ससॊहदयवाय , काठभाण्डौंभा 
ससपारयस बई प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषदको कामायरम (प्रादेजशक  सभन्वम शाखा) 
ससॊहदयवाय, काठभाण्डौंको चरानी नॊ. प्रा.स./४२१/५६०८ सभसत २०७६।१२।२ को 
ऩत्रफाट सॊघीम  भासभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम ससॊहदयवाय काठभाण्डौंराई 
ऩत्राचाय गरयएको बए  ताऩसन हारसम्भ ऩसन  उजल्रजखत जग्गाहरुको बोगासधकाय मस 
नगयऩासरकाको नाभभा कामभ गने सम्फन्धी कुनै सनणयम नबएको हुॉदा सॊघीम भासभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम भापय त नेऩार सयकाय सभऺ ऩनु् अनयुोध गने । 

११. प्रदेश सयकायरे फनाएको गाउॉ य नगय सबा स ञ्चारन कामयद्धवसध ऐन , २०७५ को दपा 
३६ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा २२ फभोजजभ मस नगय 
सबा फैठकको सभसत  २०७५ असाय २२ को सनणयम नॊ.१ फभोजजभ गदठत अथय तथा 
सावयजसनक रेखा ससभसत , द्धवधामन ससभसत, साभाजजक ससभसत, सशुासन तथा स्थानीम सेवा 
ससभसत, कृद्धष, ऩमयटन तथा प्राकृसतक स्रोत ससभसतराई थऩ द्धक्रमाशीर रुऩभा 
 ऩरयचारन गने । 



१२. हार मस नगयऩासरकाको वाडय नॊ.१२ य साद्धवक ओखरढुङ्गा गाउॉ द्धवकास ससभसत वाडय 
नॊ.६ जस्थत सगयभाथा ऩसु्तकारम यहेको द्धक.नॊ.१६१ को ऺेत्रपर १ –२–२–३ को 
जग्गा य सोही जग्गासॉग जोसडएय यहेको साद्धवक जजल्रा ऩञ्चामत सजचवारम 
ओखरढुङ्गाको असतसथगहृ यहेको द्धक.नॊ.१६६ को ऺेत्रपर १ –१५–२–१ सभेतका 
जग्गाहरुभा नगयऩासरकाको बोगासधकाय कामभ गरयददने व्मवस्थाका रासग सॊघीम 
 भासभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम भापय त ्नेऩार सयकाय सभऺ अनयुोध गने । 

१३. ऩूवयभा सरऩे खोराको ऩद्धहयो , ऩजद्ळभभा ऩोजक्तङ्ग खोराको ऩद्धहयो य वीच बागभा ढाॉडखोरा 
ऩद्धहयोको जोजखभभा यहेको मस नगयऩासरका अन्तगयत वाडय नॊ.७ जस्थत धनेंऩ ु , डाॉडागाउॉ 
य घनु्सा गाॉउराई जोजखभभकु्त फनाउन उजल्रजखत ऩद्धहयोहरुको सनमन्त्रण गनुयऩने हुॉदा 
सोको सनमन्त्रणको रासग आवश्मक फजेट  तथा कामयक्रभको व्मवस्थाको रासग सॊघ  
तथाप्रदेश सयकाय भातहतका कामायरम तथा द्धवकास साझेदाय सॊस्थाहरुभा प्रस्ताव ऩेश 
गने। 

१४. मस नगयऩासरकारे सनभायण गयी सञ्चारनभा ल्माएको नगय भ्मूटावय रगरगेसम्भ य 
सॊघ, प्रदेश य नगयऩासरका सभेतको रगानीफाट सनभायणासधन शहीद स्भायक 
थाभडाॉडासम्भ ऩमयटकीम ऩूवायधाय सनभायण तथा व्मवस्थाऩन प्रमोजनको रासग द्धवद्यतु 
द्धवस्ताय गरयददन नेऩार द्धवद्यतु प्रासधकयण सफतयण कामायरम रुम्जाटाय तथा सम्फजन्धत 
सनकामहरुभा अनयुोध गने । 

१५. नगय ऺेत्रभा आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयट न प्रवियनका रासग मस नगयऩासरका , सॊघ तथा 
प्रदेश सयकाय  सभेतको रगानीफाट सनभायण गरयएको नगय  भ्मूटावय, स्रस्टाऩाकय , 
ऐसतहाससकस्थर ओखरढुङ्गा ऩाकय , शहीद स्भायकऩाकय  थाभडाॉडा य नगयऩाकय  प्रवेश गने 
आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटकहरुफाट प्रवेश शलु्क सर ने सम्फन्धी एक अध्ममन टोरी 
गठन गरय टोरीफाट प्राद्ऱ प्रसतवेदनको आधायभा कामयऩासरकाफाट सनणयम गरय प्रवेश 
 शलु्क सरने व्मवस्था गने । 

१६. मस नगयऩासरकाको ऩाॉचौं नगय सबाफाट स्वीकृत पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्कको 
दययेट फभोजजभ  पोहोयभैरा सॊकरन तथा व्मवस्थाऩनका रासग सनधाययण गरयएको सेवा 
ऺेत्रफाट भाससक रु.८८२५०।- सेवा शलु्क सॊकरन हनु सक्ने प्रायजम्बक सवेऺणफाट 
देजखएकोरे सोही शलु्क यकभफाट श्रभ , योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारमरे 
सनधाययण गयेको भाससक न्मूनतभ ज्मारा रु.१३,४५०।-ददने गयी देहाम  फभोजजभको 
कामयऺ ेत्रभा काभ गनयका रासग पोहयभैरा सॊकरकहरु सेवा कयायभा सरई काभभा 



रगाउने बनी  सभसत २०७६।१२।२ भा फसेको सयोकायवाराहरुको फैठकफाट सनणयम 
बए फभोजजभ सभसत  २०७६।१२।६ भा पोहयभैरा सॊकरक सेवा कयायभा सरन 
दयखास्त आव्हान गयी ७ ददने सूचना प्रकाशन गरयएकोभा द्धवद्व भहाभायीको रुऩभा 
पैसरएको कोसबड -१९(कोयोना बाइयस) को सॊक्रभण योकथाभ गयी  सम्बाद्धवत 
भहाभायीफाट फच्न नेऩार सयकायरे सभसत २०७६।१२।११ देजख घोषणा गयेको 
 रकडाउनको कायण हारसम्भ पोहयभैरा सॊकरक छनौट गने कामय वाॉकीनै यहेको 
देजखएकोरे उजल्रजखत सूचना फभोजजभ ऩनय आएका दयखास्तहरु यद्द गने य सो ऩदका 
रासग ऩनु् दयखास्त आव्हान गयी पोहयभैरा सॊकरकहरु छनौट गने य पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन वाऩतको भाससक शलु्क सभसत २०७७।४।१ देखी  सॊकरन गने । 

पोहयभैरा सॊकरन कामयऺ ेत्र पोहयभैरा सॊकरकको सॊख्मा 
वाडय नॊ.११ सभरनचोक ऺेत्र  १ 

वाडय नॊ.११ को याभफजाय ऺेत्र १ 

वाडय नॊ.११ को यभाइरोडाॉडा ऺेत्र १ 

वाडय नॊ.१२ को बैयवटोर/गणेशटोर ऺेत्र १ 

वाडय नॊ.१२ जज.द्धव.स.य ससभरडाॉडा ऺेत्र १ 

वाडय नॊ.४ को रुम्जाटाय ऺेत्र १ 

 

१७. नेऩार सयकाय (भजन्त्रऩरयषद्) को सभसत २०७६।९।२८ को सनणयम फभोजजभ मस 
नगयऩासरकाको नाभभा यहेको नगयऩासरकाको वाडय नॊ.११ जस्थत द्धक.नॊ. १५२८ य 
१५३० सभेतको ऺेत्रपर ६ –०–०–० को जग्गा घयजग्गा यजजदे्सशनको रासग 
तोद्धकएको न्मूनतभ दयफाट हनु आउने यकभ सरई उच्च अदारत द्धवयाटनगय , अस्थामी 
इजरास ओखरढुङ्गाको नाभभा स्वासभ्व हस्तान्तयण गने स्वीकृसत प्राद्ऱ बएको  हुॉदा सो 
 सम्फन्धी कानूनी प्रद्धक्रमा ऩूया गयी उक्त जग्गाको स्वासभ्व उच्च अदारत द्धवयाटनगय , 

अस्थामी इजरास ओखरढुङ्गाराई हस्तान्तयण गने बनी मस नगय 
 कामयऩासरकाको सभसत २०७६।१०।१४ को फैठकफाट  गरयएको सनणयम जानकायी 
सद्धहत अनभुोदन गरय  सो फाऩत ्प्राद्ऱ यकभफाट जग्गादाताहरुराइय सम्भान गने य 
 सोही ऺेत्रको ऩूवायधाय सनभायण कामयभा खचय गने।  

१८. नेऩार सयकाय य बायत सनमायत –आमात फैंकको ऋण रगानीभा नेऩार द्धवद्यतु 
प्रासधकयण, सोर ुकोरयडोय १३२ के.सब.प्रसायण राइनफाट प्रबाद्धवत मस नगयऩासरकाको 



वाडय नॊ.६ जन्तयखानी अन्तगयतका ग्राभीण  ऺेत्रहरुभा द्धवद्यतु द्धवस्ताय गने कामय 
हारसम्भ हनु नसकेकोभा सोही आमोजना अन्तगयतको द्धवतयण प्रणारीफाट उक्त वाडयको 
ग्राभीण ऺेत्रहरुभा द्धवद्यतु द्धवतयण गरयददने व्मवस्थाका रासग नेऩार द्धवद्यतु 
 प्रासधकयण,  दयवायभागय काठभाण्डौंभा अनयुोध गने ।   

१९. मस नगयऩासरका अन्तगयतको वातावयण , सयसपाई तथा द्धवऩद् व्मवस्थाऩन य आसथयक 
द्धवकास, उद्योग तथा व्मवसाम प्रव ियन उऩशाखा हेने  जनशजक्तको व्मवस्थाऩन हनु 
नसकेको सन्दबयभा मस कामायरम अन्तगयतको  सेवा कयायभा कामययत अससस्टेन्ट सव 
इजञ्जसनमयहरु श्री ऻान फहादयु याई य टीका प्रसाद दाहार  सभेतराइय २०७७ साउन १ 
गतेदेखी आन्तरयक श्रोतफाट भाससक रु.२००००।- तरव सदु्धवधा य चाडवाड खचय 
ददने गरय सेवा कयाय सम्झौता गरय  उजल्रजखत उऩशाखाहरुको जजम्भेवायीभा 
काभकाजभा रगाउने । 

२०. मस नगयऩासरका जस्थत वडा नॊ.१२ भा यहेको ऐसतहाससकस्थर ओखरढुङ्गा य 
ससद्धिचयण शे्रद्षको प्रसतभा यहेको ऩाकय  ऺेत्र साहै्र सानो बई उक्त ऺेत्रको ऐसतहाससक , 

ऩयुाताज्वक तथा साद्धह्मक ऺेत्रको भह्व य ऩद्धहचान   ददनको रासग सभस्मा बैयहेकोरे 
सो ऺेत्रसॉगै यहेको भद्धहरा छात्रावासको नाभको द्धकिा नॊ. ३४ को ऺेत्रपर ४-९-०-२ 
बएको जग्गा सरई ऐसतहाससकस्थर ओखरढुङ्गा यससद्धिचयण शे्रद्षको प्रसतभा यहेको 
ऩाकय को द्धवस्ताय गयी बौसतक ऩूवायधाय सद्धहतको सॊयचना सनभायण बएभा उक्त ऺेत्रकै 
आकषयण य भह्व फढी सो ऺेत्र ऩमयटकीम स्थरका रुऩभा द्धवकास हनेु बएकोरे 
भद्धहरा छात्रावासराई अन्म उऩमकु्त स्थानभा स्थानान्तय गनयका रासग आवश्मक ऩने 
फजेट तथा सहभसत उऩरब्ध गरयददन सॊघीम भासभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
य जशऺा द्धवऻान तथा प्रद्धवसध भन्त्रारम सभऺ अनयुोध गने । 

२१. मस नगयऩासरका अन्तगयतको वाडय नॊ.१२ जस्थत ऐसतहाससक तथा ऩयुाताज्वक भह्वको 
श्री सयस्वती भजन्दय ऩनु :सनभायण गनय मस नगयऩासरकाको फजेटफाट सम्बव नबएकोरे 
द्धवबागको फजेट तथा कामयक्रभभा सभावेश गयी सोको ऩनुसनभायण गरयददने व्मवस्थाको 
रासग ऩयुात्व द्धवबाग याभशाहऩथ, काठभाडौंभा अनयुोध गयी ऩठाउने । 



२२. मस नगयऩासरका य प्रादेजशक तथा स्थानीम शासन सहमोग कामयक्रभ (PLGSP) सॉगको 
साझेदायीभा मस  कामायरमको रासग सेवा कयायभा सनमजुक्त हनेु सूचना प्रद्धवसध असधकृत 
(IT Officer) ऩद सॊख्मा १ (एक) रे सनमभानसुाय  ऩाउने भाससक आधायबतू तरफ     

रु.३५९९०।- य चाडवाड खचय सभेतको २५ प्रसतशतरे हनु आउने रु.११६९९७।- 
मस नगयऩासरकाफाट व्महोने गरय सूचना प्रद्धवसध  असधकृत ( IT Officer) ऩद सॊख्मा 
 १ (एक) सेवा कयायभा सनमजुक्त गने । 

२३. मस नगयऩासरकाको द्धवऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन कोषको यकभ 
रु.१९,३०,५००।-  एबयेद्श फैंक सरसभटेड शाखा कामायरम ओखरढुङ्गा शाखाभा नगय 
द्धवऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन  कोष द्धह.नॊ.०७१००१०५२०००४२  को 
चल्ती खाता खोरी जम्भा  गयेकोभा उक्त कोषको यकभराई असधकतभ ब्माज प्राद्ऱ 
हनेुगयी सोही फैंक वा नेऩार याद्स फैंकफाट इजाजत प्राद्ऱ अन्म कुनै फैंकभा फचत खाता 
खोरेय याख्न ेव्मवस्था गने ।  

२४. मस नगयऩासरकाजस्थत ओखरढुङ्गा य रुम्जाटायभा राग्ने साद्ऱाद्धहक हद्धटमाफाट सॊकरन 
हनेु हाटकय वाऩतको यकभ एबयेद्श  फैंक सरसभटेड शाखा कामायरम ओखरढुङ्गाभा हाट 
फजाय व्मवस्थाऩननाभक द्धह.नॊ.०७१००१०१२००००१ को चल्ती खाता खोरी 
याखेकोभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४  फभोजजभ हाटकय वाऩतको आम 
आन्तरयक आम हनेु हुॉदा एबयेद्श फैंकभा खोसरएको उक्त खाता फन्द गयी  सो खाताभा 
यहेको यकभ मस नगयऩासरकाको या.वा.फैंक ओखरढुङ्गा शाखाजस्थत आन्तरयक याजद्व 
 खाताभा याख्न ेव्मवस्था गने । 

२५. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा ११ को उऩदपा (१) को (क) तथा 
मस नगयऩासरकाको नगय प्रहयी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी कामयद्धवसध , २०७६ फभोजजभ     

नगय प्रहयी सेवा इकाइभा यहने प्रहयी कभयचायीहरुराई २०७६ चैतदेजख २०७७ 
असाय भसान्तसम्भको सत रफ बिा य ऩोशाक सदु्धवधा वाऩत आवश्मक फजेट व्मवस्था 
गने बनी सभसत २०७६।११।२७ भा ऩाॉचौ नगय सबाको फैठकफाट सनणयम बएको बए 
ताऩसन कोयोना बाइयस  (कोसबड–१९)को सॊक्रभण योकथाभ तथा न्मूनीकयणका रासग 



 नेऩार सयकायरे घोषणा गयेको रकडाउनको कायण  आ. व. ०७६/०७७ भा नगय 
प्रहयी सेवा कयायभा सरने सम्फन्धी कुनै  प्रद्धक्रमा नै आयम्ब नबएकोभा आसथयक फषय 
०७७/०७८ को ऩद्धहरो भद्धहनाफाटै नगय प्रहयी सेवा कयायभा सरने व्मवस्था गने । 

२६. भारऩोत कामायरमफाट घय जग्गा यजजदे्सशन शलु्क वाऩत ्प्राद्ऱ हनेु यकभको ऩाॉच 
प्रसतशत भारऩोत सदुृद्धढकयण वाऩत ्भारऩोत कामायरमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेभा गत 
आसथयक फषय ०७५ /०७६ को घय जग्गा यजजदे्सशन  शलु्क वाऩतको  यकभ 
रु.३४९६८५७।०५ आसथयक फषय ०७६ /०७७ भा जम्भा हनु आएकोरे  सो यकभको 
ऩाॉच प्रसतशत रे हनु आउने यकभ रु.१७४८४२।८५ उऩरब्ध गयाउन फाॉकीनै 
 यहेको सन्दबयभा सो यकभ य चारू आ. व. ०७६/०७७ को यजजदे्सशन शलु्क फाऩत ्
प्राद्ऱ हनु आउने यकभको ऩाॉच प्रसतशत सभेत एकभदु्श गरय आगाभी आ.व. 
०७७/०७८ भा भारऩोत कामायरम ओखरढुङ्गाराइय उऩरब्ध गयाउने । 

२७. मस नगयऩासरकािाया सञ्चारन गरयने द्धवसबन्न मोजनाहरुको नाभभा खोसरने वैंक खाता 
कामयऩासरकाको सनणयमानसुाय सम्फजन्धत उऩबोक्ता ससभसतराइय ऩामक हनेु गरय 
नगयजस्थत द्धवसबन्न वैंकहरुभा खोरी सञ्चारन गने । 

२८. हार द्धवद्व भहाभायीको रुऩभा पैसरइयहेको कोयोना बाइयस ( COVID-19) को सॊक्रभण 
द्धवस्ताय हनु गइय सोको योकथाभ तथा उऩचायका रासग खचय गनुयऩने अवस्थाभा 
नगयऩासरकारे खडा गयेको कोषफाट खचय गनय य सो कोषभा भौज्दात यहेको फजेट 
अऩूग बएको अवस्थाभा स्वीकृत फाद्धषयक कामयक्रभको कुनै ऩसन शीषयकफाट यकभान्तय 
गयी कोयोना बाइयस ( COVID-19) को सॊक्रभण योकथाभ, न्मूनीकयण तथा उऩचाय 
 कामयभा खचय गनय नगय कामयऩासरकाराइय अजख्तमायी ददने । 

२९. मस नगयऩासरका तथा भातहतका वडा कामायरमहरुभा सेवा कयायभा कामययत सवायी 
चारक य कामायरम सहमोगीहरु रगामतरे भाससक भहॉगी बिा य स्थानीम        
बिा भाग गयेको सन्दबयभा भहारेखा सनमन्त्रक कामायरमको चरानी नॊ ․१८०     
सभसत २०७६।९।११ को ऩत्रानसुाय कम्तीभा छ भद्धहना कयाय सेवा गयेको 
व्मजक्तराइय अधायबतू ऩारयश्रसभक फयाफयको चाडऩवय खचय य सारवसारी रुऩभा एक 
ऩटक चैत भद्धहनाभा ऩोषाक बिा भात्र सम्झौताभा उल्रेख गयी कयायका कभयचायीको 
सेवा सदु्धवधा तोक्न सभल्ने देजखएको य सनजहरुरे कामायरम सभम वाहेकको सभम य 
कसतऩम अवस्थाभा सफदाको ददनहरुभा ऩसन काभ गनुयऩने ब्महोयाराइय भध्मनजय गयी 
सनजहरुराइय तऩससर अनसुाय भाससक तरफ रगामतका ससुफधा उऩरब्ध गयाउने गरय  



सनजहरुको सेवाराइय २०७७ साउन १ गतेदेखी ०७७ ऩसु भसान्तसम्भको रागी 
सनयन्तयता ददने य सो ऩद्ळात ्ऩसन सनजहरुको सेवाराइय सनयन्तयता ददन ुऩयेभा 
कामयऩासरका फैठकको सनणयम अनसुाय गने ।  

सवायी चारकहरुको नाभ/थय तथा तरफ सदु्धवधा ्

ऩद नाभ थय शरुु सनमजुक्त सभसत भाससक 
तरफ 

भाससक 
द्धहतकोष 
थऩ 

भाससक 
खाजा 
खचय 

चाडऩवय खचय 
फाद्धषयक 

ऩोशाक 
खचय फाद्धषयक 

हे.स.चा. तेञ्जी शेऩाय २०७२।५।१४ २३८५० १००० ६००० २३८५० १०००० 

हे.स.चा. भहेश भगय २०७४।१।५ २३८५० १००० ६००० २३८५० १०००० 

ह.स.चा. टेक प्रसाद असधकायी २०७२।३।१५ २२०१० १००० ५००० २२०१० १०००० 

ह.स.चा. अजद्वन जघसभये २०७५।११।१९ २२०१० १००० ५००० २२०१० १०००० 

कामायरम सहमोगीहरुको नाभ/थय तथा तरफ सदु्धवधा  ्

क्र․

सॊ․ 
ऩद नाभ थय शरुु सनमजुक्त सभसत 

भाससक 
तरफ 

भाससक 
द्धहतकोष 
थऩ 

खाजा 
खचय 

भाससक 

चाडऩवय खचय 
फाद्धषयक 

ऩोशाक 
खचय 

फाद्धषयक 

१ का․स․ केशयी द्धव․क․ २०६६।१२।१ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

२ का․स․ गीता फस्नेत २०७१।१।१ १९४८० १००० ८२० १९४८० १०००० 

३ कुजचकाय खनु्ते दभाइय २०७५।४।१ १९४८० १००० ८२० १९४८० १०००० 

४ चौकीदाय सूमयफहादयु द्धव․क․ २०७५।४।१ १९४८० १००० ८२० १९४८० १०००० 

५ का․स․ भदन ताभाङ २०६९।९।१२ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

६ का․स․ ऩणुयफहादयु शे्रद्ष २०७५।४।१ १९४८० १००० ८२० १९४८० १०००० 

७ का․स․ ऋद्धषयाभ ओझा २०६६।१।१५ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

८ का․स․ गीता खत्री २०६५।१०।१ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

९ का․स․ गोभा कटवार २०६५।२।१५ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

१० का․स․ रयता दाहार २०७५।४।१ १९४८० १०००  ८२० १९४८० १०००० 

११ का․स․ इयि  फ. भगय २०६९।५।१० १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

१२ का․स․ काजी  शेऩाय २०६५।१०।१ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

१३ का․स․ कृरण फ. गरुुङ २०७५।४।१ १९४८० १०००  ८२० १९४८० १०००० 

१४ का․स․ कल्ऩना फढुाथोकी २०७५।४।१ १९४८० १०००  ८२० १९४८० १०००० 

१५ का․स․ अनसुा काकी २०७२।४।१७ १९४८० १०००  ८२० १९४८० १०००० 

१६ का․स․ नयेन्र दास मादव २०६६।९।१ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

१७ का․स․ द्धवक्रान्त याइय २०६०।८।२७ १९४८० १००० १५२० १९४८० १०००० 

१८ का․स․ सजुन ओझा २०७४।१०।१५ १९४८० १००० ८२० १९४८० १०००० 



३०. मस नगयकामयऩासरका अन्तगयतका स्वास््म शाखा/सॊस्थाहरुभा सेवा कयायभा कामययत 

तऩससरभा उजल्रजखत स्वास््मकभॉ तथा कामायरम सहमोगीहरुको सेवाराई २०७७ सार 

साउन भसान्त ऩद्ळात् ऩसन सनयन्तयता ददनऩुने बएकोरे सनजहरुराइय तऩससर अनसुाय 

भाससक तरफ रगामतका ससुफधा उऩरब्ध गयाउने गरय सनजहरुको सेवाराइय २०७७ 

साउन १ गतेदेखी ०७७ ऩसु भसान्तसम्भको रागी सनयन्तयता ददने य सो ऩद्ळात ्ऩसन 

सनजहरुको सेवाराइय सनयन्तयता ददन ुऩयेभा कामयऩासरका फैठकको सनणयम अनसुाय गने ।  

१. सशतय फजेट (स्वास््म) फाट तरफ ऩाउने गयी सफसबन्न स्वास््म सॊस्थाभा २०७७ असाय 
भसान्तसम्भ कामययत स्वास््मकभॉहरु  ् 

क्र. सॊ. ऩद नाभथय कामययतकामायरम तरफ ससुफधा 
१ अ.न.सभ. अञ्जु दाहार स्वास््म चौद्धक फेसतनी स्वस््म तथा 

जनसॊख्मा 
भन्त्रारमफाट प्राद्ऱ 
हनेु सशतय अनदुान 

कामयक्रभ 
सनदेजशका/भागयदशयन 

फभोजजभ हनुे 

२ अ.न.सभ. गीतादेवी धभरा स्वास््म चौद्धक फेसतनी 
३ अ.न.सभ. सभना कुभायी धभरा (ऩहाडी) स्वास््म चौद्धक सल्रेयी 
४ अ.न.सभ. ताया ताभाङ स्वास््म चौकी सल्रेयी 
५ अ.न.सभ. सद्धवना गरुुङ स्वास््म चौकी नायामणस्थान 

६ अ.न.सभ. अम्री शोबा याइय स्वास््म चौकी द्धवगटुाय 

७ अ.न.सभ. भामा भगय स्वास््म चौकी जन्तयखानी 

२. सनशतय फजेट (स्वास््म) फाटतरफ सदु्धवधा ऩाउने गयी द्धवसबन्न स्वास््म सॊस्थाहरुभा कामययत 
स्वास््मकभॉहरु  ्
क्र. 
सॊ. 

ऩद नाभ/थय कामययतकामायरम भाससक 
तरफ 

चाडऩवय 
खचय 

ऩोशाक 
बिा 

१ ल्माफ 
टेजक्नससमन 

सीता दजॉ स्वास््म चौकी ठुराछाऩ  १५००० १५००० १०००० 

२ वैद्य जजतेन्र कुभाय भेहता आमवेुद इकाइय सनशॊखे  २०००० २०००० १०००० 



३. सशतयफजेट (शहयी स्वास््म केन्र) फाट तरफ सदु्धवधा ऩाउने गयी सफसबन्न शहयी स्वास््म 
केन्रहरुभा कामययत स्वास््मकभॉ तथा कामायरम सहमोगीहरु ्
क्र. 
सॊ. 

ऩद नाभ/थय कामययतकामायरम 
भाससक 
तरफ 

चाडऩवय 
खचय 

ऩोशाक 
बिा 

१ अ.हे. व. भयुायी चौधयी शहयी स्वास््म केन्र कमये  २२१७० २२१७० १०००० 

२ अ.न.सभ. पूरभामा शे्रद्ष शहयी स्वास््म केन्र कमये  १८००० १८००० १०००० 

३ का.स. द्धटकाफहादयु वासनमा शहयी स्वास््म केन्र कमये  १४००० १४००० १०००० 

४ अ.हे. व. ऩोटनाथ धभरा शहयी स्वास््म केन्र खोदम्ऩा १५००० १५००० १०००० 
५ अ.न.सभ. यञ्जना खड्का शहयी स्वास््म केन्र खोदम्ऩा  १७००० १७००० १०००० 

६ अ.हे. व. दतुाभामा द्धवद्वकभाय शहयी स्वास््म केन्र सफप्राॉटे  १४००० १४००० १०००० 

७ अ.न.सभ. अऩाय थाऩा (वस्नेत) शहयी स्वास््म केन्र सफप्राॉटे   १४००० १४००० १०००० 

८ का.स. तेज ुयाइय शहयी स्वास््म केन्र सफप्राॉटे १३५०० १३५०० १०००० 

४. सनशतयफजेट (स्वास््म) फाट तरफ सदु्धवधा ऩाउने गयी द्धवसबन्न स्वास््म सॊस्थाभा कामययत कामायरम 
सहमोगीहरु  ्

क्र. 
सॊ. 

ऩद नाभ/थय कामययतकामायरम 
भाससक 
तरफ 

द्धहतकोष 
थऩ 

चाडऩवय 
खचय 

ऩोशाक 
सदु्धवधा 

१ का.स. येवतीयाज दाहार स्वा.चौ. 
नायामणस्थान 

१०००० ५०० १०००० ५००० 

२ का.स. कद्धवता वाॉस्तोरा (धभरा) स्वा.चौ. फेसतनी १०००० ५०० १०००० ५००० 

३ का.स. सभना कुभायी कटवार स्वा.चौ. द्धवगटुाय १०००० ५०० १०००० ५००० 

४ का.स. सयस्वती ताभाङ स्वा.चौ. सल्रेयी १०००० ५०० १०००० ५००० 

५ का.स. सकुुभगय (गरुुङ) श.स्वा.के. खोदम्ऩा १०००० ५०० १०००० ५००० 

६ का.स. सरयता द्धव. क. स्वा.चौ.जन्तयखानी १०००० ५०० १०००० ५००० 

७ का.स. अञ्जु शे्रद्ष स्वा.चौ. तरवुा १०००० ५०० १०००० ५००० 

८ का.स. झनक कुभाय धभरा स्वा.चौ. फेसतनी १०००० ५०० १०००० ५००० 

९ का.स. यभा काकी स्वा.चौ.ओखरढुङ्गा १०००० ५०० १०००० ५००० 

१० का.स. रक्ष्भी खड्का श.स्वा.के. खोदम्ऩा १०००० ५०० १०००० ५००० 



५. चार ुखचयको कयाय सेवा शलु्क फजेटफाट तरफ सदु्धवधा ऩाउने गयी नगयऩासरकाभा कामययत 
कानूनी सल्राहाकायको तरफ सदु्धवधा  ्
क्र․सॊ․ जजम्भेवायी नाभ थय कामययत कामायरम भाससक 

तरफ 

चाडऩवय 
खचय 

ऩोशाक 
बिा 

१ कानूनी सल्राहाकाय उभेश काकी  नगयऩासरका कामायरम  ३५९९० ३५९९० १०००० 

  ३१. सनणयम नॊ․२९य ३० फभोजजभ द्धहतकोष वाऩतको थऩ यकभ सम्फन्धभा देहाम अनसुाय गने। 

 क) नगय कामयऩासरका, भातहतका वडा कामायरम य शाखाहरुभा सेवा कयायभा कामययत 
कामायरम सहमोगीहरुराइय कामायरमफाट द्धहतकोष वाऩत भाससक रुऩभा उऩरब्ध 
गयाइने रु ․७५०।- य सनजहरुरे ऩाउने भाससक तरफफाट भाससक रु ․७५०।- 
कटाइय भाससक रु ․१५००।- का दयरे सनजहरुको नाभभा द्धहतकोष खाता खोरी 
जम्भा गने । 

  ख) नगय कामयऩासरकाको कामायरमभा सेवा कयायभा कामययत सवायी चारकहरुराइय 
कामायरमफाट द्धहतकोष वाऩत भाससक रुऩभा उऩरब्ध गयाइने रु ․१०००।- य 
सनजहरुरे भाससक रुऩभा ऩाउने तरफफाट भाससक रु ․१०००।-कटाइय भाससक 
रु․२०००।-का दयरे सनजहरुको नाभभा द्धहतकोष खाता खोरी जम्भा गने ।  

 ग) स्वास््म सॊस्थातपय  सेवा कयायभा कामययत कामायरम सहमोगीहरुराइय द्धहतकोष वाऩत ्
कामायरमफाट उऩरब्ध गयाइने द्धहतकोष वाऩतको यकभ रु ․५००।- य सनजहरुरे 
भाससक रुऩभा ऩाउने तरफफाट भाससक रु ․५००।-कटाइय भाससक रु ․१०००।-का 
दयरे सनजहरुको नाभभा द्धहतकोष खाता खोरी जम्भा गने । 

 घ) द्धहतकोष वाऩतको यकभ नेऩार याद्स फैकफाट भान्मता प्राद्ऱ नगयजस्थत कुनै फैकभा 
फचत खाता खोरी  जम्भा गने । 

  ङ) द्धहतकोष खाताभा जम्भा बएको यकभ द्धहतकोष फचतकताय कभयचायी कुनै ऩसन 
कायणफाट सेवाभकु्त बएको  अवस्थाभा एकभदु्श रुऩभा बकू्तानी ददने व्मवस्था गने ।  

   च)  सेवाभा फहार यहदैं कुनै कभयचायीको भृ् म ुबएभा सनजरे ऩाउने यकभ सनजको 
नजजकको हकवाराइय एकभदु्श रुऩभा बकू्तानी ददने व्मवस्था गने । 



३२. साद्धवक जजल्रा द्धवकास ससभसतको कामायरम ओखरढुङ्गाफाट अस्थामी सनमकु्ती ऩाइय 
स्थानीम तह कामायन्वमनभा आएऩछी मस कामायरमभा काभकाज गनय खटाइयएका 
कम्प्मटुय अऩयेटय श्री ऩदभ ऩरयमायको सेवाराइय सनयन्नतयता ददइय काभकाज गयाउने ।  

३३. मस नगयऩासरका, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम जनसहबासगता सभेतफाट मस 
नगयऩासरकाजस्थत ओखरढुङ्गा फजाय य रुम्जाटायको भखु्म सडकहरुभा जडान गरयएका 
सडक फजिहरुको सनमसभत भभयत सम्बाय गनय नगयऩासरका य स्थानीम उऩबोक्ताहरुको 
दाद्धम्व हनेु हुॉदा उक्त कामयका रासग चार ुआ․व․ भा नगयऩासरकाफाट सडक फिी 
भभयत कोष स्थाऩना गयी सडक फजिको सनमसभत भभयत सम्बायको व्मवस्था 
 सभराउने ।  

३४. मस नगयऩासरकाराइय आगाभी आ.व.०७७।०७८ को रासग सॊघ  / प्रदेश सयकायफाट 
प्राद्ऱ सशतय  तथा सनशतय अनदुानको सससरङ्ग,  आन्तरयक आमको प्रऺेऩण य चार ु
आ.व.०७६/०७७ फाट आगाभी  आ.व. राइय सने जजम्भेवायी सभेतको आधायभा मस 
नगयऩासरकाको आगाभी आ.व.०७७/०७८ को आम सफवयण देहाम फभोजजभ हनेु हुॉदा 
उक्त सफवयण स्वीकृत गयी कामायन्वमन गने । 

क) आ. व. २०७७/०७८ को फाद्धषयक आम प्रऺेऩण: 
फजेट रु. हजायभा 

शीषयक 
आ.व.०७७/०७८

को अनभुान 

याजस्व  ्   

आन्तरयक याजस्व् १८६१९ 
सॊघीमस यकायफाट प्राद्ऱ हनेु् 
याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राद्ऱ यकभ ८२५७२.७५ 

सभानीकयण अनदुान १०७२०० 

अन्तय सयकायी द्धविीम हस्तान्तयण 

रघ ुउद्यभ द्धवकास कामयक्रभ ३८०० 



याद्धद्सम ग्राभीण तथा नवीकयणीम उजाय कामयक्रभ १२०० 

ऩमयटन ऩूवायधाय द्धवकास आमोजना १००० 

झोरङु्गे ऩरु ऺेत्रगत कामयक्रभ ४५०० 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ ६३०० 

गयीव घय ऩरयवाय ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र सफतयण कामयक्रभ २४०० 

कृद्धष ३८०० 

ऩशऩुॊऺी द्धवकास ५५०० 

भद्धहरा फारफासरका तथा ज्मेद्ष नागरयक ३०० 

जशऺा मवुा तथा खेरकूद २०६२०० 

याद्धद्सम ऩरयचम ऩत्र तथा ऩजञ्जकयण कामयक्रभ ४४०० 

स्वास््म सेवा कामयक्रभ ५४३०० 

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सफशेष अनदुान  ्

कृद्धष उऩज जचस्मान केन्र सनभायण जन्तयखानी ३३०० 

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सभऩयुक अनदुान  ्

ससद्धिचयण याजभागयफाट कायागाय हुॉदै रुम्टी जाने सडक स्तयोन्नसत ६८०० 

प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु्   

सभऩूयक अनदुान  ्

सभरनचोक-खाद्य गोदाभ-जजल्रा प्रशासन कामायरम- हरुाकडाॉडा-
हाटऺेत्र साल्भे खोरयमा-कृरण भजन्दय-यभाइरोडाॉडा-कभेये सडक 
स्तयोन्नती वाडयनम्फय ११ य १२ ५००० 

स्रस्टाऩाकय  य शहीद स्तम्ब ऺेत्र ऩमयटकीम ऩूवायधाय सनभायण वाडय 
नम्फय १२ ५००० 

सभानीकयण अनदुान ७१७१ 

सवायी साधनकयको फाॉडपाॉड द्धहस्सा ९३७५ 

चार ुआ.व.भाखचय हनु फाॉकी यकभ आगाभी आ.व.राइय जजम्भेवायी सने २६८०७.२० 



रकडाउनको प्रबावरे चार ुआ.व.भा सञ्चारन हनु नसकी आगाभी 
आ.व. भा सञ्चारन गरयने आमोजनाहरु ३३१९२.८ 
साभाजजक सयुऺा तथा ज्मेद्ष नागरयक सॊयऺण कामयक्रभ ९०००० 

जम्भा  ् ६८८७३७.७५ 

ख)  आ. व. ०७७।०७८ को आन्तरयक  आम (याजद्व) को प्रऺेऩण  ्

फजेट रु. हजायभा 

शीषयक 
आ.व.०७७/०७८ 

को अनभुान 

कय्  
बभूीकय (भारऩोत) १५०० 

सम्ऩिी कय ४१६३ 

सवायी कय (टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा, इरयक्सा) २० 

अन्म द्धवक्रीफाट प्राद्ऱ आम २५० 

व्मवसाम कय १७२६ 

व्मवसाम दताय दस्तयु ६०० 

जडीफटुी कवाडी य जीवजन्त ुकय १०० 

गैयकय्  
ढुङ्गा, सगट्टी,फारवुा, भाटो,काठ,दाउया, जयाजयुी, स्रेट, खयीढुङ्गा आदद 
प्राकृसतक एवॊ खानीजन्म वस्तकुो द्धवक्री १५०० 

नक्सा ऩास दस्तयु १०६३ 

व्मजक्तगत घटना दताय शलु्क ७५ 

वहार द्धवटौयी शलु्क ६०० 

ससपारयस दस्तयु १७५० 

सयकायी सम्ऩिीको फहारफाट आम (योरय, द्धट्रऩय, व्माकहोइ 
रोडय, घय ऩसर आदी) ६४७ 

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क ९६० 



अन्म दस्तयु ५०० 

अन्म याजद्व ५०० 

द्धवऻाऩन कय १०० 

घय वहार कय १५०० 

सेवा शलु्क  ् 

भूल्माङ्कन सेवा शलु्क ३०० 

सनभायण सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सेवा शलु्क (खानेऩानी, सफजरुी, 
धाया, असतसथगहृ, ढर सनकास, सडक फिी, शौचारम, ऩाकय , 
ऩोखयी, व्मामाभशारा, ऩमयटकीमस्थर, हाटफजाय, ऩश ुवधशारा, 
शवदाह गहृ, धोद्धवघाट, सडक, फसऩाकय , ऩरु आदद) 

१२० 

दताय, अनभुसत तथा नवीकयणदस्तयु (एप.एभ. येडमो सञ्चारन, घ 
वगयको सनभायण इजाजतऩत्र, द्धवद्यारम स्थाऩना तथा कऺा थऩ 
अनभुसत, स्थानीमस्तयका व्माऩारयक पभय) 

१०० 

नाता प्रभाजणत १२५ 

ऩाद्धकय ङ्ग शलु्क ३० 

दण्ड जयीवाना १२० 

द्धवसबन्न ऩयीऺाहरुको दयखास्त शलु्क २० 

अन्म प्रशाससनक सेवा शलु्क १०० 

अन्म सेवा शलु्क १५० 

जम्भा १८६१९ 
 

३५. भासथ उजल्रजखत फाद्धषयक फजेटफाट आगाभी आ.व.०७७ /०७८ का रासग देहाम फभोजजभ 

द्धक्रमाकराऩगत फजेट स्वीकृत गयी कामायन्वमन गने । 

  



क) चार ुखचयको द्धवसनमोजन  ्

 आसथयक फषय ०७७/०७८ को कामायरम सञ्चारन तथा प्रशाससनक खचयको द्धवसनमोजन्  

        फजेट रु.हजायभा  

सस. 
नॊ. 

खचय शीषयक स्रोत 

नगय 
कामयऩासरका 
कामायरम 

वडा 
कामायरम 

जम्भा 

१ ऩदासधकायी सदु्धवधा 
याजद्व 
फाॉडपाॉड 

१०७०० ० १०७०० 

२ तरव   २६५०० ० २६५०० 

३ स्थानीम बिा   २५०० ० २५०० 

४ भहॊगी बिा   १७०० ० १७०० 

५ ऩोशाक   ११९० ० ११९० 

६ कयाय शेवा शलु्क   १३६०० ० १३६०० 

७ ऩदासधकायी फैठक बिा   १५०० २५९२ ४०९२ 

८ कभयचायी कल्माण कोष   १५०० ० १५०० 

९ अन्म फैठक बिा   १००० ० १००० 

१० द्धपल्ड बिा    १००० ० १००० 

११ कभयचायी प्रो्साहन तथा ऩयुस्काय   १००० ० १००० 

१२ खानेऩानी तथा द्धवद्यतु भहशरु  ४०० २०० ६०० 

१३ सञ्चाय भहशरु  ७०० ७२० १४२० 

१४ अन्म बाडा   २५० ० २५० 

१५ घय बाडा   ५०० ० ५०० 

१६ सवायी इन्धन  २५०० ७२० ३२२० 

१७ इन्धन अन्म प्रमोजन   २०० १२० ३२० 

१८ सवायी साधन भभयत सम्बाय   २२३२ ६०० २८३२ 

१९ भेजशनयी औजाय भभयत सम्बाय   १२८८ १२० १४०८ 

२० कामायरम भसरन्द याजद्व ४५०० १८०० ६३०० 



फाॉडपाॉड 

२१ ऩत्रऩसत्रका, छऩाइय तथा सूचना 
प्रकाशन 

  २००० ० २००० 

२२ फीभा तथा नवीकयण   ८०० ० ८०० 

२३ कामयक्रभ खचय   २००० ० २००० 

२४ द्धवद्धवध खचय   १८०० ११५२ २९५२ 

२५ कभयचायी तारीभ   ४०० ० ४०० 

२६ ऩदासधकायी तारीभ   ५०० ० ५०० 

२७ ऩसु्तक तथा साभाग्री खरयद   २०० ० २०० 

२८ भ्रभण खचय   ३००० ८७६ ३८७६ 

२९ अनगुभन भूल्माॊकन   १८०० ० १८०० 

३० नगय सबा सञ्चारन खचय   ५०० ० ५०० 

३१ फाद्धषयक मोजना तथा कामयक्रभ 
छऩाइय 

  ४०० ० ४०० 

३२ अन्म सेवा शलु्क   २९० ० २९० 

३३ सेवा ऩयाभशय   ५०० ० ५०० 

३४ अन्म सहामता   ५०० ० ५०० 

३५ सनसभयत सावयजसनक सम्ऩजिको 
भभयत सम्बाय 

  १००० ० १००० 

३६ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय 
सञ्चारन  

  ५०० ० ५०० 

३७ पसनयचय तथा द्धपक्सचसय   १००० ० १००० 

३८ जग्गा बाडा  १५० ० १५० 
३९ भेजशनयी तथा औजाय उऩकयण   १००० ० १००० 

कुर जम्भा  ९३१०० ८९०० १०२००० 

 

ख) द्धवद्व भहाभायीको रुऩभा पैसरएको कोयोना बाइयस (कोसबड -१९) को सॊक्रभण योकथाभ 
तथा प्रबाव न्मूनीकयणका रासग  सभसत २०७७।१२।११ देजख नेऩार सयकायरे घोषणा 
गयेको रकडाउनको प्रबावरे मस कामायरमको आ.व.०७६ /०७७ का रासग स्वीकृत 



फजेट तथा कामयक्रभहरु  भध्मे कामायन्वमनका रासग सम्झौता  बएय ऩसन उक्त आ.व.भा 
सम्ऩन्न हनु नसकेका य सम्झौता नै हनु नसकेका तऩससरभा उजल्रजखत मोजना तथा 
कामयक्रभहरु भध्मे सम्झौताको म्माद सभाद्ऱ बएका मोजना कामयक्रभहरुको म्माद थऩ गयी 
आगाभी आ.व. भा सम्ऩन्न गने य सम्झौता नै नबएका मोजना तथा कामयक्रभहरुको हकभा 
आगाभी  आ.व.०७७/०७८ भा सञ्चारन गने गयी उक्त आमोजनाहरु फाद्धषयक फजेट तथा 
कामयक्रभभा सभावेश गयी कामायन्वमन गने ।  

 

तऩससर 

१)  गत आ.व.०७६/०७७ भा सम्झौता बई ऩेश्की गएका तय रकडाउनको कायण सम्ऩन्न    

    हनु नसकी आ.व. ०७७।०७८ भा सञ्चारन गरयने मोजना तथा कामयक्रभहरु् 
 क) नगय स्तयीम आमोजनाहरु्  

फजेट रु․ हजायभा 

क्र․ 

सॊ․ 
आमोजना तथा कामयक्रभको नाभ 

वडा 
नॊ. 

स्वीकृत 
अनदुान 

आ.व.७६।०७
७ भा गएको 
ऩेश्की रु. 

आ.व.७७।०७
८ भा ददनऩुने 

रु. 
१ काकी टोरदेजख सफसभये जाने 

भोटयफाटो 
१ 

३०० ८६․४० २१३․६० 

२ केउरयनी खानेऩानी मोजना  २ २०० ५७․६ १४२․४० 

३ रुम्जाटाय फौि गमु्फाभा वाटय 
पाउण्टेशन सनभायण 

४ 
४०० ११५․२ २८४․८० 

४ बजुाऩाते भहुान गरय तल्रो भैदाने 
खानेऩानी मोजना भभयत 

६ 
१५०० ४३२ १०६८ 

जम्भा १७०८․८ 

ख) साना ससचाइय कामयक्रभ अन्तगयतका आमोजनाहरु  ्

क्र. सॊ. मोजना तथा कामयक्रभको नाभ 
गत आ․व․ 

०७६/०७७ भा 
गएको ऩेश्की 

चार ुआ․व․ 
०७७/०७८ भा 

ददनऩुने 
१ ठोट्ने खोरा खग्रटेो ससॊचाइय आमोजना 

 
2039315।- 

 
८५२८१९५।- 

२ फाहनुे खोरा द्धऩप्रेचौताया ससॊचाइय आमोजना  
३ फाॉझगया नाल्स ुससचाइय आमोजना 
४ छाङ्गखोरा भानेखेत ससॊचाइय आमोजना  



 

२) आसथयक फषय ०७६।०७७ का रासग स्वीकृत बएका तय रकडाउनका कायण उक्त आ. 
व. भा सम्झौता⁄ कामायन्वमन हनु नसकी आ. व.०७७।०७८ भा सञ्चारन गरयने 
नगयस्तयीम आमोजना तथा कामयक्रभहरु् 

                                                         फजेट रु․ हजायभा 
क्र. सॊ. मोजना तथा कामयक्रभको नाभ फजेट 
१ सबा हरको रासग साउण्ड ससस्टभ खरयद 100  
२ साना ससॊचाइय आमोजना सभऩूयक अनदुान (आ.व.०७६।०७७) को 1,34० 
३ झाॉक्रीढुङ्गा ऩमयटकीम ऩूवायधाय व्मवस्थाऩन 200  
४ नगयऩासरकाको प्रशासकीम बवन सनभायण 10,000  
५ मोग बवन सनभायण 4,३00  
६ फारफासरका तथा अऩाङ्गता घमु्तीकोष 100  
७ साद्धह्मकरा तथा सॊस्कृसत प्रवियन 600  
८ वडा अध्मऺ तथा वडा सजचवराइय उऩबोक्ता ससभसत गठन तथा 

ऩरयचारन सम्फन्धी तारीभ 
500  

९ भेमय कऩ बसरफर प्रसतमोसगता सञ्चारन 2,000  
१० सयसपाइय तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 500  
११ सावयजसनक सनुवुाइय कामयक्रभ 150  
१२ नगयऩासरका कामायरम, कृरणभजन्दय तथा बैयवनाथ भजन्दय 

आसऩासभा सससस क्माभेया जडान 
        

500  
१३ फारुणमन्त्रको रासग रयजभ्वायमय ट्ाॊकी सनभायण 1,000  
१४ मवुा तथा खेरकूद द्धवकास कामयक्रभ ३00  
१५ साभदुाद्धमक द्धवद्यारमका जशऺक तथा कभयचायीहरुका रासग 

इ.एभ.आइ.एस.⁄रेखाऩारन तारीभ 
     300  

१६ कामायरमको रासग पसनयचय तथा द्धपक्सचसय 500  
1७ गत फषयको बकु्तानी ददन फाॉकी 114 



१८ स्थानीम ऐन, काननु, सनमभ, सनदेजशका, कामयद्धवसध तथा भाऩदण्ड 
तजुयभा तथा सनभायण 

१५० 

१९ नभूना मवुा सॊसद अभ्मास      100  
जम्भा २2७५4 

३) आसथयक फषय ०७६।०७७ का रासग स्वीकृत बएका तय रकडाउनका कायण उक्त   
 आ . व. भा  सम्झौता ⁄ कामायन्वमन हनु नसकी आगाभी आ. व.०७७।०७८ भा 
 सञ्चारन गरयने वडा स्तयीम आमोजना तथा कामयक्रभहरु्   

           फजेट रु ․ हजायभा 
क्र.सॊ. मोजनाको नाभ फजेट 

1 वडा कामायरम भभयत तथा व्मवस्थाऩन ससनऩा १ 300 
2 कृषी पभय य द्धवद्याथॉ खेरकुद साभग्री खरयद ससनऩा १ 100 
3 सडक भभयत ससनऩा १ 400 
4 VIN सॉगको सहकामयभा दसरत टोरभा उद्योग सञ्चारन ससनऩा १ 200 
५ भोटयफाटो भभयत/सधुाय ससनऩा २ 500 
६ स्वास््म चौकी व्मवस्थाऩन तथा स्वास््म तारीभ ससनऩा २ 100 
७ मवुा तथा खेरकुद कामयक्रभ ससनऩा २ 100 
८ खानेऩानी तथा ससॊचाइय ऩाइयऩ खरयद ससनऩा २ 200 
९ ऩञ्च ेफाजा व्मवस्थाऩन ससनऩा २ 100 
१० व्मावसाद्धमक सीऩ द्धवकास तारीभ (VIN तथा अन्म सॊस्थाको सहकामयभा) 

ससनऩा २ 
200 

११ अधेंयी नायामणस्थान खेरकुद भैदान सनभायण ससनऩा ३ 800 
१२ तीनकन्मा कासरकादेवी सभाज बवन सनभायण ससनऩा ३ 200 
१३ भरुघये खानेऩानी मोजना अससने ससनऩा ३  100 
१४ खानेऩानी तथा कूरो ससॊचाइय मोजनाराइय ऩाइयऩ खरयद ससनऩा ३ 100 
१५ धुॉवा यद्धहत चलु्हो तथा हस्तकरा तारीभ ससनऩा ३ 50 



१६ उज्जर बद्धवरम क्रफदेखी याइयटोर हुॉदै कुडरेु-टायी जोड्ने सडक ससनऩा ३ 100 
१७ वडास्तयी मवुाक्रफ व्मवस्थाऩन ससनऩा ४ 50 
१८ वातावयण तथा द्धवऩद व्मवस्थाऩन ससनऩा ६ 50 
१९ अऩाङ्ग तथा अतीद्धवऩन्न दरीतहरुको रासग जजद्धवकोऩाजयन सधुाय कामयक्रभ 

ससनऩा ६ 
50 

२० द्धवजरुी फिीको ऩोर खरयद तथा द्धवद्यतुीकयण ससनऩा ८ 700 
२१ सल्रेयी-केिकेु सडक ससनऩा ८ 1,000 
२२ खोदम्ऩाफाट फेथखुकय  जोड्ने भोटयफाटो सनभायण मोजना ससनऩा ९ 230 
२३ साद्धवक वडा नॊ. ६ य ७ हार ससनऩा १० केन्रीम द्धवद्यतु द्धवस्तायको रासग 

ऩोर, ताय य ट्रान्ससभटय खरयद 
1,300 

२४ स्वास््म सॊस्थाभा वसथयङ्ग सेन्टयको व्मवस्थाऩन ससनऩा १० 50 
२५ डाॉडाचौय ओख्रे रुम्टी हुॉदै केिकेु सडक सनभायण ससनऩा १० 800 
२६ राभाढुङ्गा गैयाटोर हुॉदै साभदुाद्धमक वन बवनसम्भ सडक सनभायण मोजना 

ससनऩा १० 
200 

२७ जशवभन्दीय हुॉदै भूरकूरो आसऩास हुॉदै सल्रेयी भोटयफाटो सनभायण ससनऩा १० 150 
२८ नागरयक असबभखुीकयण ससनऩा ११ 100 
२९ सडक भभयत तथा स्तयोन्नती ससनऩा ११ 200 
३० गणेशटोर देखी ठाडे खोरासम्भको गोयेटो फाटो भभयत तथा सनभायण मोजना 

ससनऩा १२ 
२०0 

३१ वडा नॊ. १२ का साभदुाद्धमक द्धवद्यारमभा अध्ममनयत दसरत, 
आदीफासी/जनजाती, द्धवऩन्न तथा जेहेन्दाय द्धवद्याथॉहरुका रासग शैजऺक 
साभग्री द्धवतयण 

100 

वडाहरुको कामायन्वमन हनु फाॉकी मोजनाको जम्भा 8,730 



४) आसथयक फषय ०७७/०७८ भा मस नगय ऺेत्रभा ऩूॉजजगत कामयक्रभ अन्तगयत सञ्चारन गरयने तऩससर अनसुायको फजेट कामयक्रभ स्वीकृत  
    गयी कामायन्वमन गने। 
                                                                                                                     फजेट रु. हजायभा 

क्र.सॊ.  

कामयक्रभ /आमोजनाको नाभ 

 

द्धवसनमोजन रु. 

श्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तयसयकायी द्धविीम हस्तान्तयण 

नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय स्थानीम तह 
सशतय अनदुान अन्तगयतका कामयक्रभहरु : 

१ जशऺामवुा तथा खेरकुद कामयक्रभ २०६२००   २०६२००     

२ स्वास््मसेवा कामयक्रभ  ५४३००   ५४३००     

३ याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा ऩजञ्जकयण कामयक्रभ ४४००   ४४००     

४ रघउुद्यभ द्धवकास कामयक्रभ  ३८००   ३८००     

५ याद्धद्सम ग्रासभण तथा नद्धवकयणीम उजाय कामयक्रभ १२००   १२००     

६ ऩमयटन ऩूवायधाय द्धवकास कामयक्रभ १०००   १०००     

७ झोरङु्गेऩरु ऺेत्रगत कामयक्रभ ४५००   ४५००     

८ प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ ६३००   ६३००     

९ गयीव घय ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ  २४००   २४००     

१० कृषी द्धवकास कामयक्रभ ३८००   ३८००     

११ ऩशऩुॊऺी द्धवकास कामयक्रभ  ५५००   ५५००     

१२ भद्धहरा फारफासरका तथा ज्मेद्ष नागरयक सॊयऺण कामयक्रभ  ३००   ३००     



सशतय अनदुानको जम्भा २९३७००   २९३७००     

१ साभाजजक सयुऺा तथा ज्मेद्ष नागरयक सॊयऺण कामयक्रभ ९००००   ९००००     

साभाजजक सयुऺा तथा ज्मेद्ष नागरयक सॊयऺण कामयक्रभको जम्भा ९००००   ९००००     

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु द्धवशेष अनदुान 
कृषी उऩज जचस्मान केन्र सनभायण जन्तयखानी वडा नॊ .६ ३३००   ३३००     

सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु द्धवशेष अनदुानको जम्भा ३३००   ३३००     

सभऩूयक अनदुानफाट सञ्चारन हनेु आमोजनाहरु  

१ ससद्धिचयण याजभागयफाट कायागाय हुॉदै रुम्टी जाने सडक 
स्तयोन्नती वडा नॊ ११ (सॊघीम सयकाय) 

१३६००   ६८००   ६८०० 

२ सभरनचोक-खाद्यगोदाभ-जजल्रा प्रशासन कामायरम-
हरुाकडाॉडा-हाटऺेत्र-साल्भेखोरयमा-कृरण भन्दीय-यभाइरो 
डाॉडा-कभेये सडक स्तयोन्नती वडा नॊ ११ य १२ (प्रदेश 
सयकाय) 

७०००     ५००० २००० 

३ स्रद्शाऩाकय  य शद्धहदस्तम्ब ऺेत्र ऩमयटकीम ऩूवायधाय सनभायण 
वडा नॊ. १२ (प्रदेश सयकाय) 

७०००     ५००० २००० 

४ साना ससॊचाइ कामयक्रभ अन्तगयत सञ्चारन हनेु ससॊचाइ 
आमोजनाहरुकारासग सभऩयुक अनदुान 

४१६०       ४१६० 

५ सॊघ य प्रदेश सयकाय रगामत अन्म साझेदायहरुसॉग 
सञ्चारन हनेु आमोजनाहरुका रासग सभऩयुक अनदुान  

 

६९२७.२४ 

      

६९२७.२४ 

सभऩूयक अनदुानफाट सञ्चारन हनेु आमोजनाहरुको जम्भा ३८६८७.२४   ६८०० १०००० २१८८७.२४ 



द्धविीम सभानीकयण अनदुान कामयक्रभ अन्तगयतका आमोजनाहरु  
क. वडास्तयीम आमोजनाहरु             

१ ससनऩा १ तरवुाभा भोटयफाटो भभयत तथा स्तयोन्नती वडा नॊ∙ १ १५००       १५०० 

२ कृषी, ससॊचाइ, द्धवऩन्न, दसरत साथै टोर द्धवकास सॊस्था, मूवा 
खेरकुद प्रवियन य आमवेुद स्वास््म जशद्धवय 

वडा नॊ∙ १ 
१०००       १००० 

३ ज्मेद्ष नागरयक, भद्धहरा सञ्जार, सहकायी, जनजाती ऩद्धहचान, 

बेषबषुा, मूवाक्रफ, भठभन्दीय सधुाय, सनभायण एवभ ्उद्यभजशरता 
कामयक्रभ 

वडा नॊ∙ १ 

७००       ७०० 

४ कामायर मव्मवस्थाऩन, वतयभान कोसबड १९ सॊक्राभक योग 
सनमन्त्रणका रासग बैऩरय आउने खचय व्मवस्थाऩन 

वडा नॊ∙ १ 
३००       ३०० 

५ ऩाइयऩ तथा तायजारी खरयद वडा नॊ∙ १ ४००       ४०० 

६ परपुर द्धवरुवाका साथै घाॉसजन्म सफरुवा उ्ऩादन नसययी 
स्थाऩना 

वडा नॊ∙ १ 
५०       ५० 

७ उ्कृद्श काभ गने जशऺक, कभयचायी तथा कृषकराइय प्रो्साहन वडा नॊ∙ १ ५०       ५० 

वडानॊ. १ को जम्भा ४०००       ४००० 

१ ससनऩा २ भा भोटयफाटो भभयत/स्तयोन्नती वडा नॊ∙ २ २०००       २००० 

२ आनन्देद्वय आ․द्धव․ घेयाफाय वडा नॊ∙ २ ३००       ३०० 

३ चहुानछाऩ खानेऩानी भभयत वडा नॊ∙ २ ३००       ३०० 

४ काभीगाॉउ सरजफ्टङ खानेऩानी ऩाइयऩ द्धवस्ताय वडा नॊ∙ २ ३००       ३०० 

५ भठभन्दीय भभयत सॊयऺण वडा नॊ∙ २ २००       २०० 



६ राकुॉ यीफोट भहुान सॊयऺण वडा नॊ∙ २ १००       १०० 

७ खानेऩानी तथा ससॊचाइय ऩाइयऩ खरयद वडा नॊ∙ २ ३००       ३०० 

८ कामायरम व्मवस्थाऩन तथा सॊक्राभक योग सनमन्त्रण कामयक्रभ वडा नॊ∙ २ २००       २०० 

९ केउरयनी भराभी आश्रभ सनभायण वडा नॊ∙ २ १००       १०० 

१० उ्कृद्श काभ गने जशऺक, कभयचायी तथा कृषकराइय प्रो्साहन वडा नॊ∙ २ १००       १०० 

११ मवुा तथा खेरकुद द्धवकास कामयक्रभ वडा नॊ∙ २ १००       १०० 

वडा नॊ. २ को जम्भा ४०००       ४००० 

१ साद्धवक वडा नॊ. ७ याइयटोर हदैु ससस्नेखोरा जोड्ने सडक 
सनभायण 

वडा नॊ∙ ३ ५०० 
   

५०० 

२ राभीस्वती  जशव भजन्दय भभयत तथा घेयावाय वडा नॊ∙ ३ २००       २०० 

३ नायामणस्थान भा.द्धव. राई शैजऺक सधुायका रासग कम्प्मटुय 
जशऺक व्मवस्थाऩन 

वडा नॊ∙ ३ २००       २०० 

४ सतनकन्मा वारद्धवकास केन्र ओख्रनेी वडा नॊ∙ ३ १००       १०० 

५ ऩाॉचकन्मा देवी भजन्दय सनभायण तथा घेयावाय नायामणस्थान वडा नॊ∙ ३ २५०       २५० 

६ उतेससनी भझवुा खा.ऩा.सनभायण वडा नॊ∙ ३ १५०       १५० 

७ ऩॉमउुवोटे भजझभ टोर खा.ऩा. भभयत मोजना वडा नॊ∙ ३ १००       १०० 

८ वारद्धवकास आ.द्धव. अधेंरयभा गणुस्तय सधुायका रासग कम्प्मटुय 
जशऺक व्मवस्थाऩन 

वडा नॊ∙ ३ १५०       १५० 

९ डाॉडाटोर भोटयवाटो सनभायण वडा नॊ∙ ३ ६००       ६०० 

१० चनौटे सजृनससर सेवा सभाज क्रव बवन सनभायण वडा नॊ∙ ३ ५००       ५०० 



११ अससने गरुूङगाउॉ खेरभैदान सनभायण वडानॊ∙ ३ ४००       ४०० 

१२ द्धकयात  सङ्ग्ग्रहारमको ट्वाइरेट सनभायण वडानॊ∙ ३ १००       १०० 

१३ चनौटे-जङ्गरे सोद्धटघाट भरासभ द्धवश्राभस्थर सनभायण वडानॊ∙ ३ २००       २०० 

१४ रासभस्वती आ.द्धव. राई शैजऺक सधुायका रासग जशऺक 
व्मवस्थाऩन 

वडानॊ∙ ३ १५०       १५० 

१५ ढुङ्गे  सनदोबान सतीघाट भरासभ द्धवश्राभस्थर सनभायण  वडानॊ∙ ३ २००       २०० 

१६ नायामानस्थान भा.द्धव. बवन फनाउनको रागी घडेयी सम्माउन वडानॊ∙ ३ २००       २०० 

वडा नॊ. ३ को  जम्भा ४०००       ४००० 

१ ऩश ुकामायरम व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

२ कृषी द्धवउ द्धवजन खरयद वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

३ मवुा तथा खेरकुद कामयक्रभ वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

४ बगवती साभदुाद्धमक सॊस्थाराइय उन्नत जातको फोका खरयद वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

५ वडा कामायरम ब्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

६ ताभाङ सभदुाम साभदुाद्धमक सॊस्था व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

७ एद्धककृत भद्धहरा साभदुाद्धमक बवन कामायरम व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ २००       २०० 

८ कासरका आधायबतू द्धवद्यारम व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

९ फौिगमु्फा रुम्जाटाय गरुुकुर जशऺा व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

१० अऩाङ्गतथा ज्मेद्ष नागरयक सम्भान कामयक्रभ वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

११ ऩञ्चे फाजा फजाउने तारीभ य ऩोषाक खरयद वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

१२ फढुाटोर धाया व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 



१३ याभेद्वयीहाय देखी बोक्टेनी जाने भोटयफाटो भभयत वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

१४ भमयेु डाॉडादेखी सतसरॊगे सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ४ ५००       ५०० 

१५ सतसरॊग ेफारकऺा बफन घेयाफाय य ट्वाइयरेट सनभायण वडा नॊ∙ ४ ३००       ३०० 

१६ चाखुय-थमु्कीडाॉडा कासरका भन्दीय व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ ४००       ४०० 

१७ ओभ कुभायीको घयदेखी सानो चौताया जाने सडक सनभायण वडा नॊ∙ ४ १५०       १५० 

१८ सदुसयनको घयदेखी फेरवोट हुॉदै ठूर द्धढकसम्भ जाने सडक 
सनभायण 

वडा नॊ∙ ४ २००       २०० 

१९ चाखुय भद्धहरा बवन सनभायण वडा नॊ∙ ४ ३००       ३०० 

२० तेसो फाटोदेखी वडा कामायरम जाने फाटो स्तयोन्नती  वडा नॊ∙ ४ १५०       १५० 

२१ सबभसेन भन्दीय व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

२२ यत्न कुभायीको फायीदेखी गोऩीरारको घयसम्भ फाटो स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

२३ भाझ वन धाया जाने फाटो भभयत वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

२४ ज्मासभयेगाॉउ धाया जाने फाटो भभयत वडा नॊ∙ ४ १५०       १५० 

२५ तीनधाये धाया ताय घेयाफाय वडा नॊ∙ ४ १५०       १५० 

२६ ससभधाया ताय घेयाफाय साद्धवक ३ वडा नॊ∙ ४ १५०       १५० 

२७ सदु्धवदाय चौताया हुॉदै ढुङ्ग्ग्र ेधाया जाने फाटो स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

२८ रोकेशन फोडय वडा नॊ∙ ४ ५०       ५० 

२९ सडक फिी भभयत तथा भहशरु व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ४ १००       १०० 

वडा नॊ. ४ को जम्भा ४००० 
 

   
४००० 



१ भानेडाॉडा द्धवब्राटे छोतेन गमु्वा सनभायण वडा नॊ∙ ५ १००       १०० 

२ छाॉगेखोरा जचराउने डाॉडा पेददवाट फनायर ुखानेऩानी द्धवस्ताय वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 

३ जचप्रेचौय खानेऩासन भभयत वडा नॊ∙ ५ १५०       १५० 

४ स्वास््म चौद्धकभा घेयावाय वडा नॊ∙ ५ १५०       १५० 

५ भासथल्रो सनगारे खोरा भहुान गयी सनगारे खानेऩानी भभयत वडा नॊ∙ ५ १५०       १५० 

६ स्वास््म चौद्धक फनायर ुकामायरम ब्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ५ १५०       १५० 

७ द्धवब्राटे शहयी स्वास््म केन्र जाने सडक वडा नॊ∙ ५ १५०       १५० 

८ वडा कामायरमवाट उजिसे, घसुभयसे सडक सनभायण वडा नॊ∙ ५ ४००       ४०० 

९ दमु्के, ससउयासन, घसुभयसे, उजिसे हुॉदै वडा कामायरम जोड्ने सडक 
सनयन्तयता 

वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 

१० नसययी खोरावाट तल्रो ढुॊग्र ेजोड्ने सडक वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 

११ चपु्रवुाट चपु्रवेुसी हदैु फनायर ुजाने सडक सनभायण वडा नॊ∙ ५ ४००       ४०० 

१२ देउयासर चौताया देजख सन्तोष याइयको घयसम्भको वाटो ढुॊगा 
सोसरङ सनयन्तयता 

वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 

१३ देउयासर चौतायावाट बदौये सडक क्रभागत वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 

१४ घसुभयसे, उजिसेवाट वडा कामायरम आउने भरुवाटो भभयत वडा नॊ∙ ५ १००       १०० 

१५ रार ुसाभदुाद्धमक बवन सनभायण वडा नॊ∙ ५ ३००       ३०० 

१६ सनुाय खोऩ हदैु गैरयगाउॉ जोड्ने सडक भभयत वडा नॊ∙ ५ १००       १०० 

१७ रारदु्धढक डाॉडावाट तल्रो रार ुजोड्ने सडक वडा नॊ∙ ५ १५०       १५० 

१८ ससनऩा ५ को द्धवसबन्न मोजनाको सडद्धऩआय तमाय वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 



१९ सानो जचते्रढर सनभायण  वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 

२० कासरकादेद्धव आ․द्धव․ खेरभैदान जारी बने साथै भाटो द्धपसरङ वडा नॊ∙ ५ १००       १०० 

२१ वडा कामायरमभा इन्टयनेट जडान तथा कामायरम ब्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ५ २००       २०० 

वडा नॊ. ५ को जम्भा ४०००       ४००० 

१ पराटे - तल्रो भैदाने सडक सनभायण वडा नॊ∙ ६ ३००       ३०० 

२ जरदेवी सभाजसेवी मवुाक्रफ बवन य खेरभैदान, ङ्ग्ग्मयु रयजञ्जन 
छ्याखोयसरङ फौि गमु्फा नसरडाॉडा, काजिकेदेखी-यसभतेडाॉडा-
पोक्टेडाॉडा य फाख्र ेयाङ्गेर-नसरडाॉडा सडक सड द्धऩ आय 

वडा नॊ∙ ६ ५०० 
   

५०० 

३ सॊखेखयी, बजुाऩाते शौचारम सनभायण वडा नॊ∙ ६ २००       २०० 

४ सेतीदेवी दसरत फार सभहु शौचारम सनभायण वडा नॊ∙ ६ १५०       १५० 

५ नसरडाॉडा रटे्टफायी भोटयफाटो सनभायण वडा नॊ∙ ६ ३००       ३०० 

६ बभेुस्थान सभजश्रत सभूह बवन सनभायण वडा नॊ∙ ६ ३००       ३०० 

७ ऩखेयी सडक सनभायण वडा नॊ∙ ६ ७००       ७०० 

८ जन्तयधाऩ खानेऩानी ट्ाङ्की सनभायण वडा नॊ∙ ६ ४००       ४०० 

९ जरदेवीय होटरडाॉडा सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ६ ४००       ४०० 

१० दोबान झोरङु्गे ऩरु सॊयऺण मोजना वडा नॊ∙ ६ ५०       ५० 

११ द्धवऩद तथा वातावयण सॊयऺण मोजना वडा नॊ∙ ६ १००       १०० 

१२ आभा सभूह सञ्जार तथा गबयवती जोडी तारीभ वडा नॊ∙ ६ ५०       ५० 

१३ कोसबड१९ बाइययस योकथाभ सम्फन्धी कामयक्रभ वडा नॊ∙ ६ ३५०       ३५० 

१४ प्रहयीसफट ठाडेको घयबाडा वडा नॊ∙ ६ १००       १०० 



१५ द्धवऩन्न दसरत अऩाङ्गता प्रो्साहन कामयक्रभ वडा नॊ∙ ६ ५०       ५० 

१६ बभेुस्थान भन्दीय सनभायण भासथल्रो भैदाने वडा नॊ∙ ६ ५०       ५० 

वडा नॊ. ६ को जम्भा ४०००       ४००० 

१ ऩोजक्तङ-ससेऩ-ुद्धवगटुाय सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ७ १०००       १००० 

२ फारफासरका, अऩाङ्ग, दसरत तथा रजऺत वगयराइय सचेतना तथा 
आम आजयन कामयक्रभ 

वडा नॊ∙ ७ 
१५०       १५० 

३ स्वयोजगाय तथा घयेर ुउद्योग द्धवकास कामयक्रभ वडा नॊ∙ ७ ७००       ७०० 

४ ठाडे-चैते-डाॉडाखकय  सडक सनभायण मोजना वडा नॊ∙ ७ ५००       ५०० 

५ सूचना वोडय, ठाडे प्रहयी चौकी पसनयचय तथा कामायरम 
व्मवस्थाऩन 

वडा नॊ∙ ७ 
१००       १०० 

६ द्धवगटुाय भा.द्धव. प्राद्धवसधक जशऺा सनयन्तयता वडा नॊ∙ ७ ४००       ४०० 

७ द्धवगटुाय वस्ती सडक सनभायण मोजना वडा नॊ∙ ७ ४००       ४०० 

८ ऻान उ्थान ऩसु्तकारम बवन सनभायण वडा नॊ∙ ७ ७००       ७०० 

९ टक्साय  ऐसतहाससक स्थर सॊयऺण वडा नॊ∙ ७ ५०       ५० 

वडा नॊ. ७ को जम्भा ४०००       ४००० 

१ द्धवद्यारमभा शैजऺक सधुाय तथा गणुस्तय कामयक्रभ वडा नॊ∙ ८ ६००       ६०० 

२ व्मवसाद्धमक तयकायी खेती प्रवियन कामयक्रभ वडा नॊ∙ ८ ८००       ८०० 

३ रगरगेको ऩयुानो वस्तीभा गोयेटो फाटो तथा ढर सनभायण वडा नॊ∙ ८ ४००       ४०० 

४ साद्धवक वडा नॊ. ४ भा द्धक्रमाऩतु्री घय सनभायण वडा नॊ∙ ८ १००       १०० 

५ साद्धवक वडा नॊ. १ य २ को सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ८ ४००       ४०० 



६ साद्धवक वडा नॊ. ७ डाॉडागाॉउभा साभदुाद्धमक बवन सनभायण वडा नॊ∙ ८ ३००       ३०० 

७ दसरतटोर हुॉदै फिुचोकसम्भ आउने सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ८ १५०       १५० 

८ साद्धवक वडा नॊ. ९ भा खोऩ केन्रको बवन सनभायण वडा नॊ∙ ८ ३००       ३०० 

९ वडा कामायरमको बैऩयी आउने कामय व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ८ १००       १०० 

१० अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको ऺभता असबविृी कामयक्रभ वडा नॊ∙ ८ ५०       ५० 

११ सछऩसछऩेभा प्रसतऺारम सनभायण वडा नॊ∙ ८ ५०       ५० 

१२ बसुनेुदेखी चन्दने खोरासम्भ गोयेटोफाटो स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ८ २००       २०० 

१३ स्वास््म चौकी सल्रेयीभा पसनयचय व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ८ ५०       ५० 

१४ वडा कामायरमको हरभा ढरान तथा वार सनभायण वडा नॊ∙ ८ ५००       ५०० 

वडा नॊ. ८ को जम्भा ४०००       ४००० 

१ दगुाय भन्दीय नजजक साभदुाद्धमक बवन सनभायण  वडा नॊ∙ ९ ३००       ३०० 

२ फाॉसऩानीभा द्धक्रमाऩतु्री घय सनभायण वडा नॊ∙ ९ १००       १०० 

३ ओखयफोट-चन्दने खानेऩानी भहुानफाट दसरत वस्तीसम्भको 
खानेऩानी मोजनाराइय ऩूणयता ददने 

वडा नॊ∙ ९ 
२५०       २५० 

४ सनगारे खोल्सा खानेऩानी भभयत साद्धवक वडा नॊ. ५ य ६ वडा नॊ∙ ९ ४००       ४०० 

५ चञ्चरादेवी आ.द्धव. बौसतक व्मवस्थाऩन य सयस्वती भन्दीय 
सनभायण 

वडा नॊ∙ ९ 
२५०       २५० 

६ उजिसे खोल्सा भहुान गरय खानेऩानी धाया भभयत साद्धवक ६ वडा नॊ∙ ९ ८०       ८० 

७ साद्धवक ज्मासभये ८ खोदम्ऩा भगय वस्तीराइय द्धक्रमाऩतु्री फस्ने 
घय सनभायण (३ ठाॉउभा) 

वडा नॊ∙ ९ १५० 
   

१५० 



८ मवुाका रासग खेरकुद कामयक्रभ वडा नॊ∙ ९ १००       १०० 

९ नभनुा आभा सभूह सञ्जारिाया सञ्चारन गरयने कामयक्रभ वडा नॊ∙ ९ १००       १०० 

१० फेथखुकय  फारद्धवकास केन्र सञ्चारन वडा नॊ∙ ९ ५०       ५० 

११ खोदम्ऩा भगय जातीको सॊस्कृती सॊयऺण कामयक्रभ वडा नॊ∙ ९ १५०       १५० 

१२ वयबञ्ज्माङ्गको वयको पेदभा गोरो चौतायी सनभायण वडा नॊ∙ ९ १००       १०० 

१३ काराऩानी खानेऩानी मोजना सनयन्तयता वडा नॊ∙ ९ ५०       ५० 

१४ फेथखुकय  कासरकादेवी भन्दीय घेयावाय वडा नॊ∙ ९ ७०       ७० 

१५ धायाखोल्सा भहुान गरय केउरयसन आउने ससॊचाइयका रासग ऩाइयऩ 
खरयद 

वडा नॊ∙ ९ 
५०       ५० 

१६ साद्धवक ज्मासभये ३ फाफयुाभको घयभनुीफाट सतरखोरयमा हुॉदै 
काउरे खोल्सासतय जाने सडक सनभायण 

वडा नॊ∙ ९ 
२००       २०० 

१७ द्धऩऩरफोट फाट बारखुोरा दोबान हुॉदै कुन्तादेवी जोड्ने 
भोटयफाटो भभयत 

वडा नॊ∙ ९ 
१००       १०० 

१८ भोहनको घयफाट दसरत वस्ती जोड्ने भोटयफाटो भभयत वडा नॊ∙ ९ २००       २०० 

१९ च्मानभ जाने सडकफाट भसयेु हुॉदै सरऩेखोरा जोड्ने भोटयफाटो 
सनभायण 

वडा नॊ∙ ९ 
४००       ४०० 

२० देउसाऩयुदेखी द्धवसभयेटोर जोड्ने भोटयफाटो सनभायण वडा नॊ∙ ९ २५०       २५० 

२१ द्धवद्यतु प्रसायण राइयन द्धवस्ताय वडा नॊ∙ ९ १००       १०० 

२२ सडक भभयत वडा नॊ∙ ९ १५०       १५० 

२३ कुन्ता भा.द्धव. ज्मासभयेराइय पसनयचय व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ९ १००       १०० 



२४ वडा कामायरमभा ऩानीको धाया, द्धवद्यतु जडान य कामायरम 
व्मवस्थाऩनभा अती आवश्मक साभान खरयद 

वडा नॊ∙ ९ 
२००       २०० 

२५ उन्नतशीर फहउुद्देश्मीम भद्धहरा सभहुको सॊस्थागत द्धवकास 
कामयक्रभ 

वडा नॊ∙ ९ 
१००       १०० 

वडा नॊ. ९ कोजम्भा ४०००       ४००० 

१ स्वास््म चौकी बवन सनभायणको रासग जग्गा खरयद मोजना वडा नॊ∙ १० ९००       ९०० 

२ साउने धाया खानेऩानी रयजबय ट्ाङ्की सनभायण तथा ऩाइयऩ राइयन 
द्धवस्ताय मोजना 

वडानॊ∙ १० 
९००       ९०० 

३ सनघनुॉ देखी ऩणु्मभाता भा.द्धव.सम्भ ऩाइयऩ राइयन द्धवस्ताय मोजना वडा नॊ∙ १० १००       १०० 

४ आम्जानी सतसत्रचोक भोडको ऩद्धहयोका रासग ताय जारी तथा 
सडक स्तयोन्नती 

वडा नॊ∙ १० 
५००       ५०० 

५ साद्धवक ७ नॊ. वडाभा कासरका कृषक सभहुका रासग ५० % 

अनदुानभा कृषी टनेर द्धवतयण कामयक्रभ 
वडा नॊ∙ १० 

१००       १०० 

६ यसभतेडाॉडा देखी डाॉडाखकय सम्भ गोयेटोफाटो सनभायण मोजना वडा नॊ∙ १० २००       २०० 

७ वछ्युकाडें-भाधवऩयु-भानेबञ्ज्माङ्ग सडक सोसरङ्ग मोजना वडा नॊ∙ १० ३००       ३०० 

८ फाहनुीडाॉडा द्धऩकसनक स्ऩटदेखी धभरा टोर हुॉदै फास्तोरा 
टोरसम्भ सडक सनभायण मोजना 

वडा नॊ∙ १० 
३५०       ३५० 

९ दसरत कृषी औजाय स्टोय बवन सनभायण मोजना वडा नॊ∙ १० ३००       ३०० 

१० कैदारे जाने सडकको घमु्तीदेखी चाॉऩाफोटसम्भ गोयेटो फाटो य 
कुरो सोसरङ्ग (सखु्खा वार मोजना) 

वडा नॊ∙ १० 
१५०       १५० 



११ भद्धहरा द्धकशोय द्धकशोयीराइय ऺभता भूरक कामयक्रभ वडा नॊ∙ १० ५०       ५० 

१२ वडा कामायरमभा कम्प्मटुय प्रणारी तथा अन्म व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ १० १००       १०० 

१३ साद्धवक वडा नॊ. १ य २ भा फसोफास गने दसरत सभदुामराइय 
५० % अनदुानभा एक घय एक कृषी टनेर कामयक्रभ 

वडा नॊ∙ १० 
५०       ५० 

वडा नॊ. १० को जम्भा ४०००       ४००० 

१ अन्तयाद्धद्सम आधायबतू द्धवद्यारम (द्धवसबन्न द्धक्रमाकराऩ गने)  वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

२ फारभजन्दय आधायबतू द्धवद्यारम (द्धवसबन्न द्धक्रमाकराऩ गने)  वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

३ दसरत, जनजासत, अऩाङ्ग, ज्मेद्ष नागरयक, असहाम,  भद्धहराहरुका 
रासग सचेतना तथा आमआजयन कामयक्रभ 

वडा नॊ∙ ११ 
१००       १०० 

४ खेर तथा खेरकुद कामयक्रभ वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

५ फारफासरका तथा द्धकशोय द्धकशोयी सम्वन्धी कामयक्रभ वडा नॊ∙ ११ ५०       ५० 

६ वडास्तयीम असबभजुखकयण, असबरेजखकयण तथा सूचना सम्प्रषेण वडा नॊ∙ ११ २००       २०० 

७ ससिेद्वय भन्दीय ठाडो फाटो ससॊद्धढ सनभायण वडा नॊ∙ ११ २००       २०० 

८ खानेऩानी व्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ ११ ५००       ५०० 

९ याभफजाय साभदुाद्धमक सबा बवन सनभायण वडा नॊ∙ ११ ४००       ४०० 

१० फसऩाकय  भासथको ऩयुानो फाटो स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

११ ससद्धिचयण याजभागय देजख जाल्ऩा भा.द्धव.सम्भ सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ११ ३५०       ३५० 

१२ कायागाय भसुनको तेस्रो फाटो स्तयोन्नती वडा नॊ∙ ११ १५०       १५० 

१३ द्धकयात याई माॉमोक्खा बवन वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

१४ उद्यभजशरता तारीभ वडा नॊ∙ ११ ५०       ५० 



१५ आभा सभहु बवन सोब्र ु वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

१६ अल्रे सडक सोसरङ्ग वडा नॊ∙ ११ १५०       १५० 

१७ सन्सायीदेवी स्थान सॊयऺण तथा ऩमयटद्धकम ऩवुायधाय द्धवकास वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

१८ ऩाॉचकन्मा देवीस्थान ऺेत्रभा ऩमयटकीम ऩूवायधाय द्धवकास वडा नॊ∙ ११ २००       २०० 

१९ गठुीबवन जाने फाटोभा ससढी ॊ सनभायण द्धव.क. टोर वडा नॊ∙ ११ २००       २०० 

२० नारा सनभायण तथा फाटो स्तयोन्नती सोब्र ु वडा नॊ∙ ११ २००       २०० 

२१ कभेयेडाॉडा सडक तथा ससढी ॊ सनभायण वडा नॊ∙ ११ ५०       ५० 

२२ साभदुाद्धमक बवन तल्रो गैयीगाॉउ वडा नॊ∙ ११ २००       २०० 

२३ नागढुङ्गा जशकायीडाॉडा ऺेत्रभा ऩवुायधाय द्धवकास वडा नॊ∙ ११ ५०       ५० 

२४ द्धवतरफ गठुी बवन जाने फाटो सनभायण वडा नॊ∙ ११ १५०       १५० 

२५ साभदुाद्धमक येसडमोहरुफाट कामयक्रभ सञ्चारन वडा नॊ∙ ११ १००       १०० 

वडा नॊ. ११ को जम्भा ४०००       ४००० 

१ दसरत साभदुाद्धमक बवन वडा नॊ∙ १२ २००       २०० 

२ भहन्ते चौताया दगुाय भजन्दय सनभायण वडा नॊ∙ १२ २५०       २५० 

३ सरऩेखोरा-बडाये सभसन वसऩाकय सम्भ सडक भभयत तथा स्तयोन्नती वडा नॊ∙ १२ ८००       ८०० 

४ राकुयीडाॉडा प्रसतऺारम सनभायण वडा नॊ∙ १२ १००       १०० 

५ काद्धकय टोर खानेऩानी ट्ाङ्की सनभायण वडा नॊ∙ १२ २००       २०० 

६ ठुरोखोयीमा ट्रस सनभायण वडा नॊ∙ १२ ३००       ३०० 



७ गडौरे भजन्दय कम्ऩाउण्ड वडा नॊ∙ १२ १००       १०० 

८ वारकन्मा ससॊहदेवी भजन्दय ब्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ १२ १५०       १५० 

९ खगेन्रको घय हुॉदै द्धहद्धट धाया आउने सडक ढरान वडा नॊ∙ १२ २५०       २५० 

१० बॉडाये सगयीटोर खानेऩासन ट्ाङ्की सनभायण वडा नॊ∙ १२ १००       १०० 

११ ठाडेखोरा-ससिरऩयु खोराघय सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ १२ २००       २०० 

१२ ददरसयीभोड देजख वन कामायरमसम्भ सडक स्तयोन्नती वडा नॊ∙ १२ १००       १०० 

१३ सॊसायीस्थानभा ट्रस सनभायण वडा नॊ∙ १२ ३००       ३०० 

१४ नेवायजासतको सॊस्कृसत सॊयऺणको रागी बेषबषूा वडा नॊ∙ १२ १००       १०० 

१५ मवुा तथा खेरकुद कामयक्रभ वडा नॊ∙ १२ ५०       ५० 

१६ फजायऺेत्रभा येसरङ सनभायण वडा नॊ∙ १२ २००       २०० 

१७ ऩाद्धटयधाया भूहान सॊयऺण द्धक्रमाऩतु्रीका रागी ट्रस सनभायण वडा नॊ∙ १२ १००       १०० 

१८ ससद्धिचयण ऩाकय भा वार सनभायण वडा नॊ∙ १२ २००       २०० 

१९ वडा कामायरम ब्मवस्थाऩन वडा नॊ∙ १२ १००       १०० 

२० बैऩरय आउने ऩूवायधाय द्धवकास आमोजना सनभायण तथा आवश्मक 
साभान खरयद 

वडा नॊ∙ १२ २००       २०० 

वडा नॊ. १२ को जम्भा ४०००       ४००० 

१२ वटै वडाको जम्भा ४८००० 



ख․ नगयस्तयीम मोजना कामयक्रभहरु  ्
१ आकजस्भक कामयका रासग भेमय कोष   ३०००       ३००० 

२ सॊयऺण द्धवषमगत ऺेत्र कामयक्रभ   २४००       २४०० 

३ द्धवऩद व्मवस्थाऩन   २५००       २५०० 

अन्म ऩूवायधाय द्धवकास कामयक्रभ् 
१ नगयऩासरकाको प्रशासकीम बवन सनभायण  २००००    २०००० 
२ कामायरम ऩूवायधाय सनभायण  ५०००    ५००० 
३ द्धवगटुाय-द्धवल्द ुसडक सनभायण  १०००    १००० 
४ भैदाने-नसरडाॉडा सडक सनभायण  १०००    १००० 
५ भ्मूटावयभा ऩमयटकीम ऩूवायधाय सनभायण  १०००    १००० 
६ ऐसतहाससक स्थर ओखरढुङ्गा ऩमयटकीम ऩूवायधाय सनभायण  १५००    १५०० 
७ याम्चे आधायबतू द्धवद्यारम बवन सनभायण  १५००    १५०० 
८ ऩयुानो दयफाय टुॉसडखेर प्राद्शय  १००    १०० 
९ ओभ शान्ती बवन सनभायण वडा नॊ. ११  २००    २०० 
१० तायजारी खरयद  १०००    १००० 
११ ऩोसरसथन ऩाइयऩ खरयद  ८००    ८०० 
१२ रार ुसाभदुाद्धमक बवन सनभायण ससनऩा ५  ३००    ३०० 



१३ फिु भतुॉ बएको स्थान घेयावाय य प्राद्शय ससनऩा ८  २००    २०० 
१४ ससद्धिचयण फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था (यङयोगन सद्धहत)  १००    १०० 
१५ भूर ऩधेंयोफाट फारद्धवकाससम्भ जाने सडक  १५०    १५० 
१६ साद्धवक ज्मासभये ६ को बसरवर खेरभैदान सनभायण  ५०    ५० 
१७ झोरङु्गे ऩरु सनभायणका रासग सभऩूयक अनदुान  ७००    ७०० 
१८ ऩरु हेयारहुरु  २००    २०० 
१९ छोतेन फौि सनभायण द्धवॊप्राटे  ३००    ३०० 
२० नगयऩासरकाको डकुभेजन्ट्र सनभायण  ५००    ५०० 

अन्म ऩूवायधाय द्धवकास कामयक्रभको जम्भा ३५६०० 
नऩा ऩूॉजीगत कामयक्रभ : 
१ इन्टयनेट सेवा द्धवस्ताय वडा नॊ.१, ५, ६ य ७  300     ३०० 
२ वृऺ ा योऩण असबमान  100     १०० 
३ स्थानीम येसडमोहरु सॉगको सहकामयभा सूचनाभूरक कामयक्रभ 

उ्ऩादन तथा प्रशायण 
 200     २०० 

४ नगय कामयऩासरकारे सनधाययण गयेका नगयस्तयीम द्धवसबन्न 
आमोजनाहरुको द्धवस्ततृ आमोजना प्रसतवेदन तमायी 

 ९00      
९०० 

५ सभदुामसॉग वैकजल्ऩक ऊजाय  1,000     १००० 



६ बाषा सॊस्कृती सम्फन्धी कामयक्रभ  300     ३०० 
७ वैदेजशक योजगायीको अवसय टुटन गई घय पद्धकय एका य अन्म 

वेयोजगाय मवुाहरुराई कयाय खेती, चक्रा फन्दी य साभदुाद्धमक 
खेती तथा मवुा रजऺत ऩशऩुॊऺी फजाय प्रवियन कामयक्रभका 
रासग मवुा स्वयोजगाय घमु्ती कोष स्थाऩना 

  
 

1,000 
   

 
 

1,000 

८ नगय ऺेत्रसबत्र व्मावसाद्धमक रुऩभा गरयने वेभौसभी तयकायी 
खेतीका रासग ससॊचाई सदु्धवधा ऩरु्रमायउन सॊबाव्मता य 
उऩमकु्तताको आधायभा अनदुान व्मवस्थाऩन 

  
650  

    
६५० 

९ दसरत रजऺत कामयक्रभ  200     २०० 
१० भदन बण्डायी पाउण्डेसन (सॊघ/सॊस्था अनदुान)  150     १५० 
११ धनखकय  देखी भासथ देवीथान भनुी हुॉदै छयछये जोसडने ओख्रनेी 

सडक वडा नॊ.३ 
 400     ४०० 

१२ चहुानगढी बदौये सडक सनभायण ससनऩा २  200     २०० 
१३ खेरकुद साभग्री  300     ३०० 
१४ टेसरसबजन कामयक्रभ  500     ५०० 

१५ 
सनुायखोऩफाट जाल्ऩा भाद्धव गैयीगाॉउ आउने गोयेटो फाटो भभयत 
सधुाय ससनऩा ५,११ 

 
100     १०० 

१६ कामायरमको ऩसु्तकारमको रासग ऩसु्तक खरयद  100     १०० 
नऩा ऩूॉजीगत कामयक्रभको जम्भा ६४०० 



साभाजजक ऺेत्र 
१ न्माद्धमक ससभसत ऩयाभशय तथा अन्म  ३००    ३०० 
२ भनोसाभाजजक ऩयाभशयकतायको तरफ वाऩतको यकभ साझेदायी  ५००    ५०० 
३ भद्धहरा स्वास््म स्वमॊ सेद्धवका प्रो्साहन  १०००    १००० 
४ द्धवऩन्नका रासग द्धटनको छाना असबमान  १५००    १५०० 
५ शैजऺक गणुस्तय सधुायका रासग जशऺक व्मवस्थाऩन  ३५००    ३५०० 
६ ९० फषय भासथका ज्मेद्ष नागरयक सम्भान कामयक्रभ  ४००    ४०० 
७ दइुयभात्र छोयी जन्भाइय स्थामी फन्ध्माकयण गयेका वा प्रजनन 

उभेय सफसतसकेका दम्ऩजिराइय सम्भान कामयक्रभ 
  

२०० 
    

२०० 
८ ६० फषय उभेय ऩूया बइय भद्धहरा स्वास््म स्वमभ ्सेद्धवकाफाट 

अवकास बएका स्वमभ ् सेद्धवकाहरुका रासग प्रो्साहन 
  

१९० 
    

१९० 
९ भद्धहरा, फारफासरका, ज्मेद्ष नागरयक, मवुा तथा दसरत वगयको 

जस्थसत द्धवद्ऴषेण 
 १००    १०० 

१० अनाथ तथा जोजखभमकु्त फारफासरकाको रासग साभाजजक सयुऺा 
कामयक्रभ (कामयद्धवसधऐन, २०७५) फभोजजभ साभाजजक सयुऺा कोष 
स्थाऩना तथा ऩरयचारन 

  
१०० 

    
१०० 

११ सेप हाउस सञ्चारन अनदुान  १५०    १५० 
१२ साभाजजक द्धवकृती, द्धवसॊगती अनसुन्धान (आ्भ ह्मा       



रगामतका सभस्माहरुको कायण ऩद्धहचान) २०० २०० 
१३ ग्रासभण भद्धहरा जागयण सभूह साझेदायी कामयक्रभ  १००    १०० 
१४ साभदुाद्धमक आॉखा केन्रसॉगको साझेदायीभा सनशलु्क चस्भा 

द्धवतयणय अनदुान कामयक्रभ 
  

२५० 
    

२५० 
साभाजजक ऺेत्रको जम्भा      ८४९० 



३६) सफषमगत शाखाहरुको सनशतय फजेट कामयक्रभ  ्

क) जशऺा शाखा्    
फजेट रु․ हजायभा 

सस.नॊ. द्धववयण इयकाइय दय रक्ष्म यकभ कैद्धपमत 

१ नगयस्तयीम कऺा ८ को ऩयीऺाको रासग प्रद्ल 
वैंक (Question Bank) सनभायण, ऩयीऺा 
अनगुभन/ससकाइय उऩरब्धी ऩयीऺण 

      ६०   

२ नगयऩासरका सबत्रका साभदुाद्धमक द्धवद्यारमभा 
सञ्चासरत प्राद्धवसधक धायको कऺाभा अध्ममन 
गने द्धवऩन्न, दसरत, अऩाङ्ग, जनजाती वगय भध्मे 
उ्कृद्श द्धवद्याथॉहरुराइय प्रो्साहन 

      ९०   

३ जशऺक छनोट ससभसतका ऩदासधकायीहरुराइय 
सनमभानसुाय ददइयने बिा तथा भसरन्द खचय 

      २००   

४ नगय क्मारेण्डय सनभायण       १००   

५ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ सनभायण       २५०   

६ वारद्धवकास केन्रका सहमोगी कामयकताय तथा 
नव सनमकु्त प्राथसभक जशऺक तारीभ 

      ३००   

जशऺा शाखाको जम्भा १०००   

स्वास््म शाखा : 
शहयी स्वास््म केन्रहरु  ्
क्र.
सॊ. 

ऩद शहयी स्वास््म केन्र भाससक 
तरफ 

सॊख्मा भद्धहना फाद्धषयक जम्भा कैद्धपमत 

१ अ․हे․व․ कमये 22.17 1 १२ 266.04  

२ अ․न․सभ․ कमये 18 १ १२ 216  

३ का․स․ कमये 14 1 12 168  

४ अ․न․सभ․ खोदम्ऩा 17 1 12 204  

५ अ․हे․व․ सफप्राॉटे 14 1 1२ 168  

६ अ․न․सभ․ सफप्राॉटे 14 १ 12 168  

७ का․स․ सफप्राॉटे १३.5 १ 12 162  

७ जनाको चाडऩवय खचय  
  

1१२.67  

७ जनाको ऩोशाक खचय  
  

७०  



शहयी स्वास््म केन्र तपय को जम्भा खचय  
  

1५३४.71  

नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ हनेु सशतय 
अनदुान् 

१००० नऩाफाट 
व्महोरयने 

५३४․७१  

स्वास््म सॊस्था प्रभखुहरुको भाससक वैठक  ् 

१ नगयऩासरकाको नभयस ्अनसुायको 
मातामात खचय 

  १५   ९६   

२ वैठकभा खाजा खचय २०० २० १२ ४८   

३ सहजकतायको खचय       १२०   

४ सहबागी स्टेशनयी १०० २० १ २   

जम्भा       २६६   

स्वास््म सॊस्था सञ्चारन भसरन्द 
१ शहयी स्वास््म केन्रहरु ६ ४ ० २४   

२ स्वास््म चौकीहरु १२ ११ ० १३२   

जम्भा       १५६   

अन्म कामयक्रभ       
  

  

१ नऩा भातहतको स्वास््म सॊस्थाभा 
कामययत स्वास््मकभॉ तथा अन्म 
कभयचायीहरुका रासग कोसबड-१९ 
सॊक्रभण सफभा कामयक्रभ 

 

१ 

 

७५ 

 

० 

 

७५ 

  

२ ऩासरका कामायरमफाट स्वास््म 
सॊस्थाहरुभा औषधी तथा खोऩ 
ढुवानी (नगयऩासरकाको नभयस ्
अनसुायको मातामात खचय) 

 

१३ १२ ९६ 

  

३ स्वास््म चौकी सनशॊखेभा स्थाऩना 
गरयएको प्रमोगशाराका रासग 
उऩकयण खरयद 

   

१०० 

  

४ स्वास््म चौकी सनशॊखेको 
प्रमोगशाराभा कामययत Lab 

Assistant को तरफ य ऩोषाक 
बिा 
 

१५ १ १३ २०५ 

  



५ 

स्वास््म सॊस्थाहरुभा सेवा कयायभा 
कामययत का.स. हरु १० जनाको 
तरफ य चाडऩवय खचय १० १० १३ १३०० 

  

का.स. हरु १० जनाको ऩोषाक 
सदु्धवधा ५ १० १ ५० 

 

शहयी स्वास््म केन्र खोदम्ऩाको 
अ.हे.व. १ जनाको तरफ य 
चाडऩवय खचय १४ १ १३ १८२ 

 

अ.हे.व. १ जनाको ऩोषाक सदु्धवधा १० १ १ १०  

६ कोसबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा 
सनमन्त्रणका रासग औषधी तथा 
औषधीजन्म साभग्रीहरु खरयद 

   

२०३ 

  

७ आम्जानी शहयी स्वास््म केन्र 
(पसनयचय खरयद) 

      ५०   

८ अती आवश्मकीम औषधी खरयद       १२५०   

९ प्राद्धवसधक धाय (स्वास््म) अध्ममन 
गने द्धवऩन्न, दसरत, अऩाङ्ग, 

आददवासी / जनजाती वगय भध्मे 
उ्कृद्श द्धवद्याथॉहरुराइय प्रो्साहन 

      ९०   

जम्भा       ३६११   

स्वास््म शाखाको जम्भा       ४५६७․७१   

आमवेुद स्वास््म कामयक्रभ 

१ ऩयाभशय सेवा(कभयचायीव्मवस्थाऩन) वैद्य       २७०   

२ अ्मावश्क औषधी व्मवस्थाऩन       २८०   

३ मोग सम्फन्धी कामयक्रभ (नगयमोग ससभसत 
भापय त)् 

      ५०   

 जम्भा       ६००   

स्वास््म य आमवेुद दवैु कामयक्रभको जम्भा ५१६७.७१   

कृद्धष द्धवकास शाखा 
१ अनदुानभा सफउ द्धवतयण (धान,भकै)       १००   

२ याद्धद्सम धान ददवस       ५०   



३ 

परपूर द्धवरुवा काॉटछाॉटको रासग 
ससकेचय,कयौती, इरेक्ट्रोसनक स्प्रमेय द्धवतयण 

(५० प्रसतशत अनदुानभा) 

      

१०० 

  

४ 

५० प्रसतशत अनदुानभा (कनय सेरय ५ वटा, 
सभसन द्धटरय ५ वटा, झाय गोड्ने भेसीन ५ 
वटा) द्धवतयण 

      

३०० 

  

५ 
गोरबेंडा खेतीका रासग प्राद्धद्शक द्धवतयण 
५० प्रसतशत अनदुानभा शतप्रसतशत ढुवानी 

      

३५० 

  

६ 

ससनऩा १ य २ भा ७५ प्रसतशत अनदुानभा 
भेवा, बइुयकटहय, अनाय आदी परपूर 
ऩकेट स्थाऩना (ढुवानीभा शत प्रसतशत 
अनदुान) 

      

१०० 

  

७ च्माउ घय सनभायण तथा उ्ऩादनभा अनदुान       २००   

८ 
भौयी ऩारन तारीभ, ५० प्रसतशत अनदुानभा 
भौयी घाय तथा अन्म उऩकयण 

      

४०० 

  

९ 
सहकायी तथा सभूह भापय त ्कृषी उऩज 
सॊकरन केन्र तथा सफद्धक्र केन्र व्मवस्थाऩन 

      

२०० 

  

१० 

सखु्खा ऺेत्र सफशेष गरय तरवुाको तल्रो 
ऺेत्रभा व्मावसाद्धमक तयकायी खेती गने 
कृषकहरुराइय ऩजम्ऩङ्ग सेट ५० प्रसतशत 
अनदुानभा द्धवतयण कामयक्रभ 

      

२०० 

  

११ 

फारी द्धवभा, तयकायी उ्ऩादन, योग  द्धकया 
सनमन्त्रण, सभूह व्मवस्थाऩन, व्मावसाद्धमक 

मोजना सम्फन्धी तारीभ 

      

१०० 

  

१२ साभग्री ढुवानी       १००   

१३ 

जन्तयखानी य द्धवगटुायका कृषकहरुराइय 
७५ प्रसतशत भूल्म अनदुानभा प्राद्धद्शक 
टनेर, उन्नत तथा हाइसब्रड तयकायीको सफउ 
द्धवतयण (गोरबेंडा, काउरी, फन्दा, धसनॉमा, 
गाॉजय, भरुा, भटय आदी।) 

      

३०० 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



१४ 

सॊक्रसभत ऺेत्रभा पौजी द्धकया व्मवस्थाऩनका 
रासग सफषादी तथा राइटट्रमाऩ, एरो ट्रमाऩ 
ऩयीऺणएवॊ प्रदशयन कामयक्रभ 

      

२०० 

  

१५ 

तरवुा य ठूराछाऩका अती ससभान्तकृत, 
आददवासी जनजाती तथा दसरत वगय रजऺत 
फगय खेती कामयक्रभ 

      

१०० 

  

१६ 

सयीपा/सीतापर खेती ऩयीऺणका रासग 
नसययी स्थाऩना (ऩद्धहरो फषय सफउ सॊकरन 
तथा फेनाय तमायी अनदुान कामयक्रभ) 

      

५० 

  

१७ 

५० प्रसतशत अनदुानभा एबोकाडो, सनु्तरा 
तथा कागती खेती ऩकेट द्धवस्तायका रासग 
द्धवरुवा द्धवतयण कामयक्रभ (द्धवगटुाय, ज्मासभये, 

फेसतसन, सल्रेयी, अधेंयी, ठूराछाऩ, रुम्जाटाय) 

      

२०० 

  

१८ 

यसामसनक द्धवषादी प्रमोगभा न्मूसनकयण 
ल्माउनका रासग सचेतना भूरक गोद्षी तथा 
सफषादी न्मूसनकयण सम्फन्धी होडीङ्ग फोडय 
स्थाऩना 

      

५० 

  

१९ 
योग द्धकया व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ऩम्प्रेट 
तथा सरपरेट छऩाइ 

      

५० 

  

२० 

नभनुा द्धकॊ सफ फगैंचा प्रफियन तथा स्थाऩना 
कामयक्रभ ८५ प्रसतशत भूल्म अनदुान 

(वणायर,ु जन्तयखानी रगामत अन्म जचसो 
ऺेत्र) 

      

१५० 

  

२१ 
ऩश ुवधशाराभा बभॉ कम्ऩोद्श भर स्थाऩना 
कामयक्रभ (ओखरढुङ्गा य रुम्जाटाय) 

      

२०० 

 
 
 
  

२२ 
कृषक वगॉकयणको आधायभा कृषक 
ऩरयचमऩत्र द्धवतयण 

      

२०० 

 
 
 
  

२३ उ्कृद्श कृषक ऩयुस्काय तथा सम्भान    
१०० 

 
 

कृद्धष द्धवकास शाखाको जम्भा       
३८०० 

 
  



ऩश ुद्धवकास शाखा 
 

१ ऩश ुउऩचायको रासग औषधी खरयद/ढुवानी 
 
 

      ६००   

२ प्रमोगशारा सेवा 
 

      १०   

३ 

हाटय नेऩार (HART-Nepal) सॉगको 
साझेदायीभा येसफज योग सनमन्त्रण तथा 
कुकुय फन्ध्माकयण कामयक्रभ 
 

      

४०० 

  

४ ऩश ुसफभाभा द्धवऩन्न कृषकहरुराइय सहमोग 
 

      ३५०   

५ भास ुऩसर असबरेजखकयण 
 

      १०   

६ कामायरमभा आवश्मक साभग्री खरयद 
 

      ५०   

७ वॊगयु ऩकेट/प्माकेज कामयक्रभ 
 

      ५००   

८ 
ग्रासभण ऩश ुस्वास््म कामयकतायसॉग 
अन्तद्धक्रय मा गोद्षी 
 

      ५०   

९ 
आवश्मक रजजद्धद्शक ५० प्रसतशत सहमोग 

(फसडयजो, क्माजस्टङ्ग योऩ आदी) 
 

      

१०० 

  

१० 
सभनयर ब्रक सनभायण गने भेससन खरयद, 

ढुवानी तथा सञ्चारन 
 

१२     

८० 

  

११ ऩश ुखोऩहरु 
 

      १००   

१२ 
कृसतभ गबायधानका रासग नाइयट्रोजन य 
ससभेन खरयद 

      २००   

१३ कुकुय उऩचाय केज सनभायण 
 

      ५०   

१४ ल्माऩटऩ खरयद 
 

      ६०   

१५ 

ससद्धिचयण नगयऩासरका वडा नॊ. ८ का 
द्धवऩन्न दसरत ऩरयवायहरुका रासग फाख्राको 
खोय सधुाय कामयक्रभ 
 

      

२०० 

  

१६ टे्रसफज सनभायण 
 

      ४०   

ऩश ुद्धवकास शाखाको जम्भा   
 

    २८००   



प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 

१ स्थानीम सनदेशक ससभसतको वैठक सञ्चारन ३     ३०   

२ नगयऺेत्रभा योजगायीका अवसयहरुको खोजी 
योजगायीका नमाॉ ऺेत्र ऩद्धहचान य योजगायी 
शृ्रजनाका रासग योजगायदाता, सनभायण 
व्मवसामी, तारीभ प्रदामक सनकाम, 
सीऩभूरक तारीभ सञ्चारन गने सनकाम तथा 
सयोकायवाराहरुसॉग छरपर तथा सभन्वम 

३     ३०   

३ प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ भापय त ्
सञ्चारन हनेु काभका रासग ऩारयश्रसभकभा 
आधारयत साभदुाद्धमक आमोजना सञ्चारनका 
रासग वस्तगुत सहामता (मोजनाको रागत 
अनभुान/इद्धद्शभेट अनसुाय आवश्मक ऩने 
सनभायण साभग्रीहरु व्मवस्थाऩन) 
 

      ९००   

४ प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्तगयत 
सनवेदन सॊकरन, मोजना छनोट, 
प्राथसभद्धककयण, फेयोजगाय ऩद्धहचान य 
सूजचकयणका रासग सभन्वम तथा 
सहजजकयण 
 

      ४०   

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको जम्भा   
 

    १०००   

याजद्व शाखा 
 

१ वडास्तयभा कयदाता जशऺा कामयक्रभ       300   

२ 
वैंकसय तथा द्धवजिम सॊस्थाहरुसॉग अन्तद्धक्रय मा 
कामयक्रभ 

१     

१०० 

  

३ 

वडा सजचव य वडा कामायरमका कभयचायीहरु 

राइय सम्ऩिी कय य भारऩोत कय सफ्टवेमय 
सञ्चारन तारीभ  

      

२०० 

  

४ 
भारऩोत सम्फन्धी असबरेख तथा कामय 
जजम्भेवायीको व्मवस्थाऩन 

      

२०० 

  

याजद्व उऩशाखाको जम्भा       ८००   



न्माम, काननु तथा भानव असधकाय प्रफियन शाखा 

१ 
जनप्रसतसनसध तथा कभयचायीहरुको रासग 
ऺभता द्धवकास तारीभ (दइुय ददन) 

१ 
ऩटक 

    

१२० 

  

२ 

नगय ऺेत्र सबत्र यहेका साभदुाद्धमक 
द्धवद्यारमहरुभा काननु तथा भानव असधकाय 
सम्फन्धी कामयक्रभ 

१५ 
द्धवद्यारम 

    

२४० 

  

३ 
न्मामीक ससभसतको फैठक (आवश्मकता 
अनसुाय)  

    

७० 

  

४ 
भेरसभराऩ कतायहरुसॉग चौभाससक अन्तद्धक्रय मा 
कामयक्रभ 

३ 
ऩटक 

    

१८० 

  

५ 
भेरसभराऩ कतायहरुको रासग ऩूनतायजगी 
तारीभ (१ ददन) 

१ 
ऩटक 

    

७० 

  

६ 
न्माद्धमक तथा अधयन्माद्धमक सनकामहरुसॉग 
अन्तद्धक्रय मा कामयक्रभ 

१ 
ऩटक 

    

५० 

  

७ 
न्माद्धमक ससभसतको रासग आवश्मक कानूनी 
रगामतका अन्म ऩसु्तक खरयद 

१     

७० 

  

न्माम, काननु तथा भानव असधकाय प्रफियन 
शाखाको जम्भा 

      ८००   

भद्धहरा, फारफासरका तथा सभाज कल्माण उऩशाखा 
१ भद्धहरा सहकायी दताय य गठन वटा ५   ७०   

२ 

सहकायी भापय त ्साझा व्मवसाम सञ्चारन 
गनय पूरखेती, नसययी उ्ऩादन तथा 
केयाखेती तारीभ ५ ददने 

जना १०   ११०   

३ 
व्मवसाम सञ्चारन वस्तगुत टेवा वाऩत ्
अनदुान (प्रदेश सॉगको साझेदायीभा) 

सॊस्था २   २०० २०० 

४ 

सेनेटयी प्माड फनाउने तारीभ ५ ददने 
(तारीभ प्रमोजनका रासग कच्चा ऩदाथय 
जस्तै:- ससमो, धाॉगो, फटभ, कैं ची, इयन्चीटेऩ 
य प्माड फनाउन आवश्मक कऩडा सभेत) 

जना १०   १८०   

५ 
सेनेटयी प्माड फनाउन भेससन खरयद (जस्तै : 
ससराइय भेससन, फटभ भेससन य कद्धटङ्ग भेससन) ऩटक ३   १००  
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६ 

भद्धहरा सहकायीका अध्मऺ, साभदुाद्धमक 
भनोसाभाजजक कामयकताय य सयोकायवारा 
हरुसॉगको चौभाससक अन्तद्धक्रय मा 

ऩटक २   १०० 
 

७ 
नगय फारसञ्जार तथा फार क्रफहरुसॉग 
अन्तद्धक्रय मा 

ऩटक ३   १८० 
 

८ 

ज्मेद्ष नागरयक ददवा तथा सभरन केन्र 
स्थाऩना य व्मवस्थाऩन (प्रदेश सॉगको 
साझेदायीभा) 

केन्र १   १०० १०० 

९ 

ज्मेद्ष नागरयकहरु य मवुाहरु फीच अन्तय 

ऩसु्ता सीऩ हस्तान्तयण कामयक्रभ (दइुय वटा 
केन्रभा) 

ऩटक ८   २४० 
 

१० 

नगयऩासरका सबत्रका सफै वडाको 
सभदुामस्तयभा द्धकशोय द्धकशोयी तथा 
मवुाहरुराइय आ्भह्मा योकथाभको रासग 
भनोसाभाजजक स्वास््म, भनोजशऺा, 
भनोसाभाजजक ऩयाभशय य रागू औषध 
दवु्मयसन सम्फन्धी कामयक्रभ सञ्चारन 

सभूह १५   २२५   

११ 

भद्धहरा सहकायीका कभयचायी, व्मवस्थाऩक 
तथा सजचव कोषाध्मऺराइय ५ ददने रेखा/ 

व्मवस्थाऩन तारीभ 

जना २०   १२९   

१२ 

ज्मेद्ष नागरयक ददवा सेवा केन्रभा आउन 
जान ज्मेद्ष नागरयकहरुकोरासग आतेजाते 
गाडी बाडा 

ऩटक ६   ४०  
  

१३ 
रैद्धङ्गकभैत्री नगयऩासरका फनाउनको रासग 
रैद्धङ्गक सूचक तमायी  

१   १५०   

१४ 

नमाॉ दताय बएका सहकायीका 
ऩदासधकायीहरुराइय सॊस्थागत द्धवकास 
तारीभ (५ ददने) 

जना २५   १६०   

१५ 
द्धवऩन्न तथा जोजखभभा यहेका 
द्धकशोयीहरुराइय द्धकशोयी द्धकट द्धवतयण 

ऩटक १   ५० 
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१६ 

श्रीभानरे छोडेका वा श्रीभान वेऩिा बएका 
द्धवऩन्न एकर भद्धहराहरुको रासग सहमोग 
कामयक्रभ (प्रदेश सॉगको साझेदायीभा) 

ऩटक १   १०० १०० 

१७ 

श्रीभतीरे छोडेका वा श्रीभतीको भृ् म ुबएका 
द्धवऩन्न एकर ऩरुुषहरुको रासग सहमोग 
कामयक्रभ 

ऩटक १   १००   

१८ 

अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको रासग 
सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थायऩना (सस.द्धव.आय.)  

कामयक्रभ  (प्रदेशसॉगको साझेदायीभा) 
ऩटक १   १५० १५० 

१९ 

अऩाङ्गताको वगॉकयण, ऩरयचमऩत्र सफतयण य 
ऩरयचम ऩत्रको आधायभा याज्मफाट प्राद्ऱ हनेु 
सदु्धवधा सम्फन्धी सयोकायवाराहरु सॉगको 
अन्तयद्धक्रमा कामयक्रभ  

ऩटक २ 

  

४० 

  

२० 

सॊयऺण सफषमगत ऺेत्र सभन्वम ससभसतको 
काभ कतयब्म य असधकाय सम्फन्धी 
सयोकायवाराहरु सॉगको  अन्तद्धक्रय मा 
कामयक्रभ 

ऩटक २   ७० 

  

२१ 

नगयऩासरका सबत्रका साभदुाद्धमक 
द्धवद्यारमभा अध्ममनयत कऺा ८,१० य 
१२ भा उ्कृद्श अङ्क प्राद्ऱ गरय उसतणय 
बएका छात्रा १/१ जनाराइय प्रो्साहन 
कामयक्रभ 

ऩटक १   ३० 

  

२२ 
रैद्धङ्गक द्धहॊसा द्धवरुिको १६ ददने असबमान 
सञ्चारन 

ऩटक १   ३० 
  

२३ 

ददवसीम कामयक्रभ (याद्धद्सम फार ददवस, 

अन्तयायद्धद्सम ज्मेद्ष नागरयक ददवस, द्धकशोयी 
ददवस, अन्तयायद्धद्सम अऩाङ्गता ददवस, भद्धहरा 
ददवस) 

ऩटक ७   १२० 

  

२४ 

रैद्धङ्गक द्धहॊसा सनवायणभा ऩरुुष सहबासगता 
प्रवियनका रासग ऩरुुष सहबासगता्भक (जोडी 
तारीभ) कामयक्रभ, भद्धहरा सहकायीराइय 
अनदुान (प्रदेश सयकायसॉगको साझेदायीभा) 

सॊस्था ३   १०० १०० 



२५ 

साभाजजक द्धवबेद (छुवाछुत) सम्फन्धी 
सॊवैधासनक य कानूनी व्मवस्था फाये 
वडास्तयभा सचेतना भूरक कामयक्रभ 
(सयोकायवाराहरुसॉग अन्तद्धक्रय मा, सूचना 
प्रवाह) 

वडा ५ 

  

१२० 

  

२६ 

अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरु य ज्मेद्ष 
नागरयकहरुराइय कानून फभोजजभ सावयजसनक 
मातामातभा ऩाउने छुटको व्मवस्था 
कामायन्वमन असबमान  

ऩटक १ 

  

२० 

  

२७ 

ससु्त भनजस्थसत तथा द्धवऩन्न, सॊयऺण द्धवद्धहन 
फारफासरकाहरुको रासग सहमोग कामयक्रभ 

(शैजऺक, भनोसाभाजजक ऩयाभशय तथा 
वस्तगुत) 

ऩटक १ 

  

४१ 

  

२८ भद्धहरा मवुा उद्यभशीर सभहु गठन सभूह १   १०   

२९ 
मवुा भद्धहरा उद्यभशीर सभहुराइय व्मवसाम 
सञ्चारनका रासग असबभजुखकयण 

जना ५ 
  

२५ 
  

३० 
मवुा भद्धहरा उद्यभशीर व्मवसाम 
सञ्चारनको रासग सफउऩूॉजी ऩरयचारन 

ऩटक १ 
  

१०० 
  

३१ 
अन्तयऩसु्ता सीऩ हस्तान्तयण (सास ुफहुायी 
फीच अन्तद्धक्रय मा  

३ 
  

१०० 

 भद्धहरा, फारफासरका तथा सभाज कल्माण उऩशाखाको जम्भा     ३२०० ६५० 

शहयी द्धवकास बौसतक ऩूवायधाय तथा वातावयण शाखा 
१ भेजशनयी उऩकयण (ल्माऩटऩ तथा डेस्कटऩ) 

कम्प्मटुय खरयद (प्राद्धवसधक शाखा)  
गोटा 

  
४३० 

  

२ अप योड भोटयसाइयकर खरयद गोटा २ ५०० १०००   

३ दयाज (रक अऩ) य र्रमायक खरयद गोटा   ७५   

४ प्राद्धवसधक शाखाका कभयचायी ऺभता द्धवकास 
तारीभ 

गोटा १ 
 

१८५ 
  

५ द्धवसबन्न उऩकयण खरयद तथा भभयत 

(प्राद्धवसधक शाखा)  
१ 

 
२१० 

  

शहयी द्धवकास बौसतक ऩूवायधाय तथा वातावयण शाखाको जम्भा     १९००   



सूचना प्रद्धवसध शाखा 
१ कामायरमको वेवसाइयट य भोफाइयर एप्सभा नगय 

ऺेत्रका ऐसतहाससक, धासभयक, ऩमयटकीम, 

ऩयुाताज्वक स्थरहरु य उ्ऩादन तथा सॉस्कृसत 
द्धवशेष सूचना भूरक त्माङ्क सॊकरन गयी 
अऩरोड गने 

  

  
३०० 

  

२ कामायरमजस्थत सफै शाखाहरुको डाटा एद्धककृत 
गरय उक्त डाटाराइय व्माकअऩ याख्न नेटवद्धकय ङ्ग 
जडान 

  

  
३०० 

  

३ कामायरमको रासग हटराइयन टेसरपोन सेवा 
जडान गरय सञ्चारनभा ल्माउन 

  

  
२०० 

  

४ वेवसाइयट य भोवाइयर एप्स प्रमोग सम्फन्धी 
कामयशारा 

  

  
२०० 

  

सूचना प्रद्धवसध शाखाको जम्भा १०००   
 

द्धवषमगत शाखाहरुको सनशतय अनदुान जम्भा  

२१४६७.७१ 
  

३७) सफषमगत शाखाहरुको सशतय फजेट कामयक्रभ  ्

                                                                        फजेट रु․ हजायभा 
कृद्धष् 

कामयक्रभकोनाभ कामयक्रभ फजेट 

कृषी द्धवकास यणनीसत 
अनदुान तथा सभन्वम 
कामयक्रभ 

कृषकदताय व्मवस्थाऩन कामयक्रभ ३०० 

कृषी द्धवकास यणनीसत 
अनदुान तथा सभन्वम 
कामयक्रभ 

कृषीतथा ऩशऩुॊऺी सम्फन्धी त्माङ्क अद्यावसधक 
कामयक्रभ 

१०० 

प्रधानभन्त्री कृषी 
आधसुनद्धककयण ऩरयमोजना 

याद्धद्समय स्थानीम भह्वका खाद्य तथा ऩोषण 
सयुऺाभा टेवा ऩमुायउने फारी वस्तकुो साना  व्मवसामी 
कृषी उ्ऩादन केन्र (ऩकेट) द्धवकास 

२४०० 

याद्धद्सम परपुर द्धवकास 
कामयक्रभ 

नमाॉ फहउुद्देश्मीम नसययी स्थाऩना २०० 



सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

इन्धन कामायरम सञ्चारन तथा भसरन्द खचय ३ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

कामायरम तथा भसरन्द खचय १५ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

सफज विृी अन्नफारी (६हेक्टय) ८ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

उन्नत सफउ प्रसायण द्धकट द्धवतयण (अन्नफारी) ४ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

उ्ऩादन प्रदशयन (अन्नफारी) ५ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

कृषक ऩाठशारा २६ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

घमु्ती तारीभ १८ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

कृषकको भागभा आधारयत कामयक्रभ ८० 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

फारी कटानी सवे ८ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

तयकायी उ्ऩादन प्रदशयन ६ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

उन्नत सफउ प्रसायण द्धवतयण (तयकायी) २ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

भौसभी अन्तद्धक्रय मा गोद्षी ९ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

ढुवानी कामयक्रभ (सफउ रगामत अन्म साभाग्री) ४ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

अनगुभन, भलु्माङ्कन तथा कामयक्रभ कामायन्वमन भ्रभण 
खचय (अनगुभन, भलु्माङ्कन य भ्रभण) 

 

१० 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

कामायरम सम्फन्धी द्धवद्धवध खचय २ 



सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

इन्धन कामायरम सञ्चारन तथा भसरन्द खचय १२ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

कामायरम तथा भसरन्द खचय ६० 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

सफजविृी अन्नफारी (६ हेक्टय) ३२ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

उन्नत सफउ प्रसायण द्धकटद्धवतयण (अन्नफारी) १६ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

उ्ऩादन प्रदशयन (अन्नफारी) २० 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

कृषक ऩाठशारा १०४ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

घमु्ती तारीभ ७२ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

कृषकको भागभा आधारयत कामयक्रभ १६० 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

फारी कटानी सवे ३२ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 
 

तयकायी उ्ऩादन प्रदशयन २४ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 
 

उन्नत सफउ प्रसायण द्धकट द्धवतयण (तयकायी) ८ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 
 

भौसभी अन्तद्धक्रय मा गोद्षी ३६ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 
 

ढुवानी कामयक्रभ (सफउ रगामत अन्म साभाग्री) १६ 

सभदुाम व्मवजस्थत ससॊजचत 
कृषी ऺेत्र 

अनगुभन, भलु्माङ्कन तथा कामयक्रभ कामायन्वमन भ्रभण 
खचय (अनगुभन,  भलु्माङ्कन य भ्रभण) 
 

८ 
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गरयफ  घय ऩरयवाय ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ (गरयफ रजऺत सफशेष कामयक्रभ) 
गरयफ घय ऩरयवाय ऩद्धहचान 
तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण 
कामयक्रभ (गरयफ रजऺत 

सफशेष कामयक्रभ) 

गरयव ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ 
ऩारयश्रसभक (गणक/सऩुरयवेऺक/ गनुासो  सनुवुाइय 
असधकायी/असतरयक्त कामय प्रो्साहन बिा) 

१२६० 

गरयफ घय ऩरयवाय ऩद्धहचान 
तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण 
कामयक्रभ (गरयफ रजऺत 

सफशेष कामयक्रभ) 

गरयफ ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ 
भहशरु (गणक/सऩुरयवेऺक इन्टयनेट खचय) 

७० 

गरयफ घय ऩरयवाय ऩद्धहचान 
तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण 
कामयक्रभ (गरयफ रजऺत 

सफशेष कामयक्रभ) 

गरयफ ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ 
भहशरु प्रचाय प्रसाय 

१०० 

गरयफ घय ऩरयवाय ऩद्धहचान 
तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण 
कामयक्रभ (गरयफ रजऺत 

सफशेष कामयक्रभ) 

गरयफ ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ 
भ्रभण तथा अनगुभन 

२०५ 

गरयफ घय ऩरयवाय ऩद्धहचान 
तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण 
कामयक्रभ (गरयफ रजऺत 

सफशेष कामयक्रभ) 

गरयफ ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ 
ट्ावरेट खरयद 

३५० 

गरयफ घय ऩरयवाय ऩद्धहचान 
तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण 
कामयक्रभ (गरयफ रजऺत 

सफशेष कामयक्रभ) 

गरयफ ऩद्धहचान तथा ऩरयचमऩत्र द्धवतयण कामयक्रभ 
द्धवद्धवध (गणक/सऩुरयवेऺक मातामात खचय य 
द्धवद्धवध) 

४१५ 
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याद्धद्सम ग्रासभण तथा नवीकयणीम उजाय कामयक्रभ 

याद्धद्सम ग्रासभण तथा नवीकयणीम उजाय 
कामयक्रभ 

सौमय उजाय प्रद्धवसध जडान ३०० 

याद्धद्सम ग्रासभण तथा नवीकयणीम उजाय 
कामयक्रभ 

वामो ग्माॉस जडान २०० 



याद्धद्सम ग्रासभण तथा नवीकयणीम उजाय 
कामयक्रभ 

सधुारयएको चलु्हो (फामोभास) प्रद्धवसध 
जडान 

२०० 

याद्धद्सम ग्रासभण तथा नवीकयणीम उजाय 
कामयक्रभ 

नीसतगत, प्रशाससनक तथा व्मवस्थाऩन 
खचय 

१०० 

याद्धद्सम ग्रासभण तथा नवीकयणीम उजाय 
कामयक्रभ 

रघ ुतथा साना जरद्धवद्यतु आमोजनाफाट 
द्धवद्यतु उ्ऩादन 

४०० 

जम्भा १२०० 

झोरङु्गे ऩरु ऺेत्रगत कामयक्रभ 

झोरङु्गे ऩरुऺेत्रगत कामयक्रभ 
सरन्चउय, ससस्नेखोरा, नाल्सखुोरा झोरङु्गे ऩरु 
ससद्धिचयण नगयऩासरका ओखरढुङ्गा 

४५०० 

जम्भा ४५०० 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा ऩजञ्जकयण कामयक्रभ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

व्मक्तीगत घटना दताय तथा साभाजजक सयुऺा 
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सञ्चारानाथय वडा 
कामायरमहरुको रागी डेक्सटऩ कम्प्मटुय, 

द्धप्रन्टय, स्क्मानय तथा पोय G Wireless Dongol 

खरयद 

१२६० 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

एभ.आई. एस. अऩयेटय य द्धपल्ड सहामकको 
रागी सञ्चाय खचय 

७ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

भेजशनयी, औजाय तथा पसनयचय भभयत सम्बाय 
(सेवा केन्र सञ्चारानाथय) 

४२ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

भसरन्द साभान खरयद सेवा केन्र (सेवा केन्र 
सञ्चारानाथय) 

९० 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

सञ्चाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाई (सञ्चाय य 
ऩहूॉच असबमान सञ्चारानाथय) 

११६ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

दताय जशद्धवय सञ्चारानाथय सेवा प्रदामक छनौटको 
रागी द्धवऻाऩन∕सूचना प्रकाशन खचय 

२५ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

व्मक्तीगत घटना दतायका दताय द्धकताफ 
सडजजटाईजेशनका रागी ऩयाभशय सेवा 

२१२ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

घटनादताय तथा साभाजजक सयुऺा दताय जशद्धवय 
सञ्चारन 

८९३ 



याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

एभ.आई. एस. अऩयेटय य द्धपल्ड सहामकको 
ऩारयश्रसभक, चाडऩवय खचय तथा ऩोशाक खचय 

११३५ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

१.आमोजना सम्फन्धी असबभजुखकयण कामयक्रभ  

    सञ्चारन 

३२० 

२.दताय जशद्धवय सञ्चारन सम्फन्धी असबभजुखकयण  

     /कामयशारा/तासरभ कामयक्रभ सञ्चारन 

३.गनुासो सनुवुाई सम्फन्धी असबभखुीकयण  

    कामयक्रभ सञ्चारन (सहबागीहरु् हयेक  

   वडाका प्रसतसनधी, स्थानीम cso, स्थानीम  

    सनकामका अन्म) 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

एभ.आई. एस. अऩयेटय य द्धपल्ड सहामक 
दैसनक भ्रभण बिा तथा मातामात खचय 

१५६ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

स्थानीम तहका कभयचायी य जनप्रसतसनसधहरुको 
रागी अनगुभन तथा भूल्माङ्कन खचय 

९६ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

अन्म द्धवद्धवध खचय Periodic meeting costs of 

LGPCC 
१ 

याद्धद्सम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩजञ्जकयण द्धवबाग 

अन्म द्धवद्धवध खचय : Mobillization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 
accountability  

४७ 

जम्भा ४४०० 

ऩमयटन ऩूवायधाय द्धवकास 

ऩमयटन ऩूवायधाय द्धवकास 
आमोजना 

ससिेद्वय भहादेव भन्दीय ससद्धिचयण नगयऩासरका 
३ केयाउस्वाया, ओखरढुङ्गा 
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प्रधानभन्त्री  योजगाय कामयक्रभ 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ प्राद्धवसधक सहामकको  ऩोषाक 
 

१० 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ योजगाय सॊमोजकको ऩोषाक 
 

१० 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ योजगाय सेवा केन्रको  सञ्चारन खचय 
 

६४ 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ प्राद्धवसधक सहामकको तरफ 
 

३६७ 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ प्राद्धवसधक सहामकको  स्थानीम बिा 
 

३६ 



प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ द्धवऩन्न  श्रसभकको ज्मारा  (दैसनक रु.५१७ * 
सॊख्मा १०० * ददन १००) 

५१७० 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ योजगाय सेवा केन्रको सदुृद्धढकयण १५३ 

प्रधानभन्त्री  योजगाय कामयक्रभ योजगाय सॊमोजकको तरफ ४४५ 

प्रधानभन्त्री  योजगाय कामयक्रभ योजगाय सॊमोजककोस्थानीम बिा ४५ 

जम्भा ६३०० 

भद्धहरा द्धवकास कामयक्रभ 

भद्धहरा, फारफासरका 
तथा ज्मेद्ष नागरयक 
भन्त्रारम 

स्थानीम तहको रैद्धङ्गक द्धहॊसा सनवायण कोषभा यकभ १०० 

भद्धहरा, फारफासरका 
तथा ज्मेद्ष नागरयक 
भन्त्रारम 

भद्धहरा, फारफासरका तथा ज्मेद्ष नागरयक भन्त्रारमको 
कामय ऺेत्र (भद्धहरा, फारफासरका,अऩाङ्गता बएका 
व्मजक्त, ज्मेद्ष नागरयक तथा मौसनक अल्ऩसॊख्मक) का 
त्माङ्क सॊकरन तथा अद्यावसधक गरय भद्धहरा, 
फारफासरका तथा ज्मेद्ष नागरयक भन्त्रारमभा 
ऩठाउनको  रासग 

१०० 

भद्धहरा,फारफासरका 
तथा ज्मेद्ष नागरयक 
भन्त्रारम 

१) सभाजभा यहेका कुयीसत, कुप्रथा,रैद्धङ्गक द्धहॊसा, भानव  

     वेचद्धवखन तथा ओसायऩसाय द्धवरुि सचेतना भूरक  

     कामयक्रभ तथा असबमान सञ्चारन 

१०० २) भद्धहरा द्धवकास कामयक्रभिाया प्रवद्धियत भद्धहरा  

      सहकायी सॊस्थाहरुको सदुृद्धढकयण एवॊ स्थानीम  

     तहको भद्धहरा उद्यभी सञ्जार स्थाऩनाको रासग  

     सहजजकयण 

जम्भा ३०० 

रघ ुउद्यभ द्धवकासकामयक्रभ 

रघ ुउद्यभ 

द्धवकास 
कामयक्रभ 

प्रसतस्ऩधायभा छनौट बएका व्मवसाम द्धवकास सेवा प्रदामक 
सॊस्थाहरु भापय त ्रघ ुउद्यभ द्धवकास भोडेरभा नमाॉ रघ ुउद्यभी 
शृ्रजना गने 

२५६० 

रघ ुउद्यभ 

द्धवकास 
कामयक्रभ 

प्रसतस्ऩधायभा छनौट बएका व्मवसाम द्धवकास सेवा प्रदामक 
सॊस्थाहरु भापय त ्उद्यभीको स्तयोन्नती (आवश्मकता ऩद्धहचानका 
आधायभा ऩनुतायजगी  य एडबान्स ससऩ द्धवकास तासरभ कामयक्रभ) 

६०० 



रघ ुउद्यभ 

द्धवकास 
कामयक्रभ 

असत गरयफ ऩरयवायका रासग कजम्तभा १० जनाको रासग हनेु 
गरय साझा सदु्धवधा केन्रको स्थाऩना 

५०० 

रघ ुउद्यभ 

द्धवकास 
कामयक्रभ 

सम्बाव्म उ्ऩादनका उ्ऩादक्व य वजाय प्रसतस्ऩधॉ फिृी 
गनयका रासग कजम्तभा ५ जनाको सभूहभा प्रद्धवसध हस्तान्तयण 

१४० 

जम्भा ३८०० 

जशऺा, मवुातथा खेरकुद 

सफैका रासग जशऺा - 
आधायबतू तह 

आधायबतू तहका स्वीकृत दयवन्दीका जशऺक य 
याहत अनदुान जशऺकका रासग तरफ बिा अनदुान 

(सफशेष जशऺा ऩरयषद् अन्तगयतका जशऺक / 

कभयचायीहरु सभेत) 

१२५८०० 

भाध्मसभक तह 

भाध्मसभक  तहका स्वीकृत दयवन्दीका जशऺक य 
याहत अनदुान जशऺकका रासग तरफ बिा अनदुान 

(सफशेष जशऺा ऩरयषद् अन्तगयतका जशऺक/ 

कभयचायीहरु य प्राद्धवसधक धायका प्रजशऺक सभेत) 

३४१०० 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

प्रायजम्बक फारद्धवकास सहजकतायहरुको ऩारयश्रसभक 
तथा द्धवद्यारम कभयचायी व्मवस्थाऩन अनदुान 

८१६८ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारम  बौसतक ऩूवायधाय सनभायण अनदुान १५०० 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

सावयजसनक द्धवद्यारमका द्धवद्याथॉहरुका रासग 
सनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान 

२११६ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

तोद्धकएका द्धवद्याथॉको ददवा खाजाका रासग 
द्धवद्यारमराइय अनदुान 

४९७६ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनदुान २४७२ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

शैजऺक ऩहुॉच ससुनजद्ळतता, अनौऩचारयक तथा 
वैकजल्ऩक जशऺा कामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत द्धवद्यारम, 

वैकजल्ऩक द्धवद्यारम, साऺयता य सनयन्तय जशऺाका 
कामयक्रभ सभेत) 

५३७ 



द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारमभा शैजऺक गणुस्तय सदुृद्धढकयण एवॊ कामय 
सम्ऩादनभा आधारयत प्रो्साहन अनदुान 

७५५३ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

साभदुाद्धमक द्धवद्यारमका छात्राहरुराइय सनशलु्क 
स्मासनटयी प्माड व्मवस्थाऩन 

१८६२ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

प्रसत द्धवद्याथॉ रागतका आधायभा जशऺण ससकाइय 
साभग्री एवॊ कऺा ८ को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 
अनदुान 

२२२९ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

सावयजसनक द्धवद्यारमभा अध्ममनयत द्धवद्याथॉहरुका 
रासग छात्रविृी (आवासीम तथा गैय आवासीम) 

१५८७ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

प्रायजम्बक फारद्धवकास सहजकतायहरुको ऩारयश्रसभक 
तथा द्धवद्यारम कभयचायी व्मवस्थाऩन अनदुान 

१३५१ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारम बौसतक ऩूवायधाय सनभायण अनदुान २४८ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

सावयजसनक द्धवद्यारमका द्धवद्याथॉहरुका रासग 
सनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान 

३५० 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

तोद्धकएका द्धवद्याथॉको ददवा खाजाका रासग 
द्धवद्यारमराइय अनदुान 

८२४ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारम  सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनदुान ४०९ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

शैजऺक ऩहुॉच ससुनजद्ळतता, अनौऩचारयक तथा 
वैकजल्ऩक जशऺा कामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत  द्धवद्यारम, 

वैकजल्ऩक द्धवद्यारम, साऺयता य सनयन्तय जशऺाका 
कामयक्रभ सभेत) 

८९ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारमभा शैजऺक गणुस्तय सदुृद्धढकयण एवॊ कामय 
सम्ऩादनभा आधारयत प्रो्साहन अनदुान 

१२५१ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

साभदुाद्धमक द्धवद्यारमका छात्राहरुराइय सनशलु्क 
स्मासनटयी प्माड व्मवस्थाऩन 

३०९ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

प्रती द्धवद्याथॉ रागतका आधायभा जशऺण ससकाइय 
साभग्री एवॊ कऺा ८ को ऩयीऺा  व्मवस्थाऩन 
अनदुान  

३६९ 



द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

सावयजसनक द्धवद्यारमभा अध्ममनयत द्धवद्याथॉहरुका 
रासग छात्रविृी (आवासीम तथा गैय आवासीम) 

३०० 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

प्रायजम्बक फारद्धवकास सहजकतायहरुको ऩारयश्रसभक 
तथा द्धवद्यारम कभयचायी व्मवस्थाऩन अनदुान 

१९१२ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारम बौसतक ऩूवायधाय सनभायण अनदुान ३५२ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

सावयजसनक द्धवद्यारमका द्धवद्याथॉहरुका रासग 
सनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान 

४९६ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

तोद्धकएका द्धवद्याथॉको ददवा खाजाका रासग 
द्धवद्यारमराइय अनदुान 

११६६ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनदुान ५७९ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

शैजऺक ऩहुॉच ससुनजद्ळतता, अनौऩचारयक तथा 
वैकजल्ऩक जशऺा कामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत  द्धवद्यारम, 

वैकजल्ऩक द्धवद्यारम, साऺयता य सनयन्तय जशऺाका 
कामयक्रभ सभेत) 

१२६ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

द्धवद्यारमभा शैजऺक गणुस्तय सदुृद्धढकयण एवॊ कामय 
सम्ऩादनभा आधारयत प्रो्साहन अनदुान 

१७७० 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

साभदुाद्धमक द्धवद्यारमका छात्राहरुराइय सनशलु्क 
स्मासनटयी प्माड व्मवस्थाऩन 

४३७ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

प्रती द्धवद्याथॉ रागतका आधायभा जशऺण ससकाइय 
साभग्री एवॊ कऺा ८ को ऩयीऺा  व्मवस्थाऩन 
अनदुान 

५२२ 

द्धवद्यारम ऺेत्र द्धवकास 
कामयक्रभ - जजल्रास्तय 

सावयजसनक  द्धवद्यारमभा अध्ममनयत द्धवद्याथॉहरुका 
रासग छात्रविृी (आवासीम तथा गैय आवासीम) 

३४० 

याद्धद्सम खेरकुद ऩरयषद् 
याद्सऩती यसनङ्ग जशल्ड प्रसतमोसगता (स्थानीम तह 
स्तयीम) 

१०० 

जम्भा २०६२०० 



स्वास््म शाखा 

ऺमयोग सनमन्त्रण 

उऩचाय केन्रहरुभा आकजस्भक अवस्थाभा औषधी एॊव 
ल्माव साभग्री ढुवानी, कामयक्रभका रासग स्टेशनयी, ट्ारी 
ससट रगामतका पभय पयभेट पोटोकऩी, कामयक्रभको 
सनमसभत अनगुभन  तथा भलु्माङ्कन, स्थरगत अनजुशऺण, 

ऺमयोगका सफयाभीको चौभाससक कोहटय द्धवद्ऴषेण य इय- 
द्धट.द्धव.यज 

२५३ 

ऺमयोग  सनमन्त्रण 

ऺमयोगका  जोजखभमकु्त जनसॊख्माभा  (दगुयभ वस्ती, 
द्धऩछसडएको वगय वसोफास स्थर, कामयक्रभ स्वास््म 
सॊस्थाफाट टाढा यहेका  वस्ती तथा स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच 
कभ बएका, कायागाय, गमु्फा, स्कूर, फिृाश्रभ, औद्योसगक 
ऺेत्र)  सद्धक्रम ऺमयोग खोजऩड्तार कामयक्रभ 

१०० 

एद्धककृत भद्धहरा 
स्वास््म तथा प्रजनन 
स्वास््म कामयक्रभ 

भात ृ तथा नव जशश ुकामयक्रभ अन्तगयत आभा सयुऺा, 
गबयवती उ्प्रयेणा, न्मानो झोरा य सनशलु्क गबयऩतन 
कामयक्रभ 

६१३२ 

एद्धककृत भद्धहरा 
स्वास््म तथा प्रजनन 
स्वास््म कामयक्रभ 

भात ृतथा नवजशश ुकामयक्रभ १५६८ 

एद्धककृत फार 
स्वास््म एवॊ ऩोषण 
कामयक्रभ 

ऩासरकास्तयभा  खोऩ य सयसपाइय प्रफियन कामयक्रभको 
ससभऺा, सूक्ष्भ मोजना अध्मावसधक य ऩासरका खोऩ 
सभन्वम ससभसतको असबभजुखकयण सभेत ऩासरकास्तयभा 
२ ददन, वडा खोऩ सभन्वम  ससभसतको स्वास््म सॊस्था, 
वडास्तयभा असबभजुखकयण १ ददन तथा ऩूणय खोऩ 

ससुनजद्ळतताको रासग घयधयुी सवेऺण 

२७६ 

एद्धककृत फार 
स्वास््म एवॊ ऩोषण 
कामयक्रभ 

फाह्य खोऩ केन्रफाट गणुस्तयीम खोऩ सेवा प्रदान गनय 
खोऩ केन्र व्मवस्थाऩनको रासग पसनयचय व्मवस्था, 
सम्वजन्धत वडा खोऩ सभन्वम ससभसत भापय त ्तमायी एवॊ 
खरयद रु.३००० खोऩ केन्रभा प्रती खोऩ  केन्र रु. 
१०००० दयरे कजम्तभा टेफरु कुसॉ १ य सानो फेञ्च 
य हाते फेञ्च 

 

५० 



एद्धककृत फार 
स्वास््म एवॊ ऩोषण 
कामयक्रभ 

ऩोषण  कामयक्रभ १३७४ 

एद्धककृत फार 
स्वास््म एवॊ ऩोषण 
कामयक्रभ 

सभदुामभा आधारयत नवजशश ुतथा फार योगको एद्धककृत 
व्मवस्थाऩन ( IMNCI) कामयक्रभ तथा ससभऺा  तथा 
स्वास््म सॊस्थाहरुभा onsite coaching COVID -19 

रगामत द्धवसबन्न भहाभायीजन्म  योगहरुको योकथाभ 
सनमन्त्रण तथा सनगयानीका रासग सयोकायवारा  हरुसॉगको 
अन्तद्धक्रय मा तथा RRT स्वास््मकभॉ  ऩरयचारन 

१०० 

भहाभायी तथा  योग 
सनमन्त्रण कामयक्रभ 

औरो  तथा काराजाय भहाभायी हनेु ऺेत्रको छनोट गरय 
सफषादी छकय ने (येस्ऩोन्सीब स्प्रइेङ सभेत) 

५० 

भहाभायी तथा  योग 
सनमन्त्रण कामयक्रभ 

द्धकटजन्म योग सनमन्त्रण कामयक्रभको अनगुभन एवॊ 
भलु्माॊकन तथा द्धकटजन्म योग सनमन्त्रणका रासग 
फहसुनकाम अन्तद्धक्रय मा गने 

१६० 

भहाभायी तथा  योग 
सनमन्त्रण कामयक्रभ 

काराजाय  उऩचाय गयाउन आउने सफयाभीहरुका रासग 
मातामात य सनदान खचय फाऩत ्सोध बनाय (सफयाभीको 
मातामात खचय रु.२००० य  सनदानका रासग सोधबनाय 
रु.५०००) 

४० 

भहाभायी तथा योग 
सनमन्त्रण कामयक्रभ 

ऩशऩुॊऺी आददफाट हनेु इन्पुएन्जा, वडयफ्रू, AMR, 

ससद्धद्शसकोससस, टक्सोप्राज्भोससस आदी द्धवसबन्न सरुवायोग 
सम्फन्धी योकथाभ तथा सनमन्त्रणका रासग सचेतना 
कामयक्रभ 

२० 

भहाभायी तथा योग 
सनमन्त्रण कामयक्रभ 

द्धवसबन्न सरुवा योग नसने योग जनुोद्धटक भानससक 
स्वास््म सम्फन्धी अन्तद्धक्रय मा कामयक्रभ तथा ददवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आ्भह्मा योकथाभ ददवस, भानससक स्वास््म ददवस, 

अल्जाइयभय ददवस, येसफज ददवस, द्धवद्व औरो ददवस) 

भनाउने 

१२० 

भहाभायी तथायोग 
सनमन्त्रण कामयक्रभ 

डेंग ु रगामतका द्धकटजन्म योगहरुको सनमन्त्रणका रासग 
राभखटेु्टको फासस्थान खोजी गरय  राबाय नद्श गने असबमान 
सञ्चारन गने तथा सयोकायवाराहरुसॉग असबभजुखकयण गने 

१०० 



भहाभायी तथा योग 
सनमन्त्रण कामयक्रभ 

भरेरयमा, डेंग,ु काराजाय, स्क्रफ टाइपस आदी द्धकटजन्म 
योगको डाटा बेरयद्धपकेसन 

१० 

अस्ऩतार सनभायण 
सधुाय तथा 
व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी 

ऩासरकास्तयभा  स्वास््म सॊस्थाहरुको भाससक सूचना 
सॊकरन, बेरयद्धपकेसन एवॊ गणुस्तय सधुाय साथै 
चौभाससक एवॊ फाद्धषयक ससभऺा 

३०० 

याद्धद्सम स्वास््म जशऺा, 
सूचना तथा सञ्चाय 
केन्र 

द्धवद्यारमभा  स्वास््म जशऺा,आभा सभूह तथा  स्थानीम 
तहभा स्वास््मका रासग साभाजजक व्मवहाय ऩरयवतयन 
प्रफियन असबमान 

१०० 

उऩचाया्भक सेवा 
कामयक्रभ 

स्वास््म  चौकीभा न्मूनतभ सेवा भाऩदण्ड कामायन्वमन 
सदुृद्धढकयण तथा ससभऺा (स्वास््म चौकीको न्मूनतभ 
सेवा भाऩदण्ड कामयक्रभको ससभऺा) 

३५० 

उऩचाया्भक  सेवा 
कामयक्रभ 

आधायबतू  तथा आकजस्भक सेवाको ससुनजद्ळतताका रासग 
औषधीको आऩूतॉ य उऩमोग सम्फन्धी  कामयक्रभहरुको 
अनगुभन तथा भलु्माङ्कन (अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा 
कामयक्रभ कामायन्वमन भ्रभण खचय) 

१०० 

उऩचाया्भक सेवा 
कामयक्रभ 

सफयाभीकोरासग ओ.द्धऩ.सड. द्धटकट  (काफयनकऩी सद्धहतको) 
छऩाइय 

१०० 

उऩचाया्भक  सेवा 
कामयक्रभ 

आधायबतू  तथा आकजस्भक सेवाका रासग औषधी य 
स्वास््म सयुऺा साभग्री (PPE फाहेक) खरयद तथा  औषधी 
रगामतका साभग्रीको ढुवानी तथा रयप्माद्धकङ्ग य द्धवतयण 
सभेत 

१२५० 

उऩचाया्भक सेवा 
कामयक्रभ 

स्थानीम तह सबत्रका स्वास््मकभॉहरु, भद्धहरा स्वास््म 
स्वमभ ्सेद्धवकाका रासग आधायबतू तथा आकजस्भक 
सेवा अन्तगयत आॉखा, नाक, कान, घाॉटी तथा भखु 
स्वास््म सम्फन्धी प्राथसभक उऩचायफाये तारीभ/ 
असबभजुखकयण 

१०० 

नससयङ्ग तथा साभाजजक 
सयुऺा सेवा कामयक्रभ 

याद्धद्सम भद्धहरा स्वास््म स्वमभ ्सेद्धवका कामयक्रभ  (ऩोषाक, 
प्रो्साहन, मातामात खचय, फाद्धषयक ससभऺा गोद्षी य ददवस 

भनाउने खचय सभेत) 
 

२००० 



स्वास््म ऺेत्र सधुाय 
कामयक्रभ 

स्वास््म  सॊस्था नबएका वडाहरुभा आधायबतू स्वास््म 
सेवा केन्रहरुको सञ्चारन खचय 

१००० 

प्राथसभक स्वास््म सेवा 

स्थानीम तहका स्वास््म चौकी, प्रा.स्वा.के. य 
अस्ऩतारहरुभा कामययत कभयचायीहरुको तरफ, भॉहगी 
बिा, स्थानीम बिा, ऩोषाक रगामत प्रशासनीक खचय 
सभेत 

३८५०० 

ऺमयोग सनमन्त्रण 

प्रमोगशाराभा ऺमयोग सॊक्रभण सनमन्त्रण (बेजन्टरेसन, 

एक्जहस्ट फ्मान, पसनयचय, अटोक्रेब, भभयत सम्बाय तथा 
ऩरयवतयन सम्फन्धी द्धक्रमाकराऩ) 

१० 

ऺमयोग  सनमन्त्रण 

आसथयक जस्थसत कभजोय यहेका ऩनु: उऩचायभा यहेका ऩी. 
सफ.सस. सफयाभीहरुराइय उऩचाय अवसधबय ऩोषण खचय वा 
सम्ऩकय   ऩयीऺण 

१३७ 

जम्भा ५४३०० 

ऩश ुसेवा द्धवकास  कामयक्रभ 

प्रधानभन्त्री  कृषी 
आधसुनद्धककयण 
ऩरयमोजना 

फाख्राको  साना व्मवसाद्धमक कृषी उ्ऩादन केन्र  (ऩकेट)  

द्धवकास कामयक्रभ 
१५०० 

ऩशऩुॊऺी श्रोत 
व्मवस्थाऩन तथा 
प्रवियन कामयक्रभ 

ऊन द्धवकासका रासग बेडा प्रवियन कामयक्रभ ३००० 

ऩश ुसेवा द्धवबाग रागत साझेदायीभा बेडा  सॊयऺण कामयक्रभ १००० 

जम्भा ५५०० 

सफषमगत शाखाहरुको सशतय अनदुान जम्भा २९३७०० 
 

३८. आ. व. २०७७/०७८ भा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ  (काभका रासग ऩारयश्रसभकभा 
आधारयत साभदुाद्धमक आमोजना) भापय त ्सञ्चारन हनेु गरय स्वीकृत मोजनाहरु 

           फजेट रु ․हजायभा 
सस.नॊ. मोजनाकोनाभ ठेगाना प्रस्ताद्धवत फजेट 
१ नगयऺेत्रका सडकभा ढर सनभायण ससनऩा    5,000  
२ जनचेतन भाद्धव घेयाफाय ससनऩा-१      150  
३ सतनद्धऩप्रे आद्धव घेयाफाय ससनऩा-१      150  



४ नाल्स-ुद्धवसभये सडक ग्माद्धवन जारी ससनऩा-१      400  
५ नाल्स-ुभैनाटाय सडक डाॉडा कटेयीभा सोसरङ्ग ससनऩा-१      300  
६ सतनद्धऩप्रे-उऩल्टाय भोटयफाटो सोसरङ्ग ससनऩा-१      400  
७ सनशॊखे-चहुानछाऩ भोटयफाटो भभयत य ढर सनभायण ससनऩा-२      400  
८ छयछये-चहुानछाऩ भोटयफाटो सनभायण तथा ढर 

सनभायण 
ससनऩा-२      400  

९ कडेंनी-नासगडाॉडा-फासनमाॉछाऩ भोटयफाटो भभयत 
तथा ढर सनभायण 

ससनऩा-२      400  

१० कुडरेु-केउरयनी-ससस्नेखोरा भोटयफाटो भभयत ससनऩा-२      300  
११ चाॉऩबञ्ज्माङ्ग-ससस्नेखोरा भोटयफाटो भभयत तथा ढर 

सनभायण 
ससनऩा-२      300  

१२ सनशॊखे-नासगडाॉडा-फासनमाॉछाऩ भोटयफाटो भभयत 
तथा ढर सनभायण 

ससनऩा-२      300  

१३ गैयेखोरा आॉगे ससॊचाइय कूरो भभयत ससनऩा-३      150  
१४ अधेंयी बञ्ज्माङ्ग देखी भासथल्रो बञ्ज्माङ्गसम्भ फाटो 

सोसरङ्ग 
ससनऩा-३      250  

१५ अससने गरुुङगाॉउ देखी भासथल्रो भोटयफाटोभा 
सोसरङ 

ससनऩा-३      250  

१६ जॊगरे ससस्नेखोरा भोटयफाटो सनभायण ससनऩा-३      200  
१७ जॊगरे दसरतटोरको बवन भनुी वार सनभायण ससनऩा-३      200  
१८ अससने खत्रीगाॉउको भोटयफाटो स्तयोन्नती तथा 

सोसरङ्ग 
ससनऩा-३      200  

१९ ढुॊगेनी-खोरागाॉउ खेत कूरो भभयत ससनऩा-३      250  
२० भजुखमा चौतायादेखी कन्दनेसम्भ जाने गोयेटो फाटो 

भभयत 
ससनऩा-४      250  

२१ कोरफायी चौतायादेखी नमाॉ ऩधेंयो जाने गोयेटो 
फाटो भभयत 

ससनऩा-४      150  

२२ खडानन्द दाहारको घय छेउफाट ओख्रे डाॉडासम्भ 
जाने गोयेटो फाटोभा ससॊद्धढ सनभायण 

ससनऩा-५      150  

२३ सासनटाय ससभधाया साभदुाद्धमक वनफाट कोद्धऩरे 
द्धवशॊखेको घय हुॉदै गणेश कुण्ड भन्दीयसम्भको घोडेटो 
फाटो सनभायण 

ससनऩा-५      200  



२४ ऩयुानो वडा ससभाना वडा नॊ. १ य २ को सफचभा 
भेघनाथको घय छेउफाट ओखरढुङ्गा सडकसम्भ 
ढुङ्गा सोसरङ्ग 

ससनऩा-५      250  

२५ कैराश दाहारको घय छेउदेखी द्धवशॊखेटोर हुॉदै 
देउयारीसम्भ भूर फाटो भभयत/सम्बाय 

ससनऩा-५      200  

२६ ढक प्रसाद दाहारको घय छेउदेखी ऺेत्रीम 
सडकसम्भ जाने ठाडो फाटो ढुङ्गा सोसरङ्ग 

ससनऩा-५      250  

२७ याज्मरक्ष्भी भाद्धवको छेउदेखी एबयेद्श इङ्गसरस 
स्कूर हुॉदै ददमारी स्थानसम्भ ढुङ्गा सोसरङ्ग 

ससनऩा-५      150  

२८ ताया फहादयु याइयको घय देखी साभदुाद्धमक बवन हुॉदै 

हैकभससॊह याइयको घयसम्भको फाटोभा ढुङ्गा सोसरङ्ग 

ससनऩा-५      150  

२९ सोसबत याइयको घयदेखी छत्र फहादयु याइयको 
घयसम्भको फाटो ढुङ्गा सोसरङ्ग 

ससनऩा-५      150  

३० दसरत टोरदेखी ऩदभ फहादयु शे्रद्षको घयसम्भको 
फाटो ढुङ्गा सोसरङ्ग (ससद्धढॊ सनभायण) 

ससनऩा-५      250  

३१ असबषके याइयको घयदेखी बयत फहादयु शे्रद्षको घय 
सम्भ ढुङ्गा सोसरङ्गको साथै ससद्धढॊ सनभायण 

ससनऩा-५      250  

३२ सानीटाय हुॉदै रार ुजाने गोयेटो फाटो भभयत ससनऩा-५      300  
३३ घसुभयसे हुॉदै देउयारी जाने गोये टोफाटो भभयत ससनऩा-५      150  
३४ स्वास््म चौकी बवन देखी  बारथुमु्का सकुाये 

रगामतभा स्वच्छ गोयेटो फाटो सनभायण 
ससनऩा-६      200  

३५ ऩा्रे, तल्रो भैदाने य सकुाये सडक ससनऩा-६    1,000  
३६ ठाडे ढर सनभायण ससनऩा-६      600  
३७ सकेु-पन्दऩ-ुद्धवगटुाय सडक स्तयोन्नती ससनऩा-७    1,000  
३८ सरऩेखोरा-धनेऩ ुसडक स्तयोन्नती ससनऩा-७      400  
३९ तयकायी सॊकरन केन्रको रासग शौचारम सनभायण ससनऩा-७       40  
४० दोल्ऩसुसय सडक स्तयोन्नती (ढुङ्गा सोसरङ्ग) ससनऩा-७      400  
४१ घनु्सा-धनेऩ ुसडक स्तयोन्नती (ढुङ्गा सोसरङ्ग) ससनऩा-७      300  
४२ टक्साय ससॊचाइय कूरो भभयत ससनऩा-७      200  
४३ चम्ऩादेवी भन्दीय देखी खदुकुय सम्भको ससॊद्धढ 

सनभायण तथा द्धवश्राभ स्थर सनभायण 
ससनऩा-८      350  



४४ चञ्दनखोरा देखी बसुनेुसम्भको ठाडो फाटो 
सोसरङ्ग 

ससनऩा-८      500  

४५ द्धटम्फयेु खोरादेखी गैयावायीसम्भ फाटो भभयत ससनऩा-८      300  
४६ सभासधस्थरभा भरासभ द्धवश्राभ स्थर सनभायण ससनऩा-८      200  
४७ भानेडाॉडादेखी जघससङ्ग चोकसम्भ फाटो य कूरो 

भभयत 
ससनऩा-८      400  

४८ सछऩसछऩे देखी चैतेडाॉडासम्भ फाटो भभयत ससनऩा-८      150  
४९ कुन्तादेवीथान देखी सबभसेन डाॉडासम्भको सडक 

स्तयोन्नती 
ससनऩा-९      500  

५० ससरुवानी-वयडाॉडा हुॉदै सबभसेन थानसम्भको सडक 
स्तयोन्नती 

ससनऩा-९      500  

५१ च्मानभ जाने सडकफाट ससम्रे जाने सडक 
स्तयोन्नती 

ससनऩा-९      400  

५२ फरुफरेु खानेऩानी मोजना भभयत ससनऩा-९      400  
५३ ऩणु्मभाता भाद्धव देखी ऩजद्ळभ गेट हुॉदै जशव भन्दीय 

सम्भ गोयेटो फाटो ढुङ्गा सोसरङ्ग 
ससनऩा-१०      300  

५४ फाघखोय हुॉदै कोरेवेसी सडक सनभायण तथा 
स्तयोन्नती 

ससनऩा-१०      400  

५५ ऩणु्मभाता भाद्धव देखी ऩूवॉ गेट हुॉदै च्मानडाॉडा 
सम्भ गोयेटो फाटो ढुङ्गा सोसरङ्ग 

ससनऩा-१०      250  

५६ परैंचा देखी फसऩाकय सम्भ गोयेटो फाटो सनभायण ससनऩा-१०      250  
५७ सनगारे खोरादेखी डाॉडाचौयसम्भको सडक स्तयोन्नती ससनऩा-१०      200  
५८ ऩयुानागाॉउ देखी ऩणु्मभाता हुॉदै स्वास््म चौकीसम्भ 

सडक सनभायण मोजना 
ससनऩा-१०      300  

५९ रुम्टी देखी फजाय आउने भूर फाटो भभयत ससनऩा-११      500  
६० द्धवतरफ गठुी बवन हुॉदै ३ नॊ. वडा को ससभाना 

सम्भ सडक स्तयोन्नती 
ससनऩा-११      500  

६१ ससतरऩयु भोड देखी कोसडाॉडा हुॉदै सरऩेखोरा 
सडक भभयत 

ससनऩा-१२      300  

६२ ठाडेखोरा-खोराघय-चैनऩयेु टोर भोटय फाटो सनभायण ससनऩा-१२    1,000  
जम्भा   2,46,90  



३९.आ.व.०७७/०७८ भा मवुा योजगायीका रासग रुऩान्तयण ऩहर आमोजना कामयक्रभ 
भापय त ्सञ्चारन हनेु गयी स्वीकृत मोजनाहरु् 

फजेट रु․ हजायभा 
सस.नॊ. मोजनाको नाभ ठेगाना प्रस्ताद्धवत 

फजेट 
१ नगय ऺेत्रभा सडकको दाॉमा फाॉमा हरयत ऩेटी सनभायण 

तथा वृऺ ायोऩण 
ससनऩा 2,000  

२ ककय रादेवी आद्धव घेयावाय ससनऩा-१ 150  
३ दधुकोशी आद्धव घेयावाय ससनऩा-१ 150  
४ सनशॊखे-फतासे भोटयफाटोको बोरे खण्ड सोसरङ्ग ससनऩा-१ 300  
5 सनशॊखे-भरुघाट भोटय फाटोको सफसभये य थजुम्कभा 

सोसरङ्ग 
ससनऩा-१ 400  

6 फतासेफाट आमयघाट जाने फाटो सनभायण ससनऩा-१ 500  
7 बाङराङ-साद्धवत्रादेवी सडक भभयत तथा ढर सनभायण ससनऩा-२ 300  
8 चहुानछाऩ आमयघाट गोयेटो फाटो सनभायण ससनऩा-२ 500  
9 फासनमाॉछाऩ-रगरगे गोयेटो फाटो सनभायण ससनऩा-२ 100  
10 येणकुा देवी भन्दीय घेयावाय ससनऩा-२ 150  
11 यक्तभारा भन्दीय घेयावाय ससनऩा-२ 100  
12 फाॉस्वोट मवुा क्रफको खेरभैदानभा वार रगाउने ससनऩा-३ 300  
13 टायीखेत कूरो भभयत मोजना ससनऩा-३ 300  
14 फेसाये सबय भसुनको कुरो भभयत मोजना ससनऩा-३ 250  
15 गैयाटोर हयायवोटे ससॊचाइय कूरो भभयत ससनऩा-३ 150  
16 एद्धककृत कृषी द्धवकास मवुा सभूह ससनऩा-३ खनार 

टोरको ससॊचाइय ऩोखयी भभयत 
ससनऩा-३ 100  

17 जाल्ऩा भन्दीय जाने फाटो ढुॊगा सोसरङ्ग ससनऩा-४ 400  
18 घचुयने देखी टुहयेु जाने फाटो भभयत ससनऩा-५ 150  
19 रार ुसडकदेखी तायेसबयसम्भ ढुॊङ्गा सोसरङ्ग ससनऩा-५ 200  
20 भासथल्रो सासनटायफाट जचशॊखगुढी-७ ठुरढुङ्गा जाने 

फाटो भभयत 
 

ससनऩा-५ 200  

21 रार ुसाभदुाद्धमक बवनसम्भ जाने गोयेटो फाटो भभयत ससनऩा-५ 150  



साथै ढुङ्गा सोसरङ्ग 
22 टोड्के डाॉडा भराभी आश्रभ जाने फाटो भरु 

सडकदेखी ढुङ्गा सोसरङ्ग 
ससनऩा-५ 250  

23 भासथल्रो सासनटायफाट कल्रेयी जाने गोयेटो फाटो 
भभयत 

ससनऩा-५ 150  

24 एक्रे ऩानीफाट याते हुॉदै ससउयानी घसुभयसे जाने फाटो 
भभयत 

ससनऩा-५ 180  

25 चपु्रफुाट वणायर ुजाने भूर फाटो भभयत ससनऩा-५ 250  
26 डाॉडा खकय फाट सानो जचते्र राकुयीडाॉडा भूर फाटो 

भभयत 
ससनऩा-५ 175  

27 यमारेफाट जचजप्र खेर हुॉदै रुम्टी जाने भूर फाटो 
भभयत 

ससनऩा-५ 150  

28 दमु्केफाट घसुभयसे जाने भूर फाटो भभयत ससनऩा-५ 70  
29 ठुरो जचते्र भराभी आश्रभ सॊयऺण तथा ताय घेयावाय ससनऩा-५ 150  
30 आरुफोटे फाख्र ेसडक स्तयोन्नती ससनऩा-६ 600  
31 नरीडाॉडा देखी याङ्ग्देर-दभाय सम्भको सडक 

स्तयोन्नती 
ससनऩा-६ 1,000  

32 ठाडे ड्याम्के चैते खण्ड स्तयोन्नती (ढुङ्गा सोसरङ्ग) ससनऩा-७ 400  
33 घनु्सा साभदुाद्धमक बवन अधयुो मोजना सम्ऩन्न ससनऩा-७ 500  
34 ठूरोजचते्र भराभी आश्रभ ताय घेयावाय ( वडानॊ. ५ 

सॉगको सभन्वमभा) 
ससनऩा-७ 300  

35 ससनऩा ८ सबत्रका आवश्मकीम सडक भभयत तथा 
स्तयोन्नती 

ससनऩा-८ 1,000  

36 चञ्दन खोरादेखी बसुनेुसम्भको ठाडो फाटो सोसरङ्ग ससनऩा-८ 2,000  
37 वडा कामायरम अगाडीफाट ससि डाॉडाऩाकय  जाने फाटो 

भभयत 
 

ससनऩा-९ 500  

38 कुन्ता भाद्धव ऩरयसयभा शौचारम, खानेऩानी धाया य 
खेरभैदानको भभयत/सम्बाय 

ससनऩा-९ 400  

39 द्धऩऩर फोटफाट सरऩेखोरा जाने भोटय फाटो भभयत ससनऩा-९ 500  
40 कोरडाॉडा टाढेखोरा सडक भभयत 

 

ससनऩा-९      400  



41 सनगारे खोरा देखीको रडाॉडा हुॉदै देद्धवस्थान ससॊचाइय 
स्तयोन्नती 

ससनऩा-१० 500  

42 गहेु कूरो भभयत मोजना ससनऩा-१० 150  
43 देद्धवस्थान शौचारम बवन सनभायण ससनऩा-१० 200  
44 आरुफोटे देखी भरु कूरोसम्भ घोडेटो फाटो सनभायण ससनऩा-१० 100  
45 बासरग्रा देखी ऩयुाना गाॉउ खाने ऩानी भभयत ससनऩा-१० 150  
46 द्धऩङडाॉडा ठाडोफाटो भभयत सोब्र ु ससनऩा-११ 500  
47 जाल्ऩा भाद्धव हुॉदै यभाइयरो डाॉडा फाटो स्तयोन्नती ससनऩा-११ 500  
48 ददरसयी याइयको भोडदेखी वन कामायरम सम्भको 

सडक भभयत 
ससनऩा-१२ 500  

49 सरऩेखोरा-गोगनेु-बॉडाये सभसन वसऩाकय  सनभायण ससनऩा-१२ 2,000  
जम्भा  2,04,25  

४०. नेऩारको सॊद्धवधानको धाया २२८ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा 
५४ फभोजजभ मस नगयऩासरकाको आसथयक फषय ०७७ ÷०७८ को अथय सम्वन्धी 
प्रस्तावराई कामायन्वमन गनयको सनसभि स्थानीम कय , दस्तयु तथा शलु्क सॊकरन गने , 

छुट ददने तथा आम सॊकरन का रासग प्रशाससनक व्मवस्था गनय का रासग छैठौं नगय 
सबाको फैठकभा ऩेश बएको देहामभा उजल्रजखत ससद्धिचयण नगय ऩासरकाको अथय 
सम्वन्धी प्रस्तावराई कामायन्वमन गनय फनेको द्धवधेमक , २०७७ राइय स्वीकृत गयी 
कामायन्वमन गने सनणयम गरयमो। 

 प्रस्तावना  ्
        ससद्धिचयण नगयऩासरकाको आसथयक फषय ०७७ ÷०७८ को अथय सम्वन्धी 

प्रस्तावराई कामायन्वमन गनयको सनसभि स्थानीम कय , दस्तयु तथा शलु्क सॊकरन गने , 

छुट ददने तथा आम सॊकरनका रासग प्रशाससनक व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 

 नेऩारको सॊद्धवधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोजजभ ससद्धिचयण 
नगयऩासरकाको छैठौं नगयसबाभा देहाम फभोजजभको द्धवधेमक ऩेश गरयएको छ । 

 

 १․सॊजऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् (१) मस द्धवधेमकको नाभ “ससद्धिचयण नगयऩासरकाको अथय 
सम्फन्धी प्रस्तावराई कामायन्वमन गनय फनेको द्धवधेमक , २०७७”यहेको छ । 

        (२) मो द्धवधेमक २०७७ सार श्रावण १ गतेदेजख ससद्धिचयण नगयऩासरकाको 
ऺेत्रबय राग ुहनेुछ । 



           (३) नेऩारको सॊद्धवधानको धाया ५७ को उऩधाया (४) को अनसूुची–८ को क्र.सॊ.४ 
भा उजल्रजखत स्थानीम कय दस्तयुको ऺेत्र  फभोजजभ नगयऩासरकाफाट देहाम अनसुायको 
कय दस्तयु सॊकरन गरयनेछ । 

२. सम्ऩजि कय् (१) नगयऩासरका ऺेत्रसबत्रका घय सॊयचना , सो घय सॊयचनारे ओगटेको 
ऺेत्रपरय सो ऺेत्रपर फयाफयको  थऩ जग्गाभा सम्ऩजि कय य भारऩोत कय सनधाययण 
गदाय अनसूुची १ को (क) फभोजजभको बौगोसरक ऺेत्र अनसुायका जग्गाहरुको 
भूल्माॊङ्कनको आधायभा गरयनेछ । 

 (२) सम्ऩजि कयको दय अनसूुची १ को (ख) फभोजजभ हनेुछ ।  

 (३) सम्ऩजि कय भूल्माॊकन प्रमोजनको रासग घय (सॊयचना) को भूल्माॊकन गदाय  

      अनसूुची १ को (ग) फभोजजभ गरयनेछ। 

३. भारऩोत कय् नगयऩासरकाफाट नगय ऺेत्रसबत्रका घयजग्गाहरु भध्मे सम्ऩिी कय राग्ने 
घय जग्गा वाहेकका जग्गाहरुभा अनसूुची –१ (क) भा उजल्रजखत  जग्गाको भलु्माॊकन 
दयराई आधाय भानी अनसुचुी –२ फभोजजभको दयभा फाद्धषयक  भारऩोत कय सॊकरन 
गरयनेछ । 

४. घय फहार कय् नगयऩासरका ऺेत्रसबत्र कुनै व्मजक्त वा सॊस्थारे बवन , घय, ऩसर, 

ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वाऩोखयी ऩूयै वा आॊजशक तवयरे फहारभा 
ददएकोभा अनसूुची –३ भा उजल्रजखत दयभा घय जग्गा फहार कय सॊकरन गरयनेछ । 

५. व्मवसाम कय् नगयऩासरका ऺेत्रसबत्र व्माऩाय , व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजजगत रगानी य 
आसथयक कायोवायका आधायभा अनसूुची –४ भा उजल्रजखत दयभा व्मवसाम कय 
सॊकरन गरयनेछ । 

६. दताय, अनभुती तथा नद्धवकयण शलु्क÷दस्तयु् नगयऩासरका ऺेत्र सबत्रका द्धवसबन्न व्मवसाम , 

सेवाभूरक सॊघ÷सॊस्था दताय , अनभुती तथा नद्धवकयण य बवन सनभायणका रासग अनभुसत , 

नाभसायी, नक्सा सॊशोधन , असबरेखीकयण य म्माद थऩ गदाय अनसूुची –५ भा उजल्रजखत 
दयभा शलु्क÷दस्तयु असरु उऩय गरयनेछ ।  

७. फहार द्धवटौयी शलु्क्  नगयऩासरका ऺेत्र सबत्र आपूरे सनभायण , येखदेख वा सञ्चारन 
गयेका हाट फजाय तथा नगयऩासरका ऺेत्रसबत्र सञ्चारन बएका वा गरयने  

व्मवसामहरुफाट अनसूुची (६) भा उल्रेजखत दयभा शलु्क रगाई उऩय गरयनेछ । 

८. ऩाद्धकय ङ शलु्क् नगयऩासरका ऺेत्र सबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩाद्धकय ङ सदु्धवधा उऩरव्ध 
गयाए वाऩत ्अनसूुची (७) भा उल्रेजखत दयभा ऩाद्धकय ङ शलु्क असरु उऩय गरयनेछ । 

९. जडीफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय्  नगयऩासरका ऺेत्र सबत्र कुनै व्मजक्त वा सॊस्थारे 
अनसूुची (८) भा उल्रेजखत जडीफटुी , कवाडी य जीवजन्तजुन्म वस्तकुो व्मावसाद्धमक 



उऩमोग गये फाऩत ्सोही अनसूुजचभा उल्रेजखत दयभा जडीफटुी , कवाडी य जीवजन्त ुकय 
असरु उऩय गरयनेछ । 

१०. वस्त ुतथा सेवा द्धवक्री शलु्क÷दस्तयु् नगयऩासरका ऺेत्र सबत्रको स्रेट , ढुङ्गा, सगट्टी, फारवुा 
एवॊ भाटोजन्म वस्त ुय सावयजसनक तथा ऐरानी जग्गाभा यहेका काठ , दाउया, जयाजयुी, 
दहिय फहिय आददको सफक्री य नगयऩासरकाको द्धट्रऩय तथा ब्माकहोई रोडय प्रमोग 
गये फाऩत ्अनसूुची (९) भा उल्रेजखत दयभा वस्त ुतथा सेवा द्धवक्री शलु्क ÷दस्तयु 
असरु उऩय गरयनेछ । 

११. सेवा शलु्क ÷दस्तयु् नगयऩासरकारे सनभायण , सञ्चारन वा व्मवस्थाऩन गयेका स्थानीम 
ऩूवायधाय तथा अनसूुची (१०)  भा उल्रेजखत अन्म कुनै सेवा उऩमोग गये फाऩत ्
सम्फजन्धत सेवाग्राही फाट सोही अनसूुचीभा उजल्रजखत दयभा  सेवा शलु्क ÷दस्तयु असरु 
उऩय गरयनेछ । 

१२. सवायी साधन कय न्गयऩासरका ऺेत्रसबत्र दताय बएका सवायी साधनभा अनसूुची (११) भा 
उल्रेजखत दयभा सवायी साधन कय असरु उऩय गरयनेछ ।  

१३. द्धवऻाऩन कय् नगयऩासरका ऺेत्र सबत्र हनेु द्धवऻाऩनभा अनसूुची (१२) फभोजजभको दयभा 
द्धवऻाऩन कय असरु उऩय गरयनेछ ।  

१४. ऩमयटन शलु्क्  नगयऺेत्रका ऩाकय , ऐसतहाससक तथा ऩयुाताज्वक सम्ऩदा य सॊग्रहारम 
जस्ता सम्ऩदा उऩमोगको प्रवेश शलु्क नगय कामयऩासरकाको सनणयम फभोजजभ असरु 
उऩय गरयनेछ । 

१५․. दण्ड जरयवाना् नगयऩासरकाफाट सरइने दण्ड जरयवाना प्रचसरत कानूनरे तोके फभोजजभ 
हनेुछ । 

१६. कयभा छुट ददन नसभल्ने् मस ऐन फभोजजभ कय सतने दाद्धम्व बएका व्मजक्त वा 
सॊस्थाहरुराई कुनै ऩसन द्धकससभको कय छुट ददईने छैन । 

१७. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्वन्धी कामयद्धवसध्  मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय , 

शलु्क तथा दस्तयु सॊकरन सम्वन्धी कामयद्धवसध नगयऩासरकारे तोके अनसुाय हनेुछ । 

 

 

 



अनसूुचीहरु 

अनसूुची –१ 

(ऐनको दपा २ सॉग सम्वजन्धत) 
सम्ऩजि कयको दय् 

 क. सम्ऩजि कय तथा भारऩोत कय सनधाययणका रासग बौगोसरक ऺेत्र अनसुायका जग्गाहरुको 
भूल्माॊङ्कन  ्

वडा नॊ. बौगोसरक ऺेत्र 
प्रसत योऩनी 
भूल्माङ्कन 

१ उऩल्टाय, सतनद्धऩप्रे, याम्चे, कोसेरीचौय, वाङ्गी १००००० 
१ भूरघाट ऺेत्र २००००० 
१ नाल्स ुभैनाटाय ८०००० 
१ गणेस्थान, ऩहयेवेसी, बासतछाऩ, बोट, वतासे, द्धवसभये, नाल्स,ु ऩाथोक ५०००० 
१ फाहयचाॉदे ससजञ्चत ऺेत्र ३००००० 
१ पाऩयस्वाॉया ससजञ्चत १२०००० 
१ ऩहयेवेसी, भैनाटाय, जरद्धकनी, वाङ्गी, वतासे, डमु्र,े नाल्स,ु द्धवसभये ससजञ्चत ऺेत्र १००००० 
१ भैनाटाय देजख ऩहयेवेसी, दधुकोशी वगय ५०००० 
२ झाक्रीडाॉडा देजख सबाचौयसम्भ १०००००० 
२ ओखरढुङ्गा यफवुा सडकरे छोएको ३० सभटय दाॉमा फामाॉ  ३००००० 
२ कच्ची सडकरे छोएका फस्ती मोग्म बसूभ १००००० 
२ कृद्धष मोग्म ऩाखा जग्गा ३०००० 
२ कृद्धष मोग्म ससजञ्चत जग्गा ४०००० 
२ वन, वगय य खयवायी १०००० 
३ बैंसी काट्ने डाॉडा देजख साॉवा डाॉडासम्भको सडकको ऺेत्र १९००००० 
३ साॉवा डाॉडादेजख फय फोटसम्भ ४००००० 
३ फयफोट देजख अधेंयी द्धवतरफ रासभस्वती रुम्जाटाय जाने सडकको ऺेत्र  २००००० 
३ ग्राभीण सडकरे छोएका सफै जग्गाहरु १००००० 
३ रासभस्वती टायीखेत, ठुल्ढुङ्गे टायीखेत, फेसीटोर टायीखेत, अधेंयी घभुाउने खेत 

 

२५०००० 
३ अन्म फाॉकी खेतहरु, गाउॉखेत, तीरऩाटे खेत, काजिके य भजवुा खेत 

 

१००००० 

३ ओखयफोटदेजख डाॉडा चौतायासम्भको फायी 
 

२००००० 
३ ओखयफोटदेजख साद्धवक वडा नॊ. ३, ७, ८ य ९ को फायी १५०००० 



३ 

अधेंयी नायामणस्थानको साद्धवक वडा नॊ. १, २, ४, ५ य ९ को 
रासभस्वती फाॉसफोट, खनारटोर, चनौटे, जॊगरे फस्तीटोर, दसरतटोर य 
अन्म जग्गाहरु 

५०००० 

४ 
शकु्रफाये देजख गरुुधाभ चोकसम्भको भूख्म सडक दामाॉ फामाॉका 
द्धकिाहरु 

२०००००० 

४ 
गरुुधाभ चोकदेजख सफभानस्थरसम्भ जाने सडकको दामाॉ फामाॉ ऩने 
द्धकिाहरु 

२०००००० 

४ 

गरुुधाभ चोकदेजख ठुरोद्धढकसम्भ, तेसो फाटोदेजख कासरका भजन्दयसम्भ, 

साद्धवक वडा नॊ. ६ को टेसरकभ हुॉदै तेसो फाटोसम्भ, द्धवद्यतु क्वाटय 
देजख वेल्पेमयसम्भ, तीनकुने देजख भहादेवस्थान हुॉदै तेसो फाटोसम्भ य 
वेरपेमय देजख ऩूवय भेनयोड जोड्ने सडक सभेतको दामाॉ फामाॉभा ऩने 
द्धकिाहरु 

१४००००० 

४ 

वाडय नॊ. ५ को ससभाना देजख शकु्रवायेसम्भ , रुम्जाटाय अस्ऩतार देजख 
गरुुधाभ चोकसम्भ, शकु्रवाये देजख रुम्जाटाय अस्ऩतारसम्भ जाने सडक 
सभेतको दामाॉ फामाॉभा ऩने द्धकिाहरु 

१८००००० 

४ 
साद्धवक रुम्जाटाय गा.द्धव.स. वडा नॊ. ९ का सडकरे छोएका दामाॉ 
फामाॉका द्धकिाहरु (भेन योड फाहेक) 

१२००००० 

४ 
वडा नॊ. ४ जस्थत रुम्जाटाय रयङ्गयोडरे छोएका, तीनकुने चोकदेजख 
बोक्टेनी जाने सडकका दामाॉ फामाॉका द्धकिाहरु 

१०००००० 

४ ठूरोद्धढक देजख सतरङ्गे जाने सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका द्धकिाहरु  ३००००० 

४ 
रुम्जाटाय अस्ऩतारदेजख द्धढकसम्भको भाम्खा जाने सडकरे छोएका 
दामाॉ फामाॉका द्धकिाहरु 

१२००००० 

४ सडकरे नछोएका रुम्जाटाय बरयका जग्गाहरु ८००००० 

४ 
रुम्जाटाय अस्ऩतार देजख ससस्नेखोरासम्भ ओखरढुङ्गा जाने सडकका 
दामाॉ फामाॉ ऩने द्धकिाहरु 
 

३००००० 

४ द्धढकदेजख ठोट्ने खोरासम्भ भाम्खा जाने सडकका दामाॉ फामाॉ द्धकिाहरु २००००० 
४ ससस्नेखोरा य ठोट्ने खोराफाट ससजञ्चत जग्गाहरु  

 

२००००० 
४ भासथ उल्रेख बए फाहेक सम्ऩूणय ऩाखा तथा खेतहरु 

 

१००००० 
५ याज्मरक्ष्भी, वनऩारे, कुॉ वाऩायी सडकरे छोएको जग्गाहरु 

 

१५००००० 
५ भानेडाॉडा देजख उददनढुङ्गा, सफ.क. चोकदेजख सन्तोषको घयसम्भ 

 

१०००००० 



५ 
ढुॊग्रचेौताया देजख ससॊहदेवी प्रा.द्धव.सम्भ , देउयारी ऩोखयीदेजख ओखरढुङ्गा 
गैयीहरुाकी भागयसम्भ 

७००००० 

५ 
याज्मरक्ष्भी, वनऩारे, कुॉ वाऩायी सडकरे नछोएको जग्गा , वनऩारे देजख 
खोराघय सबयकुनासम्भ 

३००००० 

५ डाॉडाखकय , ढुॊग्र,े यमारे, सनुायखोऩ, ज्मासभये, चपु्र,ु जचते्र १०००००० 

५ 

चाॉऩफोटे, भझवुा, भानेडाॉडा, जौवायी, ठूरोजचते्र, उददनढुॊगा, घसुभयसे,  

जचप्रेचौय, फरुादी, रारदु्धहरे, झायसादी, टुहयेु, ससससखकय सम्भका सडक 
आसऩासका जग्गाहरु 

५००००० 

५ जचराउने फेसी, चपु्र ुफेसी,सबयकुना, भानेखेत, दोबान २००००० 
५ टायीखेत, सुॉवायोखेत, सानीटायवायी ४००००० 
५ वणायरवुायी ३००००० 
५ अन्म ऺेत्रका सफै जग्गाहरु ५०००० 

५ 

सानीटाय द्धढकदेजख ठोट्नेखोरा , ससस्नेखोराको दामाॉ फामाॉ द्धकनाय , 

भानेखोरा ऩूवय द्धकनाय , ढुॊग्रखेोरा, उजिसेखोरा, फाहनुीखोरा, रुम्टीखोरा, 
ठोट्नेखोरा ऩजद्ळभ , सतहायेखकय , फाॉजोगया, बोक्टेनी च्मानडाॉडा फाहेक 
फकुुने थाभडाॉडा , गडफडेडाॉडा, वनचये जचराउने देजख चपु्रढुुॊगासम्भका 
जग्गाहरु 

१५००० 

६ 
ओखरढुङ्गा सोर ुससद्धिचयण याजभागयरे छोएको ठाडे हुॉदै जन्तयधाऩ  

सम्भका जग्गाहरु 
५००००० 

६ 

ऩा्रेदेजख तल्रो भैदाने, काजिकेदेजख जन्तयखानी वडा कामायरम, 

आरुफोट देजख फाख्र ेहुॉदै नसरडाॉडासम्भको कृद्धष सडकरे छोएका 
जग्गाहरु 

३००००० 

६ भासथ उल्रेजखत कृद्धष सडकरे छोए फाहेकका अन्म जग्गाहरु २००००० 
६ वन, ऩाखा, आवासीम य व्माऩारयक ऺेत्र फाहेकका सफै जग्गाहरु २००००० 

६ 
राभेरङु्ग, फाघखोयदेजख भरुवायी , वैदायखोरा, यातोऩानी, यसभते, सनङ्ग्ग्रखेोऩ 
देजख पुसेखोऩ, बैसीखकय सम्भका वन, ऩाखा, फगय य ऩद्धहयोका जग्गाहरु 

१००००० 

७ 
ओखरढुङ्गा सोर ुससद्धिचयण याजभागयरे छोएका जचते्रदेजख टोड्के  

सम्भका जग्गाहरु 
 

५००००० 

७ 
जचते्र, घनु्सा, टक्साय, द्धवगटुाय भा.द्धव. हुॉदै ऩोखयीडाॉडासम्भ य ससेऩु , 

द्धवगटुाय, सकेुसम्भको कृद्धष सडकरे छोएका जग्गाहरु 
 

४००००० 



७ 
धनेऩ,ु डाॉडागाउॉ, द्धवल्द,ु कडेंनी, गोजाय, बस्भे य भासथ उल्रेजखत 
सडकहरुरे नछोएका जग्गाहरु 

२००००० 

७ खाल्टे, बोटेटाय, सल्री, सकेु, द्धवगटुाय, टक्सायका सफै जग्गाहरु ३०००००० 
७ गैयी, कडेंनी, ड्याम्के, चैते, गोजाय, बस्भेका सफै जग्गाहरु १५०००० 

७ 
ऩोजक्तङखोरा, ढाॉडखोरा, बगेंयीखोरा, यके्तऩखुोरा, सल्रीखोरा ऺेत्रका 
जग्गाहरु 

१००००० 

७ खयवायी, वन ऺेत्र सफै जग्गाहरु ३०००० 

८ 

ससद्धिचयण याजभागयको रगरगे , सल्रेयी फेसतनी कृद्धष सडकको 
फम्जनडाॉडा देजख सछऩसछऩेडाॉडा , कुवाऩानी देजख ताभाङ गाउॉ हुॉदै 
गरुुङ्गगाउॉको डफर धायासम्भका सडकको दामाॉ फामाॉभा ऩने जग्गाहरु 

१५००००० 

८ 
सल्रेयी फेसतनी कृद्धष सडकको व्माऩायीक ऺेत्र बन्दा फाहेकका अन्म 
शाखा सडकको फस्तीऺेत्रका सडक दाॉमा फामाॉका जग्गाहरु  

८००००० 

८ व्माऩायीक य आवासीम बन्दा फाहेकको सफै कृद्धष मोग्म जसभनहरु ३००००० 
८ आवासीम, व्माऩायीक य कृद्धष ऺेत्र बन्दा फाहेकको खय, वन य सनजी फगय ५०००० 

९ 

ओखरढुङ्गा च्मानभ सडक, वडा नॊ. ९ को सफै शाखा सडकरे छोएको 
जग्गा, कोरेफेसी खेत छसतउने , ससुयुभा, सोरीफेसी खेत सभेतका 
जग्गाहरु 

५००००० 

९ 
आवासीम य खयवायी , वन ऺेत्र फाहेकका सफै कृद्धष उऩमोगभा आएका 
जग्गाहरु 

३००००० 

९ खयवायी, वन ऺेत्र सफै ५०००० 

१० 

फाॉसवायी चोकदेजख ऩूण्मभाता भा.द्धव. सम्भको सडक तथा गल्रीको 
३० सभटय दाॉमा फामाॉको य सल्रेयी फेसतनी कृद्धष सडक तथा अन्म 
शाखा सडकरे छोएका  दामाॉ फामाॉको जग्गाहरु  

८००००० 

१० व्माऩायीक य आवासीम बन्दा फाहेक सफै खेत तथा फायी  ४००००० 
१० सफै खयवायी, सनजी वन तथा फगय 

 

५०००० 

१० 
साद्धवक वेसतनी वडा नॊ.१ ,२,७,८ य ९ फाहेकका सवै कृद्धष मोग्म 
जग्गाहरु 
 

४००००० 

१० साद्धवक वेसतनी वडा नॊ.१,२,७,८ य ९ का सवै कृषी मोग्म जग्गाहरु 
 

३००००० 

११ 
सभरन चोकदेजख सनशॊखे जाने सडकको २०० सभटय ऺेत्र सबत्रको 
सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१८००००० 



११ 

सभरन चोकदेखी सनशॊखे जाने सडकको २०० सभटय सडक छाडी ११ 
नॊ. य ३ नॊ. वडा ससभानासम्भको सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका 
जग्गाहरु 

८००००० 

११ 
सभरन चोकदेजख सनशॊखे जाने सडकको २०० सभटय ऺेत्र सबत्रका 
दामाॉ फामाॉ सडकरे नछोएका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 
सभरन चोकफाट २०० सभटय छोडी ससद्धिचयण याजभागयको वाडय नॊ. ३ 
य ८ को ससभानासम्भ दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 

जजल्रा प्रहयी कामायरमफाट खाद्य गोदाभ याभफजाय हुॉदै हरुाक 
डाॉडासम्भ फजाय द्धवचको सडकको दामाॉफामाॉ २० सभटय सबत्रका 
जग्गाहरु 

६०००००० 

११ 
सभरन चोकको ससद्धिचयण याजभागयको दामाॉ फामाॉका २० सभटय 
सम्भको जग्गा 

८०००००० 

११ 
फारभजन्दय खोल्सा जजल्रा प्रशासन कामायरम  हुॉदै याभफजाय सनस्कने 
सडकरे छोएका जग्गाहरु 

६०००००० 

११ 

ससद्धिचयण याजभागय सभरनचोक कृद्धष जाने फाटोदेजख कासरकास्थान 
नजजक याजभागयका २०० सभटयसम्भ दामाॉ फामाॉका २० सभटय सबत्रका 
जग्गाहरु 

२५००००० 

११ 

जशव भजन्दयदेजख कभेये ऩानी ट्ाॊकीसम्भ , कासरकास्थान देजख नेऩार 
टेसरकभ भनुी याजभागयको दामाॉ फामाॉका सडकरे छोएको २० सभटय 
सबत्रका जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 
ससद्धिचयण याजभागयदेजख कृद्धष द्धवकास कामायरमसम्भ जाने सडकको 
दामाॉ फामाॉका २० सभटय सम्भका जग्गाहरु 

१६००००० 

११ 
ससद्धिचयण याजभागय ० प्वाइन्ट यभाइरोडाॉडाका २०० सभटय सडकको 
दामाॉ फामाॉका २० सभटय सबत्रका जग्गाहरु 

८०००००० 

११ 
० प्वाइन्ट यभाइरो डाॉडाफाट २०० सभटय ऩसछ आभॉ गेट सम्भको 
सडकको दामाॉ फामाॉका २० सभटय सम्भका जग्गाहरु 

५०००००० 

११ 
ससद्धिचयण याजभागयफाट फसऩाकय  जाने सडकको दामाॉ फामाॉका २० 
सभटय सम्भका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 

यभाइरो डाॉडाको ० प्वाइन्टफाट २०० सभटय सडक ऩसछ ११ नॊ. य 
५ नॊ. वडाको ससभाना सम्भको सडकसॉगै जोसडएका २० सभटय 
सम्भका जग्गाहरु 

१०००००० 



११ 
यभाइरो डाॉडाको ० प्वाइन्टफाट सोर ुजाने जचते्र द्धवप्राॉटे सडकको 
१०० सभटय ऩसछका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
ओखरढुङ्गा याभऩयु सडकफाट साभदुाद्धमक अस्ऩतार सोब्र ुजाने 
सडकको दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 

जज.स.स भासथको भोडदेजख सोब्र ुसभसन अस्ऩतार जाने सडकको ११ 
नॊ․वडाको ससभानासम्भ सडकको दामाॉ फामाॉ २० सभटय सबत्रको 
जग्गाहरु 

४०००००० 

११ 
ससद्धिचयण याजभागयजस्थत द्धव.क. टोरफाट द्धवतरव हुॉदै ११ नॊ. य ३ 
नॊ. को वडा ससभाना सम्भको फाटाको दामाॉ फामाॉभा ऩने जग्गाहरु  

१०००००० 

११ 
सनशॊखे जाने कृद्धष सडकफाट सफतरव राभीस्वती हुॉदै रुम्जाटाय जाने 
सडकको दामाॉ फामाॉ २० सभटयसम्भका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
सभरनचोकफाट साद्धवक सल्रेयी जाने २०० सभटय ऩसछ ११ नॊ. य ८ 
नॊ. वडाको ससभानासम्भका जग्गाहरु 

७००००० 

११ 

सभरनचोकफाट नगय ऩाकय  हुॉदै खाद्य गोदाभजस्थत बञ्ज्माङ्ग, जजल्रा प्रहयी 
कामायरम जाने भोडसम्भ य सोही भोडफाट जजल्रा प्रहयी कामायरम जाने 
सडक, नगयऩाकय फाट गइुनी जचते्रडाॉडा  हुॉदै याभफजाय साभदुाद्धमक बवन 
सम्भका य नगय ऩाकय फाट खाद्यगोदाभ सनस्कने सडकका दामाॉ फामाॉका 
जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 

कृद्धष द्धवकास कामायरमको ऩछाडी ऩधेंयाको ससभानाफाट अल्छे 
चौतायासम्भ, अल्छे चौतायाफाट आहार  डाॉडासम्भ सडकको दामाॉ फाॉमा 
२०० सभटयसम्भ य आहार डाॉडाफाट दसरत वस्ती सम्भको सडकको 
२०० सभटय ऩसछका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
दसरत वस्तीदेजख रुम्टीसम्भ य कायागाय भनुीदेजख अल्छे चौताया जोड्ने 
सडकका दामाॉ फामाॉका द्धकिाहरु 

३५०००० 

११ 
अल्छे चौतायाफाट आहार जाने सडकफाट बजेुर टोर हुॉदै रुम्जाटाय 
द्धवभानस्थर जाने सडकसॉग जोसडएका जग्गाहरु 

७००००० 

११ 
ससद्धिचयण याजभागयफाट ओखरढुङ्गा स्वास््म चौकीसम्भ जाने सडक 
दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 
 

२०००००० 

११ 
ओखरढुङ्गा स्वास््म चौकीदेजख कायागाय हुॉदै सनवायचन कामायरम भनुी 
१०० सभटय ऺेत्रसबत्रको सडकको दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु  
 

१५००००० 



११ 
कायागाय भनुी देजख जारऩा भा.द्धव.जाने तेसो सडकको दामाॉ वामाॉका 
जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
कायागाय भाथीदेखी थाऩाडाॉडा जाल्ऩा भा.द्धव. दाहार प्रसतद्षानको बवन 
हुॉदै ससद्धिचयण याजभागयसम्भ जाने सडक दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
यभाइरो डाॉडाजस्थत सबभसेनस्थान कभेये , द्धवप्राॉटे सडकको सोर ुजाने 
घोडेटो फाटोफाट चौताया जशव भजन्दय सम्भका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु  

१५००००० 

११ 
सोर ुजाने घोडेटो फाटोफाट कभेये ऩानीट्ाॊकी सम्भको सडकसॉग 
जोसडएका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
द्धवप्राॉटे, अल्रे जाने सडकसम्भ य यभाइरो  डाॉडाफाट ओख्र ेजाने 
सडकसॉग जोसडने दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

२००००० 

११ 
यभाइरो डाॉडाको सबभसेनस्थानफाट रयजचरङु् हुॉदै याभऩयु जाने सडकको 
बभेुस्थानसम्भ  सडक दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

३५०००० 

११ 
सभसन अस्ऩतारफाट हेसरप्माड हुॉदै वाडय नॊ. ११ य १२ को 
ससभानासम्भ ऩने सडक दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
सभसनजस्थत हेसरप्माड हुॉदै होल्ऩ ुजाने सडकका दामाॉ फामाॉका 
जग्गाहरु 

५००००० 

११ व्माऩारयक तथा आवासीम बन्दा फाहेकका कृद्धष ऺेत्रका जग्गाहरु  २५०००० 
११ वन वगय ऩाखा १००००० 

१२ 
हरुाकडाॉडा ११ नॊ.  वडाको ससभानादेजख गणेशस्थान हुॉदै जज.स.स 
भासथको सोब्र ुअस्ऩतार जाने भोडसम्भ 

८०००००० 

१२ 
जज.स.स. भासथको सोब्र ुअस्ऩतार जाने भोड देजख ससभरडाॉडा सम्भका 
जग्गाहरु 

६०००००० 

१२ 
हाट राग्ने  हुॉदै गोद्धवन्द पसनयचय अगासड भन्टेद्वयी स्कुरसम्भ सडकको 
दामाॉ फामाॉ ७० सभटय सबत्रका जग्गाहरु 

६०००००० 

१२ 
गणेशचोक भन्चने देजख ससभरडाॉडा सम्भको फस्ती य जज.स.स. फाट 
सरऩेखोरा सम्भको फस्ती ऺेत्र 

५००००० 

१२ गणेशचोक देजख फन कामायरमसम्भ ४०००००० 
१२ ससभरडाॉडा देजख सभनीफसऩाकय  हुॉदै ससतरऩयु भोडसम्भको फस्ती ऺेत्र १५००००० 
१२ ससतरऩयु भोडफाट गोगने, बडाये ज्माभीयेको ससभाना सम्भका जग्गाहरु ५००००० 

१२ 
ससभरडाॉडा देजख सभसनफसऩाकय  ससतरऩयु भोड , गोगने बडाये , जज.फ.का. 
फाट सरऩेखोरा सम्भका सबत्री कृद्धष मोग्म जग्गाहरु  

५००००० 



१२ 
हरुाक डाॉडादेजख गणेशचोकसम्भ, हाट राग्ने देजख गोद्धवन्द पसनयचय हुॉदै 
११ नॊ. को ससभानासम्भका  कृद्धष मोग्म जग्गाहरु 

३०००००० 

१२ जज.स.स. भोड हुॉदै सोब्र ुससभाना सम्भका जग्गाहरु १५००००० 

१२ 
गणेशचोकदेजख भञ्चने , ससभरडाॉडा, सभसन फसयऩाकय  हुॉदै ससतरऩयु भोड 
सम्भका जग्गा 

५००००० 

१२ गणेशचोक देजख फन कामायरम सम्भका जग्गाहरु ४००००० 
१२ फाॉकी सफै वन, वगय तथा खयफायी ५०००० 
१२ सरऩेखोरा, गोगने, ससद्धिचयण ऩाकय  हुॉदै भञ्चने सम्भका जग्गाहरु १००००० 

 

ख.  नगय ऺेत्रभा यहेका घय सॊयचना  ,सो घय सॊयचनारे ओगटेको ऺेत्रपर य सो ऺेत्रपर 
फयाफयको थऩ जग्गाभा  अनसूुची १ को (क) भा उल्रेजखत सम्ऩिी भलु्मा ङ्कन दयको 
आधायभा देहामको दयभा सम्ऩिी कय रगाई असरु उऩय गरयनेछ ।  

क्र.सॊ. भलु्माङ्कन यकभ दय रु. 
१ रु.१ देजख रु.५ राख सम्भ ७५ 

२ रु.५ राख देजख भासथ रु. ८ राख सम्भ १०० 

३ रु. ८ राख देजख भासथ रु. १० राख सम्भ १२५ 

४ रु.१० राख देजख भासथ रु.१५ राख सम्भ २०० 

५ रु.१५ राख देजख भासथ रु.२० राख सम्भ २५० 

६ रु.२० राख देजख भासथ रु.२५ राख सम्भ ३२५ 

७ रु.२५ राख देजख भासथ रु.३० राख सम्भ ३७५ 

८ रु.३० राख देजख भासथ रु.३५ राख सम्भ ४५० 

९ रु.३५ राख देजख भासथ रु.४० राख सम्भ ५०० 

१० रु.४० राख देजख भासथ रु.४५ राख सम्भ ५७५ 

११ रु.४५ राख देजख भासथ रु.५० राख सम्भ ६२५ 

१२ रु.५० राख देजख भासथ रु.५५ राख सम्भ ७०० 

१३ रु.५५ राख देजख भासथ रु.६० राख सम्भ ७५० 

१४ रु.६० राख देजख भासथ रु.६५ राख सम्भ ८२५ 

१५ रु.६५ राख देजख भासथ रु.७० राख सम्भ ८७५ 

१६ रु.७० राख देजख भासथ रु.७५ राख  सम्भ ९५० 

१७ रु.७५ राख देजख भासथ रु.८० राख सम्भ १००० 



१८ रु.८० राख देजख भासथ रु.८५ राख  सम्भ १०७५ 

१९ रु.८५ राख देजख भासथ रु.९० राख सम्भ ११२५ 

२० रु.९० राख देजख भासथ रु.९५ राख सम्भ १२०० 

२१ रु.९५ राख देजख भासथ रु.१ कयोड सम्भ १२५० 

२२ रु.१ कयोडदेजख भासथ रु.१ कयोड २५ राख सम्भ १५७५ 

२३ 
रु.१ कयोड २५ राख देजख भासथ रु.१ कयोड ५० राख 
सम्भ 

१८७५ 

२४ 
रु.१ कयोड ५० राख देजख भासथ रु.१ कयोड ७५ राख 
सम्भ 

२२०० 

२५ रु.१ कयोड ७५ राख देजख भासथ रु.२ कयोड सम्भ २५०० 

२६ रु. २ कयोड देजख भासथ रु. २ कयोड २५ राख सम्भ २८५० 

२७ 
रु.२ कयोड २५ राख देजख भासथ रु.२ कयोड ५० राख 
सम्भ 

३१२५ 

२८ 
रु.२ कयोड ५० राख देजख भासथ रु.२ कयोड ७५ राख 
सम्भ 

३४५० 

२९ रु.२ कयोड ७५ राख देजख भासथ रु.३ कयोड सम्भ ३७५० 

३० रु.३ कयोड बन्दा भाथी रु.५० कयोड सम्भ प्रसत राख रु. १५ 

 

ग. सम्ऩजि कय प्रमोजनको रासग घय (सॊयचना) को भूल्माॊकन देहाम फभोजजभ गरयनेछ । 

क्र.सॊ. घयको वनावट 
व्माऩारयक 
प्रसत वगय 
द्धपट 

आवासीम 
प्रसत वगय 
द्धपट 

१ 
भाटोको जोडाईभा फनेको ढुङ्गा वा जस्ताको छाना 
बएको घय 

१४०० १३०० 

२ आय. सस. सस. फे्रभ स्ट्रक्चयफाट फनेको घय ३००० २७०० 

३ ससभेन्ट जोडाइभा फनेको घय २४०० २३०० 

४ सफै द्धकससभका टहयाहरु १२०० १००० 

 

 

 

 

 



अनसूुची –२ 

(ऐनको दपा  (३)  सॉग सम्वजन्धत) 
भारऩोत कयको दय 

नगयऩासरका सबत्रका घय (सॊयचना) य जग्गाहरुभध्मे सम्ऩिी कय राग्ने घय सॊयचना य जग्गा 
फाहेकको जग्गाभा अनसूुची १ (क) भा उल्रेजखत भलु्मा ङ्कन फभोजजभ देहाम अनसुायको 
भारऩोत कय सरईनेछ । 

 

क्र.सॊ. भलु्माङ्कन दय रु. 
१ रु.१ देजख रु.५ राख सम्भ ७५ 

२ रु.५ राख भासथ रु.८ राख सम्भ १०० 

३ रु.८ राख भासथ रु.१० राख सम्भ १२५ 

४ रु.१० राख भासथ रु.१५ राख सम्भ २०० 

५ रु.१५ राख भासथ रु. २० राख सम्भ २५० 

६ रु.२० राख भासथ रु.२५ राख सम्भ ३२५ 

७ रु. २५ राख भासथ रु. ३० राख सम्भ ३७५ 

८ रु.३० राख भासथ रु.३५ राख सम्भ ४५० 

९ रु.३५ राख भासथ रु.४० राख सम्भ ५०० 

१० रु.४० राख भासथ रु.४५ राख सम्भ ५७५ 

११ रु.४५ राख भासथ रु.५० राख सम्भ ६२५ 

१२ रु.५० राख भासथ रु.५५ राख सम्भ ७०० 

१३ रु.५५ राख भासथ रु.६० राख सम्भ ७५० 

१४ रु.६० राख भासथ रु.६५ राख सम्भ ८२५ 

१५ रु.६५ राख भासथ रु.७० राख सम्भ ८७५ 

१६ रु.७० राख भासथ रु.७५ राख  सम्भ ९५० 

१७ रु.७५ राख भासथ रु.८० राख सम्भ १००० 

१८ रु.८० राख भासथ रु.८५ राख  सम्भ १०७५ 

१९ रु.८५ राख भासथ रु.९० राख सम्भ ११२५ 

२० रु.९० राख भासथ रु.९५ राख सम्भ १२०० 

२१ रु.९५ राख भासथ रु.१ कयोड सम्भ १२५० 

२२ रु.१ कयोडदेजख भासथ रु.१ कयोड २५ राख सम्भ १५७५ 

२३ रु.१ कयोड २५ राख भासथ रु.१ कयोड ५० राख सम्भ  १८७५ 



२४ रु.१ कयोड ५० राख भासथ रु.१ कयोड ७५ राख सम्भ  २२०० 

२५ रु.१ कयोड ७५ राख भासथ रु.२ कयोड सम्भ २५०० 

२६ रु.२ कयोड भासथ रु.२ कयोड २५ राख सम्भ २८५० 

२७ रु.२ कयोड २५ राख भासथ रु.२ कयोड ५० राख सम्भ  ३१२५ 

२८ रु.२ कयोड ५० राख भासथ रु.२ कयोड ७५ राख सम्भ  ३४५० 

२९ रु.२ कयोड ७५ राख भासथ रु.३ कयोड सम्भ ३७५० 

३० रु.३ कयोड भाथी रु.५० कयोड सम्भ प्रसत राख रु. १५ 

 

अनसूुची –३ 

(ऐनको दपा (४) सॉग सम्वजन्धत) 
घय फहार कयको दय 

फहार कय (ऩटके)   
नगयऩासरका ऺेत्रसबत्रको घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, शेड (छप्ऩय), कायखाना, 
जग्गा वा ऩोखयी ऩूयैवा आॊजशक रुऩभा फहारभा ददएकोभा सम्वजन्धत धनीफाट फहार 
यकभको  
 कामायरम प्रमोजनको रासग फहारभा सरएकोभा  

 अन्म प्रमोजनको रासग सरएकोभा 

 

 

 

 

 

१०% 

३% 

नगयऩासरका ऺेत्रभा सनभायण , येखदेख वा सञ्चारन गयेको हाट फजाय य सावयजसनक 
स्थर, ऐरानी जग्गा वा फाटोको छेउभा अस्थामी ऩसर याख्न ददए वाऩत ्प्रसत 
वगयद्धपट भाससक फहार द्धवटौयी कय 

 

 

३।– 

अनसूुची –४ 

(ऐनको दपा (५) सॉग सम्वजन्धत) 
व्मवसामकयको दय 

व्मवसाम कय (फाद्धषयक) 
सबसडमो, क्मासेट येकडयय तथा प्रेमय आददको थोक तथा खरुा 
व्माऩायभा 

२०००।– 

ज्वेरयी (सनु चाॉदी) ऩसर  कायोफायको आधायभा 
रु.२००० देजख  

४००० सम्भ 

ऩेट्रोर ऩम्ऩ ५०००।– 

भोफाईरको सेट द्धवके्रता तथा भोफाईर रयऩेमरयङ्ग सेन्टय  १०००।– 

कटाई ससराई प्रजशऺण केन्र १०००।– 



कटाई ससराई (टेररयङ्ग) सेन्टय 
 ३ वटासम्भ भेजशन याख्न ेसेन्टयराई 

 ३ वटाबन्दा फढी भेजशन याख्न ेसेन्टयराई 

 

५००।– 

१०००।– 

ऩसु्तक द्धवके्रता तथा स्टेशनयी ऩसर २०००।– 

छाऩाखाना २०००।– 

पोटो स्टुसडमो १०००।– 

कम्प्मूटय, द्धवद्यतु साभान , क्माभेया, टेसरसबजन, येसडमो जस्ता 
व्माऩायभा 

१०००।– 

दैसनक उऩबोगका खाद्य तथा अन्म द्धकयाना साभानको ऩसर 
आकाय य कायोवायको आधायभा (सानो) 
 

दैसनक उऩबोगका खाद्य तथा अन्म द्धकयाना साभानको ऩसर 
आकाय य कायोवायको आधायभा (ठूरो) 

 

५०० देजख १००० 
सम्भ 

 

 

१५०० 
थान तथा येसडभेड कऩडाको ऩसर आकाय य कायोवायको 
आधायभा (सानो) 

७००  देजख  

१२०० सम्भ 

थान तथा येसडभेड कऩडा ऩसर आकाय य कायोवायको 
आधायभा (ठुरो) 

२०००।– 

कस्भेद्धटक, पेन्सी ऩसर आकाय य कायोवायको आधायभा 
(सानो)  

५००।– 

कस्भेद्धटक, पेन्सी ऩसर आकाय य कायोवायको आधायभा (ठुरो) १२००।– 

कस्भेद्धटक,पेन्सी ऩसर य व्मूटी ऩारयय सद्धहत १००० ।– 

हेमय कद्धटङ्ग सैरनु प्रसत ऩटक एक  जनाराई भात्र सेवा ददने ४००।– 

हेमय कद्धटङ्ग सैरनु प्रसत ऩटक एक  जना बन्दा फढीराई सेवा 
ददने 

१०००।– 

सवायी साधन द्धवके्रता (फाईसाईद्धकर य भोटयसाइद्धकर फाहेक)  ३०००।– 

फाईसाइद्धकर द्धवके्रता १००० ।– 

भोटय साइद्धकर द्धवके्रता २०००।– 

येडीमो, द्धट.सब.,घडी,प्रशेय कुकय,द्धहटय,द्धवद्यतुीम साभाग्री भभयत 
केन्र 

१०००।– 

भोटय ऩाटयसको द्धवके्रता १५००।– 

भास ुद्धवके्रता (फे्रस हाउस)  १०००।– 



परपूरको सफरुवा द्धवके्रता  ५००।– 

परपूर द्धवके्रता ७००।– 

ऩूर हाउस १०००।– 

सससा, प्राइउड द्धवके्रता १५००।– 

बाडाॉकुडा द्धवके्रता १००० ।– 

जस्टर पसनयचय द्धवके्रता १००० ।– 

काठ पसनयचय द्धवके्रता १००० ।– 

हाडयवेमय ऩसर फजायऺेत्र  ५०००।– 

हाडयवेमय ऩसर ग्रासभण ऺेत्र २०००।– 

खेरौना,उऩहाय(सगफ्ट) द्धवके्रता १०००।– 

कऩास द्धवके्रता वा कऩासद्राया सनसभयत साभानका उ्ऩादक 
(धसुनॉमा)  

२०००।– 

कऩास कात्न,े  कऩडा धनेु,ऩान फेच्ने, भाटोको बाॉडा फेच्ने ऩसर १०००।– 

रिाकऩडा,पराभ, ससभेन्ट, ककय टऩाता, ताभा, सनुचाॉदीका गहना 
तथा द्धऩिरफाट तमाय हनेु बाॉडाकुॉ डा फेच्ने ऩसर  यङ्गयोगन,  

करा्भक भूसतयको साभान य सफजरुीको साभान फेच्ने ऩसर 

 

२०००।– 

१०००।– 

भसरन्दको साभान , ऩेट्रोर, भोसफर, आमर, आइसद्धक्रभ,जिुा, 
पसनयचय, पसनयससङ्ग, भेजशनको ऩाटयऩूजाय , तमायी ऩोशाक  आदद 
भारसाभान फेच्ने ऩसर 

 

२०००।– 

टेसरसबजन,द्धफ्रज, भोफाइर सेट तथा अन्म इरेक्ट्रोसनक साभान 
फेच्ने ऩसर 

२०००।– 

इजाजत प्राद्ऱ गयी सफको खोरी भददया द्धवक्री गने ऩसर १५००।– 

ससभेन्ट, टामर, ससभेन्ट ब्रक , हू्यभ ऩाईऩ , ससभेन्ट, ऩोर रगामत 
ससभेन्टफाट तमाय हनेु साभानको प्रसत ऩसर 

५०००।– 

स्वदेशी वा द्धवदेशी सडद्धद्शरयी वा ब्रअुयीफाट उ्ऩाददत फोतरफन्दी 
भददया, सफके्रता 

३०००।– 

स्वदेशी वा द्धवदेशी उ्ऩादनका चयुोटको सडरय ८०००।– 

जचमा, सभठाई ऩसर वा बोजनारम ५००।– 

नेऩार सयकायको स्वीकृसत सरई स्थाऩना बएको स्वदेशी वा 
द्धवदेशी भदीयाको सडरय 

 
८०००। 

ज्मासर खोरी व्माऩाय गनेराई  ३००००।– 



ऩाॉचताये होटेर २००००।– 

चाय ताये होटेर १५०००।– 

तीनताये होटेर ५०००।– 

दईु य एकताये होटेर १२००।– 

तायेफाहेकका अन्म होटर रज तथा गेद्श हाउस (४  वटासम्भ 
कोठाहरु बएको) 

१२००/- 

ताये फाहेकका अन्म होटर रज तथा गेद्श हाउस (४ वटादेजख 
८ वटासम्भ कोठाहरु बएको) 

 
२०००/- 

ताये फाहेकका अन्म होटर रज तथा गेद्श हाउस (८ वटाबन्दा 
फढी कोठाहरु बएको) 

३०००/- 

साभान्म होटरहरु (कायोवायको आधायभा) ५०० देजख  
१२०० सम्भ 

व्मवसाद्धमक व्मामाभ शारा, ज्मोसतष सेवा , जशऺण सॊस्था , 
कम्प्मूटय इजन्स्टच्मूट, भसनचेञ्जय, पसनयचय, ऩश ुजचद्धक्सा सेवा 

 
१०००/- 

दगु्ध व्मवसामी जचज उद्योग ५००/- 
व्मावसाद्धमक तारीभ केन्र १०००/- 
भाईक्रो हाईड्रो प्रसत द्धक.वा. २००/- 
घयेर ुतथा साना उद्योग ५००/- 
भझौरा उद्योग ८००/- 
ठूरा उद्योग ३०००/- 
व्मावसाद्धमक सञ्चाय (पोन, फ्माक्स, साइवय) सेवा १०००/- 
सभरको प्रसत अद्वशजक्त  ३५/- 
भासथको वगॉकयणभा नऩयेका अन्म व्मवसामभा कायोवाय हेयी ५०० देजख  

५००० सम्भ 

द्धवशेषऻ तथा ऩयाभशय सेवा (फाद्धषयक): 
जचद्धक्सा सेवा ३०००।– 

आमवेुददक, होसभमोप्मासथक, मनुानी, अक्कुऩञ्चय, आम्ची य प्राकृसतक 
जचद्धक्साजन्म व्मवसाद्धमक सेवा 

२०००।- 

इञ्जसनमरयङ्ग व्मवसाद्धमक सेवा (कन्सल्टेन्ट) ४०००।– 

काननु व्मवसामी २०००।– 

रेखाऩयीऺक व्मवसाम सेवा २०००।– 



दन्त जचद्धक्सक व्मवसाम सेवा २०००।– 

अनसुन्धानकताय तथा ऩयाभशयदाता २०००।– 

कम्प्मूटय एनासरद्श तथा प्रोग्राभय २०००।– 

सबेमय १५००।– 

अनवुादक १०००।– 

ऩश ुजचद्धक्सक १०००।– 

शेमय दरार २०००।– 

साभान ढुवानीकताय तथा कम्ऩनी  १५००।– 

सॊस्थागत ऩेन्टय ५०००।– 

व्मजक्तगत ऩेन्टय १०००।– 

सनभायण व्मवसामी (फाद्धषयक): 
नगयऩासरकाभा प्रधान कामायरम बएका “घ” वगयका सनभायण 
व्मवसामी कामायरम 

५०००।– 

उ्ऩादनभूरक उद्योग (फाद्धषयक): 
कोयाभार वा अधय प्रशोसधत भार वा खेय गइयहेको भार 
साभानको वा अन्म भारसाभान प्रमोग वा प्रशोधन गयी भार 
साभान उ्ऩादन गने उद्योग व्मवसामभा 

२०००।– 

सग्ररका भारसाभान उ्ऩादन तथा सफद्धक्र सफतयण गने उद्योग 
व्मवसामभा 

१५००।– 

उजायभूरक उद्योग् (फाद्धषयक): 
जरस्रोत,वाम,ुसौमयशजक्त,कोइरा,प्राकृसतकतेर,ग्माॉस,फामोग्माॉस 
तथा अन्म स्रोतहरुवाट ऊजाय ऩैदा गने उद्योग व्मवसामभा  
 

 

२०००।– 

सोराय द्धवके्रता २०००।– 

भूरत् कृद्धष वा वन ऩैदावायभा आधारयत उद्योग व्मवसाम ३०००।– 

खसनज उद्योग (फाद्धषयक): १५००।– 

ऩमयटन उद्योग (फाद्धषयक): 
ऩमयटन, आवास, ट्राबर एजेन्सी , जस्कीइङ्ग, ग्राईसडङ्ग, वाटय 
मायजफ्टङ्ग, ऩोनी टे्रद्धकङ्ग , ऩदमात्रा, हटएमय, व्मारसुनङ्ग, प्मायासेसरङ्ग, 

गल्पकोषय, ऩोरो, अद्वायोहण, आदद जस्ता उद्योग व्मवसामभा  

 

५०००।– 

होटर तथा येदु्शॉया (फाद्धषयक) : 
भोटेर ३५००।– 



खाजाघयहरु आधसुनक द्धकससभका १२००।– 

खाजाघयहरु साभान्म द्धकससभका ५००।- 
येदु्शयाॉ तथा होभस्टेहरु २०००।– 

रयसोटय ४०००।– 

सेवा उद्योग (फाद्धषयक): 
ऩयाभशय सेवा , जजसनङ्ग तथा वेसरङ्ग व्मवसाम , चरजचत्र व्मवसाम , 

सावयजसनक ऩरयवहन व्मवसाम 
२०००।– 

सनभायण उद्योग (फाद्धषयक) 
सडक, ऩूर, योऩवे, येरवे, ट्रसरवस, टनेर, फ्राइङ्ग फजृ तथा 
औद्योसगक व्माऩारयक एवभ ्आवास कम्प्रेक्स आदद सनभायण 
गयी सञ्चरान गने उद्योग व्मवसामभा  

 

२०००।– 

सञ्चाय सेवा (फाद्धषयक): 
सनजी ऺेत्रको हरुाक सेवा (कुरयमय सेवा) ५००।– 

सनजी ऺेत्रफाट इन्टयनेट सेवा प्रदामक सॊस्थाहरु ३०००।– 

द्धवजिम सेवा(फाद्धषयक):नेऩार सयकायको ऩूणय स्वासभ्व वाहेकका आसथयक कायोवाय गने 
“क” वगयको वैंक २०,०००।– 

“ख”  वगयको फैंक १५,०००।– 

“ग”  वगयको वैंक तथा द्धवजिम सॊस्था १०,०००।– 

“घ” वगयको वैंक तथा द्धवजिम सॊस्था/रघदु्धवि सॊस्थाहरु ५०००।— 

फीभा कम्ऩनी ५,०००।– 

द्धवदेशी भरुा सटही ५,०००।– 

सधतोऩत्र कायोवाय ५,०००।– 

सहकायी  सॊस्थाहरु ४,०००।– 

गैय सयकायी अस्ऩतार ७०००।– 

स्वास््म सेवा (फाद्धषयक): 
नससयङ्ग होभ ५०००।– 

जक्रसनक तथा ल्माफ  ४०००।– 

डेन्टर केमय सेन्टय ३०००।– 

औषसध द्धवके्रता पाभेसी २५००।– 

जजल्रा सदयभकुाभभा सञ्चासरत सॊस्थागत द्धवद्यारमहरु ५०००।– 

जजल्रा सदयभकुाभ फाद्धहय सञ्चारन बएका सॊस्थागत द्धवद्यारमहरु २०००।– 



तारीभ तथा अनसुन्धान केन्र  १५००।– 

टाईद्धऩङ्ग, कम्प्मूटय तथा बाषा प्रजशऺण सॊस्था १५००।– 

ल्माङ्ग्ग्वेज तथा ट्ूशन सेन्टय  २०००।– 

भभयत सम्बाय सेवा (फाद्धषयक) : 
हेसब इजक्वऩभेन्ट, फस, ट्रक, ट्रमाक्टय, द्धट्रऩय भभयत केन्र ४०००।– 

जीऩ, टेम्ऩो, आददको भभयत केन्र १५००।– 

भोटयसाइकर भभयत केन्र १०००।- 
अन्म व्मवसाम (फाद्धषयक) : 
द्धवऻाऩन एजेन्सी/कुरयमय ससबयस १५००।– 

वैदेजशक योजगाय सेवा ५०००।– 

स्वदेशी योजगाय सेवा १५००।– 

सेके्रटेरयमर सेवा १५००।– 

हाउजजङ्ग तथा घयजग्गा खरयद द्धवक्री (रयमर स्टेट) १००००।– 

साइनवोडय वनाउने, ऩेजन्टङ्ग सेवा १०००।– 

साइनवोड/फ्रेक्स द्धप्रन्ट सेवा २०००।– 

केवरु, नेटवोद्धकय ङ्ग ४०००।– 

ऩाकय , द्धऩकसनक स्ऩट १०००।– 

टुय अऩयेटय ३५००।– 

भसाज ऩारयय १५००।– 

दैसनक उऩबोगका खाद्य ऩदाथय फेच्ने ऩसर कायोवायको भात्रा 
हेयी 

५०० देजख  
१५०० सम्भ 

भासथ उजल्रजखत व्मवसामहरुको अनभुसतका रासग शरुु दताय गरयदा प्रकृसतगत रुऩभा 
सम्फजन्धत व्मवसामरे वाद्धषयक नवीकयणका रासग वझुाउनु  ऩने शलु्क फयाफयको यकभ दताय 
शलु्क सरइनेछ । 

 

 

 

 

 



अनुसूची –५ 

(ऐनको दपा (६ ) सॉग सम्वन्धधत) 
दताा, अनुभती तथा नववकयण शुल्क/दस्तुय 

एक सम वाटसम्भको एप.एभ.येसडमो सञ्चारन अनभुसत ५,०००।– 

द्धफ्रक्वेन्सी भोडरेुसन (एप.एभ.) नवीकयण दस्तयु १०० वाट सम्भको 
येसडमो मन्त्र याख्न ऩाउने अनभुसत नवीकयण 

 

१५००।– 

“घ” वगयको सनभायण इजाजतऩत्र दताय दस्तयु ५०००।– 

“घ” वगयको सनभायण इजाजतऩत्र फाद्धषयक नद्धवकयण दस्तयु (म्माद नाजघ  

आएभा चारु  आ.व. को कासतयक देखी चैत्रसम्भ थऩ ३००० 
जरयवाना सभेत राग्नेछ) 

 

३०००।– 

सॊघ/सॊस्था नद्धवकयण दस्तयु १० राख सम्भ कायोवाय बएको राई  

(्मस ऩसछ प्रसत राख थऩ रु. ५ सरने) 

१०००।- 

द्धवद्यारम स्थाऩना अनभुसत: 
 साभदुाद्धमक ३०००।– 

 सॊस्थागत ५०००।– 

कऺा थऩ अनभुसत  ्

 साभदुाद्धमक २०००।– 

 सॊस्थागत ३०००।– 

प्राद्धवसधक जशऺा तथा व्मवसाद्धमक तारीभ सञ्चारन अनभुसत तथा 
फाद्धषयक नद्धवकयण 

२०००।– 

ट्ूशन, कोजचङ्ग जस्ता द्धवद्यारम फाद्धहय हनेु अध्माऩन सेवाको अनभुसत 
तथा फाद्धषयक नद्धवकयण 

२०००।– 

सहकायी सॊस्थाको दताय तथा अनभुसत  १०००।– 

इन्टयनेट सेवा, टेसरसेन्टय, केफरु तथा तायद्धवद्धहन टेसरसबजन प्रसायणको 
अनभुसत तथा फाद्धषयक नद्धवकयण   

२०००।– 

एकीकृत फस्ती द्धवकासका रासग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा 
द्धवकास अनभुसत प्रसत वगय द्धपट रु. 

२।– 

जर उऩबोक्ता ससभसत दताय: 
 जर उऩबोक्ता ससभसत दताय शलु्क १०००।- 
जर उऩबोक्ता ससभसत नद्धवकयण (फाद्धषयक): 
 जर उऩबोक्ता ससभसत नद्धवकयण १०००।- 



भाथी जेसकैु रेजखएको बए ताऩसन मो नगयऩासरका फाहेकका अको स्थानीम तह वा 
प्रदेशको ऺेत्रभा हनेु वस्तकुो ढुवानी वा सेवाको द्धवस्तायभा कुनै द्धकससभको वाधा अवयोध 
गने वा ्मस्तो वस्तकुो ढुवानी वा सेवा द्धवस्तायभा कय वा दस्तयु रगाइने छैन ।  

   बवन सनभायणका रासग अनभुसत, नाभसायी, नक्सा सॊशोधन, असबरेखीकयण य म्माद थऩ दस्तयु  ्

१. बवन ऐन, २०५५ अनसुाय क, ख य ग वगयका बवनहरुको रासग– 

 

 

बवनको द्धकससभ 

प्रमोजन 

आवासीम (प्रसत 
व.द्धप.दय) 

औद्योसगक/व्माऩारयक 
प्रसत व.द्धप.दय) 

सयकायी प्रसत 
व.द्धप.दय) 

सॊस्थागत प्रसत 
व.द्धप.दय) 

“क” वगयका 
बवनहरु 

१० १३ १५ १३ 

“ख” वगयका 
बवनहरु 

८ १० १३ ९ 

“ग” वगयका 
बवनहरु 

७ ९ १२ ८ 

 

२. बवन ऐन, २०५५ अनसुाय घ वगयका बवनहरुको रासग  ्

 

 

 

बवनको द्धकससभ 

प्रमोजन 

आवासीम (प्रसत 
व.द्धप.दय) 

औद्योसगक/व्माऩारयक 
(प्रसत व.द्धप.दय) 

सयकायी (प्रसत 
व.द्धप.दय) 

सॊस्थागत (प्रसत 
व.द्धप.दय) 

फजाय ऺेत्र ४ ५ ५ ६ 

ग्राभीण ऺेत्र १.५ २.५ ३.५ ४.५ 
 

३. द्धवसनमभ राग ुहनु ु  अजघ सनभायण बईसकेका बवनहरुको  मथाजस्थसत÷असबरेजखकयण 
नक्सा ऩास दस्तयु (बवन ऐन २०५५ अनसुाय) 

बवनको द्धकससभ 

प्रमोजन 

आवासीम (प्रसत 
व.द्धप.दय) 

औद्योसगक/व्माऩारयक 
(प्रसत व.द्धप.दय) 

सयकायी (प्रसत 
व.द्धप.दय) 

सॊस्थागत (प्रसत 
व.द्धप.दय) 

“क” वगयका 
बवनहरु 

९ १० १३ १० 

“ख” वगयका 
बवनहरु 

९ १० ११ ९ 



“ग” वगयका 
बवनहरु 

८ ९ १० ८ 

“घ” वगयका 
बवनहरु 

४ ५ ५ ६ 

 

४. नाभसायी दस्तयु : 
 कच्ची बवन रु. ०.५ प्रसत वगयद्धपट 

 ऩक्की बवन रु.१.०० प्रसत वगयद्धपट 

५. नक्सा सॊशोधन दस्तयु  ्नक्सा ऩास बैसकेको बवनको नक्सा सॊशोधन गनय ऩद्धहरे रागेको   
     दस्तयुको ६% 

६. सनभायण कामयको म्माद थऩ्  नक्सा ऩास बैसकेको बवनको नक्सा सॊशोधन गनय ऩद्धहरे  

रागेको  दस्तयुको ५% 

७. नक्सा ऩासको रासग ददइने दयखास्त द्धकताफको भूल्म ्रु.७००।– 

८. असबरेखीकयणको रासग ददइने दयखास्त द्धकताफको भूल्म ्रु.३००।– 

९.  ऩद्धहरो दईु फषय य थऩ दोस्रो दईु फषयका रासग सभेत अनभुसत सरई सो सभमावसधसबत्र   

ऩसन बवन सनभायण कामय ऩूणय रुऩभा सम्ऩन्न गनय नसक्ने , सो अद्धवसधसबत्र बवन सनभायण 
कामय सम्ऩन्न गये ताऩसन सनभायण कामय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र सरन फाॉकी यहेको घयधनीराई 
उल्रेजखत अवसध ऩद्ळात् कामय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र ददनऩुने वा बवन सनभायणका रासग 
ऩनु् अनभुसत ददनऩुने अवस्था बएभा देहाम फभोजजभ गने : 

 ऩद्धहरो दईु फषय य  थऩ दोस्रो दईु फषयका रासग सभेत अनभुसत सरई बवन सनभायण कामय 
ऩूणय रुऩभा सम्ऩन्न नगयी आॊजशक रुऩभाभात्र सनभायण गयेको य सनभायण बएजसत बवन 
स्वीकृत नक्सा य भाऩदण्ड फभोजजभ सनभायण बएको यहेछ बने सो व्महोया एकीन गयी 
आॊजशक सनभायण सम्ऩन्न बएजसतको आॊजशक सनभायण कामय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र ददने य 
फाॉकी सनभायण इजाजतको रासग  नमाॉ नक्सा ऩासका रासग तोद्धकएको दयभा दस्तयु सरई 
स्वीकृत भाऩदण्ड फभोजजभ थऩ सनभायण कामय गनय अनभुसत ददने । 

 अनभुसत सरएको ऩद्धहरो दईु फषयसबतै्र वा थऩ दोस्रो दईु फषयका रासग अनभुसत सरई बवन 
सनभायण कामय ऩूणय रुऩभा सम्ऩन्न गयेको तय सनभायण कामय सम्ऩन्न गये ऩद्ळात् त्कार 
सनभायण कामय सम्ऩन्न प्रसतवेदन नसरएको कायण सो अवसधऩसछ कामय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र 
ददनऩुदाय बवन सनभायणको रासग अनभुसत ऩाएको अद्धवसधसबतै्र बवन सनभायण कामय सम्ऩन्न 
गरयएको व्महोयाको स्थरगत वडा सयजसभन य सम्फजन्धत वडा कामायरमको ससपारयसको 
आधायभा शरुु नक्साऩास गदाय राग्ने दस्तयुको ३% प्रसतशत थऩ दस्तयु सरई कामय 
सम्ऩन्न प्रसतवेदन ददने । 



अनसूुची –६ 

(ऐनको दपा (७) सॉग सम्वजन्धत) 
फहार द्धवटौयी शलु्क 

याॉगा प्रसत गोटा(जीउॉदो द्धवक्री) १५०।– 

भास ुद्धवक्रीका रासग काद्धटएको याॉगा प्रसत गोटा २००।- 
हाॉस कुखयुा आदद प्रसत गोटा  १०।– 

खसी फोका आदद प्रसत गोटा  ५०।– 

सुॉगयु प्रसत गोटा (जीउॉदो द्धवक्री)  ५०।– 

भास ुद्धवक्रीका रासग काद्धटएको सुॉगयु प्रसत गोटा १००।– 

साग सब्जी आर ुय परपूर ऩसर २०।– 

अन्म २०।– 

पेन्सी तथा खरुा ऩसर ५०।– 

कऩडा/बाॉडा ऩसर १००।– 

घमु्ती ऩसर ५०।– 

भाथीको फगॉकयणभा नऩयेका सेवा व्मवसामको कायोवायको स्तय 
हेयी 

१०० देजख ५०० 
सम्भ 

काठफाट फनेका साभाग्रीहरु ५०।– 

भाटाका बाॉडाहरु २०।– 

चाभर, कोदो, भकै गहुॉ पाऩय आदद प्रसत ऩोका/ फोया २०।– 

चटऩटे ऩानीऩूयी आदद ५०।– 

पेन्सी ऩसर १५०।– 

अनसूुची –७ 

(ऐनको दपा (८) सॉग सम्वजन्धत) 
ऩाद्धकय ङ शलु्क (ऩटके) 

नगयऩासरकारे व्मवस्था गयेको सवायी ऩाकय भा ऩाद्धकय ङ्ग गरयने फस, 

सभसनवस, ट्रक,  ट्रमाक्टयभा ऩाद्धकय ङ्ग गने सभमको आधायभा प्रसत ऩटक  

रु.५० देजख ५०० 
सम्भ 

 नगयऩासरकारे आपूरे तोकेको काय ऩाद्धकय ङ्ग ऺेत्रभा ऩाद्धकय ङ्ग गरयने 
कायभा ऩाद्धकय ङ्ग गने सभमको आधायभा प्रसत ऩटक 

रु.३० देजख २०० 
सम्भ 

 उजल्रजखत सवायीसाधन वाहेक अन्म सवायी साधनहरुका रासग 
नगयऩासरकारे व्मवस्था गयेका ऺेत्रहरुभा ऩाद्धकय ङ्ग सभमको 
आधायभा प्रसत ऩटक 

रु.१० देजख १०० 
सम्भ 



अनुसूची –८ 

(ऐनको दपा (९ )सॉग सम्वन्धधत)  

जडीफुटी, कवाडी, जीवजधतु य वनऩैदावय कय 

क.जडीफटुी कय  ्

वस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैद्धपमत 

ऊन, जगय के.जज. १ ५  

खोटो  के.जज. १ ५  

जडीफटुी  के.जज. १ ३  

फनकस (खय, फासफमो) रोकता, 
अल्रो, अभसृो (कूचो) आदद 

 

ट्रक १ २००० ऩरयभाण कभ बएभा सोही 
अनऩुातभा कय सनधाययण 
हनेु । 

ट्रमाक्टय १ १००० 

सससौं, सार, खमय (चट्टा, गोसरमा, 
जचयान) वन कामायरमको 
चरानीको आधायभा  

ट्रक १ २००० ऩरयभाण कभ बएभा सोही 
अनऩुातभा कय सनधाययण 
हनेु । 

ट्रमाक्टय १ १००० 

ख.कवाडी कय  ्

वस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैद्धपमत 
टामय ट्ूफ के.जज. १ १  

प्राद्धद्शकको ऩयुानो ड्रभ, फोतर के.जज. १ १  

कागजजन्म वस्त ु के.जज. १ १  

ग. धातकुा ऩयुाना ऩत्र ुसाभानहरु  ्

वस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैद्धपमत 
पराभ के.जज. १ १  

अन्म धात ु(द्धऩिर, ताभा आदद) के.जज. १ १.५०  

काभभा नआउने भेजशनयी औजायहरु के.जज. १ १  

ऩोरेसथन ऩाइऩका टुक्राहरु के.जज. १ १  

सससा(सरड) को धरुो वा टुक्रा  के.जज. १ ३  

काॉचको धरुो वा टुक्रा के.जज. १ १  

खारी सससस ५०० एभ.एर.बन्दा भासथ गोटा १ ४०  

खारी सससस ५०० एभ.एर.बन्दा तर गोटा १ २०  

बाडाकुडा, ऩयुाना जस्ता , ग्मारन, जद्धकय न, गोरद्धटन, 

येडफरु आददका फट्टाहरु  
के.जज. १ ५०  

यफयका जिुा, चप्ऩर, झतु्रा कऩडा आदद के.जज. १ ५०  



घ.प्रचसरत कानूनरे सनषधे गये फाहेकका भयेका वा भारयएका ऩशहुरुको  ्
वस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैद्धपमत 

हाड के.जज. १ ५०  

ससॊग के.जज. १ ५०  

खयु  के.जज. १ ५०  

छारा (ठूरो)  गोटा १ ३०  

छारा (सानो)  गोटा १ १५  

ङ. व्मवसाद्धमक प्रमोजनको रासग सनकासी गरयने जीद्धवत ऩशु् 
ऩशकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैद्धपमत 

याॉगा, बैंसी, गाई, गोरु गोटा १ १००  

खसी, फोका, फॊगयु  गोटा १ ५०  

कुखयुा  गोटा १ १  

च. वन ऩैदावाय कय्  नगय ऺेत्रका साभदुाद्धमक वन उऩबोक्ता ससभसतको स्वीकृत कामयमोजना 
फभोजजभ वन ऩैदावाय द्धवक्री गयी प्राद्ऱ हनेु यकभको १०% l 

 
अनसूुची –९ 

(ऐनको दपा  (१०)  सॉग सम्वजन्धत) 
वस्त ुतथा सेवा द्धवद्धक्र शलु्क/दस्तयु 

क. वस्त ुसफक्री् 
नगयऩासरका ऺेत्रसबत्रको स्रेट , ढुङ्गा, सगट्टी, फारवुाएवॊ भाटोजन्म वस्त ुय सावयजसनक तथा 
ऐरानी जग्गाभा यहेका काठ , दाउया, जयाजयुी, दहिय/फहिय आददको सफक्री : प्रसत घन द्धपट 
रु.५.३८(ठेक्का फन्दोफस्त गयी सफक्री गरयदा स्वीकृत ठेक्काको दय फभोजजभ हनेु)  

ख. सेवा द्धवक्री: 
अ) कामायरमको द्धट्रऩय बाडा  ्
 पोहोय ढुवानी प्रमोजन प्रसत द्धक.सभ. 
 पोहोय सॊकरन तथा ढुवानी प्रमोजन २ जना जनशजक्त सद्धहत प्रसत 
घण्टा 

 
 

२००।– 

३००।– 

व्माक होइय रोडय बाडा  ्

कामायरमको व्माक होई रोडयको दैसनक बाडादय  
  भेजशन बाडाभा रैजाॉदा भेजशन स्टाटय बएको सभमफाटै प्रसत घण्टा 
(इन्धन वाहेक) 

 
 
 
 

१३००।– 



 भेजशन बाडाभा रैजादा भेजशन स्टाटय बएको सभमफाटै प्रसत घण्टा 
(इन्धन सद्धहत) 

 अऩयेटय य सहमोगी बिा भेजशन स्टाटय बएको सभमफाटै प्रसत घण्टा 
(भेशीन स्टाटय बएको सभम गणना गदाय जनु स्थानफाट भेजशन स्टाटय 
गरयएको हो सो स्थानफाट गएको य सोही स्थानसम्भ आइऩगुेको सभम 
सभेत गणना गरयने) 

 
 

२३००।— 
 
 
 

२००।– 

कामायरमको योरयको दैसनक बाडादय (अऩयेटय सद्धहत इन्धन फाहेक) 

अऩयेटय बिा दैसनक  

(८ कामय घण्टाराइय १ ददन गणना गरयने) 

८,०००।– 

१६००।- 

 

अनसूुची –१० 

(ऐनको दपा (११) सॉग सम्वजन्धत) 
सेवा शलु्क/दस्तयु 

क) सम्ऩजि भूल्माॊङ्कन सेवा (ऩटके): 
द्धववयण सेवा शलु्क 

दशराख सम्भको भूल्माॊकनभा प्रसत ससपारयस रु. ५००।– 

दश राखदेजख ऩच्चीस राखसम्भको भूल्माॊकनभा प्रसत ससपारयस रु. १०००।– 

ऩच्चीस राखदेजख ऩचास राखसम्भको भूल्माॊकनभा प्रसत ससपारयस रु. २५००।– 

ऩचास राखदेजख एक कयोडसम्भको भूल्माॊकनभा प्रसत ससपारयस रु. ५०००।- 

एक कयोडदेजख भासथ प्रसत ससपारयस रु. ७०००।- 

ख) दताय, प्रभाजणकयण तथा अन्म ससपारयस (ऩटके) M 
जग्गा नाभसायीको सजयसभन तथा प्रभाजणकयण ससपारयस ५००।– 

वाद्धषयक ऩाॉच राखसम्भको आम द्धववयणभा प्रसत ससपारयस ३००।– 

वाद्धषयक ऩाॉच राखभासथ दश राखसम्भको प्रसत ससपारयस ७५०।– 

दश राखभासथ तीस राखसम्भको प्रसत ससपारयस १०००।– 

तीस राखभासथ ऩचास राखसम्भको ससपारयस २०००।– 

ऩचास राखभासथ प्रसतराख ५०।– 

क) द्धवशेष भूल्माङ्कनभा ऩने द्धकिाहरुभा प्रसत द्धकिा रु. १५०।– 

ख) द्धवशेष भूल्माॊङ्कनभा नऩने द्धकिाहरुभा प्रसत द्धकिा रु. ५०।– 

द्धवशेष भूल्माॊकनभा ऩने जग्गाको प्रसत द्धकिा ४००।– 

द्धवशेष भूल्माॊकनभा नऩने जग्गाको प्रसत द्धकिा ५०।– 



द्धवशेष भूल्माॊङ्कनभा ऩने जग्गाको द्धकिाकाट ससपारयस प्रसत द्धकिा  ४००।– 

द्धवशेष भूल्माॊङ्कनभा नऩने जग्गाको द्धकिाकाट ससपारयस प्रसत द्धकिा  ५०।– 

जग्गा नाऩजाॉच  सेवा शलु्क: 

वडा नॊ․ सेवा शलु्क 
१ १५००।- 

२ १२००।- 

३ ८००।- 

४ ८००।- 

५ ८००।- 

६ १५००।- 

७ १५००।- 

८ ८००।- 

९ ८००।- 

१० १०००।- 

११ ५००।- 

१२ ५००।- 

 सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ/सॊस्थाफाट सनवेदन आएभा प्रसत द्धकिा रु․ १५००।- 

द्धवद्यतु सभटय भागको प्रसत ससपारयस ३००।– 

खानेऩानीको धाया जडान ससपारयस ३००।– 

अॊग्रजेी बाषाभा गरयने प्रसत ससपारयस   ५००।– 

भददया द्धवक्रीको रासग इजाजत सरने प्रसत ससपारयस ३००।– 

नाता प्रभाजणत स्थानीम प्रमोजन प्रसत प्रभाजणत १००।– 

नाता प्रभाजणत वैदेजशक सेवाको ऩेन्सन नाभसायी प्रमोजन प्रसत 
प्रभाजणत 

४००।– 

नाता प्रभाजणत वैदेजशक अध्ममन प्रसत प्रभाजणत ५००।– 

नाता प्रभाजणत अॊग्रजेी बाषाभा प्रसत प्रभाजणत ७००।– 

नागयद्धकता ससपारयस प्रसत ससपारयस १५०।– 

नागयद्धकता प्रसतसरद्धऩ ससपारयस प्रसत ससपारयस १००।– 

नागरयकता ससपारयस सजयसभन फझु्न ुऩनेभा प्रसत गोटा ५००।– 

म्माद नाजघ आएका व्मजक्तगत घटना दताय जयीवाना प्रसत गोटा व्मजक्तगत घटना 
दताय ऐन फभोजजभ 



व्मजक्तगत घटना दताय प्रसतसरद्धऩ प्रसत गोटा १००।– 

सॊस्था दताय गनयको रासग गरयने ससपारयस प्रसत गोटा १०००।– 

जीद्धवत प्रभाजणकयण ससपारयस प्रसत गोटा ५००।– 

ऩेन्सन नाभसायी तथा ऩारयवारयक द्धववयण प्रभाजणकयण (वैदेजशक 

ऩेन्सनभा) प्रसत गोटा 
१०००।– 

द्धवसबन्न ससभसतको नाभभा वैंक खाता खोल्ने य वन्द गने ससपारयस 
प्रसत गोटा 

५००।– 

अद्धववाद्धहत प्रभाजणकयणको ससपारयस प्रसत गोटा ५००।– 

भारऩोत कामायरमरे तमाय गयेको द्धवशेष भूल्माॊकनभा ऩने ऺेत्रका 
घयहरु प्रसत ससपारयस 

७००।– 

भारऩोत कामायरमरे तमाय गयेको द्धवशेष भूल्माॊकनभा नऩने ऺेत्रका 
घयहरु प्रसत ससपारयस  

१००।– 

भासथ उल्रेख बए वाहेकका अन्म ससपारयसको प्रकृसत हेयी  प्रसत ससपारयस १०० देजख ५०० 
कामायरमभा ऩनय आउने जनुसकैु व्महोयाको सनवेदन दस्तयु वाऩत  १०।- 
सबाहर बाडा 
 

हर भात्र (दैसनक) २०००।- 
प्रोजेक्टय सद्धहत प्रमोग गदाय (दैसनक)  ३०००।- 

प्रोजेक्टय बाडा दैसनक/ऩटके  १०००।- 

ग) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क  ्

क्र.सॊ. द्धववयण भाससक सेवा शलु्क 

१ १ देजख ५ जना सम्भ फसोवास गने घय  ५०।- 

२ ६ देजख १० जना सम्भ फसोवास गने घय १००।- 

३ १० देजख २० जना सम्भ फसोवास गने घय १५०।- 

४ २० जना बन्दा फढी फसोवास गने घय २००।- 

५ खाजा घय सानो  ५०।- 

६ खाजा घय ठूरो  १००।- 

७ खाजा य खाना सदु्धवधा सद्धहतको होटर  २००।- 

८ सससाका वोतर उ्सजयन गने होटरहरु (सानो)  २००।- 

९ सससाका वोतर उ्सजयन गने होटरहरु (भझौरा)  ३००।- 

१० खाना य वासको सदु्धवधा बएको सससाका वोतरहरु उ्सजयन 
गने होटरहरु 

५००।- 



११ जिुा चप्ऩर तथा कऩडा ऩसर (सानो)  १००।- 

१२ जिुा चप्ऩर तथा कऩडा ऩसर (ठुरो) २५०।- 

१३ जिुा चप्ऩरको भात्र ऩसर १५०।- 

१४ थान कऩडाको ऩसर २००।- 

१५ द्धकयाना तथा खाद्यान्न सद्धहतको ऩसर  ३००।- 

१६ द्धकयाना ऩसर (सानो)  १००।- 

१७ द्धकयाना ऩसर (ठुरो) २००।- 

१८ हेमय कद्धटङ्ग शैरनु २००।- 

१९ कस्भेद्धटक, पेन्सी, ऩसत्रका, स्टेशनयी आददका ऩसर  १५०।- 

२० औषधी ऩसर २००।- 

२१ जचमा, कद्धप, केक तथा वेकयी य साईफय १५०।- 

२२ परपुर वा जसु ऩसर व्मवसाम, तयकायी ऩसर (सफद्धक्र 
ऩरयभाणका आधायभा) 

 

२०० देखी ५०० 
सम्भ २३ औषसध ऩसर ल्माफ सद्धहतको  ३००।- 

२४ छाऩाखाना पोहय उ्सजयनको भात्रा हेयी ३०० देजख ५०० 
सम्भ 

२५ भास ुऩसर  ३००।- 

 

२६ 

 

द्धवद्यारमहरु  ्

१. कऺा ५ बन्दा भनुीका द्धवद्यारमहरु १५०।- 

२. कऺा ६ देजख कऺा ८ सम्भका द्धवद्यारमहरु २५०।- 

३. कऺा ९ देजख कऺा १२ सम्भका द्धवद्यारमहरु ५००।- 

२७ सयकायी तथा गैय सयकायी 
कामायरमहरु 

पोहय उ्सजयनको भात्रा हेयी १५० देजख 
५०० सम्भ  

२८ वकय सऩ पोहय उ्सजयनको भात्रा हेयी २०० देजख 
५०० सम्भ 

२९ पसनयचयका उ्ऩादक तथा द्धवके्रता पोहय उ्सजयनको भात्रा हेयी ३०० देजख 
५०० सम्भ 

३० हाडयवेमयका साभान द्धवके्रता पोहय उ्सजयनको भात्रा हेयी ३०० देजख 
५०० सम्भ ३१ भासथ उल्रेख बए फाहेकका अन्म ऩसरहरु   १००–५०० सम्भ 

 



घ) कृषी तथा ऩशऩुॊऺी सेवा  ्
 

१ ऩशऩुॊऺी ऩारन सभूह तथा कृषक सभूह दताय शलु्क रु․ ५०० नद्धवकयण रु․ ३००।- 
२ ऩशऩुॊऺी ऩारन तथा कृषी पभय दताय शलु्क रु․ १००० नद्धवकयण रु․ ५००।- 
३ ऩशऩुॊऺीऩारन तथा कृषक सभहु प्र्मेक आसथयक फषय व्मतीत बएको तीन भद्धहनासबत्र  

नवीकयण गयाउन ुऩनेछ । सो सभसत ऩद्ळात् नवीकयण गयाउन आएभा सो आसथयक 
फषयका रासग थऩ ५० प्रसतशत शलु्क राग्नेछ । 

४ ऩशऩुॊऺीऩारन तथा कृषक पभय प्र्मेक आसथयक फषय व्मतीत बएको तीन भद्धहनासबत्र  
नवीकयण गयाउन ुऩनेछ । सो सभसत ऩद्ळात् नवीकयण गयाउन आएभा सो आसथयक 
फषयका रासग थऩ ५० प्रसतशत शलु्क राग्नेछ । 

५ उऩचाय सेवा  ्
गाई बैसी उऩचाय दताय शलु्क – रु.१५।- 
बेडा फाख्रा उऩचाय दताय शलु्क– रु.१०।- 
कुखयुा उऩचाय दताय शलु्क– रु.५ ।- 
कुकुय, सफयारो उऩचाय दताय शलु्क– रु.२५।- 
गोफय ऩयीऺण शलु्क–रु.१५।- 
फॊगयु फन्ध्माकयण दताय शलु्क–रु.५०।- 
फोका फन्ध्माकयण दताय शलु्क– रु.२५।- 

६ ऩशऩुॊऺी ऩोद्श भाटयभ शलु्क : 
गाई बैसी :- रु.१००।- 
बेडा फाख्रा :- रु.१००।- 
कुखयुा हाॉस :- रु.५० ।- 
कुकुय, सफयारो :-रु.१००।- 
घोडा :- रु.३००।- 

अनसूुची –११ 

(ऐनको दपा  (१२)  सॉग सम्वजन्धत) 
सवायी साधन कय 

टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इरयक्साको दताय, अनभुसत य नवीकयण दस्तयु  ्
टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इ-रयक्साको दताय (ऩटके) २०००।– 

टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इ-रयक्साको रुट अनभुसत (ऩटके) १५००।– 

टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इ-रयक्साको अनभुसत ऩत्र नवीकयण (फाद्धषयक) १५००।– 



अनसूुची –१२ 

(ऐनको दपा (१३) सॉग सम्वजन्धत) 
द्धवऻाऩन कय 

द्धवऻाऩन कय (फाद्धषयक): 
भादक ऩदाथय य सूसतयजन्म वस्तहुरुको  ्
क) होसडङ्ग फोडय/सड.द्धऩ.एस.फोडय/ग्रो फोडय २०।– 

ख) सबिे रेखन २०।– 

ग) तरु व्मानयभा रेखाई २०।– 

होटर तथा व्माऩाय व्मवसाम तथा सवायी साधनको प्रवियन सम्वन्धी ्
क) होसडयङ्ग फोडय/सड.द्धऩ.एस.फोडय/ग्रो फोडय(प्रती वगय द्धपट) १५।– 

ख) सबिे रेखन(प्रती वगय द्धपट) १५।– 

ग) तरु व्मानयभा रेखाई(प्रती वगय द्धपट) १५।– 
 

४१. मस नगय स्तयभा सञ्चारन गनय असत आवश्मक बएको तय नगयऩासरकाको स्रोतफाट 
सञ्चारन गनय सम्बव नबएका तऩससरभा उजल्रजखत आमोजनाहरु सञ्चारनका रासग 
आवश्मक फजेट व्मवस्था गरयददने व्मवस्थाको रासग सॊघ तथा प्रदेश सयकाय सभऺ 
अनयुोध गने । 

सॊघ तथा प्रदेश सयकाय सभऺ भाग गरयएका मोजनाहरु 

क्र.सॊ. आमोजानको नाभ प्रस्ताद्धवत वडा 
१ नाल्स-ुभैनाटाय-फाङ्गी सडक स्तयोन्नती १ 

२ नाल्स-ुबदौये सडक सनभायण १ 

३ नाल्स-ुफाङ्गीचौयहुॉदै भरुघाट जाने सडक १ 

४ द्धवसभये-बोरे-याम्चेहुॉदै फेनी जोड्ने सडक १ 

५ साइयरीखण्ड खेत ससॊचाइय ऩोखयी सनभायण १ 

६ दधुकोशीन दी भैनाटायदेखी ऩहयेफेशीसम्भ तटफन्धन सनभायण १ 

७ भानवीये खोरा ऩद्धहयो सनमन्त्रण मोजना १ 

८ सतनद्धऩप्रे ऩद्धहयो सनमन्त्रण मोजना १ 

९ बेडीखोय खानेऩानी ट्ाङ्की सनभायण १ 

१० ऩा्रे खानेऩानी ट्ाङ्की सनभायण १ 

११ गोफय ग्माॉस सञ्चारन मोजना १ 

१२ भाछाऩोखयी सनभायण मोजना १ 



१३ वडा कामायरम बवन सनभायण मोजना १ 

१४ सनशॊखे-उऩल्टाय-भोरी  हुॉदै जमयाभघाट जोड्ने सडक १ 

१५ कोटगढी/जानकुागढी  ऩूवायधाय सनभायण १ य २ 

१६ सनशॊखे-रगरगे भोटय फाटो स्तयोन्नती/द्धवस्ताय २ 

१७ छयछये-चहुानछाऩ भोटयफाटो २ 

१८ ससस्नेखोरा भोटयेवर ऩरु २ 

१९ द्धहभारम भा.सफ. सनशॊखे खेरभैदान सनभायण २ 

२० कोटगढी  सॊयऺण (तरवुा गढी) २ 
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१५० रोद्धकर-गहते-वेथखुकय -काभीचौताया सडक स्तयोन्नती ९ 

१५१ अधेंयी खोराभहुान गरय छसतवन आउने कूरो भभयत ९ 

१५२ वडा कामायरम बवन सनभायण ९ 

१५३ कुन्तादेवी भन्दीय ऩूवायधाय सनभायण ९ 

१५४ कासरकादेवी भन्दीय वेथखुकय  भभयत/सनभायण ९ 

१५५ 
उजिसेखोरा भहुान गरय साद्धवक ज्मासभये ३ सम्भको ससभ भहुान गरय 
आएको खानेऩानी मोजना भभयत 

९ 

१५६ साद्धवक ज्मासभये २ को चञ्चरादेवी भन्दीय सनभायण ९ 

१५७ कान्तादेवी भन्दीय सनभायण ९ 

१५८ रोद्धकर देखी सरऩेखोरासम्भ भोटयफाटो भभयत ९ 

१५९ 
ससभरडाॉडाफाट खोदम्ऩा ज्मासभये हुॉदै च्मानभ जाने भोटय फाटो ग्रावेर 
तथा द्धऩच मोजना 

९ 

१६० वयबञ्ज्माङ्गफाट  सतनकुने सडक ग्रावेर तथा द्धऩच मोजना ९ 

१६१ सनगारे खोल्सा भहुान बइय साद्धवक ६ य ७ सम्भको खानेऩानी मोजना ९ 

१६२ वारद्धवकास  हुॉदै भखु्माटोर सरऩेखोरा जोड्ने भोटयफाटो सनभायण  ९ 

१६३ ठूरा खोरा  ससॊचाइय कूरो ससनऩा ९ ९ 

१६४ 
वेथखुकय  हुॉदै काभीचौताया धयुसेनीसम्भका रासग अधेंयी खोराभासथ 
डाॉडागाॉउको ऩचु्छाय भहुानको खानेऩानी मोजना 

९ 

१६५ आरुफोट ससॊचाइय ऩोखयी सनभायण ९ 

१६६ गैयाफायी  ससॊचाइय ऩोखयी सनभायण ९ 

१६७ रोद्धकर  बञ्ज्माङ्गफाट सल्रेयीसम्भ जोड्ने भोटयफाटो सनभायण ९ 

१६८ ससि डाॉडाऩाकय को ससॊद्धढ सनभायण सनयन्तयता ९ 

१६९ 
ज्मासभयेय कुन्तादेवी जोड्ने बारखुोरा दोबान सरऩेखोराभा झोरङु्गे ऩरु 
सनभायण 

९ 

१७० ज्मासभये जौखोरयमा दोबानफाट कुन्तादेवी १ जोड्ने झोरङु्गे ऩरु सनभायण  ९ 



१७१ झगये भहुान बइय सोरखेुत हुॉदै ससुयुभा जाने ससॊचाइय कुरो सनभायण ९ 

१७२ द्धऩऩरफोटफाट सरऩेखोरा कुन्तादेवीसम्भ भोटयफाटो सनभायण  ९ 

१७३ खेरभैदान सनभायण ससनऩा ९ ९ 

१७४ फसेंयी  ससॊचाइय कुरो भभयत ९ 

१७५ रोद्धकरफाट काभीचौतायासम्भ भोटयफाटो स्तयोन्नती  ९ 

१७६ 
ससनऩा ९ छसतउन हुॉदै ससनऩा १० रुप्से सडकको अधेंयी खोराभा ऩक्की 
ऩरु सनभायण 

१० 

१७७ सल्रेयी-फेसतसन-आम्जासन-ऩायादोबान सडक सनभायण १० 

१७८ तयकायी खेती/ऩशऩुारन १० 

१७९ खानेऩानी मोजना सॊञ्चारन १० 

१८० काजिके-आम्जासन-ऩायादोबान  सडक १० 

१८१ ऩोखयी  डाॉडाहुॉदै केिकेु जोड्ने सडक १० 

१८२ कासरकाभा.द्धव.घेयाफाय १० 

१८३ काभी  ऩधेंयाभा ऩाटी सनभायण १० 

१८४ फेसीखेत  भहुान गरय बस्भेडाॉडा देद्धवस्थान छसतवन खानेऩानी मोजना १० 

१८५ ससद्धिचयण  याजभागयदेखी कायागाय रुम्टी सडक स्तयोन्नती ११ 

१८६ 
ससद्धिचयण याजभागय  देखी कृषी ऻान केन्र कामायरम हुॉदै गैयीगाॉउ सडक 
स्तयोन्नती 

११ 

१८७ 
ससद्धिचयण याजभागयदेखी द्धवतरव गठुी बवन हुॉदै वडा नॊ ३ जाने 
भोटयफाटो स्तयोन्नती 

११ 

१८८ सोब्र ुटसनयङ्गफाट रयचसुरङ्ग हुॉदै सभसन अस्ऩतार जाने सडक स्तयोन्नती ११ 

१८९ याभफजाय तथा यभाइयरो  डाॉडाको ढर व्मवस्थाऩन ११ 

१९० सबभसेनस्थान-कभेये-द्धवॉप्राटेसडक स्तयोन्नती ११ 

१९१ द्धवतरफ  डाॉडाभा ५० हजाय सरटयको खानेऩानी ट्ाङ्की सनभायण ११ 

१९२ याभफजाय  साभदुाद्धमक सबा बवन सनभायण ११ 

१९३ खेरकुद  भैदान स्टेसडमभ सद्धहत सनभायण १२ 

१९४ 
गणेशटोर-जज.स.स.-ससभरडाॉडा-बडाये-भञ्चनेडाॉडा-तायाहान्ने हुॉदै 
सभरनचोक जोड्ने सडक 

११य १२ 

१९५ ससभरडाॉडा-गोगने-सरऩेखोरा-गोगने-बडायेसडक १२ 

१९६ ससभरडाॉडाहुॉदै ओखरढुङ्गा साभदुाद्धमक अस्ऩतार सोब्रसुम्भ जाने सडक ११य १२ 

१९७ फजायऺेत्रको ढर सनभायण १२ 



१९८ फजायऺेत्रको सडक द्धऩच १२ 

१९९ 
भञ्चनेडाॉडा-फाहनुी  चौताया-ओडाये-तायाहान्ने भासथको जङ्गर हुॉदै सभरनचोक 
जोड्ने सडक 

११य १२ 

२०० साभदुाद्धमक  बवन सनभायण १२ 

२०१ ब-ुऺमयोकथाभ कामयक्रभ, गोगने १२ 

२०२ ओखरढुङ्गा  क्माम्ऩस बवन सनभायण/सनभायण/घेयाफाय/पसनयचय व्मवस्थाऩन १२ 

२०३ सगयभाथा  जनता भाध्मसभक द्धवद्यारमको बवन सनभायण १२ 

२०४ 
सगयभाथा  जनता भाध्मसभक द्धवद्यारमभा प्राद्धवसधक कऺा सञ्चारन तथा 
साभग्री व्मवस्थाऩन 

१२ 

२०५ कृरण  भन्दीयदेखी साल्भे खोरयमा जोड्ने सडक १२ 

२०६ 
ऐसतहाससक  स्थर  ओखरढुङ्गा य ससद्धिचयण ऩाकय  ऩूवायधाय सनभायण/ 

स्तयोन्नती 
१२ 

२०७ श्रद्शाऩाकय   ऩूवायधाय सनभायण १२ 

२०८ खानेऩानी  मोजना सनभायण, भभयत, द्धवस्ताय तथा व्मवस्थाऩन ११य १२ 

२०९ ससद्धिचयण  नगयऩासरकाको बवन सनभायण १२ 

२१० हद्धटमाऺेत्र ऩूवायधाय सनभायण १२ 

२११ केन्रीमद्धवद्यतु राइयन द्धवस्ताय 
१२ वटै 
वडा 

२१२ ओखरढुङ्गा  जज.स.स. - ज्मासभये-च्मानभ सडक कारोऩते्र ९य १२ 

२१३ खेरकुद भैदान सनभायण/स्तयोन्नती १२ 
 

४२․. द्धवधेमक ऩारयत सम्फन्धभा  ्

क) सभसत २०७७।३।१६ गते नगय सबाको फैठभा प्रस्ततु बइय सो उऩय सैिाजन्तक 
छरपर सम्ऩन्न बएको ससद्धिचयण नगयऩासरकाको वातावयण तथा प्राकृसतक स्रोतको 
सॊयऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको द्धवधेमक, २०७७ उऩय सॊशोधन प्रस्ताव ऩेश 
नबएकोरे सबाध्मऺरे उक्त द्धवधेमकको प्रस्तावना तथा दपाहरु सनणयमाथय देहाम 
फभोजजभ सबा सभऺ ऩेश गनुय बमो । 

ऩरयच्छेद व्मवस्था दपाहरु 

प्रस्तावना :  
१ प्रायजम्बक १ य २ 

२ वातावयण सम्फन्धी व्मवस्था ३ देखी १८  



३ पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी १९ देखी ३२ 

४ जैद्धवक द्धवद्धवधता सॊयऺण सम्फन्धी ३३ देखी ३७ 

५ वन तथा हरयत ऺेत्रको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ३८ देखी ४५ 

६ सॊस्थागत व्मवस्था सम्फन्धी ४६ देखी ५० 

७ कसयु, जयीवाना तथा ऺसतऩूसतय सम्फन्धी ५१ देखी ५६ 

८ द्धवद्धवध (ढुङ्गा, सगट्टी, फारवुा, भाटोको उ्खनन,्सॊकरन, उऩमोग, 
द्धवक्री तथा द्धवतयण सम्फन्धी) 

५७ देखी ६६ 

 

ख) आजको नगयसबा फैठक सभऺ सनणयमाथय प्रस्ततु गरयएको द्धवधेमकका प्रस्तावना तथा 
सफै दपाहरु ससद्धिचयण नगयऩासरकाको वातावयण तथा प्राकृसतक स्रोतको सॊयऺण 
सम्फन्धभा व्मवस्था गरयएको द्धवधेमकको अॊग फनेको व्महोया घोषणा गयी 
सबाध्मऺिाया ससद्धिचयण नगयऩासरकाको वातावयण तथा प्राकृसतक स्रोतको सॊयऺण 
सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको द्धवधेमक, २०७७ राइय ऩारयत गरयमोस बनी 
सनणयमाथय सबा सभऺ प्रस्ततु गरयमो । 

ग) द्धवधेमक ऩारयत गरयमोस बनी सनणयमाथय सबा सभऺ सबाध्मऺिाया प्रस्ततु गरयएको 
प्रस्ताव सबाफाट ऩारयत बएऩसछ ससद्धिचयण नगयऩासरकाको वातावयण तथा प्राकृसतक 
स्रोतको सॊयऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको द्धवधेमक, २०७७ ऩारयत बएको 
व्महोया सबाध्मऺफाट घोषणा गरयमो ।  

घ) सभसत २०७७।३।१६ गते नगय सबाको फैठकभा प्रस्ततु बइय सो उऩय सैिाजन्तक 
छरपर सम्ऩन्न  बएको ससद्धिचयण नगयऩासरकाको जशऺा ऐन , २०७५ य ऩूवायधाय 
अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ राइय सॊशोधन गनय फनेको तीन भहरे 
द्धववयण/द्धवधेमक उऩय सॊशोधन प्रस्ताव ऩेश नबएको देहाम फभोजजभकातीन भहरे 
द्धववयण/द्धवधेमक ऩारयत बएको व्महोया सबाध्मऺफाट घोषणा गरयमो । 
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हार बएको व्महोया सॊशोधन गरयनऩुने व्महोया 
सॊशोधन गरयनऩुने 

कायण 

दपा २ को  
(ब)"जशऺा शाखा" बन्नारे नगयऩासरकाभा यहेको जशऺा शाखा 
हेने द्धवबाग भहाशाखा शाखा वा इकाइराई सम्झन ुऩछय । 

"जशऺा शाखा " बन्नारे नगयऩासरकाको जशऺा ऺेत्र हेने 
शाखाराई सम्झन ुऩछय । 

द्धवजशद्धद्शकृत गरयएको 
। 

(म) "स्रोत केन्र" बन्नारे नगयऩासरकासबत्र यहेका 
द्धवद्यारमहरुको सभूह फनाइय ऩामक ऩने द्धवद्यारमहरुभा 
कामायरम यहने गयी शैजऺक गसतद्धवसधहरु सञ्चारन हनेु केन्र 
बन्ने सम्झन ुऩदयछ  

खायेज गने । 
नेऩार सयकायरे स्रोत 
व्मजक्तराइय साद्धवककै 
जजम्भेवायीभा द्धपताय 
गयेको । 

(य) "स्रोत व्मजक्त" बन्नारे ससद्धिचयण नगयऩासरकासबत्र यहेका 
द्धवद्यारमहरुको शैजऺक असबवदृ्धि तथा जशऺकहरुको ऩेशागत 
ऺभता असबवदृ्धि गनय भाध्मसभक तहका स्थामी जशऺकहरु 

भध्मेफाट छासनएको व्मजक्त सम्झनऩुछय य सो शब्दरे स्रोत 
केन्रको प्रभखुराई सभेत जनाउॉदछ । 

खायेज गने । 

दपा ३ को उऩदपा (१) को तेस्रो हयप 

सम्फजन्धत वडा कामायरमको ससपारयसका साथ नगयऩासरकाभा 
तोकीएको असधकायी सभऺ अनभुसतका रासग सनवेदन ददन ु
ऩनेछ  

सम्फजन्धत वडा जशऺा ससभसतको ससपारयस सद्धहत 
नगयऩासरकाको तोद्धकएको असधकायी सभऺ अनभुसतका रासग 
सनवेदन ददन ुऩनेछ । 

वडा जशऺा ससभसतको 
असधकायराइय 
व्मवजस्थत गने । 

दपा ३ को उऩदपा (३)  
उऩदपा (२) फभोजजभ अनभुसत सरइय खोसरएको द्धवद्यारमरे 
तोद्धकएका शतय फन्देज ऩारना गयेको देजखएभा वडा जशऺा ससभसतको 
सनणयम य नगय जशऺा ससभसतको ससपारयसभा तोद्धकएको प्रकृमा ऩयुा 
गयी प्रभखु प्रशासकीम असधकृतरे स्वीकृसत प्रदान गनेछ । 

उऩदपा (२) फभोजजभ अनभुसत सरइय खोसरएको द्धवद्यारमरे 
तोद्धकएका शतय फन्देज ऩारना गयेको देजखएभा वडा जशऺा 
ससभसतको ससपारयस य नगय जशऺा ससभसतको सनणयम फभोजजभ 
प्रभखु प्रशासकीम असधकृतरे स्वीकृसत प्रदान गनेछ । 

वडा जशऺा ससभसत य 
नगय जशऺा ससभसतरे 
गनुयऩने कामयको क्रभ 
सभराउन ुऩयेको । 



दपा ५ को उऩदपा (१) को सातौं य आठौं हयप 

मसयी अनभुसत वा स्वीकृसत यद्द गदाय जचि नफझेु न्माद्धमक 
ससभसतभा उजयुी राग्नेछ । 

उक्त हयप खायेज गने । 

सो सफषम न्माद्धमक 
ससभतको 
असधकायऺेत्रसबत्र 
नऩने।  

दपा ७ को उऩदपा (१) को ×मसˮˮ शब्द खायेज गने । 

दपा २ को (ङ) भा 
×नगयऩासररका 
बन्नारे ससद्धिचयण 
नगयऩासरका 
ओखरढुङ्गाराइय 
सम्झन ुऩने ˮ

दपा १६ को उऩदपा (१) को  देहामको (क) 
नगय प्रभखु वा नगय प्रभखुको काभ गनय तोद्धकएको व्मजक्त-
अध्मऺ 

नगय प्रभखु - अध्मऺ 

नगय प्रभखुको काभ 
गनय अन्म व्मजक्तराइय 
तोक्ने काननुी 
व्मवस्था नबएको 

दपा १७ को उऩदपा (१) को  देहामको (ङ) 
सम्फजन्धत वडा सबत्रका जशऺा प्रसेभहरु भध्मेफाट एक जना 
दसरत वा भद्धहरा सद्धहत २ जना - सदस्म  

सम्फजन्धत वडा सबत्रका जशऺा प्रसेभहरु भध्मेफाट नगय 
प्रभखुरे तोकेको कजम्तभा एक जना दसरत वा भद्धहरा सद्धहत 
२ जना - सदस्म  

द्धवजशद्धद्शकृत गरयएको 
। 

दपा १८ को उऩदपा (२) 
नगय जशऺा ससभसतरे नगयऩासरका सबत्र यहेका द्धवद्यारमहरुराइय 
स्वीकृत दयवन्दी वा अनदुान कोटा (याहत कोटा) य फारद्धवकास 
केन्रका सहमोगी कामयकतायराइय जशऺक/सहमोगी कामयकताय याख्न ु
ऩने बएभा तोद्धकए फभोजजभको जशऺक छनोट ससभसतरे ऩयीऺा 
सञ्चारन गरय मोग्मता क्रभ अनसुाय कयाय सूची प्रकाशन गने छ. 

नगयऩासरका ऺेत्र सबत्रका साभदुाद्धमक द्धवद्यारमहरुभा रयक्त 
यहेको जशऺक/रेखा कभयचायी/फार द्धवकास केन्र सहमोगी 
कामयकताय य कामायरम सहमोगी कयायभा सनमजुक्त गनुय ऩदाय 
तोद्धकए फभोजजभको जशऺक छनोट ससभसतरे ऩयीऺा सञ्चारन 
गरय प्रकाशन गयेको मोग्मता क्रभ अनसुाय कयायभा सनमजुक्त 
गरयनेछ । 

द्धवजशद्धद्शकृत गरयएको 
। 



दपा ३२ 

साभदुाद्धमक द्धवद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩजि सावयजसनक 
सम्ऩजि भासननेछ । मस ऐन फभोजजभ अनभुसत वा स्वीकृसत यद्द 
गरयएको वा कुनै द्धवद्यारमभा गासबएका साभदुाद्धमक द्धवद्यारमको 
चर अचर सम्ऩजि नगयऩासरकारे गासबएको 
द्धवद्यारम,नगयऩासरकाजस्थत अन्म द्धवद्यारम वा नगयऩासरकाको 
कामायरम प्रमोजन वा नगयऩासरकाको बवन सनभायणको रासग 
प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ । 

(१) साभदुाद्धमक द्धवद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩजि सावयजसनक 
सम्ऩजि भासननेछ । मस ऐन फभोजजभ अनभुसत वा स्वीकृसत 
यद्द गरयएको वा कुनै द्धवद्यारमभा गासबएका साभदुाद्धमक 
द्धवद्यारमको सम्ऩजि अन्म द्धवद्यारमको काभभा प्रमोगभा 
नआउने बएभा नेऩार सयकायको स्वीकृसतभा कुनै बौसतक 
सॊयचना सनभायणका रासग उऩमोग गनय सद्धकने जग्गाको हकभा 
नगयऩासरका, वडा कामायरम तथा स्वास््म सॊस्थाहरुका रासग 
आवश्मक बवन रगामतका अन्म सॊयचना सनभायण गनय 
नगयऩासरकारे उऩमोगभा ल्माउन वा प्रचसरत कानून फभोजजभ 
भूल्म कामभ गयी फेचद्धवखन गयी प्राद्ऱ बएको यकभ नगय 
जशऺा द्धवकास कोषभा जम्भा गनेछ,  

(२) ऩयुाना तथा जीणय अवस्थाको द्धवद्यारमको बवन रगामतका 
अन्म बौसतक सॊयचनाब्काइय सो स्थानभा नमाॉ सॊयचना सनभायण 
गनुयऩनेवा सयुऺाको दृद्धद्शरे ्मस्ता सॊयचनाहरु ब्काउनऩुने 
अवस्थाभा द्धवद्यारम व्मवस्थाऩन ससभसत य वडा जशऺा 
ससभसतको  सनणयमको आधायभा  नगय कामयऩासरकाको 
कामायरमफाट अनभुसत सरन ुऩनेछ । 

(३) ऩयुाना तथा जीणय अवस्थाको द्धवद्यारमको बवन रगामतका 
अन्म बौसतक सॊयचना ब्का उॉदा सनजस्कएका ऩयुाना जस्ताऩाता, 
ढुङ्गा, काठऩात रगामतका साभाग्रीहरु सम्फजन्धत द्धवद्यारमराइय 
आवश्मक नहनुे बएभा नगय कामयऩासरकाको अनभुसतभा 
प्रचसरत कानूनरे तोके फभोजजभको कामयद्धवसध ऩयुा गयी 
द्धवद्यारमरे ्मस्ता साभाग्रीहरु सरराभ सफक्री गनय सक्नेछ य 
सोफाट प्राद्ऱ यकभ सम्फजन्धत द्धवद्यारमको खाताभा  जम्भा 
गनुयऩनेछ । 

उक्त दपा सॊघीम 
ऐनसॉग फाजझएको 
हयप खायेज गने य 
स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन,२०७४ 
को दपा ११ 
उऩदपा (२) ज को 
क्र.सॊ.५ य ९ भा 
व्मवजस्थत काभ, 
कतयब्म य असधकायको 
प्रमोग गनय ।  



दपा ३९ को उऩदपा (३) 
नगयऩासरकासबत्र सरुवाका रासग सनवेदन ददने स्थामी जशऺकरे 
सरुवा बएय जाने य आउने दवैु द्धवद्यारमका व्मवस्थाऩन 
ससभसतको सहभसत सरएभा कऺा सञ्चारनभा वाधा नऩने गयी 
सम्फजन्धत वडाको ससपारयस य नगय प्रभखुको सभन्वमभा 
तोद्धकए फभोजजभका प्रकृमा ऩूया गयी प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृतरे रयक्त दयवन्दीभा सरुवा गनय सक्नेछ । 

नगयऩासरका सबत्रका कुनै एक द्धवद्यामरफाट अको द्धवद्यारमभा 
सरुवा बइय जान चाहने जशऺकरे सरुवा बइय जाने य आउने 
दवैु द्धवद्यारम व्मवस्थाऩन ससभसत य सम्फजन्धत वडा जशऺा 
ससभसतको  फैठकको सनणयमअनसुाय ददइएको सहभसत सद्धहतको 
सनवेदन ऩेश गयेभा नगय प्रभखुसॉगको सभन्वमभा प्रभखु 
प्रशासकीम असधकृतरे सरुवा गनय सक्नेछ । 

 

सरुवा सम्फन्धी 
व्मवस्थाराइय थऩ 
स्ऩद्श ऩाने । 

अन्तय स्थानीम तह भा सरुवा सम्फन्धी व्मवस्था नबएको । 

दपा ३९ को उऩदपा (३) ऩछी (३ क) थऩ गरयएको 
नगयऩासरका ऺेत्र फाहेकका जजल्रा सबत्रका कुनै स्थानीम 
तहभा सरुवा बइय जान य आउन चाहने जशऺकरे देहाम 
अनसुायका कागजातहरु ऩेश गयेभा नगय प्रभखुको सभन्वमभा 
प्रभखु प्रशासकीम असधकृतरे सरुवा बइय जान य आउनको 
रासग सहभसत ददनेछ । 

(१) अन्तय स्थानीम तह सरुवाको हकभा सरुवा बई जान 
चाहेको द्धवद्यारम व्मवस्थाऩन ससभसतफाट सहभसत ददइएको 
सनणयम,सम्फजन्धत स्थानीम तहको ससपारयस य कामययत 
द्धवद्यारम व्मवस्थाऩन ससभसत य वडा जशऺा ससभसतफाट 
सहभसत ददइएको सनणयम य तोकीएको ढाॉचाको सनवेदन   

सरुवा सम्फन्धी 
व्मवस्थाराइय थऩ 
स्ऩद्श ऩाने । 

दपा ४८ 

(२) कसैरे देहामका कामय गयेभा गनय रगाएभा वा सो कामय 
गनय सहमोग ऩमुायएभा ्मस्ता व्मजक्तराइय कसयुको भात्रा हेयी 
कानूनरे तोके फभोजजभ सजाम हनेुछ । 

 

कसैरे देहामका कामय गयेभा, गनय रगाएभा वा सो कामय गनय 
सहमोग ऩमुायएभा ्मस्ता व्मजक्तराई कसयुको भात्रा हेयी 
प्रचसरत कानून फभोजजभ सजाम हनेुछ । 

द्धवजशद्धद्शकृत गरयएको 
। 



दपा ५३ को उऩदपा (२) 
मो ऐन जायी बएऩसछ द्धवद्यारमभा रयक्त यहेको दयफन्दीभा 
अस्थामी वा कयायभा सनमजुक्तका रासग द्धवऻाऩनको अनभुसत 
नगयऩासरकारे ददनेछ । 

मो ऐन जायी बएऩसछ द्धवद्यारमभा रयक्त यहेको जशऺक, रेखा 
कभयचायी कामायरम सहमोगी य फारद्धवकास सहमोगी 
कामयकतायको रयक्त  दयफन्दीभा कयायभा सनमजुक्त गने अनभुसत 
प्रभखु प्रशासकीम असधकृतरे ददनेछ । 

कयाय सनमजुक्त 
प्रकृमाराइय थऩ स्ऩद्श 
ऩाने । 

२= ․ऩूवायधाय अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

हार बएको व्महोया सॊशोधन गरयनऩुने व्महोया 
सॊशोधन गरयनऩुने 

कायण 

दपा २३ को देहाम (क),(ख),(ग),(घ) य (ङ) 
(क) ऩूवायधाय ऺेत्र हेने सफषमगत ससभसतको सॊमोजक- 
सॊमोजक 

(ख) प्रभखु प्रशासकीम असधकृत वा सनजरे तोकेको 
कभयचायी- सदस्म 

(ग) ऩूवायधायको काभ हनेु सम्फजन्धत वडाको वडा अध्मऺ-
सदस्म 

(घ) नगयऩासरकाको सदस्महरुभध्मे नगय कामयऩासरकारे 
तोकेको एक भद्धहरा सद्धहत २ जना- सदस्म 

(ङ) नगयऩासरकाको शहयी ऩूवायधाय द्धवकास शाखा प्रभखु- 
सदस्म सजचव 

(क) उऩप्रभखु –सॊमोजक 

(ख) प्रभखु प्रशासकीम असधकृत- सदस्म 

(ग) प्रभखु प्रशासकीम असधकृतरे तोकेको असधकृतस्तयको कभयचायी-  
       सदस्म 

(घ) ऩूवायधाय द्धवकास ससभसत सॊमोजक- सदस्म 

(ङ) अनगुभन गरयने वडाको वडा अध्मऺ - सदस्म 

(च) प्रभखुरे तोकेका एक जना भद्धहरा सद्धहत कामयऩासरका  

      सदस्महरुभध्मे दईु जना – सदस्म 

(छ) मोजना शाखाका प्रभखु - सदस्म 

(ज) सडक तथा अन्म ऩूवायधाय द्धवकास शाखाका प्रभखु – सदस्म    
     सजचव 

द्धवजशद्धद्शकृत 
गरयएको । 

 



४३․ कोयोना बाइयस (कोसबड- १९) को सॊक्रभण योकथाभ, सनमन्त्रण य उऩचाय को रासग 
नगयऩासरकारे स्थाऩना गयेको कोयोना योकथाभ , सनमन्त्रण य उऩचाय कोषको २०७७ 
सार असाय भसान्तसम्भको आम-व्मम सफवयण देहाम फभोजजभ यहेको व्महोया जानकायी 
सद्धहत अन्भोदन गरयमो । 

(क)  कोयोना योकथाभ, सनमन्त्रण य उऩचाय कोषको आम २०७७ सार असाय भसान्त  

सम्भको आम सफवयण 

सस. नॊ. द्धववयण आम्दानी रु. 
१ नगयऩासरकारे स्थाऩना गयेको प्रायजम्बक कोष २३१५००० 

२ ऩदासधकायीहरुको ऩारयश्रसभकफाट जम्भा हनु आएको  ४१६००० 

३ नगयऩासरकाका कभयचायीहरुको तरफफाट जम्भा हनु आएको २२६५८६ 

४ 
नगयजस्थत साभदुाद्धमक द्धवद्यारमका जशऺक, कभयचायी तथा फार 
द्धवकास केन्र सहमोगी कामयकतायहरुको तरफफाट जम्भा हनु 
आएको  

११५१८४४ 

५ प्रदेश सयकाय साभाजजक द्धवकास भन्त्रारमफाट प्राद्ऱ १०००००० 

६ ओखरढुॊगा खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता ससभसतफाट प्राद्ऱ २५००० 

७ फारकृरण शे्रद्ष (ससद्धिचयण वडा नॊ. ११) फाट प्राद्ऱ ५५५५ 

८ जीवन याजबण्डायी (ससद्धिचयण नगयऩासरका वडा नॊ. १२) फाट 
प्राद्ऱ 

५००५ 

९ ससद्धिचयण फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था सर. (ससद्धिचयण 
नगयऩासरका वडा नॊ. १२) फाट प्राद्ऱ 

५००० 

१० द्धवजम रघदु्धवि द्धविीम सॊस्था सर. ओखरढुॊगाफाट प्राद्ऱ १०००० 

११ स्थानीम ऩूवायधाय द्धवकास साझेदायी कामयक्रभफाट जजम्भेवायी 
सारयएको 

५२७८२२ 

जम्भा ५६६७८१२ 

 

 

 

 



(ख) कोरोना रोकथाम,ननयन्त्रण र उऩचार कोषको २०७७ साऱ असार मसान्त्त सम्मको व्यय वििरण  

वििरण 

 

खचच रु. 

 

बितरण गररएको सामाग्री 
ऱाभा
न्न्त्ित 

खररद गररएको औषधी तथा औषधधजन्त्य सामानहरु  

चा
मऱ

 कक
ऱो

 

तऱे
 लऱ

टर
 

नून
 कक

ऱो
 

दा
ऱ 

कक
ऱो

 

हर
रय

ो के
राउ

 

चन
ा 

हल
ऱचक्

स 
५०

० 
ग्रा
म 

ऩर
रि

ार 

व्य
न्क्
त 

संख्
या

 

एम
ोन्क्

सल
सल

ऱन
 5

0
0

 

m
g

.c
a

p
 

P
P

E
 S

et
 

S
er

g
ic

a
l 

M
a

sk
 

स्य
ानन

टा
इज

र 
५०

० 
m

lि
ोत
ऱ 

इन्त्
रा

रेड
 थ

मल
मट

र 

टुट
ी भ

एक
ो ि

ान्ट
टन

 

प्ऱ
ान्ट

टक
 ि

ान्ट
टन

 

P
a

ra
ce

ta
m

o
l 

5
0

0
 m

g
 T

a
b

 

C
lo

ro
fe

a
ir

a
m

in
e 

4
0

0
 m

g
 

T
a

b
 

A
zi

tr
o

m
y

ci
n

e 
5

0
0

 m
g

. 

T
a

b
 

S
tr

et
ch

er
 

re
u

sa
b

le
 m

a
sk

 

रकडाउनफाट प्रबाद्धवत असॊगदठत ऺेत्रभा कामययत 
श्रसभक तथा असहाम व्मजक्तहरुराई याहत सफतयण  

५२
१०

७५
 

८१
७५

 

५१
१.५

 

५५
३ 

७६
० ० ० ० ५५
३ 

२०
२०

 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

औषधी तथा औषधीजन्म साभाग्रीहरु खरयद  
५७

८९
३६

 

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

१०
००

० 

२०
 

१२
५०

 

१०
० १२
 

१०
 ५ 

४०
००

० 
५४

००
० 

३०
००

 

१ २७
००

 

क्वायेन्टाइनस्थर स्थाऩना खचय ५० शैय्मा 

२१
८७

३२
 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

क्वायेन्टाइनभा फसेकाहरुराई खाना नास्ता 
वाऩतको खचय  १८

१९
७२

 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

द्धवऩन्न दीघययोगी ज्मेद्ष नागरयक, सॊयऺण द्धवद्धहन 
ज्मेद्ष नागरयक द्धवऩन्न वगयका सु् केयी, गबयवती य 
ऩूणय अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुराई याहत  ४५

७२
३०

 

४८
१५

 

३२
० 

४८
४ 

४८
४ 

१९
२ 

१९
२ 

१९
६ 

३१
९ 

३१
९ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

आभाफाव ुदवैु नबएका ससु्त भनजस्थसतका 
फारफासरका हरुराई याहत साभाग्री तथा 
ट्रमाकसटु य चप्ऩर सफतयण  

२९
०९

५ 

० ० ० ० ० ० ० ० २५
 ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्भा खचय रु. १९८७०४० 



याहत ऩाएका ववऩधन दीर्ायोगी ज्मेष्ठ नागरयक 
सॊख्मा 

३०३ याहत ऩाएका ववऩधन गबावती 
भहहरा 

७८ हारसम्भ क्वायेधटाइनभा फसेकाहरुको सॊख्मा २०८ 

याहत ऩाएका ववऩधन सॊयऺण ववहहन ज्मेष्ठ 
नागरयक सॊख्मा 

७ याहत ऩाएका ववऩधन सुत्केयी 
भहहरा 

२२ क्वायेधटाइनफाट र्य पर्का एकाहरुको सॊख्मा १९४ 

याहत ऩाएका ऩूणा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त ७४   क्वायेधटाइनभा हार फससयहेकाहरुको सॊख्मा १४ 

याहत ऩाएका ववऩधन दीर्ायोगी ज्मेष्ठ नागरयक, सॊयऺण ववहहन ज्मेष्ठ नागरयक,ऩूणा अऩाङ्गता बएका, ववऩधन गबावती य ववऩधन सुत्केयी 
भहहराहरुको सॊख्मा 

४८४ 

 



 

(ग) कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) रोकथाम तथा ननयन्त्रणको ऱाधग विलभन्त्न व्यन्क्त तथा संघ /संस्थाहरुिाट प्राप्त िस्तुगत सहयोगको बििरणः  

सॊघ/सॊस्था/व्मजक्तको नाभ 

द्धऩ.
द्धऩ.

ई.
/ग

ाउ
न 

भा
क्स

 

सेस
नट

ाइ
जय

 ५
००

 
एभ

एर
 

इन्
फ्र
ायेड

 थ
भो
सभ
टय

 

सु्
के
यीह

रुक
ा र

ासग
 

D
ig

n
it

y 
ki

ts
 

सज
जयक

र 
ग्र

ोभ्स
 

थभ
ायसभ

टय
 

बा
इये

क्स
 द्धऩ

स 

मद्ध
टस
रद्ध
ट 

ग्र
ोभ्स

 

झो
र 

सा
वनु

 द्धऩ
स 

सड
स्ऩ

ोजे
वर

 क्
मा
ऩ 

सजु
 क

बय
 

सा
वनु

 

सड
स्ऩ

ोजे
वर

 ग्
रो

भ्स
 

ऩेऩ
य 
ट्वे

र 
योर

 

Ey
e 

go
gg

le
s 

स्प्र
े भे

सस
न 

क्र
ोरय
न 

भाननीम श्री मऻयाज सनुवुाय ३ ९०० ० ० ० ० ५ ० ० ० ० ० ० ० ० २ ० ० 

याभहयी खसतवडा 
ब.ुऩ.ुसबासद 
ने.का.ओखरढुॊगा 

३ १००० २० 
सर. 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ५ सर. 

उद्योग फाजणज्म सॊघ 
ओखरढुॊगा 

० ६४ ०                

सभाजसेवी जखरानाथ दाहार    १               

रामन्स क्रफ ओखरढुॊगा ५ ५०० १५                

UNFPA (Worec/CMC) २१  ३०  ६०              

सहास नेऩार १८ K95 २६ 

सजजयकर 
५०० 

 २  ३०० 
जोय 

            

जऩाइको नेऩार  १५७०  ३  ४६०  १३
० 

१३ ५३ २३० १३० ५९ ११५० २५    

वान हटय  K95 ३ 

सजजयकर 
२०० 

२ १  ३००  १० ६ १० ११५  १०   ४   

होटर व्मवसामी सॊघ, ओ.  K95 ६५ 

सजजयकर 
१० 
सर 

  २००             



२०० 

भद्धहरा जागयण सभूह             ८००      

 


