
 
 

सूचनाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को देहाय  (क) देखि 

(ड) सम्ममा व्यवखस्थत एकीकृत सूचनाहरुको स्वतः प्रकाशन 

(२०७९ साल वैशाि मखहनादेखि २०७९ आषाढ मखहना सम्म) 

(क) स्थानीय तहको स्वरुप र प्रकृखतः  

(१)       स्थानीय तहको स्वरुपः 

               नेपाल सरकार (मन्त्रिपररषद)् को २०७१।०१।२५ को न्त्नर्णयानसुार सान्त्िकका रुम्जाटार, बनाणल,ु 

ओखलढुङ्गा, ज्यान्त्मरे, सल्लेरी र अधँेरी नारायर्स्थान समतेका ६ िटा गाउँ न्त्िकास सन्त्मन्त्तहरु गाभरे घोषर्ा भई 

कायाणरियनमा आएको सान्त्िक न्त्सन्त्िचरर् नगरपान्त्लकामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपररषद)् बाट न्त्मन्त्तिः २०७३।११।०९ मा 

स्थानीय तह कायाणरियन सम्िरधी भएको न्त्नर्णय अनसुार सान्त्िकका तलिुा, ठूलाछाप, जरतरखानी, न्त्िगटुार र बेन्त्तनी गाउँ 

न्त्िकास सन्त्मन्त्तहरु र बरुर्शे्वर गाउँ न्त्िकास सन्त्मन्त्तको िार्ण नं.९ समतेलाई गान्त्भ न्त्सन्त्िचरर् नगरपान्त्लका घोषर्ा भई 

कायाणरियनमा आएको हो । यस नगरपान्त्लकाको संन्त्षिप्त  स्िरुप तपन्त्सल अनसुार रहकेो छ । 

जनसंखयाः २८३७४                                के्षत्रफलः १६७.८८ िगण न्त्क.न्त्म. 

केन्रः सान्त्िक न्त्सन्त्िचरर् नगरपान्त्लकाको कायाणलय          वडा संखयाः १२ 
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 नगरपाखलका मातहतका वडाहरुको नामाकरण सम्बन्धीः 

 वडा नम्बर १ को नाम तलुवा रहनाको कारण : 
 

धेरै पन्त्हले यस षेिपिमा बान्त्हङ् तोलोिाहरुको शासन न्त्थयो । न्त्यनै तोलोिाहरुलाई पन्त्छ तोलाचा भरन थान्त्लयो । तोलोचा 

बान्त्हङ् रुम्दालीहरुको एक पाछा हो । यन्त्ह तोलोचा शब्द अपभ्रसं भएर तलिुा भएको भनाई छ । अको प्रसंग त्यस 

ताका तलिुा पगु्ने पाहुनाहरुले पानी कहाँ छ भनेर सोध्दा तल छ भनेर जिाफ न्त्दर्र्यो । बान्त्हङ् रार्हरुले तल िाकु छ 

भरथे । बान्त्हङ् भाषामा िाकु भनेको पानी हुरछ । यही आधारमा तलिाकु शब्द अपभ्रंश भई तलिुा भएको भरने सरदभण 

प्रचलनमा रहकेो छ । 

 

वडा नम्बर २ को नाम ठुलाछाप रहनाको कारण : 
 

पृ् िी नारायर् शाहको पिूी नपेाल एकीकरर् सफल भएपन्त्छ आफूले न्त्जतेका ठाउँहरु चची खान ुभरने आदशे भएपन्त्छ 

सात िटा छापहरुको नामबाट नामाकरर् भएको र्न्त्तहास कारहरुको भनाई छ । ती सातिटा छापहरु क्रमशिः आगँछेाप, 

चिुानछाप, स्यािनछाप, ठुलाछाप, केउररनीछाप, खन्त्नयाछाप र िान्त्नयाछाप हुन । न्त्यनै छापहरुको आधारमा स्थानीय 

िनु्त्िजीन्त्िहरुले ठुलाछाप नामाकरर् गरेका न्त्थए । 

 



 
 

वडा नम्बर ३ को नाम अधेरी नारायणस्थान रहनाको कारण : 

 

धेरै पन्त्हले यस षेिपिको मान्त्थल्लो भागमा घना जगंल न्त्थयो । सधैं बादल लागरे अध्यारै हरु्यो । त्यसैले यो भागलाई 

अधेरी भन्त्नयो । यसै षेिपिको अन्त्सनेको बीच भागमा सन् १९३१ मा स्थानीय ब्यन्त्ि र्ररबीर गरुुङ्ले काठमाण्र्ौंबाट चार 

नारायर्का मनू्त्तणहरु ल्याएर िर्ाको बीच भागमा स्थापना गरे । त्यसपन्त्छ अधेरी र अन्त्सनेको भागलाई संयोजन गरी 

अधेरी नारायर्स्थान नामाकरर् गररयो भरने परुाना अन्त्भलेखहरुमा दने्त्खरछ । 
 

वडा नम्बर ४ को नाम रुम्जाटार रहनाको कारण : 
 

यस िर्ाको नामाकरर् सम्बरधमा धेरै पन्त्हल ेयस षिपेिमा रुम रार्हरुको शासन न्त्थयो । नपेाल एकीकरर् अन्त्भयानमा 

पृ् िी नाराययर् शाहका गरुुङ् र राई पल्टनले यस षेिपिमा आक्रमर् गरे । यस षेिपिमा न्त्िजय प्रा्त  गरेपन्त्छ लामा 

गरुुङ्हरुको बसोिास शरुु भयो । रार्हरुको पैन्त्िक थलो भएकोले रुम िा रुम्जा भन्त्नएको र न्त्सस्नेखोलाको पिूणमा 

ठोटनेखोलाको पन्त्िममा प्रायन्त्ददप झ ैबनेको भभूाग अन्त्ग्लएर मान्त्थसम्म परेको हुनाले रुम्जाटार नाम रहन गएको हो 

भरने भनाई रहकेो छ । 
 

वडा नम्बर ५ को नाम बनानलु रहनाको कारण : 
 

यसलाई पन्त्हला चपु्ल ु चलु्हो भनेर न्त्चन्त्नर्यो । रुम्जाटारमा गरुुङ्हरुको बसोिास भएपन्त्छ चपु्लकुो न्त्समसार षेिपिमा 

आलखुने्त्त तथा भरे्ापालन शरुु गररयो । उिणर माटो भएको हनुाले यो ठाउँको िनमा प्रशस्त आल ुफल्न थालेपन्त्छ चपु्ल ु

िनका आल ुभरने गररयो । पन्त्छ यही शब्द अपभ्रशं भएर भरे्ा ब्यिसायीहरुबाटै यो षेिपिको नाम िनाणल ुभएको भरने 

प्रसंग जोसमनुी सान्त्हत्यमा पार्रछ । 
 

 

वडा नम्बर ६ को नाम जन्तरिानी रहनाको कारण : 
 

यो तामाखानी रहकेो षेिपि हो । कुनै समय घरको छाना छाउन ढुङ्गा खरने गररर्यो । ढुङ्गा खानीमा जरतरको आकृन्त्त 

भएका ढुङ्गाका टुक्राहरु प्रशस्त भने्त्टरथे । स्थानीय रुपमा यस्ता टुक्राहरुलाई जरतरको रुपमा केटाकेटीहरुले लगाउथे । 

जरतर जस्ता पत्थरहरुलाई शभु मान्त्नर्यो । यही आधारमा जरतर र खानी शब्दको संयोजन भई जरतरखानी नामाकरर् 

भएको हो भरने भनाई रहकेो छ । 
 

वडा नम्बर ७ को नाम खवगुटार रहनाको कारण : 
 

न्त्कराँत शासनकालमा टक (पैसा) काटने प्रचलन न्त्थयो । सो समयमा यहाँ त्यस्तो टक (पैसा) कान्त्टने भएकोले टक्सार भरने 

गररर्यो । न्त्िग ुनामका ब्यन्त्िले त्यस षेिपिको सरुषिपा गदणथे । यही टक्सारको तल्लो समथर भागमा आिादी बाक्लो हुन 

थालेपन्त्छ कालारतरमा यसको नाम न्त्िगटुार भन्त्नएको हो भरने भनाई रहकेो छ । 
 

वडा नम्बर ८ को नाम सल्लेरी रहनाको कारण : 
 

जनै्त्िक न्त्िन्त्िधताले भररएको यस स्थानमा न्त्सन्त्सणर न्त्चसो हािा चन्त्लरहने, मनोरम हािापानी दखेरे पिूी नेपाल 

एकीकरर्का फौजी कमाण्र्र रामकृष्र् कँुिरले लगलग ेषेिपिको भभूागलाई सल्लेरी नामाकरर् गरेका न्त्थए भरने भनाई 

चाल्सण मोदगलुले The Gurkha Conquests भरने पसु्तकमा उल्लेख गरेका छन ्। 

 

  

 



 
 

वडा नम्बर ९ को नाम ज्याखमरे रहनाको कारण : 
 

न्त्कराँतकालीन समयमा िल्लो न्त्कराँत षेिपि हनेे ज्याम े नाम गरेका न्त्कराँत प्रशासक न्त्थए । मोलुङ् आसपासको षेिपिमा 

ज्यामलेे िल्लो न्त्कराँतको न्त्कपट प्रथा अरतरगतको कर उठाउने काम गथे भरने कुरा र्न्त्तहासकार न्त्ियसणनको Gurkhas 

भरने पसु्तकको पेज नं.९६ मा ज्यामरे रैंकर शब्दको प्रशस्त रुपमा प्रयोग भएको हुनाले पन्त्छ िस्ती न्त्िस्तार शरुु भएपन्त्छ 

नेपाली भाषामा ज्याम ेर रैंकर शब्दको योगबाट नै ज्यान्त्मरे बनेको भरने भनाई रहकेो छ ।  
 

 वडा नम्बर १० को नाम बेखतनी रहनाको कारण : 
 

हालको बेन्त्तनी षेिपि कुनै समय िल्लो न्त्कराँत अरतगणत शान्त्सत न्त्थयो । बेन्त्त नाम गरेका ब्यन्त्िले यस षिपेिको प्रशासन हनेे 

गदणथे । यहाँ ब्िासो बास बस्ने एउटा ओर्ार न्त्थयो, त्यस स्थानमा जनघनत्ि बढद ैजाँदा बेती, ब्िाँसो, बेतघारी शब्दबाट 

भान्त्षक सधुार भई यस स्थानको नाम बेन्त्तनी रहन गएको भरने भनाई टेन्त्नयल रार्टको History of Nepal भरने 

पसु्तकको पेज नं.२७ मा उल्लेख छ ।   
 

 

वडा नम्बर ११ को नाम ओिलढुङ्गा रहनाको कारण : 
 

न्त्कम्िदरती अनसुार महाभारतको पाि न्त्भमसेनले यहाँको ढुङ्गालाई ओखल बनाई धान कुटेर खाएकोले यसलाई प्रान्त्चन 

कालदखेी नै ओखलढुङ्गा भन्त्नएको जनश्रतुी छ । अको प्रसंगमा मल्लकालीन राज्य न्त्िस्तारको क्रममा लक्ष्मी नरन्त्संह 

मल्लले आफ्ना काजी न्त्भम मल्लको नेततृ्िमा यहाँ पठाएको सेनाले खानको लान्त्ग नन्त्जकै गाउँबाट ल्याएको धान यहाँकै 

ठुलो ढुङ्गामा कुटेर खाएकोले यस ठाउँको नाम ओखलढुङ्गा रहकेो हो भरने लोकोन्त्ि रहकेो छ । 
 

वडा नम्बर १२ को नाम ओिलढुङ्गा रहनाको कारण : 
 

न्त्कम्िदरती अनसुार महाभारतको पाि न्त्भमसेनले यहाँको ढुङ्गालाई ओखल बनाई धान कुटेर खाएकोले यसलाई प्रान्त्चन 

कालदखेी नै ओखलढुङ्गा भन्त्नएको जनश्रतुी छ । अको प्रसंगमा मल्लकालीन राज्य न्त्िस्तारको क्रममा लक्ष्मीनर न्त्संह 

मल्लले आफ्ना काजी न्त्भम मल्लको नेततृ्िमा यहाँ पठाएको सेनाले खानको लान्त्ग नन्त्जकै गाउँबाट ल्याएको धान यहाँकै 

ठुलो ढुङ्गामा कुटेर खाएकोले यस ठाउँको नाम ओखलढुङ्गा रहकेो हो भरने लोकोन्त्ि रहकेो छ । 

 

 (२) स्थानीय तहको प्रकृखतः 

नेपालको संन्त्िधान को धारा २१४ को उपधारा (१) ले संन्त्िधान र संघीय काननूको अधीनमा रही स्थानीय तहको 

कायणकाररर्ी अन्त्धकार नगर कायणपान्त्लकामा न्त्नन्त्हत रहने, धारा २१७ ले काननू बमोन्त्जम आफ्नो अन्त्धकारषेिपि न्त्भिका 

न्त्ििाद न्त्नरुपर् गनण नगरपान्त्लकाको उपप्रमखुको संयोजकत्िमा तीन सदस्यीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त रहने, धारा २२१ को 

उपधारा (१) ले संन्त्िधानको अन्त्धनमा रही स्थानीय तहको दयिस्थान्त्पकीय अन्त्धकार नगर सभामा न्त्नन्त्हत रहने र उपधारा 

(२) ले नगर सभाको दयिस्थान्त्पकीय अन्त्धकार अनसुचूी–८ र ९ मा दयिस्था गरेको छ । 

            त्यसैगरी “स्थानीय नेततृ्िको न्त्िकास गद ै स्थानीय शासन पिन्त्तलाई सदुृढ गरी स्थनीय तहमा न्त्िधान्त्यकी, 

कायणकाररर्ी र रयान्त्यक अयायासलाई संस्थागत गनण स्थानीय सरकारको सञ्जचालन गने सम्िरधमा आियकयक दयिस्था गनण 

िाञ्जछनीय भएकोले, नेपालको संन्त्िधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोन्त्जमको दयिस्थान्त्पका संसदले यो ऐन 

बनाएको छ।” भरने दयहोरा स्थानीय सरकार सञ्जचालन ऐन, २०७४ को प्रस्तािनाको तेस्रो अनचु्छेदमा उल्लेख छ । जस 



 
 

अनसुार यो नगरकायणपान्त्लका नेपालको संन्त्िधान र स्थानीय सरकार सञ्जचालन ऐन, २०७४ को अधीनमा रही 

न्त्िधान्त्यकी, कायणकाररर्ी र रयान्त्यक अन्त्धकार सम्परन स्थानीय तह (सरकार) हो । 
 

ख) स्थानीय तहको काम, कतणदय र अन्त्धकारिः 

१) नगरपान्त्लकाको काम, कतणदय र अन्त्धकारिः 

स्थानीय सरकार सञ्जचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (उपदफा (१)) र संन्त्िधानको अनसुचूी–८ मा उल्लेख भए 

बमोन्त्जमको एकल अन्त्धकारहरु कायाणरियन गने दयिस्था रहकेो । 

उपदफा (२) 

उपदफा (१) को सिणमारयतामा प्रन्त्तकूल असर नपने गरी नगरपान्त्लकाको काम कतणदय र अन्त्धकार दहेाय बमोन्त्जम हुने दयिस्था 

रहकेो ।  

क. नगर प्रहरी सम्िरधी 

ख. सहकारी संस्था सम्िरधी 

ग. स्थानीय एफ.एम. सञ्जचालन सम्िरधी 

घ. स्थानीय कर, सेिा शलु्क तथा दस्तरु सम्िरधी  

ङ. स्थानीय सेिाको दयिस्थापन सम्िरधी  

च. स्थानीय त्याङ्क र अन्त्भलेख दयिस्थापन सम्िरधी 

छ. स्थानीय स्तरका न्त्िकास आयोजना तथा पररयोजना सम्िरधी  

ज. आधारभतू र माध्यन्त्मक न्त्शषिपा सम्िरधी  

झ. आधारभतू स्िास््य तथा सरसफाई सम्िरधी  

ञ. स्थानीय बजार दयिस्थापन,िातािरर् संरषिपर् र जनै्त्िक न्त्िन्त्िधता सम्िरधी 

ट. स्थानीय सर्क, िामीर् सर्क, कृन्त्ष सर्क र न्त्संचाई सम्िरधी  

ठ.  नगर सभा, मलेन्त्मलाप र मध्यस्थताको दयिस्थापन सम्िरधी 

र्. स्थानीय अन्त्भलेख दयिस्थापन सम्िरधी 

ढ. जग्गाधनी दताण प्रमार्पूजाण न्त्बतरर् सम्िरधी 

र्. कृन्त्ष तथा पशपुालन, कृन्त्ष उत्पादन दयिस्थापन, पश ुस्िास््य, सहकारी सम्िरधी 

त. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका दयन्त्ि र अशिहरुको दयिस्थापन सम्िरधी 

थ. बेरोजगारको त्याङ्क संङ्कलन 

द. कृन्त्ष प्रसारको दयिस्थापन, सञ्जचालन र न्त्नयरिर् 

ध. खानेपानी, साना जलन्त्िद्यतु आयोजना, बैकन्त्ल्पक उजाण 

न.  न्त्िपद ्दयिस्थापन 

प. जलाधार,िरयजरतु,खानी तथा खन्त्नज पदाथणको संरषिपर् 

फ. भाषा, संस्कृन्त्त र लन्त्लत कलाको संरषिपर् र न्त्िकास 

 



 
 

 

उपदफा (३) 

नगरपान्त्लकाले सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकायणमा प्रयोग गने सझा अन्त्धकार संन्त्िधानको अनसुचूी–९ मा उल्लेख भए 

बमोन्त्जम हुने । 

उपदफा (४) 

उपदफा (३) को सिणमारयतामा प्रन्त्तकूल असर नपने गरी दहेायको न्त्िषयमा सङ्घ तथा प्रदशे काननूको अधीनमा रही 

नगरपान्त्लकाको काम, कतणदय र अन्त्धकार दहेाय बमोन्त्जम हुने : 

क. खलेकूद र पिपन्त्िका 

ख. स्िास््य 

ग. न्त्िद्यतु खानेपानी तथा न्त्संचाई जस्ता सेिाहरु सम्िरधी, 

घ. सेिा शलु्क, दस्तरु र दण्र् जरीिाना तथा प्राकृन्त्तक स्रोतबाट प्रा्त  रोयल्टी, पयणटन शलु्क सम्िरधी 

ङ. िन, जङ्गल, िरयजरतु, चरा चरुुङ्गी, जल उपयोग, िातािरर्, पयाणिरर् तथा जनै्त्िक न्त्िन्त्िधता सम्िरधी 

च.  सामान्त्जक सरुषिपा र गररिी न्त्निारर् सम्िरधी 

छ. दयन्त्िगत घटना, जरम, मतृ्य ूर त्यांङ्क सम्िरधी  

ज. स्थानीय स्तरमा परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संङ्िहालय संरषिपर्, सम्ििणन र पनुिः न्त्नमाणर् सम्िरधी 

झ. सकुुम्िासी दयिस्थापन सम्िरधी 

ञ.  प्राकृन्त्तक स्रोतबाट प्रा्त  रोयल्टी सम्िरधी 

ट. सिारी साधन अनमुन्त्त सम्िरधी 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उन्त्ल्लन्त्खत अन्त्धकारका अन्त्तररि नगरपान्त्लकाको अरय काम, कतणदय र अन्त्धकार दहेाय 

बमोन्त्जम हुने : 

क. भनू्त्म दयिस्थापन 

ख. सञ्जचार सेिा 

 ग. यातयात सेिा  

(२)  वडा सखमखतको काम, कतनव्य र अखधकारः 

 स्थानीय सरकार सञ्जचालन ऐन, २०७४ को दफा १२(१) बमोन्त्जम िर्ा सन्त्मन्त्तको काम, कतणदय र अन्त्धकार 

कायणपान्त्लकाले तोके बमोन्त्जम हुने ।उपदफा (१) बमोन्त्जम कायणपान्त्लकाले िर्ा सन्त्मन्त्तको काम, कतणदय र अन्त्धकार 

तोक्दा कम्तीमा दहेाय बमोन्त्जम हुने गरी तोक्न ुपनेछ । 

 

 



 
 

 

क. वडाखभत्रका योजना तजुनमा, कायानन्वयन तथा अनुगमनः  

(१) सहभागीतामलूक योजना तजुणमा प्रर्ाली अनसुार बस्ती िा टोलस्तरबाट योजना तजुणमा प्रन्त्क्रया    

 अिलम्िन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग संङ्कलन, प्राथन्त्मकीकरर् तथा छनौट गने, 

(२) टोल न्त्िकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा िर्ान्त्भि सञ्जचालन हुने योजनाहरुका लान्त्ग उपभोिा   

 सन्त्मन्त्तको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) िर्ान्त्भि योजना तथा भौन्त्तक पिूाणधारको संरषिपर्, ममणत सम्भार, रेखदखे तथा दयिस्थापन गने, 

 ि. तथयांङ्क अद्यावखधक तथा संरक्षण : 

(१) न्त्नजी घर पररिारको लगत राख्ने, 

(२) ऐन्त्तहान्त्सक, परुातान्त्त्िक, साँस्कृन्त्तक तथा धान्त्मणक महत्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सािणजन्त्नक तथा   

  सामदुान्त्यक भिन, सािणजन्त्नक ऐलानी पन्त्तण, जग्गाको लगत राख्ने तथा संरषिपर् गने, 

(३) खलु्लाषेिपि, चोक, घाट, पाटीपौिा, सत्तल, धमणशाला, धान्त्मणक तथा साँस्कृन्त्तक स्थल, र्ाँर्ापाखा, चरनषिपेि,   

पानीको मलू, पोखरी, तलाउ, र्नार, कुिा, धारा, ढुङ्गधेारा, गठुीघर, बाटो, सर्क, पलु पलेुसा, कुलो, नहर, 

पानीघट्ट, न्त्मलको त्यांङ्क र सचूना सन्त्हतको िर्ाको पाश्र्िन्त्चि तयार तथा अध्यािन्त्धक गने, 

ग. खवकास कायन 

१. बाल उद्यानको दयिस्था गने, 

२. अनौपचाररक न्त्शषिपा कायणक्रम, न्त्शश ुस्याहार तथा प्रारन्त्म्भक बाल न्त्बकास केरर सञ्जचालन र दयिस्थापन गने, 

३. पसु्तकालय, िाचनालय, सामदुान्त्यक न्त्सकाई केरर, बाल क्लि तथा बालक्ल तथा बाल सञ्जजालको सञ्जचालन र 

दयिस्थापन गने, 

४. िर्ा तहको स्िास््य संस्था तथा सेिाको दयिस्थापन गने, 

५. खोप सेिा कायणक्रमको सञ्जचालन, दयिस्थापन तथा समरिय गने, 

६. पोषर् कायणक्रमको सञ्जचालन तथा समरिय गने, 

७. िर्ा तहमा स्िास््य जनचेतना न्त्िकास तथा स्िास््य सचूना कायणक्रमको सञ्जचालन गने, 

८. शहरी तथा िामीर् स्िास््य स्िास््य न्त्ल्कन्त्नकको सञ्जचालन गने, गराउने, 

९. सािणजन्त्नक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रन्त्तषिपालयको न्त्नमाणर् र दयिस्थापन गने, गराउने, 

१०. िर्ा स्तरीय सामदुान्त्यक धाराको प्रिरध, कुिा, र्नार तथा पोखरीको न्त्नमाणर्, संरषिपर् र गरु्स्तर न्त्नयमन गने, 

११. घरबाट न्त्नकास हुने फोहरमलैाको सङ्कलन र दयिस्थापन, चोक तथा गल्लीहरुको सरसफाई, ढल न्त्नकास, मरेका 

जनािरको दयिस्थापन, सतही पानीको न्त्नकास तथा पानीको स्रोत संरषिपर् गने, गराउने, 

१२. कृन्त्ष तथा फलफूल नसणरीको स्थापना, समरिय र प्रििणन तथा िर्ा स्तरीय अगिुा कृषक तालीमको 

अन्त्भमखूीकरर् गने, 

१३. कृन्त्ष बीउ न्त्िजन, मल तथा औषन्त्धको माग सङ्कलन गने, 



 
 

१४. कृन्त्षमा लाग्ने रोगहरुको न्त्बिरर् सङ्कलन गने, 

१५. पशपुषंिपी न्त्िकास तथा छार्ा चौपायाको दयिस्थापन गने, 

१६. िर्ान्त्भिको चरर् षेिपि संरषिपर् तथा दयिस्थापन गने, 

१७. स्थानीय समदुायका चार्पिण, भाषा संस्कृन्त्तको न्त्िकासको लान्त्ग कला, नाटक, जनचेतनामलूक तथा साँस्कृन्त्तक 

कायणक्रम गने गराउने, 

१८. स्थानीय मौन्त्लकता झन्त्ल्कने साँस्कृन्त्तक ररन्त्तररिाजलाई संरषिपर् तथा प्रििणन गने, 

१९. िर्ान्त्भि खलेकूद पिूाणधारको न्त्िकास गने, 

२०. अरतर न्त्िद्यालय तथा क्लि माफण त खलेकूद कायणक्रमको सञ्जचालन गने गराउने, 

२१. िर्ा षेिपिन्त्भिको बाटोघाटो चाल ुअिस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गने, 

२२. िर्ा न्त्भिका सर्क अन्त्धकार षिपेिमा अिरोध र अन्त्तक्रमर् गनण नन्त्दने, 

२३. बाटोघाटोमा बाढी पन्त्हरो, हुरी तथा प्राकृन्त्तक प्रकोपबाट उत्परन अिरोध हटाउने, 

२४. घरेल ुउद्योगको लगत संकलन तथा संभादयता पन्त्हचान गने, 

२५. िर्ान्त्भि घरेल ुउद्योगको प्रििणन गन,े 

२६. प्रचन्त्लत काननू बमोन्त्जम दयन्त्िगत घटना दताण, अद्यािन्त्धक तथा सोको अन्त्भलेख सङ्कलन तथा संरषिपर् गने, 

२७. दयन्त्िगत घटना दताण सम्िरधी जनचेतना कायणक्रम सञ्जचालन गने,  

२८. सामान्त्जक सरुषिपा भत्ता न्त्ितरर् तथा अन्त्भलेख अद्यािन्त्धक गने, 

२९. िर्ालाई बालमिैी बनाउने, 

३०. िर्ान्त्भि आन्त्थणक तथा सामान्त्जक रुपमा पन्त्छ परेका मन्त्हला, बालबान्त्लका, दन्त्लत, अपाङ्गता भएका दयन्त्ि, 

ज्येष्ठनागररक, अल्पसंख्यक, न्त्समारतकृत समदुायको अन्त्भलेख राखी सामान्त्जक र आन्त्थणक उत्थान सम्िरधी काम 

गन,े 

३१. न्त्िन्त्भरन समदुाय िीच सामान्त्जक सद्भाि र सौहादणता कायम गने, 

३२. बालन्त्ििाह, बहुन्त्ििाह, लैंङ्न्त्गक न्त्हसंा, छुिाछुत, दहजे तथा दार्जो, हन्त्लया प्रथा, छाउपर्ी, कमलरी प्रथा, 

बालश्रम, मानि बेचन्त्िखन जस्ता सामान्त्जक कुररन्त्त र अरधन्त्िश्वासको अरत्य गने, गराउने । 

३३. प्रचन्त्लत काननूको अन्त्धनमा रही मालपोत तथा भनू्त्म कर, दयिसाय कर, बहाल कर, न्त्िज्ञापन कर, सिःशलु्क 

पान्त्कण ङ्ग, नयाँ दयिसाय दताण, न्त्सफाररस दस्तरु, सिारी साधन कर, मनोरञ्जजन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी 

सम्िन्त्रधत गाउँपान्त्लका िा नगरपान्त्लकामा प्रन्त्तिदेन सन्त्हत बुझाउने, 

३४. अशि न्त्बरामी भएको ििेाररस िा असहाय दयन्त्िलाई नन्त्जकको अयकपताल िा स्िास््य केररमा पयुाणर्ण 

औषधोपचार गराउने, 

३५. असहाय िा बेिाररस दयन्त्िको मतृ्य ूभएमा न्त्नजको दाह संस्कारको दयिस्था न्त्मलाउने, 

३६. सर्क बालबान्त्लकाको उिार र पनुस्र्थापनाको लान्त्ग लगत सङ्कलन गने, 

३७. िर्ान्त्भिको सामदुान्त्यक िन, िनजरय सम्पदा र जनै्त्िक न्त्िन्त्िधताको संरषिपर् र प्रििणन गने, 

३८. िर्ा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली षिपेि न्त्बस्तार गने, गराउने, 



 
 

३९. िर्ालाई िातािरर्मिैी बनाउने, 

४०. प्राङ्गररक कृन्त्ष, सरुन्त्षिपत माततृ्ि, न्त्िद्याथी भनाण, परू्ण खोप, खलुा न्त्दशामिु सरसफाई, िातािरर्मिैी तथा 

बालमिैी शासनजस्ता प्रिर्धनात्मक कायणहरु, गने गराउने, 

४१. िर्ान्त्भि घरिास पयणटन (होम स्टे) कायणक्रम प्रिर्धन गने । 

घ. खनयमन कायनः 

१. िर्ान्त्भि सञ्जचान्त्लत न्त्िकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोिा सन्त्मन्त्तहरुका कायणको अनगुमन तथा न्त्नयमन 

गन,े 

२. न्त्सकमी, र्कमीलाई भकूम्प प्रन्त्तरोधी भिन न्त्नमाणर् सम्िरधी तालीम न्त्दने, 

३. खाद्यारन, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथण तथा उपभोग्य सामािीको गरु्स्तर र मलू्यसचूी अनगुमन गरी 

उपभोिा न्त्हत संरषिपर्गने, 

४. िर्ान्त्भिका उद्योग धरदा र दयिसायको प्रिर्धन गरी लगत राख्ने, 

५. हाट बजारको दयिस्थापन गने, गराउने, 

६. न्त्िद्यतु चहुािट तथा चोरी न्त्नयरिर्मा सहयोग गने, 

 

छ. खसफाररस तथा प्रमाखणत गने कायनः 

 

१. नाता प्रमान्त्र्त गने, 

२. नागररकता तथा नागररकताको प्रन्त्तन्त्लन्त्प न्त्लनका लान्त्ग न्त्सफाररस गने, 

३. बहाल करको लेखाजोखा न्त्सफाररस, 

४. बरद घर तथा कोठा खोल्न रोहिरमा बस्ने , 

५. मोही लगत कट्टाको न्त्सफाररस, 

६. घर जग्गा करको लेखाजोखा न्त्सफाररस, 

७. जरम न्त्मन्त्त प्रमान्त्र्त गने, 

८. दयापार दयिसाय िरद भएको, सञ्जचालन नभएको िा दयापार दयिसाय हुदँ ैनभएको न्त्सफाररस गने, 

९. न्त्ििाह प्रमान्त्र्त तथा अन्त्ििान्त्हत प्रमान्त्र्त गने, 

१०. न्त्निःशलु्क िा सशलु्क स्िास््य उपचारको न्त्सफाररस गने, 

११. िर्ाबाट जारी हुने न्त्सफाररस तथा अरय कागजलाई अिंेजी भाषामा समेत न्त्सफररस तथा प्रामान्त्र्त गने,  

१२. घर पाताल प्रमान्त्र्त गने, 

१३. दयन्त्िगत न्त्बिरर् प्रमान्त्र्त गने, 

१४. जग्गाधनी दताण प्रमार्पूजाणमा  घर कायम गने न्त्सफाररस गने, 

१५. कुनै दयन्त्िको नाम, थर, जरम न्त्मन्त्त तथा ितन फरक–फरक परेको भए सो दयन्त्ि एकै हो भरने न्त्सफाररस गने, 

१६. नाम, थर जरम न्त्मन्त्त संशोधनको न्त्सफाररस गने, 

१७. जग्गाधनी दताण प्रमार् पजूाण हराएको न्त्सफाररस गने, 



 
 

१८. न्त्कत्ताकाट गनण न्त्सफाररस गने, 

१९. संरषिपक प्रमान्त्र्त गने तथा संस्थागत र दयन्त्िगत संरषिपक न्त्सफाररस गने, 

२०. जीन्त्ितसँगको नाता प्रमान्त्र्त गने, 

२१. मतृकसँगको नाता प्रमान्त्र्त गने, 

२२. जीन्त्ित रहकेो न्त्सफाररस गने, 

२३. हकिाला िा हकदार प्रमान्त्र्त गने, 

२४. नामसारी गनण न्त्सफाररस गने, 

२५. जग्गाको हक सम्िरधमा न्त्सफाररस गने, 

२६. उद्योग ठाउँसारी गनण न्त्सफाररस गने, 

२७. आधारभतू न्त्िद्यालय खोल्न न्त्सफाररस गने, 

२८. जग्गा मलू्यांङ्कन न्त्सफाररस गने, 

२९. न्त्िद्यालयको कषिपा थप गनण न्त्सफाररस गने, 

३०. अशि असहाय तथा अनाथको पालन पोषर्को लान्त्ग न्त्सफाररस गने, 

३१. ििैान्त्हक अङ्ंगीकृत न्त्सफाररस गने, 

३२. आन्त्थणक अिस्था कमजोर िा सम्परन रहकेो सम्िरधी न्त्सफाररस गने, 

३३. न्त्िद्यालय ठाउँसारी गनण न्त्सफाररस गने, 

३४. धारा तथा न्त्िद्यतु जर्ानको न्त्सफाररस गने, 

३५. प्रचन्त्लत काननू अनसुार प्रत्यायोन्त्जत अन्त्धकार बमोन्त्जम अरय न्त्सफाररस िा प्रमान्त्र्त गने । 

 

 

 

 

 

 



 
 

(झ) नगर कार्यपालिका र वडा कार्ायिर्को स्वीकृत दरवन्दी तथा पदपूलतयको लिवरण 

१) नगर कार्यपालिकातर्य ः 

स्वीकृत दरवन्दी पदपूलतयको अवस्था 

सम्पकय  नम्िर मखु्र् जिम्मेवारी कैफर्र्त शाखा/उपशाखा
/इकाई 

पदनाम तह 
पद 

संख्र्ा 
लनिामती 

 

साफवक स्थानीर् लनकार् 

सेवा करार अन्र् ररक्त 

स्थार्ी अस्थार्ी 

प्रमखु 
प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृत 

दशौँ १ 

रा.प.फितीर् 

फवनोद कुमार 
दाहाि   

      ० ९८52823111 प्रमखु 

  

प्रशासन 
उपशाखा 

 
 
 
 
 
 

अलिकृत छैठौँ १ 
अलिकृत छैठौँ 
ससु्मा आचार्य 

  

      ० ९८52823333 प्रशासन 

  

सहार्क  चौथो १ 

  

सहार्क चौथो 
रािेन्र कुमार 
खत्री   

    ० ९८४२९८१२७० 
भण्डार 

व्र्वस्थापन 
  

            

हे.स.चा. 
तेजि शेपाय   

० ९८६२९१६६८७ दमकि, फिपर  
  

            

हे.स.चा.  

महेश मगर   
० ९८६६४४६५६६ 

व्र्ाक होइ 

िोडर र रोिर   

            

ह.स.चा.  

टेक प्रसाद 
अलिकारर   

० ९८५२८४०४०२ 
चार पाङ्ग्र े
हल्का सवारी 

  

            

हे.स.चा. 
अजिन जिलमरे 

  

० ९८४२९३९६६७ 

चार पाङ्ग्र े 

हेलभ/हल्का 
सवारी  र फिपर   

      

ह.स.चा. 
फवनोद कटवाि 

  

० 9860729881 
चार पाङ्ग्र े 

हल्का सवारी   

 

            

का.स.श्री 
केसरी फव.क. 

  

० ९८६१७०१२९५ 

कार्ायिर् 
सरसर्ाई तथा 
जचर्ा पानी 
व्र्वस्थापन   



 
 

 

            

का.स.गीता 
िस्नेत 
(खडका) 

 ० ९८४२९३९७१६ कार्ायिर् 
सरसर्ाई तथा 
दताय चिानी 

  

            

स्वीपर खनु्ते 
दमाई  

 ० ९८४२९९३५७७ सावयिलनक 
स्थाि सरसर्ाई 
तथा र्ोहर 
संकिन 

  

रािि उपशाखा सहार्क  पााँचौ १  सहार्क पााँचौ 
जशवराि 
प्रिान 

   ० ९८४२९६७४०२ कर प्रशासन 
सम्िन्िी  

 

का.स.    

  

मदन तामाङ  ० ९८४९३८२२६६ कार्ायिर् 
सरसर्ाई र 
शाखागत 
काममा सहर्ोग 

 

र्ोिना तथा 
अनगुमन 
उपशाखा 

सहार्क  पााँचौ १  सहार्क चौथो 
गोपाि 
कटवाि 

   ० ९८६२८१५९५१   

पूवायिार फवकास 
तथा वातावरण 
व्र्वस्थापन 

शाखा 

लस.लड.ई. नवौं/ 

दशौं 

१ इजिलनर्र छैठौँ  
(प्रा.) ददब्र् शे्रष्ठ 

     0  सडक तथा 
अन्र् 
पूवायिारहरु 
व्र्वस्थापन 
सम्वन्िी 

 

का.स.    हरर िहादरु 
शे्रष्ठ 

     

सडक तथा 
अन्र् पूवायिार 
फवकास शाखा 

इजिलनर्र  सातौ/
आठौं 

१ इजिलनर्र छैठौँ  
(प्रा.) रमेश 
ब्िोन तामाङ 

    ० ९८४३३१२७४८ सभे, लडिाइन, 

ि.इ.अनगुमन र 
िर नक्सा पास 
सम्िन्िी काम 

 

अलमन चौथो १ ददपेन्र न्र्ौपाने      ० ९८४८२६२६२२ 
वातावरण 

सरसर्ाई तथा 
फवपद् 

व्र्वस्थापन 

सहार्क  पााँचौं १  ररक्त     १  वातावरण, 

सरसर्ाई तथा 
फवपद् 
व्र्वस्थापन 

 



 
 

उपशाखा सम्वन्िी 

स्वास््र् तथा 
सामाजिक 

फवकास शाखा 

िनस्वास््र् 
अलिकृत 

सातौ/
आठौं 

१ िनस्वास््र् 
अलिकृत पवन 
कुमार िामा 

    ० ९८४२८४१९४७ स्वास््र् सेवा 
प्रवाहका िालग 
समन्वर् तथा 
व्र्वस्थापन 

 

हेल्थ अलसस्टेन्ट  पााँचौ/ 

छैठौं 

१ ि.स्वा.लन. छैटौँ 
आइत िहादरु 
राई 

    ० ९८५२८४०९०९ 

प.हे.न. पााँचौ/ 

छैठौं 

१ लस.अ.न.लम.लन. 
छैटौँ हररमार्ा 
शे्रष्ठ 

    ० ९८४२९२८६७३ 

का.स.  १    सिुन ओझा  ० ९८६१०२७९६१ 

का.स.  १    सरस्वती 
तामाङ 

 ० ९८१५७२२३७१ 

सामाजिक 
सरुक्षा तथा 
पजिकरण 
उपशाखा 

सहार्क  पााँचौ १    कम््रू्टर 
अपरेटर पदम 
पररर्ार 

 ० ९८५1032715 सामाजिक 
सरुक्षा कार्यक्रम 
सञ्चािन 
कार्यफवलि, 

२०७५ 
िमोजिमका 
कामहरु 

 

पजिकरण सेवा 
इकाई 

MIS अपरेटर पााँचौं १    तारा राई  ० ९८६२८०५९२५ व्र्जक्तगत िटना दताय र 
सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रम 

िाई अनिाइन प्रणािीिाट 
दताय गनय सहर्ोग गने  

फर्ल्ड सहार्क चौथो १    रिु जिलमरे  ० ९८४२९९०३१५ 

फर्ल्ड सहार्क चौथो १    फवन्दा तामाङ  ० ९८६९३३२५५७ 

मफहिा 
िाििालिका 
तथा समाि 
कल्र्ाण 
उपशाखा 

मफहिा फवकास 
लनरीक्षक 

पााँचौं १ अलिकृत छैटौँ 
सररता तामाङ् 

    ० ९८४२९४०६०७ िाििालिका, अपाङ्ग 
र ज्रे्ष्ठ नागररक 
सम्िन्िी 

 

स.म.फव. 
लनरीक्षक  

चौथो १ स.म.फव.लन.सहार्
क चौथो कल्पना 
आचार्य  

    ० ९८४२९०५१२० 



 
 

कानून इकाई  पााँचौँ १ ररक्त     1  स्थानीर् कानूनहरु लनमायण 
र न्र्ाफर्क सलमलतको कार्य 
सम्पादनमा सहर्ोग 

जशक्षा, र्वुा तथा 
खेिकूद शाखा 

अलिकृत  नवौं/ 

दशौं 

१ ररक्त     १  मा.फव.तह सम्मको जशक्षा 
व्र्वस्थपन ,अनगुमन र 
लनर्मन अलिकृत  सातौ/

आठौं 
१  र्जणन्र िहादरु 

कटवाि 
    १ ९८४१११४८२३ 

प्रा.स. पााँचौं १ नारार्ण गोपाि 
ढकाि  

    ० 9842888852 

आलथयक फवकास, 

उद्योग तथा 
व्र्वसार् 
प्रवद्र्िन 
उपशाखा 

सहार्क पााँचौँ १ ररक्त      १  उद्योग तथा 
व्र्वसार् प्रवद्र्िन 
सम्वन्िी सिै काम 

 

का.स.    दोस्रा िहादरु 
काकी 

   0  

कृफि फवकास 
इकाई 

अलिकृत छैठौँ १ प्रा.स.सहार्क 
पााँचौ लभम 
िहादरु दिी 

    ० ९८५११६३३८० कृफि सेवा सम्वन्िी 
सिै काम 

 

सहार्क  चौथो १ ना.प्रा.स.सहार्क 
चौथो िी रेन्र 
तामाङ् 

    ० ९८५२०६११०३ 

पश ुफवकास 
इकाई 

अलिकृत छैठौँ १ अलिकृत छैठौं 
कृष्ण िहादरु 
काकी  

     ० ९८४२९८१८५४ पश ुसेवा सम्िन्िी 
सिै काम 

 

सहार्क  चौथो १ ना.प.स्वा.(प्रा.) 
सहार्क चौथो 
फहरा पररर्ार 

    ० ९८४९५०१५६३ 

सहार्क  चौथो १ ना.प.स्वा.(प्रा.) 
सहार्क चौथो 
प्रलमत मगर 

    ० ९८६२८५४५७१ 



 
 

कार्ायिर् 
सहर्ोगी 

 १    नरेन्र कुमार 
र्ादव 

 ० ९८६२९५५६९५ 

आलथयक प्रशासन 
शाखा 

िेखा अलिकृत  सातौ/
आठौं 

१ अलिकृत सातौं 
नरेश कटवाि 

    ० ९८५२८४१११२ आलथयक प्रशासन 
सम्िन्िी सिै काम 

 

िेखापाि पााँचौं १  सहार्क पााँचौ     
(िेखा) 
सजुशि शे्रष्ठ 

   ० ९८४२८५८२८२ 

सह िेखापाि  चौथो १ रािेन्र प्रसाद 
ढंुगाना 

     9852830672 

का.स.  १  रािन कुमार 
दाहाि 

   ० ९८६०६१५०१० 

आन्तररक िेखा 
परीक्षण इकाई 

आिेप सहार्क  पााँचौ  १ कोफपिा आचार्य       9862818387 आन्तररक िेखा 
परीक्षण सम्िन्िी 
काम 

 

रोिगार सेवा 
केन्र 

 

रोगार संर्ोिक  १ ररक्त     १  रोिगार सेवा 
सम्िन्िी 

 

प्राफवलिक पााँचौ     प्राफवलिक 
सहार्क इिर 
पोखरेि 

 0 ९८६९१८५९५६ 

 

२) वडा कार्ायिर्तर्य ः 

वडा न++Þ 
स्वीकृत दरवन्दी पदपूलतयको अवस्था 

सम्पकय  नम्िर जिम्मेवारी कैफर्र्त 

पद नाम तह 
पद 

संख्र्ा  

साफवक स्थानीर् लनकार् 
सेवा  करार अन्र् ररक्त 

स्थार्ी अस्थार्ी 
१ सहार्क(प्र.) चौथो १ अन्ि ुकटवाि     ० ९८४२९२८५६८ वडा सजचव 

 सहार्क (प्रा.) पााँचौं १ अलसस्टेन्ट सव इजिलनर्र 
सवुास रु्र्ाि 

    ० ९८६२६१०९६७ सहार्क (प्रा.) 

 कार्ायिर् सहर्ोगी  १    पूणय िहादरु शे्रष्ठ  ०  कार्ायिर् सहर्ोगी 
  



 
 

२ सहार्क (प्र.) चौथो १ अन्ि ुकटवाि      ० ९८४२९२८५६८ वडा सजचव 
  

 सहार्क (प्रा.)  चौथो १ अलसस्टेन्ट सव इजिलनर्र 
प्रकाश दाहाि 

    ० ९८६५४५३७५१  
  

३ 
 

 

सहार्क (प्र.) चौथो १ सहार्क चौथो 
सषु्मा िइुटेि  

    ० ९८४२९८७३६७ वडा सजचव  

 

सहार्क (प्रा.) पााँचौँ १ ररक्त     1   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १    ऋफिराम ओझा  ० ९८४२९४०७३०   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १     गीता खत्री  ०    

४ सहार्क (प्र.) चौथो १  वडा सजचव सहार्क 
चौथो (प्र.) चोिेन्र 
खलतवडा  

   ० ९८४२८९५५५९ वडा सजचव  

सहार्क (प्रा.) पााँचौ १    फटका प्र.दाहाि  ० 9842931165   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १     गोमा कटवाि  ० ९८६२८५१४७७   

५ सहार्क (प्र.) चौथो १  वडा सजचव  
सहार्क चौथो      
(प्र.) कृष्ण प्रसाद 
दाहाि 

   ० ९८६२८१५५१३ वडा सजचव  

सहार्क (प्रा.) चौथो १    ज्ञान िहादरु राइय  ० 9860447984   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १     ररता दाहाि  ० ९८४२८५९९५३   

६ सहार्क (प्र.) चौथो १ गोपाि िहादरु कटवाि      ० ९८६२८१५९५१ वडा सजचव   

सहार्क (प्रा.) चौथो  अलसस्टेन्ट सव इजिलनर्र 
सफवन राई 

     ९८४५४८३९७   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १    र्िु िहादरु मगर  ० ९८४०६६७६५६   

७ सहार्क (प्र.) चौथो १ रािेन्र कुमार खत्री      ९८४२९८१२७० वडा सजचव  

सहार्क (प्रा.) पााँचौ १ ररक्त  

 
   ० ९८४०५३०६६६   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १    कािी शेपाय  ० ९७४३०६८२५१   



 
 

८ सहार्क (प्र.) चौथो १ सहार्क चौथो (प्र.) 
िक्ष्मी आचार्य  

    ० ९८६२८६७७६५ वडा सजचव  

सहार्क (प्रा.) चौथो १ अलसस्टेन्ट सव इजिलनर्र 
पेम्वा लनङ्मा शेपाय 

    ० ९८४२९३४०६०   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १    कृष्ण गरुुङ्  ० ९८६७८१३७३१ 
  

९ सहार्क (प्र.) चौथो १ ररक्त     ० ९८४२८७१६५३ वडा सजचव  

सहार्क (प्रा.) चौथो १ अलसस्टेन्ट सव इजिलनर्र 
मनुा ढकाि 

    ० ९८६२८६५७३७ 
 

 

कार्ायिर् सहर्ोगी   १  प्रमे िहादरु खडका    ०    

कार्ायिर् सहर्ोगी  १    कल्पना 
िढुाथोकी 

 ० ९८४२८५८०२८ 
 

 

१० सहार्क (प्र.) पााँचौ १ अलसस्टेन्ट सव इजिलनर्र 
फटका प्रसाद िमिा 

    ० ९८६२९१७४६६ 
वडा सजचव 

 

सहार्क (प्रा.) चौथो १      १    

 कार्ायिर् 
सहर्ोगी 

 १    कफवता वास्तोिा 
(िमिा) 

 0 9861416189 
 

 

 

११ 

सहार्क (प्र.) चौथो १  सहार्क चौथो     
(प्र.) चडुामजण 
दाहाि 

   ० ९८४२९४१३२१ 
वडा सजचव 

 

सहार्क (प्रा.) पााँचौ १  खा.पा.स.टे. सहार्क 
चौथो ददि कुमार 
िढुाथोकी 

   ० ९८४२९३१२२५ 
सहार्क (प्रा.) 

 

कार्ायिर् सहर्ोगी  १    अनसुा काकी  
(वालनर्ा) 

 ० ९८६२६२९२३२  कार्ायिर् सहर्ोगी  

 

१२ 
सहार्क  (प्र.) पााँचौं १  सहार्क पााँचौँ (प्र.) 

सलुनता लनरौिा 
   ० ९८४९८१८४३१  वडा सजचव  

सहार्क (प्रा.) चौथो १  अलसस्टेन्ट सव 
इजिलनर्र रािेन्र 
कुमार शे्रष्ठ 

   ० ९८५२८४०८३६   

कार्ायिर् सहर्ोगी  १  पदम िहादरु मगर    ० ९८६२६०९५४२   



 
 

     ३) नगर प्रहरी सेवा इकाइय तर्य ः 

क्र.सं. नाम थर पद सम्पकय  नम्िर कैफर्र्त 
१ कामे शेपाय हवल्दार 9862506866 कमाण्डर 
२ भानिुक्ष्मी लगरी िवान 9845617894  
३ कौजशिा गरुुङ्ग िवान 9862865916  
४ गोकणय कुमार मगर िवान 9869808171  
५ फवमि वस्नेत िवान 9825727767  
६ समुन दाहाि िवान 9863917632  

 

 ४) र्ोहरमैिा संकिकहरुः 

क्र.सं. नाम थर कार्यक्षेत्र सम्पकय  नम्िर कैफर्र्त 
१ गोमा नेपािी वाडय नं.१२ को गणेश भैरवटोि के्षत्र ९८४२९२९४२५  
२ सीता भिेुि वाडय नं. ४ को रुम्िाटार क्षते्र   
३ इजन्दरा के.सी. वाडय नं. १२ को जि.स.स./नर्ााँििार के्षत्र ९८४०३१५०८४  
४ शारदा काकी वाडय नं.११ को रमाइिोडााँडा क्षेत्र ९८६३९१५५७८  
५ रत्न शोभा राइय वाडय नं.११ को रामििार क्षेत्र ९८२४७९२२२१  
६ कल्पना फविकमाय वाडय नं.११ को गोरुमारे के्षत्र ९८०४७५१८०९  

 

        



 
 

(ञ) नगर कार्यपालिका मातहतका वडा कार्ायिर्हरु र स्वास््र् संस्थािाट प्रदान गररन ेसेवा सम्वन्िी लिवरण (नागररक िडापत्र)  
 

क्र.सं. 
सेवा 

सफुविाको 
लिवरण 

सेवा लिनका िालग आवश्र्क प्रमाण कागि र प्रफक्रर्ा सेवा लिाँदा िाग्न ेशलु्क/दस्तरु 
सेवा लिन िाग्न े

समर् 

सेवा ददन े
जिम्मेवार 
पदालिकारी 

गनुासो सनु्न े
अलिकारी 

१ नाता प्रमाजणत  लनवेदक र लनिका के के नाताका को को साँग नाता 
प्रमाजणत गररनपुने हो ? सो सम्वन्िी लिवरण खिेुको 
लनवेदन 

 लनवेदक र नाता प्रमाजणत गररनपुने व्र्जक्तहरुवीच एक 
आपसमा नाता देजखने कागिात(नागररकता, 
िन्म/मतृ्रू्/फववाह दताय प्रमाण पत्र) को र्ोटोकफप 

 नाता प्रमाजणत गनुयपने सम्वजन्ित व्र्जक्तहरुको  
पासपोटय साइिको र्ोटो  २/२ प्रलत  

 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सरिलमन िझु्न 
सफकने 

 स्थानीर् प्रर्ोिन प्रलत प्रमाजणत 
रु.१००।– 

 वैदेजशक सेवाको पेन्सन नामसारी 
प्रर्ोिन प्रलत प्रमाजणत 
रु.४००।– 

 वैदेजशक अध्र्र्नको िालग प्रलत 
प्रमाजणत रु.५००।–  

१५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२ नागररकता 
लसर्ाररस 

 नागररकता लिनेको नाम, थर, वतन, िन्म लमलत र िाव ु
आमाको नाम समेत खिेुको लनवेदन  

 लनवेदकको  िाव ु, आमा वा आफ्ना िंशतर्य का तीन 
पसु्ता लभत्रको नातेदारको नेपािी  नागररकताको प्रमाण 
पत्रको र्ोटोकफप, 

 िन्म दताय प्रमाण पत्रको र्ोटोकफप, 

 फववाफहत मफहिाको हकमा पलत र आमािावकुो नगररकता 
प्रमाण पत्र र फववाह दताय प्रमाण पत्रको र्ोटोकफप, 

 फवद्याथीको हकमा िन्म लमलत उल्िेख भएको चाररलत्रक 
प्रमाण पत्रको र्ोटोकफप,  

 अन्र्त्रिाट िसाई सरी आएको भए िसाई सराई प्रमाण 
पत्रको र्ोटोकफप, 

 दवैु कान देजखने अटो साइिको र्ोटो ३ प्रलत 

 सियलमन िझु्न ुनपनेमा रु.१५०। 

 सियलमन िझु्न ुपनेमा रु.५००।– 

 

१५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 



 
 

३ नागररकताको 
प्रलतलिफप 
लसर्ाररस 

 लनवेदकको नाम, थर, वतन, िन्म लमलत, तीनपसु्ते 
लिवरण नागररकता लिएको लमलत खिेुको लसर्ाररस 

 दवैु कान देजखने अटो साइिको र्ोटो ३ प्रलत 

 फववाफहत मफहिा भएमा फववाह दताय प्ररमाण पत्र 

 िसाई सरी आएको भए िसाइ सराई दतायको प्रमाण 
पत्र 

 प्रलत लसर्ाररस रु. २००।- १५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

४ िहाि करको 
िेखािोखा 
लसर्ाररस 

 लनवेदन मागको लसर्ाररस 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 िहाि सम्झौता 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

५ िन्द िर 
तथा कोठा 
खोल्न 
रोहवरमा 
िस्न े

 आवश्र्क लिवरण खिेुको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
र्ोटोकफप 

 िहाि कर सम्झौताको लसर्ाररस 

 जिल्िा प्रशासन कार्ायिर्को पत्र 

 स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्को प्रलतलनलि 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– लनवेदन ददएको 
भोलिपल्ट 

वडा अध्र्क्ष वडा अध्र्क्ष 

६ मोही िगत 
कट्टाको 
लसर्ाररस गने 

 मोही िगत कट्टा गनुयपने लिवरण खिेुको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 िग्गािनी दताय प्रमाण पिुायको प्रमाजणत प्रलतलिफप 

 िग्गाको प्रमाजणत नापी नक्सा 
 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सियलमन िजुझने 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 



 
 

७ िर िग्गा 
करको 

िेखािोखा 
लसर्ाररस गने 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रलतलिफप 

 िर िग्गाको कर लतरेको प्रमाण रलसद 

 सो सम्वन्िी पषु्याई ददने अन्र् कागिहरु 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– २० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

८ िन्म लमलत 
प्रमाजणत गने 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्र र नावािखको 
हकमा िन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 िसाइाँ सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट  वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

९ व्र्ापार 
व्र्वसार् 

िन्द भएको 
लसर्ाररस 

 िन्द भएको व्र्वसार्को लिवरण खिेुको लनवेदन 

 नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 चाि ुआलथयक ििय सम्मको व्र्वसार् नवीकरण भएको 
प्रमाण 

 भाडाको िरमा व्र्वसार् सञ्चािन गरेको भए भाडा 
सम्झौता 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट  वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

१० व्र्वसार् 
सञ्चािन 
नभएको 
लसर्ाररस 

 व्र्वसार् सञ्चािन नहनुको कारण सफहतको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
र्ोटोकफप 

 व्र्वसार् दताय गरी चाि ुआ.व.सम्मको िालग 
नवीकरण गरेको प्रमाण 

 भाडाको िरमा व्र्वसार् गरेको भए भाडा सम्झौता 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट  वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

११ व्र्ापार 
व्र्वसार् हुाँदै 
नभएको 
लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रलतलिफप 

 स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 



 
 

१२ फववाफहत 
प्रमाणीकरण 
लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन  

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 फववाह दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 पेश भएको कागिातिाट प्रमाण नखिेुको अवस्थामा 
स्थिगत सियलमन 

 नगरपालिकािाई चाि ुआ.व.मा िझुाउनपुने कर 
दस्तरु चकु्ता गरेको रलसद 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

१३ अफववाफहत 
प्रमाणीकरण 
लसर्ाररस 

 लनवेदकको नाम, थर, वतन, िन्म लमलत र तीनपसु्ते 
लिवरण खिेुको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 पासपोटय साइिको दईु प्रलत र्ोटो 
 स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 
 नगरपालिकािाई चाि ुआ.व.मा िझुाउनपुने कर 

दस्तरु चकु्ता गरेको रलसद 

 प्रलत लसर्ाररस रु.५००– लनवेदन ददएको 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

१४ लनशलु्क वा 
सशलु्क 
स्वस््र् 

उपचारको 
लसर्ाररस गने 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन  

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 अस्पताििे ददएको रोग लनदान (पफहचान) पत्र 

 फवपन्नताको अवस्था खिेुको कुनै प्रमाण कागि भए 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट  वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

१५ अंरिेी 
भािामा गररने 
लसर्ाररस 

तथा प्रमाजणत 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 लसर्ाररसको व्र्होरा पषु्याई गने कागिातहरुको 
प्रलतलिफप 

 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सरिलमन िजुझने 

 प्रलत लसर्ाररस रु.५००।– सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

१६ िर पाताि 
प्रमाजणत गने 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 िरको नक्सा, नक्सा पासको प्रमाण 

 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

१७ व्र्जक्तगत 
लिवरण 

प्रमाजणत गने 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 लििर्साँग सम्वजन्ित अन्र् प्रमाण कागि भए 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

१८ िग्गािनी 
दताय प्रमाण 
पूिायमा िर 
कार्म गने 
लसर्ाररस 

 िर कार्म गरीपाउाँ भन्ने व्र्होराको लसर्ाररस 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 सम्वजन्ित िग्गाको िग्गािनी दताय प्रमाण पूिायको 
प्रलतलिफप 

 भवन लनमायण कार्य सम्पन्न प्रमाण पत्र 

 िग्गाको प्रमाजणत नापी नक्सा 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

१९ व्र्जक्तको 
नाम, थर, 

िन्म लमलत 
तथा वतन 

र्रक–र्रक 
भएको भए 
सो व्र्जक्त 

एउटै हो भन्ने 
लसर्ाररस 

 लनवेदकको तीनपसु्ते लिवरण सफहतको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 नाम, थर, िन्म लमलत तथा वतन र्रक भएको पफुि 
गने कागि प्रमाण 

 आवश्र्कता अनसुार स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

२० नाम, थर, 

िन्म लमलत 
संशोिनको 

लसर्ाररस गने 

 लनवेदकको तीनपसु्ते लिवरण सफहतको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 संशोिनको िालग पषु्याई ददने कागि प्रमाण 

 आवश्र्कताको अनसुार स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२१ िग्गािनी 
दताय प्रमाण 
पिुाय हराएको 
लसर्ाररस गने 

 लनवेदकको तीनपसु्ते लिवरण सफहतको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 िग्गािनी दताय प्रमाण पूिायको प्रलतलिफप भएमा 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२२ फकत्ता काट 
गनय लसर्ाररस 

गने 

 लनवेदकको तीनपसु्ते लिवरण सफहतको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकता प्रमाण पत्रको र्ोटोकफप 

 फकत्ता काट गररनपुने िग्गाको िग्गािनी दताय प्रमाण 
पिुाय र ब्िू फप्रन्ट नक्सा 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२३ संरक्षक 
प्रमाजणत(सं
स्थागत) 

 संस्थाको जचट्ठी 
 संस्था नवीकरणको लनस्सा,फविान र लनर्माविीको 

प्रलतलिफप 

 संस्थािे िर िहािमा लिएको भए िहाि सम्झौता 
 आवश्र्कताको आिारमा सरिलमन िझु्न सफकने 
 संरक्षक ददनेको नागररकताको प्रलतलिफप 

 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सरिलमन िजुझने 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२४ संरक्षक 
प्रमाजणत(व्र्
जक्तगत) 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 संरक्षक ददने र लिनेको नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।–

  
सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

२५ िीफवतसाँगको 
नाता प्रमाजणत 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 क–कस्को िीचमा नाता प्रमाजणत गने हो एक 
आपसमा नाता खलु्ने कागिात तथा नागररकताको 
प्रलतलिफप 

 नाता प्रमाजणत गररनपुने व्र्जक्तहरुको र्ोटो २÷२ प्रलत 

 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सरिलमन िजुझने 

 स्थानीर् प्रर्ोिन प्रलत प्रमाजणत 
रु.१००।– 

 वैदेजशक सेवाको पेन्सन नामसारी 
प्रर्ोिन प्रलत प्रमाजणत 
रु.४००।– 

 वैदेजशक अध्र्र्नको िालग प्रलत 
प्रमाजणत रु.५००।– 

सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२६ मतृकसाँगको 
नाता प्रमाजणत 
तथा सियलमन 
लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 मतृकसाँग नाता खलु्ने प्रमाण कागिको प्रलतलिफप 

 मतृकको मतृ्रू् दताय प्रमाण पत्र र नागररकताको 
प्रलतलिफप 

 मतृकका हकदारहरुको नागररकताको प्रलतलिफप 

 हकवािा नावािख भए िन्म दताय प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 िसाइाँ सरी आएको भए िसाइाँ सराई प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 हकदारहरुको पासपोटय साईिको र्ोटो ४/४ प्रलत 

 स्थिगत सियलमन मचुलु्का 

 स्थानीर् प्रर्ोिन प्रलत प्रमाजणत 
रु.१००।– 

 वैदेजशक सेवाको पेन्सन नामसारी 
प्रर्ोिन प्रलत प्रमाजणत 
रु.४००।– 

 वैदेजशक अध्र्र्नको िालग प्रलत 
प्रमाजणत रु.५००।– 

लनवेदन ददएको 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२७ िीफवत रहेको 
लसर्ाररस   

 व्र्जक्त स्वर्म ्उपजस्थत भई लनवेदन ददनपुने 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 दईु प्रलत पासपोटय साइिको र्ोटो 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

२८ हकवािा वा 
हकदार  

(पाररवाररक 
लिवरण) 
प्रमाजणत 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 हकवािा वा हकदार पषु्याई गने प्रमाण कागिहरु 

 स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 वैदेजशक पेन्सन नामसारी प्रर्ोिन 
रु.१०००।– 

 अन्र् प्रर्ोिन रु.१००।–

  

लनवेदन ददएको 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 



 
 

२९ नामसारी गनय 
लसर्ाररस गने 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 नामसारीका िालग पषु्याई गने प्रमाण कागि 

 स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 प्रलत लसर्ाररस रु.५००।– लनवेदन ददएको 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

३० िग्गाको हक 
सम्वन्िमा 
लसर्ाररस गने 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 हक पषु्याई गने प्रमाण कागि 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– लनवेदन ददएको 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

३१ उद्योग 
ठाउाँसारी गने 
लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 उद्योग दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 िर/िग्गा िहािमा लिई उद्योग सञ्चािन गरेको भए 
िहाि सम्झौताको प्रलतलिफप 

 चाि ुआलथयक ििय सम्मका िालग उद्योग नवीकरण 
भएको प्रमाण कागि 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

३२ आिारभतू 
फवद्यािर् 
खोल्नका 
िालग गररने 
लसर्ाररस 

 फवद्यािर् खोल्न गररएको लनणयर् उतार 

 गठुी अन्तरगत फवद्यािर् सञ्चािन गने भए शैजक्षक 
गठुीको फविानको प्रलतलिफप 

 िग्गा वा भवन भाडामा लिने भए कम्तीमा पााँच 
िियसम्मको िालग िर वा िग्गा िहािमा लिने गरी 
गररएको सम्झौता 

 प्रस्ताफवत फवद्यािर् क्षेत्रको शैजक्षक नक्सा 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।–    

 दशिाख सम्मको मूल्र्ांङ्कनमा 
रु.५००।- 

 दशिाख एकदेजख पच्चीस िाख 
सम्मको मूल्र्ांङ्कनमा रु.१०००।- 

 पच्चीस िाख एक देजख पचास 
िाख सम्मको मूल्र्ांङ्कनमा 
रु.२५००।– 

 पचास िाख एकदेजख एक करोड 
सम्मको मूल्र्ांङ्कनमा रु.५०००।– 

 एक करोडभन्दा मालथको 
मूल्र्ांङ्कनमा रु.७०००।– 

३३ िग्गा तथा 
िर मूल्र्ांङ्कन 
लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रलतलिफप 

 मूल्र्ाङ्कन गररनपुने िग्गाको िलनपूिायको प्रलतलिफप 

 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सियलमन मचुलु्का 

३० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

३४ फवद्यािर्को 
कक्षा थप 
लसर्ाररस 

 सम्वजन्ित फवद्यािर्को जचठी 
 हाि सञ्चालित कक्षासम्म सञ्चािनका िालग प्राप्त 

स्वीकृलत पत्रको र्ोटोकफप 

 िहािमा सञ्चािन गररएको भए िहाि सम्झौता पत्रको 
प्रलतलिफप 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

३५ अशक्त, 

असहार् तथा 
अनाथको 
पािनपोिणको 
िालग लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 व्र्होरा पषु्याई गने कागिात 

 स्थिगत सरिलमन मचुलु्का 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– लनवेदन ददएको 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

३६ वैवाफहक 
अंलगकृत 
नागररकता 
लसर्ाररस   

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 अंङ्गीकृत नागररकता प्राप्त गनय खोिेको स्पि आिार 

 साफवक मिुकुको नागररकता पररत्र्ाग गरेको वा 
पररत्र्ाग गनय कारवाही चिाएको पफुि गने प्रमाण 
कागि 

 फववाह दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 हािसािै जखचेको ३ प्रलत र्ोटो 
 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सरिलमन िजुझने 

 प्रलत लसर्ाररस रु.७००।– सरिलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 
लमनेट र 
सरिलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

३७ आलथयक 
अवस्था 
िलिर्ो वा 
सम्पन्नता 
लसर्ाररस 

 लसर्ाररसको िालग आवश्र्क आिार खिेुको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 िग्गािनी दताय प्रमाण पूिाय 
 अन्र् आर्स्रोत भए आर्स्रोत खलु्ने कागिात 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट  वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

३८ आलथयक 
अवस्था 
कमिोर वा 
फवपन्नता 
लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
र्ोटोकफप 

 आलथयक अवस्था कमिोर भएको पफुि गने अन्र् 
कागि भएमा 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १० लमनेट  वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 



 
 

३९ फवद्यािर् 
ठाउाँसारी गनय 
लसर्ाररस गने 

 सम्वजन्ित फवद्यािर्को पत्र 

 फवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृलत पत्रको र्ोटोकफप 

 िर िग्गा िहािमा लिएको भए िहाि सम्झौताको 
प्रलतलिफप 

 ठाउाँसारी गरी िाने र आउन ेवडा कार्ायिर्को 
सहमलत पत्र 

प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

४० िारा तथा 
फवििुी 
िडानको 
िालग 

लसर्ाररस 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप 

 नगरपालिकािाट पास गररएको नक्साको प्रलतलिफप 

 िग्गािनी दताय प्रमाण पूिायको प्रलतलिफप 

 प्रलत लसर्ाररस रु.५००।– १० लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

४१ प्रचलित 
कानून 
अनसुार 

प्रत्र्ार्ोजित 
अलिकार 

िमोजिमका 
अन्र् 

लसर्ाररस वा 
प्रमाजणत 

 लसर्ाररस मागको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकताको प्रलतलिफप 

 माग पषु्याई गने कागिातहरुको प्रलतलिफप 

 प्रलत लसर्ाररस रु.१००।– १५ लमनेट वडा सजचव र 
वडा अध्र्क्ष 

वडा अध्र्क्ष 

४२ उद्योग/व्र्व
सार् दताय 

 उद्योग/व्र्वसार् गररने िरको चारफकल्िाका िग्गाको 
फकत्ता नं. र चारै फकल्िाका सलिर्ारहरुको नाम, 

ठेगाना खिेुको लनवेदन, 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको र्ोटोकफप,  

 आफ्नै स्वालमत्वको िरमा उद्योग ÷व्र्वसार् गने भए 
िरिनीको िग्गािनी प्रमाण पूिायको र्ोटोकफप, 

 िहािको िर/िग्गामा व्र्वसार् गने हो भने 
िरिनीको िनीपूिाय, मिुरीनामा र िहाि सम्झौताको 

 िाफियक नवीकरण शलु्क वापतको 
रकम िरािर 

सियलमन िझु्न ु
नपनेमा १५ 

लमनेट र सियलमन 
िझु्नपुदाय 
भोलिपल्ट 

सम्वजन्ित 
वडाको वडा 

सजचव 

सम्वजन्ित 
वडाको वडा 
अध्र्क्ष 



 
 

प्रलतलिफप 

 लनवेदकको पासपोटय साईिको र्ोटो २ प्रलत 

 आवश्र्कताको आिारमा स्थिगत सियलमन मचुलु्का 
४३ िन्मदताय  वािक/वालिकाको िाि ुआमाको नागररकताको 

प्रमाणपत्र 

 सूचना ददने (पररवारको मूख्र् व्र्जक्त) को 
नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 अस्पतािमा िन्मेको भए अस्पताििे ददएको िन्म 
प्रमाण पत्र  

 नािािकको िाव ुवा आमािे सूचना र्ाराम भरी पेश 
गनुयपने । 

 ३५ ददनलभत्र दताय गरे शलु्क 
निाग्ने 

 ३५ ददन नािेपलछ रु.१००।– 

१५ लमनेट सम्वजन्ित 
वडाको वडा 

सजचव 

सम्वजन्ित 
वडाको वडा 
अध्र्क्ष 

४४ मतृ्र् ुदताय 
 

 मतृकको नागररकताको प्रमाण पत्र  

 नागररकताको प्रमाण पत्र  सफहत पररवारको मूख्र् 
व्र्जक्त कार्ायर्मा सपजस्थत भई सूचना ददनपुने । 

 ३५ ददनलभत्र दताय गरे शलु्क 
निाग्ने 

 ३५ ददन नािेपलछ रु.१००।– 

१५ लमनेट सम्वजन्ित 
वडाको वडा 

सजचव 

सम्वजन्ित 
वडाको वडा 
अध्र्क्ष 

४५ फववाह दताय  आ–आफ्नो नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र सफहत 
पलत पत्नी दवैुिना कार्ायिर्मा उपजस्थत भइ सूचना 
ददनपुने  

 दतायद्वारा फववाह भएको भए सो को प्रमाण पत्रको 
र्ोटोकपी समेत संिग्न हनुपुने । 

 ३५ ददनलभत्र दताय गरे शलु्क 
निाग्ने 

 ३५ ददन नािेपलछ रु.१००।– 

१५ लमनेट सम्वजन्ित 
वडाको वडा 

सजचव 

सम्वजन्ित 
वडाको वडा 
अध्र्क्ष 

४६ वसाइाँ सराई 
दताय 
 

 वसाइाँ सरी िाने स्थानको िग्गािनी प्रमाण पूिाय र 
नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 

 वसाइाँ सरी िाने पररवारका सदस्र्हरुको नाम थर, 

िरमूिीसाँगको नाता र िन्म लमलत सफहतको फववरण 

 िसाइाँ सरी आएको भए सरी आएको  गा.पा./न.पा.िे 
ददएको िसाइाँ सराई प्रमाणपत्रको प्रलतलिफप  

 मालथ उल्िेजखत कागिात सफहत पररवारको मूख्र् 
व्र्जक्तिे सूचना ददनपुने 

 ३५ ददनलभत्र दताय गरे शलु्क 
निाग्ने 

 ३५ ददन नािेपलछ रु.१००।– 

१५ लमनेट सम्वजन्ित 
वडाको वडा 

सजचव 

सम्वजन्ित 
वडाको वडा 
अध्र्क्ष 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

४७ सम्िन्ि 
फवच्छेद् 

 

 नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको र्ोटोकफप  

 अदाितको रै्सिा सफहत सरोकारवािा  व्र्जक्तिे 
सूचना ददनपुने 

 ३५ ददनलभत्र दताय गरे शलु्क 
निाग्ने 

 ३५ ददन नािेपलछ रु.१००।– 

१५ लमनेट सम्वजन्ित 
वडाको वडा 

सजचव 

सम्वजन्ित 
वडाको वडा 
अध्र्क्ष 

४८ अगाडी दताय 
गराएको 
व्र्जक्तगत 
िटना दताय 
प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिफप लिने 

 प्रलतलिफप माग गररएको लनवेदन 

 लनवेदकको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप 
 प्रलत गोटा रु.१००।– आिा िण्टा स्थानीर् 

पजिकालिकारी 
प्रमखु 

प्रशासकीर् 
अलिकृत 

४९ सामाजिक 
सरुक्षा 

कार्यक्रमअन्त
रगतको 

पररचर् पत्र 
लिन 

पररचर्–पत्र लिनका िालग दरखास्त ददन ुपने 

 आगामी आ.व.को र्ागनु मसान्तलभत्र उमेर(दलित ६० 
ििय र अन्र् िालत ७०ििय) पगु्ने लमलत उल्िेख गरी 
प्रत्रे्क िियको साउन १ देजख पसु मसान्तलभत्र वडा 
कार्ायिर्मा दरखास्त ददनपुने । 

 दरखास्तसाथ २ प्रलत पासपोटय साईिको र्ोटो र 
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप पेश गनुयपने 

 कुनै शलु्क दस्तरु निाग्ने उमेर पगु्ने 
लमलतको आगामी 
चौमालसकदेजख 
भत्ता पाउने  

वडा सजचव प्रमखु 
प्रशासकीर् 
अलिकृत  नागररकताको प्रलतलिफप 

 दरखास्तसाथ २ प्रलत पासपोटय 
साईिको र्ोटो 

 िाििालिकाको हकमा िन्म 
दतायको प्रलतलिफप 

 एकि मफहिािे सम्वन्ि फवच्छेद् 
दताय प्रमाण पत्र 

 फविवा मफहिािे पलतको मतृ्रू् 
दतायको प्रलतलिफप,  

 अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गता 
पररचर् पत्रको प्रलतलिफप (कुनै 
शलु्क दस्तरु निाग्ने) 

५०  पलतसंग सम्वन्ि फवच्देद् गरी वा फववाह नै नगरी िसेका ६० 
ििय उमेर पूरा भएका एकि मफहिाहरु,  

 पलतको मतृ्रू् भएका िनुसकैु उमेरका एकि मफहिाहरु  

 रातो रंगको अपाङ्गता अपाङ्गता पररचर्पत्र प्राप्त गरेको 
नागररकहरु 

 नीिो रंगको अपाङ्गता अपाङ्गता पररचर्पत्र  प्राप्त गरेका 
नागररकहरु 

 एक पररवारका दलित पररवारको एक आमािाट िन्मेका पााँचििय 
मनुीका िढीमा दईु िाििालिकहरु(आफ्नो प्रमाण कागि सफहत 
िफहिेसकैु दरखास्त ददन सफकने । िाििालिकाको हकमा िाव ु
वा आमािे दरखास्त ददनपुने)   

दरखास्त ददएको 
आगामी 
चौमालसकदेजख 
भत्ता पाउन े

वडा सजचव प्रमखु 
प्रशासकीर् 
अलिकृत 



 
 

(ट) स्वास््र् संस्थािाट उपिव्ि हनु ेसेवाहरु सम्वन्िी नागररक िडापत्रः 

नागररक िडापत्र 
क्र.सं. सञ्चािन गररन ेसेवा/कार्यक्रम स्थान ददन/िार/समर् सेवा 

शलु्क 

सेवाराही (िजक्षत समूह) जिम्मेवार 
कमयचारी 

१ 
खोप कार्यक्रमः 
▪ लि.लस.जि.                                     
▪ लड.फप.फट. हेपाटाइफटस िी./HIB/PCV 

▪ OPV/FIPV▪ दादरुा/रुिेिा                              
▪ फट.लड. िे.ई.   

खोप केन्रहरुः          

 सम्वजन्ित स्वास््र् संस्थािे तोके 
िमोजिम हनुे                  

 एक संस्थािे कम्तीमा 
तीनवटाखोप जक्िलनक सञ्चािन 
गनुयपने    

फवहान ११ ििेदेजख 
अपरान्ह ४ (प्रत्रे्क 
मफहनाको १०, ११र १२  
गते) 

 
 
 

लनशलु्क 

िन्मेदेजख २३ मफहना 
उमेरका िािवालिका 
तथा गभयवती मफहिाहरु 

हे.अ./ 
लस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.लम. 
 

२  पोिण कार्यक्रमः  

 ५ ििय मनुीका िच्चाको तौिअनगुमन 

 लभटालमन ए फवतरण र उपचार  

 परजिवी (िकुा) को रोकथाम तथा 
उपचार 

 रक्त अल्पताको रोकथाम तथा उपचार, 

पोिण जशक्षा 
 कुपोफित िाििालिका तथा गभयवती 
आमाहरुको पोिण जस्थलत लनदान तथा 
उपचार 

स्वास््र् संस्था, गाउाँिर जक्िलनक र 
खोप जक्िलनक 

 स्वास्थ संस्थामा फवदाको 
ददन िाहेक प्रत्रे्क ददन  

 गाउाँिर र खोप जक्िलनक 
सञ्चािन भएको ददन 

लनशलु्क िन्मेदेजख ५ ििय 
उमेरका िािवालिका र 
गभयवती, सतु्केरी 
मफहिाहरु   

हे.अ./ 
लस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.लम. 
 

३ िासप्रिास रोग (एकीकृत िािरोग 
व्र्वस्थापन)   

 िास, प्रिास रोगको लनदान/उपचार  

 स्वास््र् जशक्षा/प्रिेण सेवा 

स्वास््र् संस्था प्रत्रे्क ददनको फवहान १० 
ििेदेजख अपरान्ह ५ 
ििेसम्म(लिदाको ददन 
िाहेक) 

लनशलु्क िन्मेदेजख  ५ ििय 
सम्मका िािवालिकाहरु 

हे.अ./ 

लस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 

अ.न.लम. 

४ झाडा पखािा रोग (एकीकृत िािरोग 
व्र्वस्थापन) 

स्वास््र् संस्था प्रत्रे्क ददनको फवहान १० 
ििेदेजख अपरान्ह ५ 

लनशलु्क िन्मेदेजख  ५ ििय 
सम्मका िािवालिकाहरु 

हे.अ./ 
लस.अ.हे.व./ 



 
 

 झाडा पखािा रोगको लनदान/उपचार  

 पनुियिीर् झोि र जिंक चक्की लितरण                         

 स्वास््र् जशक्षा/प्रिेण सेवा 

ििेसम्म                             
(लिदाको ददन िाहेक)  

अ.हे.व./ 
अ.न.लम. 

५ पररवार लनर्ोिन कार्यक्रमः 
 अस्थार्ी सािन (कण्डम, फपल्स, लडपो 
इम््िान्ट/आई.र्.ुलस.लड. 

 स्थार्ी वन्ध्र्ाकरणको िालग प्रिेण  

 आवश्र्कताको आिारमा जशफवर तथा 
  स्र्ाटिाइट जक्िलनक सञ्चािन 

स्वास््र् संस्था प्रत्रे्क ददनको फवहान १० 
ििेदेजख अपरान्ह ५ 

 ििेसम्म                             
(लिदाको ददन िाहेक)  

लनशलु्क प्रिनन ्उमेरका मफहिा 
(१५ देजख ४९ ििय) 
तथा परुुि 

हे.अ./ 
लस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.लम. 

६ सरुजक्षत माततृ्व कार्यक्रमः (मात ृतथा 
नविात जशश ुस्र्ाहार) 

 पूवय प्रसूलत (गभयवती) सेवा 
 प्रसूलत (डेलिभरी) सेवा 
 उत्तर प्रसूलत (सतु्केरी) सेवा 
 परामशय तथा प्रिेण सेवा 
 आमािाई मात ृसरुक्षा चक्की लितरण 

 सतु्केरीिाई लभटालमन “ए” 

क्र्ा्सिुखवुाउन े

 नविात जशशिुाई १ िण्टालभत्रस्तनपान 
गराउने परामशय तथा प्रिेण  

स्वास््र् संस्था प्रत्रे्क ददनको फवहान १० 
ििेदेजख अपरान्ह ५ 
ििेसम्म (लिदाको ददन 
िाहेक)  

लनशलु्क गभयवती, सतु्केरी मफहिा 
तथा नविात जशश ु

हे.अ./ 
लस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.लम. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
७ रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रमः 

 क्षर्रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रम 

 खकार संकिन, परीक्षण तथा 
औिलिलितरण 

 कुष्ठ रोगको लनर्न्त्रण कार्यक्रम र 
औिलि लितरण  

स्वास््र् संस्था प्रत्रे्क ददनको फवहान १० 
ििेदेजख अपरान्ह ५ 
ििेसम्म(लिदाको ददन 
िाहेक)लनशलु्करोगी व्र्जक्त 

स्वास््र् 
संस्था 

प्रत्रे्क ददनको फवहान 
१० ििेदेजख अपरान्ह 
५ ििेसम्म(लिदाको 
ददन िाहेक)लनशलु्करोगी 
व्र्जक्त 

हे.अ./ 
लस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.लम. 



 
 

 औिो रोगको लनर्न्त्रण कार्यक्रम  

 रगत संकिन, परीक्षण 

 उपचार, स्वास््र् जशक्षा परामशय तथा 
प्रिेण 

८ स्वास््र् जशक्षा (सूचना तथा सञ्चार) 
कार्यक्रमः 
 स्वास््र् जशक्षा सामारी उत्पादन तथा 
लितरण 

 फवद्यािर्मा स्वास््र् जशक्षा सम्वन्िी 
कक्षा सञ्चािन 

 आमा समूहको िैठकमा स्वास््र् 
सम्वजन्ि छिर्ि 

 फवलभन्न समूहमा िनचेतना 
कार्यक्रमसञ्चािन 

 छापा सञ्चार माध्र्मिाट स्वास््र्सम्वन्िी 
सन्देशहरु प्रसारण 

स्वास््र् संस्था/मेिा पवय/फवद्यािर्  कार्ायिर्मा प्रत्रे्क ददनको 
फवहान १० ििेदेजख 
अपरान्ह ५ ििेसम्म(लिदाको 
ददन िाहेक) र अन्र् 
स्थानमा आवश्र्कताको 
आिारमा  

लनशलु्क सेवा लिन आउने 
व्र्जक्तहरु र द्यािर्का 
फवद्याथीहरु,आमा, फकशोर 
फकशोरी समूह तथा 
सवयसािारण 

हे.अ./ 
लस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.लम. 

९ उपचारात्मक सेवाः 
 लिरामीको स्वास््र् िााँच, उपचार, औिलि 
लितरण, प्रिेण र आकजस्मक उपचार सेवा 

स्वास््र् संस्था प्रत्रे्क ददनको फवहान १० 
ििेदेजख अपरान्ह ५ 
ििेसम्म (लिदाको ददन 
िाहेक) 

लनशलु्क लिरामी व्र्जक्त हे.अ./लस.अ.
हे.व./ 
अ.हे.व./अ.न
.लम. 

१० मफहिा स्वास््र् स्वर्मसेफवका कार्यक्रमः 
 सरुजक्षत माततृ्व, पररवार लनर्ोिन 
सम्वन्िी परामशय  

 एकीकृत िािरोग व्र्वस्थापन   
 मात ृतथा नव जशश ुस्वास््र् जशक्षा र 
सेवा 

 आमा समूहको मालसक िैठक सञ्चािन  
 राफिर् कार्यक्रम सञ्चािन र सहर्ोग 

प्रत्रे्क वडामा समदुार्को आवश्र्कताको 
आिारमा परामशय तथा सेवा 
र आमा समूहिे तोकेको  
ददन िैठक सञ्चािन 

लनशलु्क िन्मेदेजख ५ ििय 
उमेरका िाििालिकाका 
अफवभावक 

प्रत्रे्क 
वडाका 
मफहिास्वा
स््र् स्वर्म 
सेफवकाहरु 

११ र्ौनरोग तथा एच.आई.लभ./एड्स कार्यक्रमः 
 रगत िााँच, र्ौन रोगको लनदान,उपचार, 

स्वास््र् संस्था प्रत्रे्क ददनको फवहान १० 
ििेदेजख अपरान्ह ५ 

लनशलु्क रोगी व्र्जक्त तथा 
समदुार् 

हे.अ./लस.अ.
हे.व./ 



 
 

परामशय तथा प्रिेण  

 एच.आई.लभ./एड्स सम्वन्िी स्वास््र् 
जशक्षा 

ििेसम्म(लिदाको ददन 
िाहेक) 

अ.हे.व./अ.न
.लम. 

१२ महामारी लनर्न्त्रण कार्यक्रमः 
 महामारी सम्वन्िी सूचना संकिन,लनदान, 

 उपचार,परामशय प्रशेण तथा स्वास््र्जशक्षा 
 स्थानीर् प्रर्ासिाट समािान 
हनुनसकेकासमस्र्ाहरु समािानका िालग 
मालथल्िो लनकार्िाई िानकारी ददने । 

स्वास््र् संस्था तथा समदुार् महामारी रै्लिएको समर्मा लनशलु्क महामारी रै्लिएका 
क्षेत्रका िालसन्दा तथा 
लिरामीहरु 

डाक्टर तथा 
सम्वजन्ित 
क्षेत्रमा 
खफटएका 
स्वास््र्कमी
हरु 

१३ गाउाँिर जक्िलनक सेवाः 
 गभयवती सेवा, सतु्केरी सेवा, पररवार 
लनर्ोिनको अस्थार्ी सािन 
फवतरण,परामशय सेवा र स्वास््र् जशक्षा 
कार्यक्रम सञ्चािन,  

 ५ ििय मनुीका िािवालिकाको वफृि 
अनगुमन, िास प्रिास र झाडा पखािाको 
उपचार  

 र्ौन रोग तथा एच.आई.लभं./एड्स 
परामशय 

 सामान्र् प्राथलमक उपचार, प्रिेण सेवा 

गाउाँिर जक्िलनकहरुः सम्वजन्ित 
स्वास््र् संस्थािे तोके िमोजिम 
हनुेछ । 

फवहान १० ििेदेजख अपरान्ह 
४ ििेसम्म                  
प्रत्रे्क मफहनाको २० गते              
प्रत्रे्क मफहनाको २१ गते              
प्रत्रे्क मफहनाको २२ गते                           

लनशलु्क पररवार लनर्ोिन 
सम्वन्िी सल्िाह तथा 
सेवा लिन चाहने 
गभयवती, सतु्केरीमफहिा 
तथा ५ ििय 
मनुीकािािवालिकाहरु 

अ.न.लम.र 
अ.हे.व. 

 खोप केन्र र गाउाँिर जल्कलनक सञ्चािन हनुे स्थान र लमलत सम्वजन्ित स्वास््र् संस्थािे तोके िमोजिम हनुे । 

 सेवासाँग सम्वजन्ित कुनै गनुासो, उिरुी वा सझुाव राख्न ुपरेमा सम्वजन्ित स्वास््र् संस्थाका प्रमखु तथा नगरपालिकाको स्वास््र् संर्ोिक समक्ष राख्न सफकने ।   



 
 

(छ) लनणयर् गने प्रफक्रर्ा र अलिकारी तथा लनणयर् उपर उिरूी सनु्न ेअलिकारीः 
लनणयर् प्रफक्रर्ा लनणयर् गने अलिकारी लनणयर् उपर उिरुी सनु्न े

अलिकारी 
 शाखा/उपशाखाहरुमा पनय आएका लिजखत लनवेदन 

तथा गनुासाहरु उपरको सनुवुाई, कार्ायन्वर्न र प्राप्त 
पत्रहरुको िवार् तर्ार गने । 

 वडा कार्ायिर्मा पनय आएका लिजखत लनवेदन तथा 
गनुासाहरु उपरको सनुवुाई, कार्ायन्वर्न र प्राप्त 
पत्रहरुको िवार् तर्ार गने ।  

 प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृत 

 

 सम्वजन्ित वडाको 
वडा सजचव 

 

 नगर प्रमखु 

 
 

 सम्वजन्ित वडाको वडा 
अध्र्क्ष 

 

 

(ञ) सूचना अलिकारी र प्रमखुको नाम थर र पदः 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ण) र्स अवलिमा सूचना माग हनु आएको र उपिब्ि गराइएको सूचना सम्िन्िी फववरणः 
 १. सूचना माग भएको संख्र्ाः १  

 २. सूचना उपिब्ि गराइएको संख्र्ाः १ 

(त) नगरपालिकाको ऐन, लनर्म, कार्यफवलि तथा लनदेजशकाहरुको सूचीः 

(१) स्थानीर् ऐनहरुको सूचीः  

१. जशक्षा ऐन, २०७५ 

२. न्र्ाफर्क सलमलतको कार्य सम्पादन सम्िन्िमा व्र्वस्था गनय िनेको ऐन, २०७५ 

३. कर तथा गैरकर रािस्व िगाउने र उठाउने सम्वन्िमा व्र्वस्था गनय िनेको ऐन,२०७५ 

४. फवपद् िोजखम न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन गनय िनेको फविेर्क, २०७५ 

५. र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ 

६. फवलनर्ोिन ऐन, २०७५ 

७. आलथयक कार्यफवलि ऐन, २०७५ 

८. सहकारी ऐन, २०७५  

९. स्वास््र् तथा सरसर्ाई सेवा ऐन,२०७५ 

१०. प्रशासकीर् कार्यफवलि (लनर्लमत गने) ऐन, २०७५ 

११. पूवायिार ब्र्वस्थापन ऐन, २०७५ 

सूचना अलिकारीको: 
नाम: ससु्मा आचार्य 
पद: अलिकृत छैटौँ 
सम्पकय  नं. ९८५२८४३३३३ 

Email : acharyasusma66@gmail.com 

कार्ायिर् प्रमखुको: 
नाम:  फवनोद कुमार दाहाि 

पद:  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

सम्पकय  नं. ९८५२८२३१११ 

Email : bdahal2@gmail.com 

 



 
 

१२. अनाथ तथा िोजखमर्कु्त िाििालिकाका िालग सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रम (सञ्चािन कार्यफवलि), ऐन, 
२०७५ 

१३. आलथयक ऐन,२०७५ 

१४. कृफि व्र्वसार् प्रवियन ऐन, २०७५ 

१५. आलथयक ऐन, २०७७ 

१६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

१७. आलथयक ऐन, २०७८ 

१८. आलथयक ऐन, २०७९ 

१९. फवलनर्ोिन ऐन, २०७९ 

 (२) स्थानीर् लनर्माविीहरुको सूचीः 

१. नगर कार्यपालिकाको (कार्य फवभािन) लनर्माविी, २०७५ 

२. नगर कार्यपालिकाको (कार्य सम्पादन ) लनर्माविी, २०७५ 

३. नगरपालिकाको लनणयर् आदेश र अलिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यफवलि) लनर्माविी, २०७५ 

४. जशक्षा लनर्माविी, २०७५ 

५. सावयिलनक खररद लनर्माविी, २०७८ 

६. लसफिचरण नगरपालिकाको सावयिलनक खररद (पफहिो संशोिन) लनर्माविी, २०७९ 

७. नगर सभामा र कार्यपालिकामा रहने सलमलतको गठन तथा कार्य सञ्चािन लनर्माविी, २०७९ 
 

(३) स्थानीर् लनदेजशकाहरुको सूचीः 
१. फवज्ञापन कर लनदेजशका, २०७५ 

२. ििार अनगुमन लनदेजशका, २०७५ 

३. र्ोग सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन लनदेजशका, २०७५ 

४. कृिक समूह गठन तथा व्र्वस्थापन लनदेजशका, २०७५ 

५. र्वुा उद्यम फवकास कार्यक्रम सञ्चािन लनदेजशका, २०७७ 

६. फवपन्न एकि मफहिापरुुि का िालग आर्मूिक फक्रर्ाकिाप सञ्चािन लनदेजशका, २०७७ 

७. लसफिचरण नगरपालिकाको आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणािी लनदेजशका, २०७९ 
 

(४) स्थानीर् कार्यफवलिहरुको सूचीः 
1. स्थानीर् रािपत्र प्रकाशन सम्िन्िी कार्यफवलि, २०७५ 

2. उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्र्वस्थापन सम्वन्िी कार्यफवलि, २०७५ 

3. एर्.एम रेलडर्ो (व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यफवलि, २०७५ 

4. सेवा करारमा िनशजक्त िनशजक्त व्र्वस्थापन गने सम्िन्िी कार्यफवलि, २०७५ 

5. “ि” वगयका लनमायण व्र्वसार्ी इिाितपत्र सम्िन्िी कार्यफवलि 

6. नगर सभा सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन कार्यफवलि, २०७५ 

7. सरसर्ाई तथा र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन कार्यलिलि,२०७५ 



 
 

8. नगर कार्यपालिकाको िैठक सञ्चािन सम्वन्िी कार्यफवलि,२०७५ 

9. फवपद् व्र्वस्थापन कोि (सञ्चािन) कार्यफवलि, २०७५ 

10. अपाङ्गता भएका ब्र्जक्तको पररचर् पत्र लितरण कार्यफवलि, २०७५ 

11. आपतकािीन कार्य सञ्चािन केन्र सञ्चािन कार्यफवलि, २०७५ 

12. कृफि फवकास कार्यक्रम सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन कार्यफवलि, २०७५ 

13. टोि फवकास संस्था गठन तथा पररचािन कार्यफवलि, २०७५ 

14. सूचना प्रफवलि अलिकृतको छनौट परीक्षा सञ्चािन सम्िन्िी कार्यफवलि, २०७६ 

15. आलथयक सहार्ता प्रदान गने कार्यफवलि, २०७६ 

16. ििस्रोत उपर्ोग सम्िन्िी कार्यफवलि, २०७६ 

17. नगर प्रहरी सेवा सञ्चािन सम्िन्िी कार्यफवलि, २०७६ 

18. शैजक्षक गणुस्तर सिुार कार्यक्रम अनदुान फवतरण सम्िन्िी कार्यफवलि, २०७६ 

19. कोलभड – १९ संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा उपचार कोि सञ्चािन कार्यफवलि, २०७७ 

20. ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्र सञ्चािन कार्यफवलि, २०७६ 

21. वैकजल्पक प्रणािीिाट फवद्याथीको लसकाई सहिीकरण लनदेजशका, २०७७ 

22. िर िहाि कर व्र्वस्थापन कार्यफवलि, २०७७ 

23. व्र्वसार् कर व्र्वस्थापन कार्यफवलि, २०७७ 

24. वािवालिकाहरुको हक अलिकार संरक्षण तथा सम्वध्दयन सम्वजन्ि कार्यफवलि,२०७७ 

25. िैफङ्गक फहंसा लनवारण कोि(संचािन) कार्यफवलि,२०७७ 

26. करारमा जशक्षक तथा फवद्यािर् कमयचारी लनर्जुक्त सम्वजन्ि कार्यफवलि,२०७७ 

27. सामदुाफर्क फवद्यिर्हरूको िेखापरीक्षण कार्यफवलि,२०७७ 

28. वािक्िव र वािक्िव सिाि गठन तथा पररचािन कार्यफवलि,२०७७ 

29. संजक्षप्त िातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारजम्भक िातावरणीर् परीक्षण कार्यफवलि, २०७७ 

30. िािफवकास केन्रका सहर्ोगी कार्यकताय लनर्जुक्त सम्िन्िी कार्यफवलि-२०७७ 

31. लसदद्वचरण नगरपालिकाको नवीकरणीर्-वैकजल्पक उिाय कार्यक्रम संचािन कार्यफवलि,२०७७ 

32. कृिक पफहचान, िगीकरण तथा पररचर्पत्र फवतरण कार्यफवलि, २०७७ 

33. टााँगा/ररक्सा/अटो ररक्सा/इय-ररक्साको दताय, नवीकरण तथा लनर्मन गने कार्यफवलि,२०७७ 

 



 

 

 

 
    

‘‘हामी सबैको चाहना, समदृ्ध ससद्धद्धचरणको लासि दििो द्धिकासको योजना’’ 
 

आसथिक िर्ि ०७९।०८० को नीसि िथा कायिक्रम 

 
 

निरपासलकाका उपप्रमखुज्यू, 

निर सभाका सभासिज्यूहरु।  
 

यस निरपासलकाको िशौँ निर सभामा हाम्रो सनमन्त्रणालाई स्िीकार िरी पाल्न ु भएका निर सभाका 
सभासिज्यूहरु लिायि सम्पूणि महानभुािहरुमा ससद्धद्धचरण निरपासलकाको िर्ि बाट र मेरो व्यक्तििि िर्ि बाट 
हादििक स्िािि िथा सम्मान व्यि िििछु ।  
 

‘‘हामी सबैको चाहना, समदृ्ध ससद्धद्धचरणको लासि दििो द्धिकासको योजना’’ भने्न मूल नाराका साथ ससद्धद्धचरण 
निरपासलकाको निर प्रमखुको हैससयिले सम्मासनि सभा समक्ष आिामी आसथिक िर्ि ०७९।०८० को नीसि 
िथा कायिक्रम प्रस्ििु िनि पाउिा त्यन्त्ि िररि महशसु िरेको छु ।  
 

सििप्रथम संघीय लोकिाक्तन्त्रक िणिन्त्रा्मक राजनैसिक व्यिस्था प्रासिका लासि द्धिसभन्न चरणमा भएको 
जनआन्त्िोलन िथा शाक्तन्त्िपूणि आन्त्िोलनमा आफ्नो तमूल्य जीिनलाई बसलिान िने आिरणीय िीर शहीिहरुप्रसि 
उच्च सम्मान िथा हादििक श्रद्धाञ्जली तपिण िििछु । 
 

आन्त्िोलनका घाइिे र बेपत्ता नािररकहरुप्रसि उच्च सम्मान र पररिारप्रसि िद्धहरो सहानभुसूि प्रकट 
िििछु।कदिन पररक्तस्थसिहरुमा पसन ्याि र नेिृ् ि प्रिान िनुिहनुे आिरणीय तग्रज राजनीसिज्ञहरुप्रसि उच्च 
सम्मान व्यि िििछु। 
 

२०७२ साल आक्तिन २ ििे नेपालको संद्धिधान जारी भएपसछ िोस्रो पटक िैशाख ३० ििे संघीय 
लोकिाक्तन्त्रक िणिन्त्रा्मक प्रणालीको आधार स्िम्भको रुपमा रहेको स्थानीय िहको सनिािचन सम्पन्न भएको 
छ । यस सनिािचनलाई सनष्पक्ष, स्ििन्त्र, स्िच्छ र भय रद्धहि ििरमा सम्पन्न िनि योििान िनुिहनुे आम 
नािररक, राजनीसिक िल, स्थानीय प्रशासन, सरुक्षा सनकायका प्रमखुहरु, सनिािचन तसधकारी, मििान तसधकृि, 
कमिचारी एिं सरुक्षाकमीहरु लिायि सरोकारिाला सनकायहरुमा हादििक धन्त्यिाि ज्ञापन िििछु। 
 

द्धििि िईु िर्ििेक्तख द्धििभर रै्सलएको कोसभड–१९ महामारी तद्धहले सामान्त्य हुुँिै िएको छ । सबैको संयिु 
प्रयासबाट यस्िा महामारीका द्धिरुद्ध लड्न र ्यसबाट ससक्तजिि प्रसिकूल तिस्थाको सामना िनि सद्धकन्त्छ भने्न 
दृढ द्धििास राखेको छु । संक्रमण रोकथाम र सनयन्त्रणमा यस निरपासलकाले चालेका किमहरुमा 
तग्रपंक्तिमा रहेर सेिा िथा सरुक्षा प्रिान िनुि हनुे जनप्रसिसनसधहरु, स्थानीय प्रशासन, सरुक्षाकमी, स्िास््यकमी,  
 

निर प्रहरी, सरसर्ाइिकमी, एम्बलेुन्त्सका चालक िथा महामारी रोकथाम िथा सनयन्त्रणमा खद्धटने सम्पूणि 
कमिचारी, निरबासी िाजभुाई िथा दििी बद्धहनीहरुको उच्च प्रशंसा िििछु । सबैको तथक प्रयत्नको बाबजिु 
यस भयािह महामारीबाट िेश सभर र िेश बाद्धहर ज्यान िमुाउन ुहनुे नािररकहरुप्रसि भािपूणि श्रद्धाञ्जली तपिण 
िििछु। 
 

द्धिद्यमान पररिेश : 
 

एकै िर्िको योजना िथा बजेटबाट हाम्रा प्रसिबद्धिा पूरा नहनुे र यस निरपासलकाको आिसधक योजनाको 
तिसध समाि भएको हुुँिा आिामी आसथिक बर्िमा पञ्च िर्ीय योजना ियार िरी निर द्धिकासको एकीकृि 
दृद्धिकोण ियार िरी कायािन्त्ियन िनुिपने तिस्था रहेको छ। 
 
 



 

 

 
 
 

निरपासलकाको आन्त्िररक श्रोिको तिस्था कमजोर रहेकाले संघीय सरकार, प्रिेश सरकार र तन्त्य साझेिार 
सनकायबाट प्राि हनुे तनिुान र राजस्ि िाुँडर्ाुँड िथा सहलिानीबाट नै निरपासलकाको योजना सनभिर हनुे 
तिस्था रहेको छ।िथापी जनसरोकारका धेरै द्धिर्यहरुलाई सम्बोधन िनुिपने तिस्था रहेको छ। 
 

निरपासलकाका प्रशाससनक िरिन्त्िी धेरै ररि रहेको तिस्था छ। यसले निरपासलकाले ियार िरेको नीसि 
कायिक्रम कायािन्त्ियनमा पसन कदिनाई रहेको छ। 
 

 

िररएका मह्िपूणि प्रयास तिसर िथा चनुरिी : 
 

यस तक्तघ पूिािधार के्षरमा मह्िपूणि कायि भएका छन।् निरपासलकाको प्रशाससनक भिन र केही िडाहरुको 
भिन सनमािण कायि सरुु भएका छन।् निरपासलकाको क्षमिा द्धिकासका लासि प्रिेश सरकारसुँि सहलिानीमा 
कायि िनि सम्झरिा भएको छ।क्तशक्षा, स्िास््य र के्षरमा कायिहरु भएका छन।्प्रिेश सरकार र संघीय 
सरकारका सहकायिमा केही िूला बहिुर्ीय योजनाहरु सञ्चालन भएका छन।् केही योजनाहरुलाई सनरन्त्िरिा 
दिनपुने तिस्था छ। 
 

निरपासलका सञ्चालनका लासि कानूनी आधारहरु ियार भएका छन।्संस्थािि संरचना सनमािण भएको छ। 
संघीय प्रणाली तन्त्िरिि रहेर काम िनि प्रशासनयन्त्र केही मारामा भएपसन तभ्यस्ि भएको छ।द्धिििमा 
आिसधक योजना ियार भएर योजनािद्ध द्धिकासको थालनी भएको छ र नािररकहरुमा यसिारे जानकारी 
भएको जस्िा तिसरहरु छन।् 
 

आन्त्िररक आयको तिस्था कमजोर भएकोले कराधार बढाउन ुपने तिस्था छ।द्धिकासका साझेिारका रुपमा 
सलईन ेिैर सरकारी संस्थाहरुको सकृयिा बढाउन ुपने िेक्तखन्त्छ।िूलो जन तपेक्षालाई सीसमि श्रोि पररचालन 
िरी सम्बोधन िनुिपने र ियार भएका नीसि कायिक्रमलाई कायािन्त्ियन िनि तपूणि प्रशासनयन्त्र चनुरसिको रुपमा 
रहेको छ। 
 

हाल सम्मको उपलब्धी : 
 

धेरै जसो कायिक्रम र योजनाहरु सम्झरिा भएका छन।्राजस्िको लक्ष्य रु.२,५४,००,०००।- भएकोमा 
२०७९ जेष्ठ मसान्त्ि सम्ममा ९९ लाख पररचालन भएको छ जनु लक्ष्यको ३८.९७% हनु आुँउछ ।कूल 
बजेटको चालूिर्ि  ६९.१६% र पूुँजीिि िर्ि  ४९.१६% प्रििी भई कुल ६१.७७% द्धित्तीय प्रििी भएको 
छ।आयोजनाहरुको समापन पश्चाि ससंचाई, खानपेानी, सडकहरुको उपभोिा संख्या िृद्धद्ध भएको 
छ।मद्धहलाहरुको क्षमिा द्धिकास, बालद्धििाह द्धिरुद्धको सचेिना रै्सलएको, लैद्धिक द्धहंसा न्त्यूनीकरणको िर्ि  
केही हिसम्म प्रिसि भएको छ। 
 

निर सभाका सिस्यज्यूहरु, 
 

आिामी आसथिक िर्िको बजेट, नीसि िथा कायिक्रम िजुिमा ििाि मैले नेपालको संद्धिधान, स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४, संघ िथा प्रिेशबाट जारी भएका द्धिसभन्न ऐन, सनयमािली, सनिेक्तशका, कायिद्धिसध, पररपर िथा 
द्धिसभन्न समयमा प्राि सनिेशनहरु, निर सभाबाट पाररि भएका द्धिसभन्न ऐन िथा कायिपासलकाबाट पाररि भएका 
सनयमािली, कायिद्धिसध, सनिेक्तशका, आिसधक योजना, जनप्रसिसनसधको हैससयिले द्धिसभन्न कायिक्रम िथा स्थानहरुमा 
स्थलिि तिलोकन िरी व्यि िरेका प्रसिबद्धिा, नािररक समाजसुँिको छलर्लिेक्तख िडास्िर हुुँिै बजेट िथा 
कायिक्रम िजुिमा ससमसिसम्मका चरणमा भएका छलर्ल, द्धिसभन्न संघ/संस्था र सनजीके्षरिाट प्राि सझुाि िथा 
निर कायिपासलका बैिकमा भएका सनणियहरु र चनुािी घोर्णा परलाई मूख्य आधारको रुपमा सलएको छु । 
 

यसै सन्त्िभिमा आ.ि.०७९।०८० को बजेट, नीसि िथा कायिक्रमको उद्देश्य एिं प्राथसमकिा सनम्न तनसुार 
भएको व्यहोरा सम्मासनि सभा समक्ष प्रस्ििु िनि चाहन्त्छु। 



 

 

 

 

उद्दशे्यहरुुः 
1. संघीय िथा प्रिेश सरकारबाट प्राि हनुे तनिुान, निरसभर रहेका स्थानीय स्रोि साधन िथा राजिको 

पद्धहचान र पररचालन िरी निरको आसथिक समदृ्धद्ध हाससल िने, 

2. पयिटन के्षरको पूिािधार द्धिकास िरी आसथिक मेरुिण्डको रुपमा पयिटन क्षेरको प्रिद्धिन िने, 
3. सििसलुभ स्िास््य र िणुस्िरीय क्तशक्षामा निरिासीहरुको पहुुँचमा ससुनश्चििा प्रिान िने, 
4. निरिासीहरुको जीिनस्िर सधुार िनि आधारभिू आिश्यकिाहरुको पररपूसिि ििै िररबी न्त्यूनीकरणमा जोड 

दिन,े 

5. स्थानीय श्रोि, साधन, संघ संस्था िथा आम ससद्धद्धचरण निरिासीहरुको सहयोिमा भरसिक, सामाक्तजक र 
पूिािधार द्धिकासमा जोड  दिई निरपासलकालाई सम्मनु्नि  बनाउने । 

6. आिश्यिा तनसुारको पूिािधारको द्धिकास ििै निरपासलकाबाट प्रिाह हनुे सेिा सदु्धिधालाई सछटो छररिो 
बनाउन,े 
 

प्राथसमकिाहरुुः 
1. निरसभरको क्तशक्षा, स्िास््य, आिास र रोजिारी जस्िा आधारभिू मानिीय आिश्यकिा पररपूसिि  िने र 

्यस्िा क्षेरहरुको द्धिकास र प्रिद्धिन िने, 

2. कृद्धर्, पयिटन, जलस्रोि र घरेल ुउद्योिका के्षरमा पूुँजी पररचालन िने, 
3. आसथिक, भरसिक र सामाक्तजक पूिािधारको द्धिकास िरी समदृ्ध निरपासलका बनाउने तसभयानलाई िसि दिन 

कृद्धर् सडक, ससंचाई, जलद्धिद्यिु जस्िा के्षरहरुको सनमािण, द्धिकास र द्धिस्िार िने, 

4. सशुासन, पारिशीिा र जिार्िेहीिाको ससद्धान्त्िलाई आ्मसाथ िरी आम निरबासीलाई सछटो छररिो, 
िणुस्िरीय र पररणाममूखी सेिा प्रिान िने, 

5. जलिाय ुतनकूुलन, पयाििरणीय संरक्षण र द्धिपद् व्यिस्थापन िथा न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी कायिहरु िने, 

6. लैद्धिक समानिा र सामाक्तजक सरुक्षा सम्बन्त्धी कायिक्रम िने सञ्चालन िनि, 
7. ऐसिहाससक, परुािाक्त्िक, धासमिक र साुँस्कृसिक के्षरको संरक्षण िरी भार्ा, कला र साद्धह्यको संरक्षण र 

व्यिस्थापन िने । 
 

िाद्धर्िक नीसि िजुिमाको क्रममा तिलम्बन िररएका द्धिसध, पद्धसि िथा आधारहरुुः 
 

1. नेपालको संद्धिधानले पररलक्तक्षि िरेका सनिेशक ससद्धान्त्ि िथा नीसिहरु र स्थानीय िहको तसधकार के्षरसभर 
संद्धिधानको धारा ५७ (४), २१४ (२), २२१ (२) र २२६ (१) तन्त्िििि तनसूुची ८ र ९ मा व्यिस्था 
िररएका तसधकार के्षरहरु, निरपासलकाको आिसधक योजना, 

2. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यिस्थाहरु, 

3. िीिो द्धिकासका लक्ष्य िथा संघीय सरकारका योजनाको आधारपर, प्रिेश सरकारका योजनाको आधारपर र 
राद्धिय योजना आयोिले सनधािरण िरेका प्राथसमकिाका क्षरेहरु, 

4. िडास्िरीय योजना िजुिमा ससमसिको बैिक, द्धिर्यिि ससमसि र बजेट, कायिक्रम िथा योजना िजुिमा 
ससमसिको बैिक,   

5. राजि परामशि ससमसि िथा स्रोि तनमुान िथा बजेट ससमा सनधािरण ससमसिका सनणियहरु, 

6. पूिािधार द्धिकास र निरिासीका समसामाद्धयक मदु्दाहरु सामाक्तजक सरुक्षा, दििो द्धिकास, जलिाय ु पररिििन, 

द्धिपद् व्यिस्थापन, खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा, लैद्धिक सशिीकरण िथा समािेशी द्धिकास, बालमैरी र 
िािािरणमैरी, तपाििामैरी िािािरणको शृ्रजना, स्थानीय शासन, आधारभिू स्िास््य, ऊजाि संकट 
लिायिका तन्त्िर सम्बक्तन्त्धि द्धिर्यहरु। 

 
 
 



 

 

 
 

योजना िथा कायिक्रम छनरटका आधारहरुुः 
 

1. क्रमािि िथा निरका रणनीसिक योजना िथा कायिक्रमहरु, 

2. चेिना तसभिृद्धद्ध िराउने कायिक्रमहरु, 

3. आसथिक द्धिकाससुँि सम्बक्तन्त्धि कृद्धर्, पशपुालन, सडक,  पयिटकीय मािि, खानेपानी, आदि, 

4. स्िास््य र क्तशक्षाको िणुस्िरमा तसभबदृ्धद्ध हनुे कायिक्रमहरु, 

5. िसलि, तपाि, जेष्ठ नािररक, मद्धहला, द्धकशोर द्धकशोरी िथा बालबासलकाहरु लाभाक्तन्त्िि हनुे द्धकससमका 
कायिक्रमहरु, 

6. द्धिपद् जोक्तखम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी योजना िथा कायिक्रमहरु, 

7. िािािरण संरक्षण सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु, 

8. ऐसिहाससक पूरािाक्त्िक र पयिटन प्रिद्धिनलाई िडिा दिन ेकायिक्रमहरु।  
 

मासथ उक्तल्लक्तखि नीसििि उद्देश्य, प्राथसमकिा, द्धिसध िथा पद्धसिको आधारमा यस निरपासलकाबाट आिामी 
आ.ि. ०७९/०८० मा कायािन्त्ियन िररने बाद्धर्िक नीसि िथा कायिक्रम िेहाय बमोक्तजम हनुेछ। 

 

कृद्धर् िथा पश ुसेिाुः 
 

1. कृर्कहरुलाई सरल र सहज रुपमा सबउुँ, मल, प्रद्धिसध र नहर कूलो पोखरी ई्यादिको माध्यमबाट ससंचाई 
सदु्धिधा उपलब्ध िराइनेछ, 

2. सहकारी मार्ि ि कृद्धर् उ्पािन संकलन केन्त्रलाई व्यिक्तस्थि िररनेछ, 
3. कृद्धर् के्षरको उ्पािक्ि बदृ्धद्धका लासि यस के्षरको व्यािसायीकरण, याक्तन्त्रकीकरण र आधसुनकीकरण 

िररनेछ, 

4. निरके्षरमा रहेका तििुा कृर्कहरुको लिि ियार िरी सनजहरुलाई कृद्धर् िथा पशपुालन सम्बन्त्धी थप 
आिश्यक िासलमहरु दिई तििुा कृर्कको रुपमा पररचालन िने व्यिस्था िररनेछ, 

5. खाद्य सरुक्षाको लासि सबउुँ ससुनक्तश्चििा तसभयान तन्त्िििि कृद्धर्मा आ्म सनभिरिाका लासि िणुस्िरीय सबउुँ 
सबजनमा क्रमशुः आ्मसनभिर बनाउुँिै लसिनछे ।  

6. प्रािक्तणक मल र जैद्धिक सबर्ािीको उ्पािन िथा प्रयोिलाई प्रो्साद्धहि िरी रासायसनक मल र द्धिर्ािीको 
प्रयोिलाई कम िररिै लसिनछे, 

7. तन्नबाली िथा र्लरू्ल उ्पािन हनु ेजन्त्िरखानी, द्धििटुार, सल्लेरी, बेसिनी, िनािल,ु ज्यासमरे र ससिलपरु 
के्षरलाई िरकारी पकेट के्षरको रुपमा द्धिकास िरी िी के्षरमा उन्नि सबउुँ, िेनाि, प्रद्धिसध र मलको प्रयोिबाट 
‘एक िाउुँ एक कृद्धर् उ्पािन’ को नीसिलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 

8. सलची, काििी, खबुिजा, सनु्त्िला, मेिा, भईुकटहर, जनुार, आुँप र केरा जस्िा र्लरू्ल, बेसार, खसुािनी, तििुा 
जस्िा मसलाजन्त्य र िाजा सािपाि िथा िरकारी लिायिका नििेिाली उ्पािन क्षेरको पद्धहचान िरी 
नििेिाली, िरकारी िथा र्लरू्ल उ्पािन िनि उन्नि सबउुँ िेनाि िथा प्राद्धिसधक सहयोिलाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

9. बेमरसमी िरकारी उ्पािनलाई प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

10. मररीपालन िने कृर्कहरुलाई प्रो्साद्धहि िनि व्यिसाद्धयक मररीपालन िासलम सञ्चालन िररनेछ, 
11. बिुको आल ुउ्पािन, भण्डारण र बजार व्यिस्थापन िररनेछ,  

12. स्थानीय पशपंुक्षी संरक्षण, प्रिद्धिन र नश्ल सधुार कायिक्रमलाई द्धिस्िार िरी व्यिसाद्धयक पशपुालनका लासि 
पशपंुक्षी पकेट के्षर सनधािरण िररनेछ, 

13. व्यािसाद्धयक पशपुालन िने कृर्कहरुको छनरटका लासि रुज ु सूची (Check list) को आधारमा पद्धहचान 
िरी उ्पािन नसिजा बमोक्तजम सहयोि िने कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिइनछे, 

 



 

 

 
 

14. निरक्तस्थि मास ुपसलहरुको सनयसमि तनिुमन िने व्यिस्था िररनेछ, 
15. व्यिसाद्धयक रुपमा िररने िेमरसमी िरकारी खेसिका लासि संभाव्यिा र उपयिुिाको आधारमा ससंचाई 

सामग्रीहरु उपलब्ध िराइनछे, 
16. उन्नि जािका पशपुालन िने कृर्कहरुलाई प्रो्साहन िनि घाुँसबाली लिाउन सबउुँ सबजन उपलव्ध िराउन े

कायिक्रमको सनरन्त्िरिा दिइनछे, 
17. कृद्धर् पेशामा संलग्न िास्िद्धिक कृर्कहरुको ििीकरणका लासि कृर्क पररचयपर सबिरण कायि िाि ृ

सनकाय िथा सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्ियमा सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 

18. पशपुन्त्छीका महामारी रोि सनयन्त्रणको लासि खोप कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

19. ससद्धद्धचरण निरपासलकाको िडा नं १२ मा बधुिार र शसनिार सािाद्धहक रुपमा लाग्ने बजारमा पशपंुक्षी 
सबक्री द्धििरण िने कक्ष सनमािणमा िररनेछ । 

20. साना कृर्कहरुलाई प्रो्साद्धहि िनि हाटबजारमा लाग्ने करमा छुट दिन आिश्यक व्यिस्था समलाईन े छ। 
 

पयिटनुः 
1. निरपासलका के्षरको भरिोसलक द्धिद्धिधिा र द्धिकटिालाई पथृक र निीन पयिटकीय थलोको रुपमा द्धिकास 

िरी पयिटकलाई निरपासलका भ्रमणको लासि आकद्धर्िि िररनेछ, 

2. पयिटकीय पूिािधार द्धिकासमा सनजी के्षरको लिानी आकद्धर्िि िररनेछ,  

3. ऐसिहाससक स्थल ओखलढुिा, यिुकद्धि ससद्धद्धचरण शे्रष्ठको प्रसिमास्थल, स्रिापाकि , निरपाकि , भ्यू टािर, 

कडेंनीिढी, ककनी मक्तन्त्िर, िनािलकुो िधुपोखरी, रुम्जाटार िमु्बा, नसलडाुँडा, झाुँक्रीढुिा, द्धििटुक्सार, 

जन्त्िरखानी, शद्धहि स्मसृिपाकि , थामडाुँडा, चम्पािेिी, जानकुा िढी सद्धहिका धासमिक, साुँस्कृसिक क्षेरलाई 
निरको पयिटकीय  स्थलको रुपमा द्धिकास िररिै लसिनछे, 

4. साुँस्कृसिक, धासमिक, साहससक, कृद्धर्, स्िास््य िथा खेल पयिटन आकद्धर्िि िनि कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनछे, 
5. पयिटन प्रिद्धिनका लासि सनजी क्षेरहरुसुँि समन्त्िय िरी निरको पयिटकीय स्थलहरुमा केिलुकार सञ्चालन 

िनि सम्भाव्यिा तध्ययनको पहल िररनेछ। 
 

उद्योि िथा िाक्तणज्युः   
 

1. सनजी क्षेरको लिानी, उद्यमशीलिा र तनभुिलाई निरको आसथिक द्धिकासमा पररचालन िनि व्यिसायमैरी 
िािािरण सनमािण िररनेछ, 

2. निर के्षरमा उ्पािन भएका िस्िहुरुको प्रयोि बढाउन "आफ्नै उ्पािन आफ्नै उपभोि" तसभयान 
सञ्चालन िररनेछ, 

3. तलैची, बेसार, तििुा, लसनु, द्धटम्मरु, जसडबटु्टी लिायि िलुना्मक लाभ भएका िस्िहुरुको उ्पािन बदृ्धद्ध िरी 
आन्त्िररक माि पूसिि िनुिका साथै सनयािि िररनछे, 

4. निरपासलका क्षेरमा सम्भाद्धिि कच्चा पिाथिको पद्धहचान िरी ्यसमा आधाररि साना िथा घरेल ु उद्योि 
स्थापना िनि सनजी के्षरलाई प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

 

सहकारी िथा द्धित्तीय क्षरेुः 
1. कृद्धर्, उद्योि र सेिाको के्षरमा सहकारीको माध्यमबाट रोजिारी ससजिना िरी उ्पािन िृद्धद्ध िररने छ, 
2. प्र्येक िडामा १ मद्धहला सहकारी संस्था स्थापना िरी सञ्चालन िनि प्रो्साहन िररनछे, 
3. िैर सरकारी संस्था महासंघसुँि सहकायि िररनेछ र सहकारी संघ/संस्थाका पिासधकारी, कमिचारीहरुलाई 

सहकारी व्यिस्थापन िथा उद्यमशीलिा र द्धिकास सम्बन्त्धी िासलम दिने व्यिस्था समलाइने छ, 
4. कृद्धर्सुँि सम्बक्तन्त्धि सहकारी संस्थाहरुको संस्थािि क्षमिा द्धिकास िरी कायििक्षिा तसभिृद्धद्ध िररनेछ, 
5. निरके्षर सभरका सहकारी संस्थाहरुको लिि ियार िरी सनक्तष्क्रय सहकारी संस्थाहरुको ििाि खारेज िने 

िथा सकृय संस्थाहरुसुँि सहकायि िने प्रद्धक्रया तक्तघ बढाइनेछ । 
 



 

 

 
 

क्तशक्षाुः  

1. द्धिद्यालयहरूमा बालबासलकाहरूको सहभासििा र द्धिकास सम्बन्त्धी तसधकारको ससुनश्चििा ििै 
बालबासलकाप्रसि हनु े तमानिीय िण्ड द्धहंसा िवु्यििहार बालश्रम आदिलाई सनरु्साद्धहि एिं सनर्ेध िनि 
बालमैरी निरपासलका घोर्णा िनिका लासि योजना िजुिमा िरी आधार ियार िररनेछ, 

2. सामिुाद्धयक द्धिद्यालयलाई सूचना िथा प्रद्धिसध मैरी बनाउुँिै लसिने नीसि तनरुूप चालू आ.ि. िेक्तख द्धिद्यिुीय 
हाक्तजरी सञ्चालनमा ल्याई क्तशक्षक िथा कमिचारीको समयमा िथा सनयसमि उपक्तस्थसिको व्यिस्था समलाइन ेछ, 

3. द्धिद्याथी भनाि िरलाई शिप्रसिशि पयुािउन द्धिद्यालय भनाि तनिुमन िथा सहजीकरण कायिक्रम संचालन  

िररनेछ, 
4. द्धिद्यालयस्िरीय एकीकृि शैक्तक्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथािि IEMIS को पूणिरूपमा  सम्पूणि 

द्धिद्यालयहरुलाई सूचना भराई सोको कायािन्त्ियनमा ल्याउन पहल िररनेछ, 
5. क्तशक्षक द्धिद्यालय व्यिस्थापन ससमसि र द्धिद्याथीका क्लबहरु र तसभभािकहरुसुँि छलर्ल तन्त्िरद्धक्रया िरी 

द्धिद्यालयको शैक्तक्षक िणुस्िर िृद्धद्ध िनि सहजीकरण ििै तिाडी बढाइनछे, प्रारक्तम्भक बालसबकास िह िेक्तख 
नै मन्त्टेिरी द्धिसधद्वारा तग्रजेी माध्यमबाट तध्यापन िराउने िािािरण बनाउन प्रो्साद्धहि िररनेछ। 

6. द्धिसभन्न सरुिा रोि िथा भाइरस सम्बन्त्धी द्धिद्यालयस्िरमा सचेिनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन िने व्यिस्था 
िररनेछ, 

7. द्धिद्यालयमा तध्ययनरि छाराहरुका लासि सनशलु्क स्यासनटरी प्याड द्धििरणलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 
8. स्थानीय पाठ्यक्रमको सनमािण िरी पिन पािनको व्यिस्था िररनेछ, 
9. निरपासलकासभरका सामिुाद्धयक द्धिद्यालयमा सञ्चासलि प्राद्धिसधक धारको कक्षामा तध्ययन िने 

द्धिद्याथीहरुमध्ये तपाििा, िसलि र आदििासी/जनजासि, तसि द्धिपन्न िथा जेहेन्त्िार िीन जना द्धिद्याथी छनरट 
िरी परुस्कृि िररनेछ, 

10. द्धिद्याथी संख्या, शैक्तक्षक िणुस्िर, कायि सम्पािन मूल्याङ्कनको आधारमा द्धिद्यालय र क्तशक्षहहरुलाई प्रो्साद्धहि 
िने नीसिको तिलम्बन िररनेछ, 

11. दििा खाजा िापिको रकमिाट लक्तक्षि िििका द्धिद्याथीहरुलाई स्थानीयस्िरमा उपलब्ध हनुे खाद्यिस्िमुा 
आधाररि रही दििा खाजाको प्रिन्त्ध िने व्यिस्था िररनछे, 

12. नेपाल सरकारको िजेट ििव्य २०७९।०८० ले िरेको व्यिस्था र यस निरपासलकाको आसथिक स्रोि 
समेिलाई मध्येनजर िरी निर के्षरका सामिुाद्धयक द्धिद्यालयहरुमा कायिरि द्धिद्यालय कमिचारी िथा 
बालद्धिकास केन्त्रका सहयोिी कायिकिािहरुलाई थप सदु्धिधा उपलव्ध िराउने ब्यिस्था िररनेछ, 

13. सबै प्रकारका क्तशक्षण संस्थाहरुको सनयसमि तनिुमन र सबिररि बजेटको सनयमन िने प्रणाली स्थापना िरी 
प्रभािकारी रुपमा पररचालन िररनेछ, 

14. द्धिद्यालयमा क्तशक्षक द्धिद्याथी तनपुाि समलाउन आिश्यक पहल िररनेछ। 

15. ससु्ि मनक्तस्थसि भएका बालबासलकाका लासि आिासीय द्धिद्यालय सञ्चालन िनि आिश्यक पहल िररनेछ। 

 

स्िास््युः 
 

1. सामिुाद्धयक समसन तस्पिाल र निरपासलकाको साझेिारीमा समय समयमा स्िास््य उपचारका द्धिसभन्न 
कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ, 

2. द्धिसभन्न स्थानमा रहेका स्िास््य संस्थालाई व्यिक्तस्थि िररनेछ, 
3. स्िास््य  संस्थाहरुमा प्रयोिशाला सेिा संचालन िररनेछ, 
4. आधारभिू स्िास््य सेिामा आम नािररकको पहुुँच द्धिस्िार िरी सििसलुभ र िणुस्िरीय स्िास््य सेिा 

उपलब्ध िराइनछे, 

 



 

 

 
 

5. नेपाल सरकारले सन:शलु्क द्धििरण िनि िोकेको और्धी िथा और्धीजन्त्य सामानहरु निरपासलका तन्त्ििििका 
सबै स्िास््य संस्थाहरुबाट सहज रुपमा उपलब्ध हनुे व्यिस्थालाई सनरन्त्िरिा दिइनछे, 

6. पाुँच िर्ि मसुनका बालबासलकाको मृ् यूिर घटाउन सरुक्तक्षि मािृ् ि, क्तशश ुस्याहार, पोर्ण कायिक्रम र खोप 
सेिा थप प्रभािकारी बनाइनछे, 

7. िाउुँघर क्तक्लसनक सेिालाई थप प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन िररनेछ, 
8. शहरी स्िास््य केन्त्रहरुको सेिालाई प्रभािकारी र आिश्यकिाको आधारमा द्धिस्िार ििै लसिनेछ, 
9. रोि पद्धहचानका लासि स्थानीय स्िास््य संस्था मार्ि ि हाल सञ्चालन िररएको ल्याि सेिालाई सनरन्त्िरिा 

दिइनेछ र प्रभािकारीिाका आधारमा तन्त्य स्िास््य चरकीहरु मार्ि ि समेि सेिा सञ्चालन िने व्यिस्था 
समलाउुँिै लसिनछे, 

10. माि ृ मृ् यूिर घटाउन िभिििी मद्धहलालाई पोर्ण कायिक्रम, स्िास््य जाुँच र सरुक्तक्षि सु् केरी सदु्धिधा 
उपलब्ध िराइनछे, 

11. िसथिङ सेन्त्टरहरुमा हनु ेसरुक्तक्षि प्रसूसि सेिालाई प्रो्साहन िने र घरमा हनु ेप्रसूसि सेिालाई सनरु्साद्धहि 
िररनेछ, 

12. सने िथा नसने रोिको बारेमा जनप्रसिसनधीहरु, स्िास््यकमीहरु र मद्धहला स्िास््य स्ियं सेद्धिकाहरुबीच 
तन्त्िरकृया कायिक्रम सञ्चालनको व्यिस्था समलाइने छ, 

13. मद्धहला स्िास््य स्ियं सेद्धिकाको माध्यमबाट स्िास््य बीमा कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 
14. मद्धहला स्िास््य स्ियं सेद्धिकाहरुलाई दिइिै आएको प्रो्साहन रकमलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 

15. कोसभड–१९ महामारी व्यिस्थापनबाट प्राि तनभुि समेिका आधारमा स्िास््य प्रणालीमा आिश्यक सधुार 
िरी भद्धिष्यमा यस्िा महामारीको सामना िनि सक्षम र प्रभािकारी स्िास््य प्रणालीको द्धिकास िररनेछ, 

16. और्धीजन्त्य जडीबटुीहरुको तध्ययन िथा प्रयोि, योि क्तशक्षा र योि क्तशद्धिर कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

17. आयिेुि क्तचद्धक्सा पद्धसिको संरक्षण र प्रिद्धिन िररनेछ, 
18. तन्त्य संस्था िथा स्थानीय सनकायहरुको सहकायिमा शि िाहन सञ्चालन िनि पहल िररनेछ, 

 

मद्धहला, बालबासलका िथा ज्येष्ठ नािररकुः 
 

1. बालबासलका िथा द्धकशोर द्धकशोरीहरु लक्तक्षि तसिररि द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन िरी बरद्धद्धक द्धिकासमा जोड 
दिइनेछ, 

2. मद्धहला, बालबासलका, द्धकशोर द्धकशोरी, ज्येष्ठ नािररक र तपाििा भएका व्यक्तिहरुमा हनुे द्धहंसा तन्त््यका लासि 
सनरोधा्मक िथा उपचारा्मक द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन िररनेछ, 

3. लैद्धिकमैरी सूचक ियार िरी निरलाई लैद्धिकमैरी बनाउन पहल िररनेछ, 
4. सरोकारिालाहरुसुँिको सहकायिमा बालसबिाह, मानि बेचद्धिखन िथा ओसार पसार, लैद्धिक द्धहंसा, यरन द्धहंसा 

सनयन्त्रण सम्बन्त्धी द्धिसभन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ, 
5. लैसिक द्धहंसा न्त्यूनीकरण तसभयानमा सबै िडामा पररचासलि मनोसामाक्तजक कायिकिािहरुको सेिालाई 

सस․एम․सी․ नेपालको समन्त्ियमा सनरन्त्िरिा दिईनेछ, 
6. बालमैरी स्थानीय शासनको नीसिलाई कायािन्त्ियन िररनछे, 
7. मद्धहलाहरुको आसथिक रुपान्त्िरणमा टेिा पयुािउन मद्धहला सहकारी मार्ि ि साझा व्यिसाय सञ्चालनका लासि 

प्रो्साद्धहि िरी उद्यमक्तशलिा द्धिकासमा जोड दिईनेछ, 
8. तपाििा भएका व्यक्तिहरुलाई द्धिसभन्न िासलम प्रिान िरी क्षमिा तसभिृद्धद्ध िररनेछ। रोजिारीका तिसरमा 

पहुुँच द्धिस्िार िथा स्िरोजिारको तिसर ससजिना िररनेछ, 
 



 

 

 
 

9. िि आ․ि․ मा स्थापना िररएको ज्येष्ठ नािररक िथा दििासेिा केन्त्रको सञ्चालनलाई सनरन्त्िरिा दिई ज्येष्ठ 
नािररकहरुको सन:शलु्क स्िास््य परीक्षण, मनोरञ्जन िथा तनभुि आिान/प्रिानका थप कायिक्रमहरु 
सञ्चालनमा ल्याइनेछ, 

10. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय िथा सहकायिमा मनोसामाक्तजक समस्यामा परेका व्यक्ति लिायि आ्मा 
ह्याको बढ्िो प्रिृक्तत्तको कारण पत्ता लिाउन तनसुन्त्धाना्मक र सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन 
िररनेछ, 

11. ९० िर्ि मासथका ज्येष्ठ नािररकलाई परद्धिक आहार उपलब्ध िराउने कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिइनछे। 
 

संस्कृसि प्रिद्धिनुः 
 

1. निरका सबै जािजािी/समिुायहरुको आ–आफ्नो मरसलक भार्ा, संस्कृसि िथा परम्पराहरुको जिेनाि एिं 
साुँस्कृसिक पद्धहचानको संरक्षणका लासि पहल िररनेछ, 

2. सबै समिुायको धासमिक र सांस्कृसिक मूल्य र मान्त्यिाको सम्मान िने िािािरण सजृना िररने छ, 
3. कला र साद्धह्यको ससजिना िथा प्रिद्धिन िनि द्धिसभन्न कृयाकलापहरु सञ्चालन िने व्यिस्था िररनेछ ।  

 

खानपेानी िथा सरसर्ाईुः 
 

1. निरका सबै के्षरमा आिामी ३ िर्िमा स्िच्छ खानपेानीको सेिा उपलब्ध िराउन आिश्यक व्यिस्था 
िररनेछ, 

2. साििजसनक स्थलहरुको सरसर्ाई िथा संरक्षण कायिक्रम कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 
 

3. निरपासलकामा सञ्चासलि सहलिानी कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिन सम्बक्तन्त्धि सनकायमा पहल िररनेछ, 
4. सिरमकुामको खानेपानी द्धििरण प्रणालीलाई व्यिक्तस्थि रुपमा सञ्चालन िनि योजना बनाई कायािन्त्ियनमा 

ल्याइनेछ, 
5. सिरमकुाम र रुम्जाटार क्तस्थि खानेपानी उपभोिा ससमसिलाई निरपासलकाको मािहिमा ल्याइनेछ, 
6. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्ियमा खानेपानी महशलुको िर सनधािरण िने व्यिस्था समलाइनेछ । 

 

सामाक्तजक सरुक्षाुः 
 

1. बैंक मार्ि ि भिूानी हुुँिै आएको सामाक्तजक सरुक्षा भत्तालाई बैंकहरुसुँिको समन्त्ियमा थप सरलिा बनाई 
सबिरण िररनेछ,  

2. सामाक्तजक सरुक्षा कायिक्रम तन्त्िििि लक्तक्षि समूहका व्यक्तिहरुको मूल तसभलेखलाई MIS प्रणालीमा प्रद्धिि 
िरी सोही प्रणाली मार्ि ि नै नयाुँ नामििाि, निीकरण र लिि कट्टा िररनछे, 

3. तपाििा भएका व्यक्तिहरुका लासि उद्यमशीलिा र स्िरोजिारीको तिसरको िािािरण सजृना िररनछे, 

4. ज्येष्ठ नािररक स्याहार िथा हेरचाह केन्त्र, मनोरञ्जन पाकि , धासमिक िथा आध्याक्त्मक पाकि , खेलकूि मैिान 
क्रसमक रुपमा स्थापना िथा द्धिस्िार िररन।े 
 

यिुा िथा खेलकुिुः 
 

1. यिुामा नैसिकिा र चाररसरक िणु िथा तनशुासनको द्धिकास िरी पररिार, समाज र राज्यप्रसिको िाद्धय्ि 
बोध िराउने एिं श्रमको सम्मान िने संस्कारको द्धिकासका लासि आिश्यक द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
िररनेछ, 

2. निरस्िरीय खेलकूि कायिक्रम सञ्चलान िररनेछ, द्धिसभन्न स्थानमा खेलकूिलाई प्रो्साद्धहि िनि 
कभडिहलहरुको व्यिस्था िररनेछ। 

3. निरस्िरीय खेलकूि द्धिकास ससमसि ििन िरी द्धिसभन्न खेलको आयोजना िररनेछ, 
4. खेलकूि द्धिकासका लासि द्धिद्यालय िहिेक्तख नै योजनािद्ध कायिक्रम सञ्चालनको माध्यमबाट द्धिसभन्न द्धिद्याका 

निरस्िरीय खेलाडीहरुको टोली बनाउन पहल िररनछे। 



 

 

 
 

पूिािधार द्धिकासुः 
1. निरपासलकाको प्रशासकीय भिन सनमािणको लासि द्धिस्ििृ आयोजना प्रसििेिन (DPR) बमोक्तजम भिन 

सनमािणका लासि संघ र प्रिेश सरकार समक्ष तनिुान माि िररनेछ , 

2. निर िररिका आयोजनाहरु कायािन्त्ियन िनि संघीय र प्रिेश सरकार समक्ष तनरुोध िररनेछ , 

3. कायािलय भिन नभएका िडा कायािलयहरुको भिन सनमािणका कायि तिाडी बढाइनेछ  

4. खोप केन्त्र नभएका िडाहरुमा खोप केन्त्र भिनको व्यिस्था समलाईनेछ, 
5. निर क्षेरसभर सनमािण हनुे साििजसनक भिनका संरचनाहरु तपािमैरी बनाइनछे,  
6. द्धिसभन्न स्थानका घाटहरुलाई व्यिक्तस्थि िनि पहल िररनछे। 

 

 

सडक िथा पूल: 
 

1. निरपासलकामा सनमािण भईसकेका सडकहरुको सबिरण तद्यािसधक िरी आिश्यक स्थानहरुमा ममिि 
सम्भारको कायि सडक बोडि नेपाल लिायि तन्त्य िाि ृसनकायहरुसुँिको सहयोि र समन्त्ियमा िररनछे, 

2. निरपासलकाको केन्त्रिेक्तख सबै िडा कायािलयहरुको केन्त्र र निरका मूख्य व्यापाररक केन्त्रसम्म जोड्न े
सडकलाई बाहै्र मद्धहना सञ्चालनमा आउने िरी स्िरोन्निी िनि संघ र प्रिेशसुँि समन्त्िय िररनेछ, 

3. निर क्षेरसभर सनमािण भई सञ्चालनमा आएका पूलहरुको संरक्षणको लासि पहल िररनछे, 
4. झोलिुे पलु सनमािण कायिलाई सनरन्त्िरिा दिईनेछ, 
5. हालसम्म कायि सम्पन्न नभएका सडकहरुलाई क्रमािि रुपमा सम्पन्न िने, नयाुँ सडकको ट्रयाक खोल्न े

कामलाई सनरु्साद्धहि िने र परुाना सडकहरुको स्िरोन्निी िने नीसिलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 
6. निरपासलका के्षरमा थप सडक सनमािण िनुिपिाि सडक िरुुयोजना िथा द्धिस्ििृ आयोजना प्रसििेिन (DPR) 

लाई मखु्य आधार बनाइने छ, 
7. निरक्षेर सभर आिश्यक पने पक्की पूल सनमािणका लासि प्राथसमकिाका तधारमा संघीय र प्रिेश सरकारसुँि 

माि िररनेछ, 
8. निरपासलकाद्वारा सनमािण िररएको सडकले ओिटेको जग्िाको लिि कट्टा िनि आिश्यक पहल िररनेछ । 

 

ससंचाईुः 
 

1. ससंचाईका बहउुद्देश्यीय आयोजनाहरुलाई प्राथसमकिा दिईनेछ, 
2. सनमािण सम्पन्न भईसकेका ससंचाई प्रणालीहरुको ममिि सधुार एिम ् दििो व्यिस्थापनका लासि 

उपभोिाहरुको सहभासििा ससुनक्तश्चि िररनछे, 
3. आकाशे पानी संकलन, भण्डारण िथा प्रभािकारी उपयोिका द्धिसध द्धिस्िार ििै ससमान्त्ि कृद्धर् भसूम एिं 

पानीको न्त्यून स्रोि भएका के्षरमा थोपा ससंचाई प्रद्धिसध प्रयोिमा ल्याउन प्रो्साद्धहि िररनेछ। 

4. सखु्खा िथा खडेरीको प्रकोप बढी हनुे स्थानमा आकाशे पानी संकलन, आहाल र प्लाद्धिक पोखरी कायिक्रम 
सञ्चालन िरी जैद्धिक द्धिद्धिधिाको संरक्षण िनि पहल िररनछे, 

5. स्िीस सरकारको सहयोिमा निरके्षरमा सञ्चालन भइरहेको साना ससंचाई कायिक्रम (SIP) लाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ ।  

भिन िथा शहरी द्धिकासुः 
 

1. निरको मखु्य बजार लिायि तन्त्य सम्भाद्धिि बजारके्षरहरुमा सनमािण िररने भिनहरुलाई भिन मापिण्ड 
तनरुुप सनमािण िने िरी मार तनमुसि दिइनेछ, 

2. भिन सनमािण कायिमा संलग्न कासलिढहरुलाई संघ संस्थाहरुको समन्त्ियमा िासलमको व्यिस्था समलाइन ेछ, 
3. निरपासलकाले सञ्चालन ििै आइरहेको द्धिपन्नलाई "द्धटनको छाना" कायिक्रमलाई पररमाजिन सद्धहि सनरन्त्िरिा 

दिइनेछ, 
 



 

 

 
 

4. सिरमकुामको बस्िी द्धिकासलाई व्यिक्तस्थि िनि सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र सहकायिमा द्धिस्ििृ 
आयोजना प्रसििेिन (DPR) ियार िरी कायािन्त्ियन िररनछे। 
 

द्धिद्यिुुः 
 

1. सडकको भ-ूभािमा तिक्तस्थि द्धिद्यिु पोलको उक्तचि व्यिस्थापन िनि सम्बक्तन्त्धि सनकायसुँि समन्त्िय िररनछे, 
2. हालसम्म द्धिद्यिु सेिा नपिेुका स्थानहरुमा उच्च प्राथसमकिाका साथ केन्त्रीय द्धिद्यिु प्रसारण लाईन द्धिस्िार 

िनि पहल िरी सबै िडाका बस्िीहरुमा आिामी २ िर्ि सभर द्धिद्यिु द्धिस्िार िररसक्ने नीसि तिलम्बन 
िररनेछ, 

3. निरसभरका मह्िपूणि सडकहरुमा द्धिद्यिु िथा सरयि बक्तत्त जडान िने कायिलाई सनरन्त्िरिा दिईनछे । 
 
 

सञ्चार िथा सूचना प्रद्धिसधुः 
 

1. ल्याण्ड लाइन टेसलर्ोनको सदु्धिधा पगु्न बाुँकी िडाका केन्त्रसम्म ल्याण्ड लाइन टेसलर्ोन सेिा द्धिस्िार िनि 
पहल िररनछे, 

2. नािररकको सूचनाको पहुुँचका लासि निरसुँि सम्बक्तन्त्धि सूचना निरपासलकाको िेिसाइिट िथा परकार 
भेटघाट कायिक्रम िथा सूचना तसधकारीको माध्यमबाट माससक रुपमा साििजसनक िने व्यिस्थालाई 
सनरन्त्िरिा दिइनछे, 

3. सिै िडामा इन्त्टरनेट सेिाको क्षमिा द्धिस्िार िनि आिश्यक व्यिस्था िररनेछ, 
4. स्थानीय परपसरका िथा एर्.एम. रेसडयो सञ्चालनलाई प्रो्साहन िररनेछ, 
5. राद्धिय पररचयपर िथा पक्तञ्जकरण द्धिभािको सहयोिमा निर के्षरको सामाक्तजक सरुक्षा कायिक्रम िथा 

व्यक्तििि घटना ििाि प्रणालीलाई थप सदुृढीकरण िररनछे।    
 
 

िन िथा भ-ूसंरक्षणुः 
 

1. िनक्षेर सभर सडक सनमािण ििाि िािािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन िररएका सडकलाई प्राथसमकिा दिइनछे, 
2. साििजसनक स्थल, पाकि  िथा िनस्पसि उद्यान सनमािणका लासि आिश्यक जग्िा व्यिस्थापनको लासि पहल 

िररनेछ, 
3. िािािरणसुँि सम्बक्तन्त्धि सबर्यमा द्धिद्यालयस्िरमा सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन िने व्यिस्था िररनेछ, 
4. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र साझेिारीमा खाली र नािा जग्िामा िृक्षारोपण तसभयान संचालन िररनेछ, 

स्थानीय िन ऐन र सनयमािलीको िजुिमा िररनेछ। 

5. िडास्िरमा रहेका प्राकृसिक पोखरीहरुको संरक्षण र संिद्धिन कायिलाई तसभयानको रुपमा सञ्चालन िररनछे,  

6. रुराक्ष क्तचराइिो िूलो ओखिी, पाखनिेि, पाुँचऔले लिायिका मह्िपूणि िथा उच्च मूल्यांकनयिु िनस्पसि 
र जसडबटुीको व्यिसाद्धयक उ्पािन प्रशोधन प्रमाणीकरण र बजारीकरण िनि प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

7. सामिुाद्धयक िन उपभोिा महासंघसुँि सहकायि िररनेछ। 
 
 

भ-ूिथा जलाधार संरक्षणुः 
 

1. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र साझेिारीमा जलाधार संरक्षण र संिद्धिन सम्बन्त्धी द्धक्रयाकलापहरु 
सञ्चालन िरी प्राकृसिक स्रोिहरु माससने िथा प्रभाद्धिि हनुे कायिक्रमलाई सनरु्साद्धहि िररनेछ, 

2. सरोकारिालाहरुसुँि िथा हाल यस क्षरेमा कायिरि द्धिसभन्न सनकायको समन्त्िय र सहकायिमा भ-ूक्षय 
सनयन्त्रण सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ, 

3. भ ूिथा जलाधार संरक्षणका लासि संघ प्रिेश र सम्िक्तन्त्धि सनकायको पहलमा िररनछे । 

 
 
 



 

 

 

 

जलिाय ुपररिििनुः 
 

1. निरक्तस्थि सबै िडाहरुमा जलिाय ुपररिििन सम्बन्त्धी सचेिनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनछे, 
2. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र सहकायिमा जलिाय ुपररिििन तनकूुलन सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन 

िररने छ । 
 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापनुः  
 

1. र्ोहर उ्पािकले कर सिनुि पििछ भने्न ससद्धान्त्ि बमोक्तजम  संयन्त्र ियार िरी सचेिना तसभयान सञ्चालन 
िररनछे, 

2. र्ोहर ििीकरण िरी निरपासलकाले सलजमा सलएको जग्िामा व्यिस्थापन िने िथा “आफ्नो िाउुँ आरै् 
सर्ा िरौँ” तसभयानलाई प्रभािकारी रुपमा कायािन्त्ियन िररनेछ, 

3. निरक्षेरमा प्लाद्धिक िथा सससाजन्त्य िस्िहुरुको संकलनको व्यिस्थापन िरी जथाभािी प्लाक्तस्टक िथा 
सससाजन्त्य िस्िहुरु र्ाल्ने प्रिृक्तत्तलाई रोक लिाइनेछ, 
 

द्धिपद् व्यिस्थापनुः 
 

1. निरस्िरीय द्धिपद् व्यिस्थापन ससमसिलाई थप द्धक्रयाक्तशल िराईने छ, 
2. निर के्षरसभर भरसिक पूिािधारहरु सनमािण ििाि िािािरणीय र प्राकृसिक स्रोिहरुमा पनि सक्ने प्रभाि 

न्त्यूनीकरण िने नीसिलाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 
3. निरपासलकामा आपिकासलन कायि सञ्चालन केन्त्र प्रभािकारी बनाइनेछ, 
4. निर द्धिपद् पूििियारी िथा प्रसिकायि योजनालाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनछे, 
5. जलिाय ुपररिििन तनकूुलन िथा द्धिपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्धी सचेिनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ, 
6. द्धिपद् न्त्यूनीकरण र जोक्तखममा रहेकाहरुको उद्धारको लासि निरपासलकामा उपलब्ध जनशक्ति, सामाग्री र 

द्धिपद् व्यिस्थापन कोर्को पररचालनको माध्यमबाट ि्काल उद्धार िने व्यिस्था िररनेछ,  

7. द्धिपि व्यिस्थापनका आिश्यक सामग्रीहरुको उक्तचि व्यिस्थापन िररनेछ,  

8. द्धिपि व्यिस्थापनमा कायिरि जनशक्तक्त्तहरुलाई लिि संकलन िरी द्धिपि पूिि ियारी र  प्रसिकायिका लासि 
 पनुिािजिी िासलम दिइनछे, 
 

मानि संशाधन द्धिकास िथा संस्थािि क्षमिा द्धिकासुः 
 

1. कायािलयको प्रिेशद्धारमा कायािलय तन्त्ििििका शाखा, उपशाखाहरुको पद्धहचान र सम्िक्तन्त्धि शाखा, 
उपशाखाहरुबाट उपलब्ध हनुे सेिा सदु्धिधाहरुको बारेमा सेिाग्राहीलाई पूिि जानकारी दिन े सूचना बोडि 
राक्तखनेछ, 

2. नािररक बाडापरलाई तद्यािसधक िरी व्यिक्तस्थि िररनछे, 
3. सशुासन, पारिक्तशििा र जिार्िेद्धहिाको प्र्याभसूि दिनका लासि सञ्चालन िररन े साििजसनक सनुिुाई, 

सामाक्तजक परीक्षण, आिसधक समीक्षा िथा तनिुमन कायिक्रमलाई थप प्रभािकारी बनाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

4. आन्त्िररक लेखापरीक्षण िथा िाद्धर्िक लेखापरीक्षणबाट औलं्याइएका बेरुजलुाई यथा समयमा र्छियरट िने 
र प्राि सझुाि िथा प्रसिद्धक्रयाहरुलाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 

5. PLGSP सुँिको साझेिारीमा सशुासन िथा क्षमिा द्धिकास सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनछे,  

6. निरके्षरमा सञ्चालन िररन े सबै प्रकारका आयोजना िथा कायिक्रमहरुको तनिुमन एकीकृि रुपमा 
िररनेछ, 

7. िडास्िरीय बजेट िथा कायिक्रम तन्त्िििि सञ्चालन िररने कृद्धर् िथा पशसेुिा सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु यस 
कायािलय मािहिको सम्बक्तन्त्धि शाखासुँिको समन्त्ियमा मार सञ्चालन िररनेछ, 

 



 

 

 
 
 

8. समिुाय स्िरमा कानूनी क्तशक्षाका कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ,  

9. संघीय िथा प्रिेश मन्त्रालय तन्त्ििििका कायािलयहरुबाट यस निरके्षरसभर सञ्चालन हनुे द्धिकास सनमािण 
िथा तन्त्य सेिा प्रिाहका कायिक्रमहरु कायािन्त्ियनको क्रममा निरपासलका सुँिको समन्त्ियमा सञ्चालन 
िने व्यिस्था समलाइनेछ, 

10. निर कायिपासलका र िडा कायािलयमा कायिरि कमिचारीहरुलाई आधारभिू िथा क्षमिा तसभिदृ्धद्ध सम्बन्त्धी 
िासलम सञ्चालन िरी थप क्तजम्मेिार र जिार्िेही बनाइनछे, 

11. निर प्रहरी सेिालाई थप प्रभािकारी िनाइनेछ, 
12. द्धिसभन्न NGO/INGO हरुबाट निर क्षेरमा सञ्चालन िने कायिक्रमहरु निरपासलकाको समन्त्िय र 

स्िीकृसिमा मार सञ्चालन िने व्यिस्था िररनेछ, 
13. निरपासलकाको क्षेरसभर सबै सनकायबाट सञ्चासलि द्धिकास सनमािणका योजनाहरु निरपासलकासुँिको 

समन्त्ियिाट मार सञ्चालन िनि दिइनेछ । 
 

राजि पररचालनुः 
 

1. करको िायरालाई पनुरािलोकन िरी द्धिस्िार िने र करको िरलाई पररमाजिन िरी लािू िररनेछ, 
2. निरपासलकाले संकलन ििै आइरहेको कर िथा िस्िरुको सम्िन्त्धमा करिािाहरुलाई लक्तक्षि िरी  

करिािा क्तशक्षा कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ, 
3. निर क्षेरसभर सञ्चालनमा आएका र आउने प्र्येक बैंक,  द्धित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लिायि द्धिसभन्न सनजी 

के्षरिाट सञ्चासलि संस्थाहरुको ि्याङ्क तद्यािसधक िरी करको िायरामा ल्याउने कायिलाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

4. सनजी िथा सरकारी सनकायलाई घर िहालमा दिने घरधनीहरुलाई घर िहाल करको िायरामा ल्याइनछे, 
5. साना िथा घरेल ुउद्योिमा ििाि िरी व्यिसाय सञ्चालन िने उद्यमीहरुलाई निरपासलकामा समेि व्यिसाय 

ििाि िथा निीकरणका लासि सम्बक्तन्त्धि सनकायसुँि समन्त्िय िररनछे, 
6. सामिुाद्धयक िन उपभोिा महासंघसुँि सहकायि िरी कर पररचालन बढाईनेछ। 

7. सबै िडािाट राजस्ि संकलनको सेिा उपलव्ध िराउिै लसिनेछ, 
 

द्धित्तीय व्यिस्थापन िथा द्धित्तीय जोक्तखम न्त्यूनीकरणुः 
 

1. आय-व्ययको लेखा र खररि प्रणालीलाई थप व्यिक्तस्थि, प्रभािकारी र पारिशी बनाईने छ, 
2. द्धिकास आयोजनाहरुको िेक्कापट्टा समयमै िने िथा द्धिद्यिुीय बोलपर (E-Biding) लाई प्राथसमकिा दिइनछे, 
3. एक पटक स्िीकृि भैसकेको बाद्धर्िक कायिक्रमलाई तसिआिश्यक परेमा बाहेक सोही आ.ि. मा संशोधन 

िने पररपाटीलाई सनरु्साद्धहि िररनेछ, 
4. द्धिििको बेरुजलुाई र्छियरटको िायरामा ल्याई र्छियरट िनि र बेरुज ुसनयन्त्रण िरी शून्त्य बेरुजकुो नीसि 

कायािन्त्ियन िनि आन्त्िररक लेखा परीक्षण िथा आसथिक कारोिारसुँि सम्िक्तन्त्धि तसधकारीलाई क्तजम्मेिार 
बनाउनकुा साथै शून्त्य पेश्की एिं शून्त्य बेरुज ुनीसि तिलम्बन िररने छ, 

5. निरपासलकालाई प्राि कन्त्टेन्त्जेन्त्सीबाट भएका खचिको छुटै्ट तसभलेख राने  ेव्यिस्था िररनेछ, 
6. साििजसनक खचिलाई पारिशी, जिार्िेही, द्धििसनीय र पूिि तनमुान योग्य बनाइनछे, 
7. द्धित्तीय तनशुासन कायम िनि समिव्यद्धयिा र िणुस्िरलाई उच्च प्राथसमकिा दिईने छ, 
8. सनरन्त्िर रुपमा िदृ्धद्ध हुुँिै िएको चाल ुखचिलाई न्त्यूनीकरण िने उपाय तिलम्बन िररने छ । 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

श्रम र रोजिारुः 
1. स्थानीय सरकारले सञ्चालन िने योजना िथा कायिक्रममा प्र्यक्ष रोजिारी र िररबी सनिारणमा सहयोि 

पयुािउन े कायिक्रमलाई प्राथसमकिा दिईनेछ, 
2. सरोकारिालाहरुसुँिको साझेिारीमा निरपासलका के्षरसभर सम्भाद्धिि रोजिारीका क्षेरहरु पद्धहचान िरी 

रोजिारी शृ्रजना िनि पहल िररनेछ, 
3. कोसभड १९ को प्रभािका कारण रोजिारीको तिसर िमेुका िथा सोही कारणबाट िैिेक्तशक रोजिारीबाट 

र्द्धकि एकाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजिार कायिक्रमसुँि आिद्ध िराई तल्पकासलन रोजिारीको व्यिस्था समलाइने 
छ, 

4. िक्ष श्रसमक, कामको सम्मान, उपयिु पाररश्रसमक र सामाक्तजक संरक्षण सद्धहिको श्रम व्यिस्थापनको 
नीसिलाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 

5. स्थानीय श्रोि साधनको तसधकिम उपयोि, िक्ष जनशक्ति सनमािण, िासलम र क्षमिा द्धिकास िथा उद्यमशील 
िािािरण सनमािण िरी रोजिारीको ससजिना िनि पहल िररनेछ, 

 

6. बेरोजिार यिुाहरुलाई लक्तक्षि िरी घरेल ुिथा साना र मझरला एिम ्उ्पािनमूलक उद्योि स्थापना िरी 
सञ्चालन िनि प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

7. निर के्षरमा बालश्रम सनर्ेधका लासि सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन िररनछे । 
 

 

संस्थािि सशुासन : 
 

१. संस्थािि सशुासन तसभिृद्धद्ध िनि जनप्रसिसनसध िथा कमिचारीहरुको क्षमिा तसभिृद्धद्धका लासि िासलम 
कायिक्रम संचालन िररनेछ, 

२. सेिा प्रिाहलाई पारिशी र जिार्िेद्धह बनाउन उजरुी सनेु्न, साििजसनक सनुिुाई िने जस्िा कायिक्रमहरु 
संचालन िररनछे, 

३. द्धिर्यिि शाखाहरुलाई जिार्िेद्धह बनाउन आिश्यक उपायहरु तिलम्बन िररनेछ, 
 आन्त्िररक सनयन्त्रण प्रणाली सनिेक्तशकाको पूणि कायािन्त्ियन िररनेछ। 

 

निर सभाका सिस्यज्यूहरु, 
 

प्रस्ििु आ.ि. ०७९।०८० को नीसि िथा कायिक्रम ियार िने क्रममा सिै पक्षको सल्लाह सझुािलाई समेट्ने 
प्रयास िरेको छु ।यस नीसि िथा कायिक्रम कायािन्त्ियनका लासि जनप्रसिसनसध, राजनैसिक िलका प्रसिसनसध, 

कमिचारी, सनजी क्षेर, संघ/संस्था, निरमा रहन ु हनु े बदु्धद्धजीद्धि ििि, परकार लिायि सबै सरोकारिाला 
महानभुािहरु सद्धहि सम्पूणि निरिासीहरुको साथ र सहयोिको तपेक्षा िरेको छु।निरिासीहरुको जीिनस्िरमा 
उल्लेखनीय रुपमा पररिििन ल्याउन एकजटु हनु समेि हादििक तनरुोध िििछु । 
 

तन्त््यमा, 
 

यस नीसि िथा कायिक्रम ियार िनि सहयोि पयुािउन ु हनुे उपप्रमखुज्यू, प्रमखु प्रशासकीय तसधकृिज्यू, 

कायिपासलकाका सिस्यज्यूहरु, जनप्रसिसनसध लिायि सम्पूणि कमिचारीहरुलाई द्धिशेर् धन्त्यिाि व्यि िििछु ।  

धन्त्यिाि ।      
 

१० आर्ाढ, २०७९                               िेजन खनाल   
                                                      निर प्रमखु 



 
 
 
 

आर्थिक वर्ि ०७९।८० को बजेट वक्तव्य 
 

 

दशौँ नगर सभाका श्रद्धये सभाध्यज्यू, 

सभासदज्यूहरु, 
 
 

‘‘हामी सबैको चाहना, समदृ्ध र्सद्धद्धचरणको लार्ग ददगो द्धवकासको योजना’’ भने्न मूल नाराका साथ नेपालको 
संद्धवधानको धारा 223 को उपधारा (२) बमोजजम गठन यस र्सद्धद्धचरण नगरपार्लकाको दशौँ नगर सभामा 
नगरस्तरीय बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तको संयोजकको हैर्सयतले नगरपार्लकाको आगामी आर्थिक बर्ि 
०७९।८० को वाद्धर्िक बजेट तथा कायिक्रम प्रस्तजत गने अवसर पाएकोमा गौरव महसजस गदै सभाध्यक्षज्यू 
मार्ि त यस गररमामय सभाप्रर्त हाददिक आभार व्यक्त गदिछज  ।  
 

 लोकतन्त्र प्रार्ि र संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको लार्ग द्धवर्भन्न कालखण्डमा 
भएका दशवरे् जनयजद्ध, जनआन्त्दोलन, मधेश आन्त्दोलन र आददवासी जनजाती आन्त्दोलन लगायतका राजनीर्तक 
क्राजन्त्त एवम ् संघर्िलाई स्मरण गनि चाहन्त्छज । जनार्धकार र राजनीर्तक पररवतिनका लार्ग आफ्नो अमूल्य 
जीवन बर्लदान गने ज्ञात-अज्ञात शद्धहदहरु प्रर्त भावपूणि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदिछज  । घाइते योद्धा र वेपत्ता 
नागररकहरुप्रर्त उच्च सम्मान र पररवारप्रर्त गद्धहरो सहानजभरू्त प्रकट गदिछज  । 

संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहको दोस्रो र्नवािचन 
र्नष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरद्धहत वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । यस र्नवािचनलाई र्नष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ 
र भयरद्धहत तवरमा सम्पन्न गनि योगदान गनजिहजने आम नागररक, राजनीर्तक दल, मजख्य र्नवािचन कायािलय, 
र्नवािचन कायािलय र राष्ट्रसेवक कमिचारी लगायत सबैमा हाददिक धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छज र  र्नवािजचत 
पदार्धकारीहरुलाई हाददिक बधाई एवम ्सर्ल कायिकालको शजभकामना समेत व्यक्त गदिछज  ।  

 कोर्भड-१९ महामारीका कारण अर्त प्रभाद्धवत पयिटन तथा यातायात क्षेर लगायत अर्धकांश उद्योग 
व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएका छन ् । कोर्भड महामारी पश्चातको पजनरुत्थानले गर्त र्लन थालेको 
अथितन्त्रमा बाह्य के्षरको दवाव च जनौतीको रुपमा रहेको छ । हाल द्धवश्व वजारमा इन्त्धन लगायतका 
वस्तजहरुको मूल्य वृद्धद्धले थप च जनौती र्सजिना गरेको छ । 

सभाध्यज्यू, 
 

 नेपालको संद्धवधानको धारा ५६ (१) मा संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तह गरी तीन तहको हजने र उपधारा (२) मा नेपालको राज्यशजक्तको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहले यसै संद्धवधान तथा कानूनले तोके बमोजजम गने, धारा ५७ को उपधारा (४) मा स्थानीय  तहको 
अर्धकार अनजसूची-८ मा उल्लेजखत र्बर्यमा र्नद्धहत रहने र त्यस्तो अर्धकारको प्रयोग यो संद्धवधान र गाउँ 
सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजजम हजने ब्यवस्था छ ।  

 

उल्लेजखत संवैधार्नक ब्यवस्थाको अर्तररक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ६७ मा बजेट 
तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तले आगामी आर्थिक वर्िको नीर्त तथा कायिक्रमको प्रस्ताव तयारी गदाि द्धवगतको 
अनजभवहरुलाई समेत मध्यनजर गदै आगामी वर्िको लार्ग उपलब्ध बजेट सीमार्भर रही बजेट तथा कायिक्रमको 
प्राथर्मकीकरण र बजेट/कायिक्रमको प्रस्तावलाइि र्बर्यक्षेरगत रुपमा छलर्ल गने ब्यवस्था र्मलाइि अजन्त्तम 
प्रस्ताव तयार गनजिपने र दर्ा ७१ मा आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र ब्यय (बजेट) को अनजमान 
कायिपार्लकाबाट स्वीकृत गराइि असार १० गतेर्भर सभामा पेश गनजिपने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  यस नगरपार्लकाको आगामी आ.व. ०७९/८० को वाद्धर्िक बजेट कायिक्रम प्रस्ताव मार्थ उजल्लजखत 
संवैधार्नक एवं कानूनी व्यवस्थाको अर्तररक्त बजेट कायिक्रम तजजिमा सम्बन्त्धी ददग्दशिन, ददगो द्धवकास लक्ष्यले 
समेटेको रणनीर्त, सम्बजन्त्धत मन्त्रालयगत तथा द्धवभागीय नीर्त, र्नदेशन समेतलाइि आत्मसात गरी तयार 
गररएको छ । 

 

          

सभाध्यक्षज्यू, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथर्मकता प्रस्तजत गनि अनजमर्त चाहन्त्छज।  
 

प्रस्तजत बजेटका उद्दशे्यहरु : 
 

1. नगरक्षेरको आर्थिक द्धवकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेरहरुको पद्धहचान र प्रवद्धिन गदै 
समग्र आर्थिक द्धवकास र समदृ्धद्ध हार्सल गने, 

2. गजणस्तरीय जशक्षामा नगरवासीहरुको पहजँचमा सजर्नश्चतता प्रदान गने, 
3. सविसजलभ तथा गजणस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने, 
4. नगरवासीहरुको जीवनस्तर सजधार गनि आधारभतू आवश्यकताहरुको पररपूती गदै गररबी न्त्यूनीकरणमा 

जोड ददन,े 

5. कृद्धर् के्षरको द्धवकास, द्धवद्धवधीकरण र व्यवसाद्धयकरण गदै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धद्ध गने, 

6. सजशासन, पारदशीता र जवार्देहीताको र्सद्धान्त्तलाई आत्मसाथ गरी आम नगरबासीलाई र्छटो छररतो, 
सहज,  गजणस्तरीय र पररणाममूखी सेवा प्रदान गने, 

7. मद्धहला, बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक,अपाङ्गता भएका व्यजक्त, दर्लत लगायत पछाडी पाररएका र 
सीमान्त्तकृत समजदायको द्धवकासको लार्ग लजक्षत वगिमैरी संरक्षणात्मक तथा प्रवद्धिनात्मक नीर्त 
अवलम्वन गने, 

8. पयिटन के्षरको पूवािधार द्धवकास गरी आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा पयिटन क्षेरलाई द्धवकास गने, 
 

बजेट र्नमािणको आधार तथा प्राथर्मकताका के्षरहरुुः 
 

१. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग राजश्व नीर्त, राजश्वका स्रोत, दायरा तथा कर राजश्व, गैरकर राजश्व, 
सेवा शजल्क र दस्तजरको दायरा सम्बन्त्धमा नेपालको संद्धवधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
र अन्त्तर सरकारी द्धवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेतमा व्यवजस्थत दायराको आधारमा तयार 
गररएको छ । त्यसैगरी राजश्वका दर र कूल राजश्व प्रस्ताव तयार गदाि चालज आ.व. मा कायम रहेको 
दर र हालसम्मको राजश्व प्रार्ि समेतलाइि आधार मानी तयार गररएको छ। 

२. अन्त्तर सरकारी द्धवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा २१ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आरू्ले 
उठाएको राजश्व र राजश्व बाँडर्ाँटबाट प्राि हजने रकमबाट प्रशासर्नक खचि प जग्न ेगरी राजश्व र 
ब्ययको अनजमान गनजिपने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनजसार यस नगरपार्लकालाइि प्राि हजने राजश्व 
बाँडर्ाँट रकम र आन्त्तररक राजश्व समेतको र्समा ननाघ्ने गरी मार प्रशासर्नक (चालज) खचि र्सर्मत 
गररएको छ।  

३. द्धवकास साझेदारहरु समेतको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हजने शहरीकरण/पयिटन प्रवद्धिन र साना 
र्संचाइि जस्ता आयोजनाहरु। 

४. लजक्षत समूह द्धवकास तथा संरक्षण र्बर्यगत क्षरे अन्त्तरगतका द्धक्रयाकलापहरु। 

५. कम लागतमा बढी प्रर्तर्ल प्राि हजने, स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेर आर्थिक उपाजिनको 
द्धक्रयाकलाप मार्ि त रोजगारीको अवसर र्सजिना गरी आत्मर्नभिर हजने खालका आयोजनाहरु । 



 

 
 

बजेटको मार्थ उल्लेजखत उद्दशे्य तथा प्राथर्मकता कायािन्त्वयन गनि देहाय अनजसारका द्धक्रयाकलापहरु सम्पादन 
गररनछे। 
 

1. स्वीकृत कायिक्रमहरु आर्थिक वर्िको अजन्त्तम अवर्धमा मार कायािन्त्वयन गने प्रवजृत्तलाइि र्नरुत्साद्धहत 
गररनेछ र कमिचारीहरुको प्रोत्साहनका लार्ग सजद्धवधाको पजनरावलोकन गरी बजेटमा समावेश गररएको 
छ, 

2. बजेट कायिक्रम कायािन्त्वयन प्रकृयालाइि सम्बजन्त्धत कमिचारीको कायि सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्न े
व्यवस्था गररनछे, 

3. बजेट कायिक्रम सम्बन्त्धी कायियोजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गररनछे, 
4. अनजगमन, सजपरीवेक्षण र आवर्धक समीक्षा तथा प्रर्तवेदन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ, 
5. उपभोक्ता सर्मर्तका पदार्धकारीहरुको क्षमता द्धवकास सम्बन्त्धी द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ । 
 

   सभाध्यज्यू, 
 

 अब म यस नगरपार्लकाको गत आर्थिक बर्ि ०७७/०७८ को यथाथि आय-ब्यय र चालज आर्थिक वर्ि 
०७८/०७९ को  ०७९ जेष्ठ मसान्त्तसम्मको यथाथि आय-ब्ययको र्बबरण र आगामी आ.व. ०७९/८० 
को प्रस्ताद्धवत अनजमान प्रस्तजत गने अनजमर्त चाहन्त्छज । 

 

1. यस नगरपार्लकाको गतुः आर्थिक वर्ि ०७७/०७८ को बजेट अनजमान रु.६६ करोड ८२ लाख २२ 
हजार ३ सय ७० रहेकोमा उक्त आ.व.मा कूल आय ६४ करोड ३४ लाख ४४ हजार ५ सय ८५ 
पैसा ६४ भएको छ भन ेखचितर्ि  रु.५१ करोड ३५ लाख ९० हजार १ सय ७० पैसा १९ रहेको 
छ । 

2. चालज आर्थिक वर्ि ०७८/०७९ को अनजमार्नत बजेट ७७ करोड १९ लाख २२ हजार ५ सय  
रहेकोमा २०७९ साल जेठ मसान्त्तसम्मको यथाथि आय ६४ करोड ६९ लाख ३७ हजार ९ सय 
२१ पैसा ६३ रहेको छ भन ेखचितर्ि  ५३ करोड ८६ लाख ५५ हजार २ सय १९ पैसा ४४ रहेको 
छ । 

3. त्यसैगरी आगामी आ.व.०७९/८० को लार्ग ८१ करोड ६ लाख २३ हजार ८ सय ६० बजेट 
प्रस्ताव गररएको छ। 

   

        प्रस्तजत बजेटले पूजँीगत खचितर्ि  र्बर्य क्षरेगत रुपमा देहाय अनजसारको द्धहस्सा समेटेको छ । 
 

र्बर्यगत क्षरे बजेट रु. र्बर्नयोजन प्रर्तशत  

आर्थिक द्धवकास 11,28,00,000 13.9२% 

सामाजजक द्धवकास 45,33,76,120 55.92% 

पूवािधार द्धवकास 10,66,18,880 13.1६ % 

वन, वातावरण तथा द्धवपद् ब्यवस्थापन 37,50,000 0.46% 

सजशाशन तथा संस्थागत द्धवकास 13,40,81,860 16.54% 

जम्मा 81,06,23,860 १००% 
   



क्र.सं. बििरण वजेट 

१ एकीकृत सम्पबत कर 3,000,000.00      

२ भबूिकर/िालपोत 2,500,000.00      

३ घरिहाल कर 1,350,000.00      

४ िहाल ववटौरी कर 100,000.00        

५ पूवााधार सेवाको उपयोगिा लाग्ने कर 25,000.00         

६ कृवि तथा पशजुन्य व्यवसायको कारोवारिा लाग्ने कर 1,000,000.00      

७ अन्य कर 300,000.00        

८ सरकारी सम्पत्तीको िहालिाट प्राप्त आय 300,000.00        

९ अन्य बिक्रीिाट प्राप्त रकि 175,000.00        

१० अन्य सेवा शलु्क तथा बिक्री 125,000.00        

११ न्यावयक दस्तरु 25,000.00         

१२ क्षििा िेत्रको आम्दानी 250,000.00        

१३ अन्य प्रशासबनक सेवा शलु्क 50,000.00         

१४ पावका ङ शलु्क 25,000.00         

१५ नक्सा पास दस्तरु 1,300,000.00      

१६ बसफाररस दस्तरु 1,100,000.00      

१७ व्यक्षिगत घटना दताा दस्तरु 250,000.00        

१८ नाता प्रिाक्षणत दस्तरु 100,000.00        

१९ अन्य दस्तरु 1,000,000.00      

२० व्यवसाय रक्षजस्रेशन दस्तरु 750,000.00        

२१ बगट्टी तथा वालवुा बनकासी दस्तरु 425,000.00        

२२ अन्य राजश्व 850,000.00        

15,000,000.00    

१ राजश्व िााँडफााँड (संघ) 100,731,000.00   

२ सवारी साधन कर िााँडफााँड (प्रदेश) 8,401,860.00      

३ घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन दस्तरु 10,000,000.00    

119,132,860.00   

आगािी आबथाक ििा ०७९।०८० को प्रस्ताववत आय-व्ययको संक्षिप्त बिवरण :
आबथाक विा ०७९/८० को आन्तररक आय (राजश्व) को सारांश :

1. आन्तररक आम्दानी :

जम्िा 

2. राजश्व िााँडफााँड :

जम्िा 



१ ववत्तीय सिानीकरण 119,700,000.00   
२ सिपरुक अनदुान 12,000,000.00    
३ सशता अनदुान (चाल)ु 305,800,000.00   
४ सशता अनदुान (पूाँजीगत) 40,300,000.00    
५ बिशेि अनदुान (पूाँजीगत) 8,500,000.00      
६ सािाक्षजक सरुिा तथा संरिण 130,000,000.00   
७ गररिसाँग ववश्वशे्वर कायाक्रि  464,000.00        
८ सडक िोडा नेपाल 4,000,000.00      

620,764,000.00   

१ ववत्तीय सिानीकरण 6,391,000.00      
२ सिपरुक अनदुान 10,000,000.00    
३ सशता अनदुान (चाल)ु 823,000.00        
४ सशता अनदुान (पूाँजीगत) 9,413,000.00      

26,627,000.00    

१ चाल ुआ.व. िा खचा हनु िााँकी अ.ल्या. रकि 29,100,000.00    
29,100,000.00    

810,623,860.00   

1. कायाायलय तथा वडा संचालन प्रशाबसनक खचाको बिबनयोजन (चालतुफा ) :
क्र.सं. बििरण वजेट 
1 सवारी साधन, िेक्षशनरी औजँार, फबनाचर तथा वफक्चसा 4,800,000.00      
2 किाचारी पाररश्रबिक र सबुिधा 40,200,000.00    
3 पदाबधकारी सेवा सबुिधा तथा भत्ता 17,000,000.00    
4 सेवा िहसलु 1,231,000.00      
5 पूाँजीगत सम्पक्षत्तको संचालन र सम्भार खचा 10,700,000.00    
6 कायाालय सािान तथा सेवाहरु 7,600,000.00      
7 परािशा तथा अन्य सेवा शलु्क 17,000,000.00    
8 कायाक्रि सम्िन्धी खचा 3,200,000.00      
9 अनगुिन िूल्याङ्कन र भ्रिण खचा 3,000,000.00      
10 ववववध खचा 2,000,000.00      
11 सभा सञ्चालन खचा 700,000.00        
12 भाडा 2,801,860.00      
13 वडा कायाालय संचालन तथा प्रशासबनक खचा 8,900,000.00      

119,132,860.00   

3. संघीय सरकार अनदुान :

जम्िा 
4. प्रदेश सरकार अनदुान :

जम्िा 
५. अ.ल्या. रकि :

जम्िा 
कूल जम्िा  

जम्िा 

आबथाक विा ०७९/८० को प्रस्ताववत वाविाक व्ययको वववरण :



१ सूचना प्रबिबध शाखा 1,000,000.00      
२ पशसेुवा शाखा    3,500,000.00      
३ कृवि ववकास शाखा 3,350,000.00      
४ पूवााधार ववकास/ववपद व्यवस्थापन शाखा  2,500,000.00      
५ स्वास््य शाखा 12,068,000.00    
६ िवहला, िालािाबलक तथा सिाज कल्याण उप-शाखा    5,180,000.00      
७ क्षशिा, यूवा तथा खेलकुद शाखा  17,200,000.00    
८ राजश्व उप-शाखा  500,000.00        
९ कानून, न्याय तथा िानव अबधकार प्रवर्द्ान शाखा     500,000.00        
१० वडास्तरीय योजना/कायाक्रि 54,000,000.00    

99,798,000.00    

१ सिपूरक कोि 17,097,120.00    
२ ववपन्न पररवारका लाबग जस्तापाता 550,000.00        
३ बसवर्द्चरण स्याच ुवरीपरी पानीको फोहोरा बनिााण 1,100,000.00      
४ ग्याववन िक्स खररद 300,000.00        
५ ९० ििा िाथीका जेष्ठ नागररकलाई पोविक आहार 320,000.00        
६ अन्य सहायता 1,000,000.00      
७ कानूनी परािशा सेवा 500,000.00        
८ वणााल ुखानेपानीको लाबग रेडक्रससाँग सहकाया 500,000.00        
९ जे.बस.बभ. खररद 5,000,000.00      
१० आवबधक योजना तजुािा 500,000.00        
११ पूाँजीगत सधुार कायाक्रि 1,000,000.00      
१२ बसवर्द्चरण न.पा. ३ सािदुावयक भवन ओखरवोट 300,000.00        
१३ बसवर्द्चरण न.पा. ३ अाँधेरी उधौली उभौली सािदुावयक भवन 100,000.00        
१४ कृष्ण िक्षन्दर राि िजार बसवर्द्चरण नगरपाबलका वडा नं. ११ 250,000.00        
१५ ढाल्प ुबसवर्द्चरण न.पा. ७ सािदुवयक भवन बनिााण 200,000.00        
१६ तािाङको घाट बनिााण बसवर्द्चरण नगरपाबलका वडा नं. ७ 200,000.00        
१७ नगर पत्रकाररता परुस्कार 15,000.00         
१८ संचार िेत्र ववकास साझेदारी कायाक्रि 250,000.00        

१९
उत्कृि किाचारी परुस्कार (१ प्रा. क्षशिक,१ िा.बस. १ का.स. हसचा,२ अन्य 
किाचारी १ ववद्यालय किाचारी

30,000.00         

२० नेवा दय क्षजल्ला कायाालयलाई फबनाचनर खररद अनदुान 150,000.00        
२१ वावहङ वकरााँत िलूुक्षखिको संग्रहालय बनिााण 200,000.00        
२२ प्रहरीसाँग सहकाया कायाक्रि 250,000.00        
२३ पावर व्याकअप (राजस्व शाखा) 100,000.00        
२४ त्रीवविाय ििता ववकास कायाक्रि 500,000.00        
२५ प्रवेशद्वार ििात बनिााण 500,000.00        

3. नगरस्तरीय योजना तथा कायाक्रिहरु : 
जम्िा 

2. सिानीकरण (बनशता) िजेट अन्तगात बिियगत शाखा तथा वडाहरुको कायाक्रिहरु :



30,912,120.00    

१ साना बसंचाई आयोजना कायाक्रि ९२१२०००

२
नवप्रवतान साझेदारी कायाक्रि प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारी कायाक्रि   
(२२२५५०००)

7,255,000.00      

३ वडा कायाालय भवन बनिााण (५ ७ ११ १२) 11,280,177.00    
४ श्रिा पाका िा पयाटकीय पूवााधार बनिााण 9,900,000.00      
५ झोलङु्गे पलु हेराल ुपारीश्रबिक 230,000.00        
६ झलङु्गे पूल िेत्रगत कायाक्रि 1,603,703.00      

39,480,880.00    

1 सिपूरक अनदुान (पूाँजीगत) 10,000,000.00    
2 खानेपानी बसंचाई कायाक्रि 9,413,000.00      
3 सािाक्षजक ववकास 823,000.00        

20,236,000.00    

१ लैंबगक सिानता तथा सािाक्षजक सिावेशीकरण एि.आई.एस. 1,500,000.00      
२ श्रि तथा रोजगारी (प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रि) 17,500,000.00    
३ उजाा 1,000,000.00      
४ पयाटन 1,800,000.00      
५ भबूि व्यवस्था 200,000.00        
६ बसंचाई आयोजना 27,200,000.00    
७ पोिण कायाक्रि 300,000.00        
८ स्वास््य कायाक्रि 51,800,000.00    
९ भवन, आवास तथा सहरी ववकास 18,100,000.00    
१० सािाक्षजक सरुिा तथा संरिण 130,000,000.00   
११ गररिसाँग ववश्वशे्वर कायाक्रि  464,000.00        
१२ सडक िोडा नेपाल 4,000,000.00      
१३ क्षििा कायाक्रि 220,100,000.00   
१४ कृवि तथा पश ुववकास कायाक्रि 12,000,000.00    
१५ यूवा तथा खेलकूद कायाक्रि 100,000.00        
१६ गररिी बनवारणका लाबग लघ ुउद्यि ववकास कायाक्रि संचालन (उद्योग) 3,000,000.00      
१७ सिपूरक अनदुान (संघ) 12,000,000.00    

501,064,000.00   
810,623,860.00   कूल जम्िा 

३. क्रिागत आयोजनाहरु :

४. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे सशता/सिपूरक कायाक्रिहरु : 

जम्िा 

जम्िा 

जम्िा 

जम्िा 

५. संघीय सरकारिाट प्राप्त हनुे सशता/सिपूरक/ववशेि कायाक्रिहरु :  



सिद्धिचरण नगरपासिकाको मध्यकासिन खचच िंरचना 
(२०७९।८० देखख २०८१।८२ िम्म) 

१) पषृ्टभसूम : 

स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहिे आफ्नो असिकार क्षेत्रसभत्रका सिषयमा 
स्थानीय स्तरको द्धिकािका िासग आिसिक, िाद्धषचक, रणनीसतक सिषय क्षेत्रगत मध्यकासिन तथा दीर्चकासिन 
योजना िनाई िागू गननचपने व्यिस्था गरेको छ। 

अन्तर िरकारी द्धित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४ को दफा १६ मा स्थानीय तहिे िािचजसनक खचचको द्धििरण 
तयार गननचपने व्यिस्था गरेको र दफा १७ मा त्यस्तो द्धििरण तयार गदाच आगामी ३ आसथचक िषचमा हनन े
खचचको प्रके्षपण िद्धहतको मध्यमकासिन खचच िंरचना तयार गननचपने व्यिस्था गरेको छ। 

यिै अननिार सिद्धिचरण नगरपासिकािे यो मध्यकासिन खचच िंरचना तयार गरेको छ। 

२) तजनचमा प्रकृया : 

स्थानीय तहको भखचरै सनिाचचन भई नयााँ सनिाचखचत प्रसतसनसिहरुको पदभार ग्रहण भएपसछ मात्र िजेट र नीसत 
तथा कायचक्रम तजनचमाको प्रकृया अगाडी िढेको अिस्थामा श्रोत अननमान तथा िजेट िीमा सनिाचरण िसमसतको 
िैठकिे मध्यकासिन खचच िंरचनाका िासग नीसतगत आिार तयार गयो।यि पसछ प्राद्धिसिक कायचदििे 
िंरचनाको िामान्य खाका तयार गरी द्धिसभन्न सिषयगत िसमसतमा औपचाररक तथा अनौपचाररक छिफि गरी 
यो िंरचना तयार गररएको हो। 

छोटो िमयािसिमा र सिषय द्धिज्ञको अभािमै तयार गननचपने भएकािे यि िंरचनामा ििै द्धिषय िमेद्धटन 
िकेको छैन तर यििे आगामी िषचका िासग खचचको खाका प्रस्तनत गरेको छ। 

नेपािको िंद्धििानिे तोकेका सनदेशक सिद्वान्त तथा नीसतहरुिे सनर्दचष्ट गरेका िक्ष्यहरु तथा स्थानीय तहिाई 
प्राप्त असिकारको पररसिसभत्र रही स्थानीय िरकारिे आफ्नो कायचके्षत्र सभत्र ऐन कानूनहरु तजनचमा गने, नीसत 
िनाउने, र आयोजना छनौट गने, आयोजनाहरुमा रकम द्धिसनयोजन गने िगायतका असिकारहरु प्राप्त भएका 
छन। 

३) चननौती र अििर : 

स्थानीय तहमा जनप्रसनसिहरुको उपखस्थसतिे नगरपासिकाको द्धिकािको सनसमत्त आिश्यक पने र्दर्चकासिन 
िोच िद्धहत िाद्धषचक र िहनिद्धषचय आयोजनाहरु टोि िस्ती स्तरिाट छनोट गरी कायाचन्ियन गने अिस्था 
रहेकोछ । आन्तररक आम्दानी िढाउन कर तथा गैर कर राजश्व उठाउन ेअसिकार स्थानीय तहिाई प्राप्त 
भएकोिे करको दर र दायरा िृर्द्व गरी आत्मसनभचर उन्मनख नगरपासिका िनाउन िद्धकने अििर प्राप्त भएको 
छ । िंर् र प्रदेश िरकारिाट िशचत, िमानीकरण, िमपूरक र सिशेष अननदानहरु प्राप्त हनने हननािे 
नगरपासिकाको आम्दानीको के्षत्र िहृत रहेको छ । 



मध्यकासिन खचच िंरचना तयार गनच दक्ष जनशखि र िंस्थागत व्यिस्थाको अभाििे आय प्रके्षपण िही नभई 
योजना प्रभाद्धित हनने िम्भािना रहेको छ । प्रत्येक िषचको िजेट िाँगिाँगै मध्यमकासिन खचच िंरचना तयार 
गनच स्थानीय तहमा िंस्थागत र जनशखिगत व्यिस्थाको अभाििे चननौती थद्धपने िम्भािना रहेको   छ । 

४) र्दर्चकािीन िोच तथा रणनीसत :  

"हामी ििैको चाहना, िमिृ सिद्धिचरणको िासग र्दगो द्धिकािको योजना’’ भने्न नाराका िाथ सिद्धिचरण 
नगरपासिकािे िमिृ नगरको रुपमा द्धिकाि गनच ध्यान र्दएको छ। नगरपासिकाको र्दर्चकासिन िोच र 
उद्दशे्यहरु सनम्नाननिार रहेका छन ्। 

उद्दशे्य : 

१. ििचिनिभ, गनणस्तरीय खशक्षा र प्रभािकारी स्िास््य िेिा उपिब्ि गराई स्िास््य र खशखक्षत जनशखि  द्धिकाि 
गने। 

२. कृद्धष, पशनपािन, पयचटन र उद्योग क्षेत्रमा जोड र्दई उत्पादन र मयाचर्दत रोजगारी सिजचना गने । 

३. ििै िडाहरु िदरमनकाम िम्मको पक्की िडक र िस्तीहरुिम्म िाहै्र मद्धहना चल्न ेिडक िंजािको  द्धिकाि 
गने। 

    ४.  सिद्धिचरण नगरपासिकाका हरेक िासिन्दािमक्ष खानेपानी र द्धिद्यनत िेिामा पाँहनच पनयाचउने। 

५. िशखिकरण र िामाखजक िमािेखशकरणको माध्यमद्वारा िमाजमा पसछ परेका व्यखिहरुिाई द्धिकािको 
मूििारमा िमाद्धहत गने । 

सिद्धिचरण नगरपासिकाको नीसत तथा कायचक्रममा उल्िेखखत िक्ष्यहरुको आिारमा आगामी ३ िषचको 
िमखततगत योजना तयार गररएको छ । नगरपासिकामा हाि खखडडकृत रुपमा त्याङ्क उपिब्ि नभएकोिे 
द्धिद्यमान अिस्था पद्धहचान गनच िमस्या रहेको तथा कमजोर के्षत्रमा िगानीको िनसनखितता र िगानीको मात्रा 
पद्धहचान गनच िैज्ञासनक आिार तयार नभएको देखखन्छ । 

नगरपासिकािे िंर् र प्रदेश िरकारका राद्धिय एिं प्रादेखशक िक्ष्यहरुिाई पछ्याउदै िैजानन पने आिश्यकता 
हनन्छ।नगरपासिकाको द्धिसभन्न िूचकहरुको त्यांक िूचकहरु प्राप्त नभए यि क्षेत्रको पररखस्थसत र अिस्थाको 
िारेमा भएको जानकारीका आिारमा तयार गररएकोिे िक्ष हासिि गनच िद्धकने द्धिश्वाि गनच िद्धकन्छ । 

  ५)  िजेट स्रोतको अनमनान नगरपासिकािे श्रोत अनमनान गदाच देहायका आिार अपनाईएको छ । 

१. आसथचक िषच २०७९\०८० को सिसनयोखजत िजेट तथा िो आ.ि. मा प्राप्त हनन ेिमानीकरण अननदान, राजश्व 
िााँडफााँडको सिसिङ तथा नगरपासिकाको आन्तररक राजश्वको हािको अिस्था िमेतका आिारमा राजश्व तथा 
खचचको आकिन गररएको छ ।दोश्रो र तेश्रो िषचको प्रके्षपण गदाच नगरपासिकाको िक्ष्य, र्ोद्धषत कायचक्रम र 
िो अननिार िञ्चािन हनने कायचक्रम तथा हासिि गने िक्षिाई आिार मासनएको छ । 



नगरपासिकामा उद्योग, व्यििाद्धयक खेसत तथा पशनपािन, गहन व्यापार आदी िञ्चािन नभएको र प्राकृसतक 
श्रोत पसन नभएकोिे नगरपासिकाको आयमा आन्तररक आम्दानीको द्धहस्िा कमजोर रहेको छ।आगामी ३ 
िषचको आन्तररक आम्दानीको प्रके्षपण सनम्नाननिार गररएको छ। 

आन्तररक राजस्ि आयको िंकेत अननिार को आय प्रके्षपण 

क्र.िं. 
राजश्व 
िंकेत 

आय शीषचक 

आ.ि.०७९/८० 
को प्रस्ताद्धित 

अननमान 

आ.ि.०८०/८१ 
को प्रस्ताद्धित 

अननमान 

आ.ि.०८१/८२ 
को प्रस्ताद्धित 

अननमान कै
द्धफ

यत
 

 

१. आन्तरीक आम्दानी 
१.१ ११३१३ एकीकृत िम्पखत्त कर 3000000 3150000 3307500  
१.२ ११३१४ भमूीकर/मािपोत 2500000 2625000 2756250  
१.३ ११३२१ र्रि हाि कर 1350000 1417500 1488375  
१.४ ११३२२ िहाि द्धिटौरी कर 100000 105000 110250  
१.५ ११४५२ पनिचिार िेिाको उपयोगमा िाग्ने कर 25000 26250 27562.5  

१.६ ११६३१ 
कृद्धष तथा पशनजन्य व्यििायको 
कारोिारमा िाग्न ेकर 

1000000 1050000 1102500  

१.७ ११६९१ अन्य कर 300000 315000 330750  
१.८ १४१५१ िरकारी िम्पखत्तको िहाििाट प्राप्त आय 300000 315000 330750  
१.९ १४२१३ अन्य सिक्रीिाट प्राप्त रकम 175000 183750 192937.5  

१.१ १४२१९ अन्य िेिा शनल्क तथा सिक्री 125000 131250 137812.5  

१.१ १४२२१ न्याद्धयक दस्तनर 25000 26250 27562.5  

१.१ १४२२३ खशक्षा क्षेत्रको आम्दानी 250000 262500 275625  

१.१ १४२२९ अन्य प्रशािसनक िेिा शनल्क 50000 52500 55125  

१.१ १४२४१ पाद्धकच ङ शनल्क 25000 26250 27562.5  

१.२ १४२४२ नक्िा पाि दस्तनर 1300000 1365000 1433250  

१.२ १४२४३ सिफाररि दस्तनर 1100000 1155000 1212750  

१.२ १४२४४ व्यखिगत र्टना दताच दस्तनर 250000 262500 275625  

१.२ १४२४५ नाता प्रमाखणत दस्तनर 100000 105000 110250  

१.२ १४२४९ अन्य दस्तनर 1000000 1050000 1102500  

१.२ १४२५३ व्यििाय रखजिेशन दस्तनर 750000 787500 826875  

१.२ १४१५७ सगट्टी तथा िािनिा सनकािी दस्तनर 425000 446250 468562.5  

१.२ १४५२९ अन्य राजश्व 850000 892500 937125  

१.२  िैंक मौज्दात/नगद मौज्दात 0 0 0  

१.  जम्मा 15000000 15750000 16537500  
 



 

 ६. यि अिसिको कूि आम्दानीको प्रके्षपण सनम्नाननिार गररएको छ। 

     आय प्रक्षपेण : 

१ 

 
 
 
 

आन्तररक आय आन्तररक राजश्व  जग्गा रखजिेशन शनल्क कूि 

पद्धहिो िषच १५०००००० १००००००० २५०००००० 

दोश्रोिषच १५७५०००० १०५००००० २६२५०००० 

तेश्रोिषच १६५३७५०० ११०००००० २७५३७५०० 

२ 

 
 
 
 

नेपाि िरकार िमानीकरण अननदान राजश्व िााँडफााँड कन ि 

पद्धहिो िषच ११९७००००० १००७३१००० २२०४३१००० 

दोश्रो िषच १२५६८५००० १०५७६७५५० २३१४५२५५० 

तेश्रो िषच १३१६७०००० ११०८०४१०० २४२४७४१०० 

३ 

 
 
 

प्रदेश िरकार 

पद्धहिो िषच ६३९१००० ८४०१८६० १४७९२८६० 

दोश्रो िषच ६७१०५५० ८८२१९५३ १५५३२५०३ 

तेश्रो िषच ७०३०१०० ९२४२०४६ १६२७२१४६ 

 

कन ि जम्मा 

पद्धहिो िषचको जम्मा २६०२२३८६० 

  
दोश्रो िषचको जम्मा २७३२३५०५३ 

  
तेश्रो िषचको जम्मा २८६२८३७४६ 

   

 

 

 

 

 

 



मध्यकासिन खचच िंरचना २०७९/८० को िार िंके्षप 

रु. हजारमा 

क्र.िं. द्धिषयक्षेत्र/ उपक्षेत्र 
आ.ि. 

०७९/८० 

आ.ि. 
०८०/८१ 

आ.ि. 
०८१/८२ 

कैद्धफयत 

१. आसथचक द्धिकाि क्षते्र  

१ नगरपासिका कायचक्रमिाट ६०५० ६५०५ ७२७९    

२ िडागत कायचक्रमिाट ७९०० ८२९६ ८७११   

 कूि १३९५० १४८०१ १५९९०   

२. िामाखजक द्धिकाि 

१ नगरपासिका कायचक्रमिाट ३४४४८ ३६१७० ३८१३९   

२ िडागत कायचक्रमिाट २१४३० २२५०२ २४१७९   

 कन ि ५५८७८ ५८६७२ ६२३१८   

३. पूिाचिार द्धिकाि क्षते्र 

१ िडागत कायचक्रमिाट ९२४४० ९७०६२ १०१६८४   

 कन ि ९२४४० ९७०६२ १०१६८४   

४. िन, िातािरण तथा द्धिपद् व्यिस्थापन 

१ िडागत कायचक्रमिाट ३२६० ३४२४ ३५९५   

 कन ि ३२६० ३४२४ ३५९५   

५. िंस्थागत द्धिकाि तथा िनशािन  

१ नगरपासिका कायचक्रमिाट ७७५५ १००० १०००   

२ कानून न्याय तथा मानि असिकार शाखािाट ५०० १०४१ ७६२   

 कन ि ८२५५ २०४१ १७६२   

कन ि जम्मा १७३७८३ १७६००० १८५३४९   

 

कायाचियमा दरिन्दी रहेका सनयसमत कमचचारीको असतररि खशक्षा क्षेत्रमा रहेका प्रारखम्भक िाि द्धिकाि केन्रमा रहेका 
िहयोगी कायचकताच, द्धिद्याियमा रहेका िेखा कमचचारी, कायाचिय िहयोगी, स्िास््य क्षेत्र अन्तरगत रहेका शहरी स्िास््य 
केन्रका प्राद्धिसिक र िहायोगी कमचचारीहरुको तििमा स्थानीय सनकायिे गननचपने योगदानका कारण प्रशािसनक खचच िढी 
देखखएता पसन खशक्षाको स्तर िढाउन र स्िास््य िेिा उपिब्ि गराउने द्धिषयमा नै खचच हनने भएकािे िो खचच स्िाभाद्धिक 
मासनएको छ। 

द्धिषयगत क्षेत्र उपक्षेत्रका आगामी ३ िषचको खचच प्रक्षेपण तथा कायचक्रमहरु अननिूचीमा िंिग्न छ।अननिूचीमा उल्िेखखत 
रकम ििै हजारमा छन।् 

 



 
 
 

अननिूची-१ 

कृद्धष द्धिकाि शाखा 
 

कृद्धष द्धिकाि शाखाको सत्रिद्धषचय खचचको अननमान 

क्र.िं. द्धिषय 
क्षते्र/उपक्षते्र 

आसथचक िपच िजेट िीमा (रु.) िजेटको स्रोत (रु.) 

   
कूि चािन पूाँजीगत द्धित्तीय व्यिस्था आन्तररक स्रोत नेपाि िरकार प्रदेश िरकार ऋणतथा अन्य 

१ २ 
 

३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ 

कृद्धष 

पद्धहिो आ.ि 
२०७९/०८० 

२५५० 
       

दोस्रो आ.ि 
२०८०/०८१ 

२८३० 
       

तेस्रो आ.ि 
२०८१/०८२ 

३२३७ 
       

कूि जम्मा ८६१७ 
       

 

 

 

 

 

 



कृद्धष द्धिकाि शाखा 
कायचक्रम/आयोजनाकोिंखक्षप्त द्धििरणको ढााँचा 
क्र.िं. 

उपक्षते्र/कायचक्रम/आयोजना उदेश्य अिसि  (शनरु र िमासप्त) 
कूि िागत     

(रु.हजारमा) 
पनतयाइाँ 

आगामी तीन िषचको 
उपिब्िी िूचक 

१ तरकारीको नमूना प्याकेज कायचक्रम 
िञ्चािन (तरकारीको हाइसिड िीउ, 
रोग द्धकरा व्यिस्थापनका िासग 
द्धिषादी, सभटासमन, तरकारी खेती 
तासिम) 

नगर क्षेत्रका कृषकहरुिाई 
तरकारी खेसतमा व्यििायीकीकरण 

तथा आिनसनकीकरण गदै 
तरकारीमा आत्मासनभचर िनाउन े

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१२०३ भगूोि तथा 
हािापानी 

उपयूि रहेको 

तरकारीजन्य उत्पादनमा 
आत्मसनभचर िसन सनयाचतमा 

िमेत योगदान 

२ द्धिसभन्न िािीहरुमा िाग्ने रोग द्धकरा 
व्यिस्थापनका िासग आकाखस्मक 
िािी िंरक्षण िेिा कायचक्रम 
िञ्चािन 

द्धिसभन्न िािीहरुमा िाग्ने रोग 
द्धकरा व्यिस्थापन गने 

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१००० रोग द्धकराको 
प्रकोप िढदै 

गएको 

रोग द्धकरािाट हनने क्षसत 
न्यूसनकरण 

३ ७५ प्रसतशत मूल्य अननदानमा मौरी 
गोिा, आिनसनक र्ार तथा 
मौरीजन्य उपकरण द्धितरण 
कायचक्रम 

मौरीजन्य उत्पादकत्ि िदृ्धि २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१६५० मौरी चरणको 
स्रोत पयाचप्त 

मौरी जन्य उत्पादनको 
िदृ्धि भई कृषकको 
आम्दानीमा िदृ्धि 

४ द्धिगनटार िगाएत क्िि रुट (गााँठे 
रोग) िंक्रसमत क्षेत्रमा क्िि रुट 
व्यिस्थापन कायचक्रम (कृद्धष चनू, 
रेसििटेन्ट िीउ, तासिम आर्द) 

क्िि रुटको व्यिस्थापन भई 
काउिी पररिारको तरकारी 

खेसतमा िहजता हनन े

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

३४० क्िि रुटको 
िमस्या िढदै 

गएको 

क्िि रुट व्यिस्थापन 
भएको 

५ फिफूि िगैँचा िनदृढीकरण 
कायचक्रम िंचािन (सनिो त नथो, 
चनू, एटिोआयि, प्रोद्धटन िेड 
खरीद) 

रोग द्धकराको उखचत व्यिस्थापन 
गने 

२०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

६७० फिफूि 
िगैँचाहरु ह्राि 
हनदै गएको 

फिफूि िगैँचाहरु िनिार 
भई उत्पादनमा िदृ्धि 

६ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा द्धहाँउदे 
फिफूि द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

५२०  उत्पादनमा िदृ्धि 

 
 
 



७ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा िषे 
फिफूि द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

५२० उपयूि 
हािापानी 

उत्पादनमा िदृ्धि 

८ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा 
हाइसिड तथा उन्नत तरकारीको 
िीउ द्धितरण 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

३५५ उपयूि 
हािापानी 

उत्पादनमा िदृ्धि 

९ ५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा 
प्िाद्धष्टक टनेि द्धितरण कायचक्रम 

िेमौषमी तरकारी उत्पादन २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१३४० उपयूि 
हािापानी 

उत्पादनमा िदृ्धि 

१० मकैको िीजिदृ्धि कायचक्रम िञ्चािन 
(५० प्रसतशत मूल्य अननदानमा 
मूििीउ द्धितरण,तासिम,अन्य 
आिश्यक िामाग्री द्धितरण) 

मूि िीउ उत्पादन २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१९० उपयूि 
हािापानी 

मकैको िीउमा आत्मसनभचर 

११ मोररङगा/िजीिन खेसत क्षेत्र 
द्धिस्तार कायचक्रम(तिनिा) 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

१९५ उपयूि 
हािापानी 

मोररङगाको व्यििाद्धयक 
खेसत िनरु 

१२ शरीफा/िीताफि खेसत क्षेत्र 
द्धिस्तार कायचक्रम(तिनिा) 

क्षेत्र द्धिस्तार २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

२०५ उपयूि 
हािापानी 

शरीफाको व्यििाद्धयक 
खेसत शनरु 

१३ आिनसनक मौरी र्ार सनमाचण गने 
स्थानीय फसनचचरहरुिाई िहयोग 
कायचक्रम 

आिनसनक र्ार उत्पादन २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

३७० हाििम्म 
स्थानीयस्तरमा 
आिनसनक र्ार 

निनेको 

र्ार उत्पादन सनरन्तरता 

१४ कृद्धष उपज िंकिन केन्र 
रुम्जाटारको िाद्धषचक र्र भाडा 
व्यिस्थापन 

िजारीकरणमा िहयोग २०७९/८०, 
०८०/०८१, 
२०८१/०८२ 

५९ उपभोत्ताहरुिे 
दैसनक रुपमा 

तरकारी उपयोग 
गन ृपाउन े
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कृद्धष द्धिकाि शाखा 
कायचक्रम/आयोजना िा उपक्षते्रको सत्रिषीय खचच अननमान तथा प्रके्षपण 

क्र.िं. 
  

द्धिषयगत 

क्षते्र/उपक्षते्र 
कायचक्रम/आयोजना आगामी पद्धहिो आ.ि. को 

द्धिसनयोजन 

आगामी दोस्रो आ.ि को प्रके्षपण 

(िजेट रु.हजारमा) आगामी तेस्रो आ.ि को प्रके्षपण 

कृद्धष 
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१ तरकारीको नमूना प्याकेज 
कायचक्रम िञ्चािन 
(तरकारीको हाइसिड 
िीउ,रोग द्धकरा 
व्यिस्थापनका िासग 
द्धिषादी, सभटासमन, तरकारी 
खेसत तासिम) 

३८३ ३८३ 
  

४०० ४०० 
  

४२० ४२० 

     

२ द्धिसभन्न िािीहरुमा िाग्ने 
रोग द्धकरा व्यिस्थापनका 
िासग आकाखस्मक िािी 
िंरक्षण िेिा कायचक्रम 
िञ्चािन 

३०० ३०० 
  

३३० ३३० 
  

३७० ३७० 

    

३ ७५ प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा मौरी गोिा, 
आिनसनक र्ार तथा 
मौरीजन्य उपकरण 
द्धितरण कायचक्रम 

५०० ५०० 
  

५५० ५५० 
  

६०० ६०० 

    

४ द्धिगनटा िगायत क्िि रुट 
(गााँठे रोग) िंक्रसमत 
क्षेत्रमा क्िि रुट 

१०० १०० 
  

११० ११० 
  

१३० १३० 

    



व्यिस्थापन कायचक्रम 
(कृद्धष चनू, रेसििटेन्ट 
िीउ, तासिम आर्द) 

५ फिफूि िगैँचा 
िनदृढीकरण कायचक्रम 
िंचािन (सनिो तनथो, चनू, 
एटिो आयि, प्रोद्धटन िेड 
खरीद) 

२०० २०० 
  

२२० २२० 
  

२५० २५० 

    

६ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा द्धहाँउदे फिफूि 
द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

१५० १५० 
  

१७० १७० 
  

२०० २०० 

    

७ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा िषे फिफूि 
द्धिरुिा द्धितरण कायचक्रम 

१५० १५० 
  

१७० १७० 
  

२०० २०० 

    

८ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा हाइसिड तथा 
उन्नत तरकारीको िीउ 
द्धितरण 

१०० १०० 
  

११५ ११५ 
  

१४० १४० 

    

९ ५० प्रसतशत मूल्य 
अननदानमा प्िाद्धष्टक टनेि 
द्धितरण कायचक्रम 

४०० ४०० 
  

४४० ४४० 
  

५०० ५०० 

    

१० मकैको िीजिृद्धि कायचक्रम 
िञ्चािन (५० प्रसतशत 
मूल्य अननदानमा मूििीउ 
द्धितरण, तासिम, अन्य 
आिश्यक िामाग्री 
द्धितरण) 

५० ५० 
  

६० ६० 
  

८० ८० 

    



११ मोररङगा/िजीिन खेसत 
क्षेत्र द्धिस्तार 
कायचक्रम(तिनिा) 

५० ५० 
  

६० ६० 
  

८५ ८५ 

    

१२ शरीफा/िीताफि खेसत 
क्षेत्र द्धिस्तार कायचक्रम 
(तिनिा) 

५० ५० 
  

६५ ६५ 
  

९० ९० 

    

१३ आिनसनक मौरी र्ार 
सनमाचण गने स्थानीय 
फसनचचरहरुिाई िहयोग 
कायचक्रम 

१०० १०० 
  

१२० १२० 
  

१५० १५० 

    

१४ कृद्धष उपज िंकिन केन्र 
रुम्जाटारको िाद्धषचक र्र 
भाडा व्यिस्थापन 

१७ १७ 
  

२० २० 
  

२२ २२ 

    

 

अननिूची-२ 

पशन िेिा शाखा 
 

पशनपन्छी िेिा शाखाको सत्रिद्धषचय खचच अननमान तथा प्रक्षपेण 

रकम रू.हजारमा . 

क्र.िं. कायचक्रम/आयोजना पद्धहिो आ.ि.२०७९/८० दोस्रो आ.ि. २०८०/८१ तेस्रो आ.ि.२०८१/८२ 

कन ि चािन पूाँजीगत कन ि चािन पूाँजीगत कन ि चािन पूाँजीगत 
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पशनिेिा शाखाको कायचक्रम/आयोजनाको िंखक्षप्त द्धििरण 

रकम रू. हजारमा  

क्र.ि कायचक्रम/आयोजना उद्दशे्य अिसि िनरु र िमासप्त कूि िागत रु. 

1. पशन स्िास््य कायचक्रम 

१.1 पशनपन्छीउपचार औषिी खररद रोग सनदान औषिी उपचारमा जोड र्दन े ०७९/८०-०८१/८२ १०३९.५ 

१.2 
सिश्वरेद्धिज र्दिि तथा रेद्धिज खोप खररद तथा 
ढनिानी पशनपन्छीमा िाग्ने रेद्धिज रोग सनयन्त्रण गने " ११५.५ 

२ 
रेद्धिजरोग सनयन्त्रण तथा तथा कन कन र िन्ध्याकरण 
कायचक्रम (HART Nepal) िाँग िहकायचमा 

कन कन र िन्ध्याकरण गरी प्रजनन ्क्षमतामा 
कम गने 

" ४६२. 

३ 

ओखिढनङ्गामा िाग्ने िाप्ताद्धहक िजारमा पशनपंक्षी 
सिक्री द्धितरण टे्रद्धिज िद्धहतको कक्ष सनमाचण 
(िडानं.१२ िाँगको िहकायचमा) 

टे्रद्धिजिद्धहतको पशनपन्छी सिक्री कक्ष सनमाचण 
गरी सिक्री सितरणमा िहजता ल्याउन े

" ६३५.२५ 

४. पशन आहारा कायचक्रम  

4.1 समनरि ब्िक खररद ढनिानी सितरण समनरिको मात्रामा जोड र्दन े " ११५.५ 

४.2 
द्धहउाँदे जै र्ााँिको सिउाँ खररद ढनिानी तथा सितरण जै र्ााँि िगाउने कायचिाई प्रोिाहन गरी 

दानाको मात्रािाई कम गने 
" १७३.२५ 

४.3 
िषे द्धटयोिेन्टी (मकैचरी) र्ााँिको सिउ खररद 
ढनिानी तथा सितरण 

र्ााँि िगाउने कायचमा जोड र्दन े
" ११५.५ 

५. पशननश्ल िनिार कायचक्रम 

5.1 
कृसतम गभाचिान गने प्राद्धिसिकिाई कृ.ग. रेकडचका 
आिारमा प्रसत गाई/भैिीीँ िापत र्दने पाररश्रसमक 

नयााँ प्रद्धिसिको द्धिकाि गरी उन्नत 
िाछािाछी उत्पादनमा जोड र्दन े

" ११५.५ 



६ 
पशनपंक्षी पािक कृषक िमूहहरुको िहयोग 
िहकायचमा थिो िनिार कायचक्रम 

पशनपन्छी पािनमा जोड र्दन े " ५१९.७५ 

७ 

द्धिश्व भेटेररनरी र्दििको अििरमा नीखज पाराभेट 
र ग्रासमण पशन स्िास््य कायचकताचहरुिाँग 
अन्तरकृया गोष्ठी िाथै भेटेररनरी िखजद्धष्टक द्धितरण 
कायचक्रम 

ग्रासमण पशन स्िास््य कायचकताचहरुिाई 
िशखिकरण गररनेछ 

" ११५.५ 

८ 
अंडडामा आत्मा सनभचर तथा पाररिाररक पोषण 
िनरक्षामा िनिार कायचक्रम 

पोषणमािनिार ल्याउन े " ५१९.७५ 

९ 
आसथचक तथा कृद्धष द्धिकाि िसमत िैँठक िंचािन 
खचच िहभागीहरुिाई भत्ताको व्यिस्था गराउन े " ११५.५ 

 जम्मा 
  

४०४२.५ 

 

पशनपन्छी िेिा शाखाको सत्रिषीय कायचक्रम 

क्र.िं. द्धिषय 
क्षते्र/उपक्षते्र 

आसथचक िषच िजेट सिमा(रु.) 
कन ि चािन पूाँजीगत 

1. आसथचक द्धिकाि क्षते्र 

१.१ पशनपन्छी िेिा 
शाखा 

आ.ि. ०७९/८० ३५०० १४५० २०५० 

आ.ि. ०८०/८१ ३६७५ १५२२.५ २१५२.५ 

आ.ि. ०८१/८२ ४०४२.५ १६७४.८ २३५१.७५ 
 

जम्मा 
 

११२१८ 
  

 

 

 



अननिूची-३ 

मद्धहिा िाििासिका तथा िखक्षत के्षत्र शाखा  
 

मद्धहिा िाििासिका रिखक्षत क्षेत्रको सत्रिषीय खचचको प्रक्षेपण 

क्रि द्धिषयक्षेत्र उपक्षेत्र 
आसथचक  
िषच 

िजेट सिमा रु िजेट श्रोत रु. 

कूि चािन पूाँजीगत 
द्धित्तीय 
व्यिस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
िरकार 

प्रदेश िरकार 
ऋण तथा 
अन्य 

 १ मद्धहिािाििािा र 
िखक्षत िगच 
  
  

पद्धहिो 
आ.ि 

5180 5147 33 0     

 २ दोस्रो 
आ.ि 

5439 5404 34.65 0     

 ३ तेस्रो 
आ.ि 

5944.77 5944.77 0 0     

  जम्मा 16563.77            
 

मद्धहिा तथा िाििासिका शाखा सत्रिद्धषचय योजना 

क्र.ि 
उप क्षते्र कायचक्रम 

आयोजना उद्दशे्य अििी शनरु र िमासप्त कूि िागत पनष्टाइ 
आगासम सतन िषचको 
उपिव्िी िूचक 

१ कायाचिय उपकरण कायाचियको िक्ष्य हासिि गनच २०८९/८०-८१/८२ ६७.६५ 
  स्रोत िािन िम्पन्न 

२ व्यखित्ि द्धिकाि प्रखशक्षण मद्धहिाहरुको क्षमताको द्धिकाि गनच २०८९/८०-८१/८२ ७०५.१ 
  क्षमताको द्धिकाि हनने छ 

३ 
िंस्थागत द्धिकाि िामनद्धहक 
गसतखशिता 

िामनद्धहक भािना र पनाँजी एकीकृत र 
पररचािन 

२०८९/८०-८१/८२ ९७७.५७५ 

  मद्धहिा िहकारीहरुिे 
पूाँजी एकीकृत गरी िैंद्धकङ  
कारोिार हननेछ, नतेतृ्ि 

द्धिकाि हननेछ। 



४ व्याििाद्धयक िमूह द्धिकाि मद्धहिाहरुिाई उद्यमखशि आसथचक 
िशखिकरण िनाउन 

२०८९/८०-८१/८२ १४४२.२५   मद्धहिाहरुिाई उद्यमखशि 
भई िशखिकरण िनाउन 

५ द्धकशोर द्धकशोरीहरुको 
िहनआयासमक द्धिकाि 

द्धकशोर द्धकशोरीहरुिाई िनरखक्षत हनन 
िाथै आफ्नो भद्धितयको सनणचय गनच 

२०८९/८०-८१/८२ १४७४.३   आफनो िनरक्षा आफै गनच 
िक्ने छ 

६ िाििासिकाको िंरक्षण र 
िंििचन  

िाििासिकाको हक असिकार 
िनसनखित गनच 

२०८९/८०-८१/८२ ३२६९.१   िाििासिकाको िरक्षण 
भई िािद्धििाह अन्त्य 

 हननेछ 

७ िैंसगक द्धहंिा सनिारण  
कायचक्रम 

िैंसगक द्धहंिा न्यूसनकरण गनच २०८९/८०-८१/८२ २२९१.६२५   िैंसगक द्धहंिा न्यूसनकरण 
भएको हने छ 

८ िमाज कल्याण कायचक्रम जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता भएका 
व्यखिहरुिाई र िंििचन गनच 

२०८९/८०-८१/८२ २७८८.३५   जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता 
भएका व्यखिहरुको हक 

असिकार िनसनखिता  
भएको हननेछ 

९ र्दिशीय कायचक्रमहरु द्धिसभन्न र्दिखशय असभयानहरु 
िंचािन गनच 

२०८९/८०-८१/८२ ५६०.९२५     

१० िामाखजक पररचािन तथा 
अननगमन 

द्धिसभन्न कायचक्रमहरुको मूल्याङ्कन 
गरी िनसनखितता प्रदान गनच 

२०८९/८०-८१/८२ २८५१.९७४     

११ िूचना र िंचार  िन्देश मूिक कायचक्रमहरुको 
िूचना प्रिाह गनच 

२०८९/८०-८१/८२ १३५.०७५   िन्देश मूिक 
कायचक्रमहरुको िूचना 

प्रिाह गनच 

 

जम्मा 
 

१६५६३.९२ १६५६३.९ 
  

 

 



 

सत्रिद्धषचय खचच अननमान तथा प्रके्षपण,  प्राथसमकीकरण र िंकेतीकरण मद्धहिा तथा िाििासिका शाखा 

सि.नं. कायचक्रम/ आयोजना 
पद्धहिो आ.ि.२०७९/८० दोस्रो आ.ि.२०८०/८१ तेस्रो आ.ि.२०८१/८२ 

कूि चािन पूाँजीगत कूि चािन पूाँजीगत 
द्धिखत्तय 

व्यिस्था 
कूि चािन पूाँजीगत 

द्धित्तीय 

व्यिस्था 
१ कायाचिय उपकरण 33 0 33 34.65 0 34.65 0 0 0.000 0 0 

२ 
व्यखित्ि द्धिकाि 
प्रखशक्षण 

220 220 0 231 231 0 0 254.1 254.1 0 0 

३ 
िंस्थागत द्धिकाि 
िामनद्धहक गसतखशिता 305 305 0 320.3 320.3 0 0 352.3 352.275 0 0 

४ 
व्याििाद्धयक िमूह 
द्धिकाि 

450 450 0 472.5 472.5 0 0 519.8 519.75 0 0 

५ 
द्धकशो रद्धकशोरीहरुको 
िहन आयासमक द्धिकाि 

460 460 0 483 483 0 0 531.3 531.3 0 0 

६ 
िाििासिकाको िंरक्षण  
र िंििचन  

1020 1020 0 1071 1071 0 0 1178 1178.1 0 0 

७ 
िैंसगक द्धहिा सनिारचण 
कायचक्रम 

715 715 
 

750.8 750.8 0 0 825.8 825.825 0 0 

८ िमाजकल्याण कायचक्रम 870 870 0 913.5 913.5 0 0 1005 1004.85 0 0 

९ र्दिशीय कायचक्रमहरु 175 175 0 183.8 183.8 0 0 202.1 202.125 0 0 

१० 
िामाखजक पररचािन 
तथा अननगमन 

890 
889.
9 

0 934.3 934.3 0 0 1028 1027.774 0 0 

११ िूचना र िंचार  42.2 42.15 0 44.25 44.25 0 0 48.68 48.675 0 0 

जम्मा 5180 5147 33 5439 5404 34.65 
 

5945 5944.77 0 0 

 

 

 



अननिूची-४ 

खशक्षा  

खशक्षा क्षते्रको कायचक्रम आयोजना िा उपक्षते्रको सत्रिषीय खचच अननमान तथा प्रक्षपेण प्राथसमकीकरण र िाङ्कतेीकरण 

क्र.िं. 
द्धिषयगत 
क्षेत्र/ 

उपक्षेत्र 

कायचक्रम/आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन रु.हजारमा 

दोश्रो आ.ि. को द्धिसनयोजन  

रु.हजारमा 
तेश्रो आ.ि. को द्धिसनयोजन 

 रु.हजारमा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 व्
यि

स्थ
ा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 व्
यि

स्थ
ा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 व्
यि

स्थ
ा 

१ खशक्षा िामनदाद्धयक द्धिद्याियहरुिाई 
द्धिद्यनतीय हाखजरी व्यिस्थापन 

७६०  ७६०  ७९८ 0 ७९८  ८३६ 0 ८३६ 

 

२ खेिकन द राष्टपसत रसनङ् खशल्ड 
प्रसतयोसगता िगायत खेिकन द 
कायचक्रम 

५०० ५००   ५२५ ५२५ 0  ५५० ५५० 0 

 

३ खशक्षा कक्षा ८ िगायत िाद्धषचक 
परीक्षा िनदृढीकरण 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

४ खशक्षा नगरस्तरीय शैखक्षक असतररि 
द्धक्रयाकिाप प्रतयोसगता 
िञ्चािन 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

५ खशक्षा शेपाच िामनदाद्धयक आ.द्धि. 
द्धिगनटार िासिके ि.का. 
व्यिस्थापन 

१९५ १९५   २०४.८ २०४.८ 0  २१५ २१५ 0 

 

६ खशक्षा िामनदाद्धयक द्धिद्याियका कक्षा 
१० िम्मका द्धिद्याथीिाई 
होमिकच  डायरी द्धितरण 

६०० ६००   ६३० ६३० 0  ६६० ६६० 0 

 



७ खशक्षा सनयसमत प्र.अ. िैठक गोष्ठी 
तथा शैखक्षक िनिार 
अन्तरद्धक्रया 

२५० २५०   २६२.५ २६२.५ 0  २७५ २७५ 0 

 

८ खशक्षा नगर खशक्षा योजना सनमाचण ३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 
 

९ खशक्षा शैखक्षक ित्र २०८० को 
िासग द्धिद्याथी भनाच असभयान 
कायचक्रम 

७० ७०   ७३.५ ७३.५ 0  ७७ ७७ 0 

 

१० खशक्षा शैखक्षक ित्र २०८० को 
िासग नगर स्तरीय शैखक्षक 
क्यािेन्डर सनमाचण 

९५ ९५   ९९.७५ ९९.७५ 0  १०५ १०५ 0 

 

११ िंस्कृसत भाषा िाद्धहत्य किाको 
िंरक्षण िंििचन तथा प्रििचन 
कायचक्रम 

१५० १५०   १७५.५ १७५.५ 0  १६५ १६५ 0 

 

१२ खशक्षा अननगमन तथा मूल्यांकन २०० २००   २१० २१० 0  २२० २२० 0 
 

१३ खशक्षा स्थानीय पाठ्यक्रम सनमाचण ५०० ५००   ५२५ ५२५ 0  ५५० ५५० 0 
 

१४ पनिाचिार ओखिढनंगा क्याम्पि तथा 
उमा कटिाि क्याम्पि 
पूिाचिार िहयोग कायचक्रम 

३००  ३००  ३१५ 0 ३१५  ३३० 0 ३३० 

 

१५ खशक्षा एकीकृत शैखक्षक िूचना 
प्रणािी व्यिस्थापन IEMIS 

िगायत शैखक्षक तासिम 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

१६ खशक्षा कायचक्रम िम्पादनको 
आिारमा उत्कृष्ट द्धिद्याथी 
खशक्षक तथा द्धिद्यािय िम्मान 
तथा प्रोत्िाहन कायचक्रम 

१५० १५०   १५७.५ १५७.५ 0  १६५ १६५ 0 

 



१७ खशक्षा करार खशक्षक सनयूखि 
प्रयोजन तथा द्धिद्याथी सिकाई 
उपिब्िीस्तर सनिाचरणका 
िासग नगरस्तरीय प्रश्न पत्र 
िैंक तथा उत्तर कन खिका 
सनमाचण 

३०० ३००   ३१५ ३१५ 0  ३३० ३३० 0 

 

१८ खशक्षा नगरपासिकाको तफच िाट 
िासिके ि.का. द्धिद्यािय 
िहयोगी तथा द्धिद्यािय 
कमाचचारीिाई पाररश्रसमक थप 
प्रोत्िाहन अननदान 

१०१४० १०१४०   १०६४७ १०६४७ 0  १११५४ १११५४ 0 

 

१९ खशक्षा िनहारी छात्रिखृत्त कायचक्रम २४० २४०   २५२ २५२ 0  २६४ २६४ 0 
 

२० खशक्षा दरिन्दी समिान तथा 
द्धिद्यािय िमायोजन 
िहजीकरण एिम ्प्रोत्िाहन 
अननदान 

६०० ६००   ६३० ६३० 0  ६६० ६६० 0 

 

२१ खशक्षा पाठ्यक्रम असभमनखीकरण ६०० ६००   ६३० ६३० 0  ६६० ६६० 0 
 

२२ खशक्षा िासिके ि.का. तासिम २०० २००   २१० २१० 0  २२० २२० 0 
 

२३ खशक्षा आदशच आद्धि राम्चे तिनिा 
िासिके ि का व्यिस्थापन 
अननदान 

७५ ७५   ७८.७५ ७८.७५ 0  ८३ ८२.५ 0 

 

२४ खशक्षा िेथनखकच  िासिके ि.का. 
व्यिस्थापन अननदान सि.न.पा. 
९ ज्यासमरे 

७५ ७५   ७८.७५ ७८.७५. 0  ८३ ८२.५ 0 

 

 जम्मा १७२०० १६१४० १०६० 0 १८०६० १६९४७ १११३ 
 

१८९२० १७७५४ ११६६ 
 

 



खशक्षा के्षत्रको सत्रिद्धषचय खचच प्रके्षपण 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र उपक्षेत्र आसथकच  िषच 
िजेट सिमा रु. िजेट श्रोत रु. 

कन ि चािन पूाँजीगत 
द्धिसतय 
व्यिस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
िरकार 

प्रदेश 
िरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

१ खशक्षा, यनिा तथा 
खेिकन द 

 
 

पद्धहिो आ.ि. १७२०० १६१४० १०६० 0     

२ दोस्रो आ.ि. १८०६० १६९४७ १११३ 0     

३ तेस्रो आ.ि. १८९२० १७७५४ ११६६ 0     
 

जम्मा 
 

५४१८० ५०८४१ ३३३९ 
         

 

खशक्षा शाखा सत्रिद्धषचय योजनाको द्धििरण 

क्र.िं. उप क्षते्र कायचक्रमआयोजना उद्दशे्य अिसि शनरु र िमासप्त कन ि िागत 
पनष्टा
इ 

आगासमसतन िषचको उपिखव्ि 
िनचक 

१ िामनदाद्धयक द्धिद्याियहरुिाई द्धिद्यनतीय 
हाखजरी व्यिस्थापन 

खशक्षक उपखस्थसत व्यिखस्थत गननच २०८९/८०-८१/८२ २३९४ 

  

खशक्षक उपखस्थसत िढ्ने र 
द्धिद्यनतीय हाखजरी भएका 

द्धिद्यािय 

२ रािपसत रसनङ् खशल्ड प्रसतयोसगता 
िगायत खेिकन द कायचक्रम 

खेिकन दको द्धिकाि गननच २०८९/८०-८१/८२ १५७५ 

  

िञ्चासित खेिकन द इभन्ट र 
प्रसतयोसगता िंख्या 

३ कक्षा ८ िगायत िाद्धषचक परीक्षा 
िनदृढीकरण 

परीक्षा प्रणािीमा िनिार गननच २०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

िनिाररएको परीक्षा प्रणािीमा 
एकरुपता 

४ नगरस्तरीय शैखक्षक असतररि 
द्धक्रयाकिाप प्रतयोसगता िञ्चािन 

शैखक्षक असतररि द्धक्रयाकिापको 
माध्यमिाट खशक्षाको उद्देश्य हासिि 
गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

िञ्चासित शैखक्षक असतररि 
द्धक्रयाकिाप इभन्ट र िंख्या 

५ शेपाच िामनदाद्धयक आ.द्धि. द्धिगनटार 
िासिके ि.का. व्यिस्थापन 

िािसिकाि खशक्षाको िनसनखित गननच २०८९/८०-८१/८२ ६१४.२५ 

  

िासिके ि.का. को व्यिस्था 
र िासिके खशक्षाको पहनाँच 



६ िामनदाद्धयक द्धिद्याियका कक्षा १० 
िम्मका द्धिद्याथीिाइ होमिकच  डायरी 
द्धितरण 

कक्षा कायचिाट सिक्न िााँकी सिकाई 
द्धक्रयाकिापिाई व्यिखस्थत गननच 

२०८९/८०-८१/८२ १८९० 

  

होमिकच  डायरी द्धितरण 
भएका द्धिद्याथी िंख्या 

७ सनयसमत प्र.अ. िैठक गोष्ठी तथा 
शैखक्षक िनिार अन्तरद्धक्रया 

िमायाननकन ि नगर खशक्षामा गनणस्तर 
हासिि गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ७८७.५ 

  

िैठक तथा अन्तरद्धक्रया 
कायचक्रम िंख्या 

८ नगर खशक्षा योजना सनमाचण तथा 
अद्यािसिक 

नगर खशक्षाको द्धिकािको आिार 
तयार गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

नगर खशक्षा योजना र 
कायचन्ियन तथा अद्यािसिक 

९ शैखक्षक ित्र २०८० का िासग 
द्धिद्याथी भनाच असभयान कायचक्रम 

द्धिद्यािय खशक्षामा नगरका ििै 
िाििासिकाको पहनाँच कायम गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २२०.५ 

  

भनाच भएका नयााँ द्धिद्याथी 
िंख्या र द्धटकाउदर 

१० शैखक्षक ित्र २०८० को िासग नगर 
स्तरीय शैखक्षक क्यािेन्डर सनमाचण 

िनव्यिखस्थत रुपमा द्धिद्यािय िञ्चािन 
गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २९९.२५ 

  

सनमाचण भएको शैखक्षक 
क्यािेन्डर र कायचन्ियन 

११ भाषा िाद्धहत्य किाको िंरक्षण िंििचन  
तथा प्रििचन कायचक्रम 

भाषा अिि िंस्कृसत  किाको 
िंरक्षण िंििचन तथा प्रििचन गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ४७२.५ 

  

भाषा िाद्धहत्य किाको 
िंरक्षण िंििचन तथा 
प्रििचनको असभिेख 

१२ अननगमन तथा मूल्यांकन शैखक्षक कायचक्रम प्रभािकारी रुपमा 
िञ्चािन गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ६३० 

   

अननगमन पटक तथा 
प्रसतिेदन 

१३ स्थानीय पाठ्यक्रम सनमाचण स्थानीय पररिेश अननकन िको 
पाठ्यक्रम तयारी र अद्यािसिक गननच 

२०८९/८०-८१/८२ १५७५ 

  

सनमाचण भएका स्थानीय 
पाठ्यक्रम िंख्या अद्यािसिक 
र कायाचन्ियनको खस्थसत 

१४ ओखिढनंगा क्याम्पि तथा उमा 
कटिाि क्याम्पि पनिाचिार िहयोग 
कायचक्रम 

क्याम्पिको पनिाचिार सनमाचणमा 
िाजेदारी गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

सनमाचण तथा िनिार भएका 
पूिाचिारको द्धििरण 

१५ एकीकृत शैखक्षक िूचना प्रणािी 
व्यिस्थापन IEMIS िगायत शैखक्षक 
तासिम 

एकीकृत शैखक्षक िूचना प्रणािी 
व्यिस्थापन IEMIS  िम्िन्िी सिप 
प्रदान गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

IEMIS िगायत तासिम 
िंख्या र िहभागी िंख्या 



१६ कायचक्रम िम्पादनका आिारमा 
उत्कृष्ट द्धिद्याथी खशक्षक तथा द्धिद्यािय 
िम्मान तथा प्रोत्िाहन कायचक्रम 

द्धिद्यािय खशक्षक द्धिद्याथीको मनोिि 
उकास्नन /उत्प्ररेरत गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ४७२.५ 

  

िम्मासनत र पनरस्कृत 
द्धिद्यािय खशक्षक र द्धिद्याथी 

िंख्या 
१७ करार खशक्षक सनयनखि प्रयोजन तथा 

द्धिद्याथी सिकाई उपिब्िी स्तर 
सनिाचरणका िासग नगरस्तरीय प्रश्न पत्र 
िैंक तथा उत्तर कन खिका सनमाचण 

करार खशक्षक सनयनखि प्रयोजन तथा 
द्धिद्याथी सिकाई उपिब्िी स्तर 
सनिाचरणका िासग नगरस्तरमा 
एकरुपता कायम गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ९४५ 

  

सनमाचण तथा अद्यािसिक 
भएका प्रश्न िैक 

१८ नगरपासिकाको तफच िाट िासिके ि. 
का. द्धिद्यािय िहयोगी तथा द्धिद्यािय 
कमचचारीिाई पाररश्रसमक थप 
प्रोत्िाहन अननदान 

िासिके ि.का. द्धिद्यािय िहयोगी 
तथा द्धिद्यािय कमाचचारीिाई 
प्रोत्िाहन गरी खशक्षाको गनणस्तर 
िदृ्धि गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ३१९४१ 

  

प्रोत्िाहन अननदान प्राप्त 
िासिके द्धिद्यािय कमाचचारी 

िहयोगी िंख्या 

१९ िनहारी छात्रिखृत्त कायचक्रम िनहारी छात्राहरुिाई पढाइमा 
सनरन्तरता र्दन िहयोग गननच 

२०८९/८०-८१/८२ ७५६ 

  

िनहारी छात्रािखृत्त प्राप्त छात्रा 
िंख्या र द्धिद्यािय खशक्षामा 

सनरन्तरताको खस्थसत 

२० दरिन्दी समिान तथा द्धिद्यािय 
िमायोजन िहजीकरण एिम ्प्रोत्िाहन 
अननदान 

कक्षागत द्धिषयगत र द्धिद्याथी 
िंख्याका आिारमा खशक्षक तथा 
द्धिद्याियतह समिान गननच 

२०८९/८०-८१/८२ १८९० 

  

दरिन्दी समिान भएका र 
मजच भएका द्धिद्यािय िंख्या 

२१ पाठ्यक्रम असभमनखीकरण नयााँ पाठ्यक्रम िारे िनिूखचत गराउनन २०८९/८०-८१/८२ १८९० 

  

असभमनखीकरण कायचक्रममा 
िहभासग खशक्षक िंख्या र 
िञ्चासित कायचक्रमिंख्या 

२२ िासिके ि.का. तासिम िासिके िकािाई मन्टेश्वरी सिप 
सिकाउनन 

२०८९/८०-८१/८२ ६३०. 
  

तासिम प्राप्त िासिके ि.का. 
को िंख्या 

२३ आदशच आद्धि राम्चे तिनिा िासिके ि. 
का. व्यिस्थापन अननदान 

िासिके ि.का. को व्यिस्था गरी 
िासिके खशक्षाको िनसनखितता गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २३६.२५ 

  

िासिके ि.का. को व्यिस्था 
र िासिके खशक्षाको पहनाँच 

२४ िेथनखकच  िासिके ि.का. व्यिस्थापन 
अननदान सि.न.पा. ९ ज्यासमरे 

िासिके ि.का. को व्यिस्था गरी 
िासिके खशक्षाको िनसनखितता गननच 

२०८९/८०-८१/८२ २३६.२५ 

  

िासिके ि.का. को व्यिस्था 
र िासिके खशक्षाको पहनाँच 



अननिूची-५ 

स्िास््य 

सत्रिद्धषचय खचच अननमान तथा प्रके्षपण,  प्राथसमकीकरण र िंकेसतकरण 

सि.नं. कायचक्रम/ आयोजना 

पद्धहिो आ.ि.२०७९/८० दोस्रो आ.ि.२०८०/८१ तेस्रो आ.ि.२०८१/८२ 
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१ करार िेिाका कमचचारीहरुको 
तिि भत्ता 

५८२३ ५८२३   ६११४ ६११४   ६४०५ ६४०५   

२ खोप केन्र सनमाणच ९००  ९००  ९४५ ० ९४५  ९९०  ९९०  

३ खोप तथा ओषिी ढनिानी   १२० १२०   १२६ १२६   १३२ १३२   

४ स्िास््य िंस्थाहरुको मासिक 
िैठक 

२६२.५ २६२.५   २७५ २७५   २८९ २८९   

५ ओषिी तथा उपकरण खररद १६४५ १६४५   १७२७ १७२७   १८१० १८१०   

६ स्िास््य िंस्थाहरुिाई स्टेशनरी 
तथा प्रशािसनक खचच 

२५० २५०   २६२ २६२   २७५ २७५   

७ द्धिदाई भएर जाने मद्धहिा स्िास््य 
स्ियं िेद्धिकाहरुको द्धिदाई रकम  

५० ५०   ५२ ५२   ५५ ५५   

८ मद्धहिा स्िास््य स्ियं 
िेद्धिकाहरुको यातायात खचच 

११२३ ११२३   ११७९ ११७९   १२३५ १२३५   

९ िमनदायमा द्धिशेषज्ञ स्िास््य खशद्धिर ६०० ६००   ६३० ६३०   ६६० ६६०   

१० ल्यापटप खररद १०० ० १००  १०५ ० १०५  ११० ० ११०  

११ ५ िषच मनसनका िािसििकाहरुको 
पोषण तथा िदृ्धि अननगमन 
प्रोत्िाहन  

१०० १००   १०५ १०५   ११० ११०   

१२ सिद्यािय योग खशक्षा कायचक्रम ४४ ४४   ४६.२ ४६.२   ४८ ४८   



१३ प्रयोगशािाको िासग एखन्टजेन तथा 
उपकरण खररद 

१०० १००   १०५ १०५   ११० ११०   

१४ रामिजार िामनदाद्धयक भिनमा 
व्याडसमन्टन कोट सनमाचण 

५०० ५००   ५२५ ० ५२५  ५५० ० ५५०  

१५ सि.न.पा.िडा नं.१,२, ४, ११, 

१२,मा जेष्ठ नागररकहरु/ 
द्धिरामीहरुका िासग सनशनल्क 
आयनचिेद ओषिी खररद तथा 
द्धितरण 

४५० ४५०   ४७३ ४७३   ४९५ ४९५   

 जम्मा १२०६८ ११०६८ १००० ० १२६६९ ११०९४ १५७५ ० १३२७४ ११६२४ १६५० ० 

 

अननिूची ६ 

िन, िातािरण तथा द्धिपद् 

कायचक्रम / आयोजना िा उपके्षत्रको त्रीिषीयखचच अननमान तथा प्रके्षपण  

क्र ि द्धिषय क्षेत्र/ उपक्षेत्र 
कायचक्रम/ 
आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन 

आगामी दोस्रो आ.ि.को 
प्रके्षपण 

आगामी तेस्रो आ.ि.को प्रके्षपण 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

िन, तथा िातािरण क्षते्र 
 

क 
िातािरण 
व्यिस्थापन   

१५०   १५० १५८   १५८ १६६   १६६ 

ख द्धिपद   ३११०   ३११० ३२६६   ३२६६ ३४२९   ३४२९ 

 

 



अननिूची ७ 

कानून न्याय एिम ्मानिासिकार 

कायचक्रम आयोजना िा उपक्षेत्रको त्रीिषीय खचच अननमान तथाप्रके्षपण प्राथसमद्धककरण र िाङे्कतीकरण 

कानून, न्याय एिम ्मानिासिकार 

क्र.िं. द्धिषयगत क्षेत्र/उपक्षेत्र कायचक्रम/आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को द्धिसनयोजन 
रु. हजारमा 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन रु. हजारमा 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को द्धिसनयोजन 
रु. हजारमा 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

द्धित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 

१ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

जनप्रसतसनसिहरुको 
क्षमता द्धिकाि 

२०० २०० ० ० २१० २१० ०  २२० २२० ०  

२ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

सिद्यािय स्तरीय 
कानूनी खशक्षा 

९० ९०   ९५ ९५   १०० १००   

३ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

मेिसमिापकताच क्षमता 
द्धिकाि 

९० ९०   ९५ ९५   १०० १००   

४ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

न्यायीक िसमसत क्षमता 
द्धिकाि 

६० ६०   ६३ ६३   ६६ ६६   

५  न्यायीक िसमसत 
अििोकन भ्रमण 

६० ६०   ६३ ६३   ६६ ६६   

६ कानून, न्याय तथा 
मानि असिकार प्रििचन 

शाखाको िासग 

कायाचिय उपकरण ० ०   १०० १०० ०  १०५ १०५ ०  

७ पनस्तक तथा छपाइच सिसभन्न ऐन तथा 
कानून छपाइ तथा 

खररद 

० ०   ३१५ ३१५ ०  ० ० ०  



८ िूचना तथा िंचार सिसभन्न िंदेि मूिक 
िामग्री तथा 

मेिसमिाप कताचहरुका 
िासग िञ्चार खचच 

० ०   १०० १०० ०  १०५ १०५ ०  

जम्मा ५०० ५०० ० ० १०४१ १०४१ ० 
 

७६२ ७६२ ०  

 

अननिूची-८ 

पूिाचिार द्धिकाि 
 

कायचक्रम / आयोजना िा उपक्षेत्रको सत्रिषीय खचच अननमान तथा प्रके्षपण प्राथसमकीकरण र िाङ्केतीकरण 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र/ उपक्षेत्र कायचक्रम/ 
आयोजना 

आगामी पद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन 

आगामी दोस्रो आ.ि.को 
प्रके्षपण 

आगामी तेस्रो आ.ि.को प्रके्षपण 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

पूिाचिार द्धिकाि क्षते्र 
  

  १ 
िस्ती द्धिकाि आिाि तथा 
भिन 

  0 11260 11260 0 11823 11823 0 12414 12414 

२ िडक तथा यातायात   0 24510 24510 0 24055 24055 0 25258 25258 

३ द्धिद्यनत तथा िैकखल्पक उजाच   0 300 300 0 315 315 0 331 331 

४ 
एकीकृत िस्ती द्धिकाि 
कायचक्रम 

  0 300 300 0 315 315 0 331 331 

५ 

  श्रष्टापाकच मा 
पयचटकीय पूिाचिार 
सनमाचण 

0 14000 14000 0 0 0 0 0 0 



६   िाना सिंचाई 
कायचक्रम 

0 9200 9200 0 9660 9660 0 10143 10143 

७   सि.न.पा. िडा नं. 
५, ७, ११ र १२ 
मा कायाचिय भिन 
सनमाचण 

0 10070 10070 0 0 0 0 0 0 

८   सि.न.पा. िडा नं. 
३,९,६ र िडा 
कायाचिय भिन 
सनमाचण 

0 9200 9200 0 9200 9200 0 0 0 

९   िााँकी िडा कायाचिय 
भिन सनमाचण 

0 0 0 0 0 0 0 18400 18400 

१०   नगरपासिका पूिाचिार 
सनमाचण (भिन) 

0 15200 15200 0 0 0 0 0 0 

 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र/उपक्षेत्र 
कायचक्रम/ 
आयोजना 

  आ.ि. को द्धिसनयोजन आगामी दोस्रो आ.ि.को प्रक्षेपण आगामी तेस्रो आ.ि.को प्रक्षेपण 
चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

पूिाचिार द्धिकाि क्षेत्र 

१ िस्ती द्धिकाि आिाि तथा भिन   
11260 11260  11823 11823  12414 12414 

  

२ िडकत था यातायात   
२४५१० 24510  24055 24055  25258 25258 

  

३ द्धिद्यनत तथा िैकखल्पक उजाच   
300 300  315 315  331 331 

  

४ एकीकृत िस्ती द्धिकाि कायचक्रम   
300 300  315 315  331 331 

  

५ श्रष्टापाकच मा पयचटकीय पूिाचिार सनमाचण   
14000 14000       

  



६ िाना सिंचाई कायचक्रम   
9200 9200  9660 9660  10143 10143 

  

७ 
सि.न.पा. िडा नं. ५, ७, ११ र १२ 
को िडा कायाचिय भिन सनमाचण 

  

10070 10070       

  

८ 
सि.न.पा. िडा नं. ३, ९, ६ को 
कायाचिय भिन सनमाचण   

9200 9200  9200 9200    

  

९ िााँकी िडा कायाचिय भिन सनमाचण   
      18400 18400 

  

१० नगरपासिका पूिाचिार सनमाचण (भिन)   
15200 15200       

  

११ अन्य सनमाचण   
    ४१६९४   ३४८०७ 

  
 hम्मा 

  

 ९४०४०   97062   101684 
  

 

अननिूची-९ 

िंस्थागत द्धिकाि 

क्र.िं. द्धिषय क्षेत्र/उपक्षते्र 
कायचक्रम/ 

आयोजना 

आगामीपद्धहिो आ.ि.को 
द्धिसनयोजन 

आगामीदोस्रो आ.ि.को 
प्रके्षपण 

आगामीतेस्रो आ.ि.को प्रके्षपण 
चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

चा
िन  

पूाँ ज
ीग
त 

कन
ि 

िनशािन तथा िंस्थागत द्धिकाि क्षते्र 

१ 
क्षमता िदृ्धि कायचक्रम  (क्षमता द्धिकाि 
योजना)   

५००  ५०० ५२५  ५२५ ५५०   ५५० 

२ िंस्थागत  द्धिकाि  (प्रदेश िहकायच)   
७७५५  ७७५५ १०००  १००० १०००  १००० 

  जम्मा  
  

८२५५  ८२५५ १५२५  १५२५ १५५०  १५५० 

 



क्र.सं. खर्च संकेत खर्च व्यहोरे्न स्रोत अर्नदुार्नको प्रकार खर्च शिर्चक जम्मा वार्र्चक बजेट 
१.
१.१ २११११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पाररश्रममक कमचर्ारी 31,500,000.00      
१.२ २११२१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पोिाक 1,100,000.00        

२११२२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद रािर्न 300,000.00          
२११३१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद स्थार्नीय भत्ता 2,000,000.00        

१.३ २११३२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद महंगी भत्ता 1,500,000.00        
१.४ २११३३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद र्फल्ड भत्ता 1,000,000.00        
१.५ २११३४ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद कमचर्ारी बैठक भत्ता 1,500,000.00        
१.६ २११३५ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद कमचर्ारी प्रोत्साहर्न तथा परुस्कार 1,000,000.00        
१.७ २११३९ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद अन्य भत्ता 300,000.00          

40,200,000.00      
२.
२.१ २११४२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी बैठक भत्ता 1,000,000.00        
२.२ २११४२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी अन्य सरु्विा 15,000,000.00      
२.३ २११४९ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी अन्य भत्ता 1,000,000.00        

17,000,000.00      
३.
३.१ २२१११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पार्नी तथा मबजलुी 500,000.00          
३.२ २२११२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद संर्ार महसलु 731,000.00          

1,231,000.00       
४.
४.१ २२२११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (पदामिकारी) 1,000,000.00        
४.२ २२२१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (कायाचलय प्रयोजर्न) 3,200,000.00        
४.३ २२२१३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सवारी सािर्न ममचत खर्च 3,500,000.00        
४.४ २२२१४ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मबमा तथा र्नर्वकरण खर्च 1,000,000.00        

४.५ २२२२१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मेमसर्नरी तथा औजार ममचत सम्भार तथा सञ्चालर्न खर्च 1,000,000.00        

४.६ २२२३१ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद मर्नममचत सावचजमर्नक सम्पशत्तको ममचत सम्भार खर्च 1,000,000.00        
10,700,000.00      

५.
५.१ २२३११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मसलन्द तथा कायाचलय सामग्री 4,600,000.00        
५.२ २२३१४ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न - अन्य प्रयोजर्न 150,000.00          
५.३ २२३१५ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पत्रपमत्रका, छपाई तथा सरु्र्ना प्रकासर्न खर्च 2,600,000.00        
५.४ २२३१९ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद अन्य कायाचलय संर्ालर्न खर्च 250,000.00          

7,600,000.00       
६.
६.१ २२४११ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद सेवा र परामिच खर्च 500,000.00          
६.२ २२४१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सूर्र्ना प्रणाली तथा सफ्टवेर संर्ालर्न खर्च 700,000.00          
६.३ २२४१३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद करार सेवा िलु्क 15,500,000.00      
६.४ २२४१९ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद अन्य सेवा िलु्क 300,000.00          

17,000,000.00      

जम्मा
सेवा महसलु

जम्मा
पूाँजीगत सम्पशत्तको संर्ालर्न र सम्भार खर्च 

जम्मा
कायाचलय सामार्न तथा सेवाहरु

जम्मा
परामिच तथा अन्य सेवा िलु्क 

जम्मा

पदामिकारी सेवा सरु्विा तथा भत्ता

अर्नसूुर्ी-1

कायाचलय संर्ालर्न तथा प्रिासमर्नक खर्चको र्वमर्नयोजर्न ०७८/०८९ 
 क.र्ाल ुखर्च

कमचर्ारी पाररश्रममक र सरु्विा

जम्मा



७.
७.१ २२५११ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी तथा कमचर्ारी तामलम खर्च 1,000,000.00        
७.२ २२५१२ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद सीप र्वकास तथा जर्नरे्तर्ना तामलम तथा गोष्टी सम्बन्िी खर्च 500,000.00          
७.३ २२५२२ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद कायचक्रम खर्च 1,500,000.00        
७.४ २२५२९ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद र्वर्वि कायचक्रम खर्च 200,000.00          

3,200,000.00       
८.
८.१ २२६११ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद अर्नगुमर्न मलु्याङ्कर्न खर्च 800,000.00          
८.२ २२६१२ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद भ्रमण खर्च 2,200,000.00        

3,000,000.00       
९.
९.१ २२७११ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद र्वर्वि खर्च 2,000,000.00        

2,000,000.00       
१०.
१०.१ २२७२१ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद सभा सञ्चालर्न खर्च 700,000.00          

700,000.00         
११.
११.१ २८१४१ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद जग्गाको भाडा 651,860.00          
११.२ २८१४२ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद घर भाडा 1,500,000.00        
११.३ २८१४३ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद सवारी सािर्न तथा मेमसर्नरी औजँार भाडा 450,000.00          
११.४ २८१४९ प्रदेि सवारी कर बााँडफााँड र्नगद अन्य भाडा 200,000.00          

2,801,860.00       
105,432,860.00    

क्र.सं. खर्च संकेत खर्च व्यहोरे्न स्रोत अर्नदुार्नको प्रकार खर्च शिर्चक जम्मा बार्र्चक बजेट 
१२.
१२.१ ३११२२ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद मेशिर्नरी तथा औजार 1,000,000.00        
१२.१ ३११२३ घर जग्गा रशजषे्ट्रिर्न दस्तरु र्नगद फमर्नचर्र तथा र्फक्र्सच 3,800,000.00        

4,800,000.00       
110,232,860.00    

क्र.सं. खर्च संकेत खर्च व्यहोरे्न स्रोत अर्नदुार्नको प्रकार खर्च शिर्चक जम्मा बार्र्चक बजेट 
१.१ २११४१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पदामिकारी बैठक भत्ता 2,592,000.00        
१.२ २२१११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद पार्नी तथा मबजलुी 200,000.00          
१.३ २२११२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सञ्चार महसलु 720,000.00          
१.४ २२२१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (कायाचलय प्रयोजर्न) 720,000.00          
१.५ २२२१३ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद सवारी सािर्न ममचत खर्च 600,000.00          
१.६ २२२२१ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मेशिर्नरी तथा औजँार ममचत सम्भार तथा संर्ालर्न खर्च 120,000.00          
१.७ २२३११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद मसलन्द तथा कायाचलय सामग्री 1,800,000.00        
१.८ २२३१४ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद इन्िर्न (अन्य प्रयोजर्न) 120,000.00          
१.९ २२६१२ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद भ्रमण खर्च 876,000.00          
१.१० २२७११ संघीय राजश्व बााँडफााँड र्नगद र्वर्वि खर्च 1,152,000.00        

8,900,000.00       
119,132,860.00    

जम्मा
कूल जम्मा

कूल जम्मा
अर्नसूुर्ी-3

वडा कायाचलय संर्ालर्न तथा प्रिासमर्नक खर्च
 क.र्ाल ुखर्च

जम्मा

जम्मा
र्वर्वि खर्च 

जम्मा
सभा सञ्चालर्न खर्च 

जम्मा
भाडा

जम्मा
उप-जम्मा

अर्नसूुर्ी-2
ख. पूाँजीगत खर्च

सवारी सािर्न, मेशिर्नरी औजार, फमर्नचर्र तथा र्फक्र्सच

अर्नगुमर्न मूल्याङ्कर्न र भ्रमण खर्च 

कायचक्रम सम्बन्िी खर्चहरु

जम्मा



सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१ कार्ायलर्मा अनलाइन सबद्यतुीर् हाजजर जडान 150

२ ल्र्ापटप खररद १५०

३ कलर फिन्टर खररद ७००

१०००

सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१ कमयचारी क्षमता फिकाि (तासलम) 350

२ उपभोक्ता िसमसत असभमजुखकरण कार्यक्रम 300

३ अिलोकन भ्रमण 350

४ नक्िा िाईल पूिायधार व्र्िस्थापन तथा सिकाई कार्यक्रम 300

५ कासलगढ़ तासलम (NCB अनरुुप भिन सनमायण कार्ायन्िर्नका लासग) २००

१५००

१ क्षमता फिकाि कार्यक्रम (जनिसतसनसध/कमयचारी र िरोकारिाला सनकार्हरु) २०० कैफिर्त 

२ फिपद व्र्बस्थापनका लासग औजार उपकरण िामग्री खररद ३००

३ फिपद व्र्िस्थापन कोष ५००

१०००

सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१ कर िचेतना कार्यक्रम १००

२ राजस्ि उपशाखा तथा िडा िजचिहरुलाई तासलम (२ चरणमा) ३००

३ डेस्कटप कम्प्र्टुर खररद १००

५००

जम्पमा 

िमानीकरण (सनशतय) बजेट अन्तगयत सबषर्गत शाखाहरुको कार्यक्रमहरु: 

िूचना िसबसध शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 

पूिायधार फिकाि शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 

जम्पमा 

जम्पमा 

फिपद व्र्िस्थापन  (बजेट रु.हजारमा) 

जम्पमा 

 राजश्व उप-शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 



परिमाण दि बजेट 

1. पश ुस्वास््य काययक्रम

1.1 पश ुउपचाि औषधी खरिद ढुवानी  पटक ३      300 ९००

1.2 बबश्व िेववज ददवस तथा िेबबज खोप काययक्रम  पटक १      100 १००

1.3
सामदुावयक तथा घिपालवुा कुकुि बन्ध्याकिण काययक्रम (HART 
Nepal) सँगको सहकाययमा

 पटक १      400 ४००

1.4
ओखलढुङ्गा साप्तावहक हाटमा पशपंुक्षी बेचबबखन कक्ष बनमायण (वडा 
नं.१२ सँगको सहकाययमा)

 संख्या १      550 ५५०

2.1 बमनिल ब्लक खरिद बबतिण  संख्या १      100 १००

2.2 जै तथा वटयोसेन्धटी घाँसको बबउ खरिद तथा बबतिण  पटक १      125 २५०

3.1
कृबिम गर्ायधािण गने प्राववबधकलाई कृ.ग. िेकडयका आधािमा प्रबत 
गाई/रै्सी ददने पारिश्रबमक

 पटक १      100 १००

3.2
पशपंुक्षी पालक कृषक समूहहरुको थलो सधुाि काययक्रम (वडाको 
सहकाययमा)

 पटक     1      450 ४५०

3.3
बबश्व रे्टेरिनिी ददवसको अबसिमा बनजी पािारे्ट तथा ग्रा.प.स्वा.का. 
हरुसँग अन्धतिवक्रया गोष्ठी साथै रे्टेरिनिी लजजविक ववतिण

 पटक १      100 १००

3.4 अण्डामा आत्मा बनर्यि तथा पारिवारिक पोषण सिुक्षामा सधुाि काययक्रम  पटक १      450 ४५०

3.5 कृवष ववकास सबमबत बैठक संचालन  संख्या १      100 १००

३५००

संख्या  दि जम्मा िकम  

1
जनप्रबतबनबधहरुका लाबग स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन सम्बन्धधी 
अबर्मूखीकिण ताबलम १ २०० २००

2 बबद्यालय स्तिीय कानूनी जशक्षा ३ ३० ९०

3 मेलबमलाप कताय क्षमता ववकास १ ९० ९०

4 न्धयवयक सबमबत क्षमता ववकास १ ६० ६०

5 न्धयावयक सबमबत अवलोकन भ्रमण १ ६० ६०

५००

जम्मा 

कैवियत काययक्रमको नाम बस.नं. 

(बजेट रु.हजािमा) पशसेुवा शाखा
वावषयक 

इकाई 

३.पश ुनश्ल सधुाि काययक्रम

२.पश ुआहािा काययक्रम 

जम्मा 

कानून, न्धयाय तथा मानव अबधकाि प्रवर्द्यन शाखा (बजेट रु.हजािमा) 

बस.नं. काययक्रमको नाम 
वावषयक 

कैवियत 



सि.नं. कार्यक्रमको नाम  बजेट  कैफिर्त 

१
तरकारीको नमूना प्र्ाकेज कार्यक्रम िञ्चालन (५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा 
तरकारीको हाइसिड बीउ,रोग फकरा व्र्वस्थापनका लासग सनिःशलु्क फवषादी, 
सिटासमन तथा तासलम)

३८३

२
फवसिन्न बालीहरुमा लाग्ने रोगफकरा व्र्वस्थापनका लासग आकास्स्मक बाली 
िंरक्षण िेवा कार्यक्रम िञ्चालन

३००

३
७५ प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा मौरी गोला,आधसुनक घार तथा मौरीजन्र् 
उपकरण फवतरण कार्यक्रम

५००

५
फवगटुार लगाएत क्लब रुट (गााँठे रोग) िंक्रसमत क्षेत्रमा क्लब रुट 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम (कृफष चनू, रेसििटेन्ट बीउ, तासलम आदद)

१००

६
िलिूल बगैँचा िदुृढीकरण कार्यक्रम िंचालन (सनलोतथुो, चनू, एटिो 
आर्ल, प्रोफटन बेड खरीद)

२००

७ ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा फहाँउदे िलिूल फवरुवा फवतरण कार्यक्रम १५०

८ ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा वषे िलिूल फवरुवा फवतरण कार्यक्रम १५०

९ ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा हाइसिड तथा उन्नत तरकारीको बीउ फवतरण १००

१० ५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा प्लाफिक टनेल फवतरण कार्यक्रम ४००

११
मकैको वीजवफृि कार्यक्रम िञ्चालन (५० प्रसतशत मूल्र् अनदुानमा मूल बीउ 
फवतरण,तासलम,अन्र् आवश्र्क िामाग्री फवतरण)

५०

१२ मोररङगा/िजीवन खेसत बगैँचा स्थापना कार्यक्रम (तलवुा) ५०

१३ शरीिा/िीतािल खेसत बैगैँचा स्थापना कार्यक्रम (तलवुा) ५०
१५ आधसुनक मौरी घार  सनमायण गने स्थानीर् िसनयचरहरुलाई िहर्ोग कार्यक्रम १००

१८ रुम्जाटार स्स्थत कृफष उपज िंकलन केन्रको वाफषयक घरिाडा व्र्वस्थापन १७

२५५०

१ एक गाउाँ एक कृफष तथा पश ुप्रासबसधकको तलब ित्ता ८००

३३५०

कृफष फवकाि शाखा  (बजेट रु.हजारमा) 

जम्मा 

कृफष तथा पश ुप्रासबसधकको तलब ित्ता 

जम्मा 



संख्या  दर जम्मा रकम  

१ शहरी स्वास््य केन्द्रमा काययरत करार सेवाको अ.हे.ब., अ.न.मी. ६ २० १६२०

२ शहरी स्वास््य केन्द्रमा काययरत करार सेवाको अ.हे.ब. १ २४ ३२२

३ वर्थयङ सेन्द्टरमा काययरत करार सेवाको अ.न.मी. ७ १८ ६००

४ आयबेुद स्वास््य केन्द्र ठुलाछापमा काययरत बैद्य १ २५ ३३५

५ स्वास््य चौकी ठुलाछाप प्रयोगशालामा काययरत ल्या.अ. १ २० २७०

६ करार सेवाको कायायलय सहयोगी १२ १५ २४६०

७ चार्ुय र आम्जानी शहरी स्वास््य केन्द्रमा ज्यालादारीमा काययरत का.स. २ ८ २१६

५८२३

प ूँजीगत र्चय 

१ र्ोप केन्द्र भवन र्नमायण (र्स.न.पा. वडा नं.१, तलवुा र वडा नं. ३ अधेरी नारायणस्थान) २ ४५० ९००

९००

चाल ुर्चय

१ र्ोप तथा औषधी ढुवानी र्चय १५ ८ १२०

२ स्वास््य संस्था प्रमरु्हरुको मार्सक वैठक र्चय १५ १७ २६२.५

३ र्नशलु्क ववतरण गररने औषधी तथा  औजार उपकरण र्ररद २ 822.5 १६४५

४ स्वास््य संस्थाहरुलाई आवश्यक स्टेशनरी तथा प्रशासर्नक र्चय १५ १६ २५०

५ ववदाई भएर जाने म.स्वा.स्वयं.हरुको सम्मान ववदाई रकम ५ १० ५०

६ म.स्वा.स्वयं.से.हरुको यातायात र्चय रकम ११७ ८०० ११२३

७ ल्यापटप र्ररद १ १०० १००

८ समदुायमा ववशेषज्ञ शशववर संचालन ३ २०० ६००

९ ५ वषय मरु्नका बालबार्लकाहरुको पोषण तथा ववृि अनगुमन प्रोत्साहन १२ ८ १००

१० ववद्यालय योग शशक्षा काययक्रम  १ ४४ ४४

११ प्रयोगशालाका लार्ग आवश्यक एशन्द्टजेन तथा उपकरणहरु र्ररद १ १०० १००

१२ रामबजार सामदुावयक भवन तथा ब्याडर्मन्द्टन कोट र्नमायण १ ५०० ५००

१३
र्सविचरण नगरपार्लका वडा नं. १, २, ४, ११ र १२ मा जेष्ठ नागररकहरु/अन्द्य 
ववरामीहरुका लार्ग र्नशलु्क आयबेुद रसायन औषधी र्ररद तथा ववतरण

२ २२५ ४५०

६२४५
१२०६८

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा
क ल जम्मा

स्वास््य शार्ा (बजेट रु.हजारमा) 

र्स.नं. काययक्रमको नाम 
वावषयक 

कैवियत 

स्वास््यको लार्ग रे्लक द काययक्रम 



लक्ष्य  बजेट 
1 प्रोजेक्टर खररद वटा १ ३३

2
महिला सिकारीका पदाधिकारीिरुलार्इ नेततृ्व तथा संस्थागत हवकास ताधलम ३ 
दने

 जना ३० १२०

3 महिलािरुको लाधग लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन महिना 1 100

4
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइ र महिला सिकारीका प्रधतधनधि बीच 
चौमाधसक अन्तरहिया

पटक 3 180

5 अन्तर महिला सिकारी भ्रमण संस्था 2 85

6 महिला उद्यमीिरुलार्इ व्यवसाय प्रवद्धनइ ताधलम ५ ददने जना 50 300

7
श्रीमान तथा श्रीमधत बेपत्ता भएका आयआजइन कायइिम सञ्चालन गरररिेका 
एकल महिला परुुषिरुको अन्तरहिया

पटक 1 50

8 हकशोरकशारीिरुलार्इ रुपान्तरण सम्बन्िी अनजुशक्षण ३ ददने जना 50 260

9
हकशोरहकशोरीिरुलाई लाग ुऔषि दवु्यसइन तथा धनयन्रण सम्बन्िी 
सचेतनामूलक कायइिम वडास्तर (वडा नं.१, २, ६,७ र ८)

वडा 5 200

10
नगरस्तररय बाल क्लव समूि र वडास्तररय बाल क्लव समूिका 
पदाधिकारीिरुलार्इ लैंधगक समावेशी हवकास तथा लैंधगक हिंसा धनवारण 
सम्बन्िी ताधलम २ दने

जना 30 100

11 नगरस्तररय बाल क्लव समूिको बैठक पटक 12 120

12
स्थानीय एफ. एम. िरुबाट लैंधगक समानता वालहववाि धबरुद्धका कानूनी 
सचेतना मूलक सूचना प्रवाि

42.15

13
वडास्तररय बाल क्लव समूिका पदाधिकारीिरुलार्इ बाल संरक्षण तथा बाल 
अधिकार सम्बन्िी अधभमूजखकरण

वडा 12 400

14 राहिय तथा अन्तराहिय बाल ददवस पटक 2 40

15
नगरस्तररय बाल क्लव समिुका पदािकारीिरुलार्इ तनाव व्यवस्थापन ताधलम 
३ ददने

जना 50 180

16 वडास्तररय बाल संरक्षण सधमधत गठन वडा 12 180

17
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइ र महिला सिकारीका पदाधिकारीिरुलार्इ 
लैंधगक समावेजश हवकास तथा लैंधगक हिंसा धनवारण सम्बन्िी ताधलम दरु्इ ददने

जना 50 180

18
महिला िकहित र अधिकार सम्बन्िी बेर्इजजङ घोषणाले समेटेके १२ वटा 
प्रधतबद्धताका क्षेरिरुबारे जनप्रधतधनधि र कमइचारीलार्इ अधभमूजखकरण १ ददने

पटक 1 85

19
सामाजजक हवभेद सम्बन्िी संहविानमा भएका कानूनी व्यवस्था बारे 
अधभमूजखकरण कायइिम वडास्तर (वडा नं. ४ र १०)

वडा 2 100

20 लैंधगक हिंसा हवरुद्धको १६ ददने अधभयान पटक 1 50

21
अन्तरपसु्ता सीप िस्तान्तरण (सास ुबिुारी बीच अन्तरहिया) कायइिम अनदुान 
महिला सिकारीलार्इ (वडा नं. ९, १० र ३)

संस्था 4 200

महिला, बालाबाधलका तथा समाज कल्याण उप-शाखा (बजेट रु.िजारमा) 

धस.नं. कायइिमको नाम र्काई 
वाहषइक 

कैहफयत 



22
ददवधसय कायइिमिरु (अन्तराहटइय ज्येष्ठ नागररक ददवस, हकशोरी ददवस, मानव 
बेचहवखन तथा ओसारपसार धनयन्रण ददवस, अन्तराहटइय अपाङ्गता ददवस, 
अन्तराहटइय महिला ददवस, महिला अधिकार ददवस आदद)

पटक 7 175

23
ज्येष्ठ नागररक ददवासेवा तथा धमलन केन्रमा ज्येष्ठ नागररक र यवुािरुबीच 
अन्तरपसु्ता सीप िस्तान्तरण कायइिम (केन्रलार्इ कायइिम अनदुान)

केन्र 4 400

24 ज्येष्ठ नागररकिरु लाई न्यानो कपडा हवतरण (वडा नं. १, २, ४ र ११) पटक 2 200

25 ज्येष्ठ नागररक ददवासेवा केन्रमा आउन जान गाडी भाडा (अवश्यकता अनसुार) ५०

26
अपाङ्गता भएका व्यजििरुको लाधग क्षमतामूलक कायइिम (सांकेधतक भाषा 
ताधलम १५ ददने)

पटक १ 100

27
मानव बेचहवखन तथा ओसार पसार धनयन्रण सम्बन्िी सचेतनामूलक कायइिम 
हवद्यालयस्तर

हवद्यालय 6 120

28 हवपन्न दधलतलाई जीहवकोपाजइन कायइिम (वडा नं. १ र २) १००

29
लैंधगक हिंसा धनवारणमा परुुष सिभाधगता (समहवकास) सशिीकरण जोडी 
ताधलम (वडा नं, ५ र ७)

वडा २ १००

30
श्रीमान तथा श्रीमधत बेपत्ता भर्इ एकल भएका महिला तथा परुुषले सञ्चालन 
गरररिेका व्यवसाय अनगुमन

पटक 2 ४०

31 महिला सिकारी गठन र दताइ वडा नं. ६ पटक १ ४०
32 महिला सिकारी अनगुमन पटक 2 45

33
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइिरुको पाररश्रधमक (१२ जनाको १३ 
महिनाको य.ुएन.एफ.हप.ए र नगरपाधलकाको साझेदारीमा ६० प्रधतशत 
य.ुएन.एफ.हप.ए. ले र ४० प्रधतशत नगरपाधलकाले व्यिोने गरी)

जना ११ 707.85

34
सामदुाहयक मनोसामाजजक कायइकताइ संयोजकको पाररश्रधमक 
(य.ुएन.एफ.हप.ए.बाट ७० प्रधतशत र नगरपाधलकाबाट ३० प्रधतशत साझेदारीमा)

जना 1 ९६.५२५

५१८०जम्मा 



परिमाण दि बजेट 

1
कक्षा ८ सञ्चालित ि माध्यलमक विद्याियहरुिार्ई विद्यतुीय हाजजिी 
व्यिस्थापन

संख्या 19 40 760

2 िाष्ट्रपलत िलनङ्ग जिल्ड प्रलतयोलिता ििायत खेिकूद कायईक्रम पटक 1 500 500
3 कक्षा ८ ििायत िावषईक पिीक्षा सदुृढीकिण पटक 1 300 300
4 नििस्तिीय िैजक्षक अलतरिक्त वक्रयाकिाप प्रलतयोलिता सञ्चािन पटक 1 300 300
5 िेपाई सामदुावयक आ.वि. वििटुािमा बालबके स.का. व्यिस्थापन िोटा 1 195 195

6
सामदुावयक विद्याियका कक्षा १० सम्मका विद्याथीहरुिार् होमिकई  
डायिी वितिण

पटक 1 600 600

7 लनयलमत प्र.अ.बैठक, िोष्ठी तथा िैजक्षक सधुाि अन्तिवक्रया पटक 5 50 250
8 निि जिक्षा योजना लनमाईण पटक 1 300 300
9 िैजक्षक सत्र २०८० का िालि विद्याथी भनाई अलभयान कायईक्रम पटक 1 70 70

10 िैजक्षक सत्र २०८० को िालि निि स्तिीय िैजक्षक क्यािेण्डि लनमाईण पटक 1 95 95

11 भाषा, सावहत्य,किाको संिक्षण, सम्िर्द्ईन तथा प्रिर्द्ईन कायईक्रम पटक 1 150 150
12 विद्यािय अनिुमन तथा मूल्याङ्कन पटक 2 १०० 200
13 स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाईण पटक 1 500 500

14
ओखिढंुिा क्याम्पस तथा उमा कटिाि क्याम्पस पूिाईधाि सहयोि 
कायईक्रम

िटा २ १५० 300

15
एकीकृत िैजक्षक सूचना प्रणािी व्यिस्थापन (IEMIS) ििायत िैजक्षक 
तालिम

पटक 2 १५० 300

16
लसकाइ उपिब्धी एिम ्कायईसम्पादनका आधािमा उत्कृष्ट विद्याथी, 
जिक्षक तथा विद्यािय सम्मान तथा प्रोत्साहन कायईक्रम

पटक 1 150 150

17
किाि जिक्षक लनयजुक्त प्रयोजन तथा विद्याथी लसकार् उपिजब्ध स्ति 
लनधाईिणका िालि नििस्तिीय प्रश्न पत्र बैठक तथा उत्तिकुजिका लनमाईण

पटक 2 150 300

18 बहुािी छात्रिजृत्त कायईक्रम संख्या 40 6 240

19
सामदुावयक विद्याियहरुमा जिक्षक दिबन्दी लमिान तथा लबद्यािय 
समायोजन सहजीकिण एिम ्प्रोत्साहन अनदुान

 पटक 
संख्या

3 200 600

20 बा.लब.के. स.का. तालिम संख्या 1 200 200
21 आदिई आ.ि. िाम्चे बा.लब.के. स.का. व्यिस्थापन अनदुान लस.न.पा. १ संख्या 1 75 75
22 बेथखुकई  बा.लब.के. स.का. व्यिस्थापन अनदुान लस.न.पा. ९ संख्या 1 75 75
23 कक्षा ४, ७, ि ९ को नयााँ पाठ्यक्रम अलभमूखीकिण संख्या ६० १० 600

7060

२४

नििको तर्ई बाट बालबके स.का., विद्यािय सहयोलि तथा विद्यािय िेखा 
कमईचािीिार् पारिश्रलमक थप  प्रोत्साहन अनदुान
(बालबके स.का. मालसक रु ७०००, िेखा कमईचािी मालसक रु ५५०० 
तथा विद्यािय सहयोलिको हकमा कक्षा १–५ सम्मका िालि मालसक रु 
४०००, कक्षा १–८, १–१० ि १–१२ सम्मका िालि मालसक रु 
६००० का दििे िावषईक १३ मवहनाको अनदुान)

संख्या 130 78 10140

10140

१७२००कूि जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

जिक्षा, यिुा तथा खेिकुद िाखा (बजेट रु.हजािमा) 

लस.नं. कायईक्रमको नाम इकार् 
िावषईक 

कैवर्यत 



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम  बजेट 

१ यूवा ववकाि तथा खेलकूद काययक्रम ४०००००

२ ज्येष्ठ नागरिक िम्मान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई िहायता िामग्री ववतिण  १५००००

३ क्तिक्षक व्यवस्थापनको लासग ववद्यालयलाई अनदुान ५०००००

१०५००००

१ जीवनस्ति असभबवृिको लासग ववसभन्न व्याविावयक िीप ववकाि तासलम ३०००००

२ आकक्तस्मक बाली िंिक्षण िेवा १०००००

३ िािायसनक मल खरिदको लासग ववउँ पूजँी ५०००००

९०००००

१ वडा क्तस्थत ववसभन्न िडक ममयत ७५००००

२ वडा क्तस्थत ववसभन्न मठ मक्तददिहरुको ममयत तथा िंभाि २०००००

३ खानेपानी, सिंचाई पोखिी ममयत तथा पाइप खरिद ८०००००

४
ढाडली टोलदेक्तख ककय ला आ.वव जोड्ने मोटिवाटो ि जल्कीनी िाम्चे जोड्ने मोटिवाटो 
सनमायण

५०००००

२२५००००

१ आकक्तस्मक काययको लासग आउने भैपिी खचय २०००००

२ वडा कायायलय व्यवस्थापन १०००००

३०००००

४५०००००

 जम्मा

वडास्तिीय आयोजना/काययक्रम तथा वजेट:

िामाक्तजक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

जम्मा

पूवायधाि ववकाि

जम्मा

ििुािन तथा िंस्थागत ववकाि

वडा नं. १, तलवुा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ यूवा क्षमता ववकाि खेलकूद तथा मनोरञ्जन काययक्रम ३०००००

२
ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्याक्तिको िम्मान तथा मविला िशक्तिकरणको लासग 
व्याविावयक िीप ववकाि तासलम (मविला ििकारी मार्य त)

२०००००

३ िरस्वती मविला कृवि ििकारी िंस्था भवन व्यवस्थापन ६०००००
४ िविद वेपत्ता स्मसृत गेट सनमायण २०००००
५ ववसभन्न ददविीय काययक्रम १०००००
६ क्तशक्षक व्यवस्थापनको लासग ववद्यालयलाई अनदुान ५०००००

१९०००००

१ कृवि प्रवर्द्यनका लासग रािायसनक मल खररद सबउँ पूजँी ििकारी मार्य त  २०००००

२ दसलत उद्यम ववकाि काययक्रम   २०००००

४०००००

१ वडा क्तस्थत ववसभन्न िडक ममयत ३०००००

२ वडा क्तस्थत ववसभन्न मठ मक्तददरिरुको सनमायण ५०००००

३ खानेपानी तथा सिंचाई पोखरी ममयत तथा पाइप खररद ३०००००

४ वडा क्तस्थत ववसभन्न मोटरवाटो सनमायण ५०००००

५ आिोच गिृ सनमायण ३०००००

१९०००००

१ आकक्तस्मक काययको लासग आउने भैपरी खचय १५००००

२ कायायलय व्यवस्थापन तथा आकक्तस्मक बाली िंरक्षण िेवा १५००००

३०००००

४५०००००कूल जम्मा

जम्मा

वडा नं.२, ठूलाछाप 

िामाक्तजक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

पूवायधार ववकाि

जम्मा

िशुािन तथा िंस्थागत ववकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ िेसिदेवी मन्ददर घेराबार चनौटे खनाल टोल १०००००
२ जेष्ठ नागररक स्वास््य पररक्षण काययक्रम १०००००
३ महिला िमूि लासमस्विी बाध्यवाधक िामग्री खररद १०००००
४ हवपद व्यवस्थापन िथा इदधन खररद ६०००००
५ आमा िमूि िंजाललाई जनचेिना मूलक काययक्रम ५००००

९५००००

१ पश ुिथा बाली वीमा कायायक्रम २०००००
२०००००

१ ददपज्योिी क्लव घर ममयि ३०००००
२ ओख्रनेी िडक स्िरोन्निी २०००००
३ असिने िडक स्िरोन्निी १०००००
४ खत्रीगााँउ खेल मैदान सनमायण असिने २०००००
५ बास्बोट क्लव भवन ममयि २०००००
६ सिनकदया कासलकादेवी भवन सनमायण ५०००००
७ केराउस्वरा मन्ददर छेउमा शौचालय सनमायण १०००००
८ िाहवक वडा नं. ५ प्रगसिन्शल यूवा क्लव भवन सनमायण २०००००
९ दसलि टोल िडक सनमायण जंगले २०००००

२००००००

१ स्वस््य चौकीमा खोप िथा वैठक कक्ष घेराबार २०००००
२ नारायणस्थान मा.हव. असिनेको हवद्यालय व्यवस्थापन ५०००००
३ बालसबकाि आधारभिू हवद्यालय अाँधेरी व्यवस्थापन १०००००
४ लासमस्विी आधारभिू हवद्यालय लासमस्विी व्यवस्थापन १५००००
५ रक्तमाला आधारभिू हवद्यालय रक्तमाला व्यवस्थापन १०००००
६ वडा कायायलय व्यवस्थापन ३०००००

१३५००००
४५०००००कूल जम्मा

वडा नं. 3, अधेरी नारायणस्थान 

िामान्जक हवकाि

जम्मा
आसथयक हवकाि

जम्मा
पूवायधार हवकाि

जम्मा
िशुािन िथा िंस्थागि हवकाि

जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ िडक वत्ति महिलु ब्यवस्थापन १०००००
२ जेष्ठ नागरिक दिवा िेवा केन्द्र कायायलय ब्यवस्थापन १०००००
३ काउले घाटमा मलामी आश्रम सनमायण २०००००
४ िडक बिी ममयत िधुाि १०००००

५०००००

१ कृषि षवउ षवजन खरिि ५००००
२ पश ुऔिधी खिीि ५००००
३ यवुा तथा खेलकूि काययक्रम १०००००

२०००००

१ सतलंगे िईु खोला िोभान मलामी आश्रम सनमायण २०००००
२ चाखुय जाने मोटि वाटोमा पषु्प भजेुलको घि नत्तजक मोटि वाटो स्तिोन्नती २०००००
३ कोल गैिािेत्तख िषुवडाडा जाने मोटिवाटो स्तिोन्नती ३०००००
४ ठुलो षिक चौतािा स्तिोन्नती ३०००००
५ शकु्रवािे िेत्तख षिक हुुँिै षवमानस्थल जाने मोटि वाटो स्तिोन्नती २०००००
६ िल वहाििु षव.क.को घि िेत्तख तेश्रो वाटोिम्म मोटि वाटो स्तिोन्नती ३०००००
७ सभमिेन मत्तन्द्िि िेत्तख माम्खा जाने िडकिम्म मोटि वाटो स्तिोन्नती ३०००००

१८०००००

१ महािेवस्थान मत्तन्द्िि घेिावाि ि वाटो स्तिोन्नती ५०००००
२ सभमिेन मत्तन्द्िि ताि घेिावाि २०००००
३ कृषि उपज िंकलन सबक्री केन्द्र भवन घेिावाि ४०००००

११०००००

१ िाषवक वडा नं ९ मा िंयकु्त गठुी घि सनमायण ४०००००
२ िसलत िमूहलाई उद्घोिण तासलम १०००००
३ नेवाि गठुी ब्यवस्थापन १०००००
४ चाखुय मषहला भवन ब्यवस्थापन २०००००
५ वडास्तिीय वालक्लव ब्यवस्थापन १०००००

९०००००
४५०००००कूल जम्मा

वडा नं. ४, रुम्जाटाि  

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

िामात्तजक षवकाि

आसथयक षवकाि

पूवायधाि षवकाि

वन, वाताविण तथा षवपद् ब्यवस्थापन

जम्मा
िशुािन तथा िंस्थागत षवकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

1 लाल ुिामदुाययक भवन पूवायधार सनमायण 200000

2 मानेडााँडा छोरे्तन बौद्धको कम्पाउन्ड सनमायण 200000

3
नेपाल रेडक्रि िोिाइटीिाँगको िह लगानीमा धारा खोला खानेपानी सनमायण र्तथा वनायल ु
राई टोल खानेपानी सनमायण

1150000

4 कुडााँर उत्तििे खानेपानी ममयर्त 150000

5 दमाई खोला खानेपानी ज्यासमरे 150000

6
ढुङ्ग्र ेखोला महुान गरी मासथल्लो डााँडाखकय  यपकसनक डााँडा हुाँदै गोपाल राइको घरिम्म 
पाइप लाइन यवस्र्तार

100000

7 यहले ठुलो छााँगा मासथको पानी यहले लाल ुखानेपानी यवस्र्तार 100000

8 यव.क टोल िामदुाययक भवन सनमायण २०००००

9 िेर्ता ढुङ्गा देवाली स्थान मत्तन्दर पूवायधार सनमायण 150000

10 उददनढुङगा गमु्बाको पाहनुा घर सनमायण ३०००००

11 कुन्जरादेबी मत्तन्दर घेरावार ५००००

12 राज्य लक्ष्मी मा.यव. लाई फसनयचर सनमायण १०००००

२८५००००

१ देउराली गोरा कुडााँर घसुमयिे िडक सनमायण २०००००

२ िानीटार नेचा िडक खण्डबाट खोला घर जाने िडक सनमायण २०००००

३ मासथल्लो चपु्लबुाट र्तल्लो चपु्ल ुजोड्ने िडक सनमायण २०००००

४
सियद्धचरण नगरपासलका वडा नं. ४ र ५ को वडा सिमाना भगवर्ती थानदेत्तख यढक 
िम्मको िडक सनमायण

१०००००

५ िनुारखोप िडक स्र्तरोन्नर्ती १५००००

६ सिउरानी घसुमयिे िडक सनमायण २०००००

७ वनायल ुचपु्ल ुिडक सनमायण ३०००००

८ िनुारखोप कोलडााँडा िडक सनमायण १०००००

१४५००००

१ िानो त्तचते्र ढल सनमायण २०००००

२०००००

४५०००००

जम्मा

वन, वार्तावरण र्तथा यवपद् ब्यवस्थापन

जम्मा

कूल जम्मा

वडा नं. ५, वनायल ु

िामात्तजक यवकाि

जम्मा

पूवायधार यवकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ पल्लो नसलडााँडा खानेपानी सनमायण 500000

२ भालथुमु्का हुाँदै तल्लो मैदाने खानेपानी ममयत 500000

३ थासतयङ गमु्बा प्रा.वि. भिन छाना ममयत 200000

१२०००००

१ ५० जना अगिुा कृषकहरुलाई बाख्रा खरिद अनदुान 50000

५००००

१ निज्योसत मा.वि. आरुबोट मोटििाटो ७०००००

२ कात्तिके जन्तिखानी मा.वि. सिढी सनमायण ७०००००

३ लटे्टिािी िागाडोल मोटििाटो सनमायण  ७०००००

४ टक्िािचौि, चािघिे, ठुलाचौि मोटििाटो सनमायण ७०००००

२८०००००

१ विसभन्न दैिीप्रकोप विपद व्यिस्थापन १५००००

१५००००

१ िडा कायायलयको लासग ल्यापटप, वप्रन्टि ि सबद्यतुीय ब्याकअप ३०००००

४५०००००

पूिायधाि विकाि

िडा नं. ६, जन्तिखानी 

िामात्तजक विकाि

जम्मा

आसथयक विकाि

जम्मा

जम्मा

िन, िाताििण तथा विपद् ब्यिस्थापन

जम्मा

िशुािन तथा िंस्थागत विकाि

कूल जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ ज्ञान उत्थान भवन सनमार्य १५००००

२ स्वास््य चौकी खानेपानी ममयत १००००

४ शेपाय िंस्कृती िंरक्षर् १०००००

५ रत्न आ.वव. खानेपानी ममयत ५००००

६ टोड्के गरे्श मन्दिर सनमायर् २५००००

७ ववकट क्षेत्रमा स्वास््य िेवा प्रिान १५००००

९ पषु्पलाल आ.वव. खानेपानी सनमायर् योजना ३००००

१० ववगटुार मा.वव. स्टेशनरी तथा प्रववसिक न्शक्षा आवश्यक पसु्तक खररि ५०००००

११ अपाङ्ग, िसलत लगायत लन्क्षत वगयको लासग िीपमूलक तासलम १५००००

१२ ववसभन्न िैववप्रकोप ववपि व्यवस्थापन १५००००

१३ स्वास््य घमु्ती कोष ३००००

१४ जेष्ठ नगाररक िम्मान तथा िामान्जक िरुक्षा भत्ता ववतरर् व्यवस्थापन १०००००

१५ ववगटुार हुुँिै रसमते आययघाट घोडेटो ममयत ५००००

१६ फदिेप,ु ििेप,ु च्यानडाुँडा मलामी ट्रि सनमायर् २०००००

१७ वकेुभुँगेरी गठुी भवन सनमायर् २०००००

१८ जलिेवी महािेव मन्दिर वाल घेरावार िनेप ु ५००००

१९ रत्नमाला मन्दिर सनमायर् १०००००

२० क्षेत्री बाहनु आययघाट गल्छेडा सनमार्य १५००००

२१ भजेुल वक्रयापतु्रीले खाने ठाुँउमा घर सनमायर्  १५००००

२२ िीपमूलक ववद्यतु प्लम्वीङ्गको तासलम १०००००

३१ भङ्गेरी चौतारा सनमार्य ५००००

२७२००००

१ रुखभेडा असमलो नियरी घदुिा ३००००

२ जलेश्वरी मन्दिर सनमार्य १०००००

३ पश ुनश्ल ििुार तथा कृवष व्यवस्थापन ८००००

२१००००

वडा नं. ७, ववगटुार 

िामान्जक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

जम्मा



१ डयाम्के चैते कडनी गोजाय भस्मे िडक स्तरोन्नती 300000
२ िकेु पोसतङ्ग िडक ममयत स्तरोन्नती ३०००००
३ न्चते्र ववगटुार ििेप ुिडक ममयत स्तरोन्नती ३०००००
४ घदुिा डाुँडागाउुँ िनेप ुिडक ममयत स्तरोन्नती १५००००
५ अगेली खोला ढलाने पलु सनमार्य 100000
६ अगेली खोला मन्दिर जाने वाटो सनमायर् ५००००
७ िोल्प ुटक्िार ववच हुुँिै च्यानडाुँडा जाने घोडेटो बाटो ७००००
८ जनआिशय आ.वव. झ्यालढोका तथा फसनयचर ममयत १०००००
९ तारेसभर तल्लो गैरी घोडेटो बाटो ममयत ५००००
१० ववगटुार मा.वव. ढल तथा िडक िोसलङ १०००००
११ ढाुँडखोला घोडेटो बाटो ममयत ५००००

१५७००००
४५०००००

पूवायिार ववकाि

जम्मा
कूल जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट

१ बसथयङ िेन्टर व्यवस्थापन १०००००

२ चम्पादेवी मा.वव. शैक्षिक िधुार योजना ६५००००

३ लगलगेको दधुगैंया मक्षन्दर ममयत िम्भार ८००००

४ जरङ्गे िमाजको िमाधीस्थलमा आश्रय घर सनमायण २०००००

५ खेलकूद काययक्रम ३०००००

१३३००००

१ कृवि जन्य तथा पशपंुिी ववकािको लासग प्रोत्िाहन प्रवर्द्यन काययक्रम ७०००००

७०००००

१ ररवपनी हुुँदै सिवर्द्चरण न.पा. १० जाने िडकमा पानीको भल सनकाि ५००००
२ िाववक वडा नं १ र २ को सिमानामा पने देववस्थान ठाडो िडकमा पानीको भल सनकाि १५००००

३ वडा नं. ८ िल्लेरी सभत्रको िवै िडक ममयत ५०००००

४ चम्पादेवी िमाज भवन र वडाको लासग फाउण्डेिन १५००००

५ िाववक वडा नं ४ को ठाडो बाटो ममयत १२००००

६ कभर हलमा फलामे काययक्रम ४०००००

७ काफ्लेमा पानी ट्याङ्की सनमायण १५००००

८ लगलगेमा ढल सनमायण १५००००

९ िंस्कृसत िंरिण ५०००००

१० तेिेमा खानेपानीको इन्टेक सनमायण ५००००

२२२००००

१ वडा कायायलय व्यवस्थापन तथा िमता ववकाि १०००००

२ प्रकोप तथा पूुँजीगत िधुार १५००००

२५००००

४५०००००

जम्मा

िशुािन तथा िंस्थागत ववकाि

कूल जम्मा

जम्मा

वडा नं. ८, िल्लेरी 

िामाक्षजक ववकाि

जम्मा

आसथयक ववकाि

जम्मा

पूवायधार ववकाि



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ दरु्ाय मन्ददर नन्जक िामदुाययक भवन सनमायणलाई सनरदतरता ३५००००
२ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ८ मा खेलमैदान सनमायण ३०००००
३ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ८ मा भीमिेन मन्ददर सनमायण २०००००
४ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ४ को दसलत बस्ती िामदुाययक भवनलाई सनरदतरता ३०००००
५ यवद्यालयमा शैन्िक िधुार काययक्रम २०००००
६ स्वास््य व्यवस्थापन, स्वयंिेयवका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नर्ाररकहरुलाई िम्मान काययक्रम १५००००
७ वडा सभत्रका यवसभन्न सिंचाई तथा खानेपानी ममयत ३०००००
८ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ५ मा नेप्या यूवा क्लबको भवन सनमायण ३०००००
९ बेथखुकय  मन्ददर घेरावार २०००००
१० िासबक ज्यासमरे वडा नं. ९ मा कृष्ण मन्ददर सनमायण २०००००
११ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ९ मा मलामी प्रसतिालय सनमायण १०००००
१२ नमूना स्वास््य आमा िमूह िंजालको प्रस्ताव अनिुारको काययक्रम ७५०००
१३ िासबक ज्यासमरे वडा नं. १, २, र ३ मा मलुधार खानेपानी योजना ममयत १५००००
१४ िासबक ज्यासमरे वडा नं. १ मा र्णेश मन्ददर घेरावार २०००००
१५ कोलचौर खानेपानी योजना ममयत १०००००
१६ खोदम्पा आधारभतू यवद्यालय व्यवस्थापन  १०००००
१७ यकिान प्रोत्िाहन परुस्कार तथा दसलत जासतकोको आयआजयन काययक्रम १५००००

३३७५०००

१ उन्नसतशील बहूद्धेन्शय िहकारी िंस्था सलसमटेडको प्रस्ताव अनिुार काययक्रम ७५०००
७५०००

१
ठुलो पधेरोबाट डांडाटोल महेदरको घर माथी वाल सनमायण र पथृी खड्काको घरमनुी 
जाली लर्ाउने

२०००००

२ वडाका यवसभन्न िडकहरु ममयत ४५००००
३ वडा कायायलय व्यवस्थापन १०००००
४ िासबक ज्यासमरे वडा नं. ३ को िामदुाययक भवनलाई सनरदतरता ३०००००

१०५००००
४५०००००कूल जम्मा

वडा नं. ९, ज्यासमरे

िामान्जक यवकाि

जम्मा
आसथयक यवकाि

जम्मा
पूवायधार यवकाि

जम्मा



सि.नं. योजना तथा काययक्रमको नाम बजेट 

१ पणु्यमाता मा.सब. शैक्षिक िधुार योजना ३०००००
२ आम्जानी शहरी स्वास््य केन्द्र भवन ममयत ५००००
३ स्वास््य चौकीको लासि फसनयचर खररद १३००००
४ कासलका मा.सब. शैक्षिक िधुार योजना १५००००
५ देसबथान थानी मक्षन्द्दर स्तरोन्नती १०००००

६
ववपन्न तथा एकल मवहला, अिहाय बाललवासलका, ज्येष्ठ नािररक र अशक्त अपाङ्गहरुलाई 
निरपासलकाको िझेदारीमा काययक्रम

२५००००

७ देउराली डााँडा आम्जानीघाट प्रसतिालय सनमायण १३००००
८ डााँडाखकय  मक्षन्द्दर ममयत ५००००
९ हरे, ढुस्के बाल सिकाई केन्द्र स्थापना १०००००

१२६००००

१ टोल ववकाि अन्द्तियत िमूहित कृवि काययक्रम २०००००
२ सभलेज प्रोफाईल सनमाणय ७००००

२७००००

१ हरे, सबसमरे हुाँदै आम्जानीिम्म िडक सनमायण ५०००००
२ पारा दोभान िडक तथा वडाका शाखा िडकहरुको सनमायण तथा स्तरोन्नती ४५५०००
३ पारा दोभान िडक खण्डमा १ मवहनाको लासि १ हेराल ुव्यवस्थापन २५०००
४ छसतवन मूलकोटदेक्षख कोलेबेिीिम्म िडक सनमायण ५०००००
५ सिविचरण न.पा.१० आरुबोटेदेक्षख सिविचरण न.पा.८ िम्म िडक सनमायण ३०००००
६ बसछउाँकाडे ओखरबोट फलैचािम्म िडक िधुार सनमायण ७००००
७ िमता ववकाि असभमखुीकरण काययक्रम ५००००
८ आकक्षस्मक भैपरी तथा वडा कायायलयको भवन ममयत  ९००००
९ निरपासलकाको िाझेदारी िरी यूवा खेलकूद काययक्रम िंचालन िने १०००००
१० क्षशव मक्षन्द्दरदेक्षख स्वामीको फेदिम्म मोटरवाटो सनमायण २००००
११ दसलत भबन सनमायण २०००००
१२ रुप्िे बाहनुटोल िडक स्तरोन्नती १०००००
१३ िाववक वेसतनी वडा नं.१ देक्षख बाँिाहा केतकेुिम्म िडक सनमाणय ५०००००
१४ स्वास््य चौकीदेक्षख पणु्यमाता मा.वव. िम्म िडक सनमायण ६००००

२९७००००
४५०००००

पूवायधार ववकाि

वडा नं. १०, बेसतनी 

िामाक्षजक ववकाि

जम्मा
आसथयक ववकाि

जम्मा

कूल जम्मा
जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ रक्तमाला देवी मन्ददर ममयत १०००००
२ कमेरे पधेरा ट्रि सनमायण १०००००
३ िामदुाययक भवन सनमायण ४०००००
४ पााँच कदया कासलका देयवस्थान क्षेत्रमा पूवायधार यवकाि ३०००००
५ वडास्तरीय बाल क्लवलाई िचेतना मूलक काययक्रम ५००००
६ ज्येष्ठ नागररक ददवा िेवा तथा समलन केदर व्यवस्थापन तथा िंचालन ५००००
७ रामबजार क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन ५००००
८ मयिला स्वयंिेयवका प्रोत्िािन भत्ता २००००
९ यवप्लाटे मन्ददर िंरक्षण ५००००
१० सिमल धारा स्वास््य आमा िमूि सबतलब ५००००

११७००००

१ वडा स्तरीय पूाँजीगत िधुार (वाडय स्तरीय िडकिरु) १५०००००
२ कारागार देन्ख जालपा मा.यव. जाने िडक स्तरोन्नती २०००००
३ सियिचरण राजमागय देन्ख दािाल प्रसतष्ठान िदैु जालपा मा.यव. जाने िडक स्तरोन्नती २०००००
४ को.ले.सन.का. देन्ख गणेश बिादरु खत्रीको घरिम्म जाने बाटो िधुार ५००००
५ बिपाकय  देन्ख सिम िुाँदै जाने बाटोमा िोसलङ ५००००
६ अल्ले यवप्लाटे िडक ममयत तथा िोसलङ १५००००
७ कमेरे भदज्याङ पानी ट्याङ्की िदैु दसलत बस्ती जाने गोरेटो बाटो ममयत ५००००
८ रमाइलो डााँडा देन्ख न्ज.ि.ि. िम्म परुोनो बाटो सिढी सनमायण १०००००
१० समलनचोक िाडयवयरबाट न्शव मन्ददर जाने गोरेटो बाटो स्तरोन्नती २०००००
११ सियिचरण राजमागय देन्ख खाध्य भदज्याङ रमेश कटवालको घरिम्म सिढी तथा रेसलङ १५००००
१२ िोब्र ुप्रमे कुमारी राईको घर मासथको िडकमा ढल सनमायण ५०००००
१३ सिमखोलाबाट रत्न तामाङको घर जाने घोडेटो बाटो सनमायण ३००००

३१८००००

१ नेवा देयू दव ुनगर काययिसमसत व्यवस्थापन ५००००
२ वडा कायायलय व्यवस्थापन १०००००

१५००००
४५०००००

िशुािन तथा िंस्थागत यवकाि

जम्मा
कूल जम्मा

वडा नं. १1, ओखलढंुगा 

िामान्जक यवकाि

जम्मा
पूवायधार यवकाि

जम्मा



सि.नं. आयोजना/काययक्रमको नाम बजेट 

१ बालबासलकाहरुका लासि मनोरञ्जनात्मक काययक्रम १०००००

२ वडा खेलकूद ववकाि काययक्रम १०००००

३ ि.ज.मा.वव.का लासि शैक्षिक िामग्री खररद १०००००

३०००००

१ ठुलो खोररया खानेपानी महुान िंरिण र ट्याङ्की सनमायण ५०००००

२ क्षजल्ला वन कायायलयदेक्षख शंखर रा.भ.को घर पछाडी ठाडे खोलािम्म ढल सनमायण ५०००००

३ वहवटधारा वरको रुख हुुँदै मवहला जािरण जाने ठाडो िोरेटो बाटो नमायण ३०००००

४ सिमल डाुँडा प्रसििालय ववस्िार िथा ममयि २०००००

५ हलुाक टोलदेक्षख चन्दने खोलामा रहेको िेफ्टी ट्याङकीिम्म पाइप व्यस्थापन २०००००

६ सिविचरण पाकय देक्षख मञ्चने हुुँदै ज्यासमरे बाटो स्िरोन्निी ४०००००

७ दसलि बस्िीमा एक घर एक धारा खानेपानी व्यवस्थापन ३०००००

८ १२ नं. वडा िेत्रको कृवि बासलमा हनुे बादर आिंक रोकथामका सलि श्रसमक व्यवस्थापन ५००००

९ अल्ले महुान पानी व्यवस्थापन िरी िड्यैले ट्याङ्की िंरिण ३०००००

१० सित्तलपरु देक्षख सलपेखोला जाने िडक ममयि िथा स्िरोन्निी २०००००

११ माधव मास्केको घर हदैु क्षज.ि.ि. जाने बाटो ढलान ३०००००

१२ भडारे टोलिम्म भजुापािे खानेपानी लाइन सबस्िार योजना ३०००००

१३ िोिनुे खड्काटोल चैनपरेु टोलिम्म भजुापािे खानेपानी लाइन सबस्िार योजना ३०००००

१४ पशपुालन व्यविायका लासि चारो मेक्षशन खररद ५००००

१५ आकक्षस्मक काययको लासि भैपरी आउने खचय ३०००००

४२०००००

४५०००००

वडा नं. १२, ओखलढंुिा 

िामाक्षजक ववकाि

जम्मा

पूवायधार ववकाि

जम्मा

कूल जम्मा































 
 

 

अन्त्यमा,  

 

वजेट तजजमुा एउटा पाटो हो भने यसको सफल कायाुन्तवयन अको मह्वपूर् ुपाटो हो । तजजमुा गरिएको 
वजेट सही कायाुन्तवयन भएमा मात्र यसले सार्कुता पाउँछ । ्यसैले बजेटको सफल कायाुन्तवयनको 
लागग सम्पूर् ुसिोकािवालाको सहयोगको पूर् ुअपेक्षा गिेको छज । 
 

यो बजेट तयाि गने क्रममा मागगुनरे्दश गनजहुजने आर्दिर्ीय नगि प्रमजखज्यू, टोल भेलारे्दखख नगि 
कायपुागलकाको बैठकसम्मका बजेट तजजमुाका चिर्मा अमूल्य सजझाव दर्दनजहजने वडा अध्यक्षज्यू, नगि 
कायपुागलका सर्दस्यज्यू तर्ा वडा सर्दस्यज्यूहरु, प्रमजख प्रशासकीय अगिकृतज्यू लगायत कमचुािी वगहुरुमा 
िेिै िन्तयवार्द दर्दन चाहन्तछज । ्यसै गिी यस कायमुा प्र्यक्ष संलग्न हजन जहजने ववगभन्न िाजनैगतक र्दलका 
प्रगतगनगिज्यूहरु, खशक्षा प्रमेी, स्र्ानीय बजविजीववहरु लगायत उद्योगी/ व्यवसावयहरुमा आभाि व्यक्त गन ु
चाहन्तछज । आम नगिबासी, गनजीक्षते्र, ववकास साझेर्दािी, नागरिक समाज प्रगत पगन िन्तयवार्द दर्दन चाहन्तछज  । 
गसविचिर् नगिपागलकाको ववकास ि समवृिमा गनिन्तति सद्भाव ि सहयोग पजयाुउनज हजने आम नागरिकहरु, 

कि र्दाताहरु, गनजीक्षेत्र, ववकास साझेर्दािीहरु, सिकािी तर्ा गैिसिकािी संघ संस्र्ा, सामजर्दावयक संस्र्ाहरु, 

नागरिक समाज एवम ्सञ्चािकमी लगायत सम्पूर् ुमहानजभावहरुमा हादरु्दक िन्तयवार्द ज्ञापन गरु्दछज। 

 

िन्तयवार्द। 

 

१० असाि, २०७९  

 
 
 

 

केर्दािबाबज बस्नते  

उपप्रमजख एवं संयोजक 

बजेट तर्ा कायकु्रम तजजमुा सगमगत 

 



 
 

 

 

सिद्धिचरण नगरप लिसाकिकआग्सक कग र,ग२०७९ 
प्रस्तिवरिाः 
सिद्धिचरण नगरप लिसाकिकआग्सक कगबर् ग०७९÷8०गकआगअक गिम्बन्धीगप्रस्तिवािईगकिर्ि न्वर्रगपर कआगसरसित्तगस्किरीर्गक , 
दस्त ुग तकिग शलु्कग िंकारग परे, छुटग ददरेग तकिग्र्ग िंकारकिग ािसपग प्रशििसरकग व्र्वस्किग पर ग विञ्छरीर्ग भएकआाे, 

रेलिाकआग िंद्धवधिरकआग धि िग २२८ग कआग उलधि िग (२)ग बिआजििग सिद्धिचरण नग रप लिसाकिकआग दशौँग रप  िभिाेग देहिर्ग
बिआजििकआगद्धवधेर्कगस्वीकृतगप ेकआगछग। 

१ िंजिप्तगरििग गप्रि म्भाःग 
(१)गर्िग रकआगरििग“सिद्धिचरण नगरप लिसाकिकआग्सक कग र,ग२०७९"ग हेकआगछ। 

(२)गर्आग रगस्किरीर्ग ििलत्रििगप्रकिशरगभएकआगसिसतदेजिगसिद्धिचरण नगरप लिसाकिकआगिेत्रभ गािपूगहरुेछ। 
(३)गरेलिाकआगिंद्धवधिरकआगधि िग५७ कआगउलधि िग(४)गकआगअरिूुचरणी-८गकआगक्र.िं. ४गउजल्ाजितगस्किरीर्गक गदस्त ुकआग

िेत्रग तकिग स्किरीर्ग ि कि ग िञ्चिारग  र,ग २०७४ग  गअन्त ग ि कि ीग द्धवत्तग व्र्वस्किलरग  र,२०७४ग बिआजििग
रप लिसाकिबिटगदेहिर्गअरिुि कआगक गदस्त ुगिंकारगपर रेछग। 

२. िम्लजत्तगक ाः 
(१)ग रप लिसाकिग िते्रग सभत्रकिग घ ग िं चरणरि, िआग घ ग िं चरणरिाेग ओपटेकआग िेत्रफाग  ग िआग िेत्रफाग ब िब कआग कलग

िग्पिििगिम्लजत्तगक ग गििालआतगक गसरधि  नगपदि गअरिूुचरणीग१गकआग(क)गबिआजििकआगभौपआसाकगिते्रगअरिुि किग
िग्पिहरुकआगिूल्र्िङ्करकआग्धि ििगपर रेछग। 

(२)गिम्लजत्तगक कआगद गअरिूुचरणीग१गकआग(ि)गबिआजििगहरुेछग। 

(३)गिम्लजत्तगक गिूल्र्िङ्करगप्रर्आिरकआगािसपगघ ग(िं चरणरि)गकआगिूल्र्िङ्करगपदि गअरिूुचरणीग१गकआग(प)गबिआजििगपर रेछ। 

३. ििालआतग क ाःग रप लिसाकिबिटग रप ग िेत्रग सभत्रकिग घ ग िग्पिहरुग िध्रे्ग िम्लजत्तग क ग ािग्रगे घ ग िग्पिग बिहेककिग
िग्पिहरुििगअरिूुचरणी–१ग(क)गििगउजल्ाजितगिग्पिकआगिलु्र्िंकरगद ािईग्धि गििरीगअरिुचुरणी–२गबिआजििकआगद ििग
बिद्धर् कगििालआतगक गिंकारगपर रेछग। 

४. घ गबहिागक ाःगरप लिसाकिगिेत्रगसभत्रगकुरैगव्र्जिगविगिंस्किाेगभवर, घ , लिा, ग्र्ि ेि, पआदिि, टह ि, छप्ल , िग्पिग
विगलआि ीगलू ैगविग्जंशकगतव ाेगबहिाििगददएकआििगअरिूुचरणी–३गििगउजल्ाजितगद ििगघ गिग्पिगबहिागक गिंकारग
पर रेछग। 

५. व्र्वििर्गक ाःगरप लिसाकिगिेत्रगसभत्रगव्र्िलि , व्र्वििर्गविगिेविििगलूूँिीपतगापिरीग ग्सक कगकि आवि किग्धि ििग
अरिूुचरणी-४गििगउजल्ाजितगद ििगव्र्वििर्गक गिंकारगपर रेछ। 

६. दति , अरिुसतग तकिग रवीक नगशलु्क÷दस्त ुाःग रप लिसाकिगिेत्रग सभत्रकिग द्धवसभन्नग व्र्वििर्, िेवििूाकग िंघ÷िंस्किग दति , 
अरिुसतगतकिगरवीक नग गभवरगसरिि नकिगािसपगअरिुसत, रिििि ी, रक्ििगिंशआधर, असभाेिीक नग गम्र्िदगकलगपदि ग
अरिूुचरणीग–५गििगउजल्ाजितगद ििगशलु्क÷दस्त ुगअिाुगउल गपर रेछग।ग 

७. बहिागद्धवटौ ीगशलु्काःगरप लिसाकिगिेत्रगसभत्रग्फूाेगसरिि न,  ेिदेिगविगिञ्चिारगप ेकिगहिटगबिि गतकिगरप लिसाकिग
िेत्रग सभत्रगिञ्चिारगभएकिगविगपर रेग व्र्वििर्हरुबिटगअरिूुचरणीग (६)गििगउजल्ाजितगद ििगशलु्कगापिईगअिाुगउल ग
पर रेछ।गग 

८. लिद्धक ङगशलु्काःगरप लिसाकिगिेत्रग सभत्रगकुरैगिवि ीगििधरािईगलिद्धक ङगिदु्धवधिगउलाव्धगप िएगविलतगअरिूुचरणी-७गििग
उजल्ाजितगद ििगलिद्धक ङगशलु्कगअिाुगउल गपर रछेग। 

९. िडीबटुी, कविडीग गिीविन्तगुक ाःगरप लिसाकिगिेत्रगसभत्रगकुरैगव्र्जिगविगिंस्किाेगअरिूुचरणी-८गििगउजल्ाजितगिडीबटुी, 
कविडीग गिीविन्तगुिन्र्गवस्तकुआगव्र्िवििद्धर्कगउलर्आपगप ेगबिलतगिआहीगअरिूुचरणीििगउजल्ाजितगद ििगिडीबटुी,गकविडीग
 गिीविन्तगुक गअिाुगउल गपर रेछग. 

 



 
 

 

 

१०. वस्तगु तकिग िेविग सबक्रीग शलु्क÷दस्त ुाःग रप लिसाकिग िेत्रग सभत्रकआग स्ाेट, ढुङ्गि, सपट्टी, बिावुिग एवंग ििटआिन्र्ग वस्तगु  ग
ििव िसरकगतकिग ािरीगिग्पिििग हेकिगकिठ, दिउ ि, ि िि ुी, दहत्त गबहत्त ग्ददकआगसबक्रीग गरप लिसाकिकआगद्धिल ,ग
 आा ग ग ब्र्िकहआईगाआड गप्रर्आपगप ेगबिलतगअरिूुचरणी-९गििगउजल्ाजितगद ििगवस्तगु तकिग िेविग द्धवक्रीगशलु्क÷दस्त ुग
अिाुगउल गपर रेछग। 

११. िेविगशलु्क÷दस्त ुाःग रप लिसाकिाेग सरिि न, िञ्चिारगविग व्र्वस्किलरगप ेकिग स्किरीर्ग लूवि धि ग तकिगअरिूुचरणी-१०गििग
उजल्ाजितग अन्र्ग कुरैग िेविग उलर्आपग प ेग बिलतग िम्बजन्धतग िेविग्रिहीबिटग िआहीग अरिूुचरणीििग उजल्ाजितग द ििग िेविग
शलु्क÷दस्त ुगअिाुगउल गपर रेछग। 

१२. िवि ीगििधरगक ाःगरप लिसाकिबिटगटिूँपि/र क्िि/गअटआगर क्िि/गर् -र क्ििकआगदति गतकिगबिद्धर् कगरवीक नगपदि गअरिूुचरणीग
-११गििगउजल्ाजितगद ििगिवि ीगििधरगक गअिाुगउल गपर रेछग।ग 

१३.गद्धवज्ञिलरगक ाःगरप लिसाकिगिेत्रगसभत्रगहरुेगद्धवज्ञिलरििगअरिूुचरणी-१२गबिआजििकआगद ििगद्धवज्ञिलरगक गअिाुगउल गग 
गगगगपर रेछग।ग 
१४. लर् टरगशलु्काःगरप गिेत्रकिगलिक ,ग सतहिसिकगतकिगल ुितिजववकगिम्लदिग गिंग्रहिार्गिस्तिगिम्लदिगउलर्आपकआगप्रवेशग

शलु्कगरप गकिर् लिसाकिकआगसरन र्बिटगसरधि र तगद गबिआजििगअिाुगउल गपर रेछग। 

१५․ दण्डगिर विरिाःगरप लिसाकिबिटगसार्रेगदण्डगिर विरिगप्रचरणसातगकिरूराेगतआकेगबिआजििगहरुेछग। 

१६. क ििगछुटगददरगरसिल्राेःगर्िग रगबिआजििगक गसतरेगदिद्धर्ववगभएकिगव्र्जिगविगिंस्किहरुािईगकुरैगलसरग द्धकसििकआग
क गछुटगददईरेगछैरग। 

१७.गक गतकिगशलु्कग िंकारगििब्न्धीगकिर् द्धवसधाःगर्आग  रििगभएकआग व्र्वस्किगअरिुि गक , शलु्कगतकिगदस्त ुग िंकारग
िम्वन्धीगकिर् द्धवसधगरप लिसाकिाेगतआकेगअरिुि गहरुेछग। 

 

 

 

 

अरिूुचरणीहरु 
अरिूुचरणीग–१ 

( रकआगदफिग२गकआग(१)गिूँपगििब्जन्धत) 
िम्लजत्तगक कआगद  

गगगगगगक.गिम्लजत्तगक गतकिगििालआतगक गसरधि  नकिगािसपगभौपआसाकगिते्रगअरिुि किगिग्पिहरुकआगिूल्र्िङ्करगद ाः 
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१ उलल्टि , सतरद्धलप्ाे,  िम्चेरण, कआिेाीचरणौ , विङ्पी १००००० 
१ िूाघिटगिेत्र २००००० 
१ रिल्िगुिैरिटि  ८०००० 
१ पनेस्किर, लह ेवेिी, भि तीछिल, भआट, वतििे, द्धवसि े, रिल्ि,ु लिकोक ५०००० 
१ बिह्रचरणिूँदेगसिजञ्चतगिेत्र ३००००० 
१ फिल स्विूँ िगसिजञ्चतगिेत्र १२०००० 
१ लह ेवेिी,गिैरिटि , िजल्करी, विङ्पी, वतििे, डुम्र,े रिल्ि,ु द्धवसि ेगसिजञ्चतगिते्र १००००० 
१ िैरिटि देजिगलह ेवेिी, दधुकआशीगवप  ५०००० 
२ झिक्री  डिूँडिदेजिगिभिचरणौ िम्ि १०००००० 
२ ओिाढुङ्गिग भवुिगिडकाेगछआएकआग३०गसिट गदिूँर्िगबिर्िूँ ३००००० 
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२ कच्चरणीगिडकाेगछआएकिगबस्तीर्आग्र्गभसूि १००००० 
२ कृद्धर्गर्आग्र्गलिििगिग्पि ३०००० 
२ कृद्धर्गर्आग्र्गसिजञ्चतगिग्पि ४०००० 
२ वर, वप ग गि वि ी १०००० 
३ भैंिीगकिट्रेगडिूँडिदेजिगििूँविगडिूँडििम्िकआगिडककआगिेत्र १९००००० 
३ ििूँविगडिूँडिदेजिगब बआटिम्ि ४००००० 
३ ब बआटदेजिगअधे ीगद्धवताबगािसिस्वतीगरुम्ििटि गििरगेिडककआगिेत्र २००००० 
३ ग्रििीनगिडकाेगछआएकिगिबैगिग्पिहरु १००००० 
३ ािसिस्वतीगटि ीिेत, ठुल्ढुङ्गेगटि ीिेत, बेिीटआागटि ीिेत, अधें ीगघिुिउरेगिेत २५०००० 
३ अन्र्गबिूँकीगिेतहरु, पिउूँिेत, तीालिटेगिेत, किजत्तकेग गििवुिगिेत १००००० 
३ ओि बआटदेजिगडिूँडिगचरणौति ििम्िकआगबि ी २००००० 
३ ओि बआटदेजिगििद्धवकगवडिगरं.ग३, ७, ८ग ग९गकआगबि ी १५०००० 

३ 
अधें ीगरि िर्नस्किरकआगििद्धवकगवडिगरं.ग१, २, ४, ५ग ग९गकआगािसिस्वतीगबिूँिबआट, 

िरिाटआा, चरणरौटे, िंपाेगबस्तीटआा, दसातटआाग गअन्र्गिग्पिहरु 
५०००० 

४ ५गरं.गवडिगवरि ाकुआगसिििरिदेिीगशकु्रवि ेगहुूँदैग द्धवििरस्कागिम्िकिगिडककिगदिर्िूँग
बिर्िूँकिगद्धकत्तिहरुगप्रसतग आलरी 3500000 

४ रुम्ििटि ग िि.द्धव.ग देजिग तेिोबिटआग परुुधििग चरणआकग हुूँदैग ििम्ििग ििरेग िडककिग दिर्िूँग
बिर्िूँकिगद्धकत्तिहरुगप्रसतग आलरी 3200000 

४ ददलेशग शे्रष्ठकआगघ देजिगििम्ििगििरेगिडककआग द्धढकिम्िकिगदिर्िूँग बिर्िूँकिग द्धकत्तिहरुग
प्रसतग आलरी 2000000 

४ रुम्ििटि गअस्लतिादेजिगपरुुधििगचरणआक,ग तेिोबिटआ,गरुम्ििटि गरिरुिगिि.द्धव.गिम्िकआग
दिर्िूँगविर्िूँकिगद्धकत्तिहरुगप्रसतग आलरी 3000000 

४ 

तलसिाििगउजल्ाजितगसभत्रीगिडकाेगछआएकिगदिर्िूँगबिर्िूँकिगद्धकत्तिहरुगप्रसतग आलरी 
तेिोगबिटआदेजिगकिसाकिगिजन्द िम्ि 

2000000 

रेलिागबिर्िेुविगसरपिदेजिगर्ितिर्ितगकिर्ि ार्गहुूँदैगतेिोगबिटआिम्ि 
सतरकुरदेेजिगिहिदेवस्किरगहुूँदैगलद्मिगिेसडकािम्ि 
वेाफेर् देजिग ििबिबगुशे्रष्ठकआगघ िम्ि 
द्धवद्यतुगक्विट देजिगबिाकृष्नगपरुुङकआगघ िम्ि 
विटिल ीगघ देजिगििटआागहुूँदैगपमु्विगििरेगिडक 
कृष्नबन्धगुपरुुङकआगघ देजिगस्विसिगरुििम्ि 
लद्मिगिेसडकागहादेजिगििम्ििगििरगेसतरचरणआकेग आडिम्ि 

४ शकु्रवि ेदेजिगरुम्ििटि गपमु्विगहुूँदैग जिल्ािगहजस्लटागिम्िकिगदिर्िूँगबिर्िूँकिगद्धकत्तिहरुग
प्रसतग आलरी 3200000 

४ जिल्ािगहजस्लटादेजिगसतरचरणआकेगहुूँदैगििम्ििगििरेगद्धढकिम्िगदिर्िूँगबिर्िूँकिगद्धकत्तिहरुगप्रसतग आलरी 2500000 

४ शिन्तिग िईकआगघ देजिगठुाआगद्धढकगहुूँदैगपमु्वििम्िगििरगेदिर्िूँगबिर्िूँकिगद्धकत्तिहरुगप्रसतग
 आलरीग 2000000 
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४ शकु्रवि ेदेजिग द्धवििरस्काग हुूँदैग ठूाआग द्धढकिम्िग र ङ आडाेग छआएकिग दिर्िूँग बिर्िूँकिग
द्धकत्तिहरुगप्रसतग आलरी 2000000 

४ सतरचरणआकेदेजिगभआग्टेरीगििरगेिडककआगदिर्िूँगबिर्िूँकिगद्धकत्तिहरुगप्रसतग आलरी 2000000 
४ रुम्ििटि गभ ीकिगिडकाेगरछआएकिगिग्पिहरुगप्रसतग आलरी 1600000 

४ रुम्ििटि ग ठूाआग द्धढकदेजिगिडकाेगछआएकिग सताङ्गेगिम्िकिग दिर्िूँग बिर्िूँकिग द्धकत्तिहरुग
प्रसतग आलरी 500000 

४ रुम्ििटि ग द्धढकदेजिगठआट्रेिआाििम्िगििम्ििगििरगेिडककिगदिर्िूँगबिर्िूँकिग द्धकत्तिहरुग
प्रसतग आलरी 300000 

४ 
रुम्ििटि ग अस्लतिादेजिग सिस्रेिआाििम्िग िडकाेग छआएकिग दिर्िूँग बिर्िूँकिग द्धकत्तिहरुग
प्रसतग आलरी 500000 

४ सिस्रेगिआािग गठआट्रेगिआािकिगसिजञ्चतगिग्पिहरुगप्रसतग आलरी 200000 
४ ििसकगउल्ाेिगभएगबिहेककिगलिििगबि ी,गसरिीगवर,गबप गप्रसतग आलरी 100000 
५ ििरेगडिूँडिदेिीगउददरगढंुपििम्िगिडकाेगछआएकआगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 1000000 

५ बरि ागुद्धव.क.चरणआकदेिीगवरि ागुििरिुिर्िग िईकआगघ गछेउिम्िगिडककआगदिर्िूँगबिर्िूँकिग
िग्पिहरु 1000000 

५ ढुङ्ग्ग्रगेचरणौति िदेिीगसििदेवीग्.द्धव.गिम्िकिगिडकाेगछआएकआगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 1000000 
५ देउ िाीगफेदेगचरणौ देिीगलिद्धटडिूँडिगिम्िकिगिडकाेगछआएकआगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 700000 
५ लिटीगडिूँडिदेजिगािागुद्धढकिम्िगघडे ीििगप्रर्आपगहरुेगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 700000 

५  िज्र्ाक्ष्िीग िि.द्धव.ग देजिग रुम्ििटि ग सिििरििम्िग िडकाेग रछआएकिग िग्पिहरुग प्रसतग
 आलरी 500000 

५ बरलिाेविटग ििसरटि ग ािििपिउूँिम्िग र ङ आडकआग ८ग सिट ग सभत्रकिग िडकाेगछआएकिग
िग्पिहरुगप्रसतग आलरीग 1500000 

५ ािििपिउूँदेजिगभआाि गडिूँडििम्िगघडे ीििगप्रर्आपगहरुेगर ङ आडाेगछआएकिगिग्पिहरु 700000 
५ किसाकिगचरणआक-वडिगकिर्ि ार्-वाुिदी-जचरणप्ाेचरणौ गिडकाेगछआएकिगिग्पिहरु 700000 
५  िज्र्ाक्ष्िीगिि.द्धव.गदेजिगलिििाीगािििपिउूँगर ङ आडिम्िगिडकाेगछआएकिगिग्पिहरुग 1500000 
५ ििसरटि गिडकाेगरछआएकआगबि ी 500000 
५ वरि ागुिडकाेगरछआएकआगबि ी 500000 
५  िज्र्ाक्ष्िीगिि.द्धव.गदेजिगरुम्ििटि गसिििरििम्िगिडकाेगछआएकिगिग्पिहरु 2000000 
५ ािागुद्धढकदेिीगटुह ेुिम्िगिडकाेगछआएकिगघडे ीििगप्रर्आपगहरुेगिग्पिहरु 700000 
५ द्धवप्ािूँटेदेिीगघसुि िेगािागुद्धढकिम्िकआगिडकाेगछआएकिगघडे ीििगप्रर्आपगहरुेगिग्पिहरु 700000 

५ ििरआग जचरणते्रग दमु्केग ििरडेिूँडिग जचरणत्रपपु्तििम्िग िडकाेग छआएकिग घडे ीििग प्रर्आपग हरुगे
िग्पिहरु 500000 

५ िििे,गस्वि आ,गटि ीगिेत 500000 
५ जचरणािउरेगवेँिीगिेत 500000 
५ चरणपु्ागुवेँिीगिेत 300000 
५ चरणपु्ागुिडकाेगरछआएकआगिेतीर्आग्र्गबि ी 100000 
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५ ज्र्िसि ेगबि ी 500000 
५ ििरेगिेत 500000 
५ िलरिवतीगदआभिरगपरेग्हिाग गिआग्ििलििकिगिेत 500000 
५ ढुङ्ग्ग्र,ेगडिूँडििक ,ग र्िाे,गिरुि िआलग्विदीगबि ी 100000 
५ ढुङ्ग्ग्रगेिडकाेगछआएकिगिग्पि 200000 
५ ििरआगजचरणते्रग्विदीगबि ी ३००००० 

५ 
दमु्के,गसिउ िरी,गििरेडिूँडि,गिौवि ी,गजचरणते्र,गघसुि िे,गछिूँपे,गकुूँ डि ,गउजत्तिे,गसिसििक ,ग
टुह ेुग्विदीगबि ी 100000 

५ वाुिदी,गजचरणप्ाेचरणौ ग्विदीगबि ी 200000 
५ लि ीगस्वि आगिेत २००००० 
५ सभ कुरिगिेत 200000 
५ सभ कुरिगबि ी 50000 
५ िआािघ गबि ी ५०००० 
५ लिङ्ग्ग्रवेरगबि ी 100000 
५ िआािगद्धकरि ,गवर,गबप गिेत्रकिगिबैगरीजिगिग्पिहरु 15000 
५ ािा,ुगद्धहाे,गझि ििूँदी,गििझपिउूँ,गदेउ िाीगििेतकिगिेसतर्आग्र्गिग्पिहरु 400000 

५ बरि ागुििरिुिर्िग िईकआगघ देजिगबिहरुीगिआाििम्िगिडकाेगछआएकआगघडे ीििगप्रर्आपग
हरुेगिग्पि 

500000 

५ बिहरुीगिआािदेजिग िज्र्ाक्ष्िीगिि.द्धव.गिम्िगिडकाेगछआएकआगिग्पि 1000000 
५ किजत्तके,गकल्ाे ीगबि ी 100000 
५ ििद्धवकगओिाढुङ्गिग२गकआगसिििरिदेिीगद्धवप्ािटेिम्िगिडकाेगछआएकिगिग्पिहरु 500000 
५ बन्चरण ेगसभ ,गचरणपु्ा,ुग र्िाेगलद्धह आ,गििहरुेगदआभिरगसभ गििेतकिगसरिीगिग्पिहरु 5000 

५ ढुङ्ग्ग्रगे चरणौति िदेिीग वरि ागु द्धव.क.चरणआकगिम्िकआगिडकाेगछआएकआगघडे ीििग प्रर्आपग हरुगे
िग्पि 500000 

५ ढुङ्ग्ग्रगेचरणौति िबिटगडिूँडििक ग र्िाेगहुूँदैगचरणपु्ागुिडकाेगछआएकआगिग्पि 700000 
५ जचरणप्ाेगचरणौ -गउजत्तिे-गघसुि िेगिडकाेगछआएकआगिग्पि 300000 
५ ििसकगउल्ाेिगभएगबिहेककिगििद्धवकगवरि ागु१गदेजिग९गिम्िकिगिबैगिग्पि 50000 
६ ओिाढुङ्गिगिल्ाे ीगिडकाेगछआएकआगठिडेगहुूँदैगिन्त धिलिम्िकिगिग्पिहरु ५००००० 

६ 
लिवाेदेजिगतल्ाआगिैदिर,े किजत्तकेदेजिगिन्त ििरीगवडिगकिर्ि ार्, ्रुबआटगदेजिगबिख्रगे
हुूँदैगरसाडिूँडििम्िकआगकृद्धर्गिडकाेगछआएकिगिग्पिहरु 

३००००० 

६ ििसकगउजल्ाजितगकृद्धर्गिडकाेगछआएगबिहेककिगअन्र्गिग्पिहरु २००००० 
६ वर, लििि, ्वििीर्ग गव्र्िलिर कगिेत्रगबिहेककिगिबैगिग्पिहरु २००००० 

६ 
ाििेाङु्ग, बिघिआ देजिगिाुवि ी, वैदि िआाि,  ितआलिरी,  सिते, सरङ्ग्ग्रिेआलगदेजिगफुिेिआल, 

भैिीगिक िम्िकिगवर, लििि, बप ग गलद्धह आकिगिग्पिहरु 
१००००० 

७ ओिाढुङ्गिगिल्ाे ीगिडकाेगछआएकिगजचरणते्रदेजिगटआड्केिम्िकिगिग्पिहरु ५००००० 
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७ 
जचरणते्र, घनु्िि, टक्िि , द्धवपटुि ग िि.द्धव.ग हुूँदैग लआि ीग डिूँडििम्िग  ग ििेल,ु द्धवपटुि , 

िकेुिम्िकआगकृद्धर्गिडकाेगछआएकिगिग्पिहरु 
४००००० 

७ 
धरेल,ु डिूँडिपिउूँ, द्धवल्द,ु कडेंरी, पआिि , भस्िेग  गििसकगउजल्ाजितगिडकहरुाेगरछआएकिग
िग्पिहरु 

२००००० 

७ ििल्टे, भआटेटि , िल्ाी, िकेु, द्धवपटुि , टक्िि किगिबैगिग्पिहरु ३०००००० 
७ पै ी, कडेरी, ड्यिम्के, चैरणते, पआिि , भस्िेकिगिबैगिग्पिहरु १५०००० 
७ लआजिङिआाि, ढिूँडिआाि, भपें ीिआाि,  िेलिुआाि, िल्ाीिआािगिेत्रकिगिग्पिहरु १००००० 
७ ि वि ीगतकिगवरगिेत्रग्िलििगलरेगिबैगसरिीगिग्पिहरु ३०००० 

८ 

सिद्धिचरण नग ििििप गिण्डकआगापापे, िल्ाे ीगबेसतरीगकृद्धर्गिडकगिण्डकआगबम्िरडिूँडिग
देजिग सछलसछलेडिूँडि, कुविलिरीदेजिगतिििङगपिउूँगहुूँदैगपरुुङ्गपिउूँकआगडबागधि ििम्िकिग
िडककआगदिर्िूँगबिर्िूँििगलरेगिग्पिहरु 

१५००००० 

८ 
िल्ाे ीगबेसतरीगकृद्धर्गिडककआगव्र्िलि ीकगिेत्रगभन्दिगबिहेककिगअन्र्गशिििगिडककआग
बस्तीिेत्रकिगिडकिूँपगछआर्एकिगदिूँर्िगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

८००००० 

८ व्र्िलि ीकग ग्वििीर्गभन्दिगबिहेककआगिबैगकृद्धर्गर्आग्र्गिसिरहरु ३००००० 

८ 
्वििीर्, व्र्िलि ीकग गकृद्धर्गिेत्रगभन्दिगबिहेककआगसरिीगस्विसिववििग हेकिगि , वरग
 गबप  

५०००० 

९ 
ओिाढुङ्गिग च्र्िरिग िडक, वडिग रं.ग ९ग कआग िबैग शिििग िडकाेग छआएकआग िग्पि, 
कआाेबेिीगिेतगछसतवर,े ििु ुिि, िआाीबेिीगिेतगििेतकिगिग्पिहरु 

५००००० 

९ ्वििीर्ग गि वि ी, वरगिेत्रगबिहेककिगिबैगकृद्धर्गउलर्आपििग्एकिगिग्पिहरु ३००००० 
९ ि वि ी, वरगिेत्रगिबै ५०००० 

१० 

बिूँिवि ीगचरणआकदेजिगलूण्र्िितिगिि.द्धव.गिम्िकआगिडकगतकिगपल्ाीकआग३०गसिट गदिूँर्िग
बिर्िूँकआग  ग िल्ाे ीग बेसतरीग कृद्धर्ग िडकग तकिग अन्र्ग शिििग िडकाेग छआएकिग दिर्िूँग
बिर्िूँकआगिग्पिहरु 

८००००० 

१० व्र्िलि ीकग ग्वििीर्गभन्दिगबिहेकगिबैगिेतगतकिगबि ी ४००००० 
१० सरिीगस्विसिववििग हेकिगिबैगि वि ी, वरगतकिगबप  ५०००० 
१० ििद्धवकगबेसतरीगवडिगरं.१,२,७,८ग ग९गबिहेककिगिवैगकृद्धर्गर्आग्र्गिेतहरु ४००००० 
१० ििद्धवकगबेसतरीगवडिगरं.१,२,७,८ग ग९गकिगिवैगकृर्ीगर्आग्र्गबि ीहरु ३००००० 

११ 
सिारगचरणआकदेजिग सरशंिेगििरेगिडककआग२००गसिट गिेत्रग सभत्रकआगिडकाेगछआएकिग
दिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

१८००००० 

११ 
सिारगचरणआकदेजिगसरशंिेगििरेगिडककआग२००गसिट गिडकगछिडीग११गरं.ग ग३गरं.ग
वडिगसिििरििम्िकआगिडकाेगछआएकिगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

८००००० 

११ 
सिारगचरणआकदेजिगसरशंिेगििरगेिडककआग२००गसिट गिेत्रगसभत्रकिगदिर्िूँगबिर्िूँगिडकाेग
रछआएकिगिग्पिहरु 

४००००० 

११ 
सिारगचरणआकबिटग२००ग सिट गछआडीग सिद्धिचरण नग  ििििप कआग विड ग रं.ग३ग  ग८गकआग
सिििरििम्िगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

४००००० 
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११ 
जिल्ाि  प्रह ी  किर्ि ार्बिट  ििद्य  पआदिि   ििबिि   हुूँदै  हाुिक डिूँडििम्ि बिि  सबचरणकआ 
िडककआ गदिर्िूँगबिर्िूँ २० सिट  गसभत्रकि  िग्पिहरु 

६०००००० 

११ सिारगचरणआककआगसिद्धिचरण नग ििििप कआगदिर्िूँगबिर्िूँकिग२०गसिट गिम्िकआगिग्पि ८०००००० 

११ 
बिािजन्द गिआल्ििगजिल्ािगप्रशििरगकिर्ि ार्गहुूँदैग ििबिि गसरस्करेगिडकाेगछआएकिग
िग्पिहरु 

६०००००० 

११ 
कृद्धर्ग ज्ञिरग केन्रदेजिगकिसाकिस्किरग सिधैग िसुरकआग िडकग रजिकग  ििििप किग २००ग
सिट िम्िगदिर्िूँगबिर्िूँकिग२०गसिट गसभत्रकिगिग्पिहरु 

२५००००० 

११ 
जशवग िजन्द देजिग किे ेग लिरीगट्िंकीिम्ि, किसाकिस्किरदेजिग रेलिाग टेसाकिग िरुीग
 ििििप कआगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिडकाेगछआएकआग२०गसिट गसभत्रकिगिग्पिहरु 

१२००००० 

११ 
सिद्धिचरण नग ििििप देजिगकृद्धर्गद्धवकििगकिर्ि ार्िम्िगििरगेिडककआगदिर्िूँगबिर्िूँकिग२०ग
सिट गिम्िकिगिग्पिहरु 

१६००००० 

११ 
सिद्धिचरण नग  ििििप ग ०ग प्विर्न्टग  ििर्ाआ  डिूँडिकिग २००ग सिट ग िडककआग दिर्िूँग
बिर्िूँकिग२०गसिट गसभत्रकिगिग्पिहरु 

८०००००० 

११ 
०गप्विर्न्टग ििर्ाआगडिूँडिबिटग२००गसिट गगलसछग्िीगपेटिम्िकआगिडककआगदिर्िूँग
बिर्िूँकिग२०गसिट गिम्िकिगिग्पिहरु 

५०००००० 

११ 
सिद्धिचरण नग  ििििप बिटग बिलिक ग ििरगे िडककआग दिर्िूँग बिर्िूँकिग २०ग सिट ग िम्िकिग
िग्पिहरु 

1५००००० 

११ बिलिक बिटग सर ग कुिि ग सप ीकआग घ ग हुूँदैग कुिि ग किकीकआग घ ल ीग िआल्िीिम्िकआग
िडकग्िलििकिगिग्पिहरुग 500000 

११ 
 ििर्ाआगडिूँडिकआग०गप्विर्न्टबिटग२००गसिट गिडकगलसछग११गरं.ग ग५गरं.गवडिकआग
सिििरििम्िकआगिडकिूँपैगिआसडएकिग२०गसिट गिम्िकिगिग्पिहरु 

१०००००० 

११ 
 ििर्ाआडिूँडिग०गप्विर्न्टबिटगिआागुििरेगजचरणते्रगद्धवप्ािूँटेगिडककआग१००गसिट गलसछकिग
िग्पिहरु 

५००००० 

११ 
ओिाढुङ्गिग  ििल ुग िडकबिटग िििदुिद्धर्कग अस्लतिाग िआब्रगु ििरेग िडककआग दिर्िूँग
बिर्िूँकिगिग्पिहरु 

१०००००० 

११ 
जि.ि.िग ििसककआग िआडदेजिग िआब्रगु सििरग अस्लतिाग ििरेग िडककआग ११ग रं․वडिकआग
सिििरििम्िगिडककआगदिर्िूँगबिर्िूँग२०गसिट गसभत्रकआगिग्पिहरु 

४०००००० 

११ 
सिद्धिचरण नग ििििप जस्कतग द्धव.क.गटआाबिटग द्धवतावगहुूँदैग११ग रं.ग  ग३ग रं.गकआगवडिग
सिििरििम्िकआगबिटिकआगदिर्िूँगबिर्िूँििगलरेगिग्पिहरु 

१०००००० 

११ 
सरशंिेगििरेगकृद्धर्गिडकबिटगसबतावगाििीस्वतीगहुूँदैगरुम्ििटि गििरेगिडककआगदिर्िूँग
बिर्िूँग२०गसिट िम्िकिगिग्पिहरु 

१०००००० 

११ 
सिारचरणआकबिटगििद्धवकगिल्ाे ीगििरेग२००ग सिट गलसछग११ग रं.ग  ग८ग रं.गवडिकआग
सिििरििम्िकिगिग्पिहरु 

७००००० 

११ 

सिारचरणआकबिटग रप ग लिक ग हुूँदैग ििद्यग पआदििजस्कतग भञ्ज्र्िङ्प, जिल्ािग प्रह ीग किर्ि ार्ग ििरगे
िआडिम्िग गिआहीगिआडबिटगजिल्ािगप्रह ीगकिर्ि ार्गििरेगिडक, रप लिक बिटगपरु्रीगजचरणते्रडिूँडि 
हुूँदैग ििबिि गिििदुिद्धर्कगभवरिम्िकिग गरप गलिक बिटगििद्यपआदििगसरस्करेगिडककिगदिर्िूँग
बिर्िूँकिगिग्पिहरु 

१२००००० 
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११ 
किसाकिस्किरग सिधिग िसुरकआग िडकबिटग अल्छेग चरणौति िग हुूँदैग तल्ाआग पै ीपिउूँ जस्कतग
भिेुाटआा/ िर् टआागहुूँदैगरुम्टीिम्िगििरगेिडकिूँपगछआर्एकिगिग्पिहरु 

7००००० 

११ 
सिद्धिचरण नग ििििप देजिगस्विस््र्गचरणौकीगभवरगकि िपि गहुूँदैगउत्तिगके.िी.कआगघ गििरेग
कि िपि गिसुरकआगिआडिम्िकिगिडकिूँपगछआर्रेगिग्पिहरु 

200०००० 

११ कि िपि गिसुरकआगिआडबिटगअल्छेगचरणौति ििम्िगििरेगिडकिूँपगिआसडएकिगिग्पिहरु ७००००० 

११ 
कि िपि ग िसुरकआग िआडदेजिग ििालिग िि.द्धव.िरुीग उत्तिग के.िी.ग कआग घ तफ ग ििरगे
िडकिूँपगछआर्रेगदिर्िूँगविर्िूँकिगिग्पिहरु 

१०००००० 

११ 
कि िपि गििसकदेजिगकिलिडिूँडिगििल्लिगिि.द्धव.गदिहिागप्रसतष्ठिरकआगभवरगहुूँदैगसिद्धिचरण नग
 ििििप िम्िगििरेगिडकगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

१०००००० 

११ 
 ििर्ाआगडिूँडिजस्कतगसभििेरस्किरगकिे े, द्धवप्ािूँटेगिडककआगिआागुििरेगघआडेटआगबिटआबिटग
चरणौति िगजशवगिजन्द गिम्िकिगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

20००००० 

११ चरणौति िगजशवगिजन्द बिटगकिे ेगलिरीट्िंकीगिम्िकआगिडकिूँपगिआसडएकिगिग्पिहरु १०००००० 

११ 
द्धवप्ािूँबिटेबिटगअल्ाेगििरेगिडकग गओिाढुङ्गिग ििल ुगिडकगिण्डबिटगओख्रगेििरगे
िडकिूँपगिआसडएकिगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

२००००० 

११ 
 ििर्ाआगडिूँडिकआगसभििेरस्किरबिटगर जचरणाङु्पगहुूँदैग ििल ुगििरेगिडककआगभिेुस्किर 

िम्िकआगिडककिगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 
३५०००० 

११ 
सििरगअस्लतिाबिटगहेसाप्र्िडगहुूँदैगविड गरं.ग११ग ग१२गकआगसिििरििम्िगलरेगिडकग
दिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु 

५००००० 

११ सििरजस्कतगहेसाप्र्िडगहुूँदैगहआल्लगुििरेगिडककिगदिर्िूँगबिर्िूँकिगिग्पिहरु ५००००० 
११ व्र्िलिर कगतकिग्वििीर्गभन्दिगबिहेककिगकृद्धर्गिेत्रकिगअन्र्गिग्पिहरु २५०००० 
११ सरिीगस्विसिववििग हेकिगवर,गवप गतकिगलिििगिग्पिहरु १००००० 

१२ 
११गरं.वडिकआगसिििरि  हाुिक  डिूँडिदेजिगपनेशस्किरगहुूँदैगिआब्रगुअस्लतिागििरेगजि.ि.िग
ििसककआगिआडिम्ि 

८०००००० 

१२ िआब्रगुअस्लतिागििरेगजि.ि.ि.गििसककआगिआडदेजिगसििाडिूँडिगिम्िकिगिग्पिहरु ६०००००० 

१२ 
हिटगािग्रेगहुूँदैगपआद्धवन्दगफसर चरण गअपिडीगहुूँदैगशभुति िगस्कुािम्िकआगिडककआगदिर्िूँग
बिर्िूँग७०गसिट गसभत्रकिगिग्पिहरु 

 

६०००००० 

१२ 
पनेशचरणआकबिटगिञ्चरगेहुूँदैगसििाडिूँडिगिम्िकआगबस्तीग गजि.ि.ि.गबिटगसालेिआािग
िम्िकआगबस्तीगिते्रकिगिडकिूँपगिआसडएकिगिग्पिहरु 

५००००० 

१२ पनेशचरणआकदेजिगबरगकिर्ि ार्िम्िकिगिडकग्िलििकिगिग्पिहरु ४०००००० 

१२ 
सििाडिूँडिदेजिगसिरीबिलिक गहुूँदैगसिताल ुगिआडिम्िकआगबस्तीगिेत्रकिगिडकग
्िलििकिगिग्पिहरु 

१५००००० 

१२ सिताल ुकआगिडकगिआडबिटगपआपरे, भडि ेगज्र्िसि ेकआगसिििरिगिम्िकिगिग्पिहरु ५००००० 

१२ 

सििाडिूँडिदेजिगसिसरबिलिक गसिताल ुगिआड, पआपरेगभडि े, जि.ब.कि.गबिटगसालेिआािग
िम्िकिगसभत्रीगकृद्धर्गर्आग्र्गिग्पिहरु 
 

५००००० 



 
 

वडिगरं. भौपआसाकगिते्र प्रसतग आलरीगिूल्र्िङ्कर 

१२ 
हाुिक  डिूँडिदेजिगपनेशचरणआकिम्ि, हिटगािग्रगेदेजिगपआद्धवन्दगफसर चरण गहुूँदैगवडिगरं.११ग
कआगसिििरििम्िकिगकृद्धर्गर्आग्र्गिग्पिहरु 

३०००००० 

१२ 
 ििल ुगििरगेिडककआगजि.ि.ि.गििसककआगिआडबिटगवडिगरं.११गकआगसिििरिगसालेिआािग
िम्िकिगिग्पिहरु 

१५००००० 

१२ पनेशचरणआकदेजिगिञ्चर,े सििाडिूँडि, सिसरगबि लिक गहुूँदैगसिताल ुगिआडिम्िकिगिग्पिहरु ५००००० 
१२ पनेशचरणआकदेजिगबरगकिर्ि ार्गिम्िकिगिग्पिहरु ४००००० 
१२ सरिीगस्विसिववकिगबिूँकीगिबैगवर, वप गतकिगि बि ीहरु ५०००० 
१२ सालेिआाि, पआपरे, सिद्धिचरण नलिक  हुूँदै िञ्चरिेम्िकि  िग्पिहरु १००००० 

 

      ि.गरप गिते्रििग  हेकिगघ ग िं चरणरि,गिआगघ ग िं चरणरिाेगओपटेकआगिते्रफाग गिआगिते्रफागब िब कआगकलगिग्पिििगअरिूुचरणीगग
 गग१गकआग(क)गििगउजल्ाजितगिम्लजत्तगिूल्र्िङ्करगद कआग्धि ििगदेहिर्कआगद ििगिम्लजत्तगक गापिईगअिाुगउल गपर रेछग।ग 

 

क्र.िं. िूल्र्िङ्करग कि द गरु. 
१ रु.ग१गदेजिगरु.५गािििम्ि ७५ 

२ रु.ग५गाििदेजिगििसकगरु.८गािििम्ि १०० 

३ रु.८गाििदेजिगििसकगरु.१०गािििम्ि १२५ 

४ रु.१०गाििदेजिगििसकगरु.१५गािििम्ि २०० 

५ रु.१५गाििदेजिगििसकगरु.ग२०गािििम्ि २५० 

६ रु.ग२०गाििदेजिगििसकगरु.ग२५गािििम्ि ३२५ 

७ रु.ग२५गाििदेजिगििसकगरु.ग३०गािििम्ि ३७५ 

८ रु.ग३०गाििदेजिगििसकगरु.ग३५गािििम्ि ४५० 

९ रु.ग३५गाििदेजिगििसकगरु.ग४०गािििम्ि ५०० 

१० रु.ग४०गाििदेजिगििसकगरु.ग४५गािििम्ि ५७५ 

११ रु.ग४५गाििदेजिगििसकगरु.ग५०गािििम्ि ६२५ 

१२ रु.ग५०गाििदेजिगििसकगरु.ग५५गािििम्ि ७०० 

१३ रु.ग५५गाििदेजिगििसकगरु.ग६०गािििम्ि ७५० 

१४ रु.ग६०गाििदेजिगििसकगरु.ग६५गािििम्ि ८२५ 

१५ रु.ग६५गाििदेजिगििसकरु.७०गािििम्ि ८७५ 

१६ रु.ग७०गाििदेजिगििसकगरु.ग७५गािििम्ि ९५० 

१७ रु.ग७५गाििदेजिगििसकगरु.ग८०गािििम्ि १००० 

१८ रु.ग८०गाििदेजिगििसकगरु.ग८५गािििम्ि १०७५ 

१९ रु.ग८५गाििदेजिगििसकगरु.ग९०गािििम्ि ११२५ 

२० रु.ग९०गाििदेजिगििसकगरु.ग९५गािििम्ि १२०० 

२१ रु.ग९५गाििदेजिगििसकगरु.ग१गक आडिम्ि १२५० 

२२ रु.ग१गक आडदेजिगििसकगरु.ग१गक आडग२५गािििम्ि १५७५ 

२३ रु.ग१गक आडग२५गाििदेजिगििसकगरु.ग१गक आडग५०गािििम्ि १८७५ 

२४ रु.ग१गक आडग५०गाििदेजिगििसकगरु.ग१गक आडग७५गािििम्ि २२०० 



 
 

क्र.िं. िूल्र्िङ्करग कि द गरु. 
२५ रु.ग१गक आडग७५गाििदेजिगििसकगरु.ग२गक आडिम्ि २५०० 

२६ रु.ग२गक आडदेजिगििसकगरु.ग२गक आडग२५गािििम्ि २८५० 

२७ रु.ग२गक आडग२५गाििदेजिगििसकगरु.ग२गक आडग५०गािििम्ि ३१२५ 

२८ रु.ग२गक आडग५०गाििदेजिगििसकगरु.ग२गक आडग७५गािििम्ि ३४५० 

२९ रु.ग२गक आडग७५गाििदेजिगििसकगरु.ग३गक आडिम्ि ३७५० 

३० रु.ग३गक आडगभन्दिगििकीगरु.ग५०गक आडिम्ि प्रसतगाििगरु.१५ 

 

 

     प.गिम्लजत्तगक गप्रर्आिरकआगािसपगघ ग(िं चरणरि)गकआगिूल्र्िङ्करगरगदेहिर्गबिआजििगपर रछेग। 

क्र.िं. घ कआगवरिवट व्र्िलिर कगप्रसतगवप गद्धफट ्वििीर्गप्रसतगवप गद्धफट 

१ 
ििटआकआगिआडिईििगबरकेआगढुङ्गिगविगिस्तिकआगछिरिग
भएकआगघ  

१४०० १३०० 

२ ् .सि.सि.गफे्रिगस्िक्चरण बिटगबरेकआगघ  ३००० २७०० 

३ सििेन्टगिआडिर्ििगबरकेआगघ  २४०० २३०० 

४ िबैगद्धकसििकिगटह िहरु १२०० १००० 

 

अरिूुचरणीग–२ 

( रकआगदफिगग(३)गगिूँपगिम्बजन्धत) 
ििालआतगक कआगद  

रप लिसाकिगसभत्रकिगघ ग(िं चरणरि)ग गिग्पिहरुिध्रे्गिम्लजत्तगक गािग्रगेघ गिं चरणरिग गिग्पिगबिहेककआगिग्पिििगअरिूुचरणी-१ग
(क)गििगउजल्ाजितगिलु्र्िङ्करगबिआजििगदेहिर्गअरिुि कआगििालआतगक गसाईरछेग। 

 

क्र.िं. िलु्र्िङ्कर द गरु. 
१ रु.ग१गदेजिगरु.५गािििम्ि ७५ 

२ रु.५गाििगििसकगरु.८गािििम्ि १०० 

३ रु.८गाििगििसकगरु.१०गािििम्ि १२५ 

४ रु.१०गाििगििसकगरु.१५गािििम्ि २०० 

५ रु.१५गाििगििसकगरु.ग२०गािििम्ि २५० 

६ रु.ग२०गाििगििसकगरु.ग२५गािििम्ि ३२५ 

७ रु.ग२५गाििगििसकगरु.ग३०गािििम्ि ३७५ 

८ रु.ग३०गाििगििसकगरु.ग३५गािििम्ि ४५० 

९ रु.ग३५गाििगििसकगरु.ग४०गािििम्ि ५०० 

१० रु.ग४०गाििगििसकगरु.ग४५गािििम्ि ५७५ 

११ रु.ग४५गाििगििसकगरु.ग५०गािििम्ि ६२५ 

१२ रु.ग५०गाििगििसकगरु.ग५५गािििम्ि ७०० 

१३ रु.ग५५गाििगििसकगरु.ग६०गािििम्ि ७५० 

१४ रु.ग६०गाििगििसकगरु.ग६५गािििम्ि ८२५ 

१५ रु.ग६५गाििगििसकगरु.ग७०गािििम्ि ८७५ 



 
 

क्र.िं. िलु्र्िङ्कर द गरु. 
१६ रु.ग७०गाििगििसकगरु.ग७५गािििम्ि ९५० 

१७ रु.ग७५गाििगििसकगरु.ग८०गािििम्ि १००० 

१८ रु.ग८०गाििगििसकगरु.ग८५गािििम्ि १०७५ 

१९ रु.ग८५गाििगििसकगरु.ग९०गािििम्ि ११२५ 

२० रु.ग९०गाििगििसकगरु.ग९५गािििम्ि १२०० 

२१ रु.ग९५गाििगििसकगरु.ग१गक आडिम्ि १२५० 

२२ रु.ग१गक आडदेजिगििसकगरु.ग१गक आडग२५गािििम्ि १५७५ 

२३ रु.ग१गक आडग२५गाििगििसकगरु.ग१गक आडग५०गािििम्ि १८७५ 

२४ रु.ग१गक आडग५०गाििगििसकगरु.ग१गक आडग७५गािििम्ि २२०० 

२५ रु.ग१गक आडग७५गाििगििसकगरु.ग२गक आडिम्ि २५०० 

२६ रु.ग२गक आडगििसकगरु.ग२गक आडग२५गािििम्ि २८५० 

२७ रु.ग२गक आडग२५गाििगििसकगरु.ग२गक आडग५०गािििम्ि ३१२५ 

२८ रु.ग२गक आडग५०गाििगििसकगरु.ग२गक आडग७५गािििम्ि ३४५० 

२९ रु.ग२गक आडग७५गाििगििसकगरु.ग३गक आडिम्ि ३७५० 

३० रु.ग३गक आडगििकीगरु.ग५०गक आडिम्ि प्रसतगाििगरु.१५ 

 

अरिूुचरणीग–३ 

( रकआगदफिग(४)गिूँपगििब्जन्धत) 
घ गबहिागक कआगद  

बहिागक ग(लटके)गग 
रप लिसाकिगिते्रगसभत्रकआगघ , लिा, ग्र्ि ेि, पआदिि, टह ि, शेडग(छप्ल ), कि ििरि, िग्पिगविगलआि ीगलू ै 
विग्जंशकगरुलििगबहिाििगददएकआििगिम्वजन्धतगधरीबिटगबहिाग किकआग 

 किर्ि ार्गप्रर्आिरकआगािसपगबहिाििगसाएकआििग 
 अन्र्गप्रर्आिरकआगािसपगसाएकआिि 

 

 

 

१०% 

३% 

रप लिसाकिाेग्फ्रआगिेत्रििगसरिि न,ग ेिदेिगविगिञ्चिारगप ेकआगहिटगबिि ग गििव िसरकगस्का,ग ािरीग
िग्पिगविगबिटआकआगछेउििगअस्किर्ीगलिाग िख्नगददएगविलतप्रसतगवप द्धफटगििसिकगबहिागद्धवटौ ीगक  

 

 

३।– 

 

अरिूुचरणीग–४ 

( रकआगदफिग(५)गिूँपगििब्जन्धत) 
विद्धर् कगव्र्वििर्क कआगद  
क कआगसबव न द  

सभसडर्आ,गक्र्ििेटग ेकड  गतकिगप्ाेर् ग्ददकआगव्र्िलि िि २०००।– 

ज्वेा ीग(िरुगचरणिूँदीग)गलिाकि आबि कआग्धि िि 
 ब्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगलिूँचरणगािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगब्र्वििर्हरु 

 ब्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििग५गाििदेजिग१०गािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगदशगाििगभन्दिगििसककआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 

2000।– 

3000।– 

4०००।– 



 
 

क कआगसबव न द  
लेिआागलम्ल ५०००।– 

िआबिईाकआगिेटगद्धवके्रतिगतकिगिआबिईागर लेर्र ङ्पगिेन्ट  १०००।– 

कटिईगसिािईगप्रजशिनगकेन्र १०००।– 

कटिईगसिािईग(टेार ङ्प)गिेन्ट  
 ३गवटििम्िगिेजशरग िख्नगेिेन्ट ािई 

 ३गवटिभन्दिगबढीगिेजशरग िख्नगेिेन्ट ािई 

 

५००।– 

१०००।– 

लसु्तकगद्धवके्रतिगतकिगस्टेशर ीगलिा २०००।– 

छिलिििरि २०००।– 

फआटआगस्टुसडर्आ १०००।– 

कम्प्रू्ट ,गद्धवद्यतुगििििर, क्र्ििे ि, टेसासभिर,  ेसडर्आगिस्तिगव्र्िलि िि १०००।– 

दैसरक उलभआपकिगििद्यगतकिगअन्र्गद्धक िरिगििििरगलिाग 
 व्र्वििर्गदति गप्रििनलत्रििगतीरगािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनलत्रििग३गाििदेजिग७गािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनलत्रििगिितगाििगभन्दिगििसककआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिग 

 

 

५००।- 
१०००।- 
१५००।- 

किरगतकिग ेसडिेडगकलडिकआगलिाग 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगतीरगािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििग३गाििदेजिग७गािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगिितगाििगभन्दिगििसककआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकि 

 

७००।- 

१२००।- 
2०00।- 

कस्िेद्धटक, फेन्िीगलिा 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगतीरगाििगिम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििग३गाििदेजिग५गािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगलिूँचरणगाििगभन्दिगििसककआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकि  

 

६००।– 

८००।- 

१२००।- 

व्रू्टीगलिा   5००।– 

हेर् गकद्धटङ्पगिैारुगप्रसतगलटकगएकिरिािईगिित्रगिेविगददर े 5००।– 

हेर् गकद्धटङ्पगिैारुगप्रसतगलटकगएकिरिगभन्दिगबढीािईगिेविगददर े १०००।– 

िवि ीगििधर,ग्सधकि ीकगउवलिदककआगSpare Partsगद्धवके्रतिग(बिर्ििर्काग गिआट ििर्काग
बिहेक)ग 

३०००।– 

बिर्ििर्कागतकिगSpare Partsगद्धवके्रतिग १०००ग।– 

िआट ििर्कागद्धवके्रति/शआरुिगतकिग्सधकि ीकगउवलिदककआगSpare Partsगद्धवके्रति २०००।– 

अटआिआबिर्ल्िगद्धवके्रति/शआरुिग(िआट ििर्काग गबिर्ििर्कागविहेक) 5000।- 
 ेसडर्आ,गद्धट.सभ.,घडी, प्रशे गकुक , द्धहट , द्धवद्यतुीर्गििििग्रीगिि तगकेन्र १०००।– 

िििगुद्धवके्रतिग(फे्रिगहिउि)ग १०००।– 

फाफूाकआगसबरुविगद्धवके्रतिग ५००।– 

फाफूागद्धवके्रतिग(ििरिगलिा)ग 5००।– 

फाफूागसबके्रतिग(ठुािगलिा) 1000।- 
लूागहिउि १०००।– 



 
 

क कआगसबव न द  
सििि, प्ािर्उड,ग्ल्िसुरर्िगलिट िग्द्धवके्रति १५००।– 

धितकुिगघ िर्िीगििििग्रीगसबके्रति १०००ग।– 

प्ािद्धिककिगघ िर्िीगििििग्रीहरुकआगसबके्रति 500।- 
जस्टा/किठकिगफसर चरण गउवलिदकगतकिगद्धवके्रति 3०००ग।– 

हिड वेर् गलिागबिि िेत्रग ५०००।– 

हिड वेर् गलिागग्रिसिनगिेत्र २०००।– 

िेाौरि,गउलहि ग(सपफ्ट)गद्धवके्रति 
 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगएकगािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्ग दति ग प्रििनग लत्रििग १ग ाििग भन्दिग ििसकग ३ग ािििम्िकआग लूूँिीग उल्ाेिग भएकिग
व्र्वििर्हरु 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगतीरगाििगभन्दिगििसकगलूूँिीगउल्ाेिगभएकिगव्र्वििर्हरु 

 

500।- 

1000।- 

1500।- 

कलििगद्धवके्रतिगविगकलििद्वि िगसरसि तगििििरकिगउवलिदकग(धसुरूँर्ि)ग २०००।– 

कलििगकित्न,े  कलडिगधरु,ेगलिरगबेच्रे,गििटआकआगभिूँडिगबेच्रगेलिा १०००।– 

टेसासभिर,गद्धफ्रि, िआबिर्ागिेटगतकिगअन्र्गर्ाेक्िआसरकगििििरगबेच्रेगलिा 25००।– 

र्ििितगप्रिप्तगप ीगसबकोगिआाीगिदद ििन्र्गवस्तगुसबक्रीगपरेगलिा १५००।– 

स्वदेशीगविग द्धवदेशीग सडद्धिा ीगविगब्रअु ीबिटगउवलिददतगबआताबन्दीगिदद ििन्र्गवस्तकुआग्सधकिर कग
सबके्रति 

7०००।– 

स्वदेशीगविगद्धवदेशीगउवलिदरकिगचरण ुआटकआगसडा  5०००।– 

जचरणर्ि, सिठिईगलिागविगभआिरिार् ५००।– 

लिूँचरणति ेगहआटेा २००००।– 

चरणि ति ेगहआटेा १५०००।– 

तीरति ेगहआटेा ५०००।– 

दईुग गएकति ेगहआटेा 25००।– 

हआटागािगतकिगपेिगहिउिग(४गवटििम्िगकआठिहरुगभएकआ) १२००।– 

हआटागािगतकिगपेिगहिउिग(४गवटिदेजिग८गवटििम्िगकआठिहरुगभएकआ) २०००।– 

हआटागािगतकिगपेिगहिउिग(८गवटिगभन्दिगबढीगकआठिहरुगभएकआ) ३०००।– 

अन्र्गििरिसतरिगहआटागतकिगििििघ हरु ५००ग।- 
ट्ूशरगतकिगकआजचरणङगिेन्ट हरु,गकम्प्रू्ट गर्जन्स्टच्रू्ट,गलशगुजचरणद्धकवििगिेविग्दद १०००।– 

दगु्धगव्र्वििर्ीगजचरणिगउद्यआप ५००।– 

व्र्िवििद्धर्कगतिाीिगकेन्र १०००।– 

घ ेागुतकिगििरिगउद्यआप ५००।– 

िझौािगउद्यआप ८००।– 

ठूािगउद्यआप ३०००।– 

ििसककआगवपीक नििगरल ेकिगअन्र्गव्र्वििर्हरुग(कि आवि कआग्धि िि) ५००गदेजिग१०००गिम्ि 



 
 

क कआगसबव न द  
द्धवशरे्ज्ञगतकिगल ििश गिेविग(बिद्धर् क): 
रसि ङ्गगहआि 8०००।– 

लआसागजक्ासरक 8000।- 
िेसडकागहा/गहेल्कगकेर्  6000।- 
फििेिी 3000।- 
स्विस््र्गजल्कसरक 3000।- 
ल्र्िबगतकिग ेसडर्आाआिी 2000।- 
दन्तगजक्ासरक 3000।- 
्र्वेुदगजक्ासरक 2000।- 
र्जन्िसरर्र ङ्गगव्र्वििद्धर्कगिेविग(कन्िल्टेन्ट) ४०००।– 

किरूरगव्र्वििर्ी २०००।– 

ाेििल ीिकगव्र्वििर्गिेवि २०००।– 

अरिुन्धिरकति गतकिगल ििश दिति २०००।– 

कम्प्र्टु गएरिसािगतकिगप्रआग्रिि  २०००।– 

िभेर्  १५००।– 

अरवुिदक १०००।– 

लशगुजचरणद्धकविक १०००।– 

लशलंुछीकिगऔर्धीगलिा 1500।- 
कृद्धर्िूँपगिम्बजन्धतगििििग्री/गकीटरिशकगऔर्धीगतकिगसबर्िदीकआगद्धवके्रति 2000।- 
शेर् गदािा २०००।– 

ििििरगढुविरीकति गतकिगकम्लरीग 20००।– 

लेन्ट गिंस्किपत 25००।– 

व्र्जिपतगलेन्ट  १2००।– 

सरिि नगव्र्वििर्ीग(बिद्धर् क): 
“घ”गवप किगसरिि नगव्र्वििर्ीगदति  ५०००।०० 

घ"गवप किगसरिि नगव्र्वििर्ीगरद्धवक नग(्जिरिम्ि)ग ३०००।०० 
म्र्िदगरिघीग्एििगचरणिागु्.व.गकआगकिसत कदेजिगचैरणत्रिम्िगकलगिर विरिग ३०००।०० 
"घ"गबप कआगसरिि नगव्र्वििर्ीगरिििि ी ३०००।०० 
"घ"गबप किगसरिि नगव्र्वििर्ीकआगप्रििनलत्रकआगप्रसतसाद्धल १०००।०० 
उवलिदरिूाकगउद्यआपग(बिद्धर् क): 
कआ िििागविगअध गप्रशआसधतगििागविगिे गपर् हेकआगििागििििरकआगविगअन्र्गििाििििरगप्रर्आपगविग
प्रशआधरगप ीगििागििििरगउवलिदरगपरेगउद्यआपगव्र्वििर्िि 

२०००।– 

सग्राकिगििाििििरगउवलिदरगतकिगसबक्रीगसबत नगपरेगउद्यआपगव्र्वििर्िि १५००।– 
उिि िूाकगउद्यआपाःग(बिद्धर् क): 
िास्रआत,विर्,ु िौर् शजि, कआर्ाि, प्रिकृसतकतेा, ग्र्िूँि,गबिर्आग्र्िूँिगतकिगअन्र्गस्रआतहरुविटगऊिि ग लैदिग
परेगउद्यआपगव्र्वििर्िि 

 

२०००।– 



 
 

क कआगसबव न द  
िआाि गद्धवके्रति २०००।– 

िूाताःगकृद्धर्गविगवरगलैदिवि ििग्धिर तगउद्यआपगव्र्वििर् ३०००।– 

िसरिगउद्यआपग(बिद्धर् क): १५००।– 

लर् टरगउद्यआपग(बिद्धर् क): 
लर् टर, ्विि, ििभाग एिेन्िी, जस्कीर्ङ्प, ग्ािईसडङ्प, विट ग र्गर्िजफ्टङ्ग, लआरीग िेद्धकङ्प, लदर्ित्रि, 
हटएर् , व्र्िासुरङ्प, प्र्ि ििेसाङ्प, पल्फकआर् , लआाआ, अिि आहन, ्ददगिस्तिगउद्यआपगव्र्वििर्ििग 

 

५०००।– 

हआटागतकिग ेिुूँ िग(बिद्धर् क)ग: 
िआटेा ३५००।– 

ििििघ हरुग्धसुरकगद्धकसििकि १२००।– 

ििििगघ हरुगििििन्र्गद्धकसििकि ५००।- 
 ेिु िूँगतकिगहआिस्टेहरु २०००।– 

र िआट  2०००।– 

िेविगउद्यआपग(बिद्धर् क): 
ल ििश गिेवि, जिसरङ्गगतकिगवेसाङ्गगव्र्वििर्, चरणाजचरणत्रगव्र्वििर्, ििव िसरकगलर वहरगव्र्वििर् २०००।– 

सरिि नगउद्यआपग(बिद्धर् क) 
िडक, लूा,  आलवे,  ेावे, िसावि, टरेा, फ्ािर्ङ्पगबिृगतकिगऔद्यआसपकगव्र्िलिर कगएविग््वििग
कम्प्ाेक्िग्ददगसरिि नगप ीगिञ्चािरगपरेगउद्यआपगव्र्वििर्िि  

 

२०००।– 

िञ्चि गिेविग(बिद्धर् क): 
सरिीगिेत्रकआगहाुिकगिेविग(कुर र् गिेवि) ५००।– 

सरिीगिेत्रबिटगर्न्ट रेटगिेविगप्रदिर्कगिंस्किहरु ३०००।– 

द्धवजत्तर्गिेविग(बिद्धर् क):गरलेिागि कि कआगलून गस्विसिववगविहेककिग्सक कगकि आवि गपरे 
“क” वप कआगबैंकग २०,०००।– 

“ि”  वप कआगबैंक १५,०००।– 

“प”  वप कआगबैंकगतकिगद्धवत्तीर्गिंस्कि १०,०००।– 

“घ”गवप कआगवैंकगतकिगद्धवत्तीर्गिंस्कि/ाघदु्धवत्तगिंस्किहरु ५०००।— 

बीििगकम्लरीगग ५,०००।– 

द्धवदेशीगिरुिगिटही ५,०००।– 

सधतआलत्रगकि आवि  ५,०००।– 

िहकि ीगिंस्किहरु ४,०००।– 

पै गि कि ीगअस्लतिा ७०००।– 

स्विस््र्गिेविग(बिद्धर् क): 
रसि ङ्गगहआि ५०००।– 

जक्ासरकगतकिगल्र्िब  ४०००।– 

डेन्टागकेर् गिेन्ट  ३०००।– 

और्सधगद्धवके्रतिगफििेिी २५००।– 

जिल्ािगिद िकुििििगिञ्चिसातगिंस्किपतगद्धवद्यिार्हरु ५०००।– 



 
 

क कआगसबव न द  
जिल्ािगिद िकुििगबिद्धह गिञ्चिारगभएकिगिंस्किपतगद्धवद्यिार्हरु २०००।– 

तिसािगतकिगअरिुन्धिरगकेन्रग १५००।– 

टिईद्धलङ्ग, कम्प्र्टु गतकिगभिर्िगप्रजशिनगिंस्कि १५००।– 

ल्र्िङ्ग्ग्वेिगतकिगट्शूरगिेन्ट ग २०००।– 

िि तगिम्भि गिेविग(बिद्धर् क)ग: 
हेसभगर्जक्वलिेन्ट, बि, िक, िर्िक्ट , द्धिल गिि तगकेन्र ४०००।– 

िील, टेम्लआ, ्ददकआगिि तगकेन्र २५००।– 

िआट ििर्कागिि तगकेन्र 2०००।- 
अन्र्गव्र्वििर्ग(बिद्धर् क)ग: 
द्धवज्ञिलरगएिेन्िी/कुर र् गिसभ ि १५००।– 

वैदेजशकग आिपि गिेवि ५०००।– 

स्वदेशीग आिपि गिेवि १५००।– 

िेके्रटेर र्ागिेवि १५००।– 

हिउजिङ्पगतकिगघ िग्पिगिर दगसबक्रीग(र र्ागस्टेट) १००००।– 

ििर्रवआड गबरिउर,े लेजन्टङ्गगिेवि १०००।– 

ििर्रवोड/फ्ाेक्िगद्धप्रन्टगिेवि २०००।– 

केवाु,गरेटवद्धक ङ्ग ४०००।– 

लिक , द्धलकसरकगस्लट १०००।– 

टु गअल ेट  ३५००।– 

ििििगलिा   १५००।– 

दैसरकगउलभआपकिगििद्यगलदिक गबेच्रेगलिाग 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगकूागलूूँिीगतीरगािििम्िगभएकिगव्र्वििर् 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगकूागलूूँिीग३गाििगभन्दिगबढीग७गािििम्िगभएकिगव्र्वििर् 

 व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगकुागलूूँिीगिितगाििगभन्दिगबढीगभएकिगव्र्वििर् 

 
500।– 

1000।– 

१५००।– 

ििसकग उजल्ाजितग व्र्वििर्हरुकआग अरिुसतकिग ािसपग शरुुग दति ग प द्िग िरुग प्रकृसतकआग व्र्वििर्ग हआग िआग व्र्वििर्ाेग
बिद्धर् कगरवीक नगविलतगबझुिउरगुलरेगशलु्कगब िब कआग किगदति गशलु्कगसार्रेछग।ग 

 

अरिूुचरणीग–५ 

( रकआगदफिग(६)गिूँपगििब्जन्धत) 
दति , अरिुतीगतकिगरवीक नगशलु्क/दस्त ु 

द्धवव न द  
एकगिर्गविटिम्िकआगएफ.एि. ेसडर्आगिञ्चिारगअरिुसत ५,०००।– 

द्धफ्रक्वेन्िीग िआडाेुिरग (एफ.एि.)ग रवीक नग दस्त ुग १००ग विटिम्िकआग  ेसडर्आग र्न्त्रग  िख्नग लिउरगे
अरिुसतगरवीक न 

 

१५००।– 

िंघ/िंस्किगरद्धवक नगदस्त ुग१०गािििम्िगकि आवि गभएकआगािईग(वर्िगलसछगप्रसताििगकलगरु.५ग
सारे) 

१०००।- 



 
 

द्धवव न द  
द्धवद्यिार्गस्किलरिगअरिुसत: 

 िििदुिद्धर्क ३०००।– 

 िंस्किपत 8०००।– 

कििगकलगअरिुसताः 
 िििदुिद्धर्क २०००।– 

 िंस्किपत ५०००।– 

प्रिद्धवसधकगजशििगतकिगव्र्वििद्धर्कगतिसािगिञ्चिारगअरिुसतगतकिगविद्धर् कगरवीक न २०००।– 

ट्ूशर, कआजचरणङ्गगिस्तिगद्धवद्यिार्गबिद्धह गहरुेगअध्र्िलरगिेविकआगअरिुसतगतकिगबिद्धर् कगरद्धवक न २०००।– 

िहकि ीगिंस्किकआगदति गतकिगअरिुसतग १०००।– 

र्न्ट रेटग िेवि, टेसािेन्ट , केबाुग तकिग ति द्धवद्धहरग टेसासभिरग प्रिि नकआग अरिुसतग तकिग विद्धर् कग
रद्धवक नगग 

२०००।– 

एकीकृतगबस्तीगद्धवकििकिगािसपगिग्पिकआगएकीक नगतकिगिग्पिगद्धवकििगअरिुसतगप्रसतगवप गद्धफटगरु. २।– 

िागउलभआििगिसिसतगदति : 
 िागउलभआििगिसिसतगदति गशलु्क १०००।- 
िागउलभआििगिसिसतगरद्धवक नग(बिद्धर् क): 
 िागउलभआििगिसिसतगरवीक न १०००।- 

 

ििकीगिेिकैुगाेजिएकआगभएगतिलसरगरप लिसाकिगबिहेककिगअकोगस्किरीर्गतहगविगप्रदेशकआगिेत्रििगहरुेगवस्तकुआगढुविरीगविग
िेविकआगद्धवस्ति ििगकुरैगद्धकसििकआगविधिगअव आधगपरेगविगवर्स्तआगवस्तकुआगढुविरीगविगिेविगद्धवस्ति ििगक गविगदस्त ुगापिर्रगे
छैरग। 
 

 

भवरगसरिि नकिगािसपगअरिुसत, रिििि ी, रक्ििगिंशआधर, असभाेिीक नग गम्र्िदगकलगदस्त ुाः 
१.ग भवरग र, २०५५गअरिुि गक, िग गपगवप किगभवरहरुकआगािसपग: 

 

भवरकआगद्धकसिि 

प्रर्आिर 

्वििीर् 

(प्रसतगव.द्धफ.द ) 
औद्यआसपक/गव्र्िलिर कग

(प्रसतगव.द्धफ.द ) 
ि कि ी 

(प्रसतगव.द्धफ.द ) 
िंस्किपत 

(प्रसतगव.द्धफ.द ) 
“क” वप किगभवरहरु १० १३ १५ १३ 

“ि” वप किगभवरहरु ८ १० १३ ९ 

“प” वप किगभवरहरु ७ ९ १२ ८ 

   

  २.ग भवरग र, २०५५गअरिुि ग"घ"गवप किगभवरहरुकआगािसपाः 
 

 

भवरकआगद्धकसिि 

प्रर्आिर 

्वििीर्ग(प्रसतग
व.द्धफ.द ) 

औद्यआसपक/व्र्िलिर कग
(प्रसतगव.द्धफ.द ) 

ि कि ी 
(प्रसतगव.द्धफ.द ) 

िंस्किपत 

(प्रसतगव.द्धफ.द ) 
बिि गिेत्र ४ ५ ५ ६ 

ग्रििीनगिेत्र १.५ २.५ ३.५ ४.५ 

 

 



 
 

 

 

 

 

  ३.   द्धवसरर्िगािपूगहरुगुअजघगसरिि नगभईिकेकिगभवरहरुकआगर्किजस्कसत÷असभाेिीक नगरक्ििगलििगदस्त ुग(भवरग र,ग 
       २०५५गअरिुि ) 
 

भवरकआगद्धकसिि 

प्रर्आिर 

्वििीर्ग(प्रसतग
व.द्धफ.द ) 

औद्यआसपक/व्र्िलिर कग
(प्रसतगव.द्धफ.द ) 

ि कि ी 
(प्रसतगव.द्धफ.द ) 

िंस्किपत 

(प्रसतगव.द्धफ.द ) 
“क” वप किगभवरहरु ९ १० १३ १० 

“ि” वप किगभवरहरु ९ १० ११ ९ 

“प” वप किगभवरहरु ८ ९ १० ८ 

“घ” वप किगभवरहरु ४ ५ ५ ६ 

 

४.गरिििि ीगदस्त ुग: 1.कच्चरणीगभवरगरु.ग०.५गप्रसतगवप गद्धफट 

  गगगगगग2.गलक्कीगभवरगरु.१.००गप्रसतगवप गद्धफट 

५.गरक्ििगिंशआधरगदस्त ुाःगरक्ििगलििगभैिकेकआगभवरकआगरक्ििगिंशआधरगपर गलद्धहाेगािपेकआगदस्त ुकआग६% 

६.गसरिि नगकिर् कआगम्र्िदगकलाःगरक्ििगलििगभैिकेकआगभवरकआगरक्ििगिंशआधरगपर गलद्धहाेगािपेकआगदस्त ुकआग५% 

७.गरक्ििगलििकआगािसपगददर्रगेद ििस्तगद्धकतिबकआगिूल्र्ाःगरु.७००।– 

८.गअसभाेिीक नकआगािसपगददर्रगेद ििस्तगद्धकतिबकआगिूल्र्ाःगरु.३००।– 

९.गलद्धहाआगदईुगवर् ग गकलगदआस्रआगदईुगबर् किगािसपगििेतगअरिुसतग साईगिआगििर्िवसधग सभत्रगलसरगभवरग सरिि नगकिर् ग लून ग
रुलििगिम्लन्नगपर गरिक्र,े िआगअद्धवसधगसभत्रगभवरगसरिि नगकिर् गिम्लन्नगप ेगतिलसरगसरिि नगकिर् गिम्लन्नगप्रििनगलत्रगसारग
बिूँकीग  हेकआगघ धरीािईगउजल्ाजितगअवसधग लश्चिताःगकिर् गिम्लन्नगप्रििनगलत्रग ददरलुरेग विग भवरग सरिि नकिगािसपग लरुाःग
अरिुसतगददरलुरेगअवस्किगभएििगदेहिर्गबिआजििगपरे: 
 लद्धहाआगदईुगबर् ग गकलगदआस्रआगदईुगबर् किगािसपगििेतगअरिुसतग साईगभवरग सरिि नगकिर् ग लून गरुलििगिम्लन्नगरप ीग

्जंशकगरुलििगिित्रग सरिि नगप ेकआग ग सरिि नगभएिसतगभवरगस्वीकृतगरक्ििग गििलदण्डगबिआजििग सरिि नगभएकआग
 हेछगभरगेिआगव्र्हआ िगएकीरगप ीग्जंशकगसरिि नगिम्लन्नगभएिसतकआग्जंशकगसरिि नगकिर् गिम्लन्नगप्रििनगलत्रगददरगे
 गबिूँकीगसरिि नगर्ििितकआगािसपगरर्िूँगरक्ििगलििकिगािसपगतआद्धकएकआगद ििगदस्त ुगसाईगस्वीकृतगििलदण्डगबिआजििग
कलगसरिि नगकिर् गपर गअरिुसतगददरेग। 

 अरिुसतगसाएकआगलद्धहाआगदईुगबर् सभतै्रगविगकलगदआस्रआगदईुगवर् किगािसपगअरिुसतगसाईगभवरगसरिि नगकिर् गलून गरुलििग
िम्लन्नगप ेकआगत ग सरिि नगकिर् गिम्लन्नगप ेगलश्चिताःगतवकिाग सरिि नगकिर् गिम्लन्नगप्रसतवेदरगरसाएकआगकि नगिआग
अवसधलसछगकिर् गिम्लन्नगप्रििनगलत्रगददरलुदि गभवरगसरिि नकआगािसपगअरिुसतगलिएकआगअद्धवसधगसभतै्रगभवरगसरिि नगकिर् ग
िम्लन्नग पर एकआग व्र्हआ िकआग स्कापतग वडिग ि िसिरग  ग िम्बजन्धतग वडिगकिर्ि ार्कआग सिफिर िकआग्धि ििग शरुुग
रक्ििलििगपदि गािग्रेगदस्त ुकआग३%गप्रसतशतगकलगदस्त ुगसाईगकिर् गिम्लन्नगप्रसतवेदरगददरेग। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

अरिूुचरणीग-६ 

( रकआगदफि (७)गिूँपगिम्वजन्धत) 
बहिागद्धवटौ ीगशलु्क 

 

द्धवव न रु. 
 िूँपिगप्रसतगपआटिग(िीउूँदआगसबक्री) १५०।– 

िििगुद्धवक्रीकिगािसपगकिद्धटएकआग िूँपिगप्रसतगपआटि २००।- 
हिूँिगकुि ुिग्ददगप्रसतगपआटिग १०।– 

ििीगबआकिग्ददगप्रसतगपआटिग ५०।– 

िुूँप ुगप्रसतगपआटिग(िीउूँदआगद्धवक्री)ग ५०।– 

िििगुसबक्रीकिगािसपगकिद्धटएकआगिुूँप ुगप्रसतगपआटि १००।– 

ििपगिब्िीग्ागु गफाफूागलिा २०।– 

अन्र् २०।– 

फेन्िीगतकिगिरुिगलिा ५०।– 

कलडि/भिूँडिगलिा १००।– 

घमु्तीगलिा 1५०।– 

ििकीकआगबपीक नििगरल ेकिगिेविगव्र्वििर्कआगकि आवि कआगस्त गहे ी १००गदेजिग५००गिम्ि 

किठबिटगबरेकिगिििग्रीहरु ५०।– 

ििटिकिगभिूँडिहरु २०।– 

चरणििा, कआदआ, िकैगपहुूँगफिल ग्ददगप्रसतगलआकि/गबआ ि २०।– 

चरणटलटेगलिरीलू ीग्दद ५०।– 

फेन्िीगलिा ५०।– 

 

अरिूुचरणीग–७ 

( रकआगदफिग(८)गिूँपगिम्वजन्धत) 
लिद्धक ङगशलु्कग(लटके) 

 

रप लिसाकिाेग व्र्वस्किग प ेकआग िवि ीग लिक ििग लिद्धक ङ्गग पर रेग बि,ग सिसरवि,ग िक, 

िर्िक्ट ििगलिद्धक ङ्गगपरेगििर्कआग्धि ििगप्रसतगलटकग 
रु.ग५०गदेजिग५००गिम्ि 

रप लिसाकिाेग्फूाेगतआकेकआगकि गलिद्धक ङ्गगिेत्रििगलिद्धक ङ्गगपर रेगकि ििगलिद्धक ङ्गग
परेगििर्कआग्धि ििगप्रसतगलटक 

रु.३०गदेजिग२००गिम्ि 

उजल्ाजितग िवि ीग ििधरग बिहेकग अन्र्ग िवि ीग ििधरहरुकिग ािसपग रप लिसाकिाेग
व्र्वस्किगप ेकिगिेत्रहरुििगलिद्धक ङ्गगििर्कआग्धि ििगप्रसतगलटक 

रु.ग१०गदेजिग१००गिम्ि 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

अरिूुचरणीग–८ 

( रकआगदफिग(९)गिूँपगिम्वजन्धत) 
िडीबटुी, कविडी, िीविन्तगु गवरलैदिव गक  

           क.गिडीबटुीगक ाः 
 

वस्तकुआगरिि र्किई लर ििन द गरु. कैद्धफर्त 

ऊर, िप  के.िी. १ ५  

िआटआग के.िी. १ ५  

िडीबटुीग के.िी. १ ३  

बरकिग(ि , बिसबर्आ)गाआकति, अल्ाआ, अििृआग(कूचरणआ)ग्दद 

िक १ २००० लर ििनगकिग
भएििगिआहीग
अरलुितििगक ग
सरधि  नगहरुेग। 

िर्िक्ट  १ १००० 

सििौं, ििा, िर् ग(चरणट्टि, पआसार्ि,गजचरण िर)गवरगकिर्ि ार्कआग
चरणािरीकआग्धि िि 

िक १ २००० लर ििनगकिग
भएििगिआहीग
अरलुितििगक ग
सरधि  नगहरुेग। 

िर्िक्ट  १ १००० 

            

          ि.गकविडीगक ाः 
वस्तकुआगरिि र्किई लर ििन द गरु. कैद्धफर्त 

टिर् गट्ूब,गप्ािद्धिककआगल ुिरआगड्रि, बआता के.िी. १ १  

किपििन्र्गवस्त ु के.िी. १ १  

प.गधितकुिगल ुिरिगलत्रगुििििरहरुाः 
वस्तकुआगरिि र्किई लर ििन द गरु. कैद्धफर्त 
फािि के.िी. १ १  

अन्र्गधितगु(द्धलत्ता, तिििग्दद) के.िी. १ १.५०  

कििििगर्उरेगिेजशर ीगऔिि हरु के.िी. १ १  

लआाेसकरगलिर्लकिगटुक्रिहरु के.िी. १ १  

सिििग(साड)गकआगधाुआगविगटुक्रिग के.िी. १ ३  

किूँचरणकआगधाुआगविगटुक्रि के.िी.. १ १  

ििाीगसि.सि.ग५००गएि.एा.गभन्दिगििसक पआटि १ ४०  

ििाीगसि.गसि.ग५००गएि.एा.गभन्दिगता पआटि १ २०  

भिडिकुडि, ल ुिरिग िस्ति, ग्र्िार, िद्धक र, पआाद्धटर, 

 ेडबाुग्ददकिगबट्टिहरुग 
के.िी. १ ५०  

 ब किगितु्ति, चरणप्ला, झतु्रिगकलडिग्दद के.िी. १ ५०  

 
 



 
 

 
 
 

घ. प्रचरणसातगकिरूराेगसरर्धेगप ेगबिहेककिगि ेकिगविगििर एकिगलशहुरुकआाः 
वस्तकुआगरिि र्किई लर ििन द गरु. कैद्धफर्त 
हिड के.िी. १ ५०  

सिंप के.िी. १ ५०  

ि ु के.िी. १ ५०  

छिािग(ठूाआ) पआटि १ ३०  

छिािग(ििरआ) पआटि १ १५  

ङ.गव्र्वििद्धर्कगप्रर्आिरकआगािसपगसरकििीगपर रगेिीद्धवतगलशाुः 
लशकुआगरिि र्किई लर ििन द गरु. कैद्धफर्त 
 िूँपि, भैंिी, पिई, पआरु पआटि १ १००  

ििी, बआकि, बंप ुग पआटि १ ५०  

कुि ुिग पआटि १ १  

 
 

गगगचरण.गवरगलैदिवि गक ाः 
गगरप गिेत्रकिगिििदुिद्धर्कगवरगउलभआििगिसिसतकआगस्वीकृतगकिर् र्आिरिगबिआजििगवरगलैदिवि गसबक्रीगप ीगप्रिप्तगहरुेग 

गग किकआग१०%ग 
अरिूुचरणीग–९ 

( रकआगदफिगग(१०)गगिूँपगििब्जन्धत) 

वस्तगुतकिगिेविगसबक्रीगशलु्क/दस्त ु 

गगक.गवस्तगुसबक्रीाः 
रप लिसाकिगिेत्रगसभत्रकआगस्ाेट, ढुङ्गि, सपट्टी, बिावुिगएवंगििटआिन्र्गवस्तगु गििव िसरकगतकिग ािरीगिग्पिििग हेकिगकिठ, 

दिउ ि, ि िि ुी, दहत्त /बहत्त ग्ददकआग सबक्री:गप्रसतगघरग द्धफटगरु.५.३८ग(ठेक्किगबन्दआबस्तगप ीग सबक्रीगपर दिगस्वीकृतग
ठेक्किकआगद गबिआजििगहरुे)ग 

गगगि.गिेविगसबक्री: 
अ)गकिर्ि ार्कआगद्धिल गभिडिाः 
 फआहआ गढुविरीगप्रर्आिरगप्रसतगद्धक.सि. 
 फआहआ गिंकारगतकिगढुविरीगप्रर्आिरग२गिरिगिरशजिगिद्धहतगप्रसतगघण्टि 

 

२००।– 

३००।– 

व्र्िकगहआर् गाआड गभिडिाःग(किर्ि ार्कआगव्र्िकगहआईगाआड कआगदैसरकगभिडिद )ग:–  

 िेजशरगभिडिििगाैििूँदिगिेजशरगस्टिट गभएकआगििर्बिटैगप्रसतगघण्टिग(र्न्धरगबिहेक) 

 िेजशरगभिडिििगाैििदिगिेजशरगस्टिट गभएकआगििर्बिटैगप्रसतगघण्टिग(र्न्धरगिद्धहत) 
 अल ेट ग  ग िहर्आपीग भत्तिग िेजशरग स्टिट ग भएकआग ििर्बिटैग प्रसतग घण्टिग (िेशीरग स्टिट ग भएकआग
ििर्ग पनरिग पदि ग िरुग स्किरबिटग िेजशरग स्टिट ग पर एकआग हआग िआग स्किरबिटग पएकआग  ग िआहीग
स्किरिम्िग्र्लपेुकआगििर्गििेतगपनरिगपर रे) 

 

१३००।– 

२३००।— 

 

 
२००।– 

 किर्ि ार्कआग आा कआगदैसरकगभिडिद ग(अल ेट गिद्धहतगर्न्धरगबिहेक) 

 अल ेट गभत्तिगदैसरकग(८गकिर् गघण्टिािर् ग१गददरगपनरिगपर रे) 

८,०००।– 

१६००।- 
 



 
 

 

अरिूुचरणीग–१० 

( रकआगदफिग(११)गिूँपगििब्जन्धत) 

िेविगशलु्क/दस्त ु 

गगगगगक)गिम्लजत्तगिूल्र्िङं्करगिेविग(लटके): 
 

द्धवव न िेविगशलु्क 

दशगािििम्िकआगिूल्र्िङ्करगरििगप्रसतगसिफिर िगरु. ५००।– 

दशगाििदेजिगलच्चरणीिगािििम्िकआगिूल्र्िङ्करगप्रसतगसिफिर िगरु. १०००।– 

लच्चरणीिगाििदेजिगलचरणििगािििम्िकआगिूल्र्िङ्करगप्रसतगसिफिर िगरु. २५००।– 

लचरणििगाििदेजिगएकगक आडिम्िकआगिूल्र्िङ्करगप्रसतगसिफिर िगरु. ५०००।- 

एकगक आडदेजिगििसकगप्रसतगसिफिर िगरु. ७०००।- 

ि)गदति , प्रििजनक नगतकिगअन्र्गसिफिर िग(लटके)M 
चरणि गद्धकल्ािगप्रििजनत 300।- 
फािरिगद्धकत्तिििगघ /िं चरणरिग हेकआग(घ गलितिा)गिाेुकआगसिफिर ि 300।- 
द्धकत्तिगकिटगसिफिर ि 300।- 
फ कगफ कगरिि,गक ,गवतरगभएकआगव्र्जिगएउटैगहआगभने्नगसिफिर ि 300।- 
रिि,गक ,गिन्िगसिसतगिंिआधरगसिफिर ि 300।- 
िं िकगसिफिर ि 250।- 
व्र्वििर्गबन्दगसिफिर ि 500।- 
व्र्िलि गव्र्वििर्गहुूँदैगरभएकआगसिफिर ि 500।- 
िन्िगसिसतगप्रििजनत 500।- 
िआद्धहगापतगकट्टिगसिफिर ि 500।- 
हकदि गविगलिर विर कगद्धवव नगप्रििजनत 500।- 
िग्पिगधरीगप्रििनगलूिि गह िएकआगसिफिर ि 500।- 
िग्पिगधरीगप्रििनगलूिि ििगफआटआगटिूँिगसिफिर ि १००।- 
कििग८गकआगाब्धिङ्कगलत्रकआगसबव नगिच्र्िर् गप्रसतसाद्धलगउलाब्धगप िउर े 300।- 
घ गबहिागक कआगाेिििआििगसिफिर िग 300।- 
िग्पिगरिििि ीकआगिि सिरगतकिगप्रििजनक नगसिफिर ि ५००।– 

व्र्वििर्/उद्यआपगरिििि ीगविगठिूँउिि ीगसिफिर ि 500।- 
बन्दगघ गतकिगकआठिगिआल्र े 300।- 
वैविद्धहकगअंसपकृतगरिपर कतिगसिफिर ि 1000।- 

द्धवद्यिार्गठिूँउिि ीगसिफिर ि 2000।- 

िीद्धवतगप्रििजनक नगसिफिर ि 1000।- 
प्रचरणसातगकिरूराेगप्रवर्िर्आिरगप ेकआगअसधकि गबिआजििकआगअन्र्गसिफिर ि 100।- 



 
 

द्धवव न िेविगशलु्क 

िम्लजत्तगिूल्र्िङ्करगसिफिर िाः 
विद्धर् कगलिूँचरणगािििम्िकआग्र्गद्धवव नगिाेुकआगप्रसतगसिफिर ि ३००।– 

विद्धर् कगलिूँचरणगाििगििसकगदशगािििम्िकआग्र्गद्धवव नगिाेुकआगप्रसतगसिफिर ि ७५०।– 

दशाििगििसकगतीिगािििम्िकआग्र्गद्धवव नगिाेुकआगप्रसतगसिफिर ि १०००।– 

तीिगाििगििसकगलचरणििगािििम्िकआग्र्गद्धवव नगिाेुकआगसिफिर ि २०००।– 

लचरणििगाििगभन्दिगििसककआग्र्गद्धवव नगिाेुकआगसिफिर िगप्रसतािि ५०।– 

घ गिग्पिकआगअवजस्कसतगसिफिर िाः 
क)गद्धवशरे्गिूल्र्िङ्करििगलरेगद्धकत्तिहरुििगप्रसतगद्धकत्तिगरु. 40०।– 

ि)गद्धवशेर्गिूल्र्िंङ्करििगरलरेगद्धकत्तिहरुििगप्रसतगद्धकत्तिगरु. 10०।– 

द्धवशेर्गिूल्र्िंङ्करििगलरेगिग्पिकआगद्धकत्तिकिटगसिफिर िगप्रसतगद्धकत्तिग ४००।– 

द्धवशेर्गिूल्र्िंङ्करििगरलरेगिग्पिकआगद्धकत्तिकिटगसिफिर िगप्रसतगद्धकत्ति 400।- 
िग्पिगरिलििूँचरणग(द्धफल्डग ेििङ्कर)गिेविगशलु्क: 

वडिगरं․ िेविगशलु्क 
१ १५००।- 
२ १२००।- 
३ ८००।- 

४ ८००।- 

५ ८००।- 

६ १५००।- 
७ १५००।- 
८ ८००।- 

९ ८००।- 

१० १०००।- 
११ ५००।- 

१२ ५००।- 

ि कि ीगतकिगपै गि कि ीगिंघ/िंस्किकआगअर ुआधििगिग्पिगरिलििूँचरणगपरु गलदि गप्रसतगद्धकत्तिगरु․ १५००।- 
द्धवद्यतुगसिट गििपकआगप्रसतगसिफिर ि ३००।– 

ििरेलिरीकआगधि िगिडिरगसिफिर ि ३००।– 

अंग्रिेीगभिर्िििगपर रेगप्रसतगसिफिर िगग ५००।– 

िदद िगसबक्रीकआगािसपगर्ििितगसारेगप्रसतगसिफिर ि ३००।– 

रितिगप्रििजनतगस्किरीर्गप्रर्आिरगप्रसतगप्रििजनत १००।– 

रितिगप्रििजनतगवैदेजशकगिेविकआगलेन्िरगरिििि ीगप्रर्आिरगप्रसतगप्रििजनत ४००।– 

रितिगप्रििजनतगवैदेजशकगअध्र्र्रगप्रसतगप्रििजनत ५००।– 

रितिगप्रििजनतगअंग्रिेीगभिर्िििगप्रसतगप्रििजनत ७००।– 

रिपर कतिगसिफिर िगप्रसतगसिफिर ि १५०।– 

रिपर कतिगप्रसतसाद्धलगसिफिर िगप्रसतगसिफिर ि 2००।– 



 
 

द्धवव न िेविगशलु्क 

रिपर कतिगसिफिर िगिि सिरगबझु्रगुलरेििगप्रसतगपआटि ५००।– 

व्र्जिपतगघटरिगदति गकिर् क्रिाः 
ब्र्जिपतगघटरिगदति गसबाम्बगशलु्कगप्रसतगदति  
( िद्धिर्गलर चरणर्लत्रगतकिगलञ्जीक नगसरर्ििवाी,२०७७गकआगसरर्िग१७ग(२)गबिआजिि) 

200।- 

ब्र्जिपतगघटरिगदति गप्रििनलत्रगह िएगविगरिसिएििगिआकआगरक्कागसारलुदि गािग्रेगरक्कागदस्त ुग
(लटके)ग 

किबगुबिद्धह कआगलर जस्कसतकआगकि नाेगब्र्जिपतगघटरिगदति गप्रििनगलत्रगह िएगविगरिसिएकआग
ठह गभएििगािग्रेगदस्त ुग(लटके)ग( िद्धिर्गलर चरणर्लत्रगतकिगलञ्जीक नगसरर्ििवाी,२०७७गकआग
सरर्िग21ग(२)ग ग(३)गबिआजिि) 

५00।- 

 
 

250।- 

ब्र्जिपतगघटरिगतकिगरिपर कगअसभाेिगदति गद्धकतिबगहे ेकआगदस्त ुग(लटके) 

( िद्धिर्गलर चरणर्लत्रगतकिगलञ्जीक नगसरर्ििवाी,२०७७गकआगसरर्िग2४ग(१)गबिआजिि) 200।- 

िंस्किगदति गपर कआगािसपगपर रेगसिफिर िगप्रसतगपआटि १०००।– 

िीद्धवतगप्रििजनक नगसिफिर िगप्रसतगपआटि ५००।– 

लेन्िरगरिििि ीगतकिगलिर विर कगद्धवव नगप्रििजनक नग(वैदेजशकगलेन्िरगप्रर्आिर)गप्रसतगपआटि १०००।– 

द्धवसभन्नगिसिसतकआगरििििगवैंकगिितिगिआल्रेग गबन्दगपरेगसिफिर िगप्रसतगपआटि ५००।– 

अद्धवविद्धहतगप्रििजनक नकआगसिफिर िगप्रसतगपआटि ५००।– 

ििालआतगकिर्ि ार्ाेगतर्ि गप ेकआग द्धवशरे्ग िूल्र्िङ्करििग लरेगिेत्रकिगघ गिग्पिकआगअवजस्कसतग
प्रििनीक नगप्रसतगसिफिर ि 

७००।– 

ििालआतगकिर्ि ार्ाेगतर्ि गप ेकआगद्धवशरे्गिूल्र्िङ्करििगरलरेगिेत्रकिगघ गिग्पिकआगअवजस्कसतग
प्रििनीक नगप्रसतगसिफिर िग 

१००।– 

क /दस्त ुगचरणिुिगप ेकआगिक्काग सिदगह िएगविगरिसिरगपर् गिआकआगप्रसतसाद्धलग सारलुदि ग प्रसतग
 सिदगविलतकआगदस्त ुग(किबगुबिद्धह कआगलर जस्कसतकिगकि नगह िएगविगरिसिएकआगठह गभएििग
दस्त ुगरािग्रे) 

 

 

20।- 

ििसकगउल्ाेिगभएगबिहेककिगअन्र्गसिफिर िकआगप्रकृसतगहे ीगप्रसतगसिफिर ि १००गदेजिग
५०० 

किर्ि ार्ििगलर ग्उरगेिरुिकैुगव्र्हआ िकआगसरवेदरगदस्त ुगविलतग १०।- 
िभिहागभिडि 
 

हागिित्रग(दैसरक) 3०००।- 
प्रआिेक्ट गिद्धहतगप्रर्आपगपदि ग(दैसरक)ग 4०००।- 

प्रआिेक्ट गभिडि दैसरक/लटकेग १०००।- 
िाुकुीगदेविरीगकिर् द्धवसधग(िंद्धहति)ग र,ग२०७४गकआगदफिग३६गकआगउलदफिग२ग ग३गबिआजििग
साितगप्रििजनतगदस्त ुाः 

 रु.ग५०गहिि गिम्िकआगाेरदेरग किगविगसाितििगउल्ाेिगभएकआगद्धवपआििग 
 रु.ग५०गहिि देजिगििसकग२गािििम्िकआगाेरदेरग किगविगसाितििगउल्ाेिगभएकआग

द्धवपआिि 
 रु.ग२गाििदेजिगििसककआगाेरदेरग किगविगसाितििगउल्ाेिगभएकआगद्धवपआिि 

 
 

50।- 
150।- 
200।- 

 

 

 



 
 

 

 

 

गगगगप)गफआह िैािगव्र्वस्किलरगशलु्काः 
क्र.िं. द्धवव न ििसिकगिेविगशलु्क 

१ १गदेजिग५गिरििम्िगबिआवििगपरेगघ ग ५०।- 

२ ६गदेजिग१०गिरििम्िगबिआवििगपरेगघ  १००।- 

३ १०गदेजिग२०गिरििम्िगबिआवििगपरेगघ  १५०।- 

४ २०गिरिगभन्दिगबढीगबिआवििगपरेगघ  २००।- 

५ ििििगघ गििरआग ५०।- 

६ ििििगघ गठूाआग १००।- 

७ ििििग गििरिगिदु्धवधिगिद्धहतकआगहआटाग २००।- 

८ सिििकिग वआताग उविि रग परेग हआटाहरुग (व्र्वििर्ग दति ग प्रििनग लत्रििग एकगाििग
िम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकि)ग 

२००।- 

९ सिििकिगवआतागउविि रगपरेगहआटाहरुग(व्र्वििर्गदति गप्रििनगलत्रििगएकाििगभन्दिग
ििसकगतीरगािििम्िकआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकि)ग 

३००।- 

१० ििरिग गबििकआगिदु्धवधिगभएकआगसिििकिगवआताहरुगउविि रगपरेगहआटाहरुग(व्र्वििर्ग
दति गप्रििनगलत्रििगतीरगाििगभन्दिगििसककआगलूूँिीगउल्ाेिगभएकि)ग 

५००।- 

११ ितु्तिगचरणप्लागतकिगकलडिगलिाग(ििरआ)ग १००।- 

१२ ितु्तिगचरणप्लागतकिगकलडिगलिाग(ठूाआ) २५०।- 

१३ ितु्तिगचरणप्लाकआगिित्रगलिा १५०।- 

१४ किरगकलडिकआगलिा २००।- 

१५ द्धक िरिगतकिगििद्यन्नगिद्धहतकआगलिाग ३००।- 

१६ द्धक िरिगलिाग(ििरआ)ग १००।- 

१७ द्धक िरिगलिाग(ठूाआ) २००।- 

१८ हेर् गकद्धटङ्गगशैारु २००।- 

१९ कस्िेद्धटक,गफेन्िी,गलसत्रकि, स्टेशर ीग्ददकिगलिाग १५०।- 

२० और्धीगलिा २००।- 

२१ जचरणर्ि,गकद्धफ,गकेकगतकिगवेक ीग गििईब  १५०।- 

२२ फाफुागविगििुगलिागव्र्वििर्, त कि ीगलिाग(सबक्रीगलर ििनकिग
्धि िि) 

२००गदेिीग५००ग
िम्ि 

२३ और्धीगलिागल्र्िबगिद्धहतकआग ३००।- 

२४ छिलिििरि फआह गउविि रकआगिित्रिगहे ीग३००गदेजिग५००गिम्ि 

२५ िििगुलिाग ३००।- 

 

२६ 

 

द्धवद्यिार्हरुाः 
१.गकििग५गभन्दिगिसुरकिगद्धवद्यिार्हरु १५०।- 

२.गकििग६गदेजिगकििग८गिम्िकिगद्धवद्यिार्हरु २५०।- 

३.गकििग९गदेजिगकििग१२गिम्िकिगद्धवद्यिार्हरु ५००।- 

२७ ि कि ीगतकिगपै गि कि ीगकिर्ि ार्हरु फआह गउविि रकआगिित्रिगहे ीग१५०गदेजिग५००गिम्िग 



 
 

क्र.िं. द्धवव न ििसिकगिेविगशलु्क 

२८ वक िल फआह गउविि रकआगिित्रिगहे ीग२००गदेजिग५००गिम्ि 

२९ फसर चरण किगउवलिदकगतकिगसबके्रति फआह गउविि रकआगिित्रिगहे ीग३००गदेजिग५००गिम्ि 

३० हिड वेर् किगििििरगसबके्रति फआह गउविि रकआगिित्रिगहे ीग2००गदेजिग५००गिम्ि 
३१ ििसकगउल्ाेिगभएगबिहेककिगअन्र्गलिाहरुग १००-५००गिम्ि 

गगगग 
गगगगगघ)गकृर्ीगतकिगलशलंुिीगिेविाः 
 

१ लशलंुिीगलिारगििूहगतकिगकृर्कगििूहगदति गशलु्कगरु․ग५००गरवीक नगरु․ग३००।- 
२ लशलंुिीगलिारगतकिगकृर्ीगफि गदति गशलु्कगरु․ग१०००गरवीक नगरु․ग५००।- 
३ लशलंुिीगलिारगतकिगकृर्कगििूहगप्रवरे्कग्सक कगबर् गव्र्तीतगभएकआगतीरगिद्धहरिसभत्रगरवीक नगप िउरगु

लरेछग।गिआगसिसतगलश्चिताःगरवीक नगप िउरग्एििगिआग्सक कगबर् किगािसपगकलग५०गप्रसतशतगशलु्कग
ािग्रेछ। 

४ लशलंुिीगलिारगतकिगकृर्कगफि गप्रवरे्कग्सक कगवर् गव्र्तीतगभएकआगतीरगिद्धहरिसभत्रगरवीक नगप िउरगु
लरेछग।गिआगसिसतगलश्चिताःगरवीक नगप िउरग्एििगिआग्सक कगबर् किगािसपगकलग५०गप्रसतशतगशलु्कग
ािग्रेछ। 

५ उलचरणि गिेविाः 
पिईगभैिीगउलचरणि गदति गशलु्कगरु.ग१५।- 
भेडिगबिख्रिगउलचरणि गदति गशलु्कगरु.ग१०।- 
कुि ुिगउलचरणि गदति गशलु्कगरु.ग५।- 
कुकु , सब िाआगउलचरणि गदति गशलु्कग रु.ग२५।- 
पआब गल ीिनगशलु्कगरु.ग१५।- 
बंप ुगबन्ध्र्िक नगदति गशलु्कगरु.ग५०।- 
बआकिगबन्ध्र्िक नगदति गशलु्कग रु.ग२५।- 

६ लशलंुिीगलआिगििट िगशलु्कग: 
पिईगभैिीग:गरु.ग१००।- 
भेडिगबिख्रिग:गरु.ग१००।- 
कुि ुिगहिूँिग:गरु.ग५०ग।- 
कुकु , सब िाआग:गरु.ग१००।- 
घआडिग:गरु.ग३००।- 

 

अरिूुचरणीग–११ 

( रकआगदफिगग(१२)गगिूँपगिम्वजन्धत) 
िवि ीगििधरगक  

टिूँपि, र क्िि, अटआगर क्ििग गर्र क्ििकआगदति , अरिुसतग गरवीक नगदस्त ुाः 
टिूँपि, र क्िि, अटआगर क्ििग गर्–र क्ििकआगदति ग(लटके) २०००।– 

टिूँपि, र क्िि, अटआगर क्ििग गर्–र क्ििकआगरुटगअरिुसतग(लटके) १५००।– 

टिूँपि, र क्िि, अटआगर क्ििग गर्–र क्ििकआगअरिुसतगलत्रगरवीक नगविद्धर् क) १५००।– 

 
 



 
 

 

अरिूुचरणीग–१२ 

( रकआगदफिग(१३)गिूँपगिम्बजन्धत) 

द्धवज्ञिलरगक  

द्धवज्ञिलरगक ग(विद्धर् क): 
द्धवसभन्नगवस्त,ुगिेवि,गिं चरणरि,गकम्लरीगापिर्तकआ 
क)गहआसडङ्पगबआड /सड.द्धल.एि.बआड /ग्ाआगबआड  ८०।– 

ि)गसडजिटागबआड  ८०।– 
प)गसभते्तगाेिर ५०।– 

घ)गताुगव्र्िर ििगाेििई ५०।– 

ङ)गपेटग(प्रसतगपेट) ३००।– 
हआटागतकिगव्र्िलि गव्र्वििर्गतकिगिवि ीगििधरकआगप्रवि रगिम्वन्धीाः 
क)गहआसडङ्पगबआड /सड.द्धल.एि.बआड /ग्ाआगबआड ग(प्रतीगवप गद्धफट) ४०।– 

ि)गसभते्तगाेिरग(प्रसतगवप गद्धफट) ४०।– 

प)गताुगव्र्िर ििगाेििईग(प्रसतगवप गद्धफट) ४०।– 

 

18.गसबाम्वगशलु्कगिम्बन्धीगब्र्वस्किाः 
 

गगचरणिागु्सक कगवर् ििगबझुिउरगुलरेगक ,गशलु्कगापिर्तकआग िििग किगिआहीग्.व.ििगरबझुिर् ग्पििीग्.व.ििगबझुिउूँदिग
 तलसिागअरिुि गद्धवाम्बगशलु्कगकलगप ीगअशाुगउल गपर रेगछग। 

(१)गलद्धहाआगचरणौििसिकगअवसधसभत्रगबझुिएििगबझुिउरगुलरेग किििगलिूँचरणगप्रसतशत, 
(२)गदआस्रआगचरणौििसिकगअवसधसभत्रगबझुिएििगबझुिउरगुलरेग किििगदशगप्रसतशत, 
(३)गतेस्रआगचरणौििसिकगअवसधसभत्रगबझुिएििगबझुिउरगुलरेग किििगलन्रगप्रसतशत, 
(४)ग्पििीग्.व.कआगतेस्रआगचरणौििसिकगअवसधसभत्रगरबझुिर् गअकोग्सक कगबर् ििगबझुिएििगप्रसतग्सक कगबर् गबीिग

प्रसतशतकिगद ाेग।  

 


