
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

सूर्योदर्य राजपत्र 

सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड (१) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदेि, नेपाि, चैत्र १९ गते, २०७४ साि, संख्र्या ३ 

भाग – १ 

नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सूयोदय 

नगरपावलकाको नगरसभाले बनाएको तल लेविए बमोविमको ऐन सिवसाधारणको 

िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

 

 

 



 
 

प्रथम नगर सभामा प्रस्ततु सूर्योदर्य नगरपालिकाको नीलत तथा कार्ययक्रम 

१. भौवतक पूिावधार विकास नीवत 

“सुदृढ भौतिक पूर्वाधवर, समृद्ध नगरको आधवर” 

1. समुन्नतिको सबैभन्दा ठूलो साधनको रुपमा रहकेो भौतिक पूर्ााधार क्षेत्रको एकीकृि र व्यर्तथिि तर्कासका लाति 

कम्िीमा पतन २० र्रे्ष दीर्ाकालीन सोचका साि एकीकृि निर तर्कास योजना तनमााण िरी सोतह आधारमा र्ातर्षाक निर 

तर्कास योजना तनमााण िरर कायाान्र्यन िने नीति तलइने छ । 

2. भौतिक पूर्ााधारका १ करोडभन्दा माति लािि लाग्ने पूर्ााधार तनमााण काया शुरु िनुाभन्दा अिातड त्यथिा योजनाहरुको 

सम्भाव्यिा अध्ययन र DPR ियार भएपतछ सो को लािि लाभलाई हरेी प्राितमकिाका आधारमा तनमााण काया 

सञ्चालन िने नीति तलइनेछ । प्राितमकीकरणका आधारमा योजना छनौट िरी सम्भाव्यिा अध्ययन िरी DPR ियार िन े

नीति तलइनेछ । 

3. नेपाल सरकारले तनयतमि रुपमा उपलब्ध िराउने तनयतमि अनुदान र निरपातलकाको आन्िररक आयको लिानी बाट 

मात्र ठूला भौतिक पूर्ााधारहरु (तसटी हल, बसपाका , पश ुबधशाला, तशिभण्डार, रंिशाला, कर्डा हल जथिा) तनमााण 

िनुापने जतटलिालाई ध्यानमा राखी त्यथिा क्षते्रहरुमा दािा संथिा, सार्ाजतनक नीतज साझदेारी र लािि लाभका आधारमा 

नीतज ििा सामुदातयक क्षेत्रको सहयोिमा तनमााण सञ्चालन ििा हथिान्िरण (BOOT) नीति अनुसार सञ्चालन िने 

नीति तलइने छ । 

4. भौतिक पूर्ााधार तनमााणका क्षेत्रमा निरपातलकाले लिानीकिाा, उत्प्रेरक, सहजकिाा, समन्र्यकिाा, तनयमक र तनयन्त्रकको 
रुपमा भतूमका तनर्ााह िने नीति रहने छ । 

5. तनतमाि पूर्ााधारहरुको तनयतमि ममािसम्भार, सञ्चालन, संरक्षण एर्ं सम्र्धान िना नीतज क्षेत्र ििा सामुदातयक सहकारी 

क्षेत्र र उपभोक्ता सतमतिहरुलाई प्रोत्सातहि िने नीति हुनेछ । सािै प्रयोिकिााबाट उपयोि कर संकलन िररने छ । 

6. भौतिक पूर्ााधार तनमााणलाई थिानीय निरर्ासीहरुको तदनचयाालाई सहज बनाउँद,ै आतिाक आयआजान सँि जोड्द ै

समतृि िर्ा  उन्मुख िररने नीति तलइनेछ । 

7. पयाार्रणलाई ध्यानमा राखी निर थिरीय तर्कास तनमााण मापदण्डलाई अध्यार्तधक िरी कडाईका साि पालना िररनछे 

। 

8. बति भन्दा बति जनसहभातििा जट्ुने योजनाहरुलाई प्राितमकिाका साि अिाडी बिाइने छ ।  
9. भौतिक पूर्ााधार तनमााण कायाक्रम अन्ििाि सञ्चालन हुने भौतिक पूर्ााधारका योजनाहरुमा र्डा थिरमा ५ लाख र निर 

थिरमा २५ लाख भन्दा कम लाििको कायाक्रम सञ्चालन िना नपाइन ेव्यर्थिालाई तनरन्िरिा तदइने छ ।  

10. पेश्की शुन्य अतभयानका लाति पेश्की तदने कायालाई तनरुत्सातहि िरर प्रातर्तधक मूल्याङ्कनका आधारमा भकु्तानी तदइने 
नीति अर्लम्बन िररने छ, िर थर्ीकृि खररद योजना बमोतजम तनमााण सामग्री खररद िनुा पने भई उपभोक्ताको लािि 

सहभातििा निदै रकम निरपातलकामा जम्मा िरेमा पेश्की उपलब्ध िराउन सतकने छ ।  

11. उपभोक्ता सतमति िठन, पररचालन र अन्य काम कारबाहीको पररप्रके्षमा सयूोदय निरपातलकाको स्रोि पररचालन ििा 
व्यर्थिापन कायातर्तध - २०७४ लाई िप प्रभार्कारी रुपमा कायाान्र्यन िररने छ । 

२. सडक तथा यातायात तर्व  

“बवहै्रमवस यविवयवि सञ्चवलनको अर्स्थव: नगरर्वसीको तिनचयवामव सहजिव” 

1. निरथिरीय यािायाि िुरुयोजनालाई समय सापेक्ष अध्यार्तधक िररनेछ । 



 
 

2. तर्कासको आधारभिू अंिका रुपमा रहकेो सडकहरुमा सानोतिनो रकम लिानी िरी तनरन्िर एउटै काम र थिानलाई 

दोहोर् याई रहने परम्परालाई अन्त्य िदै न्यूनिम शहरी सतुर्धा ििा र्डाहरुको भौिोतलक सन्िुलनलाई समेि ध्यानमा 

राखी तजल्ला थिरीय ििा निरथिरीय यािायाि िुरुयोजनामा परेका सडकहरुलाई प्राितमकिाका आधारमा DPR ियार 

िरी क्रमश: बार् ह ैमतहना सञ्चालन हुनेबाट कालोपत्रे बनाउने नीति तलइने छ । 

3. निरपातलका तभत्र सडक सञ्जाल तनमााण िदाा थिानीय थिरमा उत्पादनको पकेट क्षेत्र र पयाटन प्रर्िानलाई आधार 

तलइनेछ । 

4. सडक तनमााण िदाा पयाार्रण पानीका मूहानहरुलाई संरक्षण र प्रर्िान िदै एकीकृि रुपमा तनमााण काया अिातड बिाइने 

छ । 

5. र्डा कायाालयबाट निरपातलका सम्म जोड्ने सडकलाई सडकको मापदण्ड अनुसार बाहै्र मतहना सर्ारी साधन चल्न सक्ने 

बनाउन प्राितमकिा तदइने छ । 

6. तनमााणाधीन तभत्री चक्रपि (तर्क्कल, पञ्चकन्या, कन्याम) लाई थिरोन्नति िद ैक्रमश: कालोपत्र ेबनाउने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

7. तजल्ला यािायाि िुरु योजना र निर यािायाि िुरु योजना अनुसार सडकको क्षेत्रातधकार क्रमश: रेखाङ्कन ििा 

सीमाङ्कन िररनेछ । 

8. निर क्षेत्रमा रहकेो मेची राजमािा अत्यन्ि साँर्रुो भएकोले यसलाई  चार लेनको सडक तनमााण िना िराउन पहल िररनेछ । 

9. सडकमा तनर्ााध रुपमा आर्िजार्ि िना अर्रोध श्रजृना िने काया (सडक तनमााण सामग्री राख्ने, िोतलया, काठ िुपाने, 

सडक तमचेर र्रटहरा बनाउने, पाली िाँथने, पसल िाप्ने) जथिा कायाहरुलाई तनरुत्सातहि िररनेछ । अटेर िरी अर्रुि िन े

कायालाई दण्ड जररर्ाना सँि आर्ि िररनेछ । 

10. तजल्ला यािायाि िुरुयोजना र निर यािायाि िुरुयोजनामा समार्ेश भएका िर मापदण्ड अनुसार काया िना अर्रोध खडा 

हुने िररने सडकमा लिानी निने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

11. ट्रयाक खोतलसकेका िर मौसमी रुपमा रहकेा सडकहरु तनमााण काया िदाा निरपातलकाको थर्ीकृि मापदण्डका आधारमा 

बिीमा ३० प्रतिशि माटोको काम र ७० प्रतिशि काया सञ्चालनमा खचा िदै बाह्रैमास चल्ने सडकमा रुपान्िरण िन े

कायाक्रम थर्ीकृि िरीिराई तनमााण काया सञ्चालन िने नीति तलइनेछ । 

12. सडक तनमााण िदाा नया ँट्रयाक खोल्ने कायालाई तनरुत्सातहि िदै भइरहकेा सडकहरुलाई थर्ीकृि मापदण्डका आधारमा 

थिरोन्नतिमा जोड तदइनेछ । निरको समग्र तर्कासमा नया ट्रयाक खोल्न अति आर्श्यक देतखएमा तजल्ला यािायाि िुरु 

योजना र निर यािायाि िुरु योजनाको प्राितमकिामा परेको सडकको मात्र नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम िररनेछ । यसरी ट्रयाक 

खोल्दा यािायाि सेर्ा सञ्चालन भएको खण्डलाई जोड्ने प्रर्ेशतबन्द ुदतेख मात्र क्रमश: तनमााणकाया िररनेछ । 

13. ट्रातर्क व्यर्थिालाई सहज सरल बनाउँद ैसम्भातर्ि सडक दरु्ाटनालाई न्यतूनकरण िने कायाक्रमहरु सञ्चालन िने नीति 

तलइनेछ । 

14. थिानीय िहको तनमााण पतछ यस निरपातलकाको क्षते्र तर्थिार भएकोले भौिोतलक अर्थिालाई मध्यनजर राखी सब ै
र्डाहरुलाई समेट्ने िरी सयूोदय निर बाह्य चक्रपिको सम्भाव्यिा अध्ययन िररनेछ । 

15. निरपातलका क्षते्रतभत्रको यािायाि सेर्ालाई भरपदो र तदिो रुपमा सञ्चालन िना नीतज/सहकारी क्षेत्रको सहयोिमा निर 

बस सञ्चालन िना अध्ययन िररनेछ । 

16. मूल सडक, निरथिरीय सडकको मापदण्डलाई ध्यानमा राखी व्यर्तथिि िदै लतिनेछ । 

17. हाल सञ्चालनमा रहकेा DPR नबनेका सडकहरु प्रातर्तधक (इतन्जतनयररङ) दृतिबाट उपयुक्त भए नभएको यकीन िरी 

अनुपयुक्त थिानमा सुधार िनेिरी मात्र िप लिानी  काया िररनेछ । सुधार िना नसतकने रहछे भने लिानी निने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 



 
 

18. निरपातलका क्षेत्रतभत्र सञ्चालन भएका यात्रुर्ाहक सर्ारी साधनहरुले तलने िरेको यात्रु भाडा दर दरूीका आधारमा 
नभएको लिायिका यात्र ुभाडाका समथयाहरुलाई सम्बतन्धि सरोकारर्ालाहरुको समेि सहयोिमा समाधान िने नीति 

तलइनेछ । 

३. िानेपानी 

“जलश्रोि संरक्षणको अतभयवन: मवनर् जीर्नको पतहचवन” 

1. थिानीय थिरमा रहकेा पानीका मुहानहरुकोसंरक्षण सम्र्िान र प्रयोि िना ििा टोल बथिीका पानीका परम्परािि 

मुहानहरुलाई थर्च्छ र सर्ा राख्न प्रत्येक र्डा सतमतिको अिुर्ाईमा टोल तर्कास संथिा, सामुदातयक संर् संथिा ििा 

समुदाय पररचालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

2. सञ्चालनमा रहकेा खानेपानी योजनाहरुको तदिो सञ्चालन, ममाि सम्भार, क्षमिा अतभर्तृि ििा पुन तनमााण जथिा काया 

उपभोक्ताहरुको समेि लिानी ििा सहभातििामा सञ्चालन िरर िराई आधारभिू खानेपानी सरे्ाको सतुनतिििा िना र 

खानेपानी सेर्ा नपुिेका टोल बथिीमा खानेपानी सेर्ा पुयााउने कायाका लाति योजना ििा कायाक्रम सम्बतन्धि 

तनकाय/संथिासँिको साझेदारीमा िररनेछ । 

3. िल्छी खोल्साबाट बग्ने पानीलाई सोतह ठाउँमा अड्याउन प्राकृतिक छेकबारका कायाक्रम थिानीय समुदायको अग्रसरिामा 

सञ्चालन िने नीति तलइनेछ । 

4. पानीका मुहान भन्दा माति तर्र्षादीको प्रयोि िने कायालाई तनरुत्सातहि िररनेछ ।अटेर िरी त्यथिो काया िनेलाई दण्ड 
जररर्ानासँि आबि िररनेछ । 

5. र्रर्रमा आकाशपेानी संकलनका लाति प्रोत्सातहि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

6. टोलबथिीमा रहकेा सानातिना पोखरीहरु टोल तर्कास संथिा ििा समुदायको अिुर्ाईमा संरक्षण िने अतभयान सञ्चालन 

िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

7. खानेपानी मुहानको २० तमटर र्रपर कुनैपतन तकतसमको रुख, तबरुर्ा काट्न हटाउन नपाउने िरी समुदायकै सहयोिमा 

कडाईका साि पालना िने िराउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

8. समुदायले प्रयोि िरररहकेो खानेपानीको मुहान कसैको नम्बरी आर्ादी तभत्र नै पदो रहछे भने निर कायापातलका/र्डा 
सतमतिसँि र्ैकतल्पक व्यर्थिा िरी थर्ीकृति नतलई माथने र्ा तनरे्षध िना पूणा प्रतिबन्ध लिाइनेछ । 

9. सडक लिायिका भौतिक पूर्ााधारका सरंचनाहरु तनमााण िदाा िराउँदा पानीको मूल र श्रोिलाई हुन सक्ने हानी क्षतिलाई 

न्यूतनकरण िने उपायहरु सँिसँिै अर्लम्बन िने नीति तलइनेछ । 

10. निरपातलका ऋण जमानि बसेका खानेपानी आयोजनाहरुका उपभोक्ता सतमति (सञ्चालक सतमति) मा निर कायापातलका 
पदेन सदथय रहने व्यर्थिा हुने नीति तलइनेछ । 

11. यस निरपातलकाको ठूलो क्षेत्र ओिट्ने िरी खानेपानी ििा सरसर्ाई तडतभजन कायाालय, इलामद्वारा सञ्चालन प्रतक्रयामा 
रहकेो जोिमाई र्हृि खानेपानी योजनाको तनमााण काया समयमै सम्पन्न िनाआर्श्यक सहयोि, समन्र्य एर्ं हथिक्षेपकारी 

नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

12. यस निरपातलकाको र्डा नं. १ लाई पानीको संरतक्षि उद्गम ििा सरंतक्षि क्षेत्रको रुपमा संरक्षण, सम्र्िान र तर्कास िना 
तर्ज्ञहरु मार्ा ि एकीकृि सम्भाव्यिा अध्ययन िरी िुरुयोजना तनमााण िरी क्रमश: कायाान्र्यन िने िराउने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

13. र्डा नं. ६, ७, ८, ११, १२, १३ र १४ र र्डा नं. १ को ध्र्जे क्षेत्रलाई सुख्खा क्षेत्र र्ोर्षणा िरी खानेपानीको आयोजनालाई 
ित्काल शुरु िना पहल िररनेछ । 

 

 



 
 

४. विद्युत तथा िैकवपपक उिाव 

"उज्यवलो नगर हवम्रो अतभयवन, तिलीतमली सोलवर सडक सूयोियको पतहचवन" 

1. हालसम्म पतन तर्द्युि सरे्ा नपुिेका टोल बथिीहरुमा तर्द्युि प्रातधकरणसँि समन्र्य िरर तर्द्युिीकरण िररनेछ । 

2. रातरट्रय प्रशारण तर्द्युि तर्थिार िदाा िुलनात्मक रुपमा महिंो पने टोल, बथिी र्रहरुमा उज्यालो बनाउन सरोकारर्ालाहरुको 

समेि सहभातििामा र्ैकतल्पक उजाा (सौया उजाा) को तर्थिार िररनेछ । 

3. िीन र्र्षातभत्र प्रत्येक निरर्ासीको र्रर्रमा उज्यालोको लाति प्रयोि िररने परम्परािि साधन (टुकी, मैनबत्ती र तदयालो 

आतद) प्रतिथिापन िरर सतकनेछ । 

4. तर्द्युि प्रातधकरणसँि समन्र्य िरी समुदाय समेिको लािि सहभातििामा चार र्र्षातभत्र काठका तबजुली पोल प्रतिथिापन 
िरर सतकनेछ। 

5. पयाटकीय क्षते्र, सार्ाजतनक महत्र्का भर्न ििा थिान, बजारक्षेत्र, कालोपत्रे सडक क्षते्रतभत्रका टोलबथिी समुदायको 

साझदेारीमा सौया सडक बत्ती जडान िने नीति अर्लम्बन िररनछे । 

6. नेपाल तर्द्युि प्रातधकरणको सयूोदय निरपातलकामा रहकेो शाखालाई तर्िरण केन्रको रुपमा थिरर्तृि िना पहल िररनेछ । 

7. तर्द्युि प्रातधकरण सँि समन्र्य िरी निरर्ासीहरुले र्डा कायाालयहरुबाटै तर्द्युि महशलु बुझाउन सक्ने अर्थिा श्रजृना 

िररनेछ । 

8. तर्द्युिको केन्रीय प्रशारण ििा र्ैकतल्पक उजाा शतक्तलाई निरर्ासीको दतैनक आर्श्यकिा ििा उद्यम तर्कास सँि आबि 
िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

9. र्ैकतल्पक उजााका सम्भार्नाहरुलाई पतहचान िरी प्रयोिमा ल्याउन ेनीति तलइनेछ । 

10. निरपातलका क्षेत्रतभत्र तर्द्युि उत्पादन िना िराउन आर्श्यकिा अनुसार सहजीकरण ििा समन्र्य िने नीति अर्लम्बन 
िररनेछ । 

11. तर्द्युि हाइटेन्सन लाइन मुतन कुनैपतन भौतिक संरचना तनमााण िना तनरुत्सातहि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 
12. रातरट्रय सम्पतत्तको रुपमा रहकेो अत्यन्ि सम्र्देनशील हाईटेन्सन लाइनको तर्द्युिको पोल भएको दईु तमटर र्ररपरर कुनैपतन 

तकतसमको खनजोि िना पूणा तनरे्षध िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

13. बजार क्षेत्रमा रहकेो तर्द्युि तर्िरणको िारलाई इन्सुतलन िारमा पररणि िना सम्बतन्धि तनकायसँि पहल िररनेछ । 

५. बस्ती विकास तथा भूकम्प प्रवतरोधी भिन वनमावण 

"व्यर्तस्थि बस्िी, भूकम्प प्रतिरोध भर्न तनमवाण, हवम्रो अतभयवन" 

1. रातरट्रय भ-ूउपयोि नीतिका आधारमा कम्िीमा २० र्रे्ष दीर्ाकालीन सोच सतहि रातरट्रय सहरी तर्कास नीतितभत्र रही 

बथिी तर्कासको कायाक्रम सञ्चालन िने िराउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

2. रातरट्रय शहरी तर्कास नीतिलाई अर्लम्बन िरी व्यतक्त/समुदायको अग्रसरिामा बथिी तर्कासको कायाक्रम सञ्चालन िरे 

िराएमा, त्यथिो कायालाई प्रोत्सातहि िना प्रातर्तधक ििा भौतिक पूर्ााधार तनमााणमा सहयोि ििा लिानी िने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

3. जिासुकै बथिी तर्कासका लाति प्लटीङ िरी अव्यर्तथिि बथिी तर्कास िने कायालाई तनरुत्सातहि िररनेछ । 

4. निर कायापातलकाले तनतिि क्षते्र छनौट एकीकृि पकेट क्षेत्रको तर्कास िना तनधाारण िरेकोक्षते्रको मुल सडक सँि 

जोतडएका जग्िाहरुको ५०० तमटरको दरूी सम्म एक रोपनीभन्दा र्टी तकत्ताकाट िरी तकनबेच िना पूणा प्रतिबन्ध लिाउने 

नीति अर्लम्बन िररनेछ । (तर्क्कल-पशुपतिनिर सडकको दायाँबायाँको क्षेत्र) 

5. तजल्लाथिरीय यािायाि िुरुयोजना र निरथिरीय सडक िुरुयोजनामा उल्लेख भएका तजल्लाथिरीय सडक र निरथिरीय 

सडकमा जोतडएका जग्िा र्रर्डेरीका लाति तकत्ताकाट िरी तकनर्ेच िदाा त्यथिो सडकसिँ जोतडएको जग्िा र सो देतख 



 
 

३०० तमटरको दरूीसम्म १९०.७८ र्िा तमटर (६ आना) भन्दा र्टी तकत्ताकाट िरी तकनर्ेच िना रोक लिाइने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

6. निरपातलकाको क्षेत्रतभत्र तनमााण िरी नीतज, सामुदातयक लिायिका सबै तकतसमका भर्न तनमााणका लाति भर्न तनमााण 

मापदण्डलाई पूणा पालना िरी िराई भकूम्प प्रतिरोधी भर्न तनमााण िने िराउन ेनीति कडाईका साि पालना िन ेिराइन े

छ । 

7. भर्न तनमााण मापदण्ड लािु हुनुभन्दा अिातड तनमााण भएका र्रहरुलाई भर्न तनमााण मापदण्डमा उल्लेख भएको व्यर्थिा 

अनुसार र्र अतभलेखीकरण काया अतभयानको रुपमा सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

8. िातलमप्राप्त कातलििहरुबाट मात्र र्र तनमााण िने िना िराउन कातलिि िातलम सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

9. िातलमप्राप्त कातलििहरु सतूचकृि िररनेछ । 

10. र्र तनमााण िदाा अतनयतन्त्रि रुपले पहाड खाने प्रर्तृिलाई तनरुत्सातहि िदै त्यसबाट हुने क्षतिको तजम्मेर्ार जतमन खानेलाई 

बनाइने छ । 

11. जतमनको बनौट अनुसार नै र्र तनमााण िनेलाई र्रनक्सा पास िदाा १५% दथिुर छुट तदने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

 

६. पयवटन प्रिर्द्वन तथा संस्कृवत नीवत 

" हवम्रो ससं्कवर : पवहुनवको सत्कवर " 

1. निरक्षेत्र तभत्र पयाटकीय सम्भार्नाका क्षेत्रहरु (तचया पयाटन, पयाापयाटन, धातमाक पयाटन,कृतर्ष पयाटन आतद) र सम्भातर्ि 

पयाटकीय थिलहरु खोजी ििा तर्कास िद ैसहज पहुचँको अर्थिा तसजाना िररनेछ । 

2. यस निर क्षेत्रतभत्र रहकेो देशतर्दशेमा तर्िि देतख नै तचतनएको कन्याम लिायि अन्िु, पञ्चकन्या, िोखे, िुर्ापािल 

आतद क्षेत्रको व्यर्तथिि तर्कास र व्यर्थिापन िररनेछ ।  

3. यस निरलाई आकर्षाक पयाटकीय क्षेत्र तनमााण िना सरोकारर्ाल संर्संथिा, तनकायको सहयोि र समन्र्यमा पयाटकहरुको 

प्रथिान केन्रको रुपबाट िन्िव्य थिानको रुपमा तर्कास िररने छ । 

4. सम्भार्ना, सहजिा र पहुचँिाका आधारमा होम-थटे प्याकेज सञ्चालन िने िराउने नीति तलइनेछ । 

5. सरोकारर्ाला तनकाय, संथिाको सहयोि ििा सहकायामा कम्िीमा पतन पशुपतिनिर, कन्याम र तर्क्कल क्षेत्रमा पयाटन 

सूचना केन्र सञ्चालन िने िराउने नीति तलइनेछ । 

6. समुदाय व्यर्तथिि र्नभोज थिल र तचयार्िान चौिारी ििा दृरयार्लोकन व्यर्थिापन कायाका लाति आर्श्यक सहयोि 

र सहजीकरण िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

7. पयाटकमैत्री बानी व्यर्हार सुधार सीप ििा िातलमका कायाक्रमको सञ्चालन िने िराउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

8. होम-थटे (र्रबास) को आचारसंतहिा तनमााण िरर िराई थिानीय उत्पादनसँि आबि िने िराउने नीति तलइनछे । 

9. यस निरतभत्र रहकेा सबै जािजाति समुदायको भार्षा, कला, संथकार, संथकृति, ऐतिहातसक धातमाक थिलहरु यस निरका 

साझा सम्पतत्त भएकोले तयनीहरुको संरक्षण, प्रर्िान र तर्कासमा समान व्यर्हार िने नीति तलइनेछ । 

10. ऐतिहातसक, धातमाक ििा पुरािातत्र्क मठ, मतन्दर, िुम्बा, तर्हार आतदको सरंक्षण ििा उपयोिलाई सम्बतन्धि क्षेत्रको 

आयआजान सँि अन्िर सम्बतन्धि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

11. सामुदातयक र्नभोजथिलको पतहचान िरी  टोलटोलसम्म आन्िररक पयाटन प्रर्िान िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

12. पयाटन पिको अध्ययन िरर कायाान्र्यनमा ल्याइनेछ । 

13. Rock Falls Garden को तनमााण िरी पयाटन प्रर्िानमा नौलो आयाम िप्न अध्ययन िररनेछ । 

14. कन्याम र िलिले पोखरीको िुरुयोजना कायाान्र्यनमा ल्याइनेछ । 



 
 

15. पयाटकहरुको प्रर्ेशद्वारमा पयाटन व्यर्सायीहरु सँिको साझेदारीमा पयाटन सूचना केन्र क्रमशः सञ्चालन िने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ। 

७. उद्योग, िावणज्य तथा बिार व्यिस्थापन नीवत 

"उद्योगको तर्कवस, स्र्च्छ व्यवपवर: उतचि मूल्य, गुणस्िरीय र्स्िु उपभोक्तवको अतधकवर" 

1. थिानीय िहमा उत्पादन हुने कच्चा पदािा प्रयोि िरेर र्थिु उत्पादन िने उद्योि थिापना िना समन्र्य, सहजीकरण प्रोत्साहन 

िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

2. पयाटक र पयाटनसँि सम्बतन्धि उद्योिधन्दा, होटल ििा सेर्ा उद्योिहरु थिापनामा प्रोत्सातहि िने नीति तलइनछे । 

3. दश जना भन्दा बिी मातनसलाई रोजिार तदने िरी थिापना हुने उद्योिहरु थिापना िने उद्योि सम्म पुग्ने सडक, तर्द्युि, 

खानेपानी ििा सुरक्षा जथिा आधारभिू पूर्ााधार तनमााण िना सहयोि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

4. तबस जना भन्दा मातिको संख्यामा रोजिार तदने पयाटन उद्योिले रोजिारी तदएका व्यतक्तहरुमा सूयोदय निरपातलका 

तभत्रका ५०% र्ा सो भन्दा बिी मातनसहरुलाई रोजिारी तदएमा निरपातलकालाई त्यथिो उद्योिले बुझाउनु पने करमा 

२५% सम्म छुट तदने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

5. साना ििा लर् ुउद्योिहरुको थिापना ििा तर्कासलाई सहज तकतसमले थिापना िने ििा तर्त्तीय श्रोि सहज िंिबाट 

उपलब्ध िने िराउने कायामा पहल िने नीति तलइनेछ । 

6. थिानीय थिरमा रहकेा सहकारीसँि भएको पँूजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लिानी िना प्रोत्सातहि िररनेछ । 

7. सहकारीहरुलाई कायाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी उत्पादनमुलक उद्योि थिापना ििा सञ्चालन िर्ा  उन्मुख िने िराउने 

नीति तलइनेछ । 

8. उद्योि व्यापारका लाति आर्श्यक पने पँूजी सहुतलयि व्याजदरमा सहज िंिबाट प्राप्त िरी सहुतलयिपूणा ब्याजदरमा 

उद्योिधन्दा ििा व्यापारका लाति प्राप्त िना िराउन सहकारी संथिामार्ा ि उपलब्ध िने िराउने व्यर्थिा तमलाउन 

सहजीकरण िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

9. उद्यम िना चाहने िर पँूजीको अभार्मा उद्यम सञ्चालन िना नसकेका यरु्ाहरुलाई लतक्षि िरी निरपातलकाल ेएक कोर्ष 

खडा िरी "हामी उद्यम आफ्नै पौरखमा िदाछौं" कायाक्रम कायातर्तध बनाई कायाान्र्यन िने नीति रहने छ । 

10. निर क्षेत्रतभत्रका साप्तातहक हाटबजारहरु लाई क्रमश: व्यर्तथिि ििा थिरोन्नति िने नीति तलईनेछ । 

11. उपयुक्त थिानको खोजी िरी सब्जी मण्डी र मासु पसलहरुको छुट्टाछुटै्ट व्यर्थिापन िररनेछ । 

12. बजारलाई व्यर्तथिि र मयाातदि बनाउन सबै पसल, होटल, लजल ेदतैनक मूल्यसूची उपभोक्ताल ेसहज रुपमा देख्न सक्ने 

िरी राख्नुपनेछ । सामानैतपच्छे मूल्य र्रक पने सामग्रीहरुमा प्रत्येक सामानमा बुतझने िरी मूल्यट्याि लिाउनुपने छ । 

13. प्रचतलि कानून बमोतजम थर्ीकृति नतलएका, दिाा नभएका पसलहरुलाई अतनर्ाया रुपमा दिाा िराउन समय उपलब्ध 

िराइनेछ । सो समयमा पतन दिाा निने पसलहरुलाई बन्द िररनेछ । 

14. निरपातलकाल ेबजार व्यर्थिापन ििा अनुिमन सम्बन्धी कानुन ििा कायातर्तध नबनाउन्जेल नेपाल सरकारद्वारा तनतमाि 
प्रचतलि कानुन अनुसार प्रत्येक पसल, होटल लज सञ्चालन तर्क्री तर्िरण भएको छ छैन भनी चेक तलि ियार िरी निर 

कायापातलकाबाट थर्ीकृि िरी थिानीय प्रशासनको सहयोिमा तनयतमि अनुिमन िरी िराई सोही कानून बमोतजम 

कारबाही अिातड बिाउने नीति रहनेछ । 

15. तर्द्यालय, क्याम्पस, मठमतन्दर लिायिका िोतकएका सार्ाजतनक महत्र्का थिानको दईु सय तमटर तभत्र कुनैपतन 

तकतसमको तचजर्थिु बेचतर्खन िने पसलमा मतदरा ििा सूिीजन्य पदािाको तर्क्री तर्िरणमा पूणा प्रतिबन्ध लिाइनेछ । 

16. दैतनक उपभोग्य र्थिु खाद्य सामाग्री बेचतर्खन िने पसलमा मतदरा तकनबेचलाई पूणा प्रतिबन्ध लिाइने छ । 

17. मतदरा, सूिी, सूिीजन्य पदािा, िुटखा लिायिका सामग्री ६ मतहनातभत्र तकनर्ेचलाई तनयमन व्यर्थिापन िररने छ । साि ै

चरुोट तखल्ली तकनबेच िना र १८ र्र्षाभन्दा मुतनका बालबातलका र िभार्िी मतहलालाई मतदरा ििा सूिीजन्य सामग्री 

तकनर्ेचमा पूणा प्रतिबन्ध लिाइनेछ । 



 
 

18. तचतकत्सकको सल्लाहतबना कुनैपतन तकतसमको एन्टी बायोतटक और्षधी बेचतर्खन िना रोक लिाइनेछ । उल्लंर्न िनेलाई 
पसलसम्म बन्द िरी कारर्ाही  िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

19. र्रभाडामा तलई बथन ेििा व्यापार व्यर्साय िना ििा र्रभाडामा लिाउने बीच अतनर्ाया रुपमा सम्झौिा िनुा िराउनु पनेछ 

। यथिो सम्झौिातबना र्र भाडा तदने र तलने तर्च कुनैपतन तकतसमको तर्र्ाद ििा कुनै कारणले क्षति भएमा निरपातलकाल े

कुनैपतन तकतसमको सहयोि ििा ििा मुल्याकंन निने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

20. उद्योिी ििा व्यापारीहरुको सहयोि र सहजिाका लाति आन्िररक राजश्व कायाालयसँि समन्र्य िरी प्रत्येक आ.र्. को 
पतहलो चार मतहनातभत्र कर बुझ्ने बुझाउने, लेखा नम्बर (PAN, VAT) उपलब्ध िराउने ििा करदािा तशक्षा कायाक्रम 

सञ्चालन िने िराउन ेनीति रहनेछ । 

21. निरथिरीय उद्योि र्ातणज्य संर् र उपभोक्ता तहि संरक्षण मञ्च थिापना िना समन्र्य ििा सहजीकरण िने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

22. बैंक ििा तर्त्तीय संथिा नभएको र्डाहरुमा बैंक ििा तर्त्तीय संथिा तर्थिार िना प्रोत्सातहि िररने नीति रहनेछ । 

23. तर्त्तीय संथिाबाट समूह जमानीमा लिानी िदाा व्यतक्तको ऋण साखको अध्ययन तर्शे्लर्षण िरेर मात्र लिानी िना िराउन 

पहल िररनेछ । 

24. निरपातलकातभत्रको खानी ििा खतनजको अध्ययन ििा सम्भाव्यिा बारेमा खोज अनुसन्धान शुरु िना पहल िने नीति 
अर्लम्बन िररनेछ । 

८. सूचना तथा सञ्चार 

"सचूनव िथव सञ्चवर : नवगररकको मौतलक अतधकवर" 

1. टेतलर्ोन ल्याण्डलाइन नपुिेका क्षेत्रहरुमा तर्थिार िना सम्बतन्धि तनकायहरुमा पहल िररनेछ । 

2. मोबाइल र्ोन सेर्ालाई भरपदो बनाउनका लाति आर्श्यक ररपीटर टार्रहरु थिापना िना सहयोि ििा सहजीकरण 

िररनेछ । 

3. एर्.एम. रेतडयो थिापना ििा सञ्चालनमा प्रोत्सातहि िररनछे । 

4. नेपाल टेतलकमको ल्याण्डलाइन िार, इन्टरनटे सरे्ा प्रदायकका िार ििा तटभी केर्लका िारहरुलाई निरको सौन्दयािा 

नतबिाने िरी जतमनमूतनबाट तर्िरण िना िराउन सम्बतन्धि तनकाय ििा सञ्चालकहरुलाई सहयोि, समन्र्य र सहजीकरण 

िररनेछ । 

5. निरपातलकालाई क्रमश: Free WiFi Zone बनाउँदै लतिनेछ । निरमा रहकेा सबै सरकारी कायाालयहरुको कामलाई 

Online मार्ा ि िरी िराई सूचना प्रतर्तधलाई सेर्ाग्राहीको पहुचँमा पुयााउने नीति रहने छ । 

6. नािररकको सूचना सम्बन्धी हकलाई कायाान्र्यन िना बनेको ऐनलाई पालना िररनेछ । 

7. निरपातलकाको कायाालयतभत्र ैई-लाइब्ररेी थिापना िरी सर्ासाधारणको पहुचँमा ल्याइनेछ । 

8. कृर्षकहरुको समूह या सहकारीहरुलाई  सूचना ििा सञ्चारमा आबि िना इ-एग्रीकल्चर सेन्टर थिापना िद ैजाने नीति 

तलइनेछ । 

९. कृवि तथा पशुपंछी विकास सम्बन्धी नीवत 

"व्यवर्सवतयक पशुपन्छी र कृति : नगरर्वसीको  समृतद्ध" 

कृतर्ष र पशुपन्छीलाई उद्योि र सहकारी एर्ं समूहहरुलाई उद्योिी बनाउने नीति तलइनेछ । 

कृतर्ष 

1. निरको कृतर्षक्षेत्रमा जलर्ायु र जतमनको उर्ारिा अध्ययन िरी बालीहरुको पकेट क्षेत्र तनधाारण िरी सोही अनुसार कृतर्ष 

उत्पादनमा तर्तर्धीकरण िना प्रोत्सातहि िररनेछ । 



 
 

2. प्रत्येक तकसानको खेिबारीको माटोको अर्थिा कथिो छ भतन माटो परीक्षण ििा माटो उपचार कृर्षकहरुको समेि 

साझदेारीमा अतभयानको रुपमा सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

3. कृतर्ष व्यर्सायलाई आधतुनकीकरण िना कृतर्षयन्त्रहरुको प्रयोिलाई प्रोत्साहन िना अनुदानमा आधाररि कृतर्ष यन्त्र उपलब्ध 

िराउँद ैजान ेनीति अर्लम्बन िररनछे । 

4. तसचाँई प्रणाली ििा कायाक्रमलाई कृतर्ष योग्य जतमनसँि आबि िराउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

5. प्रत्येक कृर्षकलाई आफ्नो जतमनमा कुन मौसममा कुन बाली लिाउन सतकन्छ भन्ने कुराको तनतिििा प्रदान िने व्यर्थिा 

तमलाउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

6. कृतर्ष अनुदानलाई उत्पादन पररणाममा आबि िने नीति तलइनछे । 

7. कृतर्षबालीमा रसायतनक मल र तर्र्षादीलाई प्रतिथिापन िदै लैजान जैतर्क मल र जैतर्क तर्र्षादीको प्रयोिलाई प्रोत्सातहि 

िना चालु आ.र्. बाटै एउटा र्डालाई जतैर्क बाली उत्पादन क्षेत्र तनधाारण िरी कायाक्रम सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । त्यथिो र्डामा एक र्र एक मौरीर्ार अतभयानलाई आबि िररनेछ । 

8. कृर्षकहरुलाई समूह र्ा सहकारीमा आबि िरी कृर्षक पाठशाला सञ्चालन िने िराउने व्यर्थिा िररनेछ । 

9. यस निरक्षेत्रमा उत्पादन हुने कृतर्षजन्य उत्पादनको रातरट्रय ििा अन्िराातरट्रय बजार प्रर्िान िना सूयोदय निरको मौतलक 

तचन्ह (लोिो) ियार िररनेछ । 

10. एक र्डा एक कृतर्ष प्रातर्तधक कायाक्रमलाई व्यार्सातयक कृतर्ष प्रातर्तधकलाई कृर्षकहरुको समूह/सहकारीमा आबि िरी 

क्रमश: तर्थिार िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

11. कृतर्ष उपज संकलन केन्र, कृतर्ष िोक बजार ििा कृतर्ष उत्पादनको Buffer Stock Operation सरोकारर्ालाहरुको 

सहयोिमा तनमााण सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

12. कृतर्ष पेशामा हुने जोतखम न्यूतनकरण िना कृतर्ष बीमा िना िराउन प्रोत्सातहि िररनेछ । 

13. र्डा नं. १ िोखेमा ट्राउट माछापालनको सम्भाव्यिा अध्ययन िररनेछ । 

14. कृर्षकलाई एकीकृि सेर्ा प्रदान िना तकसान कल सेन्टरको अध्ययन िरी थिापना िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 
15. तचया नै तचयाको निरपातलका भनेर तचतनने यस निरपातलका क्षते्रतभत्र उत्पादन हुने ियारी तचयालाई प्राङ्िाररक तचयामा 

रुपान्िरण िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

16. अिाातनक अिोडक्स तचया तललाम केन्र थिापना िना पहल िररनेछ । 

17. साना तचया तकसानहरुको समूह तनमााण िरी सहकारी संथिाहरु मार्ा ि प्रातर्तधकसरे्ा उपलब्ध िराउने र्ािार्रण तसजाना 

िररने छ । 

18. साना साना टुक्रामा तर्भातजि तचया र्िानहरुलाई तचया कृर्षकहरुको सहकारी तनमााण िरी जग्िाको चाक्लाबन्दी िरी 
ठूलो पररणाममा तचया उत्पादन िने तक्रयाकलाप सञ्चालन िना प्रोत्सातहि िररनेछ । 

19. सरोकारर्ालाहरुको सहयोि र समन्र्यमा हररयो पत्तीको मूल्य तनधाारण िना समन्र्य र सहजीकरण िने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

20. इलामको पतहचानको रुपमा रहकेो अलैंचीको तर्कास प्रर्िान उत्पादन र्तृि प्रशोधन ििा प्याकेतजङका क्षेत्रमा अलैंची 
तर्कास केन्रको सहयोि र समन्र्यमा सरोकारर्ालाहरुको समेि लिानी साझदेारीमा िुणथिरीय उत्पादन र्तृि िने िराउने 

िर्ा  उन्मुख िने िराउने नीति रहने छ । 

21. व्यार्सातयक रुपमा उत्पादन हुने कृतर्ष ििा पशुजन्य उत्पादनलाई औद्योतिकरण िना प्रोत्सातहि िने नीति रहने छ । 

22. सूयोदय निरपातलका क्षेत्रमा रहकेो तचया तर्थिार आयोजनालाई तचयाको अनुसन्धान केन्रको रुपमा तर्कास िने र यस 

क्षेत्रमा प्रातर्तधक तशक्षा पिाई हुने तर्र्षयहरुमा तचया समेि िप िरी सञ्चालन िना अध्ययन िररनेछ । 

23. इलामकै लोप हुदँ ैिइरहकेो पुत्काको महको उत्पादनमा जोड तदन तर्शेर्ष कायाक्रम ल्याइनेछ । 

24. कर्ी खेिीको तनतम्ि माटो र हार्ापानीको पररक्षण िरी िप अध्ययन िररनेछ । 



 
 

25. प्रधानमन्त्री आधतुनक कृतर्ष पररयोजना अन्ििाि सञ्चातलि कायाक्रमहरुलाई प्राितमकिा र प्रभार्कारी िंिले कायाान्र्यन 

िने नीति तलइनेछ । 

26. कृतर्ष योग्य जतमनमा चाक्लाबन्दी ििा िह्रा सुधार कायाक्रम सञ्चालन िना प्रोत्सातहि िररनेछ । 

पशुपन्छी तर्कास 

1. पशुजन्य पदािाको उत्पादन ििा उत्पादकत्र्मा र्तृि ल्याउने पशु व्यर्सायलाई तर्तर्धीकरण, व्यर्सायीकरण, 

आयमुलक र सम्मातनि पेशको तर्कास िरी निरको उत्पादनमा नै योिदान पुर् याउने नीति अर्लम्बन िररनछे । 

2. तनर्ााहमुखी पशुपन्छी पालनलाई व्यर्सायको रुपमा तर्कास िने िराउने नीति तलइनेछ । 

3. व्यार्सातयक पशुपन्छी पालन र त्यसको श्रोि तर्कास ििा संरक्षण सरे्ा ििा बजार व्यर्थिापनमा नीतज, समुदाय ििा 

सरकारी क्षेत्रलाई सलंग्न िराउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

4. पशुपन्छी पालनको पकेट क्षेत्र तनधाारण िरी जलर्ायु ििा आहाराको उपलब्धिा र सम्भार्नालाई ध्यानमा राखी पशपुन्छी 

पालन व्यर्सायको तर्तर्धीकरण िरी व्यार्सातयक उत्पादनलाई प्रोत्सातहि िने नीति अर्लम्बन िररनछे । 

5. पशु बधशाला थिापना र सञ्चालन तनजी क्षते्रबाट िना िराउन आर्श्यक पूर्ााधारको तर्कासमा सहयोि उपलब्ध िराउने 

नीति तलइनेछ । 

6. पशुपन्छी पालन  व्यर्साय र पशपन्छी आहारा आपूतिालाई अन्िरसम्बतन्धि रुपमा तर्कास िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

7. सहकारी र्ा समूह मार्ा ि पशु आहारा (र्ासँ, चारो) को तर्उ और्षधी ििा पशु प्रजनन (कृतत्रम िभााधान) को सरे्ा प्रर्ाह 

िने नीति तलइनेछ । 

8. िोठ ििा खोरहरुको सुधार, िोठेमलको संरक्षण िने, कम्पोि र भमी कम्पोि मल बनाउने शीप ििा प्रतर्तध सम्बन्धी 

िातलम ििा सचेिना कायाक्रम प्रातर्तधक सरे्ा टोलटोलमा पुर् याउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

9. उन्नि नश्लको िाईको श्रोि केन्रको रुपमा तर्कास िना अध्ययन िररनछे । 

10. एक र्डा एक पशु थर्ाथ्य कायाकिाा कायाक्रमलाई पशुपन्छी पालक समुह/सहकारीसँि आबि िरी व्यार्सातयक पश ु

थर्ाथ्य कायाकिाा सेर्ा उपलब्ध िराउने नीति क्रमश: तर्थिार िद ैलैजाने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

11. पशुपन्छी पालकहरुले पालेका पशुपन्छीबाट तनथकेको तर्िाबाट र्ोहर दिुान्ध हुन नतदने िरी िोठ ििा खोरको सुधार िनुा 

सम्बतन्धि पशुपन्छी पालकको किाव्य हुनेछ । यसलाई व्यर्तथिि िना आर्श्यक प्रातर्तधक सहयोि उपलब्ध िराउने 

नीति तलइनेछ । 

12. पशुपालनमा हुने जोतखम न्यूतनकरण िना पशबुीमालाई प्रोत्साहन िने नीति तलइनेछ । 

13. उत्पातदि दधूलाई तर्तर्धीकरण िना र दगू्ध ििा दगू्धजन्य उत्पादनहरुको बजार प्रर्िान िना लोिो तनमााण िने कायालाई 

प्रोत्सातहि िररनेछ । 

14. पन्छीलाई उद्योि र सहकारी एर्ं समूहहरुलाई उद्योिी बनाउने नीति तलइनछे । 

१०. सहकारी, गररबी न्यूवनकरण तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी नीवत 

"समुिवयमव आधवररि सहकवरी घरघरमव रोजगवरी" 

1. निर क्षेत्रमा रहकेा तर्तभन्न समूहहरुलाई सहकारीिाको माध्यमबाट शहरी िररबी न्यूतनकरण एर्ं सामातजक पँूजी तनमााणमा 

जोड तदइने नीति तलइनछे । 

2. समुदाय र्ा सामुदातयक संथिामा रहकेो रकमलाई सहकारीकरण िरी आयमुलक कायाक्रममा पररचालन िना िराउन जोड 

तदइने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 



 
 

3. एक व्यतक्त एउटा सहकारी संथिाको मात्र सदथय हुने सहकारी तसिान्ि र मान्यिा अनुसार सहकारीको संख्या बिाउने 

कायालाई तनरुत्सातहि िदै, सञ्चालनमा रहकेा सहकारीहरुको क्षमिा तर्कास ििा संथिािि सुदृिीकरण िने िराउने िर्ा  

प्रोत्सातहि िने नीति तलइनछे । 

4. सबै टोल बथिीमा रहकेा बेरोजिार ििा न्यून आय भएका व्यतक्तहरुलाई उत्पादक सहकारीसँि आबि िरी 

थर्रोजिारमुलक व्यर्साय सञ्चालन िना प्रेररि िने नीति रहनेछ । 

5. उत्पादनमूलक सहकारीलाई थर्रोजिार कायाक्रम अन्ििाि सञ्चालन िने िरी कृतर्ष, पशपुन्छी पालन, र्रेलु ििा कुटीर 

उद्योि, काररििी र तशप अतभर्तृिका कायाक्रम सञ्चालन िना िराउन प्राितमकिा तदने नीति अर्लम्बन िररनेछ ।  

6. दईु र्ा दईुभन्दा बिी सहकारीहरुले एक आपसमा सम्झौिा िरी रोजिारी तसजाना िने मझौला ििा ठूला उद्योि व्यर्साय 

सञ्चालन प्रोत्सातहि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

7. सहकारी संथिाहरुको संथिािि क्षमिा तर्कासका कायाक्रम सञ्चालन िना तनयमन िनाका लाति आर्श्यक ऐन कानून 

तनमााण िरी व्यर्तथिि िन ेनीति अर्लम्बन िररनेछ । 

8. लर् ुउद्यम तर्कास कायाक्रम को माध्यमबाट िररबी न्यतूनकरण िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

 

 

 

११. स्िास््य सम्बन्धी नीवत 

"स्र्वस््य बीमव, तनशुल्क उपचवर : आधवरभूि स्र्वस््य, जनिवको अतधकवर" 

1. नेपालको संतर्धानमा उल्लेख भएको थर्ाथ्य सम्बन्धी मौतलक हक आधारभिू थर्ाथ्य सेर्ा जनिाको अतधकार भन्ने 

मान्यिा र कायाक्रमलाई कायाान्र्यन िद ैथिायीत्र् प्रदान िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

2. सबै निरर्ासीहरुलाई अतनर्ाया थर्ाथ्य बीमामा आबि िररने नीति रहने छ । 

3. सूयोदय निरपातलका तभत्र उपयुक्त ठाउँ छनौट िरी २५ शैयाको अथपिाल तनमााण िना सम्बतन्धि तनकायमा पहल िन े

नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

4. प्रत्येक थर्ाथ्य संथिाबाट अतनर्ाया रुपमा उपलब्ध िराउनुपने थर्ाथ्य सरे्ा लाई चथुिदरुुथि र सहज िंिबाट उपलब्ध 

िराउने नीति रहनेछ । 

5. निरपातलका क्षते्रतभत्र रहकेा थर्ाथ्य चौकीहरुमा क्रमश: र्िीङ सेन्टर (प्रसुति केन्र) सचंालन व्यर्थिाका लाति पहल 

िररनेछ । 

6. सञ्चालनमा रहकेा थर्ाथ्य संथिाहरुमा न्यूनिम थर्ाथ्य उपकरणको व्यर्थिाका लाति पहल िररनेछ । 

7. सबै निरर्ासीहरुलाई जनथर्ाथ्य प्रति जािरुक बनाउन नािररक सचेिना कायाक्रम सचंालन िररनेछ । 

8. आर्श्यकिा र औतचत्यिाका आधारमा समय समयमा तर्तभन्न थर्ाथ्य तशतर्र ििा योि तशतर्र संचालन िररनेछ । 

9. और्षधीजन्य र्नथपतिको रोपण ििा खेिीलाई प्रोत्साहन िररनेछ । 

10. नसने रोिको उपचारका लाति िाउँ र्र तक्लतनक सेर्ा सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

11. पञ्चकमा और्षधी व्यर्थिापन तर्तधद्वारा उपचार िने कायालाई प्राितमकिा तदइनछे । 

12. सूतिाजन्य पदािा ििा मतदराको उत्पादन र तर्क्री तर्िरणमा कडाईका साि तनयमन िररनेछ । अथर्थिकर खानेकुराको 

उत्पादन, तर्क्री तर्िरणलाई तनरुत्सातहि िररनेछ । यथिा खानेकुराको सरे्न निना जनचिेना जिाइने छ । तर्र्षादी को 

जिाभार्ी प्रयोिमा तनयन्त्रण  िने ििा थिानीय थिरमा अिाातनक खानेकुराको उत्पादन र तर्िरणलाई प्रोत्सातहि िने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

13. समुदायमा आधाररि तर्तभन्न कायाक्रमहरु सञ्चालन िरी मानतसक समथयाको रोकिाम, पतहचान, मनोतर्मशा ििा 

तन:शुल्क उपचारको व्यर्थिा तमलाउने नीति तलइनेछ । 



 
 

14. २ र्र्षातभत्र र्रतभत्रको धुरँ्ारतहि निरपातलका बनाउने अतभयान सचंालन िने नीति तलइनेछ ।  
15. तर्द्यालयतभत्र र बातहर तकशोरतकशोरीहरुलाई यौन ििा प्रजनन, थर्ाथ्य सम्बन्धी कायाक्रम संचालन िररनेछ । 

16. थर्ाथ्य चेिना अतभर्तृि िने ििा जीर्न शैलीमा सकारात्मक पररर्िान ल्याउने कायाक्रम संचालन िररनेछ । व्यायाम, 

योि, मनोरञ्जनलाई जीर्नशैलीको अंि बनाउन सार्ाजतनक रुपमा व्यायाम र मनोरञ्जन केन्रहरु संचालन िना समुदाय 

ििा सामुदातयक संथिाहरुलाई प्रोत्सातहि िररनेछ । 

17. प्राितमक थर्ाथ्य केन्र पशुपतिनिर र तर्क्कलमा पोथटमाटाम िना डाक्टरको सहयोिीको रुपमा काम िना चाहने इच्छुक 

नेपाली नािररकलाई िातलमको व्यर्थिा तमलाई पररपूतिा िररने छ । 

18. अर्ैधातनक रुपले तर्क्री तर्िरण िने आयुर्तेदक और्षधीहरुलाई तनरुत्सातहि िररनेछ । 
19. पशुपतिनिरमा हले्ि डेक्स रातखनेछ । 

20. िाउँर्र तक्लतनक सञ्चालन िने थिानहरुलाई क्रमशः व्यर्तथिि बनाउँदै लतिनेछ । 
21. बालबातलकाहरुलाई कुपोर्षणबाट जोिाउन सु-आहारा सचेिना कायाक्रम सञ्चालन िने िराउने नीति रहनेछ । 

22. मानतसक ििा मनोसामातजक थर्ाथ्यको अतभर्तृि ििा मानतसक थर्ाथ्य समथयाको रोकिाम ििा उपचारको लाति 

तर्तभन्न कायाक्रम ििा तक्रयाकलाप िने नीति तलइनेछ । 

 

१२. वशक्षा नीवत 

गुणस्िरीय प्रवतर्तधक र व्यवर्हवररक तशक्षव: नैतिकर्वन र सक्षम जनशतक्त उत्पविन हवम्रो आकवंक्षव" 

1. संतर्धानले िोकेबमोतजम माध्यतमक िहको तशक्षाको व्यर्थिापन िना केन्र र प्रदेशसँि आर्श्यक समन्र्य िरी केन्रीय 

तशक्षा नीति एर्ं मापदण्डको अतधनमा रही आर्श्यकिा अनुसार नीति, तनयमार्ली ििा तनदेतशका तनमााण िने नीति 

तलइनेछ । 

2. सूयोदय निरपातलका क्षते्रतभत्रका कुनै पतन बालबातलका िररबीकै कारणबाट कम्िीमा आधारभिू िह सम्मको तशक्षा प्राप्त 

िने अर्सरबाट बतञ्चि हुन नपने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

3. आधारभिू िह सम्मका लाति यस निरको सामातजक, आतिाक, सांथकृतिक, समथया सम्भार्नालाई समेटी थिानीय 

थिरको  निदेबाली, थिानीय संथकार संथकृति समेि समार्शे भएको पाठ्यक्रम ियार िरी अतनर्ाया रुपमा पठनपाठन िने 

िराउने नीति २०७५/७६ बाट शुरु िररनेछ । 

4. आधारभिू िह देतख नै कम्प्युटर तशक्षालाई अतनर्ाया तशक्षाको रुपमा मूल प्रर्ाहीकरण िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

5. सबै तर्द्यालयमा सूचना ििा संचार प्रतर्तधलाई अतनर्ाया िना क्रमश: इ-लाइब्रेरी थिापना िदै लैजान ेनीति तलइनेछ । 

6. अतनर्ाया ििा तनशलु्क तशक्षा सुतनतिि िना िुरुकुल, तर्हार, िुम्बा, मदरसा खलु्ला एर्ं र्ैकतल्पक तशक्षा कायाक्रमलाई 

रातरट्रय तशक्षा प्रणालीमा आबि िना पहल िररनेछ । 

7. आिामी २ र्र्षातभत्रमा सबै प्रारतम्भक बालतशक्षालाई बालबातलकामैत्री पूर्ााधार तनमााण िररसक्ने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

8. तनतिि सुचकांकका आधारमा कुनै एक तर्द्यालयलाई छनौट िरी नमुना तर्द्यालय बनाइनेछ र यसलाई क्रमश: तर्थिार 

िररनेछ । 

9. सबै तकतसमका तर्द्यालयहरुको तनयतमि अनुिमन िने व्यर्थिा तमलाइनेछ । 

10. तनजी तर्द्यालयहरुको तनयमन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

11. प्रत्येक तशक्षकल ेबालबातलकाको पिाई र तसकाईसँि सम्बतन्धि भएर कक्षाको लाति छुट्याइएको समय अर्तधभरर 

कक्षाकोठामा तबिाउनुपने अर्थिाको श्रजृना िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

12. करर्ोक तर्द्या मतन्दरमा संचातलि प्रातर्तधक तशक्षा बाली तर्ज्ञानको सािसािै तचया तर्र्षयमा समेि अध्ययन अध्यापन 

िना िराउन आर्श्यक पहलिररनेछ । 



 
 

13. तहसंातपतडि, बतहथकृि र र्रक क्षमिा भएका व्यतक्तहरुलाई प्रातर्तधक तशक्षा अध्ययन िने व्यर्थिा तमलाउने नीति 

तलइनेछ । 

14. निरपातलका क्षते्रमा रहकेो एकमात्र करर्ोक क्याम्पसमा होटल व्यर्थिापन ििा पयाटन तर्र्षय समेि संचालन िना िराउन 
आर्श्यक सहयोि, समन्र्य ििा पहल िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

15. तर्द्यालयको भौतिक सरंचना क्रमश: भकूम्प प्रतिरोधी िर्रले तनमााण िदै लैजाने नीति तलइनेछ । 

16. तर्द्यािीले तर्द्यालय तबचमै छाड्ने काया (Dropout) लाई अध्ययन िरी तनरुत्सातहि िदै लैजाने नीति अर्लम्बन िररनेछ ।  

१३. िेलकूद तथा अवतररक्त वियाकलाप 

"सक्षम खेलवडी, प्रतिष्पधी खेल" 

1. निरथिरीय खेलकूद सतमतिलाई तनयमानुसार पूनिाठन िररनेछ । 

2. सबै निरर्ासीको शारीररक ििा मानतसक थर्ाथ्य िन्दरुुथि राख्न, सामुतहक भार्ना तर्कास िना र अनुशातसि ििा 

मयाातदि जीर्नयापन िना तसकाउने उद्देश्यले सबैलाई कुनै न कुनै खेलकुदमा भाि तलनुपने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

3. तर्द्यालय थिरमा र तर्द्यालय बातहर हुने खेलकूद ििा अतिररक्त तक्रयाकलापको र्ातर्षाक कायािातलका तनमााण िरी १२ 

मतहना १२ तक्रयाकलापको सञ्चालनको व्यर्थिा तमलाइने नीति रहनेछ । 

4. ३० र्र्षाभन्दा मातिका मतहलाहरुलाई लतक्षि िरीनिरथिरीय ए्लतेटक्स प्रतिरपधाा संचालन िररने नीति तलइनेछ । 

5. तनतिि खेलहरु समार्ेश िरी ४० र्र्षाभन्दा मातिका कृर्षकहरुलाई लतक्षि िरी निरथिरीय तकसान ओलतम्पक संचालन 

िररनेछ । 

6. निरक्षेत्रमा रहकेा खेलमैदानहरुको क्रमश: थिरर्तृि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ ।  

7. करर्ोक तर्द्या मतन्दरमा रहकेो खेलमैदानलाई अन्िराातरट्रय खेल मैदान ििा रंिशालाको रुपमा क्रमश: तर्कास िने नीति 

रहनेछ । 

8. अन्िरंि खेलकूद (Indoor Game) का लाति कर्डहल तनमााण िनाको लाति अध्ययन िररनेछ । 

9. खेलकूदका सािसािै तर्द्यालयथिरीय र तर्द्यालय बातहर समेि सातहत्य, कला ििा हातजरीजर्ार् जथिा तक्रयाकलापहरु 

संचालन िने िराउने नीति रहनेछ । 

१४. लैङ्गीक समानता तथा समािेशीकरण सम्बन्धी नीवत 

"समिवमूलक समवजको आधवर: लैङ्गीक समवनिव िथव समवरे्शी तर्कवसको प्रयवस" 

1. दतलि, आतदबासी/जनजािी, आतिाक एर् ंसामातजक रुपले तपछतडएका, तर्पन्नर्िा, मतहला, बालबातलका सम्बन्धी 

निरथिरीय संजालको क्षमिा तर्कास सम्बन्धी कायालाई प्राितमकिा तदइने छ ।  

2. लतक्षि र्िाका कायाक्रमहरु संचालन िदाा क्षमिा तर्कास, साना पूर्ााधार, सीपतर्कास, प्रतर्तध हथिान्िरण, सचेिना ििा 

संथकृति संरक्षण र तर्कास जथिा कायाक्रम समानुपातिक ििंले संचालन िने िराउने नीति तलइने छ । 

3. िेश्रो तलंिीहरुको समाजमा मयाातदि र व्यर्तथिि जीर्नका लाति क्षमिा तर्कास सम्बन्धी कायाक्रमहरु सञ्चालन िना 

प्रोत्सातहि िररनेछ । 

 

 

मतहला 

सामातजक, आतिाक ििा सांथकृतिक क्षेत्रमा पतछ परेका मतहला, बालबातलका, दतलि, आतदर्ासी जनजाति, अपाङ्ि ििा 

उमेरका आधारमा तनतथक्रय अर्थिा िर्ा  उन्मुख जेष्ठ नािररकहरुलाई सकारात्मक तर्भेदका आधारमा तर्कासमा सबैलाई 



 
 

सहभािी हुने अर्सर प्रदान िरी समग्र तर्कास प्रतक्रयामा सबै र्िा, िह, क्षेत्र, समुदायको योिदानलाई साझा प्रयासमा समातहि 

िने नीति अर्लम्बन िररने छ । 

1. नेपालको सतंर्धानले मतहलाहरुको तनतमत्त प्रत्याभिू िरेका अतधकारहरुको कायाान्र्यन िररने नीति रहनेछ । निरक्षेत्रमा 

संचालन हुने हरेक अर्सर ििा ितितर्तधमा चातलस प्रतिशि मतहला सहभातििा िराइनछे । 

2. मतहलाहरुको आतिाक, सामातजक, सांथकृतिक पररर्िानका लाति क्रमश: योजना ििा कायाक्रमहरु संचालन िदै लैजाने 

नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

3. मतहलाहरुलाई थर्रोजिार र आत्मसम्मातनि बनाउनका लाति मतहलाहरुको नाममा दिाा हुन आउन ेउद्योि व्यर्सायमा 

३५ प्रतिशि शुल्क छुट तदने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

4. मतहला तहसंा ििा र्रेलु तहसंामा परेका मतहलाहरुको सहयोिको तनतमत्त मनोसामातजक तर्मशाकिाा ििा सीपतर्कास 

सतहिको पूनथिाापना केन्रको व्यर्थिा िने पहल िररनेछ । 

5. मतहलाहरुलाई व्यार्सातयक बनाउन सब ैर्डामा उद्यमशीलिा िातलम सचंालन िने िराउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

6. मानर्अतधकार, मतहला अतधकार, मानर् बेचतर्खन तर्रुिका कायाक्रमहरु सरोकारर्ाला संर्संथिाहरुको समन्र्य िरी 

संचालन िररनेछ । 

7. मतहलाहरुमा हुने र्ा हुनसक्ने थर्ाथ्य समथयाको जतटलिाका आधारमा क्रमश: थर्ाथ्य तशतर्र सञ्चालन िररनेछ । 

8. मतहला थर्ाथ्य थर्यसंेतर्काहरुको क्षमिा तर्कास कायाक्रम सञ्चालन िने नीति रहनेछ । 

बालबातलका 

1. बालबातलकालाई भतर्रयको कणाधारको रुपमा होइन र्िामानमा तर्कासको साझदेारको रुपमा तलइनेछ । बालबातलकाहरु 

सँि सम्बतन्धि तर्र्षयको नीति कायाक्रम बनाउँदा बालबातलकाहरुको संथिािि सहभातििा िने िराउने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

2. निरलाई बालश्रम मुक्त निर र्ोर्षणा िने कायाक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

3. बालबातलकाको चौिर्ी तर्कासका लाति उनीहरुकै सहभातििा ििा अिुर्ाईमा तर्तभन्न तक्रयाकलापहरु सञ्चालन िने 

िराउने नीति रहनेछ । 

4. तर्.सं. २०७७ साल सम्ममा निरपातलकालाई बालमैत्री निर र्ोर्षणा िने िरी कायाक्रमहरु संचालन िररनेछ । 

5. बालबातलकामा पना सक्ने मनोसामातजक असर प्रभार्लाई कम िना सामुदातयक तर्द्यालयका बालमैत्री कक्षा तशक्षक र 

बालतर्कास केन्रको सहयोिी तशतक्षकालाई सामातजक मनोतचतकत्सा सम्बन्धी प्रतशक्षण िातलम संचालन िने नीति 

तलइने छ । 

जेष्ठ नािररक 

1. निर क्षेत्रतभत्र रहनुभएका ८० र्र्षाभन्दा मातिका जेष्ठ नािररकहरुको ि्यांक संकलन िररनेछ । 

2. जेष्ठ नािररकहरु सँि भएको ज्ञान ििा अनुभर् पुथिा हथिान्िरण कायाक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

3. नेपाल सरकारबाट उपलब्ध िराइने सामातजक सुरक्षा भत्ताको रकम बैंकमार्ा ि सहज रुपमा जषे्ठ नािररकहरुले पाउने 

व्यर्थिा तमलाइनेछ । 

4. जेष्ठ नािररकहरुको  थर्ाथ्य जतटलिालाई ध्यानमा राखी क्रमश: थर्ाथ्य तशतर्र सञ्चालन िररनेछ । 

5. प्रत्येक र्डा सतमति मार्ा ि क्रमश: प्रत्येक टोलर्थिीमा जेष्ठ नािररक चौिारी क्रमश: तनमााण िररने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

6. तदर्ा सेर्ा केन्र थिापना र्डाथिरमा सञ्चालन िना अध्ययन िररनेछ । 



 
 

7. जेष्ठ नािररक सम्मान कायाक्रम सञ्चालन िने िराउने नीति रहनेछ । 

8. जेष्ठ नािररक पररचयपत्र सहज रुपमा उपलब्ध िराउने प्रबन्ध िने नीति रहनेछ । 

9. आफ्नो र्रका जेष्ठ नािररकहरुलाई उत्कृि हरेचाह िने पररर्ारका सदथयलाई छनौट िरी र्ातर्षाक रुपमा सम्मातनि िने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

दतलि 

1. जािीय भेदभार् ििा छुर्ाछुि कसुर सजाय ऐन २०६८ को प्रभार्कारी कायाान्र्यनमा जोड तदइनेछ । 

2. दतलि समुदायका परम्परािि पेशा, कला र सीप संरक्षण सम्र्िान िदै तिनको क्रमश: आधतुनकीकरण र व्यर्सायीकरण 

िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

3. दतलि र्िाको तदनदैतनकी सहज बनाउने, सचिेना ििा सीपतर्कास जथिा कायाक्रम सञ्चालन िने िराउने नीति रहनेछ । 

4. निरक्षेत्रमा रहनुभएका दतलि समुदायको तथिति ि्यांक ियार िने नीति तलइनेछ । 

आतदर्ासी जनजाति 

आतदर्ासी जनजातिहरुको सतंर्धान प्रदत्त अतधकारलाई सतुनतिि िद ैआतिाक, सामातजक एर्ं सांथकृतिक तर्कासका सािै 

भार्षा, संथकृति, परम्परा र पूख्यौली सीपको संरक्षण, प्रर्िान िने नीति रहनेछ । 

लोपोन्मूख 

लोपोन्मुख जातिमा सूतचकृि रहकेो लेप्चा जातिहरुको आतिाक, सामातजक, सांथकृतिक संरक्षण ििा प्रर्िान िद ैलेप्चा तभलेज 

तनमााणको अध्ययन िररनेछ । 

अपाङ्ि 

अपाङ्िहरुको चौिर्ी तर्कास काया िना निरपातलका र तर्कासको साझदेार संथिा करुणा र्ाउण्डेसनको साझदेारीमा अपाङ्ि 

लतक्षि कायाक्रम सञ्चालन िने नीति रहनेछ । 

युर्ा 

1. युर्ाहरुलाई रुपान्िरणको सम्र्ाहक र नेितृ्र्को साझदेारको रुपमा तर्कास िदै सामातजक, राजतनतिक र आतिाक क्षेत्रका 

समग्र तजम्मेर्ारी सम्हाल्न युर्ा नेितृ्र्को तर्कास िने िराउने प्रयास िररनेछ । उद्यमशीलिा तर्कास िरी यरु्ाहरुलाई 

थर्रोजिार िर्ा  आकतर्षाि िररनेछ । 

2. युर्ाहरुको तसजानशील उजाा, सम्भार्नाको तर्कासका लाति र्ािार्रण तनमााण िरर तहसंा, दवु्यासन र अराजकिामा 

युर्ाहरुलाई दरुुपयोि िने प्रर्तृत्तलाई तनयन्त्रण िने िराउने नीति रहनेछ । 

श्रम र श्रतमक 

1. निरपातलका क्षते्रमा रहकेा संिठीि उद्योिधन्दामा कायारि कामदारहरुका लाति नेपाल सरकारले िोकेको न्यूनिम ज्याला 

लािु िने िराउने नीति तलइनेछ । 

2. निरक्षेत्रमा रहकेा संिठीि र असंिठीि क्षेत्रमा रहकेा र्ाथिर्मै शारीररक श्रम िने मजदरुहरुलाई पररचयपत्र उपलब्ध िराउन 

अध्ययन िररनछे । 

3. श्रतमकहरुलाई थर्ाथ्य बीमा कायाक्रममा आबि िराउन पहल िररनेछ । 

१५. सामाविक पररचालन तथा सामाविक सशक्तीकरण 



 
 

"सवमवतजक पररचवलनको आधवर: सक्षम समुिवयको तनमवाण" 

1. तर्ििमा नेपाल सरकारले दािाहरुको सहयोिमा संचालन िररएको सामातजक पररचालन कायाक्रमलाई तनरन्िरिा तदन े

नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

2. सामातजक पररचालनको माध्यमबाट सामातजक, आतिाक रुपल ेपतछ परेका समुदायहरुको सशक्तीकरण िरी तर्कासको 

मूल प्रर्ाहमा समातहि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

3. र्डा सतमतिहरुसँि समन्र्य िरी टोल तर्कास संथिा तनमााण ििा पररचालन अतभयानको रुपमा संचालन िररनेछ । 

4. सामातजक पररचालनको माध्यमद्वारा टोल तर्कास संथिाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने सबै तर्कास तनमााणका 

कायाहरुमा अिुर्ाई िना सक्षम बनाउने नीति रहने छ । 

5. हाल कायारि सामातजक पररचालकहरुको काया मुल्यांकन िरी तनजहरुको सरे्ाको तनरन्िरिा तनधाारण िररनेछ । अको 

व्यर्थिा नभएसम्म सामातजक पररचालकको नयाँ छनौट निररने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

6. समाजमा हुने सानातिना तर्र्ाद र्ौजदारी प्रकृति बाहकेका तर्र्ाद थिानीय थिरमा नै मध्यथििाको माध्यमद्वारा मेलतमलाप 

िने िराउने र्डाथिरीय सयंन्त्र पररचालन िररनेछ । 

 

 

 

१६. गैर सरकारी ससं्था 

"गैर सरकवरी संस्थव तर्कवसकव सविेिवर" 

1. िैर सरकारी संथिा तनयमन सम्बन्धी ऐन तनयम तनमााण िने नीति रहनेछ । 

2. िैरसरकारी संथिाल ेनिरपातलकाको नीति कायाक्रममा सहयोि पुर् याउने खालका कायाक्रम मात्र सचंालन िना थर्ीकृति 

तदने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

3. िैर सरकारी संथिालाई तर्कासका साझदेारको रुपमा व्यर्हार िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

१७. िातािरण संरक्षण तथा विपद् व्यिस्थापन 

"तिगो तर्कवसको आधवर, भवर्ी सन्ितिको अतधकवर" 

र्ािार्रण संरक्षण 

1. सूयोदय निरपातलकाको र्नक्षेत्रलाई आिामी ५ र्र्षातभत्र ५०% पुर् याइने छ । 

2. रातरट्रय राजमािाको क्षेत्रातधकार तभत्र तग्रन बेल्ट र्ोर्षणा िरी र्कृ्षरोपण कायाक्रम सचंालन िररनेछ । 

3. सामुदातयक र्न ििा समुदायकर् सहयोिमा एक र्डा एक नसारी कायाक्रम क्रमश: सञ्चालन िररनेछ । 

4. जलर्ायु पररर्िानलाई न्यूतनकरण िना एर् र्डा एक पोखरीको कायाक्रम सञ्चालन िने नीति रहनेछ । 

5. निरपातलकाबाट सञ्चालन िररने पूर्ााधार तनमााणका कायाहरुलाई र्ािार्रणमा संरक्षणसिँ आबि िररनेछ । 

6. र्ािार्रण मैत्री र्रको सूचक तनमााण िरी कायाान्र्यनमा ल्याइनेछ । 

7. टोल तर्कास संथिाबीच र्ािार्रण मैत्री टोलको अर्धारणा अनुसार प्रतिरपधाा िराई पुरथकृि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ 

। 

8. सामुदातयक र्न,नीतज र्न ििा अन्य र्नहरुको नक्सांकन िररनेछ । 

9. र्नलाई र्ािार्रण संरक्षण सँिसँिै आयआजानसँि जोडेर सदपुयोि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 



 
 

10. नदी, खोल्सा तकनाराको दरु्ै िर्ा को २० तमटर भतूममा रुख ििा बोटतर्रुर्ा कटानलाई पूणा प्रतिबन्ध लिाउने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

11. खोला, नदीमा तर्द्युिीय करेन्ट र तर्र्षादी प्रयोि िरी माछा माने कामलाई तनरुत्सातहि िरी अटेर िनेलाई दण्ड जररर्ाना 

िने नीति रहनेछ । 

12. निरर्ासीले आफ्नो नम्बरी आर्ादीको रुख कटान िनुापरेमा ३३" भन्दा कम िोलाई भएको  कुनैपतन रुख कटान िना 

पाउनेछैन । सरपट कटानीलाई तनरे्षध िररनछे । र्डा सतमतिको उपतथितिमा सजातमन तसर्ाररसको आधारमा निर 

कायापातलकाको थर्ीकृतितर्ना छपान कटान िना पाइनेछैन । 

13. एक रुख कटानी िरेबापि कटानी िने िराउनेले कम्िीमा दईु तर्रुर्ा हुकााउनु पने नीति अर्लम्बन िररनछे । 

14. पञ्चकन्या मतन्दरको छेउमा रहकेो सार्ाजतनक जतमनमा जतडबुटी प्रजातिका तबरुर्ा लिाई बोटातनकल िाडेनको रुपमा 
तर्कास िररनछे । 

15. यस क्षेत्रमा रहकेो जतैर्क तर्तर्धिाको संरक्षण, तर्कास िना प्रकृति सरंक्षण कोर्षको सहयोि र सहकायामा जैतर्क तर्तर्धिा 

अनुसन्धान केन्र,थिापना ििा संचालनका लाति पहल िने नीति रहनेछ । 

16. र्न क्षते्रतभत्र रहकेा तचजर्थिु, तबरुर्ा, जनार्र सँि सम्बतन्धि भएर अध्ययन अनुसन्धान िना चाहनेल े पेश िने 

प्रथिार्नालाई प्रकृति सरंक्षण कोर्षको तसर्ाररसमा मात्र अनुमति प्रदान िररनेछ । कुनैपतन तर्दशेी नािररकलाई कुनै पतन 

कायाका लाति र्नक्षते्रमा प्रर्ेश तनरे्षध िने नीति रहनेछ । 

17. एक निर एक उद्यान कायाक्रमलाई र्डा र्डासम्म तर्थिार िना र्डा सतमतिहरुलाई प्रोत्सातहि िररनेछ । 

18. सडकछेउका उपयुक्त थिलमा स-साना उद्यान (बिैंचा)तनमााण िने िराउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

तर्पद व्यर्थिापन 

1. प्राकृतिक र्ा मानर्ीय कुनैपतन कारणबाट हुन सक्ने सम्भाव्य तर्पदबाट बच्न बचाउन सचेिना कायाक्रम संचालन, CRRT 

(समुदायमा आधाररि सहयोि टोली) टोलबथिी थिरमा तनमााण ििा पररचालन िररनेछ । 

2. सम्भाव्य तर्पदबाट हुने क्षति कम िना आर्श्यक पने न्यूनिम यन्त्र, साधन ििा औजारहरुको उतचि व्यर्थिापन िने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

3. तर्पद ्उद्दारमा सबैभन्दा पतहला पुग्ने सुरक्षा तनकायहरुमा उद्दारका लाति आर्श्यक सामग्रीयुक्त बनाउने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

4. तर्पद ्व्यर्थिापनलाई  3C को तसिान्ि (समन्र्य, सहयोि ििा तनयन्त्रण) का आधारमा संचालन िररनेछ । 

१८. र्ोहरमैला तथा सरसर्ाई सम्बन्धी नीवत 

"फोहरमैलवको उतचि व्यर्स्थवपन, सभ्यिवको मवपन" 

1. र्ोहर जसले िदाछ मूल्य उसैले तिनुापदाछ र र्ोहरबाट मोहर बनाउने नीतिलाई अर्लम्बन िदै निर क्षेत्रमा उत्सजान हुने 

र्ोहरमैलालाई व्यर्तथिि व्यर्थिापन िररनछे । 

2. र्ोहरमैला नै उत्पादन निने, िरेपतन न्यून िने, त्यसलाई पून: प्रयोि िने कायालाई व्यर्हारमा अर्लम्बन िना 

सरोकारर्ालाहरुको सहयोि र सहभातििामा सीपमुलक, सचेिनामुलक कायाक्रम संचालन िने िराउने नीति तलइनेछ । 

3. यस निरपातलकामा प्लातिक झोला पूणा तनरे्षध िने नीति तलइनेछ । 

4. र्ोहरमैला उत्सजान थिलमा नै कुतहने र नकुतहने र्ोहर छुट्याउने र कुतहने र्ोहरलाई मल बनाई करेसाबारीमा प्रयोि िने 

िराउने र बजारक्षेत्रमा करेसाबारी प्रतियोतििा र डथटतर्न सर्ा राख्ने मुल्यांकन जथिा प्रतियोतििा संचालन िरी पुरथकृि 

िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 



 
 

5. र्डाथिरमा उत्सजान हुने र्ोहर र्डाथिरमा नै संकलन केन्र ििा श्रोिमा नै प्रकृति अनुसार छुट्याउन व्यर्थिा तमलाउन 

र्डा सतमतिहरुलाई प्रोत्सातहि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

6. र्ोहरमैला प्रशोधन केन्रको तनमााण ििा संचालन िररनेछ । 

7. निरक्षेत्रमा उत्सजान हुने र्ोहरमैलालाई सार्ाजतनक तनजी साजेदारीको माध्यमद्वारा व्यर्थिापन िने नीति अर्लम्बन 

िररनेछ । 

8. सूयोदय निरपातलका क्षेत्र खलुा तदशामुक्त क्षते्र र्ोर्षणा भइसकेकोल े सार्ाजतनक थिलहरुमा थिानीय समुदायबाटै 

व्यर्थिापन हुने िरी शौचालयहरु तनमााण िने िराउने नीति रहनेछ । 

9. जनार्रल ेतनरकासन िने तर्िाको उतचि व्यर्थिापन िने र त्यसबाट अरुलाई दिुान्ध रै्लाउने ििा रोिको बाहक बनाउने 

कायाको तजम्मेर्ारी र जर्ार्देतहिा सम्बतन्धि जनार्रको धनी नै हुनुपने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

10. आनीबानी पररर्िान सतहिको पूणा सरसर्ाई अतभयान सञ्चालन िररनछे । 

11. र्ोडचिी व्यर्साय र बंिुरपालन व्यर्सायलाई व्यर्तथिि िने िराउने नीति तलइनेछ । 

12. र्ोहरमैला व्यर्थिापन ऐन २०६८ र तनयमार्ली २०७० को पूणा कायाान्र्यन िररनेछ । 

१९. संस्थागत क्षमता विकास तथा सािविवनक सेिा प्रिाह नीवत 

"सुदृढ ससं्थवगि क्षमिव सेर्व प्रर्वहमव पवरिशीिव र चुस्ििव" 

संिठनात्मक व्यर्थिापन 

1. सेर्ा प्रर्ाह िने संथिा निर कायापातलकाको कायाालय र र्डा सतमतिहरुलाई सरे्ा प्रर्ाह िना न्यूनिम आर्श्यक पने श्रोि 

र साधनको व्यर्थिा िने नीति अर्लम्बन िररने छ । 

2. निर कायापातलका ििा र्डा कायाालयहरुको कायाप्रकृति ििा र्डा कायाबोझका आधारमा सकेसम्म िोरै भन्दा िोरै 

जनशतक्तबाट सरे्ा प्रर्ाह िने नीति अर्लम्बन िदै संिठनात्मक संरचनाको िाँचा ियार िरी मन्त्रालयको सल्लाह 

सुझार्मा लािु िररनेछ । 

3. निरपातलकाबाट प्रर्ाह हुने सरे्ा सकेसम्म सबै सेर्ा र्डा कायाालयबाट उपलब्ध िराइने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

4. सबै र्डा कायाालयहरुलाई निर कायापातलकाको कायासञ्जालसँि एकीकृि िररने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

5. नािररक र्डापत्रलाई समयसापेक्ष अध्यार्तधक िरी प्रयोिमा ल्याइनेछ  । सािै २ र्र्षातभत्र कानून तनमााण िरी क्षतिपूतिा 

सतहिको नािररक र्डापत्र कायाान्र्यनमा ल्याइनेछ । 

6. आफ्नो भर्न नभएका र्डा कायाालयरहरुको भर्न तनमााणका लाति र्डा सतमतिल ेजग्िा उपलब्ध िराएमा क्रमश: र्डा 

कायाालय भर्नहरु तनमााण िदै लजैाने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

7. निरपातलकामा कायारि कमाचारीहरुलाई उनीहरुले सम्पादन िरेको कामको आधारमा पुररकृि र दतण्डि िने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

8. आम जनिा ििा सरे्ाग्राहीको िुनासो सम्बोधन िना थिानीय एर्.एम. रेतडयोबाट हप्तामा एकपटक "हले्लो निरपातलका" 

कायाक्रम संचालन िने नीति अर्लम्बन िररनछे । 

9. तछटो छररिो सेर्ा प्रर्ाहका लाति क्रमश: एउटै छािामुतनबाट सेर्ा प्रर्ाह िने र टोकन प्रणाली लािु िने नीति रहनेछ । 

10. निरपातलकाका महत्र्पूणा तनणायहरुको प्रकृति हरेी रेतडयो, रे्सबुक पेज ििा र्ेबसाइटमा सार्ाजतनक िरर रातखनेछ । 
11. तनयतमि प्रिति समीक्षा, सार्ाजतनक सुनुर्ाई, लैंतिक प्रतशक्षण जथिा कायाक्रम सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

12. एकीकृि र्मु्िी सेर्ा सञ्चालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 
13. निरपातलकालाई आर्श्यक पने ऐन तनयम, कायातर्तध ििा तनदेतशकाहरु संर्ीय कानून ििा प्रादतेशक कानून सँि नबातझने 

िरी तनमााण िरी कायाान्र्यनमा ल्याइनेछ । 



 
 

14. सूयोदय निरपातलकाको श्रोि पररचालन ििा व्यर्थिापन कायातर्तध २०७४ लाई कडाईका साि पालना िने िराउने 
नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

15. सेर्ा प्रदायक संथिा, निर कायापातलका, र्डा सतमतिको कायाालय, तर्र्षयिि इकाईका कायाालयको काम कारबाहीमा 
पारदशीिा र जर्ार्देतहिा अतभर्तृि िना तनरन्िर अनुिमन सुपररर्ेक्षण िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

16. निरपातलकाका तनर्ाातचि जनप्रतितनतधहरु र कमाचारीहरुको आचारसतंहिा तनमााण िरी कायाान्र्यन िररनेछ । 
17. निरपातलकाबाट सञ्चालन हुने कायाक्रमहरुमा िप प्रभार्कारीिा ल्याउन िैरसरकारी संथिा र्ोकल डेथक थिापना िरी 

निरको तर्कास तनमााण कायामा िैर सरकारी संथिा/सामुदातयक संथिाहरुको भतूमकालाई िप प्रभार्कारी बनाउने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

18. निरपातलकाका जनप्रतितनतध ििा कमाचारीहरुको क्षमिा तर्कासका लाति अध्ययन अर्लोकन भ्रमण ििा िातलम 
प्रतशक्षणको सचंालन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

19. निरपातलका थिापना भएको तदनलाई उत्सर्को रुपमा मनाउने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 
20. निरपातलका क्षेत्रतभत्र रहकेा सरकारी, सामुदातयक संथिा ििा तनकायहरुको नाममा रहकेो सार्ाजतनक सम्पतत्त,ऐलानी 

पिी सरकारी ििा सार्ाजतनक जग्िाहरुको तर्र्रण संकलन िरी संरक्षण िने र सार्ाजतनक तहिमा प्रयोि िने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

तर्त्तीय व्यर्थिापन 

1. थिानीय िहको र्ोर्षणा सँिसँिै थिानीय सरकारको रुपमा थिातपि निरपातलकाल ेनेपालको संतर्धानको अनुसूची ८ मा 

रहकेो एकल अतधकारको सूची र अनुसूची ९ मा रहकेो साझा अतधकारको सूचीमा उल्लेतखि तर्त्तीय श्रोि संकलनका 

क्षेत्रहरुको दायरा र्रातकलो िरी बिीभन्दा बिी करदािाहरुलाई समेटी कानून बमोतजम कर, राजश्व, सरे्ाशुल्क, दथिुर र 

दण्डजररर्ाना संकलन िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

2. संतर्धानले अतधकार तदएका क्षेत्रहरुबाट तर्त्तीय श्रोि संकलनका लाति त्यसको तर्थििृ अध्ययन िने िराउने नीति 

अर्लम्बन िररनेछ । 

3. आयर्तृिका लाति सीमाना जोतडएका िाउँपातलका ििा निरपातलकासँि सहकाया िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

4. तर्त्तीय श्रोि संकलन ििा अतभर्तृि िना सार्ाजतनक नीतज साझेदारी नीति अनुरुप सहकायालाई तर्तभन्न कायाक्रमका 

माध्यमबाट सर्न रुपमा लजैाने नीतिको अतधनमा रही करका दायराहरु र्रातकलो बनाउने र बतिभन्दा बिी क्षेत्र ओिट्ने 

नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

5. निरपातलकाल ेउपलब्ध िराउने सबै सरे्ालाई शुल्क सँि आबि िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

6. तनयतमि रुपले सबैभन्दा बिी कर बुझाउने करदािालाई र्ातर्षाक रुपमा सम्मान िने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

7. प्रत्येक व्यतक्त र्ा संथिाले निरपातलकालाई तिना बुझाउनु पने सबै प्रकारका करहरुलाई एक अकाासँि आबि िरी सरे्ा 

प्रर्ाहसँि आबि िररनेछ । निरपातलकालाई कुनैपतन तकतसमको रकम तिना बुझाउन बाँकी भएकाले उक्त रकम 

नबुझाउन्जेल सम्म निरपातलकाबाट पाउने सरे्ा सुतर्धा थितिि राख्ने नीति अर्लम्बन िररनेछ । 

8. करदािा पतहचानका लाति करदािा पासबुकको व्यर्थिा िने नीति रहनेछ । 

9. निरलाई आम्दानी हुने क्षेत्रको तर्कास र तदिोपनाको लाति लिानी िने नीति अर्लम्बन िररने छ । 

  



 
 

२०७४ सािको ऐन नं. १ 

सयूोदय निरपातलकाको अिा सम्बन्धी प्रथिार्लाई कायाान्र्यन िना बनेको  

सूयोदय नगरपावलकाको आवथवक ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तािना : सूयोदय निरपातलकाको आतिाक र्र्षा २०७४।७५ को अिा सम्बन्धी प्रथिार्लाई कायाान्र्यन िनाको 

तनतमत्त थिानीय कर ििा शलु्क संकलन िने, छुट तदने ििा आय संकलनको प्रशासतनक व्यर्थिा िना र्ाञ्छनीय 

भएकोले, 

नेपालको संतर्धानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोतजम सूयोदय निरपातलकाको निर सभाले यो ऐन बनाएको छ 

। 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आतिाक ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७४ साल श्रार्ण १ ििेदेतख सूयोदय निरपातलका क्षेत्रमा लािु हुनेछ । 

२. सम्पवि कर : निरपातलकाका क्षेत्रतभत्र अनुसूची (१) बमोतजम एतककृि सम्पतत्त कर असूल उपर िररनेछ । 

३. भूवम कर (मालपोत): निरपातलका क्षेत्रतभत्र एतककृि सम्पतत्त कर लािु हुनुभन्दा अिाडीको हकमा अनुसूची 

(२) बमोतजम भतूम कर (मालपोि) लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 

४. घर बहाल कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्यतक्त र्ा संथिाले भर्न, र्र, पसल, ग्यारेज, िोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्िा र्ा पोखरी पूरै आंतशक िर्रले र्हालमा तदएकोमा अनुसूची (३) बमोतजम र्र जग्िा र्हाल कर लिाइने 

र असूल िररनेछ । 

५. व्यिसाय कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र व्यापार, व्यर्साय र्ा सेर्ामा पँूजीिि लिानी र आतिाक कारोर्ारका 

आधारमा अनुसूची (४) बमोतजम व्यर्साय कर लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 

६. िवडबुटी, किाडी र िीििन्तु कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्यतक्त र्ा संथिाले ऊन, खोटो, जतडबुटी, 

र्नकस, कर्ाडी माल र प्रचतलि कानूनले तनरे्षध िररएको जीर्जन्िु र्ाहकेका अन्य मिृ र्ा माररएका 

जीर्जन्िुको हाड, तसङ, प्र्ाँख, छाला जथिा बथिुको व्यार्सातयक करोर्ार िरेर्ापि अनुसूची (५) 

बमोतजमको कर लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 

७. सिारी साधन कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र दिाा भएका सर्ार्री साधनमा अनुसूची (६) बमोतजम सर्ारी 

साधन कर लिाइने र असुल उपर िररनेछ । िर, प्रदेश कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा व्यर्थिा भएको 

अर्थिामा सोतह बमोतजम हुनेछ । 

८. विज्ञापन कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र हुने तर्ज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोतजम तर्ज्ञापन कर लिाइने र असूल 

उपर िररनेछ । िर, प्रदेश कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोतह बमोतजम 

हुनेछ । 

९. मनोरञ्िन कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र हुने मनोरन्जन व्यर्साय सेर्ामा अनुसूची (८) बमोतजम व्यर्साय कर 

लिाइने र असुल उपर िररनेछ । िर, प्रदेश कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा व्यर्थिा भएको अर्थिामा 

सोतह बमोतजम हुनेछ । 

१०. बहाल वबरौटी शुपक : निरपातलका क्षेत्रतभत्र आरु्ले तनमााण, रेखदेख र्ा संचालन िरेका अनुसूची (९) मा 

उल्लेख भए अनुसार हाट बजार र्ा पसलमा सोही अनुसतचमा भएको व्यर्थिा अनुसार बहाल तबरौटी शलु्क 

लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 



 
 

११. पावकव ङ शुपक : निरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै सर्ारी साधनलाई पातका ङ सुतर्धा उपलब्ध िराए र्ापि 

अनुसूची (१०) बमोतजम पातका ङ शलु्क लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 

१२. टे्रवकङ्ग, कायोवकङ, क्यानोइङ्ग, बन्िी, िवम्पङ्ग, विपफ्लायर रयाफ्टीङ्ग शुपक:  

निरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र टे्रतकङ्ि, कायोतकङ, क्यानोइङ्ि, बन्जी जतम्पङ्ि, तजपफ्लायर रयाफ्टीङ्ि 

सेर्ा र्ा व्यर्साय संचालन िरेर्ापि अनुसूची (११) बमोतजमको शलु्क लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 

१३. सेिा शुपक, दस्तुर : निरपातलकाले तनमााण , संचालन र्ा व्यर्थिापन िरेका अनुसूची (१२) मा उतल्लतखि 

थिानीय पूर्ााधार र उपलब्ध िराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यर्थिा भए अनुसार शलु्क 

लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 

१४. पयवटन शुपक : निरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र प्रर्ेश िने पयाटकहरुबाट अनुसूची (१३) मा उतल्लतखि 

दरमा पयाटन शलु्क लिाइने र असुल उपर िररनेछ । िर, प्रदेश कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा 

व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोतह बमोतजम हुनेछ । 

१५. वनकासी करः निर क्षेत्रतभत्र उत्पादन ििा व्यार्सातयक कारोबार हुने उत्पातदि सामग्री ििा मालसामानहरु 

व्यार्सातयक प्रयोजनका लाति निर क्षेत्रबातहर तनकासी िदाा िराउँदा लाग्ने तनकासी दथिुर अनुसूची (१४) 

बमोतजम हुनेछ । उक्त तनकासी कर दथिुरका सन्दभामा संर्ीय ििा प्रादेतशक कानुनले अन्यिा व्यर्थिा िरे 

सोतह अनुसार हुनेछ । 

१६. कर छुट : यस ऐन बमोतजम कर तिने दातयत्र् भएका व्यतक्त र्ा संथिाहरुलाई कुनै पतन तकतसमको कर छुट 

तदइने छैन ।  

१७. यस ऐनमा उल्लेख नभएका कुनै पतन तर्र्षयका दररेटहरु ित्काल तनधाारण िनुापने भएमा सोही तर्र्षयसंि 

तमल्दोजुल्दो अको तर्र्षयको दररेट कायम िररनेछ ।  

१८. यस ऐनमा माति उल्लेतखि अनुसूचीहरुबाट संकलन हुन सक्ने रकम र यस निरपातलकालाई आ.र्.०७४।७५ 

मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने तनशिा ििा सशिा अनुदान समेिको तर्तनयोजन िना सतकने रकमको तर्र्रण 

अनुसूची (१५) मा उल्लेख िररएको छ । 

१९. कर तथा शुपक संकलन सम्बन्धी कायवविवध : यो ऐनमा भएको व्यर्थिा अनुसार कर ििा शलु्क संकलन 

सम्बन्धी कायातर्तध निरपातलकाले िोके अनुसार हुनेछ । 



 
 

अनुसूची - १ 

(दर्ा ३ संि सम्र्तन्धि) 

                              घरको मुपयांकन (आ.ि.२०७४।७५)  
ि.

स घरको वकवसम 

दर रु. प्रवत िगव 

वर्ट 

१ 

बाँसको बारबेर िरी माटोको तलउन िरेको / निरेको  र प्लातथटक/ 

खर/कका टपािाको छानो भएको  150 

२ 

इटँा/िुङ्िा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ तसमेन्टले बारबेर िरी 

प्लातथटक/खर/कका ट पािाको छाना लिाएको  265 
३ काठको र्र कका टपािाको छाना भएको  380 
४ कका टपािाको छानो भएको इटँा, िुङ्िा तसमेन्टको जोडाई भएको 510 
५ आर तस.तस. तसमेन्ट प्लाथटर भएको कका ट पािा र्ा िलान छानो भएको  625 

 

एकीकृत सम्पवि करको दर (आ.ि.२०७४।७५) 
 

ि.सं. वििरण एकीकृत सम्पवि कर (रु. मा) कैवर्यत 

१ रु. 1 देशख १ िाख सम्म 25.00   

२ रु. 1 िाख१ देशख २ िाख सम्म 50.00   

३ रु. 2 िाख 1  देशख 3 िाख सम्म 75.00   

४ रु. 3 िाख 1  देशख 4 िाख सम्म 100.00   

५ रु. 4 िाख 1  देशख 5  िाख सम्म 120.00   

६ रु. 5 िाख 1  देशख 6  िाख सम्म 140.00   

७ रु. 6 िाख 1 देशख 7  िाख सम्म 160.00   

८ रु. 7 िाख 1  देशख 8  िाख सम्म 175.00   

९ रु. 8 िाख 1 देशख 9  िाख सम्म 190.00   

१० रु. 9 िाख 1  देशख 10  िाख सम्म 200.00   

११ रु. 10 िाख 1  देशख 12 िाख सम्म 250.00   

१२ रु. 12 िाख 1  देशख 14  िाख सम्म 290.00   

१३ रु. 14 िाख 1  देशख 16 िाख सम्म 330.00   

१४ रु. 16 िाख 1 देशख 18 िाख सम्म 370.00   

१५ रु. 18 िाख 1 देशख 20 िाख सम्म 400.00   

१६ रु. 21 िाख 1 देशख २२ िाख सम्म 500.00   

१७ रु. 22 िाख 1 देशख 24  िाख सम्म 625.00   

१८ रु. 24 िाख 1 देशख 26 िाख सम्म 750.00   

१९ रु. 26 िाख 1 देशख 28  िाख सम्म 875.00   

२० रु. 28 िाख 1 देशख 30 िाख सम्म 1000.00   



 
 

ि.सं. वििरण एकीकृत सम्पवि कर (रु. मा) कैवर्यत 

२१ रु. 3० िाख 1 देशख 34  िाख सम्म 1200.00   

२२ रु. 34 िाख 1 देशख 38  िाख सम्म 1650.00   

२३ रु. 38 िाख 1  देशख 42 िाख सम्म 2100.00   

२४ रु. 42 िाख 1  देशख 46  िाख सम्म 2550.00   

२५ रु. 46 िाख 1 देशख 50  िाख सम्म 3000.00   

२६ रु. 50 िाख 1 देशख 60  िाख सम्म 3500.00   

२७ रु. 60 िाख 1  देशख 70  िाख सम्म 5125.00   

२८ रु. 70 िाख 1 देशख 80  िाख सम्म 6775.00   

२९ रु. 80 िाख 1 देशख 90  िाख सम्म 8425.00   

३० रु. 90 िाख १ देशख 1 करोड सम्म 10000.00   

३१ रु.१ करोड १ देशख १ करोड ५० िाख सम्म 25000.00   

३२ रु.१ करोड पचास िाख १ देशख २ करोड सम्म 30000.00   

३३ रु.२ करोड १ देशख २ करोड ५० िाख सम्म 35000.00   

३४ रु.२ करोड ५० िाख १ देखी ३ करोड सम्म 40000.00   

३५ रु. ३ करोड १ देखी ३ करोड ५० िाख सम्म 45000.00   

३६ रु. ३ करोड ५० िाख १ देखी ४ करोड सम्म 50000.00   

३७ रु. ४ करोड १ देखी ४ करोड पचास िाख सम्म 55000.00   

३८ रु. 4 करोड ५० िाख १ देशख 5 करोड सम्म 60000.00   

३९ रु. 5 करोड 1 देशख मालथ भए 2 रुपँर्या प्रलतहजारका दरिे एफककृत सम्पती कर िाग्ने 
अनुसूची - २ 

(दर्ा ३ संि सम्र्तन्धि) 

क्र.सं. 
वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ मािपोत दर       

  क. २० रोपनी सम्म 100.00 100.00   

  ख. २१ देशख ५० रोपनी सम्म 5.00 6.00 प्रलत रोपनी  
  ग. ५० रोपनी भन्दा माथी  6.00 7.00 प्रलत रोपनी  

अनुसूची - ३ 

(दर्ा ४ संि सम्र्तन्धि) 

क्र.सं. 
वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ घर बहाि कर  १% १.5%  

 

 



 
 

अनुसूची - ४ 

(दर्ा ५ संि सम्र्तन्धि) 

क्र. सं. फववरण २०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

२०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

  व्र्यवसार्य कर     
 

१  चरुोट, लभलडर्यो, क्र्यासेट ररकडयर तथा प्िेर्यर 
आददको थोक तथा खुद्रा व्र्यापारमा 

800.00 800.00   

२ रक्सी लडिर 3000.00 4000.00   

३ ज्वेिरी       

  क) ज्वेिरी ठूिो 5000.00 5000.00   

  ख) ज्वेिरी पसि सानो 3000.00 3000.00   

४ लनमायण सामग्री बेच्ने पसि 3000.00 3500.00   

५  कम्प्र्यटुर फवद्यतु सामान, क्र्यामेरा, टेलि लभजन, 

रेलडर्यो, कापेट, पेट्रोलिर्यम पदाथयजस्ता बस्तकुो 
थोक तथा खुद्रा व्र्यापारमा  

1000.00 1000.00   

६  दैलनक उपभोगका खाद्य पदाथय सतुी कपडा 
आददको थोक तथा खुद्रा व्र्यापारमा  

      

  क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर 
सम्पलत भएको) 

2000.00 2000.00   

  ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत 
भएको) 

1000.00 1000.00   

  ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत 
भएको) 

500.00 500.00   

७ कृफि जन्र्य वस्तकुो थोक तथा खुद्रा व्र्यापारमा        

  क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर 
सम्पलत भएको) 

2000.00 2000.00   

  ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत 
भएको) 

1000.00 1000.00   

  ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत 
भएको) 

500.00 500.00   

८ सवारी साधन फवके्रता       

  क. मोटरसाइकि सोरुम 1000.00 2000.00   

  ख. गाडी सोरुम   5000.00   

९ फविेिज्ञ परामिय तथा अन्र्य व्र्यवसाफर्यक सेवा       

  क. शचफकत्सक 1500.00 1500.00   

  ख. कफवराज 1500.00 1500.00   

  ग. इशिनीर्यर 1500.00 1500.00   

  घ. काननु व्र्यवसार्यी 1500.00 1500.00   

  ङ िेखापरीक्षक 1500.00 1500.00   

  च. दन्तशचफकत्सक 1500.00 1500.00   

  छ. कम्प्र्यटुर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर 1500.00 1500.00   



 
 

क्र. सं. फववरण २०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

२०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

  ज.बीमा एजेन्ट 1500.00 1500.00   

  झ. सभेर्यर 1500.00 1500.00   

  ञ. अनवुादक 1500.00 1500.00   

  ट. पिशुचफकत्सक 1500.00 1500.00   

  ठ.सेर्यर दिाि 1500.00 1500.00   

१० लनमायण व्र्यवसार्यी       

  क) नगरपालिकामा प्रधान कार्यायिर्य भएको 3000.00 3000.00   

  ख) नगरपालिकामा प्रधान कार्यायिर्य नभएको 2000.00 5000.00   

११ उत्पादनमूिक उद्योग       

   क. कोरा माि वा अधयप्रिोलधत माि वा खेर 
गइरहेको माि सामानहरुको वा अन्र्य माि 
सामान प्रर्योग वा प्रिोधन गरी मािसामान 
उत्पादन गने उद्योग व्र्यवसार्यमा 

2000.00 2000.00   

१२ उजायमिुक उद्योग       

  क.  जिस्रोत, वार्य,ु सौर्ययिशि, कोइिा, प्राकृलतक 
तेि, ग्र्यास, वार्योग्र्यास तथा अन्र्य स्रोतहरुबाट 
उजाय पैदा गने उद्योग व्र्यवसार्यमा 

2000.00 2000.00   

१३ कृिी तथा बन्र्यजन्र्य उद्योग       

  क. मूितः कृिी वा बन पैदावरमा आधाररत 
उद्योग व्र्यवसार्यमा 

1500.00 1500.00   

१४ खलनज उद्योग       

  क. खलनज उत्खनन ्वा प्रिोधन गने उद्योग 
व्र्यवसार्यमा 

1500.00 2000.00   

१५ होटि व्र्यवसार्य       

  क. ठूिा 3000.00 3500.00   

  ख. मझौिा 2000.00 2000.00   

  ग. साना शचर्या नास्ता हल्का पेर्य पदाथय 500.00 1000.00   

  घ. साना शचर्या चमेना घमु्ती कटगरा   200.00   

१६ पर्ययटन उद्योग       

  क.पर्ययटन, आवास, मोटेि, होटेि, रेषु्टरा,ँ ररसोटय, 
ट्राभल्स एजेन्सी, स्कीइङ, ग्िाइशण्डङ, वाटर 
र् र्याशटटङ, पोनी टे्रफकङ, पदर्यात्रा, हटएर्यर 

ब्र्यािलुनङ, प्र्यारा सेलिङ, गल्िकोसय, पोिो, 
अश्वरोहण, होम-स्टे (घरबास) आदद उद्योग 
व्र्यवसार्यमा 

2000.00 2000.00   

१७ सेवा उद्योग       

  क. छापाखाना, शजलनङ तथा बेलिङ व्र्यवसार्य, 

सावयजलनक पररवहन व्र्यवसार्य, िोटोग्रािी, 
प्रर्योगिािा, हवाई सेवा, िीत भण्डार आदद 
उद्योग व्र्यवसार्यमा  

1000.00 2000.00   



 
 

क्र. सं. फववरण २०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

२०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१८ लमि कुटानी पेिानी फपसानी प्रलत अश्विशि 200.00 300.00   

१९ लनमायण उद्योग       

  क. सडक, पिु, रोपवे, टनेि, ट्रलिबस, टिाइङ 
बृज तथा औधोलगक,व्र्यापाररक एवं आवास 
कम्प्िेक्स आदद लनमायण गरी सञ्चािन गने 
उद्योग व्र्यवसार्यमा  

1000.00 2000.00   

२० सञ्चार सेवा       

  क. लनजी के्षत्रको हिुाक सेवा 500.00 500.00   

  ख. लनजी क्षेत्रको  टेलििोन, टर्याक्स सेवा, 
िोटोकपी, मोवाइि िोन, आइ.एस्.डी. 
एस.्टी.डी, इमेि, रेलडर्यो पेशजङ अदद 

500.00 500.00   

  ग. कुररर्यर सेवा 500.00 500.00   

  घ. छपाई तथा प्रकािन 1000.00 2000.00   

२१ लबत्तीर्य सेवा       

  क. नेपाि सरकारको पूणय स्वालमत्वमा रहेको 
बाहेकका आलथयक कारोबार गने वाशणज्र्य बैँक 

      

  वगय क 15000.00 15000.00   

  वगय ख 10000.00 10000.00   

  वगय ग 5000.00 5000.00   

  ख. आलथयक कारोबार गने फवत्तीर्य कम्पनीको 
मखु्र्य कार्यायिर्य 

5000.00 5000.00   

  ग. फवत्तीर्य कम्पनी िाखा कार्यायिर्य 1500.00 5000.00   

  घ. बीमा कम्पनी 5000.00 5000.00   

  ङ फवदेिी मदु्रा सटही दर 1000.00 1000.00   

  च. लधतोपत्र कारोबार 1000.00 1000.00   

  छ. सहकारी बैँक  1000.00 1000.00   

२२ स्वास््र्य सेवा       

  क. गैर सरकारी अस्पताि 5000.00 5000.00   

  ख. नलसयङ्ग होम 5000.00 5000.00   

  ग. शक्िलनक तथा ल्र्याव 1500.00 1500.00   

२३ शिक्षा सेवा       

  क. लनजी क्षेत्रका स्कुि, क्र्याम्पस, फवश्वफवद्यािर्य       

   फवश्वफवद्यािर्य 1000.00 5000.00   

   क्र्याम्पस 750.00 3000.00   

   स्कुि, 500.00 2500.00   

  ख. तालिम तथा अध्र्यर्यन केन्द्र 1000.00 1000.00   

  ग. तालिम, कम्प्र्यटुर तथा भािा प्रशिक्षण 
संस्था 

1000.00 1000.00   

२४ ममयत संभार सेवा       

  क. हेभी इशक्वपमेन्ट, बस, ट्रक, कार 1500.00 1500.00   



 
 

क्र. सं. फववरण २०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

२०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

  ख. मोटरसाइकि, टेम्पो, साइकि ममयत 
कारखाना 

  1500.00   

  ग. रेलडर्यो फट.भी., घडी, पे्रिर कुकर, फहटर, 

टेलििोन सेट, फवद्यतु सामाग्री ममयत केन्द्र 

500.00 500.00   

२५ अन्र्य सेवा       

  क. फवज्ञापन सेवा 1000.00 1000.00   

  ख. बैदेशिक रोजगार सेवा  5000.00 5000.00   

  ग. स्वेदेिी रोजगार सेवा 500.00 500.00   

  घ. सेके्रटररर्यि सेवा 1000.00 1000.00   

२६ हाउशजङ कम्पनी तथा घरजग्गा खररद लबक्री 
–ररर्यि स्टेट) 

1000.00 5000.00   

२७ ब्रू्यटीपाियर,केि श्रृगांर,ड्राईशक्िनसय, िोटो 
स्टूलडर्यो लसिाई आदद । 

500.00 750.00   

२८ साईनबोडय बनाउने पेशन्टङ्ग सेवा 500.00 500.00   

२९ पि ुबधिािा 500.00 500.00   

३० मास ुलबके्रता 500.00 500.00   

३१ िूि र लबरुवा लबके्रता 500.00 500.00   

३२ पिु हाउस 500.00 1000.00   

३३ खोटो व्र्यवसार्यी 500.00 500.00   

३४ लससा, प्िाइउड फवके्रता 500.00 1000.00   

३५ भाँडाकँुडा  लबके्रता 500.00 1000.00   

३६ शस्टि,काठ,िलनयचर लबके्रता 500.00 1500.00   

३७ खेिौना,उपहार (लगटट) लबके्रता 500.00 1000.00   

३८ केविु नेटवफकय ङ्ग (वाफियक व्र्यवसार्य िलु्क) 7000.00 7000.00   

३९ मनोरिन कर 
   

 
चिशचत्र व्र्यवसार्य 

   

 
लमलन मेिा 

   

 
जात्रा  

   

३९ फवक्रीकर    

सामग्री उत्पादक तथा सेवा फवतरकिे आटनो उत्पादन वा सेवा फवक्री गरेबापत लनजको मालसक फवक्रीको आधारमा 
नगरपालिकाको कार्यायिर्यिाई बझुाउनपुने कर (र्यो कर व्र्यवसार्य दताय गरेबापतको होइन, व्र्यवसार्य दताय कर छुटै्ट हनु्छ) 

  क. केवि टेलिलभजन सेवा प्रदार्यक (प्वाइण्ट 
फवतरणका आधारमा) 

  3.00 प्रलत प्वाइण्ट 
प्रलत मफहना 

  ख. इन्टरनेट सेवा प्रदार्यक संस्था (प्वाइण्ट 
फवतरणका आधारमा) 

  20.00 प्रलत प्वाइण्ट 

प्रलत मफहना 
 ग. तर्यारी शचर्या उत्पादक (खुद फवक्रीका 

आधारमा) 
   

      अगायलनक शचर्या   १.00 प्रलत केजी 
      शचर्या उद्योगबाट उत्पाददत अगायलनक 

बाहेकका तर्यारी शचर्या 
  1.00 प्रलत केजी 



 
 

क्र. सं. फववरण २०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

२०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

  घ. शचज, छुपी तथा शघउ उत्पादक संस्थाहरु 

(खुद फवक्रीका आधारमा) 

  0.50 प्रलत केजी 

  ङ. पानी उत्पादन तथा प्रिोधन गरी फवक्री 
फवतरण गने 

  0.20 प्रलतलिटर 

४० परामिय सेवा   2500.00   

४१ दूग्ध शचस्र्यान केन्द्र       

     साना   1500.00   

     मझौिा   2000.00   

     ठूिा   3000.00   

४२ शचर्या प्र्याकेशजङ उद्योग   2000.00   

४३ अन्र्य व्र्यवसार्य   2000   

 

अनुसूची - ५ 

(दर्ा ४ संि सम्र्तन्धि) 

िवडिुटी 

१. प्रचतलि कानूनले तनरे्षध िरेको बाहेक जतडर्टुीहरु र्नबाट संकलन िना चाहनेले सम्बतन्धि तनकायबाट अनुमति 

तलनका लाति र्न तनयमार्ली, २०५१ को अनुसूची ३ मा उल्लेतखि दररेटमा तसर्ाररस दथिुर बुझाउनु पनेछ । 

अनुसूची - ६ 

(दर्ा ७ संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. वििरण 
आ.ि. २०७३/७४ को स्िीकृत 

दर 

आ.ि. २०७४/७५ को 

प्रस्तावित दर 

 

१ सिारी साधन कर प्रति सर्ारी साधन   

    दिाा       नतर्करण दिाा       नतर्करण बातर्षाक 

  क. बस ट्रक लरी र हभेी िाडी  300 150 300   150 बातर्षाक 

  ख. भाडाका कार तजपमा  200 100 200  100 बातर्षाक 

  ि. भाडाका तमनीबस  300 100 300   100 बातर्षाक 

  र्. तनतज कार टेम्पो तमतनबस  200 100 200   100 बातर्षाक 

  ङ. थकुटर, मोटरसाइकल  100 50 100    50 बातर्षाक 

  च. ठेलािाडा, ररक्सा 50 25 50 25 बातर्षाक 

 

अनुसूची - ७ 

(दर्ा ८ संि सम्र्तन्धि) 

क्र.सं. फववरण 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

२०७४/७५ को 
प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ फवज्ञापन कर       

  क. होलडयङबोड ६X६ िुट सावयजालनक स्थि        



 
 

क्र.सं. फववरण 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

२०७४/७५ को 
प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

  
१. बजार क्षेत्र (फिक्कि, लतनघरे, हकय टे, कन्र्याम, 

पिपुलतनगर) 
700.00 700.00 

बाफियक रु 

   २. अन्र्य क्षेत्र 500.00 500.00   

  ख. होलडयङबोड ६X६ िुट भन्दा ठुिो सावयजलनक स्थि       

  १. बजार क्षेत्र (फिक्कि, लतनघरे, हकय टे, कन्र्याम) 1500.00 1500.00 बाफियक रु  

   २. अन्र्य क्षेत्र 1000.00 1000.00   

 

अनुसूची - ८ 

(दर्ा ९ संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. वििरण 

आ.ि. 

२०७३/७४ को 

स्िीकृत दर 

आ.ि. 

२०७४/७५ को 

प्रस्तावित दर 

कैवर्यत 

१ 

लसनेमाहि, लभलडर्योहि, साँस्कृलतक 
प्रदियनहि, लथएटर संगीत, मनोरिन 
प्रदियन स्थि, ऐलतहालसक स्थि, 
परुाताशत्वक स्थि एवम ्धालमयक 
महत्वका सम्पदाहरुको प्रवेि िलु्कमा 

  ३ प्रलतित 

  

  

तर ऐलतहालसक स्थि, परुाताशत्वक स्थि एवम ्धालमयक महत्वका सम्पदाहरु प्रवेि गदाय नेपािी 
नागररकहरुिाई र्यस बमोशजमको िलु्क लिइने छैन । 

 २ जाद,ु सकय स, चटक आददमा  रु. ३००.00 प्रलतददन 

 

अनुसूची - ९ 

(दर्ा १० संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. 
२०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत 

दर 

कैफिर्यत 

१ 
बहाि लबटौरी (िम्बाइ ५' चौडाई ५' िूट 
भएको ठाउँका िालग वाफियक रुपमा) 

300.00 500.00 
मालसक 

साप्तावहक हाटबिार कर दररेट 

ि.सं. वििरण 

दर रु मा 

कैवर्यत आ ि 

०७३/०७४ 

आ ि 

०७४/०७५ 

आ ि 

०७५/०७६ 

१ कपडा दोकान         



 
 

ि.सं. वििरण 

दर रु मा 

कैवर्यत आ ि 

०७३/०७४ 

आ ि 

०७४/०७५ 

आ ि 

०७५/०७६ 

क) ठूला दोकान ५५ ५५     

ख) मझौला दोकान ३५ ३५     

ि) साना दोकान २५ २५     

२ मसला वकराना पसल         

क) ठूला ५५ ५५     

ख) मझौला ३५ ३५     

ि) साना २५ २५     

३ कस्मेवटक पसल ३५ ३५     

४ सब्िी पसल         

क) ठूला ५५ ५५     

ख) मझौला ३५ ३५     

ि) साना २५ २५     

५ इलेक्ट्रोवनक पसल          

क) ठूला ३५ ३५     

ख) साना २५ २५     

६ चना चटपटे ३० ३०     

७ वचया पसल / नास्ता         

क) ठूला ५५ ५५     

ख) साना १५ १५     

८ प्लावस्टक सामग्री िेलौना         

क) प्लातथटक सामग्री २५ २५     

९ िधशाला         

क) व्यर्तथिि र्धशाला २५० २५०     

ख) अन्य र्धशाला १५० १५०     

१० डोको, मान्रो, डोरी र नाम्लो          

क) ठूलो २५ २५     

ख) सानो १५ १५     

११ बरर्,ररयल         

क बरर् ििा ररयल १५ १५     

१२ र्लामको औिार सामग्री         

क र्लामको सामग्री २५ २५     

१३ सूतीिन्य िस्तु         



 
 

ि.सं. वििरण 

दर रु मा 

कैवर्यत आ ि 

०७३/०७४ 

आ ि 

०७४/०७५ 

आ ि 

०७५/०७६ 

क मचाा, सूिीजन्य बथिु २५ २५     

१४ इन्डीयन गाडीमा सामान बेच्ने         

क साबुन २५ २५     

१५ िुिा/ चप्पल अवद         

क ठूला पसल ५५ ५५     

१६ िुिा/ चप्पल ममवत कायव         

क जुत्ता/चप्पल ममाि (मोची) २० २०     

१७ पान पसल दर         

क पान पसल २० २०     

१८ छाता लाइट आवद ममवत कायव         

क छािा लाइट ममाि २५ २५     

            

१९ चटक  देिाउने         

क) चटक दथिुर २५ २५     

२० ग्रह औठी वबिी          

क औठी पसल २५ २५     

२१ पूिा सामग्रीहरु         

क) पूजा सामग्री २५ २५     

२२ माटाका सामग्री दर         

क) माटाका सामग्री दथिुर ५५ ५५     

२३ भाडााँकुडााँका सामग्रीहरु दर         

क) भाडाँकुडाँका सामग्री दथिुर ५५ ५५     

२४ पशु/पंछी/घोडा         

क पश/ुपंछी/र्ोडा १५/१०/३५ १५/१०/३५     

ख) बंिुर प्रिीिोटा  १५ १५     

२५ िवडबुवट दर         

क) जतडबुतट पसल १५ १५     

२६ र्लरु्ल पसल दर         

क) ठूला ५५ ५५     

ख) अन्य २५ २५     

२७ 

मावनसले बोकेर डुलाएर बेच्ने 

िस्तुहरु प्रवतव्यवक्त  २५ २५     



 
 

ि.सं. वििरण 

दर रु मा 

कैवर्यत आ ि 

०७३/०७४ 

आ ि 

०७४/०७५ 

आ ि 

०७५/०७६ 

२८ अन्य २५ २५     

 

१) माति उल्लेतखि संसोतधि दररेटहरु शातन्िबजार, समालबुङ, पशपुतिनिर र िोखेमा लाग्ने साप्तातहक 
हाटबजारमा मात्र लािु हुनेछ । 

२) िपतसलमा उल्लेतखि साप्तातहक हाटबजारहरुको सेर्ाशलु्क ठेक्कापट्टाद्वारा संकलन िना आ.र्. 
२०७४/७५ को लाति िपतसल अनुसारको र्ातर्षाक न्यूनिम ठेक्का रकम तनधाारण िररएको छ । 

ि.सं. साप्तावहक हाटबिारको नाम, ठेगाना न्यूनतम ठेका रकम (रु. मा)  कैवर्यत 

१ शातन्िबजार, समालबुङ ३०,०००/- 

ठेक्कापट्टामा लाग्ने 

करहरु बाहके 

२ पशपुतिनिर १,५०,०००/- 

३ िोखे १५,०००/- 

४ कटुसे, लक्ष्मीपुर ३५,०००/- 

 

अनुसूची - १० 

(दर्ा ११ संि सम्र्तन्धि) 

 
निरपातलकाले तनधाारण िरेको पातका ङ थिलमा पातका ङ िदाा लाग्न ेशलु्क प्रतिर्ण्टा 

ि.

सं सिारी साधनको वकवसम 

पावकव ङ शुपक 

(आ.ि.०७४।७५)  कैवर्यत 

१ हभेी इतक्र्पमेण्ट (डोजर, लोडर, इथकाभेटर आतद) 40.00   

२ नीतज ििा भाडाका ट्रक, ट्याक्टर 30.00   

३ 

नीतज ििा भाडाका बस, तपक अप, तमनी बस, ट्याक्सी, भ्यान 

आतद) 
25.00 

  

४ नीतज ििा भाडाका कार, ट्याम्पो 15.00   

५ मोटरसाइकल 10.00   

  

आ.र्. ०७४/७५ को लाति ठेक्कापट्टाद्वारा सेर्ाशलु्क संकलन िना न्यूनिम ठेक्का रकम 

अंक रु. २,००,०००/- (अक्षरेपी दईु लाख मात्र)   

 
पावकव ङ के्षत्र 

  

 

• तर्क्कल बजार, तर्क्कल चोकदेतख दतक्षण शातन्िचोकसम्म उत्तर तर्द्युि प्रातधकरणको 

िेटछेउसम्म 

 
• तर्क्कल बजार, तर्क्कल चोकदेतख पशुपतिनिर जाने बाटोको तर्क्कल खोल्सा सम्मको 

 
• पशपुतिनिर बजार क्षेत्र  (तनमााणाधीन बसपाका देतख र्ाटकसम्म) 

 

 
• िीनर्रे बजारक्षेत्र (दगू्ध तचथयान केन्र देतख पूण्य थमाररका रहकेो सामदुातयक भर्नसम्म) 

 



 
 

अनुसूची - ११ 

(दर्ा १२ संि सम्र्तन्धि) 

× 

................................. 

 

 

अनुसूची - १२ 

(दर्ा १३ संि सम्र्तन्धि) 

क) वसर्ाररस दस्तुर तर्व  

ि.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 
कैवर्यत 

१ क) तर्देश जानको लाति कािजी प्रमाणीकरण दथिुर 

प्रति तसर्ाररस 

700.00 700.00   

२ ख) अन्य तसर्ाररस 100.00 300.00   

३      अ) व्यतक्तिि 150.00 150.00   

४     आ) संथिािि 500.00 500.00   

५ ि) पेट्रोल पम्प इजाजि पत्र तसर्ाररस दथिुर 6000.00 6000.00   

६ र्) िैसस दिाा तसर्ाररस दिाा 1000.00 1000.00   

७ ङ) उपभोक्ता सतमतिको खािा खोल्दाको प्रमातणि 

तसर्ाररस दथिुर 

300.00 300.00   

८ च) संर् संथिा, उपभोक्ता सतमतिको खािाबन्द 

तसर्ाररस दथिुर 

300.00 300.00   

९ गैसस निीकरण दस्तुर       

१० क) आतिाक र्र्षाको आतश्वन मसान्ि सम्मका लाति 500.00 500.00   

११ ख) कातिाक मतहनादेतख सोतह आ.र्.को अन्त्य सम्म 

िप शलु्क 

300.00 300.00   

१२ ि) आतिाक र्र्षा समाप्त भएपतछ प्रत्येक आ.र्.को िप 

शलु्क 

500.00 500.00   

१३ र्) संथिाको तर्धान संसोधन तसर्ाररस शलु्क 1000.00 1000.00   

१४ पदपूवतवका लावग परीक्षा दस्तुर तथा र्ारम शुपक 

(लोक सेिा आयोगको वनयमानुसार) 

      

१५ क) अतधकृि थिर 900.00 900.00   

१६ ख) सहायक थिर पाँचौ 500.00 500.00   

१७ ि) सहायक थिर चौिो 400.00 400.00   

१८ इिाित पत्रको दताव तथा निीकरण शुपक       

१९ क) "र्" र्िा दिााको इजाजि पत्र दथिुर 1500.00 1800.00   



 
 

ि.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 
कैवर्यत 

२० ख) "र्" र्िा नयाँ दिााको इजाजि पत्र थिानीय 

तर्कास दथिुर 

4000.00 4000.00   

२१ ि) "र्" र्िा इजाजि पत्रको प्रमातणि प्रतितलपी दथिुर 500.00 500.00   

२२ र्) "र्" र्िा इजाजि पत्र चालु आ.र्. को आतश्वन 

मसान्िसम्मको नतर्करण बापि 

1200.00 1200.00   

२३ ङ) "र् र्िा इजाजि पत्रको कातिाक मतहनादेतख चैत्र 

मतहना सम्मको लाति  नर्ीकरण बापि िप दथिुर 

2500.00 2500.00   

२४ च) "र्" र्िाको तनमााण व्यर्साय इजाजि पत्र       

२५      नामसारी बापि 2500.00 2500.00   

२६     इजाजि पत्रको नाम पररर्िान बापि 1500.00 1500.00   

२७      ठाउँसारी बापि 2500.00 2500.00   

२८ डुङ्गा, तुईन दताव तथा निीकरण दस्तुर       

२९ क) डुङ्िा चलाउने अनुमति पत्र दिाा शलु्क ( एक 

थिानको)  

1000.00 1000.00   

३० ख) डुङ्िा चलाउने अनुमति पत्र नर्ीकरण शलु्क 

र्ातर्षाक (आतश्वन सम्म) 

700.00 700.00   

३१ ि) डुङ्िा चलाउने अनुमति पत्र नतर्करण शलु्क ( 

आतश्वन पतछको) 

1000.00 1000.00   

३२ अन्य दस्तुर       

३३ क) निर दररेटको प्रतितलपी उिार दथिुर 500.00 500.00   

३४ ख) निर पाश्वातचत्र प्रति पुथिक िान 500.00 500.00   

३५ र्) तनतिि थिानको कोर्ष प्रमातणि शलु्क 50.00 50.00   

३६ अतन्िम लेखापरीक्षणको लाति तनर्ेदन दिाा शलु्क 300.00 300.00   

३७  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोविम नगर 

कायवपावलकाले उपलब्ध गराउने सचूनाको हकमा 

दर्ा ८ बमोविम दस्तुर लागतको आधारमा 

      

 
    क) प्रति पषृ्ठ 5.00 5.00   

     ख) प्रति तसडी 50.00 100.00   

३८ निर कायापातलका र्ा निर सभाले पाररि िरेको ऐन 

कानुन, कायातर्तध तर्तनयम प्रतिपषृ्ठ 

5.00 5.00   

  वसर्ाररस दस्तुर प्रवतगोटा प्रवतपटक       

39 नािररकिा तसर्ाररस       

  (क) र्ंशज 200.00 200.00   

  (ख) अंिीकृि 300.00 300.00   



 
 

ि.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 
कैवर्यत 

  (ि) र्ैर्ातहक अंिीकृि 300.00 300.00   

  (र्) नािररकिा प्रतितलतप तसर्ाररस 150.00 150.00   

40 नाम, िर संशोधन÷नार्ालक तसर्ाररस 150.00 150.00   

41 नािा प्रमातणि 150.00 200.00   

४२ नािा प्रमातणि अङ्ग्रेजीमा 300.00 300.00   

४३ र्रजग्िा नामसारी तसर्ाररस   300.00   

४४ जग्िा रतजिशेन तसर्ाररस र्रबाटो प्रमातणि 300.00 300.00   

४५ जन्मतमति प्रमातणि       

  (क) २०३७ साल अिाडीको 400.00 400.00   

  (ख) २०३७ साल पछाडीको 200.00 200.00   

४६ तर्र्ाह दिाा प्रमातणि       

  (क) २०३७ साल अिाडीको तर्र्ाह र्ा अतर्र्ातहि 

प्रमातणि 

400.00 400.00   

  (ख) २०३७ साल पछाडीको 200.00 200.00   

४७ मतृ्यु दिाा प्रमातणि 100.00 200.00   

४८ चाररतत्रक प्रमाणपत्रको तसर्ाररस 300.00 300.00   

४९ सम्बन्ध तर्च्छेद प्रमातणि 300.00 300.00   

५० नरबिी ििा छुट जग्िा दिाा 1500.00 1500.00   

५१ चारतकल्ला प्रमातणि प्रिी तकत्ता       
 

 (क) मोटर बाटोले छुने (बाटोको लिि कट्टा सतहि 

तसर्ाररस लेख्ने) 

200.00 300.00   

   (ख) मोटर बाटोले नछुने 100.00 150.00   

52 पररर्ार कायम तसर्ाररस 300.00 300.00   

५३ बाटो प्रमातणि तसर्ाररस 300.00 400.00   

५४ उद्यम व्यर्साय सञ्चालन दिाा तसर्ारीस 300.00 300.00   

५५ तर्द्युि टेतलर्ोन तसर्ाररस       
 

 (क) सामान्य (र्र ििा सार्ाजतनक प्रयोजन) 100.00 100.00   

   (ख) व्यर्सायीक र्रेलु उद्योि 300.00 300.00   

   (ि) ठूला उद्योि 500.00 700.00   

56 अपुिाली तसर्ाररस 1500.00 1500.00   

५७ र्ैदेतशक रोजिारको तसर्ाररस 300.00 300.00   

५८ थर्देशी पेन्सन पट्टाको तसर्ाररस 300.00 300.00   

५९ तर्देशी पेन्सन पट्टाको तसर्ाररस 500.00 500.00   



 
 

ि.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 
कैवर्यत 

६० मोही लिि कट्टा तसर्ाररस 500.00 500.00   

६१ अंग्रेजीमा तसर्ाररस 300.00 300.00   

६२ तर्तर्ध तसर्ाररस 200.00 300.00   

६३ सर्ेयर (अतमन) सेर्ा शलु्क   
  

 
क) र्रनक्सा तनमााण थर्ीकृति प्रयोजनका लाति   700.00 प्रतिपटक 

  ख) अन्य प्रयोजन   1000.00 प्रतिपटक 

64 थिलिि सजातमन 300.00 500.00 प्रतिपटक 

६५ र्र कायम तसर्ाररस बैङ्तकङ प्रयोजन 0.00 500.00   

६६ अंग्रेजीमा नािा प्रमातणि ििा तसर्ाररसपत्र 300.00 300.00   

६७ सम्पतत्त÷र्ातर्षाक आय तसर्ाररस       
 

क. ५ लाख सम्म 300.00 300.00   

  ख. १० लाख सम्म 500.00 500.00   

  ि. ५० लाख सम्म 1000.00 1000.00   

  र्. १ करोड सम्म 1500.00 1500.00   

  ङ. १ करोड भन्दा मािी 0.02 प्रतिशि 0.02 प्रतिशि   

६8 तनर्ेदन दिाा 10.00 10.00 तटकट 
69 अंतशयार प्रमातणि तसर्ाररस दथिुर 300.00 300.00   

७० धनीपुजाामा र्र कायम तसर्ाररस दथिुर       

  क. ५ लाख सम्म 300.00 300.00   

  ख. १० लाख सम्म 400.00 400.00   

  ि. ५० लाख सम्म 700.00 700.00   

  र्. १ करोड सम्म 1500.00 2000.00   

  ङ. १ करोड भन्दा मािी 0.02 0.03 प्रतिशि 

७१ तिरोर्ारी तभत्रको रुख काट्ने तसर्ाररस दथिुर प्रिी 

रुख 

30.00 50.00 ३३" भन्दा 

र्टीको 

नपाइन े

र्डाले 

निरमा 

तसर्ाररस 

िनुापने 

  सामुदावयक िनबाट समुहबावहर वििी हुने 

काठको हकमा  

      

  क) साल जाि   10.00 प्रति क्यू 
तर्ट 



 
 

ि.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 
कैवर्यत 

  ख) अन्य जािको हकमा    5.00 प्रति क्यू 
तर्ट 

  ि) दाउराहरु   500.00 प्रति चट्टा 

(एक 

चट्टा=२० 

तर्टx५ 

तर्टx५ 

तर्ट) 

७२ बसाइ सरी जाँदा सामान लैजाने तसर्ाररस दथिुर 200.00 200.00   

७३ व्यर्साय बन्दको तसर्ाररस 300.00 300.00   

७४ हल भाडा दैतनक       

  क. न.पा. हल भुँइिला 1000.00 1000.00 प्रतितदन 
  ख. न.पा. हल मातिल्लो िला 1500.00 2000.00 प्रतितदन 
  ि. कन्याम र पञ्चकन्याको हल 500.00 500.00 प्रतितदन 
  र्. साउण्ड तसथटम 500.00 500.00 प्रतितदन 
  ङ. प्रोजेक्टर 500.00 500.00 प्रतितदन 
७५ तर्द्यालय दिाा तसर्ाररस       

  क. बालबातलका हरेचाह केन्र 3000.00 3000.00 िह िप हुने 

िरी कक्षा 

िपको 

अनुमिीको 

सीर्ारीस 

भएमा 

मातिल्लो 

िहको लाति 

िोकीएको  

िहिि 

शुल्कको 

र्रक रकम र 

कक्षा िपको 

रकम मात्र 

तलईने छ । 

  ख. तनतज तर्द्यालय दिाा तसर्ाररस  आधारभिू 4000.00 5000.00 
  ि. तनतज तर्द्यालय दिाा तसर्ाररस मा तर्  5000.00 7000.00 
  र्. प्रति कक्षा िप तसर्ारीस 500.00 750.00 

७६ अनुसुतच ७ प्रमातणि दथिुर 100.00 200.00   

७७ अनुसन्धान कायव       

  क. थर्देशी अनुसन्धानकिाा (निरपातलका तभत्रका 

बातसन्दा) 

  500.00 निरपातलका 

तभत्रको 



 
 

ि.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 
कैवर्यत 

  ख. थर्देशी अनुसन्धानकिाा (निरपातलका बातहरका 

बातसन्दा) 

  1500.00 तर्द्यािी 

अनुसन्धानक

िाा भएमा रु 

२००० तदइने 

  ि. तर्देशी अनुसन्धानकिाा (साका  मलुुकतभत्रका 

नािररक) 

  १०० डलर जंिल तभत्र 

प्रर्ेश िना 

नपाइने, र्न 

कमाचारीसँि 

समन्र्य 

िनुापन े

  र्. तर्देशी अनुसन्धानकिाा (साका  मलुुकभन्दा 

बातहरका नािररक) 

  
३०० डलर   

७८ कारोबारमा रकम उठाइतदएको सेर्ा शलु्क (कारोबार 

रकमको आधारमा) 

निरपातलकाले 
उठाइतदएबापि 

कारोबार रकमको 
१५ प्रतिशि 

  

निरपातलकाको 

उठाइतदएबापि 
कारोबार रकमको 
१२ प्रतिशि 

  

79 हालसम्म तनर्ेदन दिाा िदाा तलइदै आएको हुलाक 

तटकटको सट्टा रु १० निदै तलइ आम्दानी  बाँतधने छ । 

      

८० तर्ििदेतख संकलन िररँदै आएको दमकल सञ्चालन 

सेर्ा शलु्क प्रति तसर्ाररस प्रतिव्यतक्त प्रतिपटक रु. 

१०/- यिार्ि नै रातखएको छ । 

   

 

ख) पूवायधार उपर्योग करको दररेट 

क्र.सं. वििरण आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

कैवर्यत 

१ पटके सिारी कर (पूिावधार उपयोग कर)       

  क. लोडर, डोजर, रोलर लिायिका ठूला उपकरणहरु   100.00 प्रति सर्ारी साधन 

प्रतिपटक 

  ख.  तनजी ििा भाडाका ट्रयाक्टर, ट्रक   50.00 प्रति सर्ारी साधन 

प्रतिपटक 

  ि. तनतज ििा भाडाका बस, तपकअप 30.00 30.00 प्रति सर्ारी साधन 

प्रतिपटक 

  र्. तमतनबस, ट्याक्सी, भ्यान 25.00 25.00 प्रति सर्ारी साधन 

प्रतिपटक 

  ङ. तनतज ििा भाडाका कार टेम्पो  20.00 20.00 प्रति सर्ारी साधन 

प्रतिपटक 

तर्िेशी सर्वरी सवधनको हकमव मवथी उल्लेतखि सर्वरी सवधनको िरमव थप ५० प्रतिशि शुल्क लवग्ने छ । 

 

 



 
 

 
 
 

पूवायधार उपर्योग कर (पटके सवारी कर) संकिन गनय कर िगाउन ेसडकहरु र न्रू्यनतम वाफियक ठेक्का रकम 
अंकको फववरण (आ.व. २०७४/७५ को िालग) 

क्र
.सं सडकको नाम वाफियक न्रू्यनतम रकम अंक 

कैफिर्यत 

१ तीनघरे जरेुभञ्ज्र्याङ, िाशन्तपरु सडक 15,000.00   

२ हकय टे रम्र्याङ सडक 25,000.00   

३ फिक्कि गफहरीगाउँ सडक 15,000.00   

४ फिक्कि पान्दम गोखे सडक 15,000.00   

५ फिक्कि गमु्बा मलिम जरेुभिर्याङ सडक 15,000.00   

६ फिक्कि गमु्बापथ जोगमाई नामसालिङ सडक 30,000.00   

 

१) घरभाडा तिय ः पिपुलतनगर बजारमा रहेको नगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको 
घरको दईु वियको न्रू्यनतम घरभाडा रु. १७५,०००/- लनधायरण गरर प्रचलित लनर्यम 
अनसुार संकिन गने लनणयर्य गररर्यो । 

 

ग) फवदेिी सवारी  साधनहरु नेपाि प्रवेि गदाय प्रवेि फवन्दमुा लिइने पटके सवारी प्रवेि 
िलु्क 

ि

.

स ं सिारी साधनको वििरण  

प्रवेि 
िलु्क दर कैफिर्यत 

१ हभेी इतक्र्पमेण्ट (डोजर, लोडर, इथकाभेटर आतद) 100.00 प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक 

२ नीतज ििा भाडाका ट्रक, ट्याक्टर 50.00   

३ 

नीतज ििा भाडाका बस, तपक अप, तमनी बस, 

ट्याक्सी, भ्यान आतद) 
30.00 

  

४ नीतज ििा भाडाका कार, ट्याम्पो 20.00   

 

तर्देशी सर्ारी साधनहरु नेपाल प्रर्ेश िदाा प्रर्ेशतर्न्दमुा तलइने प्रर्ेश शलु्क संकलन िने नाकाहरु पशपुतिनिर, 

मानेभञ्ज्याङ, छतब्बसे तनधाारण िने र पटके सर्ारी प्रर्ेश शलु्क ठेक्कापट्टाबाट संकलन िना न्यूनिम र्ातर्षाक ठेक्का 

अंक रकम रु. ३,००,०००/- (अक्षरेपी िीन लाख मात्र) तनधाारण िने तनणाय िररयो । 

 

घ) मावसक र्ोहोर मैला व्यिस्थापन शुपक 

आ ि ०७२/०७३ , ०७३/०७४ र ०७४\७५ का लावग 

s|=;++ वििरण b/ /]6 -dfl;s_ s}lkmot 

१ र्र १ िले ४ कोठासम्मको 



 
 

s|=;++ वििरण b/ /]6 -dfl;s_ s}lkmot 

२ र्र २ िले ११/१२ कोठासम्मको प्रति र्र प्रति र्र रु ५० । सािै पररर्ारको सखं्या 

अनुसार प्रति पररर्ार िप रु ५०। िप र ब्यबसाय र 

बास एकै थिानमा भएमा जुन बिी हुन्छ सोही 

अनुसार तलने, दोहोरो शुल्क नतलने । 

३ 

र्र ३ िले १६/१७ कोठासम्मको 

४ र्र ३ िले २० कोठासम्मको प्रलत तिा ५० प्रर्योग 
भएको 
तिाको 
मात्र 

५ र्र ३ िले भन्दा बिी िला भएको र्र  प्रलत तिा ५०   

६ पसल १ कोठाको साना तकराना पसल, ५०।00   

७ साना तकराना पसल १००।00   

८ तकराना होलसेल,रेडीमेड कपडा ठुलो तकराना 

कपडा पसल  
७५।00 

  

९ कथमेतटक्स, दरु् डेरी, साना तचया पसल १००।00   

१० कथमेतटक्स होलसेल पसल                     १००।00   

११ ब्यूतट पालार (सानो र ठूलो) १५०।00   

१२ तमठाई पसल १००।00   

१३ आईसक्रीम पालाार (सानो र ठूलो) १००।00   

१४ पाउरोटी उद्योि (सानो र ठूलो) ५०।00   

१५ पाउरोटी पसल २००।00   

१६ रेिुरेण्ट  २००।   

१७ होटल खाना नाथिा १००।00   

१८ रू्टर्ाि र्मू्िी ठेला १००।00   

१९ रू्टर्ाि मा मकैई, भक्का बेच्ने ७५ ।00   

२० रू्टर्ाि जूत्ता ममाि ििा पोतलस २५०.00   

२१ होटल÷लज (सानो र ठूलो)   १००।00   

२२ पान पसल १००।00   

२३ कोल्ड ड्रीङ्िस् (सानो र ठूलो) १००।00   

२४ मतदरा होलसेल पसल १५०।00   

२५ पेप्सी, कोका कोला तडल्र्लस्   १००।00   

२६ ग्यास तडलर १५०,२००,३००.00   

२७ अथपिाल (सानो, मझौला, ठूलो) अथपिाल 

जन्य र्ोहोरमैला बाहके 
५००।00 
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२८ तक्लतनक/ल्यार्/प्यािोलोजी (सानो, ठूलो) 

(अथपिाल जन्य र्ोहोरमैला बाहके) 
१००।00 

  

२९ और्षधी पसल (सानो, मझौला ठूलो) 
७५।00 

  

३० आयुर्ेतदक और्षधी पसल १५०।00   

३१ आयुर्ेतदक और्षधी पसल ल्याब र डाक्टर ७५।00   

३२ पशजुन्य और्षधी पसल (सानो, मझौला ठूलो) ७५।00   

३३ कृतर्षजन्य और्षधी पसल (सानो, मझौला ठूलो) ७५।00   

३४ होतमओपेतिक और्षधी पसल               २००।00   

३५ होतमओपेतिक और्षधी पसल, ल्याब र डाक्टर लनिलु्क    

३६ मठ, मतन्दर, मथजीि, चचा (सानो, मझौला र 

ठूलो) 
२००,५००।00 

  

३७ थकूल/बोडास (सानो, मझौला र ठूलो) २००,५००।00   

३८ थकूल बोडास (साना/ठूला) ३००।00   

३९ कलेज १००।00   

४० चाईल्ड केयर थकूल   १००।00   

४१ सैलुन (सानो र ठूलो) २००।00   

४२ सरकारी संर् संथिा नार्ा मुलक कायाालय मात्र ३००।00   

४३ बैंक २००।00   

४४ र्ाइनान्स कम्पनी २००।00   

४५ ईन्सुरेन्स कम्पनी ७५।00 , १२५।00   

४६ बचि ििा ऋण सहकारी संथिा (सानो, ठूलो) २००।00   

४७ संर्संथिा (एन.तज.ओ.) ५००।00   

४८ संर्संथिा (आई.एन.तज.ओ.) १००।00   

४९ मोटर साईकल ग्यारेज सानो १००।00   

५० मोटर साईकल ग्यारेज ठूलो      २००।00   

५१ मोटर ग्यारेज ५०।00   

५२ साईकल-ररक्सा ममाि केन्र ७५।00   

५३ साईकल तबक्री केन्र ३००।00   

५४ पेट्रोल पम्प ४००।00   

५५ पाटी प्यालेस १५०।00   

५६ फे्रस हाउस (मासु पसल) २००।00,३००।00   

५७ रािँा (मासु पसल)    २००।00,३००।00   

५८ बंिूर (मासु पसल) (सानो, ठूलो) २००।00,३००।00   
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५९ खसी (मासु पसल) (सानो, ठूलो)  २००।00,३००।00   

६० माछा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ३००।00   

६१ तससा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १००।00   

६२ छापा खाना (सानो, मझौला र ठूलो) ७५।00   

६३ पुथिक पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ७५।00   

६४ इथटेशनरी पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १५०।00, २००।00   

६५ हाडार्ेयर पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १००।00   

६६ भाँडा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ७५।00   

६७ एर्.एम. रेतडयो   ७५।00   

६८ पत्र–पतत्रका पसल ७५।00   

६९ टेतलतभजन ७५।00   

७० रेतडयो, टेतलतभजन, मोर्ाईल, कम्प्यूटर ममाि 

केन्र 
७५।00 

  

७१ रेतडयो, टेतलतभजन, मोर्ाईल, कम्प्यूटर तबक्री 

केन्र 
७५।00 

  

७२ र्डी ममाि केन्द ७५।00   

७३ र्डी पसल ७५।00   

७४ साईबर पसल (सानो र ठूलो) ७५।00   

७५ कम्यूतनकेशन ७५।00   

७६ ट्राभल एजेन्सी २००।00   

७७ मोटरसाईकल सोरुम २००।00   

७८ ट्याक्टर सोरुम २००।00   

७९ िाडी सोरुम (सानो र ठूलो) ७५।00   

८० सोलर पसल (सानो र ठूलो)   २००।00   

८१ र्लरू्ल पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १००।00   

८२ मेनपार्र १००।00   

८३ िरकारी पसल (सानो, मझौला ठूलो)  १००।00   

८४ आलू, प्याज होलसेल         ७५।00, १००।00   

८५ कपडा पसल (सानो, मझौला ठूलो) ७५.00 ,१००.00   

८६ रेतडमेट कपडा पसल (सानो, मझौला, ठूलो) १००।00   

८७ टेलसा (सानो, मझौला, ठूलो) १००।00   

८८ मेतसनरी सामान तबक्री केन्र (सानो र ठूलो) १००।00   

८९ मोटसाईकल पाटा पसल (सानो र ठूलो)   १००।00   

९० तर्तभन्न मोटरहरु तबक्री िने पसल १००।00   
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९१ िाडी को पाटास पसल (सानो र ठूलो)   १००।00   

९२ तट.तभ., फ्रीज पसल (सानो र ठूलो) १००।00   

९३ जूत्ता, चप्पल पसल (सानो, मझौला, ठूलो) १००।00   

९४ बूतकङ्ि काउन्टर ५००।00   

९५ तसनेमा हल २००।00   

९६ आल्मतूनयम पसल (होलसेल)   २००।00   

९७ आल्मतूनयम र्तनाचर केन्र ७५।00   

९८ सूनचाँदी पसल ७५।00   

९९ सूनचाँदी कारखान 150।00   

१०० र्तनाचर उद्योि (सानो र ठूलो) १००।00   

१०१ र्तनाचर पसल (सानो र ठूलो) १००।00   

१०२ िलृ उद्योि (सानो र ठूलो) ७५।00   

१०३ पानी उद्योि १००।00, १५०।00   

१०४ धान तमल उद्योि  (सानो र ठूलो) १५०।00   

१०५ चाउचाउ, भतुजया, दालमोठ उद्योि (सानो र 

ठूलो) 
१५०।00 

  

१०६ छाला जन्य उद्योि (सानो र ठूलो) १२५।00   

१०७ व्याि उद्योि (सानो र ठूलो)   १२५।00   

१०८ िोक्पा उद्योि (सानो र ठूलो) १००।00   

१०९ मैनर्त्ती उद्योि (सानो र ठूलो) १२५।00   

११० िलैंचा उद्योि (सानो र ठूलो)   १२५।00   

१११ कापी उद्योि (सानो र ठूलो) १२५।00   

११२ नसारी (सानो र ठूलो) १२५।00   

११३ काठ तमल (सानो र ठूलो) १२५।00   

११४ धान तमल (सानो र ठूलो) १२५।00   

११५ िेल पेल्ने तमल (सानो र ठूलो)    ७५।00   

११६ व्याि पसल १००।00   

११७ व्याि पसल (होलसेल) १००।00   

११८ कापेट िोक तबके्रिा पसल १००।00   

११९ मरुा सटही काउन्टर १००।00   

१२० तसप ििा िातलम केन्र २००।00   

१२१ सेतमनार हल (सानो र ठूलो)      ५०।00   

१२२ डान्स सेन्टर ५०।00   

१२३ संिीि साधना केन्र ७५।00   
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१२४ सेक्यूररटी अतर्स   ७५।00   

१२५ कन्सल्टेन्सी  ७५।00   

१२६ कम्प्यूटर इतिच्यूट ७५।00   

१२७ र्ोटो थटूतडयो १००।00   

१२८ र्ोटो ल्याब सेन्टर ३००।00   

१२९ कर्ाडी पसल (सानो र ठूलो) ७५।00   

१३० ररपेयररङ सेन्टर (सानो र ठूलो) ७५।00   

१३१ ड्राईतभङ सेन्टर ७५।00   

१३२ लेखापिी सेन्टर ७५।00   

१३३ कुखरुाको चल्ला र अण्डा तडलसा ७५।00   

१३४ फ्लके्स तप्रन्ट ७५।00   

१३५ आटा सेन्टर २०००।00   

१३६ साप्तातहक हाट बजार ३५००।00   

१३७ साप्तातहक कृतर्ष ििा पश ुहाट   २००।00   

१३८ ईटा तबक्री केन्र २००।00   

१३९ िुङ्िा, तिट्टी तबक्री केन्र १००।00   

१४० बस व्यर्सायी संर् १००।00   

१४१ ट्रक व्यर्सायी संर् १००।00   

१४२ ट्रयाक्टर व्यर्सायी संर् १००।00   

१४३ िुर्ानी सेर्ा (सानो र ठूलो) १००।00   

१४४ कुररयर सेर्ा १००।00   

१४५ क्लर् (सानो र ठूलो) २००।00   

१४६ टेन्ट हाउस (सानो र ठूलो)   ७५।00   

१४७ भाँडा पसल (सानो र ठूलो) १५०।00   

१४८ क्याटररङ (सानो र ठूलो)   १५०।00   

१४९ पुल हाउस (सानो र ठूलो) ३००।00   

१५० ियारी पोर्षाक (िामेन्ट) (सानो र ठूलो) २५००।00   

१५१ सुपरमाकेट (सानो र ठूलो) ४००।00   

१५२ तडपाटामेन्ट थटोर (साना, मझौला र ठूलो) ७५।00   

१५३ लन्ड्री (ड्राई तक्लनसा) (सानो र ठूलो) ७५।00   

१५४ काँटा पसल (सानो र ठूलो) ७५।00   

१५५ सुतिा पसल (सानो र ठूलो) १५०।00   

१५६ केर्ल नेटर्का  (सानो र ठूलो) ७५।00   

१५७ चथमा पसल (सानो र ठूलो) ५०।00   

१५८ नाङ्लो, डालो र तचत्राको पसल १००।00   

१५९ र्तनातसङ्ि ििा डेकोरेशन पसल  १००।00   

१६० र्लरु्ल र उखकुो जुस पसल (ठेला)  १००।00   

१६१ तमल कुटानी पेलानी र तपसानी १००।00,२००।00,३००।00   
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१६२ खाद्य सामग्री (तकराना) पसल, ठूला, मझौला, 

साना 

७५।00   

१६३ दधु डेरी पसल   २००।00   

१६४ दधु सङ्कलन केन्र   २५०।00   

१६५ दधु तचथयान केन्र ५०।00   
    

 ( माथि उल्लेख नभएका सरकारी कार्ाालर्हरुले आफ्नो फोहोर मैला आफैले व्र्वस्िापन गनना पने छ । 

उपलेवित दररेट वनम्न के्षत्रमा लागु हुनेछ छ । 

• तिनर्रे दगु्ध तचथयान केन्र शान्िी िोलाई दतेख संतजर्राईको र्र सम्म ििा तिन र्रे साप्तातहक हटीया क्षेत्र र 

आसपास । • तर्क्कल िुम्बा पि देतख पालटाँिी सम्म । 

• कन्याम पुरानो िा तर् स भर्न र्रीपरी हका टे बजार आसपास क्षेत्र । 

• तर्क्कल पुरानो बजार- टेतलकम को कायाालय हुदै तछपीटार आसपास को क्षेत्र । 

• साप्तातहक हाट बाजार क्षेत्र को आसपासका क्षेत्र । 

• तर्क्कल चोक बाट बरबोटे हुदै माने सम्म को आसपास को क्षते्र । 
 

 

ङ) आ.ि.२०७४।७५ का लावग घरको नक्सा पास गनव र अवभलेिीकरण गनवका लावग 

तपवसल अनुसारको शुपक वनधावरण गने वनणवय गररयो । 
 

ि.स घरको वकवसम 

दर रु. प्रवत िगव वर्ट 

नक्सापास का 

लावग 

दर रु. प्रवत िगव 

वर्ट 

अवभलेविकरण 

का लावग 

कैवर्यत 

१ 

बाँसको बारबरे िरी माटोको तलउन िरेको \ 

निरेको र प्लातथटक/ खर/ कका टपािाको छानो 

भएको  ०।३५ ०।२५   

२ 

इटँा/िुङ्िा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ 

तसमेन्टले बारबेर िरी प्लातथटक/खर/कका ट 

पािाको छाना लिाएको  3.00 2.00   

३ काठको र्र कका टपािाको छाना भएको  5.00 3.00   

४ 

कका टपािाको छानो भएको इटँा, िुङ्िा 

तसमेन्टको  जोडाई भएको 6.00 3.50   

५ 

आर तस.तस. तसमेन्ट प्लाथटर भएको कका ट पािा 

र्ा िलान छानो भएको  7.00 4.50   

६ कम्पाउण्ड र्ाल  5.00 3.00   
     
पुन:श्च : 

   
१) नगरपालिकाको स्वीकृलत निीई घर  तथा संरचना लनमायण गने िाई मापदण्ड लभत्र  रहेछ भने व्र्यापारीक 
के्षत्रमा भए प्रलत बगय फिट रू. ४.००  र अन्र्य के्षत्रमा भए रु ३.०० थप जरीवाना लिई प्रफक्रर्या अगाडी 
बढउँन सकीन ेछ । 



 
 

२) तोफकएको अवलध लभत्र अलभिेशखकरण गनय नआएमा मालथ उल्िेशखत अलभिेशखकरणको दर मा रू. २.०० 
थप जरीवाना िाग्नेछ। 

३) नक्सापास गने प्रर्योजनका िालग - बदुा नम्बर (१) का िालग आवेदन दस्तरु रू २५.०० र अन्र्य को हक मा रु. 
५००.०० िाग्ने छ । 

४) अलभिेखीकरण गने प्रर्योजनका िालग -  आवेदन दस्तरु रू ५०.०० िाग्ने छ । 

 

 

प्राकृवतक श्रोत उपयोग वििी करको दर 

तस.नं. सामानको नाम इकाई 
आ.र्. ०७४/७५ को प्रथिातर्ि दर रु 

कैतर्यि 

तमनी ट्रक ट्रयाक्टर 

१ िुङ्िा, तिटी प्रति िाडी ३०० १५०   

२ तमक्स तिटी प्रति िाडी ३५० १७५   

३ बालुर्ा प्रति िाडी ३०० १५०   

४ बलौटे/भरौटे माटो प्रति िाडी ३०० १५०   

 

अनुसूची - १३ 

(दर्ा १४ संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 
कैवर्यत 

 १ क.पाकय ,फपकलनक स्पट 500.00 500.00   

२ दृष्र्याविोकन अन्त ुटावरको सेवा िलु्क       

  

क) +२ सम्मका फवद्याथी तथा १८ विय मलुनका 
बािबालिका   

20.00 
  

  ख) नेपािी नागररक   50.00   

  ग) अन्र्य मिुकुका नागररक   100.00   

  

आ.व. ०७४/७५ को िालग ठेक्कापट्टाद्वारा 
सेवािलु्क संकिन गनय न्रू्यनतम ठेक्का रकम 
अंक रु. 2,50,000.00 (अक्षरेपी दईु िाख 
पचास हजार मात्र)   

  

  

 

कन्याम पयवटकीय के्षत्रको लावग वलइने सरसर्ाई शुपकको दररेट 

आ ि ०७२/०७३, ०७३/०७४ र ०७४/०७५ को लावग  

फववरण (सवारी साधन) िलु्क कैफिर्यत 



 
 

क्रम 

संख्र्या 
सखु्खा 
बनभोज 

पकाएर खाने 
बनभोज 

१ मोटरसाइकि लिई आउन े १५। ५०। प्रलत मोटरसाइकि 

२ मारुती भेन लिई आउन े २५। १००। प्रलत भेन 

३ माइक्रो बस लिई आउन े

५०। 

२००। 

प्रलत गाडी 
४ 

िेण्डरोभर जीप लिई 
आउन े

५ लमलन बस लिई आउन े ७५। २५०। 

६ बस लिई आउने १२५। ३००। 

७ 
सवारी साधन नलिई 

आउने व्र्यशिहरु       

क) ५ जना सम्म २०। ५०। 

प्रती ददन 

 प्रलत पटक 

ख) ५ देशख १० जना ३०। ७५। 

ग) १० जना देशख माथी १००। २००। 

८ अन्र्य     

क) घोडा दैलनक १०० । प्रलत घोडा प्रलतददन 

ख) फिल्म सफुटङ ठूिो पदाय १५०० । प्रलत फिल्म प्रलतददन 

ग) म्रू्यशजक लभलडर्यो १००० । प्रलत लभलडर्यो प्रलतददन 

घ) 
टेिी लसरीर्यि १००० । 

प्रलत लसरीर्यि 
प्रलतददन 

९ अस्थार्यी पसि थाप्न े     

क) तरकारी पसि १०। 

प्रलतददन ख) अन्र्य २०। 

१० घमु्ती (कटगरा) २५। 

११ िौचािर्य प्रर्योग     

क) ददिा १०। 
पटक 

ख) फपसाब ५। 

क) नेपाि शचर्या फवकास लनगमको व्र्यवस्थापन पक्ष सँग समन्वर्य गरर सावयजलनक लनशज साझेदारी  
अन्तगयत िोहोर मैिा व्र्यवस्थापन गररने छ । 

 

 

 

 



 
 

अनुसूची - १४ 

(दर्ा १४ संि सम्र्तन्धि) 

निरपातलका क्षेत्रतभत्र उत्पादन भई तनकासी हुने देहायका मालर्थिुहरुमा देहाय अनुसारको तनकासी कर तनधाारण 

िररएको छ । 

वस. 

नं. 
सामानको नाम इकाई 

आ.ि.०७४।७५ 

को प्रस्तावित 

दर  

कैवर्यत 

१ उन (प्राकृतिक, कृतत्रम, जिर) प्रति के.जी. 0.15   

२ खोटो प्रति के.जी. 0.55   

३ जतडबुटी  प्रति के.जी. 2.60   

४ बनकस, खर, बातर्यो, लोक्ता, पटेर आतद 

प्रति िाडा 1500.00   

प्रति ट्याक्टर 2500.00   

प्रति ट्रक 7500.00   

५ 

अवम्लसो 

क) कूचो प्रति मन 30.00   

ख) कूचो कटुर्ा प्रति मन 15.00   

ि) अतम्लसोको डाँठ प्रति मन 6.00   

६ 

लकडी वचरान गोवलया       

क) तससौ,ँ साल, सखरु्ा 

प्रति ट्रक (रू्ल डाला) 600.00   

प्रति ट्रक (हार् डाला) 300.00   

प्रति ट्याक्टर 300.00   

ख) अन्य काठ 

प्रति ट्रक (रू्ल डाला) 500.00   

प्रति ट्रक (हार् डाला) 250.00   

प्रति ट्याक्टर 250.00   

७ दाउरा 

प्रति ट्रक (रू्ल डाला) 300.00   

प्रति ट्रक (हार् डाला) 150.00   

प्रति ट्याक्टर 150.00   

८ खयरको काठ प्रति केजी 1.00   

९ प्लाइउड भेतनयर आतद 

प्रति रू्लबडी ट्रक 650.00   

प्रति हार् बडी ट्रक 325.00   

प्रति ट्याक्टर 225.00   

१० लप्सीको तबयाँ प्रति के.जी. 0.15   

११ सालको तबयाँ प्रति के.जी. 1.25   

१२ तसन्कौली (िेजपत्ता) प्रति के.जी. 0.60   



 
 

१३ तचउरीको तबयाँ प्रति के.जी. 0.30   

१४ सल्लाको तसम्टा प्रति के.जी. 0.25   

१५ नेपाली कािज प्रति कोरी (२०० प्रति) 5.00   

१६ बाँस प्रति िोटा 1.40   

१७ परालबाट बनेको पुरानो सामान र्ा पराल प्रति के.जी. 0.25   

१८ 

डालो नाङ्लो, डोको, मान्रो, िुन्चे, 

िाकी, भकारी पेरुङ्िो, तचत्रा, कोक्रो, 

र्ेिबाँस जन्य आतद 

प्रति िोटा 

0.25   

१९ सँुिुरको जिर उनमा समार्ेश िररएको प्रति के.जी. 0.25   
     

 

चराको प्िााँि वनकासी कर 

वस.नं. सामानको नाम इकाई 

आ.ि.०७४।७५ 

को प्रस्तावित 

दर  

कैवर्यत 

१ 
प्रचतलि कानुनले तनरे्षतधि िरे बाहकेको 

पक्षीहरुको प्र्ाँख प्रति के.जी. 0.15   

 

 

प्रचवलत कानुनले वनिेध गरे बाहेकको मरेका िा माररएका पशुको हाड, वसङ, िुर, छाला आवदमा 

लगाइने करको दररेट 

वस.नं. सामानको नाम इकाई 
आ.ि. ०७४।७५ 

को प्रस्तावित दर  
कैवर्यत 

१ हाड प्रति के.जी. 1.25   

२ तसङ प्रति के.जी. 2.25   

३ खरु प्रति के.जी. 2.25   

४ छाला ठूलो प्रति िोटा 35.00   

५ छाला सानो प्रति िोटा 20.00   

कृवि तथा पशुिन्य िस्तुको वनकासी करको दररेट 

वस.नं. सामानको नाम इकाई आ.ि.०७४।७५  कैवर्यत 

१ तपना प्रति के.जी. 0.15   

२ भसू प्रति के.जी. 0.15   

३ सूिीको बण्डल प्रति के.जी. 0.30   

४ अदरु्ा प्रति के.जी. 0.50   

५ अलैंची प्रति के.जी. 6.00   



 
 

वस.नं. सामानको नाम इकाई आ.ि.०७४।७५  कैवर्यत 

६ तचया हररयो पत्ती प्रति के.जी. 0.25   

७ तचया सुकेको ियारी प्रति के.जी. 1.50   

८ घ्यू/चीज (दगू्ध तर्िरण संथिानको बाहके) प्रति के.जी. 2.20   

९ केरा प्रति र्री ६.00   

१० भटमास/तसमी/बोडी/मथयाम प्रति बोरा 10.00   

११ सुन्िला प्रति सयकडा 7.00   

१२ छूपी प्रति मन 100.00   

१३ काँक्रो, र्सी प्रति बोरा 2.50   

१४ इथकुस प्रति मन 2.50   

१५ इथकुसको जरा प्रति मन 5.50   

१६ तनबुर्ा, ज्यातमर, मेल, काििी, आतद प्रति सयकडा 3.00   

१७ एर्ोकाडो प्रति के.जी. 1.00   

१८ तकर्ीर्ल प्रति के.जी. 1.25   

१९ अम्बक/मेर्ा/नथपाति प्रति सयकडा 2.00   

२० 

सुपारी        

 क) सुकेको प्रति के.जी. 1.25   

 ख) काँचो प्रति के.जी. 0.10   

२१ आलु प्रति के.जी. 0.15   

२२ लसुन सुकेको प्रति बोरा 15.00   

२३ कालो दाल/िहि/अन्य दलहन प्रति मन 10.00   

२४ मटर कोसा, भटमास कोसा प्रति मन 7.00   

२५ डल्ल ेखोसाानी प्रति के.जी. 2.25   

२६ मलूा प्रति मन 1.25   

२७ कर्ी प्रति मन 7.00   

२८ टमाटर प्रति के.जी. 0.25   

२९ अन्य िरकारी जन्य र्थिु प्रति के.जी. 0.25   

३० प्रशोतधि पानी (तमनरल र्ाटर) प्रति काटुान २.00   

३१ 
प्रशोतधि पानी  

प्रति २० तल. 

जार 5.00   

३२ भैंसी, राँिा, र्ोडा, िाई, िोरु आतद प्रति िोटा 25.00   

३३ 
पाडा, पाडी, खसी, बोका, सँुिुर, बाच्छा 

बाच्छी आतद प्रति िोटा 12.00   

३४ हाँस कुखरुा प्रति िोटा 7.00   

३५ तबरुर्ाहरु       



 
 

वस.नं. सामानको नाम इकाई आ.ि.०७४।७५  कैवर्यत 

क) तचयाको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.05   

ख) अलैंचीको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.10   

अतम्लसोको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.05   

र्लरू्लको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.10   

रू्ल र आलंकाररक तबरुर्ा प्रति िोटा 0.25   

३६ साि सब्जी प्रति के.जी. 0.25   

३७ र्ापर प्रति के.जी. 0.25   

 

माति उल्लेतखि कर, राजश्व, सेर्ाशलु्क, दथिुरको दररेटबाट चालु आ.र्. २०७४/७५ मा सरसर्ाई सेर्ाशलु्क र 

तनकासी कर बाहकेका बाँकी क्षेत्रबाट रु. २,००,००,०००/- (अक्षरेपी दईु करोड मात्र) आय संकलन हुने अनुमान 

िररएको छ । 

अनुसूची - १५ 

(दर्ा १८ संि सम्र्तन्धि) 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको आ.व.०७३\७४ को आिाढ मसान्त सम्मको र्यथाथय आर्य तथा व्र्यर्य र आ.व. ०७४\७५ को अनमुालनत 
आर्यको फववरण । 

संके
त नं. 

बजेट उप 
शिियक 
नं. 

खचय 
शििय
क 
नं. 

कार्ययक्रम को नाम 

आ.व. 
०७३\७४ 
को आर्य 

आ.व. 
०७३\७४ 
को व्र्यर्य 

आ.व. 
०७४\७५ 
मा दाफर्यत्व 
सरेको 
रकम 

आ.व. 
०७४\७५ 

को 
अनमुालनत 
आर्य 

      गत को अ.ल्र्या         

      आन्तररक श्रोत  
5900000.

0 

4953980.

0 

942093.

8 
3926.2 

      

राजश्व बाँडिाडँ बाट प्राप्त 
हनुे (मािपोत रशजषे्ट्रिन 
िलु्क)  

8979881.

0 

4049000.

0 

2575131.

0 

2355750.

0 

      केन्द्रीर्य अनदुान तिय          

      

स्थानीर्य िासन तथा 
सामदुार्यीक फवकास 
कार्ययक्रम (एि.जी.लड.पी.) 

२५६७००
०.० 

२३२३७००
.० 

0.0 243300.0 

      
संशघर्य पूवायधार फवकास 
कार्ययक्रम      

  0.0 

      चाि ु
२०००००

०.० 
१२४५६७५

.४ 
0.0 754324.6 



 
 

संके
त नं. 

बजेट उप 
शिियक 
नं. 

खचय 
शििय
क 
नं. 

कार्ययक्रम को नाम 

आ.व. 
०७३\७४ 
को आर्य 

आ.व. 
०७३\७४ 
को व्र्यर्य 

आ.व. 
०७४\७५ 
मा दाफर्यत्व 
सरेको 
रकम 

आ.व. 
०७४\७५ 

को 
अनमुालनत 
आर्य 

      पँूशजगत 
८०००००

०.० 
३१३२२४२

.० 
480000

0.0 
67758.0 

      
नगर क्षेत्र पूवायधार फवकास 
कार्ययक्रम 

१४५६८०
००.० 

७३१७४३१
.० 

3354801

.7 
3895767.3 

      सितय पूशजगत अनदुान      
    

     
भवन लनमायण 

१६२०००
००.० 

१११२८९६
७.० 

800000.

0 
4271033.0 

      नगरपालिका अनदुान 
    

    

      
लनसतय पँूशजगत अनदुान 

३४७८९०
००.० 

३०५२४७८
८.८ 

1494622

.0 

2769589.

2 

      जम्मा 9300388

1.0 

6467578

4.2 

1396664

8.5 

14361448

.3 

     
चाि ुआ.व. को प्रस्ताफवत         

     आन्तरीक श्रोत  

5903926.

2 

5896073.

8 
0.0 

2000000

0.0 

      राजश्र्व बाडँिाँड तिय          

      

राजश्व बाँडिाडँ बाट प्राप्त 
हनुे (मािपोत रशजषे्ट्रिन 
िलु्क)  

724071.0 
4094000.

0 
0.0 

7500000.

0 

     

शजल्िा समन्वर्य सलमलत 
बाट प्राप्तहनुे फवभाज्र्य 
राजश्व तथा कर 

0.0 0.0 0.0 
1500000.

0 

     केन्द्रीर्य अनदुान         

  
८०११३
६३ 

  फवलतर्य समालनकरण 0.0 0.0 0.0 
2848830

00.0 

  
८०११३
६३ 

  
सितय अनदुान (हस्तानरीत 
कार्ययक्रम) 

0.0 0.0 0.0   

      शिक्षा फवकास कार्ययक्रम       
1442990

00.0 

      कृफि फवकास काक्रय म       
9374000.

0 

      
पि ुपन्छी फवकास 
कार्ययक्रम 

      
9015000.

0 



 
 

संके
त नं. 

बजेट उप 
शिियक 
नं. 

खचय 
शििय
क 
नं. 

कार्ययक्रम को नाम 

आ.व. 
०७३\७४ 
को आर्य 

आ.व. 
०७३\७४ 
को व्र्यर्य 

आ.व. 
०७४\७५ 
मा दाफर्यत्व 
सरेको 
रकम 

आ.व. 
०७४\७५ 

को 
अनमुालनत 
आर्य 

      स्वास््र्य सेवा कार्ययक्रम       
26033000.

0 

      
आर्यवेुद स्वास््र्य सेवा 
कार्ययक्रम 

      
3264000.

0 

      

सामाशजक सूरक्षा 
जेष्ठनागररक सम्मान तथा 
बाि पोिण कार्ययक्रम 

      
1500000

00.0 

      

स्थानीर्य िासन तथा 
सामदुार्यीक फवकास 
कार्ययक्रम (एि.जी.लड.पी.) 

2567000.

0 
2323700.0 0.0 

1509000.

0 

      
दद्वपक्षीर्य तथा बहपुक्षीर्य 

सहर्योग 
        

      

जनसहभालगता बाट प्राप्त 
हनु सक्ने       

5000000.

0 

      
जम्मा 

      

66237700

0.0 

      

गत आ.व.बाट दाफर्यत्व 
सरी आएको र्योजना तथा 
बजेट 

0.0 0.0 
155294

05.0 

15529405

.0 

      
 कुि जम्मा 19520275

9.2 

14166534

2.2 

2793329

7.0 

69226785

3.3 

 
 
 

चाि ुआ.व. ०७४\७५ मा फवलनर्योजन गनय सफकने रकम को सारािं 

क्र.स
. 

कार्ययक्रम को नाम 

गत को 
अ.ल्र्या. 
रकम 

चाि ुको 
प्रस्ताफवत 
रकम 

चाि ुआ.व. का िालग 
फवलनर्योजन गनय सफकने रकम 

१ 
आन्तरीक स्रोत 3926.2 

2000000

0.0 
20003926.2 

२ 
राजश्व वाँडिाँड 

2355750.

0 

9000000.

0 
11355750.0 

३ 
केन्द्रीर्य अनदुान तिय          

  

गत आ.व.बाट दाफर्यत्व सरी आएको र्योजना 
तथा बजेट 

0.0 0.0 15529405.0 



 
 

संके
त नं. 

बजेट उप 
शिियक 
नं. 

खचय 
शििय
क 
नं. 

कार्ययक्रम को नाम 

आ.व. 
०७३\७४ 
को आर्य 

आ.व. 
०७३\७४ 
को व्र्यर्य 

आ.व. 
०७४\७५ 
मा दाफर्यत्व 
सरेको 
रकम 

आ.व. 
०७४\७५ 

को 
अनमुालनत 
आर्य 

३.१ 

स्थानीर्य िासन तथा सामदुार्यीक फवकास 
कार्ययक्रम (एि.जी.लड.पी.) 

243300.0 
1509000.

0 
1752300.0 

३.२ 
संशघर्य पूवायधार फवकास कार्ययक्रम          

३.२
.१ 

चाि ु 754324.6 0.0 754324.6 

३.२
.२ 

पँूशजगत 67758.0 0.0 67758.0 

४ 
नगर क्षेत्र पूवायधार फवकास कार्ययक्रम 

3895767.

3 
0.0 3895767.3 

५ 
भवन लनमायण 

4271033.

0 
0.0 4271033.0 

६ 
लनसतय पँूशजगत अनदुान 

2769589.

2 
0.0 2769589.2 

७ 
फवलतर्य समालनकरण 0.0 

2848830

00.0 
284883000.0 

८ 
सितय अनदुान (हस्तानरीत कार्ययक्रम) 0.0 

19198500

0.0 
191985000.0 

९ 

सामाशजक सूरक्षा जेष्ठनागररक सम्मान तथा बाि 
पोिण कार्ययक्रम 

0.0 
1500000

00.0 
150000000.0 

१० 
दद्वपक्षीर्य तथा बहपुक्षीर्य सहर्योग       

  
जनसहभालगता बाट प्राप्त हनु सक्ने     5000000.0 

  जम्मा 
1436144

8.3 

65737700

0.0 
692267853.3 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

२०७४ सािको ऐन नं. २ 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको फवलनर्योजन ऐन, २०७४ 

सयूोदय निरपातलकाको आतिाक र्र्षा २०७४।७५ को सेर्ा र कायाहरुको लाति थिानीय 

सतञ्चि कोर्षबाट केही रकम खचा र तर्तनयोजन िने सम्बन्धमा व्यर्थिा िना बनेको 

सूयोदय नगरपावलकाको विवनयोिन ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तािना : सयूोदय निरपातलकाको आतिाक र्र्षा २०७४।७५ को सेर्ा र कायाहरुको लाति सतञ्चि 

कोर्षबाट केही रकम खचा िने अतधकार तदन र सो रकम तर्तनयोजन िना र्ाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संतर्धान धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोतजम सयूोदय निरपातलकाको निर सभाल ेयो 

ऐन बनाएको छ । 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सयूोदय निरपातलकाको तर्तनयोजन ऐन, २०७४” 

रहकेो छ । 

(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आवथवक ििव २०७४।७५ को वनवमि सवञ्चत कोिबाट रकम िचव गने अवधकार : (१) 

आतिाक र्र्षा २०७४।७५ को तनतमत्त निरपातलका, र्डा सतमति, तर्र्षयिि शाखाले िन ेसेर्ा र 

कायाहरुका तनतमत्त अनुसचूी–१ मा उतल्लतखि चाल ूखचा, पूतँजिि खचा र तर्तत्तय व्यर्थिाको 

रकम समिे िरी जम्मा रकम रु. ६९,२२,६७,८५३/- (अक्षरेपी उनानसत्तरी करोड बाइस लाख 

सत् सठ्ठी हजार आठ सय तत्रपन्न रुपयैाँ) मा नबिाई तनतदाि िररए बमोतजम सतञ्चि कोर्षबाट खचा 

िना सतकनेछ । 

३. विवनयोिन : 



 
 

(१) यस ऐनद्वारा सतञ्चि कोर्षबाट खचा िना अतधकार तदइएको रकम आतिाक र्र्षा २०७४।७५ को 

तनतमत्त सयूोदय निरपातलका, निर कायापातलकाको कायाालय, र्डा कायाालय र तर्र्षयिि 

शाखाले िन ेसेर्ा र कायाहरुको तनतमत्त तर्तनयोजन िररएको छ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेतखएको भएिा पतन कायापातलका, र्डा कायाालय र तर्र्षयिि 

शाखाले िन ेसेर्ा र कायाहरुको तनतमत्त तर्तनयोजन िरेको रकम मध्ये कुनैमा बचि हुने र कुनैमा 

अपिु हुन ेदतेखन आएमा निर कायापातलकाल ेबचि हुन ेशीर्षाकबाट नपिु हुन ेशीर्षाकमा रकम 

साना सक्नछे । यसरी रकम सादाा एक शीर्षाकबाट सो शीर्षाकको जम्मा रकमको १५% मा नबि्न े

िरी कुनै एक र्ा एक भन्दा बिी शीर्षाकहरुबाट अको एक र्ा एक भन्दा बिी शीर्षाकहरुमा रकम 

साना ििा तनकासा र खचा जनाउन सतकनेछ । पूतँजिि खचा र तर्त्तीय व्यर्थिािर्ा  तर्तनयोतजि 

रकम साँर्ा भकु्तानी खचा र व्याज भकु्तानी खचा शीर्षाकमा बाहके अन्य चाल ूखचा शीर्षाकिर्ा  साना 

र तर्त्तीय व्यर्थिा अन्ििाि साँर्ा भकु्तानी खचािर्ा  तर्तनयोतजि रकम व्यय भकु्तानी खचा 

शीर्षाकमा बाहके अन्यत्र साना सतकने छैन । 

िर चाल ुििा पूँतजिि खचा र तर्त्तीय व्यर्थिाको खचा व्यहोना एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम साना 

सतकनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा लेतखएको भएिा पतन एक शीर्षाकबाट सो शीर्षाकको जम्मा थर्ीकृि 

रकमको १५ प्रतिशिभन्दा बि्न ेिरी कुन ैएक र्ा एक भन्दा बिी शीर्षाकहरुमा रकम साना परेमा 

निर सभाको थर्ीकृति तलनु पनछे । 

-$_ ljlgof]lht vr{sf zLif{sx? ;lxtsf] lj:t[t ljj/0f tklznका cg';"rLहरुमf 

;+nUg ul/Psf] 5 . 

 

  



 
 

अनुसची–१ 

(दर्ा २ संि सम्बतन्धि) 

नेपालको संतर्धानको धारा २२९(२) बमोतजम 

सतञ्चि कोर्षबाट तर्तनयोजन हुने रकम 

रु. हजारमा 

ि.सं

. 

अनुदान 

संख्या 

शीिवकको 

नाम 
चालु िचव पूाँविगत िचव 

विविय 

व्यिस्था 
िम्मा 

१  २  

३ 

 

४ 

 ५  

६ 

 ७ 

१ 

निरकायापातल

का 

  
  
  
  
  

  

तर्तत्तय 

समातनकरण 
६५६२०.७५ 

१५७०६६.५७

५ 
० 

२२२६८७.३२

५ 

ििको 

आ.र्.को 

केन्रीय 

अनुदान 

० ११,७५८.४७२ ० ११७५८.४७२ 

थिानीय 

शासन ििा 

समुदातयक 

तर्कास 

कायाक्रम 

१७५२.३   १७५२.३ 

जेष्ठ सम्मान 

ििा 

सामातजक 

सुरक्षा 

१५०००० ०.० ० १५०००० 

राजश्व 

र्ाँडर्ाँड 
० ११३५५.७५ ० ११३५५.७५ 

आन्िररक 

स्रोि 
० २०००३.९२६ ० २०००३.९२६ 

िि 

आ.र्.बाट 

दातयत्र् सरी 

आएको 

योजना ििा 

बजेट 

० 
१५५२९.४०५ 

 
० 

१५५२९.४०५ 

 

जनसहभाति

िा 
० ५०००  ५००० 

२ 

र्डा सतमति 

तर्तत्तय 

समातनकरण 
५६०० ५६५९५.६७५ ० ६२१९५.६७५ 

३ तर्र्षयिि शाखा तशक्षा १३०८३९ १३४६०  १४४२९९ 



 
 

  

 

  

  

कृतर्ष तर्कास ० ९३७४ ० ९३७४ 

पशु सरे्ा  ० ९०१५ ० ९०१५ 

थर्ाथ्य सेर्ा १६६२२ ९४११ ० २६०३३ 

आयरु्ेद 

थर्ाथ्य सेर्ा 
२७२२ ५४२ ० ३२६४ 

४ ऋणको सार्ा 

व्याज भकु्तानी 

० 
० ० ० ०. 

५ लिानी 

(शेयर/ऋण) 

० 
० ० ० ०. 

 

 

 
   

६९२२६७.८५

३ 

    

  



 
 

अनुसची–३ 

(दर्ा ३ को उपदर्ा (४) संि सम्बतन्धि) 

आ.ि. ०७४\७५का लावग नगरपावलका लाई प्राप्त हुने वििीय समानीकरण श्रोत पूाँविगत कायविम को 

विवनयोिन वििरण 

क्र.स. योजना ििा कायाक्रमको तर्र्रण 
क्षेत्रिि 

तर्तनयोजन रकम 

तर्र्षयिि 

तर्तर्योजन 

योजना ििा 

कायाक्रमिि 

तर्तनयोजन 

कैतर्

यि 

१ 
प्राप्त हुने रकम 

२८,४८,८३,००

०.० 
    

  

२ 
प्रशासतनक खचा २५% 

७,१२,२०,७५०

.० 
    

  

३ 
पँूतजिि खचा िना सतकने रकम 

२१,३६,६२,२५

०.० 
    

  

4 समपुरक कोर्ष 
२,००,००,०००

.० 
    

  

5 बाँडर्ाँड िना सतकने रकम 
१८,८६,६२,२५

०.० 
    

  

6 र्डा थिरीय कायाक्रमका लाति  
५,६५,९५,६७५

.० 
    

  

7 निरथिरीय कायाक्रमका लाति 
१३,७०,६६,५७

५.० 
    

  

८. तर्शेर्ष कोर्षहरु ९६,००,०००.०       

८.१ ममाि संभार कोर्ष   
२०,००,००

०.० 

11,31,91
3.0 

र्डा

को 

बजेट 

तसतल

ङ्ि 

बाट 

प्राप्त 

िप 

िन े

८.२ तर्पद व्यर्थिापन कोर्ष   
१०,००,००

०.० 

5,65,95
7.0 

८.३ उधम तर्कास कोर्ष   
५०,००,००

०.० 
  

  

८.४ मार् ससंाधन तर्कास कोर्ष   
६,००,०००.

० 
  

  

८.५ र्ािार्रण कोर्ष  
१०,००,००

०.० 
 

 
९ लतक्षि क्षेत्र तर्कास काक्रा म ३७,००,०००.०       



 
 

९.१ मतहला तर्कास कायाक्रम   
१०,००,००

०.० 
  

  

९.१.१ 
सूयोदय मतहला सहकारी संथिाको भर्न 

तनमााण 
    १,५०,०००.० 

  

९.२ बालबातल तर्कास कायाक्रम   
१०,००,००

०.० 
  

  

९.३ आतदर्ासी जनजाति तर्कास कायाक्रम   
७,००,०००.

० 
  

  

९.४ दतलि र्िा उत्िान ििा तर्कास कायाक्रम   
३,००,०००.

० 
  

  

९.५ जेष्ठ नािरीक उत्िान तर्कास कायाक्रम   
३,००,०००.

० 
  

  

९.७ अपाङ्ि तर्कास कायाक्रम   
१,००,०००.

० 
  

  

९.८ तसमान्िकृि लेप्चा जाति तर्कास कायाक्रम   
३,००,०००.

० 
  

  

१० भौवतक पूिावधार वनमावण तर्व          

१०.१ सडक तनमााण का लाति 
२,८०,००,०००

.० 
    

  

१०.१.

१ 

तर्क्कल बरर्ोटे पान्दाम जील िोखे 

मानेभञ्ज्यङ सडक 
  

१,००,००,०

००.० 
  

  

१०.१.

२ 

तर्क्कल पंचकन्या कन्याम चक्र पि 

(सनराईज थकूल बाट केराबारी खण्ड) 
  

१,००,००,०

००.० 
  

  

१०.१.

३ 

हका टे िारिाउँ रम्याङ्ि बाहुन डाँिी मेची 

निर सडक को (हका टे िारिाउँ रम्याङ्ि 

खण्ड) 

  
३०,००,००

०.० 
  

  

१०.१.

४ 

खानेपानी चोक प्राितमक थर्ाथ्य केन्र 

तछतपटार सडक कालो पत्रे  
  

२५,००,००

०.० 
  

  

१०.१.

५ 

निरपातलका पररर्षर हुदै ररङ रोड जोड्ने 

सडक कालोपत्रे िने काया 
  

२५,००,००

०.० 
  

  

१०.२ 
खानेपानी मुहान संरक्षण ििा योजना 

तनमााण 
१०,००,०००.०   

 
१०.३ तर्द्युि तर्थिार कायाक्रम १०,००,०००.०       

१०.४ 
र्ोहर मलैा प्रशोधन केन्र जग्िा खररद,  

तनमााण ििा व्यर्थिपन 

१,५०,००,०००

.० 
    

  

१०.४ पयाटन पूर्ााधार तर्कास कायाक्रम 
१,८५,००,०००

.० 
  

 
१०.५.

१ 
कन्याम पयाटकीय क्षते्र तनमााण सुधार   

५०,००,००

०.० 
  

  



 
 

१०.५.

२ 
बुि पाका  तनमााण सुधार   

३०,००,००

०.० 
  

  

१०.६ प्रशासतकय भर्न तनमााण ७५,००,०००.०       

१०.७ उज्यालो शहर कायाक्रम 
१,००,००,०००

.० 
    

  

१०.८ िलिले पोखरी तनमााण सुधार २५,००,०००.०       

१०.९ पञ्चकन्या उद्यान ििा संग्रहालय १५,००,०००.०   
 

१०.१

० 
तिनर्रे बजार व्यर्थिापन १०,००,०००.०     

  

११ कायविम सचंालन िचव         

११.१ दमकल सचंालन २५,००,०००.०       

११.२ 
सामुदातयक तर्कास ििा सामातजक 

पररचालन कायाक्रम 
५०,००,०००.०     

  

११.३ कृतर्ष तर्कास कायाक्रम ८,००,०००.०       

११.४ पशु तर्कास कायाक्रम ६,००,०००.०       

११.५ थर्ाथ्य सेर्ा सुधार कायाक्रम १०,००,०००.०       

११.६ तशक्षा सुधार कायाक्रम ३०,००,०००.०   
 

११.७ 
युर्ा तर्कास ,खेलकुद ििा अतिररक्त 

तक्रयाकलाप कायाक्रम 
१०,००,०००.०   

 
११.८ साप्तातहक हटीया व्यर्थिापन १०,००,०००.०       

११.९ संभाव्यिा अध्यन ििा िुरूयोजना तनमााण ७०,००,०००.०       

११.१

० 
भार्षा,कला,संथकृति संरक्षण प्रर्दान ११,१६,५७५.०     

  

११.१

०.१ 

लक्ष्मी नारायण मन्दीर धेरार्ारा (र्डा 

नं.११) 
  

४,००,०००.

० 
  

  

११.१

०.२ 

कृरण प्रणामी मन्दीर ममाि सभंार 

(आरुर्ोटे) 
  

२,००,०००.

० 
  

  

११.१

१ 

निरथिरीय सडक संजाल िुरूयोजना 

तनमााण 

10,00,0

00.0 
    

  

११.१

२ निर प्रोर्ायल तनमााण 

20,00,0

00.0 
    

  

११.१

३ सडक क्षेत्र रेखाङ्कन काया 

5,00,00

0.0 
    

  

११.१

४ सार्ाजतनक जग्िा को सरंक्षण 

10,00,0

00.0 
    

  



 
 

११.१

५ हलेो निरपातलका 

3,00,00

0.0 
    

  

११.१

६ सहकारी प्रर्दान कायाक्रम 

4,00,00

0.0 
    

  

११.१

७ पयाटन प्रबदान कायाक्रम 

10,00,0

00.0 
    

  

११.१

८ 
ऐन कानून, तर्तनयम ,काया तर्तध तनमााण 

5,00,00

0.0 
    

  

१२. सामावग्र िररद         

१२.१ 
ह्यार्ी ईक्यूमेन्ट (डोजर,रोलर,ट्याक्टर 

आतद) 
७९,००,०००.०     

  

१२.२ तर्पद उदार सामग्री खररद १,५०,०००.०       

  
जम्मा 

१३,७०,६६,५७

५.० 
    

  

 

  



 
 

अनुसची–२ 

(दर्ा ३ को उपदर्ा (४) संि सम्बतन्धि) 

विवतय समावनकरण तर्व  प्रशासनीक िचव को वििरण । 

नगरपावलकाको आ.ि.०७३\७४ को चैत्र देिी आिाढ मसान्त सम्मको यथाथव िचव आ.ि. ०७४\७५ को अनुमावनत प्रशासवनक िचवको वििरण । 

संकेि 

नं. 
खचा तशर्षाक 

आ.र्. ०७३\७४ को यिािा खचा आ.र्. ०७४\७५ को अनुमातनि तर्तनयोजन 

आन्िरीक स्रोि केन्दीय अनुदान जम्मा 
निर कायापातलका का 

लाति तर्तनयोजन 
र्डािि तर्तनयोजन 

र्डा 

संख्या 

र्डाको कुल 

तर्तनयोजन 
कूल जम्मा तर्तनयोजन 

२१११

१ 

(क) कमाचारी 

िलब 

10,48,787.

0 

13,51,987.

0 

24,00,774.

0 

1,86,20,000.

0 
0.0 0.0 0.0 

1,86,20,000.

0 
२१११

१ 

(ख) कमाचारी 

कल्याण कोर्ष 
1,44,340.0 70,800.0 2,15,140.0 2,50,000.0 0.0 0.0 0.0 2,50,000.0 

२१११

१ 

(ि) 

पदातधकारीहरु

को भत्ता 

(संर्ीय 

कानूनले 

व्यर्थिा िरे 

बमोतजम हुने 

िरर) 

0.0 0.0 0.0 5000000.0 0.0 0.0 0.0 5000000.0 

२१११

३ 
मङ्िी भत्ता 11,000.0 11,000.0 22,000.0 10,00,000.0 0.0 0.0 0.0 10,00,000.0 

२१११

४ 
तर्ल्ड भत्ता 0.0 0.0 0.0 5,00,000.0 0.0 0.0 0.0 5,00,000.0 

२१११

९ 

बैठक ििा 

अन्य भत्ता 
1,45,000.0 0.0 1,45,000.0 20,00,000.0 

1,00,000.

0 

14.

0 

14,00,000.

0 
34,00,000.0 

२११२

१ 
पोशाक   60,000.0 60,000.0 5,50,000.0 0.0 

14.

0 
0.0 5,50,000.0 



 
 

२१३१

४ 
तर्मा तप्रतमयम 0.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 

14.

0 
0.0 50,000.0 

२११२

३ 
और्षतध उपचार 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.

0 
0.0 0.0 

२२११

१ 

पानी ििा 

तर्धुि महसुल 
14,203.0 30,811.0 45,014.0 2,00,000.0 10,000.0 

14.

0 
1,40,000.0 3,40,000.0 

२२११

२ 
संचार महसुल 0.0 5,000.0 5,000.0 20,50,000.0 10,000.0 

14.

0 
1,40,000.0 21,90,000.0 

२२१२

१ 
र्र भाडा 0.0 

1,50,000.

0 
1,50,000.0 14,00,000.0 0.0 

14.

0 
0.0 14,00,000.0 

२२१२

२ 
अन्य भाडा 1,000.0 0.0 1,000.0 3,00,000.0 0.0 

14.

0 
0.0 3,00,000.0 

२२२१

१ 
इन्धन 37,360.0 85,695.0 1,23,055.0 18,00,000.0 7,000.0 

14.

0 
98,000.0 18,98,000.0 

२२२१

३ 
तबमा 0.0 0.0 0.0 7,00,000.0 0.0 0.0 0.0 7,00,000.0 

२२३१

२ 

संचालन ििा 

ममाि संभार 
31,000.0 52,373.0 83,373.0 15,00,750.0 6,000.0 

14.

0 
84,000.0 15,84,750.0 

२२३१

१ 

कायाालय 

सम्बतन्ध खचा 

(र्तनाचर ििा 

तर्क्चसा रु. १२ 

लाख र 

मेसीनरी 

औजार १५ 

लाख समिे) 

2,15,822.0 3,37,252.0 5,53,074.0 57,00,000.0 85,000.0 
14.

0 

11,90,000.

0 
68,90,000.0 



 
 

२२३१

२ 

पुथिक ििा 

सामाग्री 0.0 0.0 0.0 5,00,000.0 5,000.0 
14.

0 
70,000.0 5,70,000.0 

२२३१

४ 
अन्य ईन्धन 0.0 0.0 0.0 1,50,000.0 3,000.0 

14.

0 
42,000.0 1,92,000.0 

२२३२

१ 

सार्ाजातनक 

सम्पतिको 

ममाि संभार 

0.0 0.0 0.0 10,00,000.0 0.0 
14.

0 
0.0 10,00,000.0 

२२४१

१ 

सेर्ा ििा 

परामशा खचा 0.0 0.0 0.0 
1,00,00,000.

0 
0.0 

14.

0 
0.0 

1,00,00,000.

0 

२२४१

२ 

सरसर्ाई ििा 

अन्य खचा 0.0 0.0 0.0 2,50,000.0 3,000.0 
14.

0 
42,000.0 2,92,000.0 

२२६१

१ 
अनुिमन खचा 0.0 53,250.0 53,250.0 5,00,000.0 35,000.0 

14.

0 

4,90,000.

0 
9,90,000.0 

२२६१

२ 
भ्रमण खचा   28,431.0 77,050.0 1,05,481.0 10,00,000.0 40,000.0 

14.

0 
5,60,000.0 15,60,000.0 

२२७१

१ 

तर्तर्ध खचा 

(निर 

कायापातलका 

को लाति) 

5,41,838.0 44,335.0 5,86,173.0 15,00,000.0 50,000.0 
14.

0 
7,00,000.0 22,00,000.0 

२२७१

२ 

निर प्रमुखको 

सतचर्ालय 

खचा (थर्कीय 

सतचर् समेि) 

0.0 0.0 0.0 5,00,000.0 0.0 0.0 0.0 5,00,000.0 

२२७१

३ 

निर उप 

प्रमुखको 

सतचर्ालय 

खचा (थर्कीय 

सतचर् समेि) 

0.0 0.0 0.0 3,00,000.0 0.0 0.0 0.0 3,00,000.0 



 
 

२८२१

३ 
अन्य तर्िाा  0.0 0.0 0.0 3,00,000.0 1,000.0 

14.

0 
14,000.0 3,14,000.0 

२२५०

० 

(क) कायाक्रम 

खचा 
50,000.0 0.0 50,000.0 50,00,000.0 45,000.0 

14.

0 
6,30,000.0 56,30,000.0 

२२५०

० 

(ख) निर सभा 

संचालन खचा 
0.0 0.0 0.0 30,00,000.0 0.0 0.0 0.0 30,00,000.0 

िम्मा 
22,68,781.

0 

23,29,553.

0 

45,98,334.

0 

6,56,20,750.

0 

4,00,000.

0 

14.

0 

56,00,000.

0 

7,12,20,750.

0 

 

  



 
 

अनुसची–४ 

(दर्ा ३ को उपदर्ा (४) संि सम्बतन्धि) 

िडा स्तरीय योिनाहरु 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. १ को योिना तथा कायविम 

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

१ ऋतर्षमोड िोखे मानेभञ्ज्याङ्ि मोटरबाटो  १०,००,०००   

२ 

िोखे बाङ्िीन मानेडाँडा िुम्के पयाटन सडक तनमााण 

ििा थिरउन्निी १०,००,०००   

३ 

माने भञ्ज्याङ्िबाट मानेडाँडा हुदँै नयाँबजार जानेबाटो 

बाटोको श्रीखोलामा पक्कीपुल तनमााण १२,१७,४७१   

४ र्डा कायाालय भर्न तनमााण ५,००,०००   

५ थर्ाथ्य चौक भर्न तनमााण ५,००,००० 

बिेट वसवलङ 

७५% 

  िम्मा ४२,१७,४७१ 42,17,471 
    

बिेट वसवलङ लवक्षत तथा प्रिधावनात्मक कायविम तर्व  14,05,824 
    
ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

१ साझेदारी कायाक्रम २,००,०००   

प्रिधावनात्मक तर्व  
  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

१ 

मानेडाँडाबाट सातर्क जोिमाई ८,९ दतलिबथिी 

जानेबाटो तनमााण ििा थिरउन्निी  ४,००,०००   

२ खेलकुद कायाक्रम  १,००,०००   

  िम्मा ५,००,०००   

    
ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

  लवक्षत पूिावधारतर्व      

१ मतहला भर्न एञ्जेतलया मतहला कृतर्ष सहकारी संथिा २,००,०००   

२ छ र्रे मलामी टहरो तनमााण १,५२,०००   

  लवक्षततर्व  आयमूलक     

१ आदीर्ासी जनजािी १,००,०००   

२ कृतर्ष कायाक्रम ५७,०००   

३ अपाङ्ि भएकालाई तसपमलूक िातलम ५०,०००   

४ एकल मतहला  ४०,०३८   

  सचेतना कायविमतर्व      



 
 

१ बालबातलका ५०,०००   

२ दतलि सचेिना कायाक्रम ५६,७८६   

  िम्मा ७,०५,८२४   

  कुल िम्मा बिेट ५६,२३,२९५ ५६,२३,२९५ 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. २ को योिना तथा कायविम 

पूिावधार योिनाहरु 

ि.सं. योिनाको वििरण 

विवनयोवित 

रकम कैवर्यत 

१ पशपुतिनिर मानेभञ्ज्याङ्ि सडक १०,००,०००   

२ 

पथयाङिैरी सयपत्री क्लर् हुदँै तसतिखोला मोटरबाटो 

थिरउन्निी ११,२१,३६७   

३ पशपुतिनिर बजार र्ोहरमैला व्यर्थिापन ५,००,०००   

४ देउराली महादेर् थिान मोटरबाटो थिरउन्निी ५,००,००० 

बजेट तसतलङ 

७५% 

  िम्मा ३१,२१,३६७ ३१,२१,३६७ 
    
लवक्षत िगव पूिावधार योिनाहरु 

ि.सं. योिनाको वििरण 

विवनयोवित 

रकम कैवर्यत 

१ सार्ाजतनक आधारभिू तन.मा.तर्. ममाि संभार १,५०,०००   

२ लातलखका  दतलि बथिीमा थटीलको तर्द्युिपोल राख्ने २,२०,२२८   

३ लम्बाखका  खानेपानी ममाि  १,५०,०००   

  जम्मा ५,२०,२२८   
    

लवक्षत िगव आयआिवन तर्व  

ि.सं. योिनाको वििरण 

विवनयोवित 

रकम कैवर्यत 

१ लतक्षि र्िालाई मोर्ाइल ममाि िातलम १,००,०००   

२ लतक्षि र्िा मतहलािर्ा  शैलुन केश काट्ने िातलम १,००,०००   

३ रू्ल ििा बेमौसमी िरकारी खेिी सम्बन्धी िातलम १,६४,१६०   

४ सर्ै लतक्षि र्िालाई सचेनिा मलूक कायाक्रम १,५६,०६८ 

बिेट वसवलङ 

२५% 

  िम्मा १०,४०,४५६ १०,४०,४५६ 

 

 



 
 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. ३ को योिना तथा कायविम 

पूिावधार योिनाहरु 

ि.सं. योिनाको वििरण 
विवनयोवित 

रकम 
कैवर्यत 

१ रुङसुङचोक मेहलेबोटे मंिलमन्दीर िोखे सडक १०,००,०००   

२ बौिधाम कटे्टबुङ रामपि सडक १०,००,०००   

३ 
िापािली तजल शान्ि मा.तर्.तर्क्कल िोखे जोड्ने 

सडक 
७,६१,४६१ बिेट वसवलङ ७५% 

  िम्मा २७,६१,४६१ २७,६१,४६१ 

    
साना पूिावधार तथा सामाविक आवथवकतर्व  

ि.सं. योिनाको वििरण 
विवनयोवित 

रकम 
कैवर्यत 

१ प्रधानटोल तिनपुन्य मतन्दर हुदँै मौलोडाँडा मोटरबाटो १,६०,०००   

२ तभमज्योति िुम्बाटोल मंिलबारे सडक १,५०,०००   

३ कटे्टबुङ तकराि मांतखम संरक्षण १,५०,०००   

  िम्मा ४,६०,०००   

    

लवक्षत तथा प्रिधावनात्मक तर्व  

ि.सं. योिनाको वििरण 
विवनयोवित 

रकम 
कैवर्यत 

१ 
आतदर्ासी जनजािी आय आजान ििा तसपमलूक 

कायाक्रम  
१,००,०००   

२ 
मतहलाहरुको तसपमलूक, आयआजान ििा चेिना 

कायाक्रम 
१,००,०००   

३ बालबातलकाहरुको तसपमलूक ििा चेिना कायाक्रम १,००,०००   

४ दतलि सचेिना ििा तसपमलूक कायाक्रम ५०,०००   

५ जेष्ठ नािररक थर्ाथ्य उपचार तसतर्र संचालन ६०,०००   

६ 
अपाङ्िहरुको हकतहि सम्बन्धी सचेिना ििा 

तसपमलूक कायाक्रम 
५०,४८७ बजेट तसतलङ २५% 

  िम्मा ९,२०,४८७ ९,२०,४८७ 

 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. ४ को को योिना तथा कायविम 



 
 

cfly{s, ;fdflhs Pj+ ef}lts k"jf{wf/ ljsf; 
  

 
qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd 7]ufgf ljlgof]lht /sd   

1 
5AaL;]  ;ljlq rf]s d]lrufp  x'b} aDhg 

8f8f l5?jf  vf]nf uf]bfd s]lr ufpF 

bn{fld ufp df]6/ af6f] :t/ a[l2  

सु न पा ४ 10,00,000.00 
  

2 
;Nn]l/ cfkufl5 l5?jf km|ofS6|L rf]s 

sfls{ 8f8fF ufhn] ufpF pGo'6f/  ;8s 

:t/ ;'wf/ 

सु न पा ४ 11,59,258.00 
  

3 tskt clDa6f/ ;8s pGo'6f/ v08 

dd{t ;'wf/ 
;' g kf 4  5,00,000.00   

4 
u0f]zlxdfn blnt a:tL s/kmf]s nKrf 

e~of8=cGt'kf]vl/ l5?jf 5fFu] gfu]Zjl/ 

kmNu'gGb /f]8 d]lr ahf/ >La'8=tskt 

cfFkufl5 a/fn e~of8=l/8=/f]8 .  

;' g kf 4  10,00,000.00 
बजेट तसतलङ ७५% 

    hDdf 36,59,258.00 36,59,258.00 
    

    

v– k|j4{gfTds sfo{qmd       
qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd 7]ufgf ljlgof]lht /sd   

1 cflbafl; hghflt ;fd'bflos ejg  ;' g kf 4  1,50,000.00   

2 
d7 ,dlGb/,u'Daf b]jfno df8=lvd 

lzjfno tyf k'/ftfTjLs dxTjsf wfld{s 

:ynsf] lgdf{0f dd{t tyf lh0ff]{2f/ 

;' g kf 4  1,50,000.00 
  

3 l5?jf j8f sfof{no ;8s ;'wf/ ;' g kf 4  1,49,753.00   

4 jg jftfj/0f tyf ko{6g ljsf; sfo{qmd ;' g kf 4  1,30,000.00   

5 o'jf tyf v]ns'b sfo{qmd b'Ao;g 

la?2sf] ;r]tgf 
;' g kf 4  75,000.00   

6 d]l;gl/ ;fdfg vl/b ;' g kf 4  50,000.00   

7 z+s6] ;'Aaf rf]s ;8s ;'wf/ ;' g kf 4  50,000.00   

8 l5?jf a+u]vf]nf lbklzvf rf]s ty ;8s 

;'wf/  
;' g kf 4  1,00,000.00   

9 afnljsf; s]Gb| Aofj:yfkg ^ j6f ;a} ;' g kf 4  90,000.00   

hDdf   9,44,753.00   
nlIft ;d"x ljsf; sfo{qmd 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd 7]ufgf ljlgof]lht /sd   

  dlxnf       

1 dlxnf :jod ;]ljsf तालिम ;' g kf 4  50,000.00   

2 dlxnf cfod'ns l;nfO{ s6fO tflnd 

tyf a]d};ld t/sfl/ v]lt sfo{qmd 
;' g kf 4  75,000.00   

    hDdf 1,25,000.00   

  jfnjflnsf       

1 afnSNa k'g u7g tyf tflnd ;' g kf 4  50,000.00   

  h]i7 gful/s, blnt,  ckfË,  ju{ cflb       



 
 

1 h]i7 gful/s ;Ddfg sfo{qmd  ;' g kf 4  50,000.00   

2 blnthflt r]tgf d'ns tflnd ;' g kf 4  50,000.00   

    hDdf 1,00,000.00 बिेट वसवलङ २५% 

  nlIft tyf k|jwf{gfTdstk{m  12,19,753.00 12,19,753 
 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. ५ को योिना तथा कायविम 

भौवतक पूिावधार तर्व  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

1 

cGt'8f+8f l/u+/f]8 l:yt 3n] rf}tf/f b]lv 

b]p/fnLufpF x'b} l;df ;8s ;Dd hf]8\g] 

df]=af= 10,00,000.00   

2 
u'?ËufpF gd'gf cf=lj= x'b} s]/faf/L s[lif 

;8s hf]8\g] df]6/ af6f]  5,00,000.00   

3 Ho"7L clDa6f/ x'b} l;l4vf]nf ;Dd  5,00,000.00   

4 

;'of]{bo gu/kflnsf j8f g+=% sf ;j} 

6f]n 6f]nsf] ljw't lj:tf/ / Pn= l6= 

kf]n Joj:yfkg 5,00,000.00   

5 

/ljuf]nfO{ gfd6f/, ;Gtf]if uf]nfO{, 

cf]/]GhEofnL rr{ufpF, nDafuf}8f 

;'Jjf6f]n x'b} ;dfna'Ë df=lj= ;Ddsf] 

df]6/af6f] :t/pGglt 11,89,799.00 बजेट लसलिङ ७५% 

  hDdf 36,89,799.00 3,689,799.00 
लवक्षत तथा प्रिधवनात्मक तर्व  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

1 
:jf:Yo rf}sL k|of]uzfnf Nofj 

Joj:yfkg 2,00,000.00   

2 zflGtjhf/ u|fan / uf]nfO{ ;f]lnË 1,00,000.00   

3 
?saxfb'/ uf]nfO{ b]lv lzjdlGb/ ;Dd 

;f]lnË 50,000.00   

4 Uf}ftd ufpF  s/kmf]s df]6/ af6f] lj:tf/ 60,000.00   

5 bnf{dL ufpF 3n]6f/ ufpF df]6/af6f]  70,000.00   

6 Nffs'/L uf]nfO{ b]zL ufpF df]6/af6f] 50,000.00   

7 
Rf}fnfufO{ ufpF b]lv u}/LufpF ;Dd 

df]6/af6f]  1,00,000.00   

8 Dffg]8f+8f cGt'8f+8f l;8L lgdf{0f 50,000.00   

9 
e};Lkfnf nfnkm]6] l;l4vf]nf ;Dd 

df]6/af6f] 50,000.00   



 
 

10 
zflGtjhf/ vf]nfuf]bfd g]af/f uf]nfO{ 

b]lv sf/jfxL ufpF df]6/af6f] lgdf{0f  50,000.00   

11 l;nfO{ sl6Ë ljkGg dlxnf nfO{ 50,000.00   

12 
;dfna'Ë df=lj= 8]S;a]Gr lgdf{0f tyf 

afn k|f]kmfOn 50,000.00   

13 
cGt/ljwfno jLr v]ns"b 

k|ltoflutfTds sfo{s|d  50,000.00   

14 Uf]f/v lg=df=lj= ejg dd{t ;Def/  50,000.00   

15 5fqj[lQ -blnt ;d'x_ 50,000.00   

16 
Ifdtf tyf g]t[Tj ljsf; tflnd -

cflbjf;L hghflt ;d'x _ 50,000.00   

17 

j8f sfof{nosf nflu d]l;g/L cf}hf/, 

sDKo'6/, kmlg{r/ nufotsf 

Joj:yfkgsf nflu  50,000.00   

18 
;'=g=kf= j8f % ljleGg 6f]ndf 

;"rgfd"ns xf]lN8ª af]8{ Joj:yfkg  50,000.00   

19 
6f]nljsf; tyf jftfjf/0f, ;/;kmfO{ 

Joj:yfkg 49,933.00 बजेट लसलिङ २५% 

hDdf 1,229,933.00 1,229,933.00 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. ६ को योिना तथा कायविम 

क्र. 

सं. 
योजनाको तर्र्रण तर्तनयोतजि रकम कैतर्यि 

भौवतक पूिावधार तर्व  

१ 

सुकेपोखरी कन्याम इन छेउदेतख मनकामना दगु्ध सहकारी सथिा 

ग्याभाचोक, धिानीडाँडा हुदँै तसतिखोला सािै लामपँधेरा र्डा 

कायाालयसम्म पुग्ने मोटरबाटोको थिरउन्नतििर्ा  

रु. 

१२,९५,५८९/- 
  

२ 
हका टे िार िाउँ तसतिर्ाट हुदँै सू.न.पा.५ को िल्लो िोरख 

जोड्ने मोटरबाटो थिरउन्नतििर्ा   

रु. 

१०,००,०००/- 

बजेट तसतलङ 

७५% 

  िम्मा २ िटा योिनाहरु 
रु. 

२२,९५,५८९/- 
२२,९५,५८९ 

प्रिर्द्वनात्मक तर्व  

१ सेतमच्योङ भर्न ममाि सुधार िल्लो र्ाजी िाउँ 50,000.00   

२ तनमााणातधन तशर् मतन्दर तनमााण िार िाउँ  50,000.00   

३ िार िाउँबाट तसतिखोला मदुाार्ाट जाने बाटो  50,000.00   

४ दिुाार्ाट तसतिखोला मलामी टहरो 50,000.00   



 
 

५ सातर्क कन्याम ६ टोलमा रहकेो टोल तर्कास संथिा भर्न 50,000.00   

६ 
सातर्क कन्याम ६ को खानीिाउँमा भएको िामाखानीको 

प्रारतम्भक सर्ेक्षण 
2,00,000.00   

७ 
सातर्क कन्याम ५ को चातलसे टोल अन्ििाि हुरहुरे 

भञ्ज्याङ्िदेखी सतहद पाका  जोड्ने मोटरबाटो 
55,196.00   

  िम्मा 5,05,196.00   

लवक्षत तर्व  

१ मतहला िर्ा  50,000.00 
  

  •        सीप तर्कास िातलम, िोष्ठी   

२ बालबातलका िर्ा  50,000.00 
  

  
•     तर्द्यालयमा तप्रन्टर सतहि कम्प्युटर 

खररद िना 
  

३ दतलि िर्ा  60,000.00 
  

  
•     िारिाउँ तथिि दतलि टोललाई 

लतक्षि िरी दतलि टोल मोटरबाटो तनमााण िना 
  

४ युर्ा िर्ा    

बजेट तसतलङ 

२५% 

  र्डा थिररय खेलकुद कायाक्रम 50,000.00 

  
•     मोटरसाइकल, मोर्ाइल ममाि 

िातलम 
50,000.00 

  िम्मा 7,65,196.00 7,65,196.00 
 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. ७ को योिना तथा कायविम 
 

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

भौवतक पूिावधार तर्व  

१ 

िेि हाउस प्रिति दगु्ध सहकारी संथिादेतख र्लेधारा िुर्ाटार 

भाग्योदय तर्द्यालय, राइटोल हुदँै तर्ररङ्ि खोला, प्रिति 

तबररङ खोला मोटरबाटो थिरर्तृि  

10,00,000.00   

२ 
तचयाकारखाना अतर्स छेउदेतख जमनुडाँडा अम्बीतबच टोल 

हुदँै अम्बीटार तसरर्ानी जोड्ने मोटरबाटो थिरउन्नति 
7,04,707.00 

बजेट तसतलङ 

७५% 

  िम्मा २ िटा योिनाहरु 17,04,707 १७,०४,७०७ 

प्रिर्द्वनात्मक तर्व  



 
 

१ अम्बीको बाँझोर्ारीदेतख िुप्ती हका टे जोड्ने मोटरबाटो तनमााण  1,50,000.00   

२ खेलकुद तर्कास कायाक्रम िर्ा  50,000.00   

३ पयाटन प्रर्िा िर्ा  84,161.00   

  िम्मा 2,84,161.00   

लवक्षत तर्व  

१ मतहला िर्ा  
1,00,000.00   

  •        सीप तर्कास िातलम, िोष्ठी 

२ बालबातलका िर्ा  

50,000.00   
  

•     र्डा र्ाल क्लर् मार्ा ि आर्श्यक ज्ञानबदाक 

कायाक्रम सञ्चालन िना 

३ आदीर्ासी जनजाति िर्ा  

84,075.00 

  

  

•     आदीर्ासी जनजािीलाई लतक्षि 

िरी अम्बीडाँडा िाउँ तसिाम हुदँै तर्ररङ्ि खोला जोड्ने 

जनजाति बथिीमा मोटरबाटो थिरर्तृि 

  

३ दतलि िर्ा  

50,000.00 
बिेट 

वसवलङ 

२५% 
  •    सोलार बत्ती हथिान्िरण 

  िम्मा 5,68,236 5,68,236 
 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं ८ को योिना तथा कायविम 

योिना प्राथवमकीकरण बिेट कै

वर्य

त 

प्राितमकिा नं. १ : कजनी, मालुम हुदँै डब्बु िाउँ जोड्ने बाटो थिरोन्नति, आर्श्यक ठाउँमा 

सोतलङ िने 

10,00,0
00.00 

  

प्राितमकिा नं. २ : तसतििाउँ तबचको ररङरोडमा रहकेो बोररकको रे्दबाट तसतििाउँ िल्लो 

भेि हुदँै डब्बुिाउँ पुच्छर हुदँै तसति खेल मैदान जोड्ने बाटो थिरोन्नति 

8,97,59
1.00 

  

प्राितमकिा नं. ३ : िदाने खोल्सीबाट बरडाँडा सम्म नाली, ग्राभेल, होमपाइप, कच्ची ठाउँमा 

र्ाल र पतहरो रोकिाम िने 

10,00,0
00.00 

 

िम्मा 28,97,5
91 

 

घटीबढी रु 0.00 
 

आ.ि. २०७४/७५ को नगर विकास योिना वनमावणका लावग वनम्न बमोविमका 

लवक्षत िगवलाई बिेट विभािन गररयो । 

  
 



 
 

१. तर्पन्न मतहला   
 

सीपमुलक कायविम   
 

तसलाई कटाई िातलम 67,000.
00 

 

आयमुलक कायविम   
 

बेमौसमी िरकारी खेिी 83,000.
00 

 

२. विपन्न दवलत   
 

परम्परािि पेशा प्रर्िान कायाक्रम सञ्चालन िने 50,000
.00 

 

३. बालबावलका तर्व    
 

बालमैत्री कायाक्रम कायाान्र्यन 1,00,00
0.00 

 

४. अपाङ्ग   
 

तसपमलूक कायाक्रम 50,000
.00 

 

५. िेष्ठ नागररक   
 

८० र्र्षाभन्दा माति उमेर समूहका र्िृर्िृाहरुलाई तर्शेर्ष सम्मान कायाक्रम 50,000
.00 

 

    
 

६. आवदिासी िनिावत   
 

सचेिना ILO सम्बन्धी कायाक्रम 75,000.
00 

 

उद ्र्ोर्षण ििा पत्रकाररिा कायाक्रम 35,000.
00 

 

भार्षा, संथकार, संथकृति कायाक्रम सञ्चालन िने  40,000
.00 

 

७. लोपोन्मुि   
 

लोपोन्मखु जातिको भार्षा तलपी संरक्षण िने  50,000
.00 

 

जम्मा 6,00,00
0.00 

 

प्रिर्द्वनात्मक कायविम तर्व    
 

१. युर्ाको युर्ा लतक्षि कायाक्रम िर्ा    
 

लािुऔर्षध ििा दवु्यासन सचेिना कायाक्रम  75,000.
00 

 

२. EAI कन्टेनर खररद िने 90,000
.00 

 



 
 

३. खानेपानी महुान संरक्षण ििा ममाि   
 

  कजेनी ग्रामीण खानेपानी महुान संरक्षण  25,000.
00 

 

  मालुम प्रिति टोल राठीबारीको महुान संरक्षण 15,000.
00 

 

  मालुम प्रिति टोल तर्श ुबारी महुान संरक्षण 10,000.
00 

 

  सुनाखरी टोल िोपालधारा महुान संरक्षण  10,000.
00 

 

  तछतपटार टोल तर्कास सतमति पम्प छेउ महुान संरक्षण  10,000.
00 

 

डब्बुिाउँ र्ासीम खानेपानी मुहान संरक्षण 20,000.
00 

 

पाल्टाँिी खानेपानी मुहान संरक्षण  15,864.
00 

 

ज्योति टोल खानेपानी महुान संरक्षण 10,000.
00 

 

 शातन्िचोक मतुन देतर्थिान महुान संरक्षण 10,000.
00 

 

टीका सापकोटाको बारी छेउ महुान संरक्षण 15,000.
00 

 

झम्पल खोला खानेपानी महुान संरक्षण 15,000.
00 

 

 पाल्टाँिी िोिने खोल्सी खानेपानी मुहान संरक्षण  20,000.
00 

 

जोरधारा माति नेर्ार टोल मुहान संरक्षण 10,000.
00 

 

मानेडाँडा िरी कुर्ा खानेपानी महुान संरक्षण  15,000.
00 

 

जम्मा 9,65,86
4 

 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं.९ को योिना तथा कायविम 

(क) भौवतक पूिावधार विकास योिना तर्व  

ि.सं. योिना तथा कायविम ठेगाना 
विवनयोवित 

रकम रु. 

१ 

काजीर्ाटक देतख दाहाल िाउँ जाने मोटर बाटोबाट शाखा 

थमाइलटोलको ३ नं. र्डा जोड्ने बाटो र नमनुा टोल पान्दाम 

हुदँै रम्र्ोक जोड्ने बाटो । 

सू.न.पा.र्डा नं.९, 

पान्दाम रम्र्ोक 
१०,०१,६८९ 



 
 

२ 

थर्िाद्वारी सामदुायीक संथिाबाट हयेरर्ेल अंग्रेजी तर्द्यालय, 

बरबोटे, लेप्चाटोल हुदँै रम्र्ोक तचउररबोटे र िोडे जाने बाटो 

। 

सू.न.पा.र्डा नं.९, 

पािीभारा बरबोटे 

रम्र्ोक 

८,०१,००० 

३ 
बरबोटे कजेनी सडकबाट शाखा थर्िाद्वारी  सामदुातयक क्षेत्र 

हुदँै सुन्दरपानी बरबोटे माने तनथकने सडक सञ्जाल । 

सू.न.पा.र्डा नं.९, 

पािीभारा, 

आरीदाङ टोल, 

सुन्दरिैरी टोल 

५,९२,००० 

    जम्मा २३,९४,६८९ 
    
(ख) प्रबधानात्मक कायाक्रम िर्ा  
    

ि.सं. योिना तथा कायविम ठेगाना 
विवनयोवित 

रकम रु. 

१ 
रम्र्ोक खानेपानी ममाि संभार र रम्र्ोक, पान्दाम खानेपानीको 

महुान संरक्षणिर्ा  

सू.न.पा.र्डा नं.९, 

रम्र्ोक पान्दाम 
१,५०,००० 

२ 

रम्र्ोक महाकालबाबा मतन्दर, माइलीपािीभारा मतन्दर, 

इमानुएल थर्िन्त्रमण्डली चचा िोडेको ममाि ििा जीणोद्वार, 

चपी व्यर्थिापन  

सू.न.पा.र्डा नं.९, 

पािीभारा टोल र 

रम्र्ोक 

१,५०,००० 

३ 
प्लातथटक रतहि र हररि र्ाडा तनमााण िना डथटतर्न र 

र्ािार्रणमा उत्कृि प्रभार् पाने र्कृ्षरोपण 
सू.न.पा.र्ाडा नं.९ ५०,००० 

४ 

रम्र्ोकको िोडे टोलमा यूर्ाहरुको समहू तनमााण िरी लािि 

सहभािीिाको आधारमा अग्र्योतनक बेमौसमी खेिी ििा 

प्लातिक टनेल खेिी, कम्पोि भमीकम्पोि मल बनाउने 

प्रातर्तधक िातलम र सामाग्री तर्िरण 

सू.न.पा.र्ाडा नं.९ १,००,२३० 

    जम्मा ४,५०,२३० 

(ग) लवक्षत  कायविम तर्व  

३ 

बाल क्लर् मार्ा ि उत्प्रेरणा कायाक्रम, नसने रोिहरु जथिै 

मधमेुह, मिृौला, क्यान्सर, उच्चरक्त चाप, मटुुरोि सम्बन्धी 

जनचेिना जिाउने कायाक्रमहरु र र्ाल क्लर् अन्ििाि खेलकुद, 

संतिि, नतृ्य र सातहतत्यक कायाक्रमहरु 

सू.न.पा.र्ाडा नं.९ ६५,००० 

४ 

मतहलाहरुको लाति प्रजनन थर्ाथ्य सम्र्न्धी जनचेिनामूलक 

कायाक्रम, आिेतनक िरकारी खेिी िातलम र मतहलाहरुलाई 

लेखा िातलम 

सू.न.पा.र्ाडा नं.९ ६५,००० 

५ 

ज्येष्ठ नािररक, अपाङ्ि, र ६० र्र्षा मातिको एकल मतहलाको 

तनशलू्क थर्ाथ्य पररक्षण र ८० र्र्षा मातिको ज्येष्ठ 

नािररकहरुलाई सम्मान कायाक्रम 

सू.न.पा.र्ाडा नं.९ ५०,००० 



 
 

६ 
दतलि पररर्ारलाई आयमलूक सामूतहक पोल्ट्री र्ामा संचालन 

िना 
सू.न.पा.र्ाडा नं.९ ५०,००० 

७ 
अति तर्पन्न र्ाडा भररको २० पररर्ारलाई तनशलू्क थर्ाथ्य 

तर्मा  
सू.न.पा.र्ाडा नं.९ ५०,००० 

८ 
आदीर्ासी जनजातिहरुको धातमाक, भार्षीक ििा 

संथकृतिसंरक्षण सम्बन्धी कायाक्रम  
सू.न.पा.र्ाडा नं.९ ६८,००० 

    जम्मा ७,९८,२३० 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. १० को योिना तथा कायविम 

ि. 

सं. 

योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

भौवतक पूिावधार तर्व  

१ तर्क्कल िुम्बा पि (याङ्ि जाने बाटो) रे्न्सोङ्ि िुम्र्ा 

लहरेमाने, डाक्टर खोला, डाँडा िाउँ, थर्ामी िाउँ, तशर् 

मतन्दर, काफ्ले िाउँ हुदँै तर्रीङ्ि जोड्ने बाटो  

10,00,000.00   

२ िुम्र्ा पिदेतख सतहद चोक (आहले,आरुबोटे) 1,00,000.00   

३ तर्क्कल बजार Beautification 5,00,000.00   

४ संिम टोल बाटो थिरउन्नति 20,000.00   

५ ररङ्ि रोड मखुबाट मेलबोटे रतमिे दगु्ध सहकारी संथिा हुदँै  

तर्रीङ्ि 

1,00,000.00   

६ रत्न चोकदेतख संिम चोक सम्म 1,00,000.00   

८ र्ोन्सोङ्ि िुम्र्ा सर् दाहातग्रह(युटे) 12,7,045.00   

९ निरपातलका मखु, कट्टेल िाउँ, िजामानटोल हुदँै हाइड्रो 

जोड्ने बाटो थिरउन्निी 

10,00,000.00 वसवलङ 

७५% 

  िम्मा  29,47,045.00 २९,४७,०४५ 

प्रिर्द्वनात्मक तर्व  

१ तर्क्कल सरसर्ाई कायाक्रम (नाली सर्ाई) 1,00,000.00   

२ युर्ा सामदुातयक उद्यम कायाक्रम 1,00,000.00   

३ खेल मैदान थिरउन्निी 40,000.00   

४ र्डा थिरीय हािे भकुण्डो 50,000.00   

५ जनएकिा कृतर्ष सहकारी संरक्षण तनमााण 50,000.00   

६ थिानीय संथकृतिक संरक्षण प्रर्धान 50,000.00   



 
 

७ श्री कृरण प्रणामी मतन्दरबाट आरुबोटे थकुल, तर्तमरे िाउँ 

टोल जाने बाटो ममाि 

60,000.00   

८ िणेश मतन्दरबाट नाि िान झने बाटो (नमनुा शातन्ि टोल) 45,000.00   

९ सतहद चोक देतख तसमपानी जाने बाटो ममाि 45,000.00   

१० थकुल डाँडादेतख मतलम र्डा १२ सम्म जोड्ने बाटो ममाि 50,000.00   

११ सुरि बाइचोकबाट नयाँचोक जानेबाटो 50000.00   

१२ तर्क्कल तशर् मतन्दर पतहरो 12,348.00   

  िम्मा 6,52,348.00   

लवक्षत तर्व  

१ दतलि र अल्पसंख्यक मध्यको तर्पन्न २० र्र पररर्ारलाई 

थर्ाथ्य तबमा कायाक्रम 

50,000.00   

२ आतदर्ासी जनजािी लोक सेर्ा आयोि ियारी कक्षा 

संचालन 

60,000.00   

३ कािजािको युिा (Paper Bag)  बनाउने िातलम (मतहला) 50,000.00   

४ बाल तर्कास केन्र (मेलबोटे) तनमााण 50,000.00   

५ जेष्ठ नािररक र अपाङ्ि Free Health Camp 60,000.00 तसतलङ २५% 

  िम्मा 9,22,348 ९,२२,३४८ 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. ११ को योिना तथा कायविम 

पूिावधार तर्व  बिेट कैवर्यत 

१. केराबारी-मार्े-सुन्िले तभत्री हुदँै िोदक जोड्ने मोटरबाटो थिरोन्नति 11,18,283.00   
२. िीनर्रे लक्ष्मीनारायण मतन्दर हुदँै र्ैशाखे कातत्तके जोड्ने मोटरबाटो 

थिरोन्नति 10,00,000.00   
३. श्रजृना टोल हुदँै सहारा टोल असाले खोला जोड्ने मोटरबाटो 

थिरोन्नति 5,00,000.00 
वसवलङ 

७५% 

जम्मा 26,18,283 २६,१८,२८३ 

प्रिर्द्वनात्मक कायविम तर्व      
१. केराबारी-नयाँचोक-नामसातलङ मोटरबाटो ममाि 1,32,761.00   
२. मार्े-कालापानी हुदँै तसथने जोड्ने मोटरबाटो ममाि 1,00,000.00   
३. मार्े-केराबारी मोटरबाटो ममाि 1,10,000.00   
४. युर्ाहरुका लाति     

   •        िीनर्रे खेलमैदानको तभत्तामा नाली 50,000.00   



 
 

   •        तनहाररका पाटानर थपोतटाङ क्लबलाई लाते्तभकुण्डो खेल 

आयोजना 30,000.00   
जम्मा 4,22,761.00   

लवक्षत िगव तर्व      
१. िुङ्िे मोटरबाटो ममाि (सबै जनजातिको बथिी भएको) 1,00,000.00   
२. दतलिहरुको संथकृति र बाजािाजा संरक्षण 50,000.00   
३. बालबातलकािर्ा को कायाक्रम     

   •        नर्प्रेरणा बालतर्कास केन्र भर्न तनमााण 1,00,000.00   
४. मतहलािर्ा को कायाक्रम     

   •        उद ्र्ोर्षण िातलम  50,000.00   
५. जेष्ठ नािररक िर्ा      

   •        जेष्ठ नािररकहरुलाई सम्मान कायाक्रम 50,000.00   
६. अपाङ्ििर्ा      

   •        ि्यांक संकलन ििा पररचयपत्र तर्िरण कायाक्रम 50,000.00   

७. लोपोन्मखु जातिको संथकार संथकृतिको प्रर्िान िने 50,000.00 
तसतलङ 

२५% 

  8,72,761 8,72,761 
 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. १२ को योिना तथा कायविम 

ि.सं. योिनाको वििरण 
विवनयोवित 

रकम 
कैवर्यत 

भौवतक पूिावधार तर्व  

१ पािीभरा चौिारे डाँडा लेर्क अतम्लसे मोटरबाटो थिरोन्नति १२,०१,२१४   

२ 
चौबन्दी चोक मानेिाउँ तर्म्र्ोङ असारेटार, तसरुर्ानी जोड्ने 

मोटरबाटो 
१०,००,०००   

३ चचु्चे िुंिा तत्रर्ेणीटोल ररठ्ठाबोटे बाटो थिरोन्नति ६,००,००० 
वसवलङ 

७५% 

  िम्मा ३ िटा योिनाहरु २८,०१,२१४ २८,०१,२१४ 

  घटीबढी रु ०   

प्रिर्द्वनात्मक तर्व  

१ तर्क्कल मतलम जुरेभञ्ज्याङ सडक ममाि सुधार १,५०,०००   

२ शातन्ि िोलाई याङ खोला सडक ममाि सुधार १,५०,०००   



 
 

३ तर्द्युि ट्रान्सर्मार जडान ८४,९५२   

४ 
पञ्चकन्या आ.तर्. बाट श्रीकृरण दगू्ध उत्पादक संथिा िोलेिाउँ 

मतलम मोटरबाटो थिरोन्नति 
१,५०,०००   

५ 
मेची राजमािा चेक पोइन्टदेतख र्लेिाउँ ररङरोड श्रीकृरण दगू्ध 

उत्पादक संथिा मोटरबाटो थिरोन्नति 
१,५०,०००   

६ मतलम चोक, आचाया डाँडा ररङरोड सम्म मोटरबाटो ममाि ५०,०००   

७ 

युर्ार्िाको लाति प्रर्िानात्मक कायाक्रम 

५०,०००   •        र्डाथिरीय युर्ा खेलकुद 

कायाक्रम 

  िम्मा ७,८४,९५२   

लवक्षत तर्व  

१ 
मतहला ििा बालबातलका िर्ा  

५०,०००   
•        सीप तर्कास िातलम, िोष्ठी 

२ 
आतदर्ासी जनजाति िर्ा  

५०,०००   
•        आयमूिक कायाक्रम सञ्चालन 

३ 
दतलि िर्ा  

५०,००० 
तसतलङ 

२५% •         आयमलूक कायाक्रम सञ्चालन 

  िम्मा ९,३४,९५२ ९,३४,९५२ 

 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. १३ को योिना तथा कायविम 

भौवतक पूिावधार तर्व  
  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित 

रकम 

कैवर्यत 

१ सु.न.पा.१३ तभत्र तर्द्युि तर्थिार १०,००,०००   

२ भालुखोप पोखरी हुदँै दधु केन्र, तसरुपाखा, 

खदुनुाबारी उत्तरे खेलमैदानदेतख खानी 

भञ्ज्याङ्िसम्म सडकको थिरउन्नति 

१०,०४,६१४   

३ िुराँसे कोलबोटे, िल्लो खनु्रुके, मतिल्लो खनु्रुके, 

चोक्टी िाउँ तचयार्ारी सडकको थिरउन्नति 

५,००,००० बिेट वसवलङ ७५% 

  जम्मा २५,०४,६१४ २५,०४,६१४ 

प्रिर्द्वनात्मक तर्व  
  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित 

रकम 

कैवर्यत 



 
 

१ मालर्ाँसे चोक्टी तपपलडाँडा खानेपानी ममाि 

योजना 

१,५०,०००   

  जम्मा १,५०,०००   

लवक्षत समुदायतर्व  
  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित 

रकम 

कैवर्यत 

क) मवहलातर्व      

१ मौरीपालन ििा र्ार तर्िरण कायाक्रम ८८,५३५   

ि) बालबावलका तर्व      

१ ज्योति मा.तर्. जोरपाखरीमा सरथर्िीको मतन्दर 

तनमााण 

१,८८,५३४   

२ बाल क्लर् बालमैत्री थिानीय शासन कायाक्रम 

कायाान्र्यन 

५०,०००   

ग) आवदिासी िनिातीतर्व      

१ िामाङ जातिको शब दहा तनमााण १,७७,८०२   

घ)  दवलततर्व      

१ तसलाइकटाई आयमलुक कायाक्रम ८०,०००   

ङ) अपाङ्गतर्व      

१ आयमलूक मौरीपालन कायाक्रम ५०,०००   

च) िेष्ठ नागररक तर्व      

१ सम्मान कायाक्रम ५०,०००   

      बजेट तसतलङ २५% 

  िम्मा ८,३४,८७१ ८,३४,८७१ 

 

  



 
 

सूयोदय नगरपावलका िडा नं. १४ को योिना तथा कायविम 

भौवतक पूिावधार तर्व  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

१ र्डा नं.१४ मा तर्द्युि तर्थिार ििा ममाि २०,००,०००   

२ 

उत्तरे खेलमैदान देतख लक्ष्मीपुर बिासे हुदँै बदुा 

माइनिरपातलका र्डा नं १० को तसमानासम्म जानेबाटो १०,६०,२६६   

३ कटुसेबजारमा सामदुातयक भर्न तनमााण ५,००,००० 

वसवलङ 

७५% 

  िम्मा ३५,६०,२६६ ३५,६०,२६६ 

    
प्रिर्द्वनात्मक तर्व  

  
ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

१ तसर्ेधारा महुान खानेपानी योजना १,५९,५००   

२ उत्तरे खेलमैदान संभार १,५०,०००   

  िम्मा ३,०९,५००   
    

लवक्षत समुदायतर्व  
  

ि.सं. योिनाको वििरण विवनयोवित रकम कैवर्यत 

क) मवहलातर्व      

    १,६९,५००   

१  सचेिना कायाक्रम ५०,०७४   

२ िरकारी खेिी िातलम १,१९,५००   

ि) बालबावलका तर्व      

१ उत्तरे खेल मैदान तनमााण १,५०,०००   

२ बालबातलका बल मैत्री सचेिना ६४,०००   

ग) आवदिासी िनिातीतर्व      

१ याक्िुङ चुम्लुङ भर्न तनमााण ििा ममाि १,९९,३९३   

२ आयमलुक बाख्रा ििा बंिुर पालन १,३४,२८८   

३ सचेिना कायाक्रम ५०,०००   

घ)  दवलततर्व      

१ आयमलुक िर्ा  १,००,०००   

२ सचेिनामलुक ५०,०००   

ङ) अपाङ्गतर्व      

१ सचेिना कायाक्रम ५०,०००   

च) िेष्ठ नागररक तर्व      



 
 

१ सम्मान कायाक्रम ५०,००० 

तसतलङ 

२५% 

  िम्मा ११,८६,७५५ ११,८६,७५५ 

 

अनुसची–५ 

(दर्ा ३ को उपदर्ा (४) संि सम्बतन्धि) 

आ.र्. ०७४\७५का लाति अनुमातनि आन्िरीक रकमको र्ाडँर्ाडँ तर्र्रण 

क्र.स. योजना ििा कायाक्रमको तर्र्रण प्रथिातर्ि आय तर्तनयोजन कैतर्यि 

१ ििको अ.ल्या. ३,९२६.२     

२ चालु को प्रथिातर्ि २,००,००,०००.०     

  जम्मा २,००,०३,९२६.२     

३ पूतजिि खचा       

3.1 २५% र्डा कायाालय लाई अनुदान   ५०,००,०००.०   

3.2 सर्ारी साधन खररद   ४०,००,०००.०   

3.3 इलाका प्रहरी कायाालय र्ेरार्ारा   ३,००,०००.०   

3.4 िरकारी मण्डी व्यर्थिापन   १०,००,०००.०   

3.5 मेसनरी औजार   १०,८३,९२६.२   

3.6 र्तनाचर ििा तर्क्चर   १०,००,०००.०   

4.0 कायाक्रम खचा       

4.1 सदथयिा शलु्क   ५०,०००.०   

4.2 सेर्ा परामशा   ३,००,०००.०   

4.3 र्ोहरमैला व्यर्थिापन काया   १५,७०,०००.०   

4.4 मेलतमलाप प्रर्द्वान कायाक्रम 
 

१०,००,०००.० 
 

4.5 धरु्ा मकु्त निर अतभयान   १,००,०००.०   

4.4 प्लातिक झोला मकु्त अतभयान   ५,००,०००.०   

4.5 सार्ाजातनक सुनुर्ाई   १,५०,०००.०   

4.6 लैंङतिक बजेट पररक्षण   १,५०,०००.०   

4.7 सभासमरोह तदर्स   १,००,०००.०   

4.8 
आतनबानी पररर्िान सतहिको पूणा सरसर्ाई 

कायाक्रम   ३,००,०००.०   

4.9 चौमासीक प्रिति सतमक्षा   २,००,०००.०   

4.10 ममाि संभार कोर्ष   ८,००,०००.०   

4.11 तर्पद व्यर्थिापन कोर्ष   ५,००,०००.०   

4.12 अनुिमन खचा   १,००,०००.०   

५ कायाालय संचालन खचा       



 
 

5.2 इन्धन   ३,००,०००.०   

5.3 पुरथकार ििा प्रोत्साहन   १,००,०००.०   

5.4 थिातनय भत्ता (कमाचारी)   १२,००,०००.०   

5.5 कायाक्रम अनुिमन   २,००,०००.०   

  जम्मा   २,००,०३,९२६.२   

आ.र्. ०७४\७५का लाति अनुमातनि राजश्व र्ाँडर्ाँड रकमको तर्तनयोजन तर्र्रण 

क्र.स. योजना ििा कायाक्रमको तर्र्रण प्रथिातर्ि आय तर्तनयोजन कैतर्यि 

१ ििको अ.ल्या. २३५५७५०.०   

२ मालपोि रतजरटे्रशन शलु्क ७५,००,०००.०     

३ 
तजल्ला समन्र्य सतमिी बाट प्राप्त हुने 

तर्भाज्य कर ,राजश्व बाट प्राप्त हुने १५,००,०००.०     

  जम्मा १,१३,५५,७५०.०     

4 ५% मालपोि सुधार   ३,७५,०००.०   

5 सबारी साधन खररद   १,०९,८०,७५०.०   

  जम्मा   १,१३,५५,७५०.०   

आ.र्. ०७४\७५का लाति तजम्मेर्ारी सरी आएको केन्रीय अनुदान रकमको तर्तनयोजन तर्र्रण 

क्र.स. योजना ििा कायाक्रमको तर्र्रण  आय तर्तनयोजन कैतर्यि 

१ िि आ.र्. को अ.ल्या. १,१७,५८,४७४.०     

२ सूयोदय बस पाका  तनमााण   32,00,000.0   

३ पाकीङ थिल तनमााण   20,00,000.0   

४ भर्न र्ेराबारा, पुथिकालय तनमााण 
 40,58,474.0  

५ सहरी थर्ाथ्य केन्र तनमााण   25,00,000.0   

  जम्मा   1,17,58,474.0   

 

अनुसची–६ 

(दर्ा ३ को उपदर्ा (४) संि सम्बतन्धि) 

आ.ि. ०७३\७४ बाट आ.ि. ०७४\७५मा विम्मेिारी सरी आएका योिना तथा कायविमहरु को वििरण 

क्र.

स. 

योजनाको नाम ििा कायाक्रम 

र ठेिाना 

तजम्मरे्ारी सरी आएको योजनाको रकम 
कैतर्यि 

केन्रीय 

अनुदान 

आन्िरी

क श्रोि 

राजश्व 

बाँडर्ाड 

अन्य 

तनकाय 

जम्मा 

१ वनशतव पूाँविगत अनुदान तर्व            

१.

१ 

निरपातलका पररर्षर हुदै ररङ 

रोड जोड्ने मोटरबाटो कालो 

पत्रे िने काया 

१०,३१,

६२२.०

९ 

१,१२,

६५६.७

५ 

०.० १,१२,७५७

.४१ 

१२,५७,०

३६.२५ 

उपभोक्ता 

सतमति १.

२ 

तमलेतनयम फे्रन्ड्स क्लब को 

भर्न तनमााण 

१,६३,०

००.० 

०.० ०.० ०.० 1,63,0

00.0 

  

१.

३ 

माईतल पािीभरा मन्दीर 

पुजारी कुटी तनमााण 

५०,००

०.० 

०.० ०.० ०.० 50,00

0.0 

  

१.

४ 

सातर्क कन्याम -५ को बौध्द 

िुम्बा तनमााण 

१,००,०

००.० 

०.० ०.० ०.० 1,00,

000.

0 

  

१.

५ 

तर्क्कल िुम्बापि आरूबोटे 

जोिमाई  सडक तनमााण सुधार 

१,५०,०

००.० 

०.० ०.० ०.० 1,50,0

00.0 

  



 
 

  िम्मा १४,९४,

६२२.१ 

१,१२,

६५६.८ 

०.० १,१२,७५७

.४ 

१७,२०,०

३६.३ 

  

2 भिन वनमावण तर्व  ( सशतव 

पूविगत अनदुान) 

            

२.

१ 

निरपातलकाको मुख्य 

प्रशासतकय भर्न तनमााण 

८,००,०

००. 

०.० ०.० ०.० ८,००,००

० 

  

  िम्मा ८,००,०

००. 

०.० ०. ०. ८,००,००

०. 

  

३ नगर पूिावधार कायविम   ०.०         

३.

१ 

र्डा कायाालय भर्न ममाि 

सुधार एंर् धेराबारा 

३३,५४,

८०१.७ 

०.० ०. ०.० 33,54,

801.7 

  

  िम्मा ३३,५४,

८०१.७ 

०.० ०. ०. ३३,५४,८

०१.७ 

  

४ रािश्व िाडाँर्ाड तर्व              

४.

१ 

सूयोदय बस पाका  तनमााण 0.0 0.0 ४,६९,९५

७.०२ 

०.० 4,69,

957.0

2 

  

४.

२ 

हु्यमपाइप खररद 0.0 0.0 ४,००,००

०.० 

०.० 4,00,

000.

0 

  

४.

३ 

डुडेितहरा लामपधेरा सडक 

ममाि संभार 
0.0 0.0 २,५०,००

०.० 

०.० 2,50,

000.

0 

  

४.

४ 

राधा कृरण मन्दीर ममाि सभंार 

, आरुबोटे 
0.0 0.0 १,००,००

०.० 

०.० 1,00,

000.

0 

  

४.

५ 

राधा कृरण मन्दीर भर्न 

तनमााण , तर्क्कल 
0.0 0.0 १,००,००

०.० 

०.० 1,00,

000.

0 

  

४.

६ 

कायाालय पररर्षर सुधार िने 

काम 
0.0 0.0 ४,५०,००

०.० 

०.० 4,50,

000.

0 

  

४.

७ 

िेिहाउस लुङ्िेतल िुङ्िा 

भट्टराई िाउँ हुदै तबररङ्ि 

जोड्ने मोटरबाटो ममाि 

0.0 0.0 १,५०,००

०.० 

०.० 1,50,0

00.0 

  

४.

८ 

मतहला सूयोदय बहुमुतख 

सहकारी संथिा तल. भर्न 

तनमााण 

0.0 0.0 ५०,०००.

० 

०.० 50,00

0.0 

  

४.

९ 

नमुना शातन्ि टोल को तसिी 

तनमााण काया र्डा नं.-९ 
0.0 0.0 ५०,०००.

० 

०.० 50,00

0.0 

  

४.

१

० 

तसध्दकातल मन्दीरको छानो 

छाप्न जथिापािा खररद 
0.0 0.0 २५,०००.

० 

०.० 25,00

0.0 

  

  िम्मा 0.0 0.0 2044

957.0 

0.0 2044

957.0 

  

५ सडक बोडव नेपाल, तर्व  0.0 ०.० ४,३०,१७

४.० 
१०,००,००

०.० 
14,30,

174.0 

सडक 

बोडा 

नेपाल 

  िम्मा 0.0 0.0 4,30,

174.0 

10,00,

000.0 

14,30,

174.0 

  

६ एक नगर एक उध्यान 

कायविम 
0.0 ०.० 1,00,

000.

0 

0.0 1,00,

000.

0 

  

  िम्मा 0.0 0.0 1,00,

000.

0 

0.0 1,00,

000.

0 

 क्रम

शः 
ि

.स

. 

योिनाको नाम तथा 

कायविम र ठेगाना 

विम्मेिारी सरी आएको योिनाको रकम कैवर्यत 

केन्रीय 

अनुदान 

आन्तरी

क श्रोत 

रािश्व 

बााँडर्ा

ड 

अन्य 

वनकाय 

िम्मा 

७ 

तिनर्रे सार्ाजातनक 

शौचालय तनमााण 

(साझेदारी) 

0.0 
७९,४३

७.० 
0 

३,००,०

००.० 

५,२९,४३

७.० 

करूणा 

र्ाउण्डेशन 

१५०००

०.० 

तजल्ला 

समन्र्य 

सतमति 

  िम्मा 0.0 79,43

7.0 

0.0 4,50,0

00.0 

5,29,43

7.0 

  

८  आन्तरीक श्रोत 

तर्व  

            



 
 

ि

.स

. 

योिनाको नाम तथा 

कायविम र ठेगाना 

विम्मेिारी सरी आएको योिनाको रकम कैवर्यत 

केन्रीय 

अनुदान 

आन्तरी

क श्रोत 

रािश्व 

बााँडर्ा

ड 

अन्य 

वनकाय 

िम्मा 

८.

१ 

निर िानमा संतिि 

भरी ियार िने 

0.0 २,००,०

००.० 

० ०.० २,००,००

०.० 

  

८.

२ 

निरको प्रतिक तचन्ह 

तनमााण िने काया 

  २,००,०

००.० 

० ०.० २,००,००

०.० 

  

८.

३ 

खानेपानी ममाि सभार 

ििा महुान संरक्षण 

काया 

0.0 ३,००,०

००.० 

० ०.० ३,००,००

०.० 

  

 ८

.४ 

तर्पद व्यर्थिापन 

ियारी प्रतशक्षण 

कायाक्रम (तर्क्कल 

रेडक्रस) 

  ५०,००

०.० 

० ०.० ५०,०००.

० 

  

  िम्मा 0.0 7,50,0

00.0 

0.0 0.0 7,50,00

0.0 

  

९ संवघय संरचना 

पूिवधार 

            

९.

१ 

इन्टरनेट नभएका १० 

र्टा र्डा कायाालयमा 

इन्टरनेट जडान 

3,00,00

0.00 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

९.

२ 

१४ र्टा र्डा 

कायाालयहरु मा 

सोलार तसिम जडान 

40,00,0

00.00 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

९.

३ 

आकाश ेपानी 

संकलन केन्र तनमााण 

कायाालय पररर्षरमा 

5,00,00

0.00 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  िम्मा 48,00,0

00.0 

0.0 0.0 0.0 48,00,0

00.0 

0.0 

  कुल िम्मा १,०४,४९

,४२३.७९ 

९,४२,०

९३.७५ 

२५,७५,

१३१.०

२ 

१५,६२,

७५७.४

१ 

१,५५,२९

,४०५.९७ 

  



 
 

४. मावसक सेिा सुविधा : प्रादेतशक कानूनले तनधाारण िरेपतछ सोतह अनुसार हुनेिरी देहायका पदातधकारीहरु लाई देहाय अनुसारको मातसक भत्ता 

सुतर्धा तनधाारण िररएको छ । 

ि.स. पद मावसक भिा सुविधाको दर कैवर्यत 

१ निर प्रमखु ३०,०००.०   

२ निर उपप्रमखु २५,०००.०   

३ र्डा अध्यक्ष २०,०००.०   

४ कायापातलका सदथय  १२,०००.०   
    

 

५. मावसक वर्पड भिा तथा स्थानीय भिा : 

(१)निर कायापातलकामा कायारि प्रातर्तधक ििा सर्ारी चालक कमाचारीलाई देहाय अनुसारको मातसक तर्ल्ड भत्ता उपलब्ध िने िराउने िरी 

तनधाारण िररएको छ । कुनैपतन कमाचारीले िल उल्लेतखि तर्ल्ड भत्ता र थिानीय भत्तामध्ये दोहोरो पाउने छैन । 

क्र.स. पद मासीक भत्ता सुतर्धाको दर कैतर्यि 

१ ईतन्जतनयर 4,000.0   

२ सब- ईतन्जतनयर 3,500.0   

३ सर्ेयर 3,200.0   

४ अतमन 3,000.0   

५ अतसिणे्ट सर्- ईतन्जनीयर 3,000.0   

६ सर्ारी चालक 2,500.0   

 

(२) निरकायापातलकामा कायारि कमाचारीलाई देहाय अनुसारको मातसक थिानीय भत्ता उपलब्ध िने िराउन ेिरी तनधाारण िररएको छ । 

क्र.स. पद मासीक भत्ता सुतर्धाको दर कैतर्यि 

१ कायाकारी अतधकृि 10,000.0   

२ शाखा अतधकृि र्ा सो सरह 4,000.0   

३ नायब सुब्बा र्ा सोसरह 3,200.0   

४ खररदार र्ा सोसरह 3,000.0   

५ िेश्रो िह 2,500.0   

६ सामातजक पररचालक 2,000.0   

७ कायाालय सहयोिी 1,500.0   
 
नगर कायवपावलका तथा िडा सवमवतको बैठकका सहभागीहरु लाई उपलब्ध गराउने भिाको दर देहाय अनुसार वनधावरण गररएको छ । 

१ 
र्डा सतमिीको बैठकमा बहालर्ाला र्डा अध्यक्ष, र्डा सदथयहरु र र्डा सतचर् बैठकमा सहभािी भएमा मात्र प्रति बैठक बैठक 

भत्ता रू. १,०००।०० (अक्षरेपी एक हजार) मात्र । 

२ 

कायापातलकाको बैठकमा बहालर्ाला निर प्रमखु, निर उपप्रमखु र्डा अध्यक्षहरु, कायापातलका सदथयहरु र कायापातलका सतचर् 

बैठकमा सहभािी भएमा मात्र प्रति बैठक बैठक भत्ता रू. १,०००।०० (अक्षरेपी एक हजार) र प्रति तदन  खाजा खाना खचा रु. 

५००।०० (अक्षरेपी पाँच सय) मात्र । 

 

नगर सभाको बैठकका सहभागीहरुलाई उपलब्ध गराउने भिाको दर देहाय अनुसार वनधावरण गररएको छ । 

१. 
निर सभाको बैठकमा सहभािी निर प्रमुख, उपप्रमखु लिायि निर सभाका सदथयहरुलाई प्रति बैठक रु. १०००।०० (अक्षरेपी 

एक हजार) मात्र बैठक भत्ता र प्रति तदन खना खाजा खचा रु. ५००।०० (अक्षरेपी पाँच सय) मात्र । 

२. 
निर सभाको प्रति बैठक संचालन मा सहयोि िने कमाचारी देहाय बमोतजम रहने छन् । तनजहरूले पाउने भत्ता सुतर्धा 

तनम्नानुसार हुनेछ । 

क्र.स. तर्र्रण 
भत्ता को तकसीम 

बैठक भत्ता प्रति बैठक खान खाजा प्रति तदन 

१ 
निर सभाका सतचर् (कायाकारी 

अतधकृि) 
१,०००.० ५००.० 

२ अतधकृि थिरको कमाचारी -१ ७००.० ५००.० 

३ नायब सुब्बा र्ा सोसरह - २जना ५००.० ३००.० 

४ खररदार र्ा सोसरह - २जना ५००.० ३००.० 

५ कायाालय सहयोिी २ जना ३००.० ३००.० 

३. 
निर सभाको ियारीका लाति बथने सतमतिका बैठकमा सहभािी सदथयहरूलाई प्रति बैठक (प्रत्येक सतमतिका लाति दईु र्टा 

सम्म मात्र बैठकको) बैठक भत्ता रू. ७००.०० र खाजा खचा रु २००.०० उपलब्ध िराईने । 

 

७. क्षमता विकास तावलम तथा गोष्ठी सञ्चालनको िचव मापदण्ड :  



 
 

(१) निर कायापातलकाका लाति देहायको आन्िररक क्षमिा तर्कास िातलम ििा िोष्ठी सञ्चालनको खचा मापदण्ड तनम्नानुसार तथर्कृि िने तनणाय 

िररयो । 

ि.स. िचव के्षत्र इकाई दर रु. सीमा 

१ स्रोि व्यतक्तको पाररश्रतमक कायाालय 

बातहरबाट  

प्रति कक्षा प्रति डेि र्ण्टा  १,५००।– स्रोि सामग्री रु. ५००।– सतहि 

२ स्रोि व्यतक्तको पाररश्रतमक कायाालयबाट प्रति कक्षा प्रति डेि र्ण्टा १,२००।– स्रोि सामग्री रु. ३००।– सतहि 

३ कायाक्रम संयोजक प्रति कायाक्रम प्रतितदन ७५०।– एक कायाक्रममा एक जना मात्र  

४ खाजा खचा प्रति व्यतक्त प्रतितदन १५०।– तदनको एक पटक 

५ खाना खचा प्रतिव्यतक्त प्रतितदन २५०।– तदनको प्रतिछाक 

६ तचया खचा प्रति व्यतक्त ४०।– तदनको २ पटक सम्म 

७ सहभािी थटेसनरी प्रति व्यतक्त प्रति िातलम १५०।– डटपेन, कापी अन्य 

८ िातलम थटेसनरी प्रति िातलम ३०००।– माका र बोडा पेन आतद 

९ आर्ासीय िातलम िदाा प्रति सहभािी ििा 

सहजकिाा 

प्रति व्यतक्त प्रतितदन १,५००।– खान बथन सतहि 

१० यािायाि खचा  प्रचतलि भाडादर 

अनुसार 

 

१० उद ्र्ाटन खचा प्रति िातलम ३,०००।–  

११ समापन खचा प्रति िातलम ३,०००।–  

१२ प्रतिर्ेदन लेखन नेपाली प्रति िातलम १,०००।– १ जनामात्र 

 

वनणवयः र्डाहरुबाट संकलन हुने भर्न तनमााण, र्रनक्सा अतभलेखीकरण, पेश्की बेरुजु असुल बाहकेका आन्िररक श्रोिमा उठेको २५% रकम सम्बतन्धि 

र्डा सतमतिले तनधाारण िरेको प्रशासतनक खचा बाहकेका तक्रयाकलाप, आयोजनाहरुमा खचा िना पाउने िरी उपलब्ध िराइनेछ । यथिो योजना कायाक्रम 

र्डा सतमतिले ियार िरी थर्ीकृिको लाति निर कायापातलकामा पेश िनुापनेछ । निर कायापातलकाबाट थर्ीकृि भएको जानकारी प्राप्त भएपतछ मात्र निर 

कायापातलकाको कायाालयले रकम उपलब्ध िराउने र र्डा सतमतिले थर्ीकृि कायाक्रम कायाान्र्यन िनुापनेछ । 

 

वनणवयः निरपातलकामा हथिान्िरण भइआएका क्षेत्रहरुको कायाक्रम तनम्नानुसार थर्ीकृि िररएको छ । सम्बतन्धि क्षते्रमा प्राप्त हुन े

बजेटका आधारमा कायाक्रम सञ्चालन िररनछे । 

अनुसची–१० 
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;fd'bflos l;sfO{ s]Gb| 2,00,000.00   

cfwf/e"t tx cg'bfg sf]6f 1,65,37,000.00   

cfwf/e"t tx :jLs[t b/jGbL 8,29,03,000.00   

dfWolds tx cg'bfg sf]6f 45,76,000.00   

dfWolds tx :jLs[t b/jGbL 1,73,56,000.00   

;xof]uL lzIfs tnj 27,50,000.00   

jfn ljsf; s]Gb| d;nGb 1,53,000.00   

CAS  56,000.00   

kf7\ok':ts sIff ! b]lv !) ;Dd 65,58,000.00   

kf7\ok':ts sIff !! b]lv !@ ;Dd 3,00,000.00   

5fqj[lQ 11,14,000.00   

j's sg{/ 37,21,000.00   

SIP 8,96,000.00   

ljBfno d;nGb 10,24,000.00   

;fdflhs kl/If0f ÷n]vf k/LIf0f 6,15,000.00   

sd{rf/L tnj 55,40,000.00   

hDdf 14,42,99,000.00   

gu/ lzIff sfof{no Joj:yfkg 3,20,000.00   



 
 

2 

gu/ lzIff 

O{sfO{, 

;'=g=kf= 

lkmSsnn] 

dfu u/]sf 

sfo{qmdx? 

ljifout lzIfs tflns÷cGtlqm{of 1,20,000.00   

ljBfyL{ k|ltef klxrfg 60,000.00   

;d"lxs ;'k/Lj]If0f 40,000.00   

z}lIfs ;fdu|L lgdf{0f tyf k|bz{gL 20,000.00   

ljBfno e|d0f 20,000.00   

ljBfno k|f]T;fxg sfo{qmd  10,000.00   

lbj; ;df/f]x 40,000.00   

z}lIfs tYofË ;+sng e08f/0f ljZn]if0f / k|bz{g 10,000.00   

;/f]sf/jfnfx?sf] Ifdtf ljsf; sfo{qmd 1,30,000.00   

cGt/ ljBfno cltl/Qm ;x–lqmofsnfk k|ltof]lutf 70,000.00   

hDdf 8,40,000.00   

3 

:jf:Yo 

O{sfO{, 

;"of]{bo 

g=kf=, 

lkmSsn 

:jf:Yo ;]jf sfo{qmd vr{ 94,11,000.00   
k|zf;lgs vr{ 1,66,22,000.00   

cfo'j{]b ;]jf sfo{qmd 5,42,000.00   

cfo'j{]b k|zf;lgs vr{ 27,22,000.00   

hDdf 2,92,97,000.00   

4 
s[lif ;]jf 

O{sfO{, 

;"of]{bo 

g=kf= 

s[lif k|;f/ sfo{qmd 30,44,500.00   

;xsf/L v]tL ;fgf l;+rfO{ dnljp 9'jfgL cg'bfg 4,26,000.00   

afnL ljsf; sfo{qmd 1,00,000.00   

cfn', t/sf/L tyf d;nf ljsf; sfo{qmd 2,08,000.00   

k|wfgdGqL s[lif cfw'lgs/0f kl/of]hgf 55,00,000.00   

df6f] ljsf; sfo{qmd 95,000.00   

hDdf 93,73,500.00   

5 

kz'k+G5L 

;]jf 

O{sfO{, 

;"of]{bo 

g=kf= 

kz' ;]jf k|;f/ sfo{qmd 14,56,500.00   

kz' cfxf/f ljsf; sfo{qmd 3,00,600.00   

kz' ljsf; ;]jf sfo{qmd 56,18,500.00   

ahf/ k|j4{g sfo{qmd 10,00,000.00   

kz' :jf:Yo ;]jf lgodg sfo{qmd 48,000.00   

Ps j8f Ps e]6g/L h]=6L=P= sfo{qmd 5,91,420.00   

hDdf 90,15,020.00   

 

वनणवयः यस निरपातलका क्षते्रतभत्र तर्र्षयिि कायाालयहरुबाट सञ्चालन हुन ेबजेट ििा कायाक्रमहरुको तर्र्रण िपतसल अनुसार 

रहकेो छ । 

अनुसची–११ 

qm=;+= 
sfo{qmd ;+rfng 

ug]{ lgsfo 
sfo{qmd tyf of]hgfsf] gfd ah]6 s}lkmot 

१ 
;x/L ljsf; tyf 

ejg l8lehg 

sfof{no 

Plss{t k"jf{wf/ ljsf; – Onfd lhNnf kz'kltgu/df 

8L=lk=cf/= adf]lhd a;kfs{ lgdf{0f ug]{ 
30,00,000.00  

२ 

तसं
च
ाई

 त
र्
क
ास
 त
ड
तभ
ज
न
, 
ईल
ाम

 

e'Ns] vf]nf l;+rfO{ cfof]hgf -&) x]=_ ;fljs kz'kltgu/ 

^,* Onfd . 
1,16,72,000.00  

dfn'Ëvf]nf l;+rfO{ of]hgf, ;fljs sGofd !,@, ^ Onfd 
 ;DefJotf 

cWoog 

do'dvf]nf l;+rfO{ of]hgf, ;fljs kz'kltgu/ ^,&, * 

Onfd 
2,00,000.00 

cfof]hgf 

klxrfg 

ug]{ sfo{ 

k/fn] l:k|+sn/ l;+rfO{ of]hgf ;fljs k~rsGof # -#) x]=_ 22,00,000.00  

l5kl5k] l;+rfO{ of]hgf ;fljs uf]v]{ ! / @ -!^^ x]=_ 6,21,000.00  

>Lvf]nf l;+rfO{ of]hgf ;fljs uf]v]{ ^, Onfd 2,00,000.00  



 
 

d]rL vf]nf zflGtwf/f l;+rfO{ of]hgf ;fljs ;dfna'Ë 

Onfd 
2,00,000.00  

dfn'dvf]nf l;+rfO{ of]hgf, lkmSsn 4,00,000.00  

cfGb|]vf]nf l;+rfO{ of]hgf, uf]v]{, Onfd 
 

c
W
o
o
g
a
f6
 
;
D
e
fJ
o
 
e
P
s
f 

o
f]h

g
fx
?
s
f] 
:
j
ls

[t
 
s
fo

{lj
lw
 
k
"/
f 

u
/
L 
k
|fy

ld
s
t
fs

f] 
c
fw

f/
d
f 

s
fo

f{J
j
o
g
 
k
|s
[o
f 
c
u
fl
8
 
a
9
fp

g
] 

cFw]/Lvf]nf lhdLvfb l;+rfO{ of]hgf, nIdLk'/ 
 

cf?af]6] l;/fg6f]n k}gL l;+rfO{ of]hgf, lkmSsn -&) x]=_ 
 

s6ofËvf]nf l;+rfO{ of]hgf kz'kltgu/ -&) x]=_ Onfd 
 

sfnLvf]nf l;+rfO{ of]hgf, kz'kltgu/ 
 

hf]udfO{ l;+rfO{ of]hgf ;fljs hf]udfO{ *,(, Onfd 
 

ltgr'n] 9«ofË/] sd]/] l;+rfO{ of]hgf, uf]v]{ -$) x]=_ Onfd 
 

lxdfn l+;+rfO{ of]hgf, uf]v]{, Onfd 
 

hDdf 1,54,93,000.00 

 

३ 
vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO l8lehg 

sfof{no,Onfd 

vfg]kfgL of]hgf lgdf{0f ;'wf/ 37,00,000.00  

vfg]kfgL ofhgf dd{t tyf k':yf{kgf 8,06,000.00  

jiff{tsf] kfgL ;+sng gd'gf of]hgf 4,00,000.00  

vfg]kfgL u'0f:t/ ;'/Iff of]hgf 1,00,000.00  

pRr k|ljlwo'Qm s]Gb|Lo vfg]kfgL sfo{qmd 1,35,10,000.00  

hDdf 1,85,16,000.00  

४ lhNnf jg sfof{no, 

Onfd 
;fd'bflos tyf sj'lnotL jg ljsf; sfo{qmd 94,000.00  

५ 
g]kfn ljB't 

k|flws/0f Onfd 

zfvf 

H.T./L.T. nfOg lj:t/ 6«G;kmd{/ h8fg 57,00,000.00  

५ 3/]n' ljsf; zfvf 

Onfd 

pBdlzntf ljsf; sfo{qmd 1,80,000.00  

eut zj{hLt sfo{qmd 2,00,000.00  

pBf]u k|j4{g sfo{qmd 70,000.00  

o'jf pBdlzn sfo{qmd 2,00,000.00  

hDdf 6,50,000.00  

 

यस नगर के्षत्रवभत्र नगर कायवपावलका र गै.स.स. को साझेदारीमा सञ्चालन गररने कायविमहरुको वििरण देहाय 

अनुसार रहेको छ । 

अनुसची–१२ 

qm=;+= sfo{qmd ;+rfng ug]{ 

lgsfo 

sfo{qmd tyf of]hgfsf] gfd ah]6 s}lkmot 

1 s?0ff kmfp08]zg x]/rfxsf nflu pTk|]/0ff sfo{qmd 99,34,470.00 
 

 

 

 

  



 
 

२०७४ सािको ऐन नं. ३ 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको संघ संस्था दताय सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

                                                                                                       नगर सभव बवट पवररि तमति :- २०७४\०५\३० 

प्रमवणीकरण तमति :- २०७४/६/१ 

 

प्रस्तािना : यस निर क्षेत्रतभत्र सामातजक, आतिाक, सातहत्यत क, बैज्ञातनक, शैतक्षक, बौतदक, शारीररक, आतिाक, व्यर्सातयक ििा परोपकारी 

संथिाहरुको थिापना ििा दिाा िने सम्बन्धमा व्यर्थिा िना नेपालको संतर्धानको भाि २१८ ले तदएको अतधकार प्रयोि िरर निरपातलकाको संथिा दिाा 

ऐन २०७४ िजुामा िरी लािु िररएको छ । 

१.संवक्षप्त नाम :- (१) यस ऐनको नाम  सूयोदय निरपातलकाको संर्संथिा ऐन २०७४ रहकेो छ । 

(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२.पररभािाः- तर्र्षय र्ा प्रसंिले अको अिा नलािेमा यस ऐनमाः– 

(क) “संथिा” भन्नाले सामातजक, धातमाक, सातहत्यक, साथकृतकि, बैज्ञातनक, शैतक्षक, बौतिक, सैिातन्िक, शारीररक, आतिाक, व्यार्सातयक 

ििा परोपकारी कायाहरुको तर्कास एंर् तर्थिार िने उले थिापना भएको संर् संथिा, कलब, मण्डल, पररर्षद अध्ययनकेन्र आतद सम्झनुपछा 

र सो शब्दले मैत्री संर् समेिलाई जनाउछ । 

(ख)  “निरपातलका” भन्नाले सूयोदय निरपातलकालाई सम्झनु पदाछ । 

(ि) “निरप्रमखु” भन्नाले सूयोदय निरपातलकाको प्रमखुलाई सम्झनुपछा । 

(र्) “प्रर्न्ध सतमति” भन्नाल ेसंथिाको तर्द्यान अनुसार िठन भएको प्रर्न्ध सतमति सम्झनुपछा । 

(ङ) “िोतकएको” र्ा “िोतकएबमोतजम” भन्नाले यस ऐन अन्ििाि बनेको तनयममा िोतकएको र्ा िोतकएबमोतजम सम्झनुपछा । 

३. दताव नगरी संस्था िोपन नहुनेः-  यस ऐन बमोतजम दिाा निरी कसैले पतन संथिा थिापना िना हुदैन । 

४. संस्थाको दताव :- (१) संथिा थिापना िना चाहने कुनै साि जना र्ा सो भन्दा बिी व्यतक्तहरुले संथिासम्बन्धी देहायको तर्र्रण खलुाई संथिाको 

तर्द्यानको एक प्रति र िोतकएको दथिुर सतहि निरकायापातलका समक्ष तनरे्दन तदनपनेछ । 

(क) संथिाको नामः 

(ख) उदेश्यहरु : 

(ि) प्रर्न्ध सतमतिका सदथयहरुको नाम, ठेिाना र पेशा : 

(र्) आतिाक श्रोि : 

(ङ) कायाालयको ठेिानाः 

(२) उपदर्ा (१) बमोतजमको तनर्ेदन प्राप्त भएपतछ निरप्रमखुले आर्श्यक जाँचबुझ िरी संथिा दिाा िना उतचि ठानेमा संथिा दिाा िरी दिााको 

प्रमाण–पत्र तदनेछ । 

(३) निरप्रमखुले कुनै संथिा दिाा निने तनणाय िरेमा त्यथिो सूचना तनर्ेदकलाई तदनुपनेछ र तनर्ेदकले सूचना प्राप्त िरेको तमतिले पैतिस तदनतभत्र 

त्यथिो तनणाय उपर नेपाल सरकारले िोकेको अतधकारी समक्ष उजुर िना सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोतजमको उजूर प्राप्त भएपतछ नेपाल सरकारले िोकेको अतधकारीले आर्श्यक जाँचबुझ िरी त्यथिो संथिा दिाा िना मनातसर् 

ठहराएमा सो संथिा दिाा िने निरप्रमखु आदेश तदन सक्नेछ र त्यथिो आदेश अनुसार निरप्रमखु संथिा दिाा िररतदनु पनेछ । 

(५) यस दर्ा अन ्िरि्ि तदईने प्रमाणपत्रको िाँचा, अर्तध, नतर्करण र नतर्करण दथिुर िोतकएबमोतजम हुनेछ । 

५. संगवठत संस्था मावननेः-  (१) यस ऐन अन्ििाि दिाा भएको प्रत्येक संथिा अतर्तच्छन्न उत्तारातधकारर्ाला थर्शातसि र संितठि संथिा हुनेछ। सो 

संथिाको सबै कामको तनतमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ । 

        (२) संथिाले व्यतक्त सरह चल अचल सम्पतत्त प्राप्त िना, उपभोि िना र बेचतबखन िना सक्नेछ । 

(३) संथिाले व्यतक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजुर िना सक्नेछ र सो उपर पतन सोतह नामबाट नातलस उजुर लाग्नेछ । 

६. संस्थाको सम्पविः- (१) संथिाको सदथय र्ा कमााचारी लिायि कुनै व्यतक्तले संथिाको तर्द्यान तर्रुि संथिाको कुनै सम्पतत्त दरुुपयोि िरेमा, कब्जा 

िरेमा र्ा रोक्का राखेमा निरकायापातलकाले त्यथिो सम्पतत्त दरुुपयोि िने, कब्जा र्ा रोक्का राख्नेबाट तलई संथिालाई तर्िाा बुझाई तदन सक्नेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोतजमको संथिाको सम्पतत्त तर्िािन ेिरर निरकायापातलकाले िरेको कारर्ातहमा तचत्त नबुझ्ने व्यतक्तले प्रचतलि कानूनले 

िाकेको पूनरार्ेदन तदन सक्नेछ । 

(३) संथिाको सदथय र्ा कमााचारी लिायि कुनै व्यतक्तले संथिाको कुनै सम्पतत्त र्ा तलतखि प्रतिष्ठा तबरुि कुनै अपराध र्ा तर्राम िरेमा संथिा, 

संथिाको कुनै सदथय र्ा निरप्रमखु प्रचतलि कानुन बमोतजम मिुाको कारबातह चलाउन सक्नेछ । 

७. अवघ दताव नभई स्थापना भएका संस्थाले दताव गनेः यो ऐन प्रारम्भ हुन भन्दा अतर् ित्काल प्रचतलि कानुन बमोतजम दिाा नभई थिापना भई रहकेा 

संथिाले पतन यो ऐन प्रारम्भ भएको तमतिले तिन मतहना तभत्र यो ऐन बमोतजम बमोतजम दिाा िराउनु पने छ । 

८. संस्थाको उदेश्यहरुमा हेररे्रः(१) संथिाको उदेश्यहरुमा हरेरे्र िना आर्श्यक देखेमा र्ा सो संथिालाई कुनै अको संथिा िाभ्न उतचि देखेमा सो 

संथिाको प्रर्न्ध सतमतिले ित्सम्बन्धी प्रथिार् ियार िरर सो प्रथिार् उपर छलर्ल िना संथिाको तर्धान बमोतजम साधारण सभा बोलाउनु पनेछ । 

(२) साधारण सभामा उपतथिि भएका जम्मा सदथय संख्याको दईु तिहाई सदथयहरुले प्रथिार्मा समिान जनाएमा सो प्रथिार् साधारण सभाबाट 

पाररि भएको मातनने छ िर सो प्रथिार् लािु िना निर प्रमखुको पूर्ा थर्ीकृि तलनु पनेछ । 



 
 

९. वहसाबको वबबरण पठाउनु पनेः प्रबन्ध सतमतिले सामातजक पररक्षण िरर आफ्नो संथिाको तहसाबको तर्र्रण लेखा पररक्षकको प्रतिर्ेदन सतहि 

प्रत्येक बर्षा निर प्रमखुकँहा पठाउनु पनेछ । 

१०.  वहसाब िााँच गने :- (१) निर प्रमुखले आर्थयक देखेमा संथिाको तहसाब आरु्ले तनयुतक्त िरेको कुनै अतधकृि र्ा पदातधकारीद्वारा जाँच िराउन 

सक्नेछ । 

(२) उर्दर्ा (१) बमोतजम तहसाब जाँच िराए बापि निर प्रमखुले तहसाब जाँचबाट देतखन आएको संथिाको मौजाि रकमको सयकडा पाँच 

प्रतिशिमा नबिाई आरू्ले तनधााररि िरेको दथिुर असुल िरर तलन सक्नेछ । 

(३) तहसँाब जाच िने अतधकृिले मािेको तर्र्रण ििा कािजपत्रहरु र्ा सोधेको प्रश्नको जर्ार् तदनु संथिाको पदातधकारी, सदथय र कमाचारीको 

किाव्य हुनेछ । 

(४) तहसाब जाच िने अतधकृिले निर प्रमखुले िोतकको म्याद तभत्र तहसाब जाँचको प्रतिर्ेदन निर प्रमखु समक्ष पे िनुापनेछ र सो प्रतिर्ेदनको 

आधारमा संथिाको कुनै सम्पतत्त सो संथिाको कुनै पदातधकारी सदथय र्ा कमााचारीले तहनातमना िरेको, नोक्सान िरेको र्ा दुरुपयोि िरेको छ भन्ने 

निर प्रमखुलाई लािेमा तनजले त्यथिो पदातधकारी, सदथय र्ा कमााचारीबाट सो हातन नोक्सानी असुल िना प्रचतलि कानुन बमोतजम कारबातह 

चलाउन सक्नेछ । 

    िर प्रचतलि कानुनले सजाय समेि हुने अपराध भएकोमा प्रचतलि कानुन बमोतजम मिुा चलाउन लिाउनेछ । 

११.वनदेशन वदनेः- संर्ीय र्ा प्रादेतशक सरकारले संथिालाई आर्श्यक तनदेशन तदन सक्नेछ र त्यथिो तनदेशनको पालना िनुा सम्बतन्धि संथिाको किाव्य 

हुनेछ । 

१२. दण्ड सिायः-  (१) दर्ा ३ बमोतजम दिाा निराई संथिा थिापना िरेमा र्ा दर्ा ७ बमोतजम दिाा निरी संथिा सञ्चालन िरेमा त्यथिा संथिाको 

प्रर्न्ध सतमतिका सदथयहरुलाई निर प्रमुखले जनतह दश हजार रुपैयाँ सम्म जररर्ाना िना सक्नेछ । 

(२) दर्ा ९ बमोतजम तहसाबको तर्र्रण नपठाएमा प्रर्न्ध सतमतिका सदथयलाई निर प्रमखुले जनतह तिन हजार रुपैयाँ सम्म जररर्ाना िना सक्नेछ । 

िर कुनै सदथयले दर्ा ९ उल्लर्न हुन नतदन सकभर प्रयत्न िरेको तियो भन्ने सन्ि ोर्ष हुने प्रमाण पेश िना सकेमा तनजलाई सजाय िररने छैन । 

(३) दर्ा १० को उर्ादर्ा (३) बमोतजम तहसाब जाँच िने सम्बतन्भि अतधकृि र्ा पदातधकारीले मािेको तर्र्रण ििा कािज पत्रहरु र्ा सोधेको 

प्रश्नको नतदने सम्बतन्धि पदातधकारी, सदथय र्ा कमााचारीलाई निर प्रमखुले एक हजार रुपैयाँ सम्म जररर्ाना िना सक्नेछ ।  

(४) दर्ा ८ बम ोतजम निर प्रमखुको थर्ीकृति नतलइए स ंथिाको उद्देश्यमा हरेरे्र िरेमा र्ा अरक्ो संथिासँि िाभेमा र्ा संथिाले आफ्नो 

उद्देश्यको प्रतिकुल हुनेिरर काम कारबातह िरेमा र्ा संर्ीय र्ा प्रादेतशक सरकारले तदएको तनदेशन पालना निरेमा निरप्रमखुले त्यथिो संथिाको 

दिाा तनलम्र्न र्ा खारेज िना सक्नेछ ।  

१३. पुुनरािेदन :- दर्ा १२ बमोतजम निर प्रमखुले िरेको अतन्िम तनणाय उपर ३५ तदन तभत्र िोतकएको अदालिमा प ुनरार्ेदन लाग्नेछ । 

१४. संस्थाको विघटन र त्यस्को पररणामः-  (१) संथिाको तर्द्यान बमोतजम काया स ंचालन िना नसकी र्ा अन्य कुनै कारणर्स संथिा तर्र्टन भएमा 

त्यथिो संथिाको जायजेिा निरकायापातलकामा सनेछ । 

       (२) उपदर्ा (१) बमोतजम तर्र्टन भएको संथिाको दातयत्र्को हकमा सो संथिाको जाय जेिाले िामेसम्म त्यथिो दातयत्र् निरकायापातलकाले 

व्यहोने छ । 

१५. वनयम बनाउने अवधकार :- यस ऐनको उदेश्य कायान्र्यन िना निरकायापातलकाले तनयम बनाउन सक्नेछ । 

१६. अवधकार प्रत्यायोिन :- यो ऐन र्ा यस ऐन अन्र्ििि बनेको तनयम बमोतजम प्राप्त अतधकारहरुमध्ये सर्ै र्ा कुनै अतधकार निरप्रमखुले आरू् 

मतुनका पदातधकारी र्ा कूनै अतधकृिलाई प्रत्यायोजन िना सक्नेछ 

१७. अन्य नेपाल ऐन बमोविम दताव िा स्थापना गनुवपने : - कुनै संथिाको दिाा र्ा थिापना िने सम्बन्धमा अको नेपाल ऐनमा छुट्टै व्यर्थिा भएकोमा 

यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेतखएको भएिा पतन त्यथिो संथिा सोतह ऐन बमोतजम दिाा र्ा थिापना िनुापनेछ । 

१८. िारेिी र बचाउः-(१) संर्ीय र्ा प्रादेतशक व्यर्थिापीकाले तनमााण िरेको कानून तर्पररि भएका दर्ा सोही अनुसार खारेज र्ा पररमाजान हुने छन् 

।  

   (२) यस  कानूनलाई  प्रतिथिापन हुने िरर अको कानून बनेर लािु नभए सम्म यसै कानून अनुसार भए िरेको मातनने छ । 

  (३) संर् संथिा दिाा ऐन, २०३४ अनुसार दिाा भई सूयोदय निरपातलका को क्षेत्र तभत्र कायाक्षेत्र रहने िरर िठन, संचालन भै रहकेा संर् संथिा यसै ऐन 

अनुसार दिाा भएको मातननेछ । 

 

 

 

  



 
 

२०७४ सािको ऐन नं. ४ 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 

नगर सभवबवट पवररि तमति :- २०७४\०५\३० 

प्रमवणीकरण तमति :- २०७४/६/१ 

 

प्रस्तािना : सूयोदय निरपातलकाका कृर्षक, कातलिि, कम पँूजीर्ाला र न्यून आयर्िा, श्रतमक, भतूमहीन ििा  बेरोजिार र्ा सामातजक कायाकिााले 

सर्ासाधारण उपभोक्ताको आतिाक ििा सामातजक तर्कास िरी िररबी न्यूनीकरणको लाति पारथपररक सहयोि र सहकाररिाको आधारमा एक व्यतक्त एक 

सहकारीको नीतिलाई अर्लम्बन िदै तर्तभन्न तकतसमका सहकारी संथिा ििा संर्हरुको िठन र संचालन सम्बन्धी व्यर्थिा िना नेपालको संतर्धानको 

भाि १७, धारा २१८ ले तदएको अतधकार प्रयोि िरी निरपातलकाको सहकारी ऐन, २०७४ िजुामा िरी लािू िररएको  छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारवम्भक 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ : १) यस ऐनको नाम सूयोदय निरपातलकाको सहकारी ऐन २०७४ रहकेो छ ।  

       २) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभािा : तर्र्षय र्ा प्रसंिले अको अिा नलािेमा यस ऐनमा, 

क) "संथिा र्ा संर्" :- भन्नाले दर्ा ५ बमोतजम दिाा भएको सहकारी संथिा र्ा संर् सम्झनु पछा । 

ख) "निर प्रमखु":- भन्नाले यस सूयोदय निरपातलकाको प्रमखु सम्झनु पनेछ । 

ि) "निरपातलका":- भन्नाले सूयोदय निरपातलकालाई सम्झनु पने हुन्छ । सो शब्दले निर कायापातलका   लाई समेि बुझाउने छ । 

र्) "ऐन":- भन्नाले सूयोदय निरपातलकाको सहकारी ऐन  २०७४ सम्झनु पनेछ ।  

ङ) "सदथय":- भन्नाले संथिा र्ा संर्को तर्तनयम बमोतजम शेयर खरीद िरी सदथयिा प्राप्त िरेको व्यतक्त, संथिा, संर् र्ा अन्य तनकाय सम्झनु 

पछा ।  

च) "सतमति":- भन्नाले संथिा र्ा संर्को तर्तनययम बमोतजम िठन भएको संचालन सतमति सम्झनु पछा । 

छ) "साधारण सभा":- भन्नाले सम्बतन्धि संथिा र्ा संर्को सधारण सभा सम्झनु पछा ।  

ज) "तर्तनयम":- भन्नाले सम्बतन्धि संथिा र्ा संर्को तर्तनयम सम्झनु पछा ।  

झ) "िोतकएको र्ा िोतकएबमोतजम":- भन्नाले यो ऐन अन्ििाि बनेको तनयममा िोतकएको र्ा िोतकएबमोतजम सम्झनु पछा ।  

  



 
 

पररच्छेद २ 

संस्था िा संघको गठन 

३. संस्था िा संघको गठन :(१) सहकारी तसिान्ि अनुरुप आफ्ना सदथयहरुको आतिाक ििा सामातजक तर्कासको लाति सेर्ा ििा सुतर्धा पुयााउने 

उद्देश्यले देहाय बमोतजमको संथिा र्ा संर् िठन िना सतकनेछ ।  

        क) कम्िीमा पच्चीस जना व्यतक्तहरु सदथय भएको प्रारतम्भक संथिा । 

        ख) खण्ड (क) बमोतजम संथिाहरुको कतम्िमा पाँचर्टा संथिाहरु सदथय भएको तबर्षयिि संर् ।  

        ि) खण्ड (क) बमोतजम संथिाहरु र्ा खण्ड (ख) बमोतजमका तबर्षयिि संर्हरु र्ा दरु्ैिरी कतम्िमा पाँचर्टा संथिाहरु र्ा संर्हरु सदथय भएको निर 

सहकारी संर् ।  

     २) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेतखएको भएिापतन यस निरपातलकामा एकै प्रकृतिका एकभन्दा बिी निर सहकारी संर् र्ा  तबर्षयिि संर् एकभन्दा 

बिी सहकारी संर् िठन िना सतकने छैन ।  

      (३) संथिा र्ा संर्को कायाक्षेत्र सोतह संथिा र्ा संर्को तर्तनयममा िोतकए बमोतजम हुनेछ ।   

४. संस्था िा संघ दताव गनव दरिास्त वदने : (१) दर्ा ३ बमोतजम िठन भएको संथिा र्ा संर् दिाा िनाको लाति सम्बन्धीि सदथयहरुले  दरखाथि तदनु 

पनेछ ।  

      (२) उपदर्ा (१) बमोतजम दरखाथि तदंदा सम्बन्धीि संथिा र्ा संर्को दईु प्रति तर्तनयमहरु, काया योजना ििा सदथयहरुले तलन कबुल िरेको शेयरको 

तर्बरण संलग्न िरी दरखाथिमा कतम्िमा दर्ा ३ बमोतजमका सदथयहरुको दथिखि भएको हुनु पनेछ ।  

५. संस्था िा संघ दताव गने : (१) दर्ा ४ बमोतजम संथिा र्ा संर् दिाा िनाको लाति परेको दरखाथि संथिा र्ा संर्को तर्तनयम सहकारी तसद्दान्ि बमोतजम 

छ छैन भन्ने सम्बन्धमा आर्श्यक जाँचबुझ िररने छ ।  

     २) उपदर्ा (१) बमोतजम जाँचबुझ िदाा उपयुक्त देतखएमा संथिा र्ा संर् दिाा िरी िोतकए बमोतजम दिााको प्रमाण पत्र तदइनेछ ।  

६. दताव गनव अवस्िकार गनव सक्ने : (१) दर्ा ५ को उपदर्ा (१) बमोतजम जाँचबुझ िदाा कुनै कुरा संशोधन िनुा पने देखेमा सम्बन्धीि संथिा र्ा संर् दिाा 

िना आर्ेदन तदने व्यतक्तहरुलाई संशोधनका लाति सूचना तदनेछ ।  

     (२) उपदर्ा (१) बमोतजम सूचना अनुसार संशोधन िना आर्ेदकहरुले अथर्ीकार िरेमा र्ा त्यथिो सूचना पाएको तमतिले पैंतिस तदन तभत्र संशोधन 

निरेमा संथिा र्ा संर् दिाा िना नसकेको कारण खोली सो को जानकारी सम्बन्धीि आर्ेदकहरुलाई तदनु पनेछ ।  

७. संस्था िा संघ संगठीत संस्था हुने : 

 (१) संथिा र्ा संर् अतर्तच्छन्न उत्तररातधकारर्ाला एक थर्शातसि संथिा हुनेछ ।  

 (२) संथिा र्ा संर्को सर्ै कामको तनतमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ ।  

 (३)संथिा र्ा संर्ले व्यतक्त सरह चल अचल सम्पति प्राप्त िना,उपभोि िना र कुनै प्रकारको बन्दोर्थि िना सक्नेछ ।  

 (४) संथिा र्ा संर्ले व्यतक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजुर िना र सो उपर पतन सोतह नामबाट नातलस उजुर लाग्न सक्नेछ ।  

८. संस्था िा संघको दावयत्ि सीवमत हुने : (१) संथिा र्ा संर्को दातयत्र् सीतमि हुनेछ । 

    (२) प्रत्येक संथिा र्ा संर्को नाममा “सहकारी” र नामको अन्िमा “तलतमटेड” भन्ने शब्द रहनेछ ।  

  



 
 

पररच्छेद – ३ 

संस्था िा संघको सदस्यता 

९. संस्थाको सदस्यता सदस्यता : (१) देहाय बमोतजमका नेपाली नािरीकहरु संथिाको सदथय हुन सक्ने छन् :– 

     (क) संथिा दिाा िना तनर्ेदन तदने व्यतक्तहरु, 

      (ख) संथिाको कायाक्षेत्र तभत्र बसोर्ास िरेको दर्ा २२ बमोतजम तबक्री भएको शेयर खरीद िरी संथिाको सेर्ा     प्राप्त चाहन,े सदथयिाको 

तजम्मेर्ारी बहन िना थर्ीकार िने र तर्तनयममा उल्लेतखि शिाहरु पुरा िने व्यतक्तहरु, 

      (ि)  दर्ा २२ को उपदर्ा (१) बमोतजम तबक्री भएको शेयर खरीद िने तनकायहरु । 

 (२) संथिाको सदथय हुन चाहने व्यतक्तले सतमति समक्ष  तनर्ेदन तदनु पनेछ ।  

(३) सतमतिले सदथयिा प्रदान िना अतथर्कार िरेको खण्डमा तनर्ेदकले साधारण सभा समक्ष उजुर िना सक्नेछ र सो सम्बन्धमा साधारण सभाको तनणाय 

अतन्िम हुनेछ ।  

(४) अतनर्ाया बचि शेयर पँूजीमा पररणि भई शेयर सदथय हुन पुिेका व्यतक्तहरुले बचि रकम तर्िाा पाएपतछ उतनहरुको सदथयिा थर्िः हटनेछ ।  

१०. संघको सदस्यता : (१) तर्र्षयिि संर्हरुमा सो संर्को कायाक्षेत्र तभत्रका सम्बन्धीि तबर्षयिि संथिाहरुले संर्को तर्तनयममा भएको व्यर्थिा अनुरुप 

सदथयिा प्राप्त िना सक्नेछन् ।  

(२) निर सहकारी संर्मा सो संर्को तर्तनयममा भएको व्यर्थिा अनुरुप निरपातलका तभत्रका सर्ै संथिाहरु ििा तबर्षयिि संर्हरु सदथय हुन सक्नेछन 

। 

(३) सम्बन्धीि संर्मा दर्ा २३ को उपदर्ा (१) बमोतजम तबक्री भएको शेयर खरीद िने तनकायहरु सदथय हुन सक्नेछन् ।  

११. सदस्यताको समावप्त : संथिा र्ा संर्को सदथयिा िोतकए बमोतजमको अर्थिामा समाप्त हुनेछ ।  

पररच्छेद –४ 

कायव संचालन विवध 

१२. विवनयम : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्ििाि बनेका तनयमहरुको अधीनमा रही  संथिा र्ा संर्ले आफ्नो काया संचालन िना तर्तनयम बनाउन सक्नेछ । 

यसरी बनाईएको तर्तनयम थर्ीकृि िरेपतछ लािु हुनेछ ।  

(२) प्रत्येक संथिा र्ा संर्को संचालन ििा व्यर्थिापन सो संथिा र्ा संर्को तर्नयम बमोतजम हुनेछ ।  

(३) तर्तनयममा संथिा र्ा संर्को नाम,ठेिाना,कायाक्षेत्र,उद्देश्य,संचालन तर्तध ििा िोतकए बमोतजमका अन्य तबर्रणहरु खुलाईएको हुनु पनेछ ।  

(४) तर्तनयममा संशोधन सम्बन्धीि संथिा र्ा संर्को साधारण सभामा उपतथिि सदथयहरुको दईु तिहाई बहुमिले िना सक्नेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोतजम संशोधन िररएको तर्तनयम  थर्ीकृि िरेपतछ लािु हुनेछ ।  

१३. साधारण सभा : (१) प्रत्येक संथिा र्ा संर्को एक साधारण सभा हुनेछ ।  

(२) संथिाको सर्ै सदथयहरु संथिाको साधारण सभा सदथय हुनेछन् ।  

(३) संर्को साधारण सभामा  तर्तनयममा उल्लेख िररए बमोतजमका सदथयहरु रहनेछन् ।  

१४. साधारण सभाको काम,कतवव्य र अवधकार :- साधारण सभाको काम,किाव्य र अतधकार देहाय बमोतजम हुनेछ,  

     (क) संथिा र्ा संर्को बातर्षाक तहसार् जाँच िरी अनुमोदन िने,  

    (ख) संचालक सतमति ििा लेखा सतमतिको तनर्ााचन िने ििा कुनै संचालकलाई हटाउने र्ा सतमति तबर्टन िने सम्बन्धमा तनणाय िने । 

    (ि) संचालक सतमति ििा लेखा सतमतिको प्रतिर्ेदन माति छलर्ल िने र तनदेशन तदने  ।  

    (र्) तर्तनयम संशोधन सम्बन्धी तनणाय िने ।  

    (ङ) संथिा र्ा संर्को तर्भाजन र्ा अन्य संथिा र्ा संर्संि एकीकरण र्ा तबर्टन सम्बन्धी तनणाय िने ।  

१५. साधारण सभाको बैठक : (१)प्रत्येक संथिा र्ा संर्ले दिाा भएको तमतिले िीन मतहनातभत्र प्रारतम्भक साधारण सभा बोलाउनु पनेछ ।  

(२) प्रत्येक आतिाक बर्षा समाप्त भएको छ मतहनातभत्र प्रत्येक संथिा र्ा संर्ले बातर्षाक साधारण सभा बोलाउनु पनेछ ।   

(३) िोतकए बमोतजमको अर्थिामा संथिा र्ा संर्को तबशेर्ष साधारण सभा बोलाउन सतकनेछ  ।  

(४) साधारण सभाको बैठकको िणपूरक संख्या िोतकए बमोतजम  हुनेछ । िर तर्तनयम संशोधन िनुा पदाा साधारण सभाको कूल सदथय संख्याको 

एकाउन्न प्रतिशि सदथयहरुको उपतथिति आर्श्यक हुनेछ ।  

१६. संचालक सवमवत : (१) प्रत्येक संथिा र्ा संर्को एक संचालक सतमति हुनेछ ।  

(२) सतमतिको िठन एर्ं काम किाव्य र अतधकार सम्बन्धीि संथिा र्ा संर्को तर्तनयममा व्यर्थिा भए बमोतजम हुनेछ ।  

(३) सतमतिको काया अर्तध िीन बर्षामा नबि्ने िरी तर्तनयममा व्यर्थिा भए बमोतजम हुनेछ । िर कुनै पतन व्यतक्त दईु कायाकाल भन्दा बिी अर्तध 

लिािार संचालक सतमतिको अध्यक्ष हुन पाउने छैन ।    

(४) सतमतिले आफ्नो कायाार्तध समाप्त हुनु एक मतहना अिाबै नयाँ सतमतिको तनर्ााचन िराउनु पनेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोतजम समयतभत्र सतमतिले तनर्ााचन निराएमा कुनै पतन सदथयले सो को जानकारी सम्बतन्धि तनकायलाई  िराउन सक्नेछ ।  

(६) उपदर्ा (५) बमोतजम जानकारी प्राप्त भएमा र्ा नभएमा पतन सतमतिको कायाार्तध समाप्त भएको तमतिले छ मतहना तभत्र सतमतिको तनर्ााचन 

िराउनु पनेछ ।  

१७. लेिा सवमवत : (१) प्रत्येक संथिाको साधारण सभाले एकजना संयोजक समेि िीनजना सदथय भएको एउटा लेखा सतमति तनर्ााचनद्वारा िठन िना 

सक्नछे ।  

(२) लेखा सतमतिले तनयतमि रुपमा संथिाको आन्िरीक लेखापररक्षण िराउन र सतमतिलाई सुझार् तदन सक्नेछ ।  

(३) लेखा सतमतिले आफ्नो लेखा सम्बन्धी प्रतिर्ेदन साधारण सभामा पेश िनुा पनेछ ।  

१८.सवमवतको सदस्यको वनष्कासन िा सवमवतको वबघटन : (१) सतमतिको कुनै पतन तनर्ाातचि सदथयलाई तनरकासन िनुा   पने र्ा सतमतिलाई 

तबर्टन िनुा पने औतचत्य छ भनी साधारण सभाका पतच्चस प्रतिशि सदथयहरुले कारण खोतल साधारण सभामा पेश िरेको प्रथिार्लाई साधारण 

सभाको बहुमिले पाररि िरेमा त्यथिो सतमतिको सदथयलाई तनरकाशन िना र्ा सतमतिलाई तबर्टन िना सतकनेछ ।  



 
 

(२) उपदर्ा (१) बमोतजम सतमतिको कुनै सदथयलाई तनरकासन िररएमा त्यसरी तनरकासन िररएको सदथयको ठाँउमा साधारण सभाले बाँकी 

अर्धीको लाति अको सदथयको तनर्ााचन िनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोतजम सतमति तबर्टन भएमा साधारण सभाले नयाँ सतमतिको तनर्ााचन व्यर्थिा िनेछ ।  

(४) लेखा सतमतिको सदथयको तनरकासन र्ा लेखा सतमतिको तबर्टनको सम्बन्धमा पतन उपदर्ा (१),(२) र (३) मा उल्लेख  िररएको सबै 

व्यर्थिाहरु लािु हुनेछन् । 

१९. उपसवमवतहरु : (१) संथिा र्ा संर्को काया सम्पादनको तनतमत्त सतमतिले तबतनयममा व्यर्थिा भए बमोतजम उपसतमतिहरु िठन िना सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोतजम िठन हुने उपसतमतिको काम,किाव्य र अतधकार ििा कायातर्तध तर्तनयममा व्यर्थिा भए बमोतजम हुनेछ ।  

२०. कमवचारी तथा सपलाहकारहरुको वनयुवक्त : (१) संथिा र्ा संर्को काया संचालनको तनतमत्त सतमतिले आर्श्यकिा अनुसार कमाचारी ििा 

सल्लाहकारको तनयुतक्त साधारण सभाले अनुमोदन िरेको प्रकृया बमोतजम िना सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोतजम तनयुक्त भएका कमाचारी ििा सल्लाहकारको पाररश्रतमक ििा सेर्ाका अन्य शिाहरु सम्बन्धीि संथिा र्ा संर्को 

तर्तनयममा उल्लेख भए बमोतजम हुनेछ ।  

२१. अवधकार प्रत्यायोिन : यो ऐन र्ा यस ऐन अन्ििाि बनेको तनयम बमोतजम प्राप्त अतधकारहरुमध्ये सर्ै र्ा कुनै अतधकार निर प्रमखुले आरू् 

मतुनका पदातधकारी र्ा कूनै अतधकृिलाई प्रत्यायोजन िना सक्नेछ ।  

पररच्छेद – ५ 

आवथवक स्रोत र पररचालन 

२२. शेयर वबिी गने : (१)संथिा र्ा संर्ले आफ्नो काया क्षेत्रतभत्रका सदथय हुन सक्ने व्यतक्तहरु,सदथयहरु ििा िोतकए बमोतजमका अन्य 

तनकायहरुलाई शेयर तबक्री िरी शेयर प ू ँजी संकलन िना सक्नेछ ।  

     (२) संथिा र्ा संर्ले नेपाल सरकारको थर्ीकृति तलई अन्िरातरट्रय सहकारी महासंर्(इन्टरनेशनल को अपरेतटभ एलाएन्स) को सदथय रहकेो तबदेशी 

सहकारी संथिा र्ा संर्लाई कूल शेयर पूजींको बिीमा बीस प्रतिशि शेयर तबक्री िना सक्ने छ । 

     (३) उपदर्ा १) बमोतजम संथिाले शेयर तबक्री िदाा एकै ब्यतक्त र्ा संथिालाई कूल शेयर पँूतजको बीस प्रतिशि नबि्ने िरी तबक्री िना सक्नेछ । यसरी 

शेयर तर्क्री िदाा संथिाको उद्देश्यसँि मेल खाने काया िरररहकेो व्यतक्तलाई मात्र तबतक्र िना सक्ने छ । 

     िर यो बन्देज संर्ीय र्ा प्रादेतशक सरकारको थर्ातमत्र्मा रहकेो संथिा र्ा तनकायलाई लािु हुने छैन ।  

(४) सदथयले जतिसुकै शेयर खरीद िरेको भएिापतन संथिा र्ा संर्को काया संचालनमा व्यतक्त एक मिको आधारमा मात्र मि तदन पाउनेछ ।  

२३.  ऋणपत्र िारी गनव ऋण वलन सक्ने : संथिा र्ा संर्ले ऋणपत्र जारी िना र थर्देशी र्ा तबदेशी बैंक र्ा अन्य तनकायबाट ऋण तलन सक्नेछन् ।  

िर ऋणपत्र जारी िनुा र्ा तबदेशी बैंकबाट ऋण तलनु अतर् निरकायापातलकाको तसर्ाररसमा नेपाल सरकारको थर्ीकृति तलनु पनेछ ।  

२४. ऋण वलंदा नगरकायवपावलकाको वसर्ाररसमा नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गनव सक्ने : (१) संथिा र्ा संर्ले ऋणपत्र जारी िदाा ऋणपत्रमा 

र्ा तबदेशी बैंक र्ा अन्य तनकायको ऋणमा नेपाल सरकारबाट सुरक्षण प्राप्त िना चाहमेा त्यसको लाति निर कायापातलकाबाट तसर्ाररस तलनु पनेछ 

।  

२५. बैवकङ्ग कारोिार गनव सक्ने : (१) संथिा र्ा संर्ले आफ्ना सदथयहरुबाट बचि तनक्षेप िना र आफ्ना सदथयहरुलाई कजाा तदन सक्नेछ । यसरी 

कजाा प्रर्ाह िदाा कृर्षक, कम पँुतजर्ाला ,तनम्न आयबिा,श्रतमक भ ूतमतहन,मजदरु र बेरोजिारहरुलाई प्राितमिामा राखी सहज रुपमा कजाा प्रबाह 

िनुा पनेछ । 

(२) संथिा र्ा संर्ले उपदर्ा (१) मा उल्लेतखि कारोर्ार बाहके आफ्ना सदथयहरुतभत्र मात्र तसतमि रहने िरी तनक्षेप थर्ीकार िने र कजाा तदने 

लिायिका अन्य बैतकङ्ि कारोर्ार िना नेपाल रारट्र बैकको पूर्ा थर्ीकृति तलन निर कायापातलकाबाट तसर्ाररस तलनु पनेछ । त्यथिा संथिा र्ा 

संर्ले नेपाल रारट्र बैकले िोकेको शिा ििा तदएको तनदेशन पालन िनुापनेछ ।  

 २६. बचत वबतरण :- (१) संथिा र्ा संर्को कुनै बर्षाको खदू बचिको र्टीमा एक चौिाई रकम जिेडा कोर्षमा जम्मा िरेपतछ बाँकी रहन आएको रकम 

मध्येबाट िोतकए बमोतजमका कोर्षहरु खडा िना सतकनेछ ।  

(२) जिेडा कोर्ष बाह ेकका अरु कोर्षहरु मध्येबाट िी कोर्षको उद्देश्य बमोतजम तर्तनयममा उल्लेतखि  हदसम्मको लाभांस र्ा बोनस तर्िरण 

िना सतकनेछ ।  

       िर एक बर्षाको शेयर लाभांशको रकम शेयर पँुतजको पन्र प्रतिशि भन्दा बिी हुने छैन ।  

 २७. आवथवक सहयोग गनव नहुने : संथिा र्ा संर्ले कुनै पतन राजनैतिक दल र्ा धमा र्ा सम्प्रदायका लाति काया िरने् संर् संथिालाई चन्दा तदन र्ा अन्य 

कुनै प्रकारको आतिाक सहयोि िना पाउने छैन ।  

 २८. ठेक्का पट्टा वदन नहुने : संथिा र्ा संर्ले आफ्नो सतमतिको कुनै सदथयलाई र्ा आफ्नो कमाचारीलाई संथिा र्ा संर्को ठेक्का पट्टा तदनु हुदैन ।   

२९. सदस्यको शेयर िा हक वललाम वबिी नहुने : संथिा र्ा संर्को मलूधनको रुपमा रहकेो कुनै सदथयको शेयर र्ा हक सोही संथिा संर्को ऋण र्ा 

दातयत्र् बाहके अन्य कुनै ऋण र्ा दातयत्र् बापि तललाम तबक्री िररने छैन ।  

 

 पररच्छेद –६ 

एकीकरण िा वबभािन 

३०. एकीकरण िा विभािन गनव सक्ने : (१) दईु र्ा दईुभन्दा बिी संथिाहरु आपसमा िाभी एकीकरण िना र्ा एक संथिा र्ा संर्लाई दईु र्ा दईुभन्दा 

बिी संथिा र्ा संर्मा तबभाजन िना सम्बन्धीि संथिा र्ा संर्को साधारण सभाको दईु तिहाई बहुमिबाट तनणाय भएको हुनु पनेछ । यथिो तनणाय 

िदाा एकीकरण र तर्भाजनका शिा र कायातबतधहरु समेि खोतलएको हुनु पनेछ ।  

    २) उपदर्ा (१) बमोतजमको तनणायको आधारमा निर कायापातलकाले दिाा भएका सम्बन्धत ि संथिा र्ा संर्को    एकीकरण र्ा तर्भाजन िनेछ ।  

पररच्छेद –७ 

सूचना , अवभलेि तथा वहसाब िााँच 



 
 

 ३१. वनणवय अवभलेि राख्ने : - प्रत्येक संथिा र्ा संर्को आफ्नो साधारण सभा,सतमति, लेखा सतमति ििा उपसतमतिहरुको बैठक ििा तितनहरुले 

िरेको काम कारर्ाहीहरुको लेखाको अतभलेख राख्नु पनेछ ।  

 ३२. लेिा तथा अन्य अवभलेि : प्रत्येक संथिा र्ा संर्ले आरू्ले िरेको सम्पूणा कारोर्ारहरुको लेखाको अतभलेखहरु िोतकएबमोतजम राख्नु पनेछ ।  

 ३३. सुचना वदनु पने : प्रत्येक संथिा र्ा संर्ले प्रत्येक बर्षा कारोर्ारको बातर्षाक प्रतिर्ेदन ििा लेखापरीक्षण प्रतिर्ेदन सािै देहायका तर्र्रणहरु समाबेश 

भएको प्रतिर्ेदन िोतकएको समयतभत्र  पेश  िनुा िनुापनेछ ।  

(क) बचि तर्िरण सम्बन्धी िय िरेको नीति ििा योजना,  

(ख) संचालकहरुको नाम ििा बाँकी कायाार्तधको सूची,  

(ि) साधारण सभाको बैठकको तमति र  

(र्) समय समयमा िोतकतदएको अन्य तर्र्रण ।  

 ३४. सोधपुछ गनव सक्ने : (१) कुनै संथिा र्ा संर्ले सन्िोर्षजनक काम िरेको छैन भनी सो संथिा र्ा संर्को कतम्िमा पाँच प्रतिशि सदथयले तनर्ेदन 

तदएमा निरपातलकाले सोधपुछ िना सक्नेछ ।  

(२) कुनै संथिा र्ा संर्को व्यार्सायीक कारोबार सन्िोर्षजनक नलािेमा निरपातलकाले सोधपुछ िना र्ा कुनै अतधकारीद्वारा सोधप ूचछ् िराउन 

सक्नेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोतजम निरपातलका र्ा निरपातलकाबाट अतधकार पाएको अतधकारीले सोधपुछ  िदाा मािेको जानकारी तदई सबै 

िरहबाट सहयोि िनुा सो संथिा र्ा संर्को प्रत्येक सदथय र कमाचारीको किाव्य हुनेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोतजम िररएको सोधपुछ पररणामको सूचना सो संथिा र्ा संर्लाई तदईनेछ । 

 ३५. वनरीक्षण र सुझाि वदन सक्ने : (१) निरपातलका र्ा निरपातलकार्ाट अतधकार प्राप्त अतधकारीले संथिा र्ा संर्को तनरीक्षण िना सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोतजम तनरीक्षण िदाा यो ऐन र्ा यस ऐन अन्ििाि बनेको तनयम बमोतजम भएको नपाईएमा सम्बन्धीि अतधकारीले ऐन ,तनयम 

र्ा तर्तनयम बमोतजम व्यर्थिा िना आर्श्यक सुझार् तदन सक्नेछ ।  

३६. वहसाि िााँच : (१) संथिा र्ा संर्ले प्रत्येक आतिाक बर्षाको तहसार् जाँच सो आतिाक बर्षा समाप्त भएको ३ मतहना तभत्र निरपातलका र्ा 

निरपातलकाले िोकेको अतधकारीले थर्ीकृति तदएको कुनै दिाार्ाला लेखा परीक्षकद्वारा लेखापररक्षण िराउनु पनेछ ।  

(२) उपदर्ा १) मा जुनसुकै कुरा लेतखएको भए िापतन निरपातलकाको थर्ीकृति तलई सम्बन्धीि संथिा र्ा संर्को साधारण सभाले दिाार्ाला 

लेखापरीक्षक तनयुतक्त िरी संथिा र्ा संर्को तहसार् जाँच िराउन सतकनेछ   

(३) उपदर् २ बमोतजम लेखा पररक्षक तनयुतक्त िदाा एउटै व्यतक्त र्ा कम्पनीलाई लिािार ३ पटक भन्दा बिी तनयुतक्त िना सतकने छैन ।  

(४) तहसाब जाँचको प्रतिर्ेदन साधारण सभामा पेश िरी अनुमोदन िराउनुपनेछ ।  

५) उपदर्ा ४ बमोतजम साधारण सभामा तहसार् जाँच प्रतिबेदन पेश हुदाँ साधारण सभाले अनुमोदन निरेमा साधारण सभाले अको लेखा परीक्षक 

तनयुक्त िरी जाँचबुझ र्ा पुनः तहसार् जाँच िराउन सक्नेछ ।  

६) लेखापररक्षकको पाररश्रतमक र्ा सुतर्धा साधारण सभाले तनधाारण िरे बमोतजम हुनेछ ।  

पररच्छेद –८ 

संस्था िा संघलाई छुट र सुविधा 

३७. संस्था िा संघलाई छुट सुविधा : (१) प्रचतलि कान ूनमा जुनसुकै कुरा लेतखएको भएिापतन संथिा र्ा संर्लाई देहाय बमोतजमको छुट र 

सुतर्धा प्राप्त हुनेछ ।  

(क) संथिा र्ा संर्ले अचल सम्पति बाहेक कारोर्ार सम्बन्धी कुनै तलखि रतजिेशन िनुा िराउनु पने छैन ।  

(ख) संथिा संर्ले िरेको अचल सम्पतिको लेनदेन र्ा खररद तबक्री सम्बन्धी कािजपत्र र्ा कुनै तकतसमको  तलखिमा आय तटकट दथिुर लाग्ने 

छैन ।  

      (ि) संथिा र्ा संर्को कारोर्ार िने र्थिुहरुमा िोतकएको दरमा थिानीय कर छुट हुन सक्नेछ । 

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा स ूचना प्रकातशि िरी संथिा र्ा संर्ले आफ्नो प्रयोिको लािी  आयाि िने मेतसनरी,औधोिीक ििा 

कृतर्षयन्त्र उपकरण पाटा प ूजाा कच्चा पदािा कायाालय उपकरण ििा िुर्ानीका साधनहरुमा लाग्ने भन्सार महशुल र्ा तबक्री कर प्रचतलि 

कान ून बमोतजम पुरै र्ा आंतशक रुपमा छुट तदनका लाति निर कायापातलकाले तसर्ाररस िना सक्नेछ ।  

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा स ूचना प्रकातशि िरी कुनै संथिा र्ा संर्ले उत्पादन िरेको मालसामानमा लाग्ने अन्ि: शलु्क र्ा  तबक्रीकर 

प्रचतलि कानुन बमोतजम पुरै र्ा आंतशक रुपमा छुट तदनका लाति निरपातलकाले सम्बतन्धि तनकायमा तसर्ाररस  िना सक्नेछ ।  

(४) औधोिीक व्यर्साय िने संथिा र्ा संर्लाई उपदर्ा (१),(२),र (३) मा उल्लेतखि छुटहरुका अतिररक्त प्रचतलि कानुन बमोतजम उद्योिहरुले 

पाए सरहको अन्य छुट सुतर्धा र संरक्षण समेि प्राप्त हुनेछ ।  

३८. संस्था िा संघको बाकी ाँ बक्यौता असुल उपर गने : क ुनै व्यतक्तले संथिा र्ा संर्बाट प्राप्त िरेको ऋण र्ा संथिा र्ा संर्लाई तिनुापने बाँकी 

बक्यौिा , संथिा र्ा संर्को तहनातमना िरेको सम्पतिको तबिो र सो रकम हर ुमा लािेको व्याज समेि संथिा र्ा संर्ले आरै् र्ा संर्ले तसर्ारीसमा 

निर कायापातलकाले तनजको जाय जेिाबाट िोतकए बमोतजमको कायातर्तध अपनाई तललाम तबक्री िरी असुल उपर िना सक्नेछ ।  

३९. संस्था िा संघले अग्रावधकार पाउने  : क ुनै सदथयले संथिा र्ा संर्लाई तिनुा पने रकम नतिरेमा त्यथिो सदथयको जायजेिामा नेपाल सरकारको 

कुनै हक दार्ी  भए त्यसको तनतमत्त रकम पर सारी बाँकी रहन आएको रकम संथिा र्ा संर्ले अग्रातधकार पाउनेछ ।  

पररच्छेद – ९ 

संस्था िा संघको वबघटन र दताव िारेिी 

४०.  संस्था िा संघको वबघटन र दताव िारेिी : (१) संथिा र्ा संर्को साधारण सभाको कूल सदथय संख्याको दईु तिहाई बहुमिले संथिा र्ा संर् 

तबर्टन िने तनणाय िना सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा १ बमोतजम तनणाय सतहिको तनर्ेदन प्राप्त भएपतछ निर कायापातलकाले  त्यथिो संथिा र्ा संर्को दिाा खारेज िना सक्नेछ ।  



 
 

(३) दर्ा ३४ को उपदर्ा २ बमोतजम सोधपुछ िदाा र्ा दर्ा ३५ बमोतजम तनरीक्षण िदाा  कुनै संथिा र्ा संर् लिािार दईु बर्षासम्म कुनै कारोर्ार 

निरी तनथकृय अर्थिामा रहकेो पाइएमा र्ा कुनै संथिा र्ा संर्द्वारा आफ्नो उद्देश्य तबपररि काया िरेको पाईएमा निरपातलकाले संथिा र्ा संर्को 

दिाा खारेजी िना सक्नेछ । यसरी दिाा खारेज भएमा संथिा र्ा संर् तबर्टन हुनेछ  र दिााको प्रमाणपत्र थर्ि रद्द हुनेछ ।  

४१. वलक्िीडेटरको वनयुवक्त : (१) दर्ा ४० बमोतजम कुनै संथिा र्ा संर् तबर्टन भएमा सो सम्बन्धी कुराको कायाान्र्यन िना निरपातलकाले एक जना 

तलक्र्ीडेटरको तनयुतक्त िनेछ ।  

(२) तलक्र्ीडेटरको काम ,किाव्य ,अतधकार र पाररश्रातमक िोतकए बमोतजम हुनेछ ।   

 

पररच्छेद– १० 

दण्ड िररिाना 

४२. वििरण दाविला नगनेलाई िररिाना : (१) दर्ा ३३ बमोतजम प्रतिर्ेदन पेश निने र्ा दर्ा ३४ को उपदर्ा ३ बमोतजम जानकारी नतदने संथिा 

र्ा संर्लाई दईु हजार रुपैयासम्म जररर्ाना हुनेछ । 

४३. सहकारी शब्द प्रयोग गरी व्यापार गनेलाई िरीिाना : (१) यस ऐन बमोतजम संथिा र्ा संर् बाहके दर्ा ४५ को बतखालाप हुने िरी व्यापार 

व्यर्साय िने व्यतक्तलाई  पाँच हजार रुपैया सम्म जररर्ाना हुनेछ । एकपटक जरीर्ाना भएपतछ त्यथिो व्यतक्तले सोतह दर्ाको बतखालाप हुने िरी पुन: 

व्यापार र्ा व्यर्साय िरेको ठहरीएमा दोश्रो पटकको लाति दश हजार रुपैयासम्म जररर्ाना हुनेछ ।  

४४. पुनरािेदन गनव सक्ने : दर्ा ४० को उपदर्ा ३ बमोतजम निरपातलकाबाट अतधकार प्राप्त व्यतक्तले कुनै संथिा र्ा संर्को दिाा खारेज िरेकोमा र्ा 

दर्ा ४२ र्ा दर्ा ४३ बमोतजम निर कायापातलकाले िरेको आदेशमा तचत्त नबुझ्ने सम्बन्धीि संथिा र्ा संर् र्ा व्यतक्तले ३५ तदन तभत्र  सम्बतन्धि 

तनकायमा पुनरार्ेदन िना सक्नेछ । 

पररच्छेद –११ 

विविध 

४५. सहकारी शव्द िा सो शव्दको रुपान्तरण प्रयोग गनवमा बन्देि : यस ऐन बमोतजम दिाा भएको संथिा र्ा संर् बाहके अरु कुनै व्यतक्त, र्मा र्ा 

संथिाले आफ्नो नाममा सहकारी शव्द र्ा सो शव्दको अग्रेजी रुपान्िरण राखी व्यापार र्ा व्यर्साय िना पाउने छैन ।  

४६. कम्पनी ऐन, २०२१ लागु नहुने : यस ऐन अन्ििाि दिाा भएको संथिा र्ा संर्को हकमा कम्पनी ऐन, २०२१ लािु हुने छैन ।  

४७. वनयम बनाउने अवधकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कायाान्र्यन िना निरपातलकाले आर्श्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा १ ले तदएको अतधकारको सर्ासामान्यिामा प्रतिकुल असर नपने िरी खास िरी देहायका तबर्षयमा तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  

(क) संथिा र्ा संर्को दिााको लाति दरखाथि र्ा प्रमाणपत्रको िाँचा िोक्ने । 

(ख) संथिा र्ा संर्को साधारण सभा र तबरे्षस साधारण सभाको अतधकार र कायातर्तधको व्यर्थिा िने । 

(ि) संथिा र्ा संर्को आतिाक श्रोिको व्यर्थिा र पररचालन िने । 

(र्) संथिा र्ा संर्को रेखदेख ििा तनरीक्षण िने िराउने । 

४८. िारेिी र बचाउ : (१) प्रचतलि सहकारी ऐन, तनयमार्ली र प्रचतलि सहकारी तसिान्ि र मापदण्डसँि बातझएका दर्ा, उपदर्ा  र संर् ििा प्रदेश 

सरकारको सहकारी ऐन बनेपतछ बातझएको हदसम्म प्रचतलि ऐन बमोतजम हुनेछ ।  

२) साझा संथिा ऐन, २०४१ र सहकारी ऐन , २०४८ अन्िरि्ि दिाा भएको संथिा र्ा संर् यसै ऐन बमोतजम दिाा भएको मातनने छ ।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

सूयोदय नगरपावलकाको अथव सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायावन्ियन गनव बनेको  

सूयोदय नगरपावलकाको आवथवक ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तािना : सयूोदय निरपातलकाको आतिाक र्र्षा २०७४।७५ को अिा सम्बन्धी प्रथिार्लाई कायाान्र्यन िनाको तनतमत्त थिानीय कर ििा 

शलु्क संकलन िने, छुट तदने ििा आय संकलनको प्रशासतनक व्यर्थिा िना र्ाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संतर्धानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोतजम सूयोदय निरपातलकाको निर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आतिाक ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७४ साल श्रार्ण १ ििेदतेख सयूोदय निरपातलका क्षेत्रमा लाि ुहुनेछ । 

२. सम्पवि कर : निरपातलकाका क्षेत्रतभत्र अनुसतूच (१) बमोतजम एतककृि सम्पतत्त कर असलू उपर िररनेछ । 

३. भूवम कर (मालपोत): निरपातलका क्षेत्रतभत्र एतककृि सम्पतत्त कर लाि ुहुनुभन्दा अिाडीको हकमा अनुसतूच (२) बमोतजम भतूम कर 

(मालपोि) लिाइने र असलू उपर िररनेछ । 

४. घर बहाल कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्यतक्त र्ा संथिाले भर्न, र्र, पसल, ग्यारेज, िोदाम, टहरा, छप्पर, जग्िा र्ा पोखरी परैू 

आंतशक िर्रले र्हालमा तदएकोमा अनुसतूच (३) बमोतजम र्र जग्िा र्हाल कर लिाइने र असलू िररनेछ । 

५. व्यिसाय कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र व्यापार, व्यर्साय र्ा सेर्ामा पूँजीिि लिानी र आतिाक कारोर्ारका आधारमा अनुसतूच (४) 

बमोतजम व्यर्साय कर लिाइने र असूल उपर िररनेछ । 

६. िवडबुटी, किाडी र िीििन्तु कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्यतक्त र्ा संथिाले ऊन, खोटो, जतडबुटी, र्नकस, कर्ाडी माल र 

प्रचतलि कानूनले तनर्षेध िररएको जीर्जन्िु र्ाहकेका अन्य मिृ र्ा माररएका जीर्जन्िुको हाड, तसङ, प्र्ाँख, छाला जथिा बथिुको 

व्यार्सातयक करोर्ार िरेर्ापि अनुसतूच (५) बमोतजमको कर लिाइने र असलू उपर िररनेछ । 

७. सिारी साधन कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र दिाा भएका सर्ार्री साधनमा अनुसतूच (६) बमोतजम सर्ारी साधन कर लिाइने र असलु 

उपर िररनेछ । िर, प्रदशे कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोतह बमोतजम हुनेछ । 

८. विज्ञापन कर : निरपातलका क्षेत्रतभत्र हुने तर्ज्ञापनमा अनुसतूच (७) बमोतजम तर्ज्ञापन कर लिाइने र असलू उपर िररनेछ । िर, प्रदेश 

कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोतह बमोतजम हुनेछ । 

९. मनोरञ्िन कर : निरपातलका क्षते्रतभत्र हुने मनोरन्जन व्यर्साय सेर्ामा अनुसतूच (८) बमोतजम व्यर्साय कर लिाइने र असलु उपर 

िररनेछ । िर, प्रदशे कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोतह बमोतजम हुनेछ । 

१०. बहाल वबरौटी शुपक : निरपातलका क्षेत्रतभत्र आरु्ले तनमााण, रेखदखे र्ा संचालन िरेका अनुसतूच (९) मा उल्लेख भए अनुसार 

हाट बजार र्ा पसलमा सोही अनुसतचमा भएको व्यर्थिा अनुसार बहाल तबरौटी शलु्क लिाइने र असलू उपर िररनेछ । 

११. पावकव ङ शुपक : निरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै सर्ारी साधनलाई पातका ङ सतुर्धा उपलब्ध िराए र्ापि अनुसतूच (१०) बमोतजम 

पातका ङ शलु्क लिाइने र असलू उपर िररनेछ । 

१२. टे्रवकङ्ग, कायोवकङ, क्यानोइङ्ग, बन्िी, िवम्पङ्ग, विपफ्लायर रयाफ्टीङ्ग शुपक:  निरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र 

टे्रतकङ्ि, कायोतकङ, क्यानोइङ्ि, बन्जी जतम्पङ्ि, तजपफ्लायर रयाफ्टीङ्ि सेर्ा र्ा व्यर्साय संचालन िरेर्ापि अनुसतूच (११) 

बमोतजमको शलु्क लिाइने र असलू उपर िररनेछ । 

१३. सेिा शुपक, दस्तुर : निरपातलकाले तनमााण , संचालन र्ा व्यर्थिापन िरेका अनुसतूच (१२) मा उतल्लतखि थिानीय परू्ााधार र 

उपलब्ध िराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही अनुसतूचमा व्यर्थिा भए अनुसार शलु्क लिाइने र असलू उपर िररनेछ । 

१४. पयवटन शुपक : निरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र प्ररे्श िने पयाटकहरुबाट अनुसतूच (१३) मा उतल्लतखि दरमा पयाटन शलु्क लिाइने 

र असलु उपर िररनेछ । िर, प्रदशे कानून थर्ीकृि भई सो कानूनमा अन्यिा व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोतह बमोतजम हुनेछ । 

१५. वनकासी करः निर क्षेत्रतभत्र उत्पादन ििा व्यार्सातयक कारोबार हुने उत्पातदि सामग्री ििा मालसामानहरु व्यार्सातयक प्रयोजनका 

लाति निर क्षेत्रबातहर तनकासी िदाा िराउँदा लाग्ने तनकासी दथिुर अनुसचूी (१४) बमोतजम हुनेछ । उक्त तनकासी कर दथिुरका सन्दभामा 

संर्ीय ििा प्रादतेशक कानुनले अन्यिा व्यर्थिा िरे सोतह अनुसार हुनेछ । 

१६. कर छुट : यस ऐन बमोतजम कर तिने दातयत्र् भएका व्यतक्त र्ा संथिाहरुलाई कुनै पतन तकतसमको कर छुट तदइने छैन ।  

१७. यस ऐनमा उल्लेख नभएका कुनै पतन तर्र्षयका दररेटहरु ित्काल तनधाारण िनुापने भएमा सोही तर्र्षयसंि तमल्दोजलु्दो अको तर्र्षयको 

दररेट कायम िररनेछ ।  

१८. यस ऐनमा माति उल्लेतखि अनुसचूीहरुबाट संकलन हुन सक्ने रकम र यस निरपातलकालाई आ.र्.०७४।७५ मा नेपाल सरकारबाट 

प्राप्त हुने तनशिा ििा सशिा अनुदान समेिको तर्तनयोजन िना सतकने रकमको तर्र्रण अनुसूची (१५) मा उल्लेख िररएको छ । 

१९. कर तथा शुपक संकलन सम्बन्धी कायवविवध : यो ऐनमा भएको व्यर्थिा अनुसार कर ििा शलु्क संकलन सम्बन्धी कायातर्तध 

निरपातलकाले िोके अनुसार हुनेछ । 



 
 

अनुसूवच - १ 

(दर्ा ३ संि सम्र्तन्धि) 

                              घरको मुपयांकन (आ.ि.२०७४।७५)  
ि.

स घरको वकवसम दर रु. प्रवत िगव वर्ट 

१ बाँसको बारबेर िरी माटोको तलउन िरेको / निरेको  र प्लातथटक/ खर/कका टपािाको छानो भएको  150 

२ 

इटँा/िुङ्िा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ तसमेन्टले बारबेर िरी प्लातथटक/खर/कका ट पािाको छाना 

लिाएको  265 
३ काठको र्र कका टपािाको छाना भएको  380 
४ कका टपािाको छानो भएको इटँा, िुङ्िा तसमेन्टको जोडाई भएको 510 
५ आर तस.तस. तसमेन्ट प्लाथटर भएको कका ट पािा र्ा िलान छानो भएको  625 

 

एकीकृत सम्पवि करको दर (आ.ि.२०७४।७५) 

ि.सं. वििरण एकीकृत सम्पवि कर (रु. मा) कैवर्यत 

१ रु. 1 देशख १ िाख सम्म 25.00   

२ रु. 1 िाख१ देशख २ िाख सम्म 50.00   

३ रु. 2 िाख 1  देशख 3 िाख सम्म 75.00   

४ रु. 3 िाख 1  देशख 4 िाख सम्म 100.00   

५ रु. 4 िाख 1  देशख 5  िाख सम्म 120.00   

६ रु. 5 िाख 1  देशख 6  िाख सम्म 140.00   

७ रु. 6 िाख 1 देशख 7  िाख सम्म 160.00   

८ रु. 7 िाख 1  देशख 8  िाख सम्म 175.00   

९ रु. 8 िाख 1 देशख 9  िाख सम्म 190.00   

१० रु. 9 िाख 1  देशख 10  िाख सम्म 200.00   

११ रु. 10 िाख 1  देशख 12 िाख सम्म 250.00   

१२ रु. 12 िाख 1  देशख 14  िाख सम्म 290.00   

१३ रु. 14 िाख 1  देशख 16 िाख सम्म 330.00   

१४ रु. 16 िाख 1 देशख 18 िाख सम्म 370.00   

१५ रु. 18 िाख 1 देशख 20 िाख सम्म 400.00   

१६ रु. 21 िाख 1 देशख २२ िाख सम्म 500.00   

१७ रु. 22 िाख 1 देशख 24  िाख सम्म 625.00   

१८ रु. 24 िाख 1 देशख 26 िाख सम्म 750.00   

१९ रु. 26 िाख 1 देशख 28  िाख सम्म 875.00   

२० रु. 28 िाख 1 देशख 30 िाख सम्म 1000.00   

२१ रु. 3० िाख 1 देशख 34  िाख सम्म 1200.00   

२२ रु. 34 िाख 1 देशख 38  िाख सम्म 1650.00   

२३ रु. 38 िाख 1  देशख 42 िाख सम्म 2100.00   

२४ रु. 42 िाख 1  देशख 46  िाख सम्म 2550.00   

२५ रु. 46 िाख 1 देशख 50  िाख सम्म 3000.00   

२६ रु. 50 िाख 1 देशख 60  िाख सम्म 3500.00   

२७ रु. 60 िाख 1  देशख 70  िाख सम्म 5125.00   

२८ रु. 70 िाख 1 देशख 80  िाख सम्म 6775.00   

२९ रु. 80 िाख 1 देशख 90  िाख सम्म 8425.00   

३० रु. 90 िाख १ देशख 1 करोड सम्म 10000.00   

३१ रु.१ करोड १ देशख १ करोड ५० िाख सम्म 25000.00   

३२ रु.१ करोड पचास िाख १ देशख २ करोड सम्म 30000.00   

३३ रु.२ करोड १ देशख २ करोड ५० िाख सम्म 35000.00   

३४ रु.२ करोड ५० िाख १ देखी ३ करोड सम्म 40000.00   

३५ रु. ३ करोड १ देखी ३ करोड ५० िाख सम्म 45000.00   

३६ रु. ३ करोड ५० िाख १ देखी ४ करोड सम्म 50000.00   

३७ रु. ४ करोड १ देखी ४ करोड पचास िाख सम्म 55000.00   

३८ रु. 4 करोड ५० िाख १ देशख 5 करोड सम्म 60000.00   



 
 

३९ रु. 5 करोड 1 देशख मालथ भए 2 रुपरँ्या प्रलतहजारका दरिे एफककृत सम्पती कर िाग्न े
अनुसूवच - २ 

(दर्ा ३ संि सम्र्तन्धि) 

क्र.सं. 
वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ मािपोत दर       

  क. २० रोपनी सम्म 100.00 100.00   

  ख. २१ देशख ५० रोपनी सम्म 5.00 6.00 प्रलत रोपनी  
  ग. ५० रोपनी भन्दा माथी  6.00 7.00 प्रलत रोपनी  

अनुसूवच - ३ 

(दर्ा ४ संि सम्र्तन्धि) 

क्र.सं. 
वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ को 

स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ घर बहाि कर  १% १.5%  

 

अनुसूवच - ४ 

(दर्ा ५ संि सम्र्तन्धि) 

क्र.सं. वििरण आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत 

दर 

आ.व. 
२०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत 

दर 

कैफिर्यत 

  व्र्यवसार्य कर     
 

१  चरुोट, लभलडर्यो, क्र्यासेट ररकडयर तथा प्िेर्यर आददको थोक तथा खदु्रा 
व्र्यापारमा 

800.00 800.00   

२ रक्सी लडिर 3000.00 4000.00   

३ ज्वेिरी       

  क) ज्वेिरी ठूिो 5000.00 5000.00   

  ख) ज्वेिरी पसि सानो 3000.00 3000.00   

४ लनमायण सामग्री बेच्ने पसि 3000.00 3500.00   

५  कम्प्र्यटुर फवद्यतु सामान, क्र्यामेरा, टेलि लभजन, रेलडर्यो, कापेट, पटे्रोलिर्यम 
पदाथयजस्ता बस्तकुो थोक तथा खदु्रा व्र्यापारमा  

1000.00 1000.00   

६  दैलनक उपभोगका खाद्य पदाथय सतुी कपडा आददको थोक तथा खदु्रा 
व्र्यापारमा  

      

  क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर सम्पलत भएको) 2000.00 2000.00   

  ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत भएको) 1000.00 1000.00   

  ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत भएको) 500.00 500.00   

७ कृफि जन्र्य वस्तकुो थोक तथा खदु्रा व्र्यापारमा        

  क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर सम्पलत भएको) 2000.00 2000.00   

  ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत भएको) 1000.00 1000.00   

  ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत भएको) 500.00 500.00   

८ सवारी साधन फवके्रता       

  क. मोटरसाइकि सोरुम 1000.00 2000.00   

  ख. गाडी सोरुम   5000.00   

९ फविेिज्ञ परामिय तथा अन्र्य व्र्यवसाफर्यक सेवा       

  क. शचफकत्सक 1500.00 1500.00   

  ख. कफवराज 1500.00 1500.00   

  ग. इशिनीर्यर 1500.00 1500.00   

  घ. काननु व्र्यवसार्यी 1500.00 1500.00   



 
 

  ङ िेखापरीक्षक 1500.00 1500.00   

  च. दन्तशचफकत्सक 1500.00 1500.00   

  छ. कम्प्र्यटुर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर 1500.00 1500.00   

  ज.बीमा एजने्ट 1500.00 1500.00   

  झ. सभेर्यर 1500.00 1500.00   

  ञ. अनवुादक 1500.00 1500.00   

  ट. पिशुचफकत्सक 1500.00 1500.00   

  ठ.सेर्यर दिाि 1500.00 1500.00   

१० लनमायण व्र्यवसार्यी       

  क) नगरपालिकामा प्रधान कार्यायिर्य भएको 3000.00 3000.00   

  ख) नगरपालिकामा प्रधान कार्यायिर्य नभएको 2000.00 5000.00   

११ उत्पादनमूिक उद्योग       

   क. कोरा माि वा अधयप्रिोलधत माि वा खेर गइरहेको माि 
सामानहरुको वा अन्र्य माि सामान प्रर्योग वा प्रिोधन गरी मािसामान 
उत्पादन गने उद्योग व्र्यवसार्यमा 

2000.00 2000.00   

१२ उजायमिुक उद्योग       

  क.  जिस्रोत, वार्य,ु सौर्ययिशि, कोइिा, प्राकृलतक तेि, ग्र्यास, वार्योग्र्यास तथा 
अन्र्य स्रोतहरुबाट उजाय पैदा गने उद्योग व्र्यवसार्यमा 

2000.00 2000.00   

१३ कृिी तथा बन्र्यजन्र्य उद्योग       

  क. मूितः कृिी वा बन पदैावरमा आधाररत उद्योग व्र्यवसार्यमा 1500.00 1500.00   

१४ खलनज उद्योग       

  क. खलनज उत्खनन ्वा प्रिोधन गने उद्योग व्र्यवसार्यमा 1500.00 2000.00   

१५ होटि व्र्यवसार्य       

  क. ठूिा 3000.00 3500.00   

  ख. मझौिा 2000.00 2000.00   

  ग. साना शचर्या नास्ता हल्का पेर्य पदाथय 500.00 1000.00   

  घ. साना शचर्या चमेना घमु्ती कटगरा   200.00   

१६ पर्ययटन उद्योग       

  क.पर्ययटन, आवास, मोटेि, होटेि, रेषु्टराँ, ररसोटय, ट्राभल्स एजेन्सी, स्कीइङ, 

ग्िाइशण्डङ, वाटर र् र्याशटटङ, पोनी टे्रफकङ, पदर्यात्रा, हटएर्यर ब्र्यािलुनङ, 

प्र्यारा सेलिङ, गल्िकोसय, पोिो, अश्वरोहण, होम-स्टे (घरबास) आदद उद्योग 
व्र्यवसार्यमा 

2000.00 2000.00   

१७ सेवा उद्योग       

  क. छापाखाना, शजलनङ तथा बेलिङ व्र्यवसार्य, सावयजलनक पररवहन 
व्र्यवसार्य, िोटोग्रािी, प्रर्योगिािा, हवाई सेवा, िीत भण्डार आदद उद्योग 

व्र्यवसार्यमा  

1000.00 2000.00   

१८ लमि कुटानी पिेानी फपसानी प्रलत अश्विशि 200.00 300.00   

१९ लनमायण उद्योग       

  क. सडक, पिु, रोपवे, टनेि, ट्रलिबस, टिाइङ बजृ तथा 
औधोलगक,व्र्यापाररक एवं आवास कम्प्िेक्स आदद लनमायण गरी सञ्चािन 
गने उद्योग व्र्यवसार्यमा  

1000.00 2000.00   

२० सञ्चार सेवा       

  क. लनजी क्षेत्रको हिुाक सेवा 500.00 500.00   

  ख. लनजी क्षेत्रको  टेलििोन, टर्याक्स सेवा, िोटोकपी, मोवाइि िोन, 

आइ.एस.्डी. एस.्टी.डी, इमेि, रेलडर्यो पेशजङ अदद 

500.00 500.00   

  ग. कुररर्यर सेवा 500.00 500.00   

  घ. छपाई तथा प्रकािन 1000.00 2000.00   

२१ लबत्तीर्य सेवा       



 
 

  क. नेपाि सरकारको पूणय स्वालमत्वमा रहेको बाहेकका आलथयक कारोबार 

गने वाशणज्र्य बैँक 

      

  वगय क 15000.00 15000.00   

  वगय ख 10000.00 10000.00   

  वगय ग 5000.00 5000.00   

  ख. आलथयक कारोबार गने फवत्तीर्य कम्पनीको मखु्र्य कार्यायिर्य 5000.00 5000.00   

  ग. फवत्तीर्य कम्पनी िाखा कार्यायिर्य 1500.00 5000.00   

  घ. बीमा कम्पनी 5000.00 5000.00   

  ङ फवदेिी मदु्रा सटही दर 1000.00 1000.00   

  च. लधतोपत्र कारोबार 1000.00 1000.00   

  छ. सहकारी बैँक  1000.00 1000.00   

२२ स्वास््र्य सेवा       

  क. गैर सरकारी अस्पताि 5000.00 5000.00   

  ख. नलसयङ्ग होम 5000.00 5000.00   

  ग. शक्िलनक तथा ल्र्याव 1500.00 1500.00   

२३ शिक्षा सेवा       

  क. लनजी क्षेत्रका स्कुि, क्र्याम्पस, फवश्वफवद्यािर्य       

   फवश्वफवद्यािर्य 1000.00 5000.00   

   क्र्याम्पस 750.00 3000.00   

   स्कुि, 500.00 2500.00   

  ख. तालिम तथा अध्र्यर्यन केन्द्र 1000.00 1000.00   

  ग. तालिम, कम्प्र्यटुर तथा भािा प्रशिक्षण संस्था 1000.00 1000.00   

२४ ममयत संभार सेवा       

  क. हेभी इशक्वपमने्ट, बस, ट्रक, कार 1500.00 1500.00   

  ख. मोटरसाइकि, टेम्पो, साइकि ममयत कारखाना   1500.00   

  ग. रेलडर्यो फट.भी., घडी, प्रिेर कुकर, फहटर, टेलििोन सेट, फवद्यतु सामाग्री 
ममयत केन्द्र 

500.00 500.00   

२५ अन्र्य सेवा       

  क. फवज्ञापन सेवा 1000.00 1000.00   

  ख. बैदेशिक रोजगार सेवा  5000.00 5000.00   

  ग. स्वेदेिी रोजगार सेवा 500.00 500.00   

  घ. सेके्रटररर्यि सेवा 1000.00 1000.00   

२६ हाउशजङ कम्पनी तथा घरजग्गा खररद लबक्री –ररर्यि स्टेट) 1000.00 5000.00   

२७ ब्रू्यटीपाियर,केि श्रृगांर,ड्राईशक्िनसय, िोटो स्टूलडर्यो लसिाई आदद । 500.00 750.00   

२८ साईनबोडय बनाउने पेशन्टङ्ग सेवा 500.00 500.00   

२९ पि ुबधिािा 500.00 500.00   

३० मास ुलबके्रता 500.00 500.00   

३१ िूि र लबरुवा लबके्रता 500.00 500.00   

३२ पिु हाउस 500.00 1000.00   

३३ खोटो व्र्यवसार्यी 500.00 500.00   

३४ लससा, प्िाइउड फवके्रता 500.00 1000.00   

३५ भाँडाकँुडा  लबके्रता 500.00 1000.00   

३६ शस्टि,काठ,िलनयचर लबके्रता 500.00 1500.00   

३७ खेिौना,उपहार (लगटट) लबके्रता 500.00 1000.00   

३८ केविु नेटवफकय ङ्ग (वाफियक व्र्यवसार्य िलु्क) 7000.00 7000.00   

३९ मनोरिन कर 
   

 
चिशचत्र व्र्यवसार्य 

   



 
 

 
लमलन मेिा 

   

 
जात्रा  

   

३९ फवक्रीकर 

सामग्री उत्पादक तथा सेवा फवतरकिे आटनो उत्पादन वा सेवा फवक्री गरेबापत लनजको मालसक फवक्रीको आधारमा नगरपालिकाको 
कार्यायिर्यिाई बझुाउनपुने कर (र्यो कर व्र्यवसार्य दताय गरेबापतको होइन, व्र्यवसार्य दताय कर छुटै्ट हनु्छ) 

क्र.सं. वििरण आ.व. 
२०७३/७४ 
को  स्वीकृत 

दर 

आ.व. 
२०७४/७५ 
को  प्रस्ताफवत 

दर 

कैफिर्यत 

  क. केवि टेलिलभजन सेवा प्रदार्यक (प्वाइण्ट फवतरणका आधारमा)   3.00 प्रलत प्वाइण्ट 
प्रलत मफहना 

  ख. इन्टरनेट सेवा प्रदार्यक संस्था (प्वाइण्ट फवतरणका आधारमा)   20.00 प्रलत प्वाइण्ट 

प्रलत मफहना 
  ग. तर्यारी शचर्या उत्पादक (खदु फवक्रीका आधारमा)   

      अगायलनक शचर्या   १.00 प्रलत केजी 
      शचर्या उद्योगबाट उत्पाददत अगायलनक बाहेकका तर्यारी शचर्या   1.00 प्रलत केजी 
  घ. शचज, छुपी तथा शघउ उत्पादक संस्थाहरु 

(खदु फवक्रीका आधारमा) 

  0.50 प्रलत केजी 

  ङ. पानी उत्पादन तथा प्रिोधन गरी फवक्री फवतरण गने   0.20 प्रलतलिटर 

४० परामिय सेवा   2500.00   

४१ दूग्ध शचस्र्यान केन्द्र       

     साना   1500.00   

     मझौिा   2000.00   

     ठूिा   3000.00   

४२ शचर्या प्र्याकेशजङ उद्योग   2000.00   

४३ अन्र्य व्र्यवसार्य   2000   

 

अनुसूवच - ५ 

(दर्ा ४ संि सम्र्तन्धि) 

िवडिुटी 

१. प्रचतलि कानूनले तनरे्षश िरेको बाहके जतडर्टुीहरु र्नबाट संकलन िने चाहनेले सम्बतन्धि तनकायबाट अनुमति तलनका लाति र्न तनयमार्ली, 

२०५१ को अनुसूची ३ मा उल्लेतखि दररेटमा तसर्ाररस दथिुर बुझाउनु पनेछ । 

 

अनुसूवच - ६ 

(दर्ा ७ संि सम्र्तन्धि) 

क्र.सं. वििरण आ.व. 
२०७३/७४ को 

स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

 

२ सवारी साधन कर प्रलत सवारी साधन   

    दताय      नफवकरण दताय      नफवकरण बाफियक 

  क. बस ट्रक िरी र हेभी गाडी  300  150 300  150 बाफियक 

  ख. भाडाका कार शजपमा  200  100 200  100 बाफियक 

  ग. भाडाका लमनीबस  300  100 300  100 बाफियक 

  घ. लनशज कार टेम्पो लमलनबस  200  100 200  100 बाफियक 

  ङ. स्कुटर, मोटरसाइकि  100   50 100   50 बाफियक 

  च. ठेिागाडा, ररक्सा 50    25 50    25 बाफियक 

 

  



 
 

अनुसूवच - ७ 

(दर्ा ८ संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. 

वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ फवज्ञापन कर       

  क. होलडयङबोड ६X६ िुट सावयजालनक स्थि        

  १. बजार के्षत्र (फिक्कि, लतनघरे, हकय टे, कन्र्याम, पिपुलतनगर) 700.00 700.00 बाफियक रु 

   २. अन्र्य क्षेत्र 500.00 500.00   

  ख. होलडयङबोड ६X६ िुट भन्दा ठुिो सावयजलनक स्थि       

  १. बजार क्षेत्र (फिक्कि, लतनघरे, हकय टे, कन्र्याम) 1500.00 1500.00 बाफियक रु  

   २. अन्र्य क्षेत्र 1000.00 1000.00   

 

अनुसूवच - ८ 

(दर्ा ९ संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. 

वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ 

लसनेमाहि, लभलडर्योहि, साँस्कृलतक प्रदियनहि, लथएटर 
संगीत, मनोरिन प्रदियन स्थि, ऐलतहालसक स्थि, 
परुाताशत्वक स्थि एवम ्धालमयक महत्वका सम्पदाहरुको 
प्रवेि िलु्कमा 

  ३ प्रलतित 

  

  

तर ऐलतहालसक स्थि, परुाताशत्वक स्थि एवम ्धालमयक महत्वका सम्पदाहरु प्रवेि गदाय नेपािी नागररकहरुिाई र्यस बमोशजमको 
िलु्क लिइने छैन । 

 २ जाद,ु सकय स, चटक आददमा  रु. ३००.00 प्रलतददन 

 

अनुसूवच - ९ 

(दर्ा १० संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. वििरण 
आ.व. २०७३/७४ 

को स्वीकृत दर 

आ.व. 
२०७४/७५ को 
प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ 
बहाि लबटौरी (िम्बाइ ५' चौडाई ५' िूट भएको ठाउँका 
िालग वाफियक रुपमा) 

300.00 500.00 
मालसक 

 

साप्तावहक हाटबिार कर दररेट 

क्रम संख्र्या फववरण दर रु मा कैफिर्यत 

    आ ि ०७३/०७४ आ ि ०७४/०७५ 

आ ि 

०७५/०७६   

१ कपडा दोकान         

क) ठूिा दोकान ५५ ५५     

ख) मझौिा दोकान ३५ ३५     

ग) साना दोकान २५ २५     

२ मसिा फकराना पसि         

क) ठूिा ५५ ५५     

ख) मझौिा ३५ ३५     

ग) साना २५ २५     

३ कस्मेफटक पसि ३५ ३५     

४ सब्जी पसि         

क) ठूिा ५५ ५५     



 
 

ख) मझौिा ३५ ३५     

ग) साना २५ २५     

५ इिेक्ट्रोलनक पसि          

क) ठूिा ३५ ३५     

ख) साना २५ २५     

६ चना चटपटे ३० ३०     

७ शचर्या पसि / नास्ता         

क) ठूिा ५५ ५५     

ख) साना १५ १५     

८ प्िाशस्टक सामग्री खेिौना         

क) प्िाशस्टक सामग्री २५ २५     

९ वधिािा         

क) व्र्यवशस्थत वधिािा २५० २५०     

ख) अन्र्य वधिािा १५० १५०     

१० डोको, मान्द्रो, डोरी र नाम्िो          

क) ठूिो २५ २५     

ख) सानो १५ १५     

११ बरि,ररर्यि         

क बरि तथा ररर्यि १५ १५     

१२ ििामको औजार सामग्री         

क ििामको सामग्री २५ २५     

१३ सूतीजन्र्य वस्त ु         

क मचाय, सूतीजन्र्य बस्त ु २५ २५     

१४ इन्डीर्यन गाडीमा सामान बेच्न े         

क साबनु २५ २५     

१५ जतु्ता/ चप्पि अदद         

क ठूिा पसि ५५ ५५     

१६ जतु्ता/ चप्पि ममयत कार्यय         

क जतु्ता/चप्पि ममयत (मोची) २० २०     

१७ पान पसि दर         

क पान पसि २० २०     

१८ छाता िाइट आदद ममयत कार्यय         

क छाता िाइट ममयत २५ २५     

            

१९ चटक  देखाउन े         

क) चटक दस्तरु २५ २५     

२० ग्रह औठी लबक्री          

क औठी पसि २५ २५     

२१ पूजा सामग्रीहरु         

क) पूजा सामग्री २५ २५     

२२ माटाका सामग्री दर         

क) माटाका सामग्री दस्तरु ५५ ५५     

२३ भाडाकुँडाकँा सामग्रीहरु दर         

क) भाडाँकुडाँका सामग्री दस्तरु ५५ ५५     

२४ पि/ुपंछी/घोडा         

क पि/ुपंछी/घोडा १५/१०/३५ १५/१०/३५     

ख) बंगरु प्रतीगोटा  १५ १५     

२५ जलडबफुट दर         



 
 

क) जलडबफुट पसि १५ १५     

२६ िििुि पसि दर         

क) ठूिा ५५ ५५     

ख) अन्र्य २५ २५     

२७ 

मालनसिे बोकेर डिुाएर बेच्ने वस्तहुरु 
प्रलतव्र्यशि  २५ २५     

२८ अन्र्य २५ २५     

 

३) माति उल्लेतखि संसोतधि दररेटहरु शातन्िबजार, समालबुङ, पशपुतिनिर र िोखेमा लाग्ने साप्तातहक हाटबजारमा मात्र लािु हुनेछ । 
४) िपतसलमा उल्लेतखि साप्तातहक हाटबजारहरुको सेर्ाशलु्क ठेक्कापट्टाद्वारा संकलन िना आ.र्. २०७४/७५ को लाति िपतसल अनुसारको 

र्ातर्षाक न्यूनिम ठेक्का रकम तनधाारण िररएको छ । 

ि.सं. साप्तावहक हाटबिारको नाम, ठेगाना न्यूनतम ठेका रकम (रु. मा)  कैवर्यत 

१ शातन्िबजार, समालबुङ ३०,०००/- 

ठेक्कापट्टामा लाग्ने करहरु 

बाहके 

२ पशपुतिनिर १,५०,०००/- 

३ िोखे १५,०००/- 

४ कटुसे, लक्ष्मीपुर ३५,०००/- 

 

अनुसूवच - १० 

(दर्ा ११ संि सम्र्तन्धि) 

 नगरपालिकािे लनधायरण गरेको पाफकय ङ स्थिमा पाफकय ङ गदाय िाग्ने िलु्क प्रलतघण्टा 

क्र.सं सवारी साधनको फकलसम 

पाफकय ङ िलु्क 

(आ.ि.०७४।७५)  कैफिर्यत 

१ हेभी इशक्वपमेण्ट (डोजर, िोडर, इस्काभेटर आदद) 40.00   

२ नीशज तथा भाडाका ट्रक, ट्याक्टर 30.00   

३ नीशज तथा भाडाका बस, फपक अप, लमनी बस, ट्याक्सी, भ्र्यान आदद) 25.00   

४ नीशज तथा भाडाका कार, ट्याम्पो 15.00   

५ मोटरसाइकि 10.00   

  

आ.व. ०७४/७५ को िालग ठेक्कापट्टाद्वारा सेवािलु्क संकिन गनय न्रू्यनतम ठेक्का 
रकम अंक रु. २,००,०००.00 (अक्षरेपी दईु िाख मात्र)     

 पाफकय ङ क्षते्र   

 • फिक्कि बजार, फिक्कि चोकदेशख दशक्षण िाशन्तचोकसम्म उत्तर फवद्यतु प्रालधकरणको गेटछेउसम्म 

 • फिक्कि बजार, फिक्कि चोकदेशख पिपुलतनगर जाने बाटोको फिक्कि खोल्सा सम्मको 

 • पिपुलतनगर बजार क्षेत्र  (लनमायणाधीन बसपाकय देशख िाटकसम्म)  

 • तीनघरे बजारक्षेत्र (दूग्ध शचस्र्यान केन्द्र देशख पूण्र्य स्माररका रहेको सामदुाफर्यक भवनसम्म) 

 

अनुसूवच - ११ 

(दर्ा १२ संि सम्र्तन्धि) 

× 

................................. 

 

 

अनुसूवच - १२ 

(दर्ा १३ संि सम्र्तन्धि) 

र्) वसर्ाररस दस्तुर तर्व  

ि.सं. वििरण आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. 
२०७४/७५ को 
प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ क) तर्देश जानको लाति कािजी प्रमाणीकरण दथिुर प्रति तसर्ाररस 700.00 700.00   

२ ख) अन्य तसर्ाररस 100.00 300.00   

३      अ) व्यतक्तिि 150.00 150.00   

४     आ) संथिािि 500.00 500.00   

५ ि) पेट्रोल पम्प इजाजि पत्र तसर्ाररस दथिुर 6000.00 6000.00   



 
 

६ र्) िैसस दिाा तसर्ाररस दिाा 1000.00 1000.00   

७ ङ) उपभोक्ता सतमतिको खािा खोल्दाको प्रमातणि तसर्ाररस दथिुर 300.00 300.00   

८ च) संर् संथिा, उपभोक्ता सतमतिको खािाबन्द तसर्ाररस दथिुर 300.00 300.00   

९ गैसस निीकरण दस्तुर       

१० क) आतिाक र्र्षाको आतश्वन मसान्ि सम्मका लाति 500.00 500.00   

११ ख) कातिाक मतहनादेतख सोतह आ.र्.को अन्त्य सम्म िप शलु्क 300.00 300.00   

१२ ि) आतिाक र्र्षा समाप्त भएपतछ प्रत्येक आ.र्.को िप शलु्क 500.00 500.00   

१३ र्) संथिाको तर्धान संसोधन तसर्ाररस शलु्क 1000.00 1000.00   

१४ पदपूवतवका लावग परीक्षा दस्तुर तथा र्ारम शुपक (लोक सेिा 

आयोगको वनयमानुसार) 

      

१५ क) अतधकृि थिर 900.00 900.00   

१६ ख) सहायक थिर पाँचौ 500.00 500.00   

१७ ि) सहायक थिर चौिो 400.00 400.00   

१८ इिाित पत्रको दताव तथा निीकरण शुपक       

१९ क) "र्" र्िा दिााको इजाजि पत्र दथिुर 1500.00 1800.00   

२० ख) "र्" र्िा नयाँ दिााको इजाजि पत्र थिानीय तर्कास दथिुर 4000.00 4000.00   

२१ ि) "र्" र्िा इजाजि पत्रको प्रमातणि प्रतितलपी दथिुर 500.00 500.00   

२२ र्) "र्" र्िा इजाजि पत्र चालु आ.र्. को आतश्वन मसान्िसम्मको 

नतर्करण बापि 

1200.00 1200.00   

२३ ङ) "र् र्िा इजाजि पत्रको कातिाक मतहनादेतख चैत्र मतहना सम्मको लाति  

नर्ीकरण बापि िप दथिुर 

2500.00 2500.00   

२४ च) "र्" र्िाको तनमााण व्यर्साय इजाजि पत्र       

२५      नामसारी बापि 2500.00 2500.00   

२६     इजाजि पत्रको नाम पररर्िान बापि 1500.00 1500.00   

२७      ठाउँसारी बापि 2500.00 2500.00   

२८ डुङ्गा, तुईन दताव तथा निीकरण दस्तुर       

२९ क) डुङ्िा चलाउने अनुमति पत्र दिाा शलु्क ( एक थिानको)  1000.00 1000.00   

३० ख) डुङ्िा चलाउने अनुमति पत्र नर्ीकरण शलु्क र्ातर्षाक (आतश्वन सम्म) 700.00 700.00   

३१ ि) डुङ्िा चलाउने अनुमति पत्र नतर्करण शलु्क ( आतश्वन पतछको) 1000.00 1000.00   

३२ अन्य दस्तुर       

३३ क) निर दररेटको प्रतितलपी उिार दथिुर 500.00 500.00   

३४ ख) निर पाश्वातचत्र प्रति पुथिक िान 500.00 500.00   

३५ र्) तनतिि थिानको कोर्ष प्रमातणि शलु्क 50.00 50.00   

३६ अतन्िम लेखापरीक्षणको लाति तनर्ेदन दिाा शलु्क 300.00 300.00   

३७  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोविम नगर कायवपावलकाले 

उपलब्ध गराउने सूचनाको हकमा दर्ा ८ बमोविम दस्तुर लागतको 

आधारमा 

      

 
    क) प्रति पषृ्ठ 5.00 5.00   

     ख) प्रति तसडी 50.00 100.00   

३८ नगर कार्ययपालिका वा नगर सभािे पाररत गरेको ऐन काननु, कार्ययफवलध 
फवलनर्यम प्रलतपषृ्ठ 

5.00 5.00   

  लसिाररस दस्तरु प्रलतगोटा प्रलतपटक       

39 नागररकता लसिाररस       

  (क) वंिज 200.00 200.00   

  (ख) अंगीकृत 300.00 300.00   

  (ग) वैवाफहक अंगीकृत 300.00 300.00   

  (घ) नागररकता प्रलतलिफप लसिाररस 150.00 150.00   

40 नाम, थर संिोधन÷नावािक लसिाररस 150.00 150.00   

41 नाता प्रमाशणत 150.00 200.00   

४२ नाता प्रमाशणत अङ्ग्ग्रजेीमा 300.00 300.00   

४३ घरजग्गा नामसारी लसिाररस   300.00   

४४ जग्गा रशजषे्टिन लसिाररस घरबाटो प्रमाशणत 300.00 300.00   



 
 

४५ जन्मलमलत प्रमाशणत       

  (क) २०३७ साि अगाडीको 400.00 400.00   

  (ख) २०३७ साि पछाडीको 200.00 200.00   

४६ फववाह दताय प्रमाशणत       

  (क) २०३७ साि अगाडीको फववाह वा अफववाफहत प्रमाशणत 400.00 400.00   

  (ख) २०३७ साि पछाडीको 200.00 200.00   

४७ मतृ्र्य ुदताय प्रमाशणत 100.00 200.00   

४८ चाररलत्रक प्रमाणपत्रको लसिाररस 300.00 300.00   

४९ सम्बन्ध फवच्छेद प्रमाशणत 300.00 300.00   

५० नरबढी तथा छुट जग्गा दताय 1500.00 1500.00   

५१ चारफकल्िा प्रमाशणत प्रती फकत्ता       
 

 (क) मोटर बाटोिे छुने (बाटोको िगत कट्टा सफहत लसिाररस िेख्न)े 200.00 300.00   

   (ख) मोटर बाटोिे नछुन े 100.00 150.00   

52 पररवार कार्यम लसिाररस 300.00 300.00   

५३ बाटो प्रमाशणत लसिाररस 300.00 400.00   

५४ उद्यम व्र्यवसार्य सञ्चािन दताय लसिारीस 300.00 300.00   

५५ फवद्यतु टेलििोन लसिाररस       
 

 (क) सामान्र्य (घर तथा सावयजलनक प्रर्योजन) 100.00 100.00   

   (ख) व्र्यवसार्यीक घरेि ुउद्योग 300.00 300.00   

   (ग) ठूिा उद्योग 500.00 700.00   

56 अपतुािी लसिाररस 1500.00 1500.00   

५७ वैदेशिक रोजगारको लसिाररस 300.00 300.00   

५८ स्वदेिी पेन्सन पट्टाको लसिाररस 300.00 300.00   

५९ फवदेिी पेन्सन पट्टाको लसिाररस 500.00 500.00   

६० मोही िगत कट्टा लसिाररस 500.00 500.00   

६१ अंग्रजेीमा लसिाररस 300.00 300.00   

६२ फवफवध लसिाररस 200.00 300.00   

६३ सवेर्यर (अलमन) सेवा िलु्क   
  

 
क) घरनक्सा लनमायण स्वीकृलत प्रर्योजनका िालग   700.00 प्रलतपटक 

  ख) अन्र्य प्रर्योजन   1000.00 प्रलतपटक 

64 स्थिगत सजयलमन 300.00 500.00 प्रलतपटक 

६५ घर कार्यम लसिाररस बैफिङ प्रर्योजन 0.00 500.00   

६६ अंग्रजेीमा नाता प्रमाशणत तथा लसिाररसपत्र 300.00 300.00   

६७ सम्पशत्त÷वाफियक आर्य लसिाररस       
 

क. ५ िाख सम्म 300.00 300.00   

  ख. १० िाख सम्म 500.00 500.00   

  ग. ५० िाख सम्म 1000.00 1000.00   

  घ. १ करोड सम्म 1500.00 1500.00   

  ङ. १ करोड भन्दा माथी 0.02 प्रलतित 0.02 प्रलतित   

६8 लनवेदन दताय 10.00 10.00 फटकट 

69 अंशिर्यार प्रमाशणत लसिाररस दस्तरु 300.00 300.00   

७० धनीपजुायमा घर कार्यम लसिाररस दस्तरु       

  क. ५ िाख सम्म 300.00 300.00   

  ख. १० िाख सम्म 400.00 400.00   

  ग. ५० िाख सम्म 700.00 700.00   

  घ. १ करोड सम्म 1500.00 2000.00   

  ङ. १ करोड भन्दा माथी 0.02 0.03 प्रलतित 

७१ लतरोवारी लभत्रको रुख काट्ने लसिाररस दस्तरु प्रती रुख 30.00 50.00 ३३" भन्दा घटीको 
नपाइन े



 
 

वडािे नगरमा 
लसिाररस गनुयपन े

  सामदुाफर्यक वनबाट समहुबाफहर फवक्री हनुे काठको हकमा        

  क) साि जात   10.00 प्रलत क्रू्य फिट 

  ख) अन्र्य जातको हकमा    5.00 प्रलत क्रू्य फिट 

  ग) दाउराहरु   500.00 प्रलत चट्टा 
(एक चट्टा=२० 
फिटx५ फिटx५ फिट) 

७२ बसाइ सरी जाँदा सामान िैजान ेलसिाररस दस्तरु 200.00 200.00   

७३ व्र्यवसार्य बन्दको लसिाररस 300.00 300.00   

७४ हि भाडा दैलनक       

  क. न.पा. हि भ ुँइतिा 1000.00 1000.00 प्रलतददन 

  ख. न.पा. हि मालथल्िो तिा 1500.00 2000.00 प्रलतददन 

  ग. कन्र्याम र पञ्चकन्र्याको हि 500.00 500.00 प्रलतददन 

  घ. साउण्ड लसस्टम 500.00 500.00 प्रलतददन 

  ङ. प्रोजेक्टर 500.00 500.00 प्रलतददन 

७५ फवद्यािर्य दताय लसिाररस       

  क. बािबालिका हेरचाह केन्द्र 3000.00 3000.00 तह थप हनुे गरी 
कक्षा थपको 
अनमुतीको 

सीिारीस भएमा 
मालथल्िो तहको 
िालग तोकीएको  
तहगत िलु्कको 
िरक रकम र 

कक्षा थपको रकम 
मात्र िीईने छ । 

  ख. लनशज फवद्यािर्य दताय लसिाररस  आधारभतू 4000.00 5000.00 

  ग. लनशज फवद्यािर्य दताय लसिाररस मा फव  5000.00 7000.00 

  घ. प्रलत कक्षा थप लसिारीस 500.00 750.00 

७६ अनसुशुच ७ प्रमाशणत दस्तरु 100.00 200.00   

७७ अनसुन्धान कार्यय       

  क. स्वदेिी अनसुन्धानकताय (नगरपालिका लभत्रका बालसन्दा)   500.00 नगरपालिका लभत्रको 
फवद्याथी 

अनसुन्धानकताय 
भएमा रु २००० 

ददइने 

  ख. स्वदेिी अनसुन्धानकताय (नगरपालिका बाफहरका बालसन्दा)   1500.00 

  ग. फवदेिी अनसुन्धानकताय (साकय  मिुकुलभत्रका नागररक)   १०० डिर जंगि लभत्र प्रवेि 
गनय नपाइने, वन 
कमयचारीसँग 

समन्वर्य गनुयपने 

  घ. फवदेिी अनसुन्धानकताय (साकय  मिुकुभन्दा बाफहरका नागररक)   ३०० डिर   

७८ कारोबारमा रकम उठाइददएको सेवा िलु्क (कारोबार रकमको 
आधारमा) 

नगरपालिकािे 

उठाइददएबापत 

कारोबार रकमको 
१५ प्रलतित 

  

नगरपालिकाको 
उठाइददएबापत 

कारोबार रकमको 
१२ प्रलतित 

  

79 हािसम्म लनवेदन दताय गदाय लिइदै आएको हिुाक फटकटको सट्टा रु 
१० नगदै लिइ आम्दानी  बाँलधन ेछ । 

      

८० फवगतदेशख संकिन गररँदै आएको दमकि सञ्चािन सेवा िलु्क प्रलत 
लसिाररस प्रलतव्र्यशि प्रलतपटक रु. १०/- र्यथावत नै राशखएको छ । 

   

 

ङ) पूवायधार उपर्योग करको दररेट 

क्र.सं. वििरण आ.व. 
२०७३/७४ को 

स्वीकृत दर 

आ.व. 
२०७४/७५ को 
प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

१ पटके सवारी कर (पूवायधार उपर्योग कर)       

  क. िोडर, डोजर, रोिर िगार्यतका ठूिा उपकरणहरु   100.00 प्रलत सवारी साधन 
प्रलतपटक 

  ख.  लनजी तथा भाडाका ट्रर्याक्टर, ट्रक   50.00 प्रलत सवारी साधन 
प्रलतपटक 

  ग. लनशज तथा भाडाका बस, फपकअप 30.00 30.00 प्रलत सवारी साधन 
प्रलतपटक 



 
 

  घ. लमलनबस, ट्याक्सी, भ्र्यान 25.00 25.00 प्रलत सवारी साधन 
प्रलतपटक 

  ङ. लनशज तथा भाडाका कार टेम्पो  20.00 20.00 प्रलत सवारी साधन 
प्रलतपटक 

  फवदेिी सवारी साधनको हकमा माथी उल्िेशखत सवारी साधनको 
दरमा थप ५० प्रलतित िलु्क िाग्ने छ । 

      

 

पूवायधार उपर्योग कर (पटके सवारी कर) संकिन गनय कर िगाउन ेसडकहरु र न्रू्यनतम वाफियक ठेक्का रकम अंकको फववरण (आ.व. 
२०७४/७५ को िालग) 

क्र.सं सडकको नाम वाफियक न्रू्यनतम रकम अंक कैफिर्यत 

१ तीनघरे जरेुभञ्ज्र्याङ, िाशन्तपरु सडक 15,000.00   

२ हकय टे रम्र्याङ सडक 25,000.00   

३ फिक्कि गफहरीगाउँ सडक 15,000.00   

४ फिक्कि पान्दम गोखे सडक 15,000.00   

५ फिक्कि गमु्बा मलिम जरेुभिर्याङ सडक 15,000.00   

६ फिक्कि गमु्बापथ जोगमाई नामसालिङ सडक 30,000.00   

 

२) घरभाडा तिय ः पिपुलतनगर बजारमा रहेको नगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको घरको दईु वियको न्रू्यनतम 
घरभाडा रु. १७५,०००/- लनधायरण गरर प्रचलित लनर्यम अनसुार संकिन गने लनणयर्य गररर्यो । 

 

च) फवदेिी सवारी  साधनहरु नेपाि प्रवेि गदाय प्रवेि फवन्दमुा लिइने पटके सवारी प्रवेि िलु्क 

क्र.सं सवारी साधनको फववरण  प्रवेि िलु्क दर कैफिर्यत 

१ हेभी इशक्वपमेण्ट (डोजर, िोडर, इस्काभेटर आदद) 100.00 प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक 

२ नीशज तथा भाडाका ट्रक, ट्याक्टर 50.00   

३ नीशज तथा भाडाका बस, फपक अप, लमनी बस, ट्याक्सी, भ्र्यान आदद) 30.00   

४ नीशज तथा भाडाका कार, ट्याम्पो 20.00   

 

तर्देशी सर्ारी साधनहरु नेपाल प्रर्ेश िदाा प्रर्ेशतर्न्दमुा तलइने प्रर्ेश शलु्क संकलन िने नाकाहरु पशपुतिनिर, मानेभञ्ज्याङ, छतब्बसे तनधाारण िने र 

पटके सर्ारी प्रर्ेश शलु्क ठेक्कापट्टाबाट संकलन िना न्यूनिम र्ातर्षाक ठेक्का अंक रकम रु. ३,००,०००/- (अक्षरेपी िीन लाख मात्र) तनधाारण िने तनणाय 

िररयो । 

 

 

छ) मावसक र्ोहोर मैला व्यिस्थापन शुपक 

आ ि ०७२/०७३ , ०७३/०७४ र ०७४\७५ का लावग 

s|=;++ वििरण b/ /]6 -dfl;s_ s}lkmot 

१ र्र १ िले ४ कोठासम्मको प्रति र्र प्रति र्र रु ५० । सािै पररर्ारको सखं्या अनुसार प्रति पररर्ार िप रु 

५०। िप र ब्यबसाय र बास एकै थिानमा भएमा जुन बिी हुन्छ सोही अनुसार 

तलन,े दोहोरो शुल्क नतलने । 

२ र्र २ िले ११/१२ कोठासम्मको 

३ र्र ३ िले १६/१७ कोठासम्मको 

४ र्र ३ िले २० कोठासम्मको प्रलत तिा ५० प्रर्योग भएको तिाको मात्र 

५ र्र ३ िले भन्दा बिी िला भएको र्र  प्रलत तिा ५०   

६ पसल १ कोठाको साना तकराना पसल, ५०।00   

७ साना तकराना पसल १००।00   

८ तकराना होलसेल,रेडीमेड कपडा ठुलो तकराना कपडा पसल  ७५।00   

९ कथमेतटक्स, दरु् डेरी, साना तचया पसल १००।00   

१० कथमेतटक्स होलसेल पसल                     १००।00   

११ ब्यूतट पालार (सानो र ठूलो) १५०।00   

१२ तमठाई पसल १००।00   

१३ आईसक्रीम पालाार (सानो र ठूलो) १००।00   

१४ पाउरोटी उद्योि (सानो र ठूलो) ५०।00   

१५ पाउरोटी पसल २००।00   

१६ रेिुरेण्ट  २००।   

१७ होटल खाना नाथिा १००।00   

१८ रू्टर्ाि र्मू्िी ठेला १००।00   



 
 

१९ रू्टर्ाि मा मकैई, भक्का बेच्ने ७५ ।00   

२० रू्टर्ाि जूत्ता ममाि ििा पोतलस २५०.00   

२१ होटल÷लज (सानो र ठूलो)   १००।00   

२२ पान पसल १००।00   

२३ कोल्ड ड्रीङ्िस् (सानो र ठूलो) १००।00   

२४ मतदरा होलसेल पसल १५०।00   

२५ पेप्सी, कोका कोला तडल्र्लस्   १००।00   

२६ ग्यास तडलर १५०,२००,३००.00   

२७ अथपिाल (सानो, मझौला, ठूलो) अथपिाल जन्य 

र्ोहोरमैला बाहके 
५००।00 

  

२८ तक्लतनक/ल्यार्/प्यािोलोजी (सानो, ठूलो) (अथपिाल जन्य 

र्ोहोरमैला बाहके) 
१००।00 

  

२९ और्षधी पसल (सानो, मझौला ठूलो) 
७५।00 

  

३० आयुर्ेतदक और्षधी पसल १५०।00   

३१ आयुर्ेतदक और्षधी पसल ल्याब र डाक्टर ७५।00   

३२ पशजुन्य और्षधी पसल (सानो, मझौला ठूलो) ७५।00   

३३ कृतर्षजन्य और्षधी पसल (सानो, मझौला ठूलो) ७५।00   

३४ होतमओपेतिक और्षधी पसल               २००।00   

३५ होतमओपेतिक और्षधी पसल, ल्याब र डाक्टर लनिलु्क    

३६ मठ, मतन्दर, मथजीि, चचा (सानो, मझौला र ठूलो) २००,५००।00   

३७ थकूल/बोडास (सानो, मझौला र ठूलो) २००,५००।00   

३८ थकूल बोडास (साना/ठूला) ३००।00   

३९ कलेज १००।00   

४० चाईल्ड केयर थकूल   १००।00   

४१ सैलुन (सानो र ठूलो) २००।00   

४२ सरकारी संर् संथिा नार्ा मुलक कायाालय मात्र ३००।00   

४३ बैंक २००।00   

४४ र्ाइनान्स कम्पनी २००।00   

४५ ईन्सुरेन्स कम्पनी ७५।00 , १२५।00   

४६ बचि ििा ऋण सहकारी संथिा (सानो, ठूलो) २००।00   

४७ संर्संथिा (एन.तज.ओ.) ५००।00   

४८ संर्संथिा (आई.एन.तज.ओ.) १००।00   

४९ मोटर साईकल ग्यारेज सानो १००।00   

५० मोटर साईकल ग्यारेज ठूलो      २००।00   

५१ मोटर ग्यारेज ५०।00   

५२ साईकल-ररक्सा ममाि केन्र ७५।00   

५३ साईकल तबक्री केन्र ३००।00   

५४ पेट्रोल पम्प ४००।00   

५५ पाटी प्यालेस १५०।00   

५६ फे्रस हाउस (मासु पसल) २००।00,३००।00   

५७ रािँा (मासु पसल)    २००।00,३००।00   

५८ बंिूर (मासु पसल) (सानो, ठूलो) २००।00,३००।00   

५९ खसी (मासु पसल) (सानो, ठूलो)  २००।00,३००।00   

६० माछा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ३००।00   

६१ तससा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १००।00   

६२ छापा खाना (सानो, मझौला र ठूलो) ७५।00   

६३ पुथिक पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ७५।00   

६४ इथटेशनरी पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १५०।00, २००।00   

६५ हाडार्ेयर पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १००।00   

६६ भाँडा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ७५।00   

६७ एर्.एम. रेतडयो   ७५।00   

६८ पत्र–पतत्रका पसल ७५।00   



 
 

६९ टेतलतभजन ७५।00   

७० रेतडयो, टेतलतभजन, मोर्ाईल, कम्प्यूटर ममाि केन्र ७५।00   

७१ रेतडयो, टेतलतभजन, मोर्ाईल, कम्प्यूटर तबक्री केन्र ७५।00   

७२ र्डी ममाि केन्द ७५।00   

७३ र्डी पसल ७५।00   

७४ साईबर पसल (सानो र ठूलो) ७५।00   

७५ कम्यूतनकेशन ७५।00   

७६ ट्राभल एजेन्सी २००।00   

७७ मोटरसाईकल सोरुम २००।00   

७८ ट्याक्टर सोरुम २००।00   

७९ िाडी सोरुम (सानो र ठूलो) ७५।00   

८० सोलर पसल (सानो र ठूलो)   २००।00   

८१ र्लरू्ल पसल (सानो, मझौला र ठूलो) १००।00   

८२ मेनपार्र १००।00   

८३ िरकारी पसल (सानो, मझौला ठूलो)  १००।00   

८४ आलू, प्याज होलसेल         ७५।00, १००।00   

८५ कपडा पसल (सानो, मझौला ठूलो) ७५.00 ,१००.00   

८६ रेतडमेट कपडा पसल (सानो, मझौला, ठूलो) १००।00   

८७ टेलसा (सानो, मझौला, ठूलो) १००।00   

८८ मेतसनरी सामान तबक्री केन्र (सानो र ठूलो) १००।00   

८९ मोटसाईकल पाटा पसल (सानो र ठूलो)   १००।00   

९० तर्तभन्न मोटरहरु तबक्री िने पसल १००।00   

९१ िाडी को पाटास पसल (सानो र ठूलो)   १००।00   

९२ तट.तभ., फ्रीज पसल (सानो र ठूलो) १००।00   

९३ जूत्ता, चप्पल पसल (सानो, मझौला, ठूलो) १००।00   

९४ बूतकङ्ि काउन्टर ५००।00   

९५ तसनेमा हल २००।00   

९६ आल्मतूनयम पसल (होलसेल)   २००।00   

९७ आल्मतूनयम र्तनाचर केन्र ७५।00   

९८ सूनचाँदी पसल ७५।00   

९९ सूनचाँदी कारखान 150।00   

१०० र्तनाचर उद्योि (सानो र ठूलो) १००।00   

१०१ र्तनाचर पसल (सानो र ठूलो) १००।00   

१०२ िलृ उद्योि (सानो र ठूलो) ७५।00   

१०३ पानी उद्योि १००।00, १५०।00   

१०४ धान तमल उद्योि  (सानो र ठूलो) १५०।00   

१०५ चाउचाउ, भतुजया, दालमोठ उद्योि (सानो र ठूलो) १५०।00   

१०६ छाला जन्य उद्योि (सानो र ठूलो) १२५।00   

१०७ व्याि उद्योि (सानो र ठूलो)   १२५।00   

१०८ िोक्पा उद्योि (सानो र ठूलो) १००।00   

१०९ मैनर्त्ती उद्योि (सानो र ठूलो) १२५।00   

११० िलैंचा उद्योि (सानो र ठूलो)   १२५।00   

१११ कापी उद्योि (सानो र ठूलो) १२५।00   

११२ नसारी (सानो र ठूलो) १२५।00   

११३ काठ तमल (सानो र ठूलो) १२५।00   

११४ धान तमल (सानो र ठूलो) १२५।00   

११५ िेल पेल्ने तमल (सानो र ठूलो)    ७५।00   

११६ व्याि पसल १००।00   

११७ व्याि पसल (होलसेल) १००।00   

११८ कापेट िोक तबके्रिा पसल १००।00   

११९ मरुा सटही काउन्टर १००।00   

१२० तसप ििा िातलम केन्र २००।00   



 
 

१२१ सेतमनार हल (सानो र ठूलो)      ५०।00   

१२२ डान्स सेन्टर ५०।00   

१२३ संिीि साधना केन्र ७५।00   

१२४ सेक्यूररटी अतर्स   ७५।00   

१२५ कन्सल्टेन्सी  ७५।00   

१२६ कम्प्यूटर इतिच्यूट ७५।00   

१२७ र्ोटो थटूतडयो १००।00   

१२८ र्ोटो ल्याब सेन्टर ३००।00   

१२९ कर्ाडी पसल (सानो र ठूलो) ७५।00   

१३० ररपेयररङ सेन्टर (सानो र ठूलो) ७५।00   

१३१ ड्राईतभङ सेन्टर ७५।00   

१३२ लेखापिी सेन्टर ७५।00   

१३३ कुखरुाको चल्ला र अण्डा तडलसा ७५।00   

१३४ फ्लके्स तप्रन्ट ७५।00   

१३५ आटा सेन्टर २०००।00   

१३६ साप्तातहक हाट बजार ३५००।00   

१३७ साप्तातहक कृतर्ष ििा पश ुहाट   २००।00   

१३८ ईटा तबक्री केन्र २००।00   

१३९ िुङ्िा, तिट्टी तबक्री केन्र १००।00   

१४० बस व्यर्सायी संर् १००।00   

१४१ ट्रक व्यर्सायी संर् १००।00   

१४२ ट्रयाक्टर व्यर्सायी संर् १००।00   

१४३ िुर्ानी सेर्ा (सानो र ठूलो) १००।00   

१४४ कुररयर सेर्ा १००।00   

१४५ क्लर् (सानो र ठूलो) २००।00   

१४६ टेन्ट हाउस (सानो र ठूलो)   ७५।00   

१४७ भाँडा पसल (सानो र ठूलो) १५०।00   

१४८ क्याटररङ (सानो र ठूलो)   १५०।00   

१४९ पुल हाउस (सानो र ठूलो) ३००।00   

१५० ियारी पोर्षाक (िामेन्ट) (सानो र ठूलो) २५००।00   

१५१ सुपरमाकेट (सानो र ठूलो) ४००।00   

१५२ तडपाटामेन्ट थटोर (साना, मझौला र ठूलो) ७५।00   

१५३ लन्ड्री (ड्राई तक्लनसा) (सानो र ठूलो) ७५।00   

१५४ काँटा पसल (सानो र ठूलो) ७५।00   

१५५ सुतिा पसल (सानो र ठूलो) १५०।00   

१५६ केर्ल नेटर्का  (सानो र ठूलो) ७५।00   

१५७ चथमा पसल (सानो र ठूलो) ५०।00   

१५८ नाङ्लो, डालो र तचत्राको पसल १००।00   

१५९ र्तनातसङ्ि ििा डेकोरेशन पसल  १००।00   

१६० र्लरु्ल र उखकुो जुस पसल (ठेला)  १००।00   

१६१ तमल कुटानी पेलानी र तपसानी १००।00,२००।00,३००।00   

१६२ खाद्य सामग्री (तकराना) पसल, ठूला, मझौला, साना ७५।00   

१६३ दधु डेरी पसल   २००।00   

१६४ दधु सङ्कलन केन्र   २५०।00   

१६५ दधु तचथयान केन्र ५०।00   
    

 ( माथि उल्लेख नभएका सरकारी कार्ाालर्हरुले आफ्नो फोहोर मैला आफैले व्र्वस्िापन गनना पने छ । 

उपलेवित दररेट वनम्न के्षत्रमा लागु हुनेछ छ । 

• तिनर्रे दगु्ध तचथयान केन्र शान्िी िोलाई दतेख संतजर्राईको र्र सम्म ििा तिन र्रे साप्तातहक हटीया क्षेत्र र आसपास । 

• तर्क्कल िुम्बा पि देतख पालटाँिी सम्म । 

• कन्याम पुरानो िा तर् स भर्न र्रीपरी हका टे बजार आसपास क्षेत्र । 

• तर्क्कल पुरानो बजार- टेतलकम को कायाालय हुदै तछपीटार आसपास को क्षेत्र । 

• साप्तातहक हाट बाजार क्षेत्र को आसपासका क्षेत्र । 

• तर्क्कल चोक बाट बरबोटे हुदै माने सम्म को आसपास को क्षते्र । 
 

  



 
 

 

ि) आ.ि.२०७४।७५ का लावग घरको नक्सा पास गनव र अवभलेिीकरण गनवका लावग तपवसल अनुसारको शुपक वनधावरण गने 

वनणवय गररयो । 
 

ि.स घरको वकवसम 
दर रु. प्रवत िगव वर्ट 

नक्सापास का लावग 

दर रु. प्रवत िगव वर्ट 

अवभलेविकरण का 

लावग 

कैवर्यत 

१ 

बाँसको बारबेर िरी माटोको तलउन िरेको \ निरेको र 

प्लातथटक/ खर/ कका टपािाको छानो भएको  ०।३५ ०।२५   

२ 

इटँा/िुङ्िा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ तसमेन्टले बारबेर 

िरी प्लातथटक/खर/कका ट पािाको छाना लिाएको  3.00 2.00   

३ काठको र्र कका टपािाको छाना भएको  5.00 3.00   

४ 

कका टपािाको छानो भएको इटँा, िुङ्िा तसमेन्टको  जोडाई 

भएको 6.00 3.50   

५ 

आर तस.तस. तसमेन्ट प्लाथटर भएको कका ट पािा र्ा िलान 

छानो भएको  7.00 4.50   

६ कम्पाउण्ड र्ाल  5.00 3.00   
     
पुन:श्च : 

   
१) नगरपालिकाको स्वीकृलत निीई घर  तथा संरचना लनमायण गने िाई मापदण्ड लभत्र  रहेछ भने व्र्यापारीक के्षत्रमा भए प्रलत बगय फिट रू. ४.००  

र अन्र्य के्षत्रमा भए रु ३.०० थप जरीवाना लिई प्रफक्रर्या अगाडी बढउँन सकीने छ । 

२) तोफकएको अवलध लभत्र अलभिेशखकरण गनय नआएमा मालथ उल्िेशखत अलभिेशखकरणको दर मा रू. २.०० थप जरीवाना िाग्नेछ। 

३) नक्सापास गने प्रर्योजनका िालग - बदुा नम्बर (१) का िालग आवेदन दस्तरु रू २५.०० र अन्र्य को हक मा रु. ५००.०० िाग्ने छ । 

४) अलभिेखीकरण गने प्रर्योजनका िालग -  आवेदन दस्तरु रू ५०.०० िाग्ने छ । 

 

 

प्राकृवतक श्रोत उपयोग वििी करको दर 

तस.नं. सामानको नाम इकाई 
आ.र्. ०७४/७५ को प्रथिातर्ि दर रु 

कैतर्यि 

तमनी ट्रक ट्रयाक्टर 

१ िुङ्िा, तिटी प्रति िाडी ३०० १५०   

२ तमक्स तिटी प्रति िाडी ३५० १७५   

३ बालुर्ा प्रति िाडी ३०० १५०   

४ बलौटे/भरौटे माटो प्रति िाडी ३०० १५०   

 

अनुसूवच - १३ 

(दर्ा १४ संि सम्र्तन्धि) 

ि.सं. वििरण 

आ.व. 
२०७३/७४ 
को स्वीकृत दर 

आ.व. २०७४/७५ 
को प्रस्ताफवत दर 

कैफिर्यत 

 १ क.पाकय ,फपकलनक स्पट 500.00 500.00   

२ दृष्र्याविोकन अन्त ुटावरको सेवा िलु्क       

  

क) +२ सम्मका फवद्याथी तथा १८ विय मलुनका 
बािबालिका   

20.00 
  

  ख) नेपािी नागररक   50.00   

  ग) अन्र्य मिुकुका नागररक   100.00   

  

आ.व. ०७४/७५ को िालग ठेक्कापट्टाद्वारा सेवािलु्क 
संकिन गनय न्रू्यनतम ठेक्का रकम अंक रु. 2,50,000.00 

(अक्षरेपी दईु िाख पचास हजार मात्र)   

  

  

 

  



 
 

 

कन्याम पयवटकीय के्षत्रको लावग वलइने सरसर्ाई शुपकको दररेट 

आ ि ०७२/०७३, ०७३/०७४ र ०७४/०७५ को लावग  

क्रम संख्र्या फववरण (सवारी साधन) 

िलु्क 

कैफिर्यत सखु्खा बनभोज पकाएर खाने बनभोज 

१ मोटरसाइकि लिई आउन े १५। ५०। प्रलत मोटरसाइकि 

२ मारुती भेन लिई आउन े २५। १००। प्रलत भेन 

३ माइक्रो बस लिई आउन े

५०। 
२००। 

प्रलत गाडी 
४ िेण्डरोभर जीप लिई आउन े

५ लमलन बस लिई आउन े ७५। २५०। 

६ बस लिई आउने १२५। ३००। 

७ 
सवारी साधन नलिई 

आउने व्र्यशिहरु       

क) ५ जना सम्म २०। ५०। 

प्रती ददन 

 प्रलत पटक 

ख) ५ देशख १० जना ३०। ७५। 

ग) १० जना देशख माथी १००। २००। 

८ अन्र्य     

क) घोडा दैलनक १०० । प्रलत घोडा प्रलतददन 

ख) फिल्म सफुटङ ठूिो पदाय १५०० । प्रलत फिल्म प्रलतददन 

ग) म्रू्यशजक लभलडर्यो १००० । प्रलत लभलडर्यो प्रलतददन 

घ) टेिी लसरीर्यि १००० । प्रलत लसरीर्यि प्रलतददन 

९ अस्थार्यी पसि थाप्न े     

क) तरकारी पसि १०। 

प्रलतददन ख) अन्र्य २०। 

१० घमु्ती (कटगरा) २५। 

११ िौचािर्य प्रर्योग     

क) ददिा १०। 
पटक 

ख) फपसाब ५। 

क) नेपाि शचर्या फवकास लनगमको व्र्यवस्थापन पक्ष सँग समन्वर्य गरर सावयजलनक लनशज साझेदारी  अन्तगयत िोहोर मैिा 
व्र्यवस्थापन गररने छ । 

 

  



 
 

अनुसूवच - १४ 

(दर्ा १४ संि सम्र्तन्धि) 

निरपातलका क्षेत्रतभत्र उत्पादन भई तनकासी हुने देहायका मालर्थिुहरुमा देहाय अनुसारको तनकासी कर तनधाारण िररएको छ । 

वस. 

नं. 
सामानको नाम इकाई 

आ.ि.०७४।७५ को 

प्रस्तावित दर  
कैवर्यत 

१ उन (प्राकृतिक, कृतत्रम, जिर) प्रति के.जी. 0.15   

२ खोटो प्रति के.जी. 0.55   

३ जतडबुटी  प्रति के.जी. 2.60   

४ बनकस, खर, बातर्यो, लोक्ता, पटेर आतद 

प्रति िाडा 1500.00   

प्रति ट्याक्टर 2500.00   

प्रति ट्रक 7500.00   

५ 

अवम्लसो 

क) कूचो प्रति मन 30.00   

ख) कूचो कटुर्ा प्रति मन 15.00   

ि) अतम्लसोको डाँठ प्रति मन 6.00   

६ 

लकडी वचरान गोवलया       

क) तससौ,ँ साल, सखरु्ा 

प्रति ट्रक (रू्ल डाला) 600.00   

प्रति ट्रक (हार् डाला) 300.00   

प्रति ट्याक्टर 300.00   

ख) अन्य काठ 

प्रति ट्रक (रू्ल डाला) 500.00   

प्रति ट्रक (हार् डाला) 250.00   

प्रति ट्याक्टर 250.00   

७ दाउरा 

प्रति ट्रक (रू्ल डाला) 300.00   

प्रति ट्रक (हार् डाला) 150.00   

प्रति ट्याक्टर 150.00   

८ खयरको काठ प्रति केजी 1.00   

९ प्लाइउड भेतनयर आतद 

प्रति रू्लबडी ट्रक 650.00   

प्रति हार् बडी ट्रक 325.00   

प्रति ट्याक्टर 225.00   

१० लप्सीको तबयाँ प्रति के.जी. 0.15   

११ सालको तबयाँ प्रति के.जी. 1.25   

१२ तसन्कौली (िेजपत्ता) प्रति के.जी. 0.60   

१३ तचउरीको तबयाँ प्रति के.जी. 0.30   

१४ सल्लाको तसम्टा प्रति के.जी. 0.25   

१५ नेपाली कािज प्रति कोरी (२०० प्रति) 5.00   

१६ बाँस प्रति िोटा 1.40   

१७ परालबाट बनेको पुरानो सामान र्ा पराल प्रति के.जी. 0.25   

१८ 

डालो नाङ्लो, डोको, मान्रो, िुन्चे, िाकी, 

भकारी पेरुङ्िो, तचत्रा, कोक्रो, र्ेिबाँस जन्य 

आतद 

प्रति िोटा 

0.25   

१९ सँुिुरको जिर उनमा समार्ेश िररएको प्रति के.जी. 0.25   
     

 

चराको प्िााँि वनकासी कर 

वस.नं. सामानको नाम इकाई 
आ.ि.०७४।७५ को 

प्रस्तावित दर  
कैवर्यत 

१ प्रचतलि कानुनले तनरे्षतधि िरे बाहकेको पक्षीहरुको प्र्ाँख प्रति के.जी. 0.15   

     
 

 



 
 

 

प्रचवलत कानुनले वनिेध गरे बाहेकको मरेका िा माररएका पशुको हाड, वसङ, िुर, छाला आवदमा लगाइने करको दररेट 

वस.नं. सामानको नाम इकाई 
आ.ि. ०७४।७५ 

को प्रस्तावित दर  
कैवर्यत 

१ हाड प्रति के.जी. 1.25   

२ तसङ प्रति के.जी. 2.25   

३ खरु प्रति के.जी. 2.25   

४ छाला ठूलो प्रति िोटा 35.00   

५ छाला सानो प्रति िोटा 20.00   
     

कृवि तथा पशुिन्य िस्तुको वनकासी करको दररेट 

वस.नं. सामानको नाम इकाई 
आ.ि.०७४।७५ 

को प्रस्तावित दर  
कैवर्यत 

१ तपना प्रति के.जी. 0.15   

२ भसू प्रति के.जी. 0.15   

३ सूिीको बण्डल प्रति के.जी. 0.30   

४ अदरु्ा प्रति के.जी. 0.50   

५ अलैंची प्रति के.जी. 6.00   

६ तचया हररयो पत्ती प्रति के.जी. 0.25   

७ तचया सुकेको ियारी प्रति के.जी. 1.50   

८ घ्यू/चीज (दगू्ध तर्िरण संथिानको बाहके) प्रति के.जी. 2.20   

९ केरा प्रति र्री ६.00   

१० भटमास/तसमी/बोडी/मथयाम प्रति बोरा 10.00   

११ सुन्िला प्रति सयकडा 7.00   

१२ छूपी प्रति मन 100.00   

१३ काँक्रो, र्सी प्रति बोरा 2.50   

१४ इथकुस प्रति मन 2.50   

१५ इथकुसको जरा प्रति मन 5.50   

१६ तनबुर्ा, ज्यातमर, मेल, काििी, आतद प्रति सयकडा 3.00   

१७ एर्ोकाडो प्रति के.जी. 1.00   

१८ तकर्ीर्ल प्रति के.जी. 1.25   

१९ अम्बक/मेर्ा/नथपाति प्रति सयकडा 2.00   

२० 

सुपारी        

 क) सुकेको प्रति के.जी. 1.25   

 ख) काँचो प्रति के.जी. 0.10   

२१ आलु प्रति के.जी. 0.15   

२२ लसुन सुकेको प्रति बोरा 15.00   

२३ कालो दाल/िहि/अन्य दलहन प्रति मन 10.00   

२४ मटर कोसा, भटमास कोसा प्रति मन 7.00   

२५ डल्ल ेखोसाानी प्रति के.जी. 2.25   

२६ मलूा प्रति मन 1.25   

२७ कर्ी प्रति मन 7.00   

२८ टमाटर प्रति के.जी. 0.25   

२९ अन्य िरकारी जन्य र्थिु प्रति के.जी. 0.25   

३० प्रशोतधि पानी (तमनरल र्ाटर) प्रति काटुान २.00   

३१ प्रशोतधि पानी  प्रति २० तल. जार 5.00   

३२ भैंसी, राँिा, र्ोडा, िाई, िोरु आतद प्रति िोटा 25.00   

३३ पाडा, पाडी, खसी, बोका, सँुिुर, बाच्छा बाच्छी आतद प्रति िोटा 12.00   

३४ हाँस कुखरुा प्रति िोटा 7.00   

३५ 

तबरुर्ाहरु       

क) तचयाको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.05   

ख) अलैंचीको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.10   

अतम्लसोको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.05   



 
 

र्लरू्लको तबरुर्ा प्रति िोटा 0.10   

रू्ल र आलंकाररक तबरुर्ा प्रति िोटा 0.25   

३६ साि सब्जी प्रति के.जी. 0.25   

३७ र्ापर प्रति के.जी. 0.25   

 

माति उल्लेतखि कर, राजश्व, सेर्ाशलु्क, दथिुरको दररेटबाट चालु आ.र्. २०७४/७५ मा सरसर्ाई सेर्ाशलु्क र तनकासी कर बाहकेका बाँकी क्षेत्रबाट रु. 

२,००,००,०००/- (अक्षरेपी दईु करोड मात्र) आय संकलन हुने अनुमान िररएको छ । 

  



 
 

अनुसूवच - १५ 

(दर्ा १८ संि सम्र्तन्धि) 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको आ.व.०७३\७४ को आिाढ मसान्त सम्मको र्यथाथय आर्य तथा व्र्यर्य र आ.व. ०७४\७५ को 
अनमुालनत आर्यको फववरण । 

संकेत 
नं. 

बजेट उप 
शिियक नं. 

खचय 
शििय
क 
नं. 

कार्ययक्रम को नाम 

आ.व. 
०७३\७४ को 

आर्य 

आ.व. ०७३\७४ 
को व्र्यर्य 

आ.व. 
०७४\७५ मा 
दाफर्यत्व सरेको 

रकम 

आ.व. ०७४\७५ 
को अनमुालनत 

आर्य 

      गत को अ.ल्र्या         

      आन्तररक श्रोत  5900000.0 4953980.0 942093.8 3926.2 

      

राजश्व बाँडिाडँ बाट 
प्राप्त हनुे (मािपोत 
रशजषे्ट्रिन िलु्क)  

8979881.0 4049000.0 2575131.0 2355750.0 

      केन्द्रीर्य अनदुान तिय          

      

स्थानीर्य िासन तथा 
सामदुार्यीक फवकास 
कार्ययक्रम 
(एि.जी.लड.पी.) २५६७०००.० २३२३७००.० 

0.0 243300.0 



 
 

      
संशघर्य पूवायधार 
फवकास कार्ययक्रम      

  0.0 

      चाि ु २००००००.० १२४५६७५.४ 0.0 754324.6 

      पूशँजगत ८००००००.० ३१३२२४२.० 
4800000.

0 
67758.0 

      
नगर क्षेत्र पूवायधार 
फवकास कार्ययक्रम 

१४५६८०००.
० ७३१७४३१.० 

3354801.7 3895767.3 

      
सितय पूशजगत 
अनदुान      

    

     
भवन लनमायण 

१६२०००००.
० 

१११२८९६७.
० 

800000.0 4271033.0 

      
नगरपालिका 
अनदुान     

    

      
लनसतय पूशँजगत 
अनदुान 

३४७८९०००.
० 

३०५२४७८८.
८ 

1494622.0 2769589.2 

      जम्मा 93003881.0 64675784.2 13966648.5 14361448.3 

     
चाि ुआ.व. को 
प्रस्ताफवत         



 
 

     आन्तरीक श्रोत  5903926.2 5896073.8 0.0 20000000.0 

      राजश्र्व बाडँिाँड तिय          

      

राजश्व बाँडिाडँ बाट 
प्राप्त हनुे (मािपोत 
रशजषे्ट्रिन िलु्क)  

724071.0 4094000.0 0.0 7500000.0 

     

शजल्िा समन्वर्य 
सलमलत बाट प्राप्तहनुे 
फवभाज्र्य राजश्व तथा 
कर 

0.0 0.0 0.0 1500000.0 

     केन्द्रीर्य अनदुान         

  
८०११३६
३ 

  फवलतर्य समालनकरण 0.0 0.0 0.0 
284883000.

0 

  
८०११३६
३ 

  

सितय अनदुान 
(हस्तानरीत 
कार्ययक्रम) 

0.0 0.0 0.0   

      
शिक्षा फवकास 
कार्ययक्रम 

      
144299000.

0 



 
 

      कृफि फवकास काक्रय म       9374000.0 

      
पि ुपन्छी फवकास 
कार्ययक्रम 

      9015000.0 

      
स्वास््र्य सेवा 
कार्ययक्रम 

      26033000.0 

      
आर्यवेुद स्वास््र्य सेवा 
कार्ययक्रम 

      3264000.0 

      

सामाशजक सूरक्षा 
जेष्ठनागररक सम्मान 
तथा बाि पोिण 
कार्ययक्रम 

      
150000000.

0 

      

स्थानीर्य िासन तथा 
सामदुार्यीक फवकास 
कार्ययक्रम 
(एि.जी.लड.पी.) 

2567000.0 2323700.0 0.0 1509000.0 

      
दद्वपक्षीर्य तथा 

बहपुक्षीर्य सहर्योग 
        



 
 

      

जनसहभालगता बाट 
प्राप्त हनु सक्ने       

5000000.0 

      जम्मा       662377000.0 

      

गत आ.व.बाट 
दाफर्यत्व सरी 
आएको र्योजना 
तथा बजेट 

0.0 0.0 
15529405.

0 
15529405.0 

       कुि जम्मा 195202759.2 141665342.2 27933297.0 692267853.3 

 
 
 

चाि ुआ.व. ०७४\७५ मा फवलनर्योजन गनय सफकने रकम को सारािं 

क्र.स. कार्ययक्रम को नाम 
गत को अ.ल्र्या. 

रकम 

चाि ुको 
प्रस्ताफवत रकम 

चाि ुआ.व. का िालग 
फवलनर्योजन गनय सफकने रकम 

१ आन्तरीक स्रोत 3926.2 20000000.0 20003926.2 

२ राजश्व वाँडिाँड 2355750.0 9000000.0 11355750.0 



 
 

३ केन्द्रीर्य अनदुान तिय          

  

गत आ.व.बाट दाफर्यत्व सरी आएको 
र्योजना तथा बजेट 

0.0 0.0 15529405.0 

३.१ 

स्थानीर्य िासन तथा सामदुार्यीक फवकास 
कार्ययक्रम (एि.जी.लड.पी.) 

243300.0 1509000.0 1752300.0 

३.२ संशघर्य पूवायधार फवकास कार्ययक्रम          

३.२.
१ 

चाि ु 754324.6 0.0 754324.6 

३.२.
२ 

पूशँजगत 67758.0 0.0 67758.0 

४ नगर क्षेत्र पूवायधार फवकास कार्ययक्रम 3895767.3 0.0 3895767.3 

५ भवन लनमायण 4271033.0 0.0 4271033.0 

६ लनसतय पूशँजगत अनदुान 2769589.2 0.0 2769589.2 

७ 
फवलतर्य समालनकरण 0.0 

284883000.

0 
284883000.0 

८ 
सितय अनदुान (हस्तानरीत कार्ययक्रम) 0.0 

191985000.

0 
191985000.0 



 
 

९ 

सामाशजक सूरक्षा जेष्ठनागररक सम्मान तथा 
बाि पोिण कार्ययक्रम 

0.0 
150000000.

0 
150000000.0 

१० दद्वपक्षीर्य तथा बहपुक्षीर्य सहर्योग       

  जनसहभालगता बाट प्राप्त हनु सक्न े     5000000.0 

  जम्मा 14361448.3 657377000.0 692267853.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले 

राजेन्र भट्टराई 

प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि 


