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नगय ङ्जिकास मोजना

"ऩमयटकीम नगयी"

सूमोदम नगयऩाङ्झरका
इराभ

ङ्झभङ्झत् २०७७/०४/१५
प्रङ्झतिद्चता
ङ्जिश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-19)को कायण याङ्जष्डमरे नै आङ्झथक
य सॊ कटको साभना गनङ्टय
ऩये को छ। मो कङ्छठन ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतका िीचभा िाङ्जषक
य िजेट

2077/78, थथानीम तहको याजश्वको अङ्झधकाय , याजश्व िाडॉपाडॉ ,

सभानीकयण अनङ्टदान, सभऩङ्टयक अनङ्टदान, थथानीम तहको मोजना तजङ्टभ
य ा ङ्छदग्दर्यन, याज्मको सॊ यचना य याज्मर्क्तको िाॉडपाडॉको आङ्झथक
य
अङ्झधकायको प्रमोग गयी आदयणीम नगयफासी भहानङ्टबािहरु सभऺ ऩेर् गङ्चयएको छ।मो फजेटरे नगयिासीको आिश्मकता य

रुचीराई

कामयकङ्टर्रता य प्रबािकायी रुऩभा सम्फोधन गने अऩेऺा गये को छङ्ट ।प्रथतङ्टत िाङ्जषक
य िजेट सॊ ङ्ञघम र्ासन प्रणारी कामायन्िमनभा आए

ऩश्चात चौथो अभ्मास बएकारे नगयिासीको ङ्जिकास य सभृङ्जद्चको ङ्झनङ्ञम्त आधायङ्ञर्रा फङ्ङेछ। मो फजेटराई उत्तयदामी , प्रङ्झतथऩधॉ, निीन
य फङ्जढ रागत प्रबािी रुऩभा अगाङ्झड फढाउने सफै सयोकायिाराहरुको सहकामय हङ्टने ङ्जिश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।
प्रथतङ्टत िाङ्जषक
य मोजना तथा कामयक्रभको कामायन्िमनरे

“सभृद्च नेऩार य सङ्टखी नेऩारी” -सॊ घीम, “थिच्छ, सङ्टखी य सभङ्टङ्ङत प्रदे र्” -

प्रादे ङ्ञर्क "सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सभृद्चता : प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष, ऩमायऩमयटन य आङ्झथक
य सभानता"-नगयऩाङ्झरकाको ङ्छदघयकारीन सोच सङ्जहतको
आधाय य िृहत खाका तपय उन्भङ्टख हङ्टन

भद्ङत गनेछ । मस िाङ्जषक
य नगय ङ्जिकास मोजनाको सपर कामायन्िमनरे नगयको सभग्र

आङ्झथक
य , साभाङ्ञजक ङ्जिकासभा भहत्िऩूण य मोगदान ऩङ्टमायसउने छ।सफै नगयिासीराई सॉगसॉगै ङ्जहडाॉउने अथायत ''Leaving no one Behind"
को प्रङ्झतऻा सङ्जहत ङ्छदगो

ङ्जिकासका रक्ष्महरु (Sustainable Development Goals)भा मो फजेट केङ्ञन्ित छ।मोजना कामायन्िमनभा

सॊ ङ्ञघम सयकाय, प्रदे र् सयकाय य दातृ ङ्झनकामहरु तथा अन्म सयोकायिाराहरुको सहमोग, सभन्िम य साझेदायी अिरम्िन गङ्चयने छ।
ङ्जिकास प्रङ्जक्रमा फहङ्टआमाङ्झभक य थथानगत

(Multidimensional and Spatial) ऩऺफाट प्रबाङ्जित हङ्टन्छ।सॊ घ , प्रदे र् य थथानीम तहको

कामय ङ्ञजम्भेिायी िाॉडपाॉड सम्फन्धी भाऩदण्ड अनङ्टसाय सहकायी सहअङ्ञथतत्ि

य सभन्िमको ङ्झसद्चान्तराई आत्भासाथ गयी तीनै तहको

सयकायफीच साभञ्मथमता कामभ गनय मो नगयङ्जिकास कामयक्रभ कोर्ेढङ्टङ्गा हङ्टनभ
े ा ङ्जिश्वथत छङ्ट ।

नगयभा उऩरब्ध स्रोत तथा साधनको ङ्छदगो व्मिथथाऩनभा जोड ङ्छदॉदै प्राथङ्झभकीकयणका आधायभा मोजना तथा कामयक्रभ सॊ चारन गनय
ङ्जक्रमार्ीर यहने प्रङ्झतिद्चता सभेत महाॉ जाहेय गदयछङ्ट। आङ्झथक
य
िषय २०७७/७८ भा ङ्जिकास ङ्झनभायणका मोजना तथा कामयक्रभहरु
सॊ चारन एिॊ कामायन्िमन गनय मो नगय ङ्जिकास मोजना भागयदर्यक फङ्ङेछ बङ्ङे अऩेऺा सङ्जहत सफै ऩऺफाट सहमोग, सद्बाि य सङ्टझािहरु
प्राप्त हङ्टनेछन् बङ्ङे आर्ा याखेको छङ्ट ।

अन्त्मभा, नगय ङ्जिकास मोजना तमाय गनयभा आफ्नो श्रभ, सीऩ य सभम खङ्ञचन
य ङ्ट बएका सम्ऩूण य नगयिासी, टोर ङ्जिकास सॊ थथाका
ऩदाङ्झधकायीहरु, ङ्जिङ्झबङ्ङ याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झधज्मूहरु, गैय सयकायी सॊ थथाहरु, नागङ्चयक सभाजका प्रफङ्टद्चज्मूहरु, ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩेर्ागत
सॊ घसॊ थथाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधज्मूहरु, ऩत्रकाय भहोदम, नगय सबाका सदथमज्मूहरु, नगय कामयऩाङ्झरकाका कभयचायीहरु एिॊ सम्ऩूण य सयोकायिारा
साझेदायहरुराई मस नगयऩाङ्झरकाको तपयफाट हाङ्छदयक आबाय व्मक्त गदयछङ्ट ।

(यण फहादङ्टय
याई)
नगय प्रभङ्टख
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र्ब्द सॊ ऺेऩ (Abbreviation)
नेऩारी
आ.ि.

– आङ्झथक
य िषय

ङ्झन.भा.ङ्जि.

– ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम

सू.न.ऩा.

– सूमोदम नगयऩाङ्झरका

प्रा.ङ्जि.

– प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारम

उ.भा.ङ्जि.

– उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम

प्रा.थिा.के.

– प्राथङ्झभक थिाथ्म केन्ि

एप.एभ.

– ङ्जिक्िेन्सी भोडङ्टरेर्न

फ.उ.र्ी.

– फजेट उऩ र्ीषयक

खा.ऩा.मो.

– खानेऩानी मोजना

भ.स.

– भङ्जहरा सहकायी

गैसस

– गैयसयकायी सॊ थथा

भा.ङ्जि.

– भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम

झो.ऩङ्ट.

– झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर

भे.ट.

– भेङ्जिक टन

उ स

– उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत

सा.ऩ.

– साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक

ङ्झस.मो.

– ङ्झसॊचाई मोजना
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बाग-1. प्रायङ्ञम्बक
ऩङ्चयचम्

१.१ ऩङ्चयचम

ऩमयटङ्जकम नगयी सूमोदम नगयऩाङ्झरका साङ्जिकका ङ्जपक्कर, ऩिकन्मा य कन्माभ गाङ्जिस ङ्झभराएय २०७१ सारभा गठन बमो।

नेऩारको सॊ घीम र्ासन प्रणारी अन्तगयत

याज्मको ऩङ्टनसंयचनाभा थथानीम तहको नमाॉ ङ्झसभाॊकन गदाय

गोखे, ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय, श्रीअन्तङ्ट य

सभारफङ्टङ गाङ्जिसहरु तथा रक्ष्भीऩङ्टय गाङ्जिसको िडा नॊ ५ िाहे कको ऺेत्र य जोगभाई गाङ्जिसको िडा नॊ . ८ य ९ ङ्झभराएय २०७३ सारभा
थथाङ्झनम सयकाय "ऩमयटङ्जकम नगयी" सूमोदम नगयऩाङ्झरका फनाइएको हो। मो नगयऩाङ्झरका

२५२.५२ िगय ङ्जक .ङ्झभ. छ बने सभङ्टन्ि सतहफाट

317.54ङ्झभटय दे ङ्ञख 2728.52ङ्झभटय सम्भ यहे को छ । ऩङ्ञश्चभभा इराभ नगयऩाङ्झरका, उत्तयभा भाईजोगभाई गाउॉ ऩाङ्झरका य बायतको ऩङ्ञश्चभ

फॊगार याज्म अन्तगयत दाङ्ञजङ्झय रङ ङ्ञजल्रा, दङ्ञऺणभा योङ गाउॉ ऩाङ्झरका य ऩूिभ
य ा बायतको ऩङ्ञश्चभ फॊगार याज्म अन्तगयत दाङ्ञजङ्झय रङ ङ्ञजल्रारे छे केको
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको केन्ि ङ्जप क्कर फजाय तोङ्जकएको छ।१ नॊ प्रदे र्को ऩहाडी ङ्ञजल्राको नगयऩाङ्झरकाहरु भध्मेका सफैबन्दा िढी जनसॊ ख्मा
बएको य इराभको दर् ऩाङ्झरकाहरु भध्मे बूगोर य जनसॊ ख्माको ङ्जहसािरे सफैबन्दा ठू रो ऩाङ्झरको हो। मस नगयऩाङ्झरकाको कङ्टर जनसॊ ख्मा
56,691 य घयधङ्टयी 13,211 (याङ्जष्डम जनगणना ,2068) यहे को छ।

सूमोदम नगयऩाङ्झरका कृङ्जष , ऩमयटन, उद्योग य व्माऩायभा आधाङ्चयत अथयतन्त्र बएको नगयऩाङ्झरका हो। मस नगय कारो अथयडक्स

ङ्ञचमाको (Black Orthodox Tea) याजधानी नै हो।मस नगयऩाङ्झरकाभा साना- ठू रा गयी ६३ बन्दा िढी ङ्ञचमा प्रर्ोधन कायखानाहरु य

३२

बन्दा िढी दङ्टग्धजन्म उद्योगहरु यहे का छन। मो नगयऩाङ्झरका नगदे िारी ऩाॉच "अ" को प्रभङ्टख उत्ऩादन हङ्टने ठाॉउ को राङ्झग ऩङ्चयङ्ञचत छ ।ङ्ञचमा,
अरैं ची, दूध, इथकङ्टस, आरङ्ट रगामतका सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा उत्ऩाङ्छदत नगदे फारी नेऩारभा नै प्रख्मात छन्। गाईको श्रोत केन्िको रुऩभा
ऩङ्चयङ्ञचत हङ्टॉदै गइयहे को मस नगयभा दै ङ्झनक ५५ हजाय ङ्झरटय बन्दा िढी दङ्टग्ध उत्ऩादन हङ्टन्छ।
ऩमयटङ्जकम नगयी १ नॊ प्रदे र् सबारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाराई आङ्झथक
य िषय

075/76भा ऩमयटकीम नगयी घोषणा गयी ऩमयटङ्जकम

नगयीको रुऩभा ऩङ्चयङ्ञचत छ।सॊ घीम सयकारे दे र् बयीका एक सम घङ्टम्नै ऩने य ङ्जिकास गनङ्टय ऩने थथानहरु भध्मे सूमो दम नगयऩाङ्झरकाराई ऩङ्झन
सभािेर् गङ्चयसकेको छ। सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऐङ्झतहाङ्झसक साॊथकृङ्झतक धाङ्झभक
य य प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरु खानी नै हो।सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको
पेन्सोङ्ग गङ्टम्िा रोऩान्भङ्टख रेप्चा जाङ्झतको समौं िषय ऩूयानो ऐङ्झतहाङ्झसक धयोहयको रुऩभा यहे को छ।रोऩन्भङ्टख जन्तङ्ट हाव्रे

(Red Panda),

सूमोदमको दृश्मिरोकन गने थथान श्रीअन्तङ्ट , कन्माभको प्रकृङ्झतक बू- दृश्म, जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता , श्रृङखारफद्च ऩहाडहरु, यभणीम ठाॉउहरु गोखे,
ङ्ञचत्रेगम्ङ्ट िा, ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय सूमोदम नगयऩङ्झरकाको प्रभङ्टख ऩमयटकीम आकषयणका केन्ि हङ्टन।
बौगोङ्झरक अिङ्ञथथङ्झत्

सभङ्टिी सतहफाट ३१७.५४ ङ्झभटय दे ङ्ञख 2728.52 ङ्झभटय सम्भ
नगयको कङ्टर ऺेत्रपर् २५२.५२ िगय ङ्जक.भी

याजनैङ्झतक य प्रर्ासङ्झनक ङ्जिबाजन् िडा सॊ ख्मा - १४
सीभाना:

ऩूि्य बायतको ऩङ्ञश्चभ िॊगार याज्मको दाङ्ञजङ्झय रङ ङ्ञजल्रा
ऩङ्ञश्चभ् इराभ य भाई नगयऩाङ्झरका

उत्तय् भाईजोगभाई गाउॉ ऩाङ्झरका य बायतको ऩङ्ञश्चभ फॊगार याज्म अन्तगयत दाङ्ञजङ्झय रङ
दङ्ञऺण् योङ गाउॉ ऩाङ्झरका

ङ्छदगो र्हय य सभङ्टदाम:

एङ्जककृत र्हयी गङ्टरु मोजना , बू-उऩमोग नीङ्झत ,नगय मातामात गङ्टरु मोजना , र्हयी मोजना तथा बिन ङ्झनभायण भाऩदण्ड

, श्रोत

नक्साराई व्मिथथाऩन गनय य र्हयी तथा भानि फसोिासराई सभािेर्ी, सङ्टयङ्ञऺत, उत्ऩादनर्ीर य ङ्छदगो फनाउने कामयभा नगयऩाङ्झरका प्रायङ्ञम्बक
चयणभा प्रिेर् गये को छ।

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
१.२ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ितयभान बू-उऩमोग सम्िङ्ञन्ध ङ्जिियण

क्र.सॊ .

ङ्जिियण

ऺेत्रपर (िगय ङ्जक.ङ्झभ.)

१

कृङ्जष ऺेत्र

२

िन तथा चयन ऺेत्र

३

प्रङ्झतर्त (%)
९५.९५

४२.५४

११९.७७

५३.११

आिास ऺेत्र

०.०५

०.०२

४

नङ्छदनारा तथा उबाय ऺेत्ररे ओगटे को ऺेत्र

२.१६

०.९६

५

तार तरै मा तथा ङ्झसभसाय ऺेत्र

०.०१

०.०१

६

झाडी तथा फगान ऺेत्र

७.४०

३.२८

७

अन्म

०.१८

०.०८

२२५.५३

१००.००

जम्भा
१.३ जनसॊ ख्मा ङ्जितयणको अिथथा

१.३.१ याङ्जष्डम जनगणना २०६८ य नगय प्रोपाइरका राङ्झग गङ्चयएको घयधङ्टयी सिे ऺण (२०७४/७५) का आधायभा जनसॊ ख्माको तङ्टरनात्भक अध्ममन
िडा नॊ.

घयधङ्टयी सॊ ख्मा

जनसॊ ख्मा

भङ्जहरा

ऩङ्टरुष

जनसॊ ख्मा िृङ्जद्च प्रङ्झतर्त (%)

जनगणना २०६८

२०७४/७५

जनगणना २०६८

२०७४/७५

२०७४/७५

२०७४/७५

१

१,२२८

१,१०५

५,३५८

४,३९५

२,०६८

२,३२७

-१७.९७

२

१,०७६

९५०

४,३०३

४,१७४

२,०६३

२,१११

-३.००

३

९०४

९१४

३,९६८

४,२८०

२,०३९

२,२४१

७.८६

४

१,१६७

१,२७३

४,९८१

५,७३८

२,८६३

२,८७५

१५.२०

५

१,०१८

१,०२१

४,२९७

४,६८०

२,२४९

२,४३१

८.९१

६

६६६

७३४

२,८३७

३,११२

१,५१५

१,५९७

९.६९

७

५३९

५६०

२,३२२

२,४९०

१,१७४

१,३१६

७.२४

८

९७०

१,०१२

४,०९७

४,४५७

२,१६६

२,२९१

८.७९

९

९६२

९३६

४,२०२

४,३२५

२,१२२

२,२०३

२.९३

१०

१,२६९

१,०९३

५,०८०

४,९१९

२,४५९

२,४६०

-३.१७

११

८०३

९६७

३,५५३

४,४७२

२,१८१

२,२९१

२५.८७

१२

१,१०८

९७३

४,९३३

४,१४९

२,०२४

२,१२५

-१५.८९

१३

६२२

६०२

२,७७५

२,८६९

१,३६१

१,५०८

३.३९

१४

८७९

८८१

३,९८५

४,०७०

१,९६४

२,१०६

२.१३

जम्भा

१३,२११

१३,०२१

५६,६९१

५८,१३०

२८,२४८

२९,८८२

२.५४

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
१.३.२. िडा स्तरीय

घरधुरी

तथा

र् िंगका

आधारमा

जनसख्याको

र्वतरण

िडा नॊ.

सभािेर् गाङ्जिस / नगयऩाङ्झरका

घयधङ्टयी सॊ ख्मा

ऩङ्टरुष

भङ्जहरा

जम्भा

ऺेत्रपर (फगय ङ्जक.ङ्झभ.)

जनघनत्ि (प्रङ्झत िगय ङ्जक.ङ्झभ.)

१

गोखे (१-९) य जोगभाई(८,९)

१,१०५

२,३२७

२,०६८

४,३९५

२५.२७

१७३.९२

२

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय(३-५,७)

९५०

२,१११

२,०६३

४,१७४

१३.४४

३१०.५७

३

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय(१,२,६,८,९)

९१४

२,२४१

२,०३९

४,२८०

१५.०८

२८३.८२

४

श्रीअन्तङ्ट (१-९) य सभारिङ्टङ(९)

१,२७३

२,८७५

२,८६३

५,७३८

२४.०८

२३८.२९

५

सभारिङ्टङ(१-८)

१,०२१

२,४३१

२,२४९

४,६८०

२१.१७

२२१.०७

६

सूमोदम(१२,१३)

७३४

१,५९७

१,५१५

३,११२

१३.११

२३७.३८

७

सूमोदम(१४,१५)

५६०

१,३१६

१,१७४

२,४९०

८.९६

२७७.९०

८

सूमोदम(१०,११)

१,०१२

२,२९१

२,१६६

४,४५७

१३.४३

३३१.८७

९

सूमोदम(८,९)

९३६

२,२०३

२,१२२

४,३२५

११.५५

३७४.४६

१०

सूमोदम(६,७)

१,०९३

२,४६०

२,४५९

४,९१९

१०.३७

४७४.३५

११

सूमोदम(३-५)

९६७

२,२९१

२,१८१

४,४७२

१५.४१

२९०.२०

१२

सूमोदम(१,२)

९७३

२,१२५

२,०२४

४,१४९

१३.०७

३१७.४४

१३

रक्ष्भीऩङ्टय(३,६,७,९)

६०२

१,५०८

१,३६१

२,८६९

१५.५३

१८४.७४

१४

रक्ष्भीऩङ्टय(१,२,४,८)

८८१

२,१०६

१,९६४

४,०७०

२५.०६

१६२.४१

१३,०२१

२९,८८२

२८,२४८

५८,१३०

२२५.५२

२५७.७५

जम्भा

१.४ र्ैङ्ञऺक सॊ थथाहरुको ङ्जिियण

१.४.१ सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्िहरुको ङ्जिियण
क्र.स

ङ्जिद्यारमको नाभ, ठे गाना

प्र.अ.को नाभ थय

सम्ऩकय नॊ.

सिाङ्झरत कऺा

१

श्री ङ्जहभारम भा.ङ्जि सू.न.ऩा. ०१ इराभ

ङ्झनत्मानन्द साऩकोटा

९८४२६५२११६

१-१२

२

श्री ङ्झसहदे िी भा.ङ्जि. सू.न.ऩा. ०१ इराभ

हेभफहादङ्टय साॉिा

९८४२६९४२८८

१-१०

३

श्री बगिती आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१ इराभ

धनकङ्टभाय प्रधान

९८४२६२७३२९

१-५

४

श्री चन्िकरा आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-०१ इराभ

ङ्झबभ फहादङ्टय ङ्झरम्िङ्ट

९७४२६१८९४३

१-५

५

श्री दङ्टगाय बिानी आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१ इराभ

ताया कङ्टभायी सङ्टिेदी

९८४४६१३८३८

१-५

६

श्री ङ्झसद्चदे िी आ.ङ्जि. सू.न.ऩा. १ इराभ

िीयफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट

९८१६०७८७३०

१-५

७

श्री भहेन्िोदम आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१ इराभ

केर्ि भोक्तान

९८१७९५५४०८

१-५

८

श्री फौद्चधाभ भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ०२ इराभ

ङ्जकयण भोक्तान

९८४४६६९१३०

१-१२

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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क्र.स
९

ङ्जिद्यारमको नाभ, ठे गाना

प्र.अ.को नाभ थय

सम्ऩकय नॊ.

सिाङ्झरत कऺा

श्री साियजङ्झनक आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-०२ इराभ

र्ेय फहादङ्टय ताभाङ्ग

९८४२७६५२१४

१-८

१०

श्री र्ान्त भा.ङ्जि. आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ०३ इराभ

गोङ्जिन्द प्रसाद रङ्टइटे र

९८१४०८७७८८

१-८

११

श्री यत्न सङ्टधाय आ.ङ्जि. सू.न.ऩा. ३ इराभ

ढाकानाथ ङ्ञघङ्झभये

९७४२६०७९७८

१-५

१२

श्री रक्ष्भी याङ्जष्डम आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-०३ इराभ

बीभ फहादङ्टय थाऩा

९८१५०५७६६८

१-५

१३

श्री ङ्झबभ ज्मोङ्झत आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-०३ इराभ

तीथययाज खङ्झतिडा

९८४२६२६५४५

१-५

१४

श्री भहेन्ि आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ०२ इराभ

कङ्टङ्जिय ताभाङ्ग

९८४२७६५१२६
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१५

श्री जनक भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.-४ इराभ

ङ्ट क्त खनार
फेनब

९८४२६२७५३९

१-१२

१६

श्री भेची भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ४ इराभ

उदाई याई

९८६२७४६३८८

१-१०

१७

श्री याङ्जष्डम आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-०४ इराभ

सन्तोष आचामय

९८४४६२३९१०

१-५

१८

ङ्ट भाय आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-४ इराभ
श्री अॊ र्ि

फरयाभ ङ्चयजार

९८४२६३५३४६

१-५

१९

श्री किनजङ्घा आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ४ इराभ

ताया कङ्टभायी साकी

९८४२७६९४०९

१-३

२०

श्री भहेन्ि आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ०४ इराभ

मङ्टियाज याई

९८४२६४१७३९

१-५

२१

श्री सभारफङ्टङ भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.-०५ इराभ

नये न्ि खत्री

९८४२७२०१९९

१-१०

२२

श्री चन्िोदम आ.ङ्जि.सू.न.ऩा.-५ इराभ

चन्ि प्रसाद ङ्ञघङ्झभये

९८६०५२८४६०

१-५

२३

श्री गोयख आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ५ इराभ

कृष्ण फहादङ्टय ताभाङ्ग

९८४२७३९५८३

१-८

२४

श्री र्ाङ्ञन्तधाया आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ५ इराभ

हेभ कङ्टभाय ऺत्री

९८०८५९३८०४

१-५

२५

श्री सयथिती आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-५ इराभ

अर्ोक खत्री

९८६२६९१५३२

१-५

२६

श्री बानङ्टबक्त आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-५ इराभ

गणेर् प्रधान

९८६९३८३६१५

१-३

२७

श्री नभङ्टना फार भङ्ञन्दय आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ५ इराभ

ऩङ्टण्म ङ्ञर्रा र्भाय

९८४२६५३५७६

१-३

२८

श्री फौद्च आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ५ इराभ

सङ्जिता याई

९८४२७४९१९५

१-५

२९

श्री सयथिती ङ्झनिास आ.ङ्जि सू.न.ऩा.-०६

ऩङ्टष्ऩरार गजङ्टयेर

९८४२६६३५१७

१-८

३०

श्री फारङ्जिकास आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ६ इराभ

असोक कङ्टभाय ऩोखये र

९८४२७२५२७९

१-५

३१

श्री ऩिकन्मा आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-६ इराभ
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श्री कृष्णाश्रभ भा.ङ्जि. सू.न.ऩा. ०७ इराभ
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१-१२

३३

श्री ऩदभ आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ७ इराभ
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१-८

३४

श्री निज्मोङ्झत आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-०७ इराभ
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९८४२७६८९८८

१-५

३५

श्री बाग्मोदम आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ७ इराभ
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प्र.अ.को नाभ थय

सम्ऩकय नॊ.

सिाङ्झरत कऺा

३६

श्री आदर्य आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-८ इराभ

भदन कङ्टभाय बट्टयाई

९८४२७२९२५०

१-८

३७

श्री फङ्टढाङ्झनरकण्ठ आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-८ इराभ
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९८४४६३१५१६

१-५

३८

श्री ङ्झसद्च आ.ङ्जि. सू.न.ऩा. ०८ इराभ
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९८४२६४६४५७

१-५

३९

श्री भारङ्टभ आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ८ इराभ

इर्ङ्ट ऩयाजङ्टरी

९८४२६८४०९७

१-५

४०
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१-८

४१

श्री याङ्जष्डम आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-९ इराभ
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९८६६४२०६०९

१-८

४२

श्री ङ्जिष्णङ्टज्मोङ्झत आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- ९ इराभ
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९७४२६०३७७७

१-५

४३

श्री ङ्जपक्कर भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.- १० इराभ
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९८५२६८०३१०

१-१२

४४

श्री याङ्जष्डम आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१० इराभ

श्माभकङ्टभाय याई

९८४२७२२३१४

१-५

४५

श्री आदर्य आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१० इराभ

भनकङ्टभायी ङ्झरम्फङ्ट

९८६२६००३३३

१-५

४६

श्री ङ्जिये न्ि भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.-११ इराभ

दर फहादङ्टय साऩकोटा

९७४२६०६८०१

१-१०

४७

श्री केयाफायी आ.ङ्जि सू.न.ऩा ११ इराभ

हथत फहादङ्टय बण्डायी

९८४१८१८०१७

१-८

४८

श्री ऩङ्टण्मथभाङ्चयका आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-११ इराभ

ङ्झडल्रीयाभ ऩौडेर

९८४२७७८४५०

१-८

४९

श्री बिानी आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-११ इराभ

ङ्झनभयर कङ्टभाय चाङ्ञम्रङ्ग (याई)

९८४४६२७६६१

१-५

५०

श्री कृष्ण आ.ङ्जि. सू.न.ऩा. ११

ङ्चयना याई

९८६९०१३२११
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५१

श्री कयपोक ङ्जिद्या भङ्ञन्दय सू.न.ऩा.-१२ इराभ

डम्फय फहादङ्टय कटङ्ट िार

९८४२६३६७०७

१-१२

५२

श्री गणेश्वयी भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१२ इराभ

हाङ्झसभ हङ्टसेन

९८०६०५५००२

१-१०

५३

श्री ऩिकन्मा आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१२ इराभ

ऩङ्टष्ऩरार अङ्झधकायी

९८४२७६५२१९

१-५

५४

श्री ङ्झत्रब ङ्टिन आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- १२ इराभ

बोरानाथ आचामय

९८४२६३३६४६

१-५

५५

श्री अङ्ञम्रसे आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- १२ इराभ

इङ्ञन्दया काफ्रे

९८४२७१५४५४

१-4

५६

श्री ऩाथीबया आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- १२ इराभ

इन्िदीऩ याई

९८४२७४०३५२

१-५

५७

श्री ज्मोङ्झत भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१३ इराभ

ताया प्रसाद कट्टे र

९८४२६४६१७१

१-१२

५८

श्री फारकल्माण आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१३ इराभ

कभरकान्त आचामय

९८४२६६२०३७

१-५

५९

श्री ऻानोदम आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- १३ इराभ

र्ङ्टङ्ञर्र ऩौडेर

९८२४९३८८४८

१-५

६०

श्री सयथिती भा.ङ्जि. सू.न.ऩा. -१४ इराभ
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९८४४६८७०२८

१-१०

६१

श्री फङ्टद्च भा.ङ्जि. सू.न.ऩा.-१४ इराभ
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१-१०

६२
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यङ्जिन नेऩार

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

9

९८२४०९३२०७

१-३

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.स

ङ्जिद्यारमको नाभ, ठे गाना
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६३

श्री ङ्ञजभीखाॉद आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- १४ इराभ

इन्िरार अङ्झधकायी
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१-५

६४

श्री र्ायदा आ.ङ्जि. सू.न.ऩा.- १४ इराभ

फङ्टद्चयाज थाऩा

९८४२६३५७९२

१-५

६५

ङ्झसद्ङेश्वय गङ्टरुकङ्टर ऩाठर्ारा

६६

उगेन छोईङ्झरङ्ग गङ्टम्फा

सोनाभ मोल्भङ्ट

९८४२०१००७०

६७

थिरम्िन साभङ्टदामीक ङ्झसकाई केन्ि

अर्ोक कङ्टभाय फथनेत

९८५२६८१४७०

६८
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६९
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१-५
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प्र.अ.को नाभ थय

१

इबयल्माण्ड नेसनर एकाडेभी सू.न.ऩा.- १०

प्रकार् बक्तयाज

२

सनयाइज इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -१०

३

सम्ऩकय नॊ.

सिाङ्झरत कऺा
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1-12

प्रेभ खङ्झतिडा
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1-1२

अरुणोदम आिाङ्ञर्म भा.ङ्जि.

ङ्जहभार बट्टयाई

९८२३२२००२१ ९८१७९५५२११

1-10

४

अन्तङ्ट एकाडेभी

टे कङ्ट ऩङ्टराभी
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५

बाग्मोदम ईङ्गङ्झरस थकङ्टर

रक्ष्भण अमायर

९८४२७६८१४

1-8

६
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७

चन्िोदम इङ्गङ्झरस िोङ्झडङ्ग
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९८४२७८२८७२
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८
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९
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१०
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११

ऻानङ्जिऻान फारागङ्टरु इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -

तऩन ङ्ञजम्फा ताभाङ्ग
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१२
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उभेर् याई
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ङ्झडङ्जक गूरुङ्ग

9804911790 9842715683

1-10

१४

होरी एन्जर इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -९

भङ्झनक चौधयी

9816989700 9842600000

1-5

१५

कटङ्ट से नभङ्टना इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -१४

भेघनाथ अङ्झधकायी

9863620905

1-8

१६

भेयीगोल्ड इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -12

दीऩक गङ्टरुङ्ग

9816035680

1-7

१७

भोडयन इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -10

ङ्छदनेर् ङ्ञघङ्झसङ्ग

9842627149

1-8

१८

भमङ्टभाइ इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -1

सङ्जिता ङ्झरम्फङ्ट

9818012036 9841285245

1-8

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

10

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.स

ङ्जिद्यारमको नाभ ठे गाना

प्र.अ.को नाभ थय

सम्ऩकय नॊ.

सिाङ्झरत कऺा

१९

न्मू िल्ड इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -९

यगङ्टन गङ्टरुङ्ग

९८४२६३५७१५

1-10

२०

ङ्जऩसल्मान्ड इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -11

ङ्झभना कङ्टभायी श्रे ष्ठ

९८५२६६८०२१

1-10

२१

ऩर्ङ्टऩङ्झत नेर्नर एकाडेभी सू.न.ऩा. -२

ङ्चयगेन याई

९८४२६४७४४९

1-10

२२

ऩाङ्झथबया इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -१०

जीिन र्भाय

९८४१४२५४२६

1-8

२३

ऩिकन्मा आिाङ्झसम भा.ङ्जि. सू.न.ऩा. -१०

ङ्जिभर प्रधान

027540192

1-10

२४

योजभेयी इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -१०

ओभनाथ प्रधान

9817967105 9842714904

1-10

२५

थनोभ्मू इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -१२

सेिन्ता न्मोऩाने

027690313 9842776169

1-8

२६

साई ज्मोङ्झत इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -१०

यॊ ङ्ञजत श्रे ष्ठ

9842652761 9852652761

1-10

२७

र्ाङ्ञन्त ङ्जिद्या भङ्ञन्दय इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -११

ऩूण य फहादङ्टय याई

९८४१६४८८३१

1-5

२८

थटे ऩ इन एजङ्टकेर्न पाउन्डेर्न सू.न.ऩा. -१०

ङ्झनङभा ताभाङ्ग

९८१४९६४४७५

1-8

२९

सङ्टसम्ङ्ट ना इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -2

ङ्ञर्रा सङ्टव्िा

027550157 9843757981

1-8

३०

ङ्झसद्चाथय इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -

कणय ऩङ्टकयङ्ट टी

३१

ङ्जट गाडे न इङ्गङ्झरस थकूर सू.न.ऩा. -०८

तेजेन्ि ताभाङ्ग

०२७ ५४०३८४, ९८४२७०१२५३

1-10

३२

नियदा कल्माण इङ्गङ्झरस फोङ्झडङ्ग
य थकङ्टर

सपर याई

९८१४०३६३५२

1-10

३३

ङ्ञचल्रे न गाडे न इङ्गङ्झरस थकङ्टर

सङ्टङ्झनता खङ्झत्र याई

९८०४९३८०६७

१-५

३४

योजभ्मारी ङ्जकन्डय गाडे न

फार कऺा

१.४.३ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा अिङ्ञथथत क्माम्ऩस
क्र.स.
१

करेजको नाभ

िडा नॊ.

ङ्ट ी क्माम्ऩस, कयपोक
श्री कयपोक फहङ्टभख

१२

सिाङ्झरत कामयक्रभ तथा तह
भानिीकी, व्मथथाऩन, ङ्ञर्ऺा

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
१.५ नगयऩाङ्झरकाभा यहे का सयकायी थिाथ्म सेिाहरु

नगयऩाङ्झरकाभा यहेका थिाथ्म सेिाहरु:
•

प्राथङ्झभक थिाथ्म केन्ि :- २

•

आमङ्टिेद औषधारम : १

•

थिाथ्म चौकी :- ६

•

र्हयी थिाथ्म केन्ि :- १

•

हेल्थ डेथक :- १

•

खोऩ ङ्ञक्रङ्झनक :- २७

•

गाउ घय ङ्ञक्रङ्झनक :- ३३

•

भ.थि.थि.से : १७६

क्र.सॊ .

थिाथ्म सॊ थथाहरु

िडा नॊ.

सम्ऩकय ब्मङ्ञक्त

सम्ऩकय नॊ.

१

थिाथ्म चौकी गोखे

२

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय प्राथङ्झभक उऩचाय केन्ि

१

याजेन्ि भगय

९८०२७०६९५४

२

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय प्राथङ्झभक उऩचाय केन्ि

0२७५५०१४९

३

श्रीअन्तङ्ट थिाथ्म चौकी

४

याहङ्टर मादि

९८६३६२१८५८

४

सभारफङ्टङ्ग थिाथ्म चौकी

५

प्रङ्छदऩ गङ्टप्ता

९८४९१५१२५९

५

कन्माभ थिाथ्म चौकी

७

तङ्टरसीयाभ काफ्रे

9842621357

६

प्राथङ्झभक थिाथ्म केन्ि ङ्जपक्कर

१०

डा सयोज मादि

0२७५४०१२८

७

ऩन्चकन्मा थिाथ्म चौकी

११

ऩदभ फहादङ्टय कटङ्टिार

9864186022

८

भेची अॊचर आमङ्टफेद अथऩतार

११

ङ्झतथय याज आचामय

9851177532

९

सहयी थिाथ्म केन्ि भाङ्झरभ

१२

मङ्टगेन राप्चा

9820701914

रक्ष्भीऩङ्टय थिाथ्म चौकी

१४

गोऩार प्रसाद ङ्झनयौरा

9842164641

१०

१.६ िैंक तथा ङ्जित्तीम सॊ थथा
क्र.सॊ .

ङ्जित्तीम सॊ थथाको नाभ

िडा नॊ.

टोर

पोन नॊ.

१

ग्रोफर आए.एभ.इ. फैंक

२

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय फजाय

0२७५५००२६

२

ङ्झफफेक भङ्झनिान्सपय

२

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय फजाय

0२७५५०१९७

३

याङ्जष्डम फाङ्ञणज्म फैंक ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय

२

ऩसङ्टऩङ्झतनगय फजाय

४

ङ्झछभेक रघङ्टङ्झफत्त ङ्जिकास फैंक

५

झङ्टल्के घाभ

0२७५५००४१
-

५

पयिाडय कम्मङ्टङ्झनङ्जट भाइक्रोपाइनान्स ङ्जित्तीम सॊ थथा ङ्झर.

९

फयफोटे

0२७५४०४८४

६

ङ्झनधयन उत्थान फैंक ङ्झर.

९

फयफोटे

0२७५४०४५७

७

साङ्ञरग्ररा डेबरप्भेन्ट फैंक

10

ङ्जपक्कर

027540722

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .

ङ्जित्तीम सॊ थथाको नाभ

िडा नॊ.

टोर

पोन नॊ.

८

नेऩार फङ्गरादर् फैंक

10

ङ्जपक्कर

027540595

९

नेर्नर भाइक्रो पाइनान्स

१०

तल्रो ङ्जपक्कर

१०

नेरुडे रघङ्टङ्जित्त ङ्जित्तीम सॊ थथा

१०

तल्रो ङ्जपक्कर

0२७५४०६५२
-

११

एक्सर डेबरऩभेन्ट फैंक ङ्झर.

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०४५८

१२

ङ्झसएसइ भङ्झन िान्सपय

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०४९३

१३

क्माभङ्झिज भङ्झन िान्सपय

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०५१२

१४

सनयाइज भङ्झन िान्सपय

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०४३०

१५

एबये थट फैंक

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०५४६

१६

ग्रोफर आएभइ फैंक

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०४७२

१७

ङ्झसद्चाथय फैंक ङ्झर.

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०३५३

१८

थिरङ्ञम्ि रघङ्टङ्जित्त ङ्जित्तीम सॊ थथा

१०

तल्रो ङ्जपक्कर

0२७५४०४४६

१९

याङ्जष्डम िाङ्ञणज्म फैंक (ङ्जपक्कर)

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०२११

२०

कृङ्जष ङ्जिकार् फैंक ङ्झर.

१०

ङ्जपक्कर

0२७५४०१६६

२१

नागफेरी रघङ्टङ्जित्त ङ्जित्तीम सथथा ङ्झर.

१०

ङ्जपक्कर

२२

श्री कल्माण काटी कृङ्जष सहकायी ङ्झर.

११

केयाफायी

0२७५४०४६५
-

२३

ङ्झछभेक रघङ्टङ्जित्त सॊ थथा

११

केयाफायी

0२७५५५२१५

२४

थिदे र्ी रघङ्टङ्जित्त फैंक

११

ङ्झतनघये

२५

जीिन ङ्जिकास सभाज

११

आइतफाये

९८०२७९३७३९

२६

प्राइभ फैंक ङ्झर.

११

ङ्झतनघये

0२७५५५२५१

२७

एन.एभ.ङ्झफ भाइक्रोपाइनान्स ङ्जित्तीम सॊ थथा ङ्झर.

१२

ङ्झतनघये

१.७ तारतरैमा य प्राकृङ्झतक ऩोखयीको नाभ (ङ्झसभसाय/याभसाय ऺेत्र सभेत)
क्र.सॊ .

ऩोखयीको नाभ

थथान

१

काराऩानी ऩोखयी

ऩन्चकन्मा

२

आङ्ञर्क ऩोखयी

ऩन्चकन्मा

३

जोय (भङ्टड्के) ऩोखयी

४

अन्तङ्टऩोखयी

सू.न.ऩा. ४, श्रीअन्तङ्ट

५

थरथरे ऩोखयी

सू.न.ऩा. ६, तायगाउॉ

६

गोगने ऩोखयी

सू.न.ऩा. ७, कन्माभ

७

सङ्टन्दयऩानी

रक्ष्भीऩङ्टय

सू.न.ऩा ९

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
१.८ ऩमयटकीम थथरहरुको ङ्जिियण
क्र.सॊ .

ऩमयटकीम थथर

िडा नॊ.

भहत्ि

१

थङ्टम्के ऩमयटकीम ऺेत्र

१

ये ड ऩाण्डा सॊ यऺण थथर

२

ङ्ञचत्रे गङ्टम्फा

१

ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्ि को धाङ्झभक
य थथर

३

बूभेथान

१

थाभी जाङ्झत हरुको धाङ्झभक
य थथर

४

जाऩाङ्झनज टे म्ऩर (Japanese Temple)

१

प्रत्मेक िषय जाऩानीहरु आएय ऩङ्टजा गने थथर

५

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय

२

बायत सॊ गको ङ्झसभाना, भनोयभ दृश्मािरोकन

६

ऩर्ङ्टऩङ्झतनाथ भङ्ञन्दय

२

७

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय ङ्झसभसाय

२

८

िनिाङ्जटका (साभङ्टदाङ्जमक िन)

२

९

आहार गैयी ऩोखयी

२

१०

ङ्झसभाना भ्मू प्िाइन्ट

२

११

फङ्टद्च ऩाकय

३

१२

नान्ग्फे साङ्घे गङ्टम्फा

३

१३

उगेन छोङ्झरङ गङ्टम्फा

३

१४

र्ाक्म छोकोङ्झरङ गङ्टम्फा

३

१५

कृष्ण प्रणाभी भङ्ञन्दय

३

१६

ङ्झसद्चेश्वय ङ्ञर्िारम भङ्ञन्दय

३

१७

ङ्ट
साकेरा थान ङ्झनभायण, कट्टे फॊग

३

१८

फन झाक्री झयना

३

१९

ङ्झतन तरे झयना

३

२०

कौडे दह

३

२१

ताये ङ्झबय

३

२२

अन्तङ्टऩोखयी

४

यभङ्ञणम ऩोखयी, डङ्टॊगाभा समय गनय सङ्जकने

२३

गङ्टपाऩातार ऩमयटकीम ऺेत्र, छङ्झफसे

४

ऩाकय, भ्मङ्टटािय, भङ्ञन्दय, नेऩार-बायत ङ्झसभानाभा यहे को

२४

दे िघाट सॊ यऺण ऺेत्र

४

४० ङ्जपटको गङ्टपा, चभेये गङ्टपा, धाङ्झभक
य थथर

२५

ङ्झसङ्जद्च धङ्टनी, उनीमङ्टटाय

४

२६

श्रीअन्तङ्ट

५

सूमोदम हे ने उत्कृष्ट थथान

२७

थरथरे ऩोखयी

६

ऩोखयी तथा भनोयभ दृश्मािरोकन

२८

हकयटे सल्राघायी

६

िन

ङ्झनभायणाधीन

ऩूिक
य ै ठङ्ट रो प्रणाभी भङ्ञन्दय

ङ्झसभसाय ऺेत्र
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क्र.सॊ .

ऩमयटकीम थथर

िडा नॊ.

भहत्ि

७

गङ्टपा

२९

ङ्जकिा गङ्टपा

३०

कन्माभ

३१

अम्फी झयना

७

झयना

३२

र्ाङ्ञन्त र्ङ्जहद ऩाकय

८

ऩाकय

३३

जगङ्छदश्वोय ङ्ञर्िारम भङ्ञन्दय

८

३०० िषय ऩङ्टयानो

३४

माङथङ्टॊग फङ्टद्च गङ्टम्फा

८

गङ्टम्फा

३५

सङ्टन्दयऩानी, थाऩाथरी डाॉडा

९

नेऩारभा ङ्ञचमा ऩमयटनको ङ्जिकास बएको थथर, भनोयभ ङ्ञचमाफायी

३६

थिगयद्वायी साभङ्टदाङ्जमक थथर

९

घाटहरु

३७

भाइरी ऩाङ्झथबाया

९

धाङ्झभक
य थथर

३८

ङ्झसभऩानी, डाक्टयखोरा

१०

सूमोदम हे ने थथान, ङ्ञचमाफायी, ङ्जऩकङ्झनक थथर

३९

ङ्जपक्कर फजाय

१०

नगयऩाङ्झरका केन्ि

४०

पेन्सोङ गङ्टम्फा, ङ्जपक्कर

१०

रोऩोन्भङ्टख राप्चा जाङ्झतको ऐङ्झतहाङ्झसक धाङ्झभक
य केन्ि

४१

उरङ्टय साभङ्टदाङ्जमक िन झयना

१०

झयना

४२

ऩन्चकन्मा भङ्ञन्दय

११

धाङ्झभक
य थथर

४३

ङ्जकयाॉत सॊ ग्राहरम / साकेरा भङ्ञन्दय

११

ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्ि

४४

ङ्झसरग्राभ ऩङ्टन ङ्ट

४५

कयपोक

१२

४६

भङ्टतॉ डाॉडा

१२

४७

जोय ऩोखयी

१३

दङ्टईिटा ऩोखयी

४८

फोजो घायी

१३

ङ्झसभसाय

४९

ङ्ञजम्भी याजा यानी भङ्ञन्दय

१४

धाङ्झभक
य थथर

५०

होइछोङ्झरङ गङ्टम्फा

१४

५१

ङ्ञर्ि भङ्ञन्दय

१४

५२

हजङ्टये डाॉडा

१४

५३

ङ्झसॊहफाङ्जहनी भङ्ञन्दय

१४

६,७, ८

सङ्टन्दय ङ्ञचमाफायी, फनबोज थथर, घोडचढी तथा अन्म भनोयॊ जनात्भक ङ्जक्रमाकराऩहरु

राप्चा जाङ्झतको ऩयाऩङ्टिय कार दे ङ्ञखको ऩङ्टजा गने थथान
इराभको ऩङ्टयानो सदयभङ्टकाभ, ऐङ्झतहाङ्झसक ङ्ञर्ऺाको केन्ि

दृष्मािरोकन तथा ङ्जऩकङ्झनक थथर
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१.१० नगयऩाङ्झरकाको नक्सा
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बाग 2: नगय ङ्जिकास मोजना
२.१ ऩृष्ठबूङ्झभ

नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २३० भा सॊ ङ्जिधानको अङ्झधनभा सही नगय कामयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक आङ्झथक
य िषयको याजश्व य व्ममको अनङ्टभान
थथानीम कानून फभोङ्ञजभ नगय सबाभा ऩेर् गयी ऩाङ्चय त गयाउन ऩने व्मिथथा गये को छ। त्मथतै

थथानीम तहरे आफ्नो अङ्झधकाय ऺेत्र

ङ्झबत्रको आङ्झथक
य अङ्झधकाय सम्फ न्धी ङ्जिषमभा कानून फनाउने , िाङ्जषक
य फजेट फनाउने , ङ्झनणयम गने , नीङ्झत तथा मोजना तमाय गने य
त्मसको कामायन्िमन गने व्मिथथा सभेत सॊ ङ्जिधानभा उल्रेख छ।
थथानीम सयकाय सिारन ऐन , २०७४ रे थथानीम तहरे आफ्नो अङ्झधकाय ऺेत्रका ङ्जिषमभा थथानीम थतयको ङ्जिकासको
राङ्झग आि ङ्झधक, िाङ्जषक
य , यणनीङ्झतक य ङ्जिषमऺेत्रगत भध्मभकारी न य दीघय काङ्झरन मोजना फनाई रागङ्ट गनङ्टऩ
य ने व्मिथथा गये को छ ।
अन्तयसयकायी ङ्जित्त व्मिथथाऩन ऐन , २०७४ रे साियजङ्झनक खचयको अनङ्टभाङ्झनत ङ्जिियण तमाय गने , भध्मभकारीन खचय सॊ यचना तमाय
गने, आिश्मकताको प्रऺेऩण गने, याजश्वको प्रऺेऩण गने य ङ्जित्तीम अनङ्टर्ासन कामभ गनङ्टऩ
य ने व्मिथथा गये को छ ।
आिङ्झधक मोजनारे ङ्झरएका रक्ष्म हरु, भध्मभकारीन खचय सॊ यचना रे गये का व्मिथथाराई स्रोत साधन सॉग तादात्म्मता कामभ
गयी प्राथङ्झभकताका साथ स्रोतको ङ्जिङ्झनमोजन गने कामय िाङ्जषक
य मोजनारे गदयछ

। मस नगयऩाङ्झरकारे सॊ ङ्जिधान प्रदत्त थथानीम तहका

काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय , सॊ ङ्जिधान फभोङ्ञजभ याज्मका ङ्झनदे र्क ङ्झसद्चान्त य नीङ्झतहरु , नेऩार ऩऺ बएय गङ्चयएका अङ्झबसन्धीहरु , ङ्छदगो
ङ्जिकासका रक्ष्महरु, प्रदे र्को आिङ्झधक मोजनाको आधायऩत्र , नगयसबाफाट ऩाङ्चयत नीङ्झतहरुराई भागयदर्यनको रु ऩभा ङ्झरई आङ्झथक
य िषय
२०७७/७८ को िाङ्जषक
य मोजना तथा कामयक्रभहरु तम गयी नगय सबारे थिीकृत गये को छ ।

मस नगयऩाङ्झरकारे नगय ङ्जिकासका राङ्झग िाङ्जषक
य रुऩभा सम्ऩादन गने ङ्जिकास कामयक्रभ य मोजनाहरुको राङ्झग

फजेट सङ्जहतको िाङ्जषक
य नगय ङ्जिकास मोजना २०७७/७८ थिीकृत गयी ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रकार्न गये को छ ।

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

२.२ नगय ङ्जिकास मोजनाका प्रभङ्टख नीङ्झतहरु्

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सभृद्चता: प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष ऩमायऩमयटन य आङ्झथक
य सभानता
कोङ्झबड-१९ भहाभायी योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण
१) कोङ्झबड-19 फाट ङ्झसङ्ञजत
य ङ्जिषभ ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतको कायणरे याजश्व य अन्म स्रोतभा

ऩये को चाऩको व्मिथथाऩन गनय सी ङ्झभत स्रोतको

उच्चतभ य ङ्झभतब्ममी तियरे उऩबोग तथा प्रर्ासङ्झनक खचयभा न्मूनीकयण गङ्चयनेछ ।
२) भहाभायीफाट ङ्झसङ्ञजत
य भानिीम, थिाथ्म, ङ्जित्तीम तथा आङ्झथक
य ऺेत्रका सभथमा सभाधान गने ङ्जक्रमाकराऩहरु सिारनभा प्राथङ्झभकता
ङ्छदइनेछ ।
३) भहाभायी योगको योकथाभ य ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग आिश्मक फजेटको व्मिथथाऩन गङ्चयनेछ ।
४) कोङ्झबड-19 भहाभायीका कायण िैदेङ्ञर्क योजगायीफाट पङ्जकयएका नागङ्चयक य फेयोजगायीको अिथथाराई भध्मनजय गदै नगय ङ्झबत्र

हङ्टने बौङ्झतक सॊ यचनाको ङ्झनभायण कामयभा सॊ रग्न हङ्टने कू र काभदाय भध्मे कङ्ञम्तभा 30% थथानीम काभदायरे योजगायी प्राप्त गने
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ ।

५) “ङ्ञचनौँ आफ्नो भाटो , फनाऔ ॊ आफ्नो दे र् ” सॊ घीम सयकायको अङ्झबमान अनङ्टरु ऩ निप्रितयनकायी मङ्टिा तथा फैदेङ्ञर् क योजगा यीफाट
पङ्जकयएका अनङ्टबिी तथा सीऩमङ्टक्त उद्यभर्ीर मङ्टिाहरुराई उद्यभ ब्मिसाम र्ङ्टरुिात गनय अनङ्टकूर िाताियणको ङ्झसजयना गङ्चयनेछ ।

६) भहाभायीफाट ङ्झसङ्ञजत
य ङ्जिषभ ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतभा हङ्टने फैकङ्ञल्ऩक
सचेतनाभूरक कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।

योजगायीराई जोखीभ यङ्जहत , भमायङ्छदत य उऩरब्धीभूरक फनाउन

७) भहाभायीका कायण फैदेर्ीक योजगायीभा गएका काभदायहरुको ऩङ्चयिायभा हङ्टने सम्बाङ्जित आङ्झथक
य सॊ कट , भानङ्झसक सभथमा जथता
ङ्जऩडादामी अिथथाको ब्मिथथाऩन गनय त्मथता काभदाय य ङ्झतनका ऩङ्चयिायको जीिनमाऩनराई सहज फनाउन तत्कारका रागी
छोटो अिधीका तथा भध्मभ अिङ्झधका मोजनाहरुका भाध्मभहरुफाट सम्फोधन गने कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।
८) कोङ्झबड-19 फाट ङ्झसजयना बएको ङ्जिषभ ऩङ्चयथथीङ्झतभा फैकल्ऩीक प्रणारीफाट ङ्जिद्याथॉहरुको ङ्झसकाइ सहजीकयण गने नीङ्झत अिरम्फन
गङ्चयनेछ ।
९) भहाभायीको अिथथाभा बएको न्मून आङ्झथक
य गङ्झतङ्जिङ्झधका कायण नगयफासीहरुरे थथानीम सयकायराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने कय तथा याजश्व
तत्कार फङ्टझाउन सक्ने ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत नयहेकोरे कयदातारे ङ्झतनयफाॉकी कयभा य ङ्झतनङ्टऩ
य ने कय ने ऩार सयकायरे रागू गये को रकडाउन
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क ङ्जिधेमक भापयत प्रथताि

गङ्चयनेछ ।

ऩहङ्टॉचभा अङ्झबफृङ्जद्च गनय

१०) कोङ्झबड-19 रगामत सफै प्रकायको यो ग य जोखीभफाट नगयफासीराई सङ्टयङ्ञऺ त याख्न य थिाथ्म सेिा
ङ्जिश्वसनीम थिाथ्म सेिाको ङ्झफथताय य थिाथ्म ऩूिायधायको ङ्जिकासराई प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखनेछ।
११) कोङ्झबड-19 रे ङ्झसजय ना गये को भनोिैऻाङ्झनक य आङ्झथक
य त्रासका फीच उत्ऩादनर्ी

र ऺेत्रभा रगानी िृ ङ्जद्च गनय सहमोग ऩङ्टग्ने ,

उद्यभर्ीरताको ङ्जि कास भापयत योजगायीका अिसयहरु ङ्झसजय ना हङ्टने , उत्ऩादन य उत्ऩादकत्िको िृङ्जद्च भापयत आङ्झथक
य िृङ्जद्च बई

ङ्ट ब थिाथ्म सङ्टधाय , थिथथ, अनङ्टर्ाङ्झसत य आत्भङ्झनबयय
गङ्चयफी न्मूनीकयणभा मोगदान ऩङ्टग्ने , ङ्ञर्ऺाभा गङ्टणात्भक सङ्टधाय , सफयसर
नागङ्चयक तमाय गनयभा सहमोग ऩङ्टग्ने तथा ऩूिायधाय ङ्जिकास भापयत ङ्जिकासका अन्म आमाभहरुभा

सहजीकयण गने आमोजना तथा

कामयक्रभहरुको कामायन्िमनभा ङ्जिर्ेष ध्मान ङ्छदइने छ ।

१२) कोङ्झबड-19को भहाभायीसॉगै दे ङ्ञखएको भङ्जहरा तथा घये र ङ्ट ङ्जहॊसा सम्फङ्ञन्ध फढ्दो घटनाक्रभराई न्मूनीकयण गनय सम्फद्च सफै ऩऺको
सभन्िम एिॊ सहकामय गङ्चयने छ।
१३) कोयोना बाइयस कोङ्झबड-19को योकथाभ गनय ङ्झनम्न कामयहरु गङ्चयने छ

बायत य ङ्जिदे र् िाट आएका नगयिासी प्रत्मेकको गङ्टणथतयीम ऩयीऺण व्माऩक िनाइने छ।



भाऩदण्ड अनङ्टसायको क्िाये ङ्ञन्टन QUARANTINE फनाइनेछ



आिश्मकता अनङ्टसाय रकडाउन तथा साभाङ्ञजक दङ्टयी कामभ गयाउन व्मिथथा ङ्झभराइनेछ।



सीभा ऺेत्रका िडाहरुभा उच्च सतकयता

अऩनाउन सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग सभन्िम गयी सी भा ऺेत्रङ्झबत्र अनािश्मक आितजाित

गनय ङ्झनमन्त्रण गङ्चयनेछ ।


कोङ्झबड 19को प्रिाबराई रङ्ञऺत गयी िीभाको कामयक्रभ व्मिथथाऩन गनय आिश्मक ऩहर गङ्चयने छ।



कोङ्झबड 19को प्रबािकायी सूचना प्रिाह गनय नगय एऩस् राई व्मिथथाऩन गङ्चयने छ।



कोङ्झबड-19को योकथाभभा प्रत्मऺ रुऩभा बूङ्झभका ङ्झनिायह गने थिाथ्म कभयचायीहरुको राङ्झग ङ्जिभा तथा प्रत्साहनको
व्मिथथाऩन गङ्चयने छ।



ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय िडा नॊ .२ को ऩङ्टयानो थिाथ्म बिनराई भभयत गयी थथामी क्िाये ङ्ञन्टन (QUARANTINE)को रुऩभा ङ्जिकास गङ्चयने
छ।



ऩर्ङ्टऩङ्झतनगयको सीभाभा यहेको हेल्थ-डेथकराई थऩ व्मिङ्ञथथत गङ्चयने छ।
१. बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्जिकास नीङ्झत
“सङ्टदृढ बौङ्झतक ऩूिायधाय, सभृद्च नगयको आधाय”

१) ङ्जिथतृत ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतिेदन (DPR) तमाय बएका मोजनाहरुराई प्राथङ्झभकताका आधायभा िगॉकृत गयी प्रदे र् य सॊ घी म सयकाय
भापयत कामायन्िमन हङ्टने मोजनाहरुभा दोहोयोऩना नहङ्टने गयी सिारन गङ्चयनेछ।

२) नगयऺेत्र ङ्झबत्र ङ्झनभायणाधीन अिथथाभा यहेका फसऩाकयहरुको ङ्झनभायण कामयराई क्रभर््अगाङ्झड फढाइनेछ।
३) ङ्जपक्कर फजायभा सिायी ऩाङ्जकयङ्ग थथरको ऩङ्जहचान गयी सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।
४) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको कन्माभ ऺेत्रभा यहेको जग्गा भा ङ्झनभायणाधीन Tea Testing & Promotion Centre प्रदे र् सयकाय य नगयको
रागत साझेदायीभा क्रभागत फहङ्टफषे आमोजनाको रुऩभा ङ्झनभायण कामय अङ्ञघ फढाईने छ ।
५) प्रदे र् सयकायको कामयक्रभभा सभािेर् बएको केिरकायको सम्बाव्मता अध्ममनको कामयराई

मस ऺेत्रको सम्बािनासॉग जोडी

ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको सहकामयभा कामायन्िमन गयाउनको ङ्झनङ्ञम्त ऩहर गङ्चयनेछ ।

६) ङ्झनङ्झभत
य ऩूिायधायको ङ्झनमङ्झभत भभयत सम्बाय

, सिारन, सॊ यऺण एिभ् सम्िद्चयन गनय टोर ङ्जिकास सॊ थथा

, सभङ्टदाम य उऩबोक्ता

सङ्झभङ्झतहरुराई प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । सयोकायिाराहरुराई प्राङ्जिङ्झधक स हजकताय सम्फन्धी ऻान सीऩ प्रदान गनयका राङ्झग
अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।
७) ऩूिायधाय ङ्झफकासका आमोजनाहरुराई प्रथङ्झभकताका आधायभा

DPR तमाय गयी स्रोत उऩरब्धताका आधायभा ङ्झन भायण कामय अङ्ञघ

फढाउन सक्ने गयी तमायी गदै रङ्झगनेछ ।
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८) सभङ्टङ्ङङ्झतको सफैबन्दा ठू रो आधायको रुऩभा यहेको बौङ्झतक ऩूिाय धाय ऺेत्रको व्मिङ्ञथथत ङ्जिकासका राङ्झग ङ्झनभायण गङ्चयएको एकीकृत
नगय ङ्जिकास गङ्टरुमोजना प्राथङ्झभकताका आधायभा ङ्झतनै तहका सयकायहरुफीच सभन्िम गयी कामायन्िमन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
९) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यॊ गर्ारा, ङ्जक्रकेट भैदान, किडयहर आङ्छद ङ्झनभायण गनयका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गयी ङ्झनभायण कामय अगाङ्झड
फढाइनेछ ।

१०) सम्ऩङ्ङ हङ्टन फाॉकी यहेका िडा बिनहरुको ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।
११) ऩूिायधाय ङ्झनभायण सम्िन्धी नगय थतयीम गौयिका आमोजनाहरु जथतै् ऩाकय उद्यान

, ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्िका सडक , र्ीत बण्डाय ,

फहङ्टउद्चेश्मीम सङ्जऩङ्ग कम्ऩेक्स, भ्मू टािय, हाट फजाय ऩूिायधाय, सेङ्झनटयी ल्माण्डङ्जपल्ड साइट , ऩाङ्जकयङ्ग थथर, नगय सबा गृह , नगय
किडय हर, ऩर्ङ्ट िधर्ारा, जराधाय सॊ यऺण रगामतका आमोजनाहरुको सॊ घीम सयकाय य प्रदे र् सयकायसॉग सभऩङ्टयक अनङ्टदानफाट
सॊ चारन गनय सम्बाव्मता अध्ममन गयी प्राथङ्झभकताका आधायभा ङ्झनभायण कामय सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
१२) नगयऺेत्रभा ङ्झनभायण गङ्चयने सडक ऩूिायधायका आमोजनाहरु कामायन्िमन गने सम्फन्धभा सडक ङ्झनभायण ऩूिायधायका आमोजनाहरुका
सबे , ङ्झडजाइन य रागत अनङ्टभान तमाय गदाय का फखतभा नै िातायण भैत्री प्रङ्जिङ्झधराई सभेत ख्मार गयी ङ्झनभाय ण हङ्टने सडकहरुको
बू-ऺम हङ्टन नङ्छदन सम्बाङ्जित जोङ्ञख

भमङ्टक्त चेनेजहरुभा फामो इन्जीङ्झनमयीङ्ग प्रङ्झफङ्झध रगामत िाताियण भैत्री प्रङ्झफङ्झधको सभेत

आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्झडजाइन य रागत अनङ्टभान सॊ गसॊ गै गने कामयराइ प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।
२. सडक तथा मातामात नीङ्झत

“फाह्रैभास मातामात सिारनको अिथथा: नगयफासीको ङ्छदनचमायभा सहजता”

१) नगय गौयफको रुऩभा यहेको फाह्रभासे सडक (All Weather Road) को ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको १४ िटै िडा कामायरमदे ङ्ञख नगयऩाङ्झरकाको कामायरमसम्भ जोड्ने सडक सञ्जारराई उच्च प्राथङ्झभकताभा
याखी ङ्झनभायण कामय अगाङ्झड फढाइनेछ।

३) भेची याजभागय सडक ऺेत्राङ्झधकाय कामभ गने कामयराई ङ्झनयन्तयता भा ङ्छदॉदै सडक ऺेत्राङ्झधकाय कामभ गङ्चयएका ऺेत्र को ङ्झनभायण
कामयराई प्राथङ्झभकताभा याखी सॊ घीम सयकायसॉग सभन्िम गयी ङ्झनभायण कामयराई अगाङ्झड फढाइने छ ।
४) भेची कङ्चयडोय (सीभा सडक) ङ्झनभायणका राङ्झग प्रदे र् सयकायसॊ ग आिश्मक सभन्िम गङ्चयनेछ ।
ङ्ट -ङ्झछरुिा कृङ्जष सडक
५) फयफोटे -भाने-कट्टे फङ्ग

ङ्झनभायण कामय सॊ घीम सयकाय य नगयऩाङ्झरकाको साझेदायीभा ङ्झनभायण गने कामयराई

क्रभागत रुऩभा अङ्ञघ फढाइनेछ।
६) ऩारटाङ्गे-ङ्झसद्चीगाउॉ सडक कारोऩत्रे गने कामयराई सॊ घीम सयकाय य नगयको साझेदायीभा क्रभागत रुऩभा अगाङ्झड फढाइने छ ।
७) ङ्जपक्कर-गङ्टप्ती-नमाॉफजाय सडक कारोऩत्रे गने कामय ितङ्ट रुऩभा अङ्ञघ फढाउन प्रदे र् सयकायसॉग आिश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

८) ङ्जपक्कर-श्री अन्तङ्ट- छङ्ञब्फसे- फौद्चधाभ याङ्जष्डम याजभागयको ङ्झनभायण कामय ितङ्ट रुऩभा अङ्ञघ फढाउन सॊघीम सयकायसॉग आिश्मक ऩहर
गङ्चयनेछ।

९) भानेबञ्माङ्ग- गोखे फजाय- भॊ गरफाये - भकयजङ्टङ्ग सडक ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।
१०) भाने- ऩान्दाभ- गोखे सडकराई कारोऩत्रे गने य थतयोङ्ङती गने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।
११) सहयी ङ्झफकास

भन्त्रारम, सघन सहयी ऺेत्र कामयक्र भ अ न्तगयत ङ्झनभायणाधीन छङ्ञब्फसे-

ङ्झछरुिा- ङ्झसद्चीखोरा सडकको ङ्झनभायण

कामयराइ ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।
१२) नगय मातामात गङ्टरुमोजना फभोङ्ञजभ नगय ङ्झबत्रको सडकहरुराई फगॉकयण गयी क्रभर्् ङ्झनभायण गङ्चयदै रङ्झगनेछ।
१३) सडकभा ङ्झनिायधरुऩभा आितजाित गनय अियोध सृजना गने

(सडकभा ङ्झनभायण सा भाग्री याख्ने , गोङ्झरमा काठ थङ्टऩाने , सडक ङ्झभचेय

घय टहया फनाउने , ऩारी गाथने, ऩसर थाप्ने जथता) कामयराई ङ्झनरुत्साङ्जह त गङ्चयनेछ। अटे य गयी अिरुद्च गनेराई प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ दङ्ञण्डत गङ्चयनेछ।
१४) ङ्झनधायङ्चयत भाऩदण्ड कामायन्िमन गनय नसङ्जकने सडक आमोजनाहरुभा थऩ रगानी नगने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
१५) सूमोदम नगय चक्रऩथको ङ्झनभायण तथा कारोऩत्रे गने कामयराइ ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।
१६) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र सडक ङ्झनभायण गदाय थथानीम थतयभा उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्र य ऩमयटन प्रिद्चयनराई आधाय ङ्झरइनेछ।
"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१७) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका नगयथतयीम, प्रदे र् थतयीम य याङ्जष्डम थतयको सडकको दामाॉफामाॉ अङ्झधकाय ऺेत्रको भाऩदण्ड अनङ्टसाय ऩारना
गनेगयाउने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।
१८) सडक ऺेत्राङ्झधकायको मङ्जकन गनय सडक ङ्झडङ्झबजन कामायरम य नाऩी कामायरमसॉग सभन्िम गयी ये खाॊकन गयी रगत कट्टाको
प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाइनेछ।
१९) सूमोदम नगयऩाङ्झरका भेची याजभागय अन्तगयतको हकयटे कन्माभ ङ्जपक्कर सडक ऺेत्रराई नभूना सडकको रुऩभा ङ्जिथताय गङ्चयनेछ ।
२०) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको मातामात सेिाराई बयऩदो य ङ्छदगो रुऩभा सिारन गनय ङ्झनजी

/सहकायी ऺेत्रको सहमोगभा नगय फस

सिारन गनय सम्बाब्मता अध्मामन गङ्चयनेछ।
३. खानेऩानी
“जरस्रोत सॊ यऺणको अङ्झबमान: भानि जीिनको ऩङ्जहचान”
१) सभङ्टदामरे प्रमोग गङ्चययहेको खानेऩानीको भङ्टहान कसैको नम्फयी आिादी ङ्झबत्र नै ऩये ऩङ्झन िडा सङ्झभङ्झत िा नगय कामयऩाङ्झरकासॉग
िैकङ्ञल्ऩक व्मिथथा नगयी थिीकृङ्झत नङ्झरई भाथने, फेच्ने िा ङ्झनषेध गनय ऩूण य प्रङ्झतफन्ध रगाइनेछ ।

२) ङ्जिगत सभमदे ङ्ञख साभङ्टङ्जहक/व्मङ्ञक्तगत रुऩभा सिारनभा यहेका खानेऩानीका भङ्टहान तथा स्रोत साभङ्टङ्जहक/साियजङ्झनक प्रमोगभा कसैरे
ऩङ्झन अियोध गनय ऩाउने छै न। मङ्छद कसैरे अियोध गये भा त्मथतो कामय दण्डनीम हङ्टने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

३) नगय ऺेत्रङ्झबत्रका नागङ्चयकराई ङ्जऩउने ऩानीको न्मूनतभ व्मिथथाऩन गनय सफै ऩऺसॉग सभन्िम गङ्चयनेछ।

४) थथानीम थतयभा यहेका ऩानीका भङ्टहानहरुको सॊ यऺण , सम्िद्चयन य प्रमोग गनय िडा सङ्झभङ्झतको अगङ्टिा इभा टोर ङ्जिकास सॊ थथा तथा
सभङ्टदामराई ऩङ्चयचारन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
५) गल्छी/खोल्साफाट फग्ने ऩानीराई सोही

ठाउॉ भा अड्याउन

प्राकृङ्झतक छे कफायका कामयक्रभ

ङ्झनजी एफॊ

थथानीम सभङ्टदामको

अग्रसयताभा सिारन गनय प्रथङ्झभकता ङ्छदई प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
६) घयघयभा आकार्ेऩानी सॊ करनका राङ्झग प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

७) ऩानीका स्रोत य फहा ि ऺेत्रको ५० ङ्झभटय आसऩासभा यासामङ्झनक भर तथा ङ्जिषादी प्रमोग गयी कङ्टनैऩङ्झन ङ्जकङ्झसभरे प्रदङ्टषण गने
कामयराई दङ्ञण्डत गङ्चयनेछ।

८) खानेऩानी भङ्टहानको २५ ङ्झभटय आसऩास कङ्टनैऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको रुख , ङ्झफरुिा ढारपाॉड गनय नऩाउने गयी सभङ्टदामकै सहमोगभा
कडाईका साथ ऩारना गने गयाउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
९) साना सहयी खानेऩानी तथा सयसपाई सङ्झभङ्झत, ङ्जपक्करद्वाया सिाङ्झरत खानेऩानी मोजनाराई व्मिङ्ञथथत गयी उऩबोक्ताको र्ङ्टद्च ङ्जऩउने
ऩानीको अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयने छ । आमोजना अन्तगयतको श्रीखोरा खानेऩानी आमोजनाराई व्मिङ्ञथथत य ऩूण य ऺभताभा
सिारन गनय ऩहर गङ्चयनेछ।
१०) जोगभाई िृहत खानेऩानी आमोजनाको ङ्झनभायण कामय प्रायम्ब गनय आिश्मक कायफाही अगाङ्झड फढाइने छ ।
११) मस नगयऩाङ्झरकाको िडा नॊ . १ राई ऩानीको उद्गत भ तथा सॊ यङ्ञऺत ऺेत्रको रुऩभा सम्िद्चयन य ङ्जिकास गनय सम्बाव्मता अध्ममन
गयी एकीकृत गङ्टरुमोजना ङ्झनभायण गयी कामायन्िमन गङ्चयनेछ।

१२) ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसथटभका खानेऩानी मोजनाहरुराई िैकङ्ञल्ऩक उजायको प्रमोगद्वाया रागत साझेदायीका आधायभा सिारन गनय सम्बाव्मता
अध्ममन गङ्चयनेछ । खानेऩानीको प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग बइयहेको ङ्जिद्यङ्टतको हारको भहर्ङ्टर दय घटाउन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग
ऩहर गङ्चयनेछ ।
१३) खानेऩानीको थथानीम भङ्टहान सॊ यऺण तथा भङ्टहान आसऩास ऩानी प्रदाम

क िनथऩङ्झत योऩण कामयक्रभ

गङ्चयने छ।

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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४. ङ्जिद्यङ्टत तथा िैकङ्ञल्ऩक उजाय
"उज्मारो नगय हाम्रो अङ्झबमान, ङ्ञझरीङ्झभरी सोराय सडक सूमोदमको ऩङ्जहचान
"
१) हारसम्भ ऩङ्झन

केन्िीम प्रसा यण राइनफाट

ङ्जिद्यङ्टत सेिा नऩङ्टगक
े ा टोर फथतीहरुभा ङ्जिद्यङ्टत

प्राङ्झधकयणसॉग सभन्िम गङ्चयनेछ। केन्िीम प्रसा यण राइन ङ्जिथताय गनय नसङ्जकने ऺेत्रका

सेिा ङ्जिथताय गनय

नेऩार ङ्जिद्यङ्टत

अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ घयऩङ्चयिायराई ङ्जिद्यङ्टत सेिा

उऩरब्ध गयाउन िैकङ्ञल्ऩक उजायको व्मिथथा गङ्चयने छ। याङ्जष्डम प्र सायण राइन ङ्जिथताय गदाय तङ्टरनात्भक रुऩभा भहॊ गो ऩने टोर ,
फथती घयहरुराई उज्मारो फनाउन सयोकायिाराहरुको सभेत सहबाङ्झगताभा िैकङ्ञल्ऩक उजाय (सौमय उजाय) को ङ्जिथताय गङ्चयनेछ।
२) ङ्ञचमा प्रर्ोधन कायखाना , साना, भझौरा, ठू रा करकायखाना तथा व्मािसाङ्जमक केन्िहरुभा आिश्मक ऩने िान्सपभयय
(Transformer) तीन पेज राइन ङ्जिथतायको ङ्झनङ्ञम्त ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयणसॉग सभन्िम गङ्चयनेछ।

३) ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयणसॉग सभन्िम गयी काठका ङ्झफजङ्टरी ऩोर प्रङ्झतथथाऩन गदै रङ्झगनेछ ।
४) िैकङ्ञल्ऩक उजायका सम्बािनाहरुराई ऩ

ङ्जहचान गयी सयोकायिाराहरुको सहबाङ्झग

ता तथा सभन्िमभा प्रमोगभा ल्माउने नीङ्झत

अिरम्िन गङ्चयनेछ।
५) ऩमयटकीम ऺेत्र , साियजङ्झनक भहत्ि का बिन तथा थथान , फजायऺेत्र, कारोऩत्रे सडक ऺेत्रङ्झबत्रका टोरफथती हरुभा सभङ्टदामको
साझेदायीभा सौमय सडक फत्ती जडान गने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
६) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा यहेको नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयणको र्ाखाराई ङ्जितयण केन्िको रुऩभा थतयिृङ्जद्च गनय ऩहर गङ्चयनेछ ।

७) ङ्जिद्यङ्टतको केन्िीम प्र सायण तथा िैकङ्ञल्ऩक उजाय र्ङ्ञक्तराई नगयिासीको दै ङ्झनक आिश्मकता का अङ्झतङ्चयक्त उद्यभ ङ्जिकाससॉग सभेत
आफद्च गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

८) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन गनय गयाउन आिश्मकता अनङ्टसाय सहजीकयण तथा सभन्िम गङ्चयनेछ ।

९) ङ्जिद्यङ्टत हाइटे न्सन राइनभङ्टङ्झन कङ्टनैऩङ्झन बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभायण गनय ङ्झनरुत्साङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१०) फजाय ऺेत्रभा यहेको ङ्जिद्यङ्टत ङ्जितयणको तायराई इन्सङ्टङ्झरन तायभा ऩङ्चयणत गनय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग ऩहर गङ्चयनेछ ।
११) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यङ्टत आमोजनाहरुराई नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयणको थिाभीत्िभा रै जान ऩहर गङ्चयनेछ ।
५. फथती ङ्जिकास तथा बूकम्ऩ प्रङ्झतयोधी बिन ङ्झनभायण
"व्मिङ्ञथथत फथती, बूकम्ऩ प्रङ्झतयोधी बिन ङ्झनभायण, हाम्रो अङ्झबमान"

१) अङ्झत-ङ्जिऩङ्ङ आङ्झथक
य अिथथा बएका ऩङ्चयिायहरुको फसोिास गने घयको छाना पङ्टसको बएभा त्मथता घयहरुको पङ्टसको छाना
नगयऩाङ्झरकारे प्रङ्झतथथाऩन गयी व्मिथथाऩन गने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने छ ।
२) याङ्जष्डम र्हयी ङ्जिकास नीङ्झतराई अिरम्फन गयी व्मङ्ञक्त /सभङ्टदामको अग्रसयताभा नभूना फथती ङ्जिकासको कामयक्रभ सिारन गये
गयाएभा त्मथतो कामयराई प्रोत्साङ्जहत गनय प्राङ्जिङ्झधक तथा बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्झनभायणभा सहमोग त

था रगानी गने नीङ्झत अिरम्फन

गङ्चयनेछ।

ङ्ट न्दा अगाङ्झड ङ्झनभायण बएका घयहरुराई बिन ङ्झनभायण भाऩदण्डभा उल्रेख बएको व्मिथथा अनङ्टसाय
३) बिन ङ्झनभायण भाऩदण्ड रागङ्ट हङ्टनब
घय अङ्झबरेखीकयण कामय अङ्झबमानको रुऩभा सिारन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
४) सॊ घीम, प्रदे र् तथा नगयथतयीम सडकभा जो ङ्झडएका जग्गा घयघडेयीका राङ्झग ङ्जकत्ताकाट गयी ङ्जकनिेच गदाय त्मथता सडकहरुसॉग
जोङ्झडएको जग्गा य सो दे ङ्ञख ३०० ङ्झभटयको दूयीसम्भ १९०.७८ िगय ङ्झभटय (६ आना) बन्दा घटी ङ्जकत्ताकाट गयी ङ्जकनिेच गनय
योक रगाइने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ । तय

६ आना फयाफयका ऺेत्र ङ्झभरान गनय ङ्जकत्ता जोङ्झड

योङ्जकएको भाङ्झनने छै न तय ङ्छदने सॉङ्झधमायको फाॉकी यहने जग्गा ६ आना बन्दा कभ हङ्टन ङ्ट हङ्टनेछैन ।

५) नगयऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनभायण गयी ङ्झनजी

एको सॉङ्झधमायसॉग ङ्झरनङ्छदन

, साभङ्टदाङ्जमक रगामतका सफै ङ्जकङ्झसभका बिन ङ्झनभायणका राङ्झग बिन ङ्झनभायण

आचायसॊ ङ्जहताराई ऩूण य ऩारना गयी गयाई बूकम्ऩ प्र ङ्झतयोधी बिन ङ्झनभायण गने गयाउने नीङ्झत

कडाईका साथ ऩारना गने गयाइने

छ।
६) ताङ्झरभप्राप्त काङ्झरगढहरुफाट भात्र घय ङ्झनभायण गनय गयाउन काङ्झरगढ ताङ्झरभ सिारन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
७) घय ङ्झनभायण गदाय अङ्झनमङ्ञन्त्रत रुऩरे ऩहाड खाने प्रिृङ्झतराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।
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८) घय ङ्झन भायण गदाय अङ्झनिामय रुऩभा नक्साऩास गनङ्टऩ
य ने छ। जङ्झभनको फनौट अनङ्टसाय नै घय ङ्झनभायण गनेराई घयनक्सा ऩास गदाय
१५% दथतङ्टय छङ्ट ट ङ्छदने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
९) याजभागयको दामाॉफामाॉ घडेयी खाने कामयराई बिन ङ्झनभायण भाऩदण्डसॉग आफद्च गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

१०) कङ्टनै ऩङ्झन ङ्झनजी तथा साियजङ्झनक बिनहरुको ङ्झनभायण गदाय िडा कामायरमभा अङ्झनिामय रुऩभा िडाफाट ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩने नीङ्झत
ङ्झरइनेछ।

६. ऩमयटन प्रिद्चयन तथा सॊ थकृङ्झत नीङ्झत
"हाम्रो सॊ थकाय: ऩाहङ्टनाको सत्काय"

१) नगय ऺेत्रको धाङ्झभक
य , ऐङ्झतहाङ्झसक, साॉथकृङ्झतक, कृङ्जष, ङ्ञचमा, र्ैङ्ञऺक ऩमायऩमयटनको सभग्र ङ्जिकास गनय ऩमयटन व्मिसामसॉग आफद्च गने
नीङ्झत ङ्झरइनेछ।

२) रोऩोन्भङ्टख, सीभान्तकृत, आङ्छदिासी जनजाङ्झत तथा ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतको सॉथकृङ्झत ऩयम्ऩयाराई सॊ यऺण सम्िद्चयन गदै ऩमयटन प्रिद्चयन
गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
३) नगयङ्झबत्रका ऩमयटकीम गन्तव्म

थथरहरुभा सहज ऩहङ्टॉचको अिथथा

ङ्झसजयना गने य त्मथता ऺेत्रहरुको व्मिङ्ञथथत ङ्जिकास य

व्मिथथाऩन गङ्चयनेछ। साथै नगयऩाङ्झरकाराई सियकारीन ऩमयटकीम गन्तव्म थथर

(Touristic Land for All Seasons) का रुऩभा

ङ्जिकास गदै रङ्झगनेछ।
४) ऩमयटन उद्यभ, साहङ्झसक खेर ऩमयटन ङ्जिकास गनयका राङ्झग रगानीभैत्री िाताियणको ङ्झसजयना गङ्चयने छ।

५) नगय कृङ्जष ऩमयटन , ङ्ञचमा ऩमयटन, खेरकूद ऩमयटन, धाङ्झभक
य ऩमयटन, र्ैङ्ञऺक ऩमयटन, ऩमायऩमयटनको सम्बािना खोजी तथा ङ्जिकास गदै
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाराई ऩमयटकहरुको प्रथथान केन्िको रुऩफाट गन्तव्म थथानको रुऩभा ङ्जिकास गङ्चयनेछ ।

६) ऩमयटकहरुराई रङ्ञऺत गयी खाद्यऩदाथयभा ङ्जिङ्जिधीकयण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

७) ऩैदर भागय (Trek, Hike), साइकर भागय (Mountain-Bike) तथा ऩमयटनको सम्बाव्मता अध्ममन गयी व्मिङ्ञथथत कामायन्िमनको
मोजना थारनी गङ्चयनेछ ।

८) सम्बािना, सहजता य ऩहङ्टॉचताका आधायभा होभ थटे प्माकेज सिारन गने गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

९) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको होटर व्मिसामराई व्मिङ्ञथथत गयी ऩमयटक प्माकेज कामयक्रभ सिारन गनय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

१०) िन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत तथा िन कामायर मको सहकामयभा िनफाङ्जटकाराई साभङ्टदाङ्जमक फनबोज थथरको रुऩभा ङ्जिकास गने नी ङ्झत
अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
११) ऩमयटकीम थथर िडा नॊ . १ को भाङ्झथल्रो गोखे थङ्टम्के को रोऩोन्भङ्टख हािे (Red Panda) सॊ यऺण साथै ऩमाय- ऩमयटनको ङ्जिकास गने
नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

१२) नेऩारकै १०० िटा घङ्टम्नै ऩने ऩमयटङ्जकम गन्तब्मभा ऩनय सपर कन्माभ ङ्जपक्कर

श्रीअन्तङ्ट सङ्जकयटराई नभूना ऩमयटकीम गन्तव्म

थथरका रुऩभा ङ्जिकास गनयका राङ्झग सॊ घीम , प्रदे र् सयकाय य थथानीम तहको साझेदायीभा थऩ ऩमयटन

ऩूिायधाय ङ्जिकास गने य

आगन्तङ्टक ऩमयटकहरुको फसाईराई रम्ब्माउने य व्मिङ्ञथथत फनाउने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।
१३) सूमोदम नगयऩाङ्झरका िडा नॊ . १० भा अिङ्ञथथत एङ्झतहाङ्झसक

२०० फषय ऩङ्टयानो श्री

गन्तब्मको रुऩभा ङ्जिकास गङ्चयने छ ।
१४) असर ऩमयटन अभ्मास

पेन्सोङ्ग गङ्टम्फाराई आकषयक ऩमयटकी म

(Good Tourism Practice) को भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य कामायन्िमन गनय ऺ

भता ङ्झफकासको राङ्झग

कामय

गङ्चयनेछ।
१५) होभ थटे

(घयफास) को थथानीम थतयभा आचायसॊ ङ्जहता ङ्झनभायण गयी गयाई थथानी

म उत्ऩादनसॉग आिद्च गने गयाउने नीङ्झत

ङ्झरइनेछ।

१६) मस नगयङ्झबत्र यहेका सफै सभङ्टदामको बाषा , करा, सॊ थकाय, सॊ थकृङ्झत, ऐङ्झतहाङ्झसक धाङ्झभक
य थथरहरुको सॊ यऺण , प्रिद्चयन य ङ्जिकास गने
कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
१७) ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभक
य तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भठ , भङ्ञन्दय, गङ्टम्फा, ङ्जिहायको सॊ यऺण तथा उऩमोगराई सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रको आमआजयन सॉग
अन्तय सम्फङ्ञन्धत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१८) ऩाहङ्टनाहरुको सङ्टङ्जिधाको ङ्झनङ्ञम्त नगयङ्झबत्र यहेका सफै होभ थटे

, होटर य साियजङ्झनक सिायी साधनहरु राई सूचीकृत गयी सफै

आिश्मक ङ्जिषमहरुभा सहजता प्रदान गनय अनराइन फङ्टङ्जकङ

(Online Booking) का राङ्झग ङ्झफऻ हरुसॉग छरपर गयी अगाडी

फढाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।

१९) जैङ्जिक य साॊथकृङ्झतक ङ्जिङ्जिधता एिभ् प्राकृङ्झतक सौन्दमयको अिरोकन य ऩमयटकहरुको सॊ ख्मा व्माऩक रुऩभा फढाउन सूमोदम
नगयऩाङ्झरकाको गन्तव्मथथरहरुको खोजी, ङ्जिकास य सम्िद्चयन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
२०) ऩमयटकीम नगयी सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र यहेका ऩमयटकीम ऺेत्रराई याङ्जष्डम तथा अन्त
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ऩमयटन सम्फन्धी डकङ्टभेन्िी ङ्झनभायण गङ्चयनेछ।

२१) नगय ऺेत्रङ्झबत्र याङ्जष्डम अन्तयाङ्जष्डम थतयको होटर

यायङ्जष्डम रुऩभा ऩङ्चयङ्ञचत गयाउन

, अन्म व्मिसाम थथाऩ ना तथा सॊ चारन गनय साियजङ्झनक साझेदायी मा ठू रा

रगानीकताय आकङ्जषत
य गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
२२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाराई चरङ्ञचत्र छामाङ्कन थथरको रुऩभा ङ्जिकास गनय आिश्मक ङ्झनङ्झत अफरम्फन गङ्चयनेछ।
२३) नगय ऺेत्र ङ्झबत्र थऩ िनबोज थथरहरुको ऩङ्जहचान गयी ङ्जिकास गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
२४) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेको खोराहरुराई प्राथङ्झभकताको आधायभा फाॉध िा अन्म व्मिथथा गयी सयोिय ङ्झनभायण गयी फहङ्टउऩमोगी
फनाउदै रङ्झगने छ ।

७. कृङ्जष तथा ऩर्ङ्टऩॊछी ङ्जिकास सम्फन्धी नीङ्झत

"व्मािसाङ्जमक ऩर्ङ्टऩॊऺी य कृङ्जष: नगयिासीको सभृङ्जद्च"
कृङ्जष

१) नगयथतङ्चयम कृषक प्रोपाइर तमाय गनयका राङ्झग ङ्जकसानहरुको सूचीकयण एिॊ कृषक ऩङ्चयचमऩत्रराई कामायन्िमन गङ्चयनेछ।

२) थथानीम साना स्रोतको ङ्झसचाईँ आमोजना तथा आकार्ेऩानीराई प्रङ्जिङ्झधमङ्टक्त ङ्झसचाईँ प्रणारीभा रुऩान्तयण गदै कृङ्जष मोग्म जङ्झभनराई
ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।

३) एक िडा एक कृङ्जष प्राङ्जिङ्झधक कामयक्रभराई व्मािसाङ्जमक कृषकहरुको सभूह य सहकायीभा आिद्च गयी क्रभर्् ङ्जिथताय गने नीङ्झत
अिरम्फन गङ्चयनेछ।

४) सूमोदम नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩाङ्छदत ङ्झनमायतमोग्म कृङ्जष उऩजको फजाय ब्मिथथाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
५) प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष उत्ऩादनको राङ्झग ङ्झफक्री थथरको ङ्झनभायण गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ।
६) ङ्ञचमा ऺेत्रको सभग्र ङ्ञथथङ्झतको ब्मिथथाऩनको राङ्झग

सयोकायिाराहरु सङ्ञम्भङ्झरत ङ्ञचमा हेल्ऩ डेक्सको थथाऩना गयी सिरान गने

नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
७)

गङ्टणथतङ्चयम ङ्ञचमा उत्ऩादन य प्रर्ोधनको राङ्झग ङ्ञचमा उद्योगहरु सॉगको साझेदायीभा प्राङ्झफङ्झधक दऺता सङ्जहतको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺक
ब्मिथथा गनय ऩहर गङ्चयनेछ।

८) कृङ्जषभा या सामङ्झनक ऩदाथयको प्रमोगराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै या

सामङ्झनक ङ्जिषाङ्छद भङ्टक्त नगय तथा प्राङ्कगाङ्चय

क नगय ङ्झनभायण गनय

कामयमोजना सङ्जहत ङ्झफकल्ऩ भा प्राङ्गाङ्चयक प्रमोगको प्राङ्जि ङ्झधक ङ्झसऩ ताङ्झरभ, साभाग्री य प्राङ्जिङ्झधको हथतान्तयण , भाटो ऩयी ऺण य
उऩचाय जथता कामयक्रभ भापयत प्रदे र् य सॊ घीम सयकाय सॉग सभन्िम य सहकामय गदै प्राङ्गाङ्चयक प्रिधयन कामयक्रभ सिारन गने
नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

९) कृषकहरुराई सभूह सहकायीभा आिद्च गयी कृषक ऩाठर्ारा सिारन गने गयाउने ब्मिथथा गङ्चयनेछ ।
१०) प्राङ्गाङ्चयक प्रभाङ्ञण त हङ्टने क्र भभा यहेका सभूह , उद्योग तथा सहकायीराई आिश्मक सेिा तथा सङ्टङ्झफधा प्रदान गनय आिश्मक
सम्फन्िम य ऩहर गङ्चयनेछ।

११) एक िडा एक कृङ्जष प्राङ्जिङ्झधक कामयक्रभराई व्मिसाङ्जमक कृषकहरुको सभूह य सहकायीभा आिद्च गयी क्रभर्् ङ्झफथताय गने ङ्झनङ्झत
अिरम्फन गङ्चयनेछ।

१२) कृङ्जष उऩज सॊ करन केन्ि , कृङ्जष थोक फजाय तथा कृङ्जष उत्ऩादनको

Buffer Stock Operation सयोकायिाराहरुको सहमोगभा

ङ्झनभायण तथा सिारन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

१३) ङ्ञचमा खेतीभा प्रदे र् तथा सॊ घीम सयकाय य सयोकायिारा हरुको सभन्िमभा भूल्म श्रृॊखराभा आधाङ्चयत प्रिद्चयन गने नीङ्झत अिरम्फन
गङ्चयनेछ।
"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१४) कपी खेतीको ङ्झनङ्ञम्त सम्बाव्मता अध्ममन गयी कपी खेतीभा राग्ने कृषकहरुराई प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।

१५) नगयऩाङ्झरकाको नगदे फारीको रुऩभा उत्ऩादनको सम्बािना फोकेको अरैं ची, अदङ्टिाको उत्ऩादन, प्रर्ोधन य फजाय प्रिद्चयन गने
नीङ्झत यहनेछ।

१६) ईराभकै रोऩ हङ्टदै गइयहेको ऩङ्टत्का सॊ यऺण, भौयी य भहको उत्ऩादनभा जोड ङ्छदन ङ्जिर्ेष कामयक्रभ ल्माइनेछ ।
१७) कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा चाक्राफन्दी तथा गह्रा सङ्टधाय कामयक्रभ सॊ चारन गनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
१८) कृङ्जष, ऩर्ङ्टऩऺी तथा प्राङ्जिङ्झधक ङ्जिद्यारमको सम्बािना अध्ममन गङ्चयनेछ ।

ॉ ी अनङ्टदान य ऋणभा
१९) सहकायी िा सभूह भापयत कृङ्जष तथा ऩर्ङ्टजन्म उद्योग ङ्झनभायणभा सहमोग, कजाय प्रफाहभा सयरीकयण, ङ्झफउ ऩूज
ब्माज अनङ्टदान जथता प्रोत्साहन कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
२०) नगयकामयऩाङ्झरकाद्वाया जायी

गङ्चयएको ङ्ञचमाको गङ्टणथतयीम उत्ऩादन भाऩदण्ड कामयङ्जिङ्झध

गङ्चयनेछ।
२१) अन्तयायङ्जष्डम भाऩदण्ड कामभ गदै याङ्जष्डम-

अन्तयायङ्जष्डम ङ्ञचमा ग्राहक हरुद्वाया अऩेऺाकृत

२०७५ राई ऩूणरु
य ऩरे कामाय न्िमन
गङ्टणथतयको ङ्ञचमा उत्ऩादनका राङ्झग

उद्यभीहरुराई प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

२२) ङ्ञचमा कृषक तथा साना उद्यभीहरुराई न्मून ब्माज दयभा ऋण उऩरब्ध गयाउन ऩहर गङ्चयनेछ ।
२३) अथोडक्स ङ्ञचमाको याजधानी भाङ्झनएको नगयऩाङ्झरका राई ङ्ञचमाको ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रदर्यन थथर, अध्ममन थथर, ङ्ञचमाको उङ्ङत य भौङ्झरक
ङ्झफरुिा उत्ऩादन य अनङ्टसन्धान केन्िको रुऩभा ङ्झफकास गङ्चयने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

२४) नगयऺेत्रभा उत्ऩादन हङ्टने ङ्ञचमाराई अन्तयायङ्जष्डम थतय भा ङ्जिङ्ञर्ष्ट, भौङ्झरक तथा नभू ना िाण्डको रुऩभा थथाङ्जऩत गनयका राङ्झग तमायी
अथोडक्स ङ्ञचमाको ऩूिायधायको ङ्झफकास गदै अक्सन फजायको राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

२५) तमायी ङ्ञचमाको आन्तङ्चयक य फाह्य फजायको सम्बाब्मता अध्ममन गनय कामयक्रभहरु सिारन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
२६) खाद्याङ्ङ उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबयतायका रागी खाद्याङ्ङ उत्ऩादनभा प्रोत्साहन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

२७) कृङ्जषभा मूिाराई आकङ्जषत
य गनय ङ्जिङ्झबङ्ङ मूिा रङ्ञऺत ताङ्झरभ तथा व्मिसाङ्जमकीकयण गने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।
२८) ङ्जकसानहरुराई प्रङ्जिङ्झधभैत्री फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ साथै कृङ्जष सम्फाद

कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।

२९) कृषकराई उद्यभी य कृङ्जषराई उद्योगको रुऩभा ङ्जिकास गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
३०) नगयथतयीम एक कृङ्जष ऩाकयको ङ्झनभायण गनय अध्ममन गङ्चयनेछ।

३१) तयकायी, खाद्यिारी तथा ऩर्ङ्टऩॊछी ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान गयी प्रधानभन्त्री आधङ्टङ्झनक कृङ्जष ऩङ्चयमोजना अन्तगयत
जोन ऺेत्र ङ्जिकास कामयक्रभहरु सिारन गनय ऩहर गङ्चयनेछ।

ऩकेट, ब्रक तथा

३२) दूग्धजन्म उत्ऩादनको सॊ थथागत ङ्जिकासका राङ्झग आधङ्टङ्झनक डेयी एिॊ डेयी प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास गयी दूग्ध जन्म उत्ऩादनभा ङ्जिङ्जिधता
एिॊ प्रिद्चयन गङ्चयनेछ।

३३) जङ्झडफङ्टटी खेतीतपय कृषकहरुराई आकङ्जषत
य गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।

३४) कृङ्जष उत्ऩादनहरुभा बौगोङ्झरक सूचक कामभ गनयका राङ्झग प्रदे र् तथा सॊ घीम सयकायसॉग सभन्िम गङ्चयनेछ ।

३५) कृषक उद्यभी व्मािसाङ्जमक प्रोत्साहन ऩङ्टयथकायको व्मिथथा गयी िाङ्जषक
य रुऩभा तीन जना सपर कृषक य तीन जना सपर
उद्यभीहरुराई ऩङ्टयथकृत गदै रै जाने कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा गङ्चयनेछ।

३६) जरिामङ्ट तथा बूगोरको आधायभा ऩूष्ऩ व्मिसामको प्रिद्चयन तथा हाइङ्जव्रड फीउहरुको उत्ऩादन गनय अध्ममन गङ्चयनेछ ।
३७) नगय ऺेत्रङ्झबत्र उत्ऩादन हङ्टने ङ्झनमायतमोग्म तयकायी िा अन्म फारीहरुभा प्राङ्झफङ्झधक तथा उत्ऩादन प्रिधयन कामय सिरान गङ्चयनेछ ।
३८) प्रदे र् सयकायको एक ऩाङ्झरका एक परपूर नसययी कामयक्रभ अन्तगयत कागती खेतीराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

३९) साियजङ्झनक जग्गा, साभूदाङ्जमक िन य ङ्झनजी िनभा सभेत परपूर तथा िन्मजन्तङ्टरे भन ऩयाउ ने िारी रगाई िन्मजन्तङ्ट य भानि
फीचको द्वन्द व्मिथथाऩनको कामयक्रभ गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

४०) आधङ्टङ्झनक कृङ्जष प्र णारी अन्तगयत जैङ्जिक खेतीराई व्मािसामी कयण गनय तथा उत्ऩादनभा िृङ्जद्च ल्माउन ङ्ञज

.आई. ऩाइऩ याखेय

फनाइने ताऩभान अनङ्टकू ङ्झरत अत्माधङ्टङ्झनक हाइटे क हङ्चयतगृह प्रङ्जिङ्झध ङ्झबत्र्माउन सयोकायिाराहरुसॉग सभन्िम गयी सिारन गने नीङ्झत
यहनेछ ।

४१) ङ्झसताके तथा कन्मा च्माउभा आमात प्रङ्झतथथाऩन गयी ङ्झनमायतमोग्म फनाइनेछ ।
"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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४२) परपूरको नसययी केन्ि थथाऩना गने नीङ्झत यहनेछ ।

ॉ ङ्ट ोरा य ङ्झसङ्जद्चखोराभा िाउट भाछा ऩारनका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।
४३) भैमख

४४) कृङ्जष ऺेत्रभा हङ्टने जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गनय कृङ्जष फीभाराई बयऩदो रुऩभा कामायन्िमन गने गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

४५) कृङ्जष तथा ऩर्ङ्टऩॊछी ऩारनराई ब्मिसाङ्जमकीकयण गनय प्रङ्झफङ्झध य माङ्ञन्त्रकीकयणको राङ्झग सयोकायिारासॉग सम्फन्िम गयी कामयक्रभ
सिारन गने ङ्झनङ्झत ङ्झरइनेछ ।

४६) भूल्म श्रृङ्खराभा आधाङ्चयत यहेय कृङ्जष उऩज उत्ऩादनभा अनङ्टसन्धान कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
४७) रङ्ञऺत सभूदाम थतयीम एक घय एक कये साफायी कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
ङ्झसॉचाई
१) सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका उऩमङ्टक्त थथानभा सूमोदम नगयऩाङ्झरका य साना ङ्झसचाईको ऺेत्रभा कामय गने सयोकायिारा तथा दातृ
ङ्झनकामहरुफीच सभन्िम य सहकामय गयी साना ङ्झसॊचाई कामयक्रभ (SIP) राई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

२) कृङ्जष उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्रभा ङ्झसॉचाईको प्रङ्जिङ्झध सङ्जहतको व्मिथथा गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

३) ङ्जिथतृत ऩङ्चयमोजना प्रथताि (DPR) बएका ङ्झसॉचाई ऩङ्चयमोजनाराई प्राथङ्झभकता क्रभभा याख्ने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
४) आकार्ेऩानी सॊ करन गनय बण्डाय ङ्झनभायण गयी ङ्झसॉचाई व्मिथथाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

५) खेतीमोग्म जङ्झभनराई साना , भझौरा तथा ठू रा ङ्झसॉचाई मोजना अन्तगयत ऩङ्जहचान गयी ङ्झसॉचाई

मोजनाको प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड

फढाइनेछ।

६) ऩङ्टयानो नहय तथा कङ्टरोहरुराई व्मिङ्ञथथत गने य भङ्टहान सॊ यऺणको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
ऩर्ङ्टऩॊऺी
१) ऩर्ङ्टऩारन व्मिसाम प्रिद्चयन गनय ऩर्ङ्ट ल्माफ तथा हङ्ञथऩटरको राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

२) व्मािसाङ्जमक िोइरय कङ्टखङ्टयाऩारन सम्फन्धी प्राङ्जिङ्झधक ताङ्झरभ तथा ग्राङ्झभण कङ्टखङ्टया सॊ यऺण गने नीङ्झत यहनेछ ।

३) फॊ गयङ्ट ऩारन व्मिसामराई प्रिद्चयन गनय व्मािसाङ्जमक फॊ गयङ्ट ऩारन य खोय ब्मिथथािन ताङ्झरभ तथा प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
४) रोऩ हङ्टॉदै गइयहेको बेडाऩारन व्मिसामराई सॊ यऺण गनय आिश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

५) फाख्राऩारन व्मिसामराई व्मिसाङ्जमकीकयण गनय तारीभ, उङ्ङत नश्ल ङ्जिकास तथा प्रिद्चयनको कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।
६) गङ्टणथतयीम ऩर्ङ्ट आहाया उत्ऩादनको रागी उङ्ङत घाॉसहरुको ब्मिथथाऩन तथा घाॉस नसययी थथाऩना गङ्चय सिारन गङ्चयनेछ ।
७) ऩर्ङ्टऩॊऺी ऩारनराई आमभूरक तथा सम्भाङ्झनत ऩेर्ाको रुऩभा ङ्जिकास गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
८) ङ्झनिायहभङ्टखी ऩर्ङ्टऩॊऺी ऩारनराई व्मिसामको रुऩभा ङ्जिकास गने गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
९) व्मािसाङ्जमक ऩर्ङ्टऩॊऺी ऩारन य त्मसको स्रोत ङ्जिकास तथा सॊ यऺण

सेिा तथा फजाय व्मिथथाऩनभा ङ्झनजी सभङ्टदाम तथा सहकायी

ऺेत्रराई सॊ रग्न गयाउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१०) उऩमङ्टक्त थथान खोजी ऩर्ङ्ट हाटफजाय सिारनको सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।
११) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाराई गाईको स्रोत केन्िको रुऩभा ङ्जिकास गने

उङ्ङत नश्ल (सेक्सड ङ्झसभोन) को ब्मिथथाऩन

साथै मोजना

ङ्झनभायण गयी कामायन्िमन गङ्चयनेछ ।

१२) दूधको उत्ऩादनराई हारको अिथथाफाट उल्रेख्म रुऩभा फृङ्जद्च गने य फजाय प्रिद्चयन गनय ङ्जिङ्झबङ्ङ कामयक्रभहरु सॊ चारन गने नीङ्झत
ङ्झरइनेछ।
१३) दूध उत्ऩादनभा ङ्जिङ्जिधीकयण गयी व्मािसाङ्जमक उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१४) ऩर्ङ्ट िधर्ारा थथाऩना य सॊ चारन ङ्झनजी / साियजङ्झनक साझेदायीभा गनय गयाउन आिश्मक ऩूिायधायको ङ्जिकासभा सहमोग उऩरब्ध
गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१५) गोठ तथा खोयहरुको सङ्टधाय , गोठे भरको सॊ यऺण गने , कम्ऩोष्ट भर फनाउने , र्ीऩ तथा प्रङ्जिङ्झध सम्फन्धी ताङ्झरभ तथा सचे
कामयक्रभ य प्राङ्जिङ्झधक सेिा िडा-िडाभा ऩङ्टमायउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१६) एक िडा एक ऩर्ङ्ट थिाथ्म कामयकतायराई ऩर्ङ्टऩॊऺी ऩारन सभूह / सहकायीसॉग आिद्च गयी सङ्टरब भूल्मभा सेिा उऩरब्ध गयाउने
नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१७) ऩर्ङ्टऩारनभा हङ्टने जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गनय ऩर्ङ्ट फीभाराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

१८) ऩर्ङ्टऩॊऺी ऩारनराई उद्योग य सहकायी एिॊ सभूहहरुराई उद्योगी फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१९) एक घय एक उङ्ङत भाउ गाई ऩारन गनय प्रोत्साहन गने नीङ्झत यहनेछ ।
८. सहकायी, गङ्चयफी न्मूनीकयण तथा उद्यभर्ीरताको ङ्जिकास सम्फन्धी नीङ्झत
"सहकायी: ङ्छदगो ङ्जिकासको आधाय"
सहकायी, गङ्चयफी न्मूनीकयण तथा उद्यभर्ीरता
१) सहकायी िा सभूह भापयत एक िडा एक असर अभ्मासभा ङ्ञचमा उद्योग थथाऩना गनय प्रोत्साहन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
२) सहकायी सॊ थथाहरु भापयत कृङ्जष उऩज सॊ करन तथा हाटफजाय व्मिथथाऩन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
३) आिश्मकताको आधायभा िडाथतयीम एक ङ्झफषमगत सहकायी य नगय

थतयीम सहकायी सॊ थथा ङ्झनभायण गनय प्रोत्साहन ग

ने ङ्झनङ्झत

अिरम्फन गङ्चयनेछ।
४) सहकायी सॊ थथाहरुको ङ्झनमभन अनङ्टगभन गयी कायफाही, खाये जी तथा एकीकयण गने ङ्झनङ्झत ङ्झरइनेछ ।
५) रङ्ञऺत िगयका कामयक्रभहरु सॊ चारन गदाय आङ्झथक
य ङ्जिकास य गङ्चयफी न्मूनीकयणभा केङ्ञन्ित ढॊ गरे सॊ चारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
६) सहकायीको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्च तथा व्मिथथाऩनको राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ आिश्मक ताङ्झरभको व्मिथथा गङ्चयनेछ ।

७) सहकायीभा आिद्च ङ्जकसानहरुराई साझेदायीभा अिरोकन भ्रभण गयाई अनङ्टबिको आदान प्रदान गङ्चयने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
ॉ ी ङ्झनभायणभा जोड
८) नगय ऺेत्रभा यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ सभूहहरुराई सहकाङ्चयताको भाध्मभफाट र्हयी गङ्चयफी न्मूनीकयण एिॊ साभाङ्ञजक ऩूज
ङ्छदइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
९) सॊ चारनभा यहेका सहकायीहरुको ऺभता ङ्जिकास तथा सॊ थथागत सङ्टदृढीकयण गने गयाउने तपय प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१०) सफै टोर फथती भा यहेका फेयोजगाय तथा न्मून आम बएका व्मङ्ञक्तहरुराई उत्ऩादक सहकायीसॉग आिद्च गयी थियोजगायभङ्टरक
व्मिसाम सिारन गनय प्रेङ्चयत गने तथा उद्यभर्ीरता सहज गनय आिश्मक नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

११) उत्ऩादनभूरक सहकायीराई थियोजगाय कामयक्रभ अन्तगयत सॊ चारन गने गयी कृङ्जष

, ऩर्ङ्ट-ऩॊऺीऩारन, घये र ङ्ट तथा कङ्टटीय उद्योग

कारीगढी य सीऩ अङ्झबिृङ्जद्चका कामयक्रभ सॊ चारन गनय गयाउन प्राथङ्झभकता ङ्छदने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१२) दङ्टई िा दङ्टईबन्दा फढी सहकायीहरुरे एक आऩसभा सम्झौता गयी योजगायी ङ्झसजयना गने भझौरा तथा ठू रा उद्योग व्मिसाम
सॊ चारन गनय प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१३) सहकायी सॊ थथाहरुको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्च गने तथा प्रङ्जिङ्झधभैत्री व्मिथथाऩनराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१४) रघङ्ट-उद्यभ ङ्जिकास कामयक्रभको भाध्मभफाट गङ्चयफी न्मूनीकयण गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
ॉ ीको
१५) उद्यभ गनय चाहने तय ऩूज

अबािभा उद्यभ सॊ चारन गनय नसकेका

सयकाय य अन्म सयोकायिारहरुसॉग सम्फन्िम य सहकामय

व्मङ्ञक्त, सभूह य सहकायीहरुराई प्रदे र् सयकाय , सॊ घीम

ॉ ी अनङ्टदान
गयी फीउ ऩूज

, व्मिसाङ्जमक अनङ्टदान , ताङ्झरभ प्रङ्झफङ्झध

हथतान्तयण जथता अन्म कामयक्रभहरु सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१६) गङ्चयफी ङ्झन िायण सम्फन्धी थथानीम नीङ्झत तथा ऩङ्जहचानको भाऩदण्ड तमाय गयी ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्मका ऩाॉच थतम्ब य सत्र रक्ष्महरु
प्राप्त गनय सक्ने कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।

१७) िैदेङ्ञर्क योजगायीफाट पङ्जकय एका कङ्टनै सीऩ , प्रङ्जिङ्झध ङ्झसकेका व्मङ्ञक्तहरुराई व्मिसामी फनाउने कामयक्र भहरु सिा रन गने नीङ्झत
यहनेछ।

१८) सिारनभा यहेका रघङ्ट, घये र ङ्ट उद्यभीहरुराई उऩमङ्टक्त प्रङ्झफङ्झध हथतान्तयण गयी प्रङ्झफङ्झध भैत्री फनाइने छ ।

१९) व्मिसाङ्जमक व्मङ्ञक्त, सभूह तथा सहकायीफाट सिाङ्झर त रघङ्ट , घये र ङ्ट तथा साना उद्योग हरुफाट उत्ऩाङ्छद त िथतङ्ट तथा कृङ्जषजन्म
उऩजहरुको प्रदर्यनी एफॊ फजायीकयणको राङ्झग कोर्ेरी घयको थथाऩना य सिरान गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
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२०) सयकायी, गैह्रसयकायी, ङ्झनजी, साभङ्टदाङ्जमक तथा सयकायी कामायरमभापयत योजगायी भूरक, गङ्चयफी ङ्झनिायण उन्भङ्टख , ङ्छदगो य पयाङ्जकरो
आङ्झथक
य िृङ्जद्च हाङ्झसर गनय ऻान , सीऩ य चेतनारे ऩूण य सचेत य उत्ऩादनर्ीर नगयफासीको ऩङ्चय

कल्ऩना सङ्जहत सूमोदम एकीकृत

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकास कामयक्रभको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

२१) सहकायी सॊ थथाहरुराई एकीकृत सहकायी व्मिथथाऩन सूचना प्रणारी (COPOMIS) भा आफद्च गङ्चयनेछ ।
२२) मूिा उद्यभर्ीरता ङ्जिकास तथा औद्योङ्झगक जनर्ङ्ञक्त सीऩ ङ्जिकासको ङ्जिङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ तथा कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
२३) मूिा योजगाय तथा जनर्ङ्ञक्त ङ्जिकासको राङ्झग प्रदे र् सयकाय

, सॊ घीम सयकाय तथा सयोकायिाराहरुसॉग सभन्िम य सहकामयभा

कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ।

२४) मस नगय ङ्झबत्र सिारनभा यहेका रघङ्ट , घये र ङ्ट तथा साना उद्योगहरुफाट उत्ऩाङ्छद त फथतङ्ट य कृङ्जषजन्म उऩजहरुको प्रदर्यनी एफॊ
फजायीकयणका रागी कोर्ेरी घयको थथाऩना य सिारन गने नीती अिरम्फन गङ्चयनेछ।
२५) उद्यभर्ीरता ङ्जिकास तथा सीऩ ङ्जिकासका कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ बने ङ्जिगतभा सिाङ्झरत कामयक्रभहरुराई ऩङ्टनतायजगी
ताङ्झरभ तथा योजगायीसॉग जोड्ने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
२६) साना तथा रघङ्ट उद्यभ ङ्जिकासका ङ्झफङ्झबङ्ङ कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ।
९. उद्योग, िाङ्ञणज्म तथा फजाय व्मिथथाऩन नीङ्झत
"उद्योगको ङ्जिकास, थिच्छ व्माऩाय: उङ्ञचत भूल्म, गङ्टणथतयीम िथतङ्ट उऩबोक्ताको अङ्झधकाय"
उद्योग, िाङ्ञणज्म तथा फजाय व्मिथथाऩन

१) नगयङ्झबत्र सिारन बइयहेको सफै व्मिसामराई नगयभा सूचीकृत गङ्चयनेछ ।

२) नगयङ्झबत्र सॊ चाङ्झरत व्मिसामहरुराई सॊ गङ्छठत गनय व्मिसामजन्म सङ्टर्ासन य सॊ यऺण गनय नगयङ्झबत्रको व्मािसाङ्जमक सॊ घ
सॊ गठनहरुसॉग सहमोग य सहकामय गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
३) फैं क तथा ङ्जिङ्ञत्तम सॊ थथाहरुसॉग सभन्िम गयी आङ्झथक
य ङ्जिकासभा

ङ्जिषम ऺेत्रहरुभा

रगानीभैत्री िाताियण ङ्झनभाय ण गनय ऩहर

गङ्चयनेछ।

४) दर्जना बन्दा फढी भाङ्झनसराई योजगाय ङ्छदने गयी थथाऩना हङ्टने उद्योगहरु थथाऩना गने उद्योगसम्भ ऩङ्टग्ने सडक , ङ्जिद्यङ्टत, खानेऩानी
तथा सङ्टयऺा जथता आधायबूत ऩूिायधाय ङ्झनभायण गनय सहमोग गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

५) फीसजना बन्दा भाङ्झथको सॊ ख्माभा योजगाय ङ्छदने ऩमयटन उद्योगीहरुराई कयभा ङ्जिर्ेष छङ्ट ट ङ्छदने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
६) साना तथा रद्यङ्ट उद्योगहरुको थथाऩना तथा ङ्जिकासराई सहज ङ्जकङ्झसभरे थथाऩना गने तथा ङ्जित्तीम स्रोत सहज ढॊ गफाट उऩरब्ध
गने गयाउने कामयभा ऩहर गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
७) मस नगय ऺेत्रभा यहेको उद्योग हरुराई प्रोत्साहन गनय उत्ऩाङ्छदत िथतङ्ट तथा सेिाहरुको ङ्झनमायतभा सहङ्टङ्झरमत प्रदान गनय सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनकामभा य सयर फजायीकयणको राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।
८) िाङ्ञणज्म ऺेत्रराई सयर य सङ्टयङ्ञऺत फनाउन सयकायी तथा गैयसयकायी ऩऺ

, सयोकायिाराहरु, सम्फङ्ञन्धत अन्म व्मािसाङ्जमक

सॊ गठनहरुसॉग सहकामय गयी सथतो, सयर य सङ्टयङ्ञऺत आमात ङ्झनमायत गने नीङ्झत ङ्झनमभहरुको ङ्झनभायण गनय ऩहर गङ्चयनेछ ।
९) थिदे र्ी उद्योगहरुराई प्रोत्साहन गयी ङ्जिदे र्ी आमातराई कभ गदै रै जाने य ङ्झनमायतराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
१०) सहकायी भापयत ङ्ञचमा तथा अन्म कृङ्जष प्रर्ोधन उद्योग ङ्झनभायण गनय

फैं क तथा ङ्झफङ्ञत्तम सॊ थथासॉग आिश्मक सहमोग को रागी

सभन्िम गने नीङ्झत यहनेछ ।
११) मस नगय ऺेत्र ङ्झबत्रको फजायहरुराई थिथथ , सङ्टयङ्ञऺत य प्रङ्झतष्ऩधॉ फनाउन थथानीम सयोकायिारासॉग सहकामय गयी फजाय अनङ्टगभन
गदै रै जाने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१२) सहकायी उद्योगफाट उत्ऩाङ्छदत ङ्ञचज िथतङ्टको फजाय प्रिद्चयनको राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

१३) मस नगयङ्झबत्र उत्ऩादन बएको कृङ्जष उऩजहरुराई दीघयकारीन रुऩभा सङ्टयङ्ञऺत गयी व्मिसामी , कृषकहरुराई याहत य सङ्टयऺा प्रदान
गनयका राङ्झग एउटा र्ीत बण्डाय ङ्झनभायणको अध्ममन य ऩहर गङ्चयनेछ ।
१४) नगय उद्योग िाङ्ञणज्म सॊ घसॉग व्मािसाङ्जमक ङ्जिकास य प्रिद्चयनको राङ्झग सहकामय य सभन्िम गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
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गङ्चयनेछ।उद्योगफाट उत्ऩाङ्छदत

िथतङ्टको गङ्टणथतय ऩयीऺण गने तथा गङ्टणथतय ङ्जिकासका कामयक्रभहरु सिारन गनय ऩहर गङ्चयनेछ
१५) थथानीम थतयभा ऩाइने थथानीम

स्रोत साधन य कच्चा ऩदाथयभा आधाङ्चयत सीऩङ्जिकास कामयक्रभ तथा साना उद्योग थथाऩना

कामयक्रभराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने नीङ्झत यहनेछ ।
खानी तथा खङ्झनज ऩदाथय
१) खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊ यऺण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२) जथाबािी रुऩभा ढङ्टॊ गा, ङ्झगटी, फारङ्टिा, भाटो जथता खङ्झनजजन्म िथतङ्टको उत्खनन् गने कामयराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।
३) सूमोदम न.ऩा. िडा नॊ. ४, ६ य ८ भा यहेको बङ्झनएको ताभाखानीको सयोकायिारा ङ्झनकामसॉग सभन्िम गयी अध्ममन सङ्टरुिात गनय
ऩहर गङ्चयनेछ ।
१०. ङ्ञर्ऺा सम्फन्धी नीङ्झत
गङ्टणथतयीम प्राङ्जिङ्झधक य व्मािहाङ्चयक ङ्ञर्ऺा: नैङ्झतकिान य सऺभ जनर्ङ्ञक्त उत्ऩादन हाम्रो आकाॊऺ"ा

१) प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञर्ऺा तथा ङ्जिद्यारम ङ्ञर्ऺा , अनौऩचाङ्चयक ङ्ञर्ऺा , िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञर्ऺा (गङ्टरुकङ्टर, गङ्टम्फा आङ्छद ) ङ्झनयन्तय ङ्झसकाई तथा
ङ्जिर्ेष ङ्ञर्ऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, कामायन्िमन य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।
२) "सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको इच्छा: छोयी फङ्टहायीराई ङ्ञर्ऺा" बङ्ङे अङ्झबमानराई अगाङ्झड फढाइनेछ ।
३) र्ैङ्ञऺक त्माङ्क सङ्जहतको फ्रास ङ्चयऩोटयराई थथानीमकयण गङ्चयने छ। नगयङ्झबत्र MEMIS थथाऩना गङ्चयने छ।
४) प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास केन्िदे ङ्ञख कऺा ३ सम्भका फारफाङ्झरकाराई उ नीहरुको उभेय अनङ्टसायको िसाई व्मिथथाऩनको ऩूिायधाय
ङ्झनभायण गने नीङ्झत अिरम्िन गङ्चयने छ।

५) प्राङ्जिङ्झधक तथा व्मािसाङ्जमक ङ्ञर्ऺाको मोजना तजङ्टभ
य ा, सिारन तथा ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।
६) फाह्र भङ्जहना फाह्र कामयक्रभ सिारनराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

७) ङ्जिद्यारमको नक्साॊकन गदाय अनङ्टभङ्झत, थिीकृङ्झत तथा सभामोजन य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।
८) ङ्जिद्यारमहरुभा र्ैङ्ञऺक ऩूिायधाय ङ्झनभायण य भभयत सम्बाय गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
९) र्ैङ्ञऺक ऩयाभर्य सेिा सिारन य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।

१०) भाध्मङ्झभक तहसम्भको र्ैङ्ञऺक कामयक्रभको सभन्िम िा ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।
११) साियजङ्झनक थथर तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्या रमभा ऩङ्टथतकारम, िाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्ि सिारन, व्मिथथाऩन य ङ्झनमभन
गङ्चयनेछ ।

१२) फौङ्जद्चक रुऩभा अऩाॊगता बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झग

स्रोत कऺा सिारन गयी ऩठन -ऩाठनको व्मिथथा ङ्झभराइनेछ । ङ्जहॊसा

ऩीङ्झडत, फङ्जहथकृत पयक ऺभता बएका व्मङ्ञक्तहरुराई प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञर्ऺा ङ्छदने प्रिन्ध गङ्चयनेछ ।

१३) कऺा-१ दे ङ्ञख कऺा-८ सम्भ थथानीम ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टथतकको ङ्जिकास गयी ङ्ञचमा खेती सम्िन्धी ऩठन- ऩाठक गने नीङ्झत
अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१४) ङ्जिद्यारमहरुराई प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकासको थथरको रुऩभा व्मिङ्ञथथत गदै रङ्झगनेछ ।
१५) ङ्जपक्कर भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमराई नभूना ङ्जिद्यारमको रुऩभा अगाङ्झड फढाउने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

१६) ङ्जिद्यारमथतयदे ङ्ञख नै भानङ्झसक थिाथ्म, भनो-साभाङ्ञजक तथा साॉथकृङ्झतक ऻान प्रदान गने व्मिथथाका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।
१७) गङ्टठीद्वाया सिाङ्झरत ङ्जिद्यारमराई आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१८) ङ्ञर्ऺा ऺेत्रभा कामययत जनर्ङ्ञक्तको ऺभता ङ्जिकासका कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।
१९) ङ्झसकाई उऩरङ्ञब्ध िृङ्जद्च गने कामय अङ्ञघ फढाउनका राङ्झग केही याम्रो अभ्मास बएका ङ्जिद्यारम छनौट गयी

Whole Time Class

अिधायणाराई कामायन्िमनभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने छ ।

२०) नगय ङ्ञर्ऺा सङ्टधाय कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने छ ।
२१) ङ्ञर्ऺकहरुराई ङ्जिषमगत अध्ममन य सीऩहरुफीच प्रङ्झतथऩधाय गयाई ऩङ्टयथकायको व्मिथथा गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२२) नगयङ्झबत्र का ङ्जिद्यारमफाट SEE ऩयीऺाभा A+ ग्रेड ल्माई उत्तीणय हङ्टने ङ्जिद्याथॉहरुराई ङ्जिर्ेष ऩङ्टयथकायको व्मिथथा गङ्चयनेछ ।
२३) उत्कृष्ट आधायबूत य भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमहरुको ऩङ्जहचान गयी ऩङ्टयथकायको व्मिथथा गङ्चयनेछ ।

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना

२४) नगयङ्झबत्र यहेका थनातक तह सिाङ्झरत क्माम्ऩसको र्ैङ्ञऺक गङ्टणथतय िृङ्जद्च गनय साथै

ऩमयटन तथा होटर व्मिथथाऩन ङ्ञर्ऺा

ङ्झसकाईको राङ्झग आिश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।
२५) नगयङ्झबत्र ङ्जिद्यारम जाने उभेय सभूहको

िारिाङ्झरकाहरु ङ्जिद्यारम जान नसक्नङ्टको

कायणराई ऩङ्जहचान गयी आिश्मक सहमोग

उऩरब्ध गयाई ङ्जिद्यारम बनाय गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२६) नगय ऺेत्रभा यहेका ङ्झनजी

ङ्जिद्यारमहरूको ऩेर्ागत सॊ थथासॊ ग सहकामय गयी

ङ्जिऩङ्ङ फारफाङ्झरकाहरुराई सॊ थथागत ङ्जिद्यारमभा

ङ्झन:र्ङ्टल्क अध्ममन गने अिसय ङ्झसजयना गङ्चयनेछ ।
२७) सॊ थथागत ङ्जिद्यारमहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।
२८) MGML कऺा ङ्ञर्ऺण ङ्झसकाई गदै जाने नीङ्झत फनाई कामायन्िमन गङ्चयनेछ ।
२९) आधायबूत ङ्जिद्यारमसॉग सभाङ्जहत ब ई सिाङ्झरत फार ङ्जिकार् केन्िभध्मे छनोटभा ऩनय सपर बएका फार ङ्जिकार् केन्िराई
एकीकृत प्राथङ्झभक नभूना फार ङ्जिकास केन्िको रुऩभा सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

३०) सूमोदम नगयङ्झबत्र सिाङ्झरत आधायबूत तथा भा ध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम तहका ङ्ञर्ऺकहरुराई प्रत्मेक ङ्जिद्यारमफाट एकजना ऩने गयी
कम्प्मूटय ताङ्झरभको व्मिथथा गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
३१) सूमोदम नगय ऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम हरुभा थकाउट सिारन गनयका राङ्झग अनङ्टदान य कभको व्मिथथा गने
नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
३२) सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा जङ्टङ्झनमय ये डक्रस सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
३३) सूमोदम नगय ऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका आ धायबूत ङ्जिद्यारम हरुको र्ैङ्ञऺक गङ्टणथतय सङ्टधाय गनयका राङ्झग अनङ्टदा न यकभ उऩरब्ध
गयाइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
३४) भेमय ङ्ञर्ऺा सङ्टधाय कोष थथाऩना गयी ङ्जिद्यारमको बौङ्झतक, र्ैङ्ञऺक, ऩूिायधायको ङ्जिकास गने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।
३५) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा अध्ममन गने फारफाङ्झरकाहरुका अङ्झबबािकहरुरे उनीहरु अध्ममन गने ङ्जिद्यारमभा एक र्ैङ्ञऺक सत्रभा
कङ्ञम्तभा ४ ङ्छदन ङ्जिद्यारमभा अङ्झनिामय उऩथथीङ्झत बई

आफ्नो िारिाङ्झरकाको ङ्झसकाई सम्फन्धभा ऩृष्ठऩोषण ङ्झरने ङ्झनङ्झत ङ्झरईनेछ

साथै ङ्झफद्याथॉ अङ्झबबािक ऩङ्चयचमऩत्रको ब्मिथथाऩन गयी कामायन्िमन गङ्चयनेछ ।

३६) प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जिकास सम्िन्धी अङ्झबबािक ङ्ञर्ऺा कामयक्रभ सॊ चारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
३७) भातृबाषाहरुभा ऩठन-ऩाठन गयाउनको ङ्झनङ्ञम्त ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टथतकको ङ्जिकास गयी कामायन्िमन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
३८) प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास केन्ि सॊ चारनका राङ्झग न्मूनतभ भाऩदण्ड तोकी रागङ्ट गङ्चयने छ।

३९) ङ्जिद्यारम कऺा को अनङ्टऩातभा ङ्ञर्ऺकको दयिन्दी ङ्झभरान गङ्चयने छ। ङ्ञर्ऺकहरुको कामय सम्ऩादन य ङ्जिद्याथॉ सङख्माको अिथथा
हेयी ङ्ञर्ऺकहरुराई र्ैङ्ञऺक सत्र ङ्झभल्ने गयी आिङ्झधक सरुिा व्मिथथा रागू गङ्चयने य र्ैङ्ञऺक सत्रको ङ्झफचभा सरुिा गने कामयराई
ङ्झनरुसाङ्जहत गदै रङ्झगने छ।
४०) ङ्जिद्यारमको र्ैङ्ञऺ क गङ्टणथतय सङ्टधाय को राङ्झग प्रधा नाध्माऩकसॉग गङ्चयने कामयसम्ऩा दन कयायका सूचकराई व्मिङ्ञथथत गयी

रक्ष्म

उऩरब्धीको भाऩन गने प्रणारी अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
४१) ङ्जिङ्जिध कायणिर् ङ्जिद्यारम बनाय हङ्टन नसकेको तय ङ्झनजी रुऩभा अध्ममन गये को

व्मङ्ञक्तराई सम्फङ्ञन्धत िडाको ङ्जिद्यारमरे

ङ्झसपाङ्ञर्स गये को ङ्झनजको ऺभता य थतयको जाॉच ऩयीऺण गयी ङ्जिद्यारमरे भाऩदण्ड फनाई कऺा ८ सम्भ बनाय ऩयीऺा ङ्छदन ऩाउने
आिश्मक व्मिथथा गङ्चयनेछ।

४२) ङ्झनयऩेऺ गङ्चयिीको ये खाभङ्टङ्झन यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकायफाट अऩाङ्गता बएका नगयङ्झबत्र य फाङ्जहय गयी अङ्झधकतभ दयिन्दीको
बन्दा कभ जग्गा बएका न्मून आम बई

५% प्रङ्झतर्त

अङ्झनिामय ङ्ञर्ऺाका राङ्झग ऩाठ्यऩङ्टथतक य काऩीकरभ सभेतको जोहो गने नसक्ने अङ्झत

ङ्जिऩङ्ङ ङ्झसभान्तकृत १०% ङ्जिद्याथॉहरुराई सम्फङ्ञन्धत िडाको ङ्झसपाङ्चयस सभेतको आधायभा सॊ थथागत ङ्जिद्यारमरे ङ्झन :र्ङ्टल्क छात्रिृङ्ञत्त
उऩरब्ध गयाउने व्मिथथाको

नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने छ।

४३) ङ्जिद्यारमको आङ्झथक
य कामय प्रणारीराई ऩायदर्ॉ तथा ङ्जिद्यारमको आन्तङ्चयक सङ्टर्ासन प्रिद्चयन गनय न
र्ैङ्ञऺक प्रगङ्झत य ङ्जित्तीम उऩरब्धी आिङ्झधक रुऩभा साियजङ्झनक गने ऩद्चङ्झत ङ्जिकास गङ्चयनेछ।
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४४) बािी ऩूथताको प्रकृङ्झत, ऩमायियण य प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोगको अङ्झधकाय: ितयभान ऩङ्टथताफाट उऩहाय" बङ्ङे नायाराई साकाय ऩानय
आ.ि. ०७7/७8 भा कऺा १०, SEE ऩयीऺा, ११ य १२ कऺाको ऩयीऺाभा उत्तीणय हङ्टने ङ्जिद्याथॉहरुरे ङ्जिद्यारमभा भाकयङ्झसट य
चाङ्चयङ्झत्रक प्रभाण ऩत्र ङ्झरन जानङ्टऩूि य कम्तीभा १० िटा िृऺायोऩण अङ्झनिामय गनङ्टऩ
य ने नीङ्झत राई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।
४५) ङ्जिद्यारमको सॊ थथागत सङ्टधायको राङ्झग भाध्मङ्झभ

क तह सिारन बएको ङ्जिद्यारमहरुभा ङ्जिद्याथॉ ङ्जिद्यारम ऩङ्चयषद् तथा ऩूि य

ङ्झफद्याथॉहरुको भि गठन गङ्चयने छ ।
४६) ङ्झसकाइ उऩरब्धीभाऩन को आधायभा जङ्जटर ङ्झफषम भाङ्झनएको ङ्जिषमहरुभा ङ्जिद्याथॉ को ङ्झसकाई ऺभता ङ्झफकास गनय ङ्जिऻान प्रदर्यनी,
गणीत प्रङ्झतथऩधाय जथता कामयक्रभहरु को आमोजना गङ्चयनेछ ।
४७) ङ्जिद्याथॉहरुको ङ्झफद्यारम बनाय अनङ्टऩातराई हेयेय ङ्झफद्यारमको एकीकयण गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

४८) सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका हये क ङ्झफद्यारमहरुभा छात्राहरुराई ङ्झन्र्ङ्टल्क सेनेटयी प्माड ङ्जितयण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

४९) ङ्झनभायण बएका ङ्झफद्यारमहरुभा अऩाङ्ग भैत्री सॊ यचनाको व्मिथथाऩन गदै रङ्झगने छ य अि ङ्झनभायण हङ्टने हये क बौङ्झतक सॊ यचना अऩाङ्ग
भैत्री फनाउने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।

५०) आधायबूत तह (१-8) को राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे ङ्ञचमाखेती सभेतराई सभािेर् गयी तमाय गये को थथानीम ऩाठ्यक्रभराई मसै फषय
दे ङ्ञख चयणफद्च रुऩभा रागङ्ट गङ्चयनेछ ।
५१) ङ्जिद्याथॉ ङ्ञर्ऺाको जगको रुऩभा यहेको फार कऺा सॊ चारन गनय थऩ ङ्जिद्यारमराई प्रोत्साहन गने आिश्मक व्मिथथा गङ्चयने छ।
५२) ङ्जिद्यारम सॊ ख्मा अङ्झत न्मून यहेका ङ्जिद्यारमहरुभा फहङ्टकऺा सॊ चारन (Multi Grade) गने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
५३) ङ्जिद्यारम ङ्ञर्ऺाको जगको रुऩभा यहेको

फार कऺा सॊ चारन गनय थऩ ङ्जिद्यारमराई प्रोत्साहन गने आिश्मक व्मिथथा गङ्चयने छ।

५४) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा दे ङ्ञखएको गङ्ञणत ङ्जिषमको र्ैङ्ञऺक ऺङ्झत कभ गयी गङ्टणथतय सङ्टधाय गनय थऩ कामयक्रभ सॊ चारन गने नीङ्झत
ङ्झरइने तथा "गङ्ञणत सॉग खेरौं, गङ्ञणतीम धायण फसाऔ" बङ्ङे आदर्य िाक्मराई आत्भासात गदै अगाडी िढ्ने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
५५) सभङ्टदामभा आधाङ्चयत तथा ङ्जिद्यारमभा आधाङ्चयत फारकऺाभा अध्माऩनयत फार ङ्ञर्ऺक तथा ङ्जिद्यारम कभयचायीहरुराई थऩ
प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
५६) दयिन्दी नबएका तथा आिश्मकता भहसङ्टस बएका आधायबूत तह (कऺा ६ दे ङ्ञख ८) तथा भाध्मङ्झभक तह (९ दे ङ्ञख १२) सम्भ
सॊ चारन बइयहेका ङ्जिद्यारमहरुभा गङ्ञणत अॊ ग्रजी य ङ्जिऻान ङ्जिषमको ङ्ञर्ऺणभा सहजता ल्माउन थिमसेिक ङ्ञर्ऺक व्मिथथाऩन गने
नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
५७) अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩभा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका फारफाङ्झरकाहरु राई िैऻाङ्झनक खोज य अनङ्टसन्धात्भक कामयभा रगाि िढाउन
ङ्जिद्यारमहरुभा ङ्जिङ्झबङ्ङ कामयक्रभ सॊ चारन गनय प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
५८) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा भूल्म कभ ऩने य भूल्मै नऩने साभाग्रीहरु प्रमोग गयी ङ्झनभायण य प्रमोगभा जोड गने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
५९) ङ्जिद्यारम छाडेका ङ्जिद्यारम उभेय सभूहका ङ्जिद्याथॉहरुको खोजी गयी ऩठनऩाठन गने िाताियण ङ्झसजयना गदै रङ्झगने छ।
६०) आधायबूत तहफाट नै नेऩारी अॊ ग्रज
े ी दङ्टिै भाध्मभद्वाया ऩठनऩाठन गयाउने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
६१) नगयऺेत्रफाट ङ्जिद्यािाङ्चयङ्झध (P.H.D) गने ङ्जिद्यारमहरुराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
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११. खेरकूद तथा अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सम्फन्धी नीङ्झत
सऺभ खेराडी: प्रङ्झतष्ऩधॉ खेर

१) िाङ्जषक
य खेरकूद क्मारेण्डय ङ्झनभायण गयी नगय थतयीम खेरहरु सॊ चारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२) "एक िडा् एक खेर भैदान" को अिधायणा अनङ्टसाय खेर भैदान ङ्झनभायणतपय ऩहर गङ्चयनेछ ।

३) नगय, ऺेत्र, प्रदे र्थतयीम खेरकूद सिारनका राङ्झग प्रदे र्थतयीम खेर भैदान ङ्झनभायणतपय ऩहर गङ्चयनेछ ।
४) इण्डोय खेर सिारनका राङ्झग नगयथतयीम कबडय हर ङ्झनभायणतपय ऩहर गङ्चयनेछ ।
५) मस नगयऩाङ्झरकाका ङ्जिङ्झबङ्ङ खेरका खेराडीहरुराई प्रङ्ञर्ऺणका कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।
६) अन्तय ङ्जिद्यारम थतयीम प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक खेर सिारन गने नीङ्झत ल्माइनेछ ।
७) भङ्जहरा रङ्ञऺत नगयथतयीम ए्रेङ्जटक्स (Athletics) प्रङ्झतष्ऩधाय गयाइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
८) सूमोदम नगयऩाङ्झरका िडा नॊ. ८ कजेनीभा अन्तयायङ्जष्डम ङ्जक्रकेट खेर भैदानको ङ्झनभायणराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।
९) फाथकेटफर खेरको ङ्जिकास गनय भैदान ङ्झनभायणका राङ्झग आिश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।
१०) याङ्जष्डम थतयभा उत्कृष्ट बई ऩङ्टयथकाय प्राप्त गने नगय

ऺेत्रका खेराडीहरुराई ऩङ्जहचान गयी नगयऩाङ्झरकाको तपयफाट सम्भान

गङ्चयनेछ।

११) भेमय कऩ पूटफर प्रङ्झतमोङ्झगताराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

१२) सूमोदम नगयऩाङ्झरका य अङ्ञख र नेऩार पूटफर सॊ घफीच सम्झौता बए फभोङ्ञजभ सू .न.ऩा.१२ ङ्ञथथत कयपोक ङ्जिद्यारमको खेर
भैदान ऩङ्चयसयभा पूटफर प्रङ्ञर्ऺण केन्िको ङ्झनभायण कामय अङ्ञघ फढाइनेछ ।

१३) िडा थतयीम खेरकूद सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

१४) अन्तयाङ्जष्डम थतयको खेर सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१५) याष्डऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञर्ल्ड प्रङ्झतमोङ्झगताराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
१६) नगयथतयीम ङ्जिङ्जिध खेरकूद कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।

१२. थिाथ्म सम्फन्धी नीङ्झत
थिाथ्म फीभा, ङ्झनर्ङ्टल्क उऩचाय : आधायबूत थिाथ्म, जनताको अङ्झधकाय
१) भङ्जहरा थिाथ्म थिमॊसेङ्जिकाहरुको ऺभता ङ्जिकास कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२) ङ्जपक्कर प्रा थङ्झभक थिाथ्म केन्िराई

१५ र्ैमाको अत्माधङ्टङ्झनक अथऩतारको रुऩभा थतयोङ्ङङ्झत

गयी दन्त सेिा सभेत सिारन

गङ्चयनेछ ।

३) सम्ऩूण य िडाहरुभा आधायबूत थिाथ्म केन्ि सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

४) भाङ्झसक रुऩभा खोऩकेन्ि य गाउॉ घय ङ्ञक्रङ्झनक सॊ चारन गने थिाथ्म सॊ थथाको थतय अनङ्टसायको सेिा (थिाथ्म ऩयीऺण य ङ्झन:र्ङ्टल्क
औषङ्झध ङ्जितयण) कामयक्रभको सॊ बाव्मता अध्ममन गयी सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

५) मोग सम्फन्धी कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।
६) सफै नगयिासीहरुराई अङ्झनिामय थिाथ्म फीभाभा आफद्च गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
७) प्रजनन थिाथ्म तथा ङ्जिङ्झबङ्ङ योगहरुसॉग सम्फङ्ञन्धत सचेतना कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
८) हार सिारनभा यहेका थिाथ्म केन्ि य थिा थ्म चौकीभा फाह्रै भङ्जहना अत्मािश्मक ङ्झनर्ङ्टल्क ङ्जितयण हङ्टने औषधी य उऩकयणहरु
अबाि नहङ्टने प्रफन्ध ङ्झभराइनेछ ।

९) आिश्मकताका य औङ्ञचत्मका आधायभा सभम-सभमभा ङ्जिङ्झबङ्ङ थिाथ्म ङ्ञर्ङ्जिय सिारन गङ्चयनेछ ।
१०) सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जिङ्झबङ्ङ कामयक्रभहरु सिारन गयी भानङ्झसक सभथमा योकथाभ , ऩङ्जहचान, भनोऩयाभर्य तथा ङ्झनर्ङ्टल्क उऩचायको
व्मिथथा ङ्झभराउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
११) आधायबूत थिाथ्म जनताको अङ्झधकाय कामयक्रभ सिारन गदै जाने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१२) ङ्जपक्कर थिाथ्म केन्िभा २४ घण्टे आकङ्ञथभक सेिा उऩरब्ध गयाउन आकङ्ञथभक सेिाकऺ बिन ङ्झनभायण गयी सिारन गङ्चयनेछ।
१३) ब्रड फैं ङ्क थथाऩनाका राङ्झग सयोकायिाराहरुसॉग सभन्िम गयी ऩहर गङ्चयनेछ ।
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१४) भौसभ ऩङ्चयितयनको कायणरे हङ्टने भहाभायी योग एिभ् दै िीप्रकोऩको साभना गनय िडाथतयभा CRRT तथा सम्ऩूण य िडाको सभन्िम गनय
नगयथतयीम MRRT गठन गङ्चयनेछ ।

१५) ङ्झनजी ङ्ञक्रङ्झनक , अथऩतार, ल्माि तथा थिाथ्म सॊ थथाहरुको सिारन भाऩदण्ड अनङ्टसाय बए नबएको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनराई थऩ
प्रबािकायी रुऩभा कामायन्िमनभा ल्माइनेछ ।
१६) डाक्टयको प्रेसङ्जक्रप्सन ङ्झफना एङ्ञन्टिामोङ्जटक औषधी ङ्जिक्री-ङ्जितयणभा रगाइएको प्रङ्झतिन्धराई कडाइका साथ रागू गङ्चयनेछ ।
१७) ऩोषण सम्िन्धी याङ्जष्डम ङ्छदिसहरु सिारन गङ्चयनेछ साथै थथानीम उत्ऩादनफाट ऩोषण साभाग्री तमाय गनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
१८) सडक तथा ऩसरहरुभा जथाबािी ङ्जिक्री गङ्चयने थिाथ्मभा असय

गने जङ्टनसङ्टकै औषधी तथा अन्म साभग्री ङ्जिक्रीभा फन्दे ज

रगाइनेछ ।
१९) सम्ऩूण य थिाथ्म सॊ थथाभा िैकङ्ञल्ऩक उजायको व्मिथथा गङ्चयनेछ ।
२०) भानङ्झसक तथा भनो -साभाङ्ञजक थिाथ्मको अङ्झबिृङ्जद्च तथा भानङ्झसक थिाथ्म सभथमाको योकथाभ तथा उऩचायको राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ
कामयक्रभ तथा ङ्जक्रमाकराऩ गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२१) नगय ऺेत्रङ्झबत्र यहेका सम्ऩूण य नगयफासीहरुराई थिाथ्म फीभा गयाउन अङ्झबप्रेङ्चयत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२२) "भ भात्र होइन भेया सन्ततीराई ऩङ्झन थिथथ फनाउॉ छङ्ट" बङ्ङे कामयक्रभ राई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

२३) साभङ्टदाङ्जमक थिाथ्म सम्फन्धी कामयक्रभहरुभा थथा नीम थिाथ्म सॊ थथाभा कामय यत थिाथ्मकभॉहरु ऩङ्चयचारन य सहबागी गयाउने
नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
२४) ७० िषय उभेय ऩङ्टगक
े ा जेष्ठ नागङ्चयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुराई घयदै रो गई थिाथ्म उऩचाय गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयने
छ।

२५) भेची आमङ्टिेद औषधारमफाट ऩङ्टमायाइने
ा सेिाराई सङ्टदृढ गनय आिश्मक ऩहर गङ्चयने छ।
२६) ङ्जिङ्झबङ्ङ थिाथ्म चौकीफाट प्राथङ्झभक थिाथ्म केन्िभा आकङ्ञथभक उऩचायका राङ्झग ङ्जियाभी ल्माउन एम्फङ्टरेन्सको व्मिथथा गनय
ऩहर गङ्चयने छ।

२७) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमभा अध्ममनयत छात्राछात्रह रुको िाङ्जषक
य रुऩभा थिाथ्म ऩयी ऺण गने व्मिथथा गनय आ िश्मक ऩहर गङ्चयने
छ।

२८) ऩिकभय ङ्ञचङ्जकत्साको आिश्मकताराई भध्मनजय गदै नगयऩाङ्झरकाको तपयफाट औषधारमको नङ्ञजक ऩिकभय ङ्ञचङ्जकत्सा कोठा
ङ्झनभायण गनय आिश्मक फजेटको व्मिथथा गङ्चयने छ।
२९) भहाभायीजन्म योग ङ्जिरुद्च कामायरम सभम बन्दा िढी काभ गने कभयचायीहरुराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
३०) सयकायी तथा गैय सयकायी

सॊ थथाहरुराई सभन्िम गयी आॉखा उऩचाय केन्ि (अथऩतार) ङ्झनभायण गने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
१३. रैं ङ्झगक सभानता तथा सभािेर्ीकयण सम्फन्धी नीङ्झत

सभताभूरक सभाजको आधाय: रैं ङ्झगक सभानता तथा सभािेर्ी ङ्जिकासको प्रमास
"

१) साभाङ्ञजक, आङ्झथक
य तथा साॉ थकृङ्झतक ऺेत्रभा ऩङ्झछ ऩये का भङ्जहरा , फारफाङ्झरका, दङ्झरत, आङ्छदिासी जनजाङ्झत , पयक ऺभता बएका
नागङ्चयक तथा उभेयका आधायभा ङ्झनङ्ञथक्रम अिथथातपय उन्भङ्टख ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुराई सकायात्भक ङ्जिबेदका आधायभा ङ्जिकासभा
सफैराई सहबागी हङ्टने अिसय प्रदान गयी सभग्र ङ्जिकास प्रङ्जक्रमाभा स

फै िगय, तह, ऺेत्र, सभङ्टदामको मोगदानराई साझा प्रमासभा

सभाङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।

भङ्जहरा
१) नेऩारको सॊ ङ्जिधानरे भङ्जहराहरुको ङ्झनङ्झभत्त प्रत्माबूत गये का सफै अङ्झधकायहरुराई कामायन्िमन गदै रङ्झगनेछ ।

२) भङ्जहराहरुको आङ्झथक
य , साभाङ्ञजक, साॉथकृङ्झतक ऩङ्चयितयनका राङ्झग क्रभर् : मोजना तथा कामयक्रभहरु सॊ चारन गने नीङ्झत अिरम्फन
गङ्चयनेछ।
३) भङ्जहराहरुराई थियोजगाय य आत्भसम्भाङ्झनत फनाउनका राङ्झग भङ्जहराहरुको नाभभा दताय हङ्टन आउने उद्योग व्मिसामभा
(ऩैँतीस) प्रङ्झतर्त र्ङ्टल्क छङ्ट ट ङ्छदने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
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४) भङ्जहरा ङ्जहॊसा तथा घये र ङ्ट ङ्जहॊसाभा ऩये का भङ्जहरा हरुको सहमोगको ङ्झनङ्झभत्त भनो -साभाङ्ञजक ङ्जिभर्यकताय तथा सीऩ ङ्जिकास सङ्जहतको
ऩङ्टन्य थथाऩना केन्िको ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ गङ्चय सिारनभा ल्माइनेछ ।

५) भङ्जहराहरुराई व्मािसाङ्जमक फनाउन उद्यभर्ीरता ताङ्झरभ सॊ चारन गने गयाउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
६) भानि अङ्झधकाय, भङ्जहरा अङ्झधकाय, भानि फेचङ्जिखन ङ्जिरुद्चका कामयक्रभहरु सयोकायिारा सॊ घ \सॊ थथाहरुसॊ ग सभन्िम गयी सॊ चारन
गङ्चयनेछ।
७) भङ्जहराहरुभा हङ्टने िा हङ्टनसक्ने थिाथ्म सभथमाको जङ्जटरताका आधायभा क्रभर्् थिाथ्म ङ्ञर्ङ्जिय सॊ चारन गङ्चयनेछ।
८) नगय ऺेत्र ङ्झबत्रका सम्ऩूण य भङ्जहराहरुको ऩहङ्टॉच ऩङ्टग्ने गयी सङ्टयङ्ञऺत भातृत्ि गबयऩतन सेिा प्रिाह गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
९) नगय ऺेत्र ऺेत्रङ्झबत्र यहेका अङ्झत ङ्जिऩङ्ङ एकर भङ्जहराहरुका राङ्झग थिाथ्म ङ्जिभा गने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।
१०) नगय ऺेत्र ङ्झबत्रका भङ्जहराहरु भध्मेफाट सफै भङ्जहरा बन्दा जेष्ठ भङ्जहरा छानी सूमोदम नगय आभा घोषणा गने नीङ्झत ङ्झरइने छ।

११) सूमोदम नगयङ्झबत्र गठन हङ्टने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत , सहकायी सॊ थथा तथा अन्म कङ्टनै ऩङ्झन सॊ घ -सॊ गठनभा भङ्जहराहरुको सहबाङ्झगता सॊ ख्मा
४०% हङ्टन ङ्ट ऩने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।

१२) सीऩ ङ्जिकास ताङ्झरभ ङ्झरएका एकर भङ्जहराहरुराई साभूङ्जहक व्मिसाम सॊ चारन गनय अनङ्टदान ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।
१३) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमभा अध्ममनयत छात्रा य पयक ऺभता बएका

छात्रा तथा भङ्जहराहरुराई ङ्झन्र्ङ्टल्क

सेङ्झनटयी प्माड उऩरब्ध गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

१४) व्मािसाङ्जमक तङ्चयकाफाट उद्योग तथा कृङ्जष व्मिसाम गनय इच्छङ्ट क भङ्जहराहरुराई ऋण अनङ्टदान ङ्छदइने नीङ्झत ङ्झरइने छ।
फारफाङ्झरका
फारफाङ्झरका ितयभानका आधाय, ङ्जिकासका साझेदाय, बङ्जिष्मका कणयधाय
१) फारफाङ्झरकाराई बङ्जिष्मको कणयधायको रुऩभा

भात्र होइन ितयभानभा ङ्जिकासको साझेदायको रुऩभा व्मिहाय गङ्चयनेछ ।

फारफाङ्झरकाहरुसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको नीङ्झत कामयक्रभ फनाउॉ दा फारफाङ्झरकाहरुको सॊ थथागत सहबाङ्झगता गने ग

याउने नीङ्झतराई

ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।

२) फारफाङ्झरकाको चौतपी ङ्जिकासका राङ्झग उनीहरुकै सहबाङ्झगता तथा अगङ्टिाईभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊ चारन गने गयाउने नीङ्झत
यहनेछ।
३) ङ्जि.स.२०८० सारसम्भभा नगयऩाङ्झरकाराई फारभैत्री नगय घोषणा गने

रक्ष्मराई ऩूया गनय ङ्झफङ्झबङ्ङ कामयक्रभहरु सिा

रन

गङ्चयनेछ।
४) फार ङ्जिकासका ४ िटा अङ्झधकाय (फाच्न ऩाउने , सॊ यऺण हङ्टन ऩाउने , ङ्जिकास गने , सहबाङ्झगता हङ्टने ) सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग क्रभागत
ङ्जहसािरे िडागत रुऩभा फारभैत्री िडा घोषणा गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

५) सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका फारफाङ्झरकाको ङ्ञथथङ्झत प्रङ्झतिेदन , फारफाङ्झरकाको िथतङ्टगत ङ्जिियण , फार कोष सॊ चारन कामयङ्जिङ्झध
फारफाङ्झरकाको आिङ्झधक रगानी मोजना , फार सॊ यऺण नीङ्झत तथा कामयमोजना फारफाङ्झरकासॉग सम्िङ्ञन्धत सयोकायिारा ङ्झनकाम ,
दातृङ्झनकाम य ङ्जिकासका साझेदाय सॊ थथासॉगको सभन्िमभा गने नीङ्झत अिरम्िन गङ्चयनेछ ।
६) फारफाङ्झरकाभा ऩनय सक्ने भनो -साभाङ्ञजक असय प्रबािराई कभ गनय साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका फारभैत्री कऺा ङ्ञर्ऺक य
फारङ्जिकास केन्िको सहमोगी ङ्ञर्ङ्ञऺकाराई साभाङ्ञजक भनोङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी प्रङ्ञर्ऺण ताङ्झरभ सॊ चारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

७) फारअङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता सङ्जहत ङ्झफकास मोजना तजङ्टभ
य ा दे ङ्ञख अनङ्टगभनका चयण सम्भनै फा रफाङ्झरकाहरुको सहबाङ्झग ताका राङ्झग
हये क िडाभा फारक्रफको गठन गङ्चयनेछ ।
८) अदृश्म रुऩभा कानून ङ्झफऩङ्चयत हङ्टन सक्ने िारङ्जििाह राई हङ्टन नङ्छदन सचेतनाभङ्टरक कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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ज्मेष्ठ नागङ्चयक
१) ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुसॉग बएको ऻान तथा अनङ्टबि ऩङ्टथता हथतान्तयण कामयक्रभ गङ्चयनेछ ।
२) क्रभागत रुऩभा प्रत्मेक िडाभा ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्झभरन केन्ि ङ्झनभायण गङ्चयने नीङ्झत अिरम्िन गङ्चयनेछ ।
३) ज्मेष्ठ नागङ्चयक सम्भान तथा दे र् दर्यन कामयक्रभ सॊ चारनराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

४) ज्मेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचम-ऩत्र सहज रुऩभा उऩरव्ध गयाउने प्रिन्धराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

५) आफ्नो घयका ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुराई उत्कृष्ट हेयचाह गने ऩङ्चयिायका सदथमराई छनौट गयी फाङ्जषक
य रुऩभा सम्भाङ्झन त गने य ङ्झनजी
साियजङ्झनक साझेदायीभा एक छङ्ट ट्टै कोष खडा गयी ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ङ्जहतभा प्रमोग गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
६) ज्मेष्ठ नागङ्चयक ६०फषय बन्दा भाङ्झथकाहरुराई आभ बेरा गयाई िडा य नगयथतयीम नागङ्चयक सॊ जार थथाऩना गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
७) ७० िषय बन्दा भाङ्झथका जेष्ठ नागङ्चयकहरुराई थिाथ्म फीभाको ङ्झनङ्ञम्त सहजीकयण गने कामय गङ्चयनेछ ।
दङ्झरत
१) जातीम बेदबाि तथा छङ्ट िाछङ्ट त कसङ्टय सजाम ऐन, २०६८ को प्रबािकायी कामायन्िमनभा जोड ङ्छदइनेछ ।
२) दङ्झरत सभङ्ट दामका ऩयम्ऩयागत ऩेर्ा , करा य सीऩ सॊ यऺण सम्िद्चयन गदै ङ्झतनको क्रभर् : आधङ्टङ्झनकीकयण य व्मिसामीकयण गने
नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
३) दङ्झरत िगयको ङ्छदन-दै ङ्झनकी सहज फनाउने, सचेतना तथा सीऩ ङ्जिकास जथता कामयक्रभ सिारन गने गयाउने नीङ्झत यहनेछ ।
४) नगय ऺेत्रभा यहनङ्ट बएका दङ्झरत सभङ्टदामको त्माॊक अध्मािङ्झधक गयी नगय दङ्झरत प्रोपामर तमाय गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

५) नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा अध्ममन गने सफै दङ्झरत ङ्जिद्याथॉहरुराई ङ्जिद्यारमभा कङ्टनै प्रकायको
र्ूल्क नराग्ने तथा नरगाउने नीङ्झत कडाईका साथ रागङ्ट गङ्चयनेछ ।
६) दङ्झरत सभङ्टदामराई ऩेर्ागत उद्यभर्ीरता ताङ्झरभ ङ्छदने व्मिथथा गने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।

७) १४ िटै िडाफाट SEE ऩयीऺाभा उत्कृष्ट अॊ क ल्माउने दङ्झरत सभङ्टदामका फारफाङ्झरकाराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
८) नौभङ्झत फाजा फजाउने गयी नगयऩाङ्झरकारे नै एउटा नौभङ्झत फाजागाजा य ऩोर्ाक सङ्जहतको दथता तमाय गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
आङ्छदिासी जनजाङ्झत

१) आङ्छदिासी जनजाङ्झतहरुको सॊ ङ्जिधान प्रदत्त अङ्झधकायराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै आङ्झथक
य

ङ्झरङ्जऩ, सॊ थकृङ्झत, ऩयम्ऩया य ऩूख्मौरी सीऩको सॊ यऺण, प्रिद्चयन गने नीङ्झत यहनेछ ।

, साभाङ्ञजक एिॊ साॊ थकृङ्झतक ङ्जिकासका साथै बाषा

२) आङ्छदिासी जनजाङ्झत सभङ्टदामका नागङ्चयकराई सयकायी सेिाभा प्रोत्साङ्जहत गनयका राङ्झग रोकसेिा आमोग ऩूि य तमायी कऺा सॊ चारन
गङ्चयनेछ।
३) आङ्छदिासी जनजाङ्झत भहासॊ घको ५ िषे यणनै ङ्झतक कामय- मोजनाराई अध्मािङ्झधक गदै त्मसको कामायन्िमनभा सहमोग गने नीङ्झत
अिरम्िन गङ्चयनेछ ।
रोऩोन्भूख

१) रोऩोन्भङ्टख जाङ्झतभा सूङ्ञचकृत यहे को रेप्चा जाङ्झतहरुको आङ्झथक
य , साभाङ्ञजक, साॊथकृङ्झतक य धाङ्झभक
य थथर सॊ यऺण तथा प्रिद्चयन गदै
रेप्चा ङ्झबरेज ङ्झनभायणको अध्ममन गङ्चयनेछ ।
२) रेप्चा जाङ्झतको नाभिन ऩिय (नमाॉ िषय) का ङ्छदन नगयबङ्चय साियजङ्झनक ङ्झफदा ङ्छदई उत्सिको रुऩभा भनाइने छ ।
३) ऐङ्झतहाङ्झसक ज्मूठी (ङ्जकल्रा) राई सॊ यऺण, सम्िद्चयन य ऩङ्टन्ङ्झनभायण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
४) रोऩोन्भङ्टख रेप्चा जाङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत ऐङ्झतहाङ्झसक पेन्सोङ गङ्टम्फाराई धाङ्झभक
य ऩमयटकीम केन्िको रुऩभा ङ्जिकास गदै रङ्झगनेछ ।
अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्त
१) अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तहरुको

चौतपी ङ्जिकास गनय नगयऩाङ्झरका य ङ्जिकासको

व्मङ्ञक्त रङ्ञऺत कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत यहनेछ ।
२) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा अध्ममन गने सफै

साझेदाय सॊ थथाको साझेदायीभा

अऩाॊगता बएका ङ्जिद्याथॉहरुराई ङ्जिद्यारमभा कङ्टनै

प्रकायको र्ङ्टल्क नराग्ने तथा नरगाउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
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३) "ग" श्रे णी सम्भको ऩङ्चयचमऩत्र प्राप्त अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तहरुद्वाया सॊ चाङ्झरत उद्योग व्मिसामभा नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झरइने कयभा ५०
प्रङ्झतर्त सम्भ कय छङ्ट ट ङ्छदइने नीङ्झत अफरम्फन गङ्चयनेछ ।
४) यातो, ङ्झनरो काडय ङ्झरएका अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तराई थिाथ्म फीभाको व्मिथथा गने नीङ्झत ङ्छदइने छ ।
५) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका सम्ऩूण य

अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्त हरुराई ङ्झनमङ्झभत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गने

कामयराई ङ्झनयन्तयता

ङ्छदइनेछ।
६) अऩाॊगता बएका भङ्जहराहरुका राङ्झग ङ्झनर्ङ्टल्क सङ्टयङ्ञऺत सेङ्झनटयी प्माड उऩरब्ध गयाउने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।
७) सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनभायण हङ्टने बौङ्झतक सॊ यचनाहरु अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तभैत्री फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
८) नगय ऺेत्रङ्झबत्र गङ्छठत अऩाङ्गता थिािरम्फन सभूहहरुराई सॊ गङ्छठत गयी सहकायी सॊ थथाको रुऩभा ऩङ्चयणत गङ्चयनेछ ।
१४. साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन तथा साभाङ्ञजक सर्क्तीकयण
"साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनको आधाय: सऺभ सभङ्टदामको ङ्झनभायण"
१) ङ्जिगतदे ङ्ञख सॊ चारन गङ्चयएको साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
२) साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनको भाध्मभफाट साभाङ्ञजक , आङ्झथक
य रुऩरे ऩङ्झछ ऩये का सभङ्टदामहरुको सर्क्तीकयण गयी ङ्जिकासको भूर
प्रिाहभा सभाङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
३) साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनको भाध्मभद्वाया टोर ङ्जिकास सॊ थथाहरुराई आफ्नो ऺेत्रभा हङ्टन सक्ने सफै ङ्जिकास ङ्झनभायणका कामयहरुभा
अगङ्टिाई गनय सऺभ फनाउने नीङ्झत यहने छ ।
४) हार कामययत साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारकहरुको कामय भूल्माॊकन गयी ङ्झनजहरुको सेिाको ङ्झनयन्तयता ङ्झनधाययण गङ्चयनेछ ।
५) टोर ङ्जिकास सॊ थथाहरुको सर्क्तीकयण तथा साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन गदै अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩभा सहबागी गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
मङ्टिा

१) मङ्टिाहरुराई रुऩान्तयणको सम्िाहक य नेतत्ृ िको साझेदायको रुऩभा ङ्जिकास गदै साभाङ्ञजक , याजनैङ्झतक य आङ्झथक
य ऺेत्रका सभग्र
ङ्ञजम्भेिायी सम्हाल्न मङ्टिा नेतत्ृ िको ङ्जिकास गने गयाउने प्रमास गङ्चयनेछ। उद्यभर्ीरता ङ्जिकास गयी मङ्टिाहरुराई थियोजगाय तपय
आकङ्जषत
य गङ्चयनेछ।
२) मङ्टिाहरुको ङ्झसजयनर्ीर उजाय , सम्बािनाको ङ्जिकासका राङ्झग िाताियण ङ्झनभायण गयी

ङ्जहॊसा, दङ्टव्मयसन य अयाजकताभा मङ्टिाहरुराई

दङ्टरुऩमोग गने प्रिृङ्ञत्तराई ङ्झनमन्त्रण गने गयाउने नीङ्झत यहनेछ ।
३) नगयऺेत्रका मङ्टिा जनर्ङ्ञक्तराई सीऩभङ्टरक ताङ्झरभ ङ्छदई दऺ जनर्ङ्ञक्त उत्ऩादन गङ्चयनेछ ।

४) मङ्टिाहरुको दऺता य ऺभताको ङ्झफकासको साथसाथै र्ासकीम प्रकृमा एफॊ साभाङ्ञजक , साॉथकृङ्झतक य आङ्झथक
य रुऩान्तयणभा

अथयऩूण य

मोगदान ङ्छदन सक्ने गयी नेतत्ृ िदामी बूङ्झभ काभा थथाङ्जऩत गयाउन मङ्टिाहरुको साथयक सहबाङ्झगता िृङ्जद्च गदै आत्भङ्झनबयय , थिािरम्फी य
चङ्चयत्रिान मङ्टिा तमाय गने ङ्जकङ्झसभका कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ।

५) थिाथ्म सचेतना , सयसपाइ, ङ्जिऩद् ब्मिथथाऩ न, िाताियण सॊ यऺण , साभाङ्ञजक कङ्टयी ङ्झत य अन्धङ्जिश्वा स ङ्झफरुद्चको साभाङ्ञजक
जागयणका राङ्झग हये क िडाभा मङ्टिा क्रफ गठन गङ्चयनेछ ।
६) मङ्टिा सम्फन्धी कामयक्रभहरु कामायन्िमनका राङ्झग याङ्जष्डम मङ्टिा ऩङ्चयषद् य प्रदे र् सयकाय सॉग आिश्मक सम्फन्िम गङ्चयनेछ ।
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श्रभ य श्रङ्झभक

१) अदऺ, अधयदऺ य दऺ जनर्ङ्ञक्तका ङ्झनङ्ञम्त "सूमोदम योजगाय सूचना केन्ि" सिारन य व्मिथथाऩन गङ्चयनेछ ।

२) प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ य सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको साझेदायीभा सूमोदम श्रङ्झभक दथताको थथाऩना गङ्चयनेछ ।
३) नगय ऺेत्रभा यहेका सॊ गङ्छठत य असॊ गङ्छठत ऺेत्रभा यहेका र्ायीङ्चयक श्रभ गने भजदङ्टयहरुराई

सूचीकृत गयी

ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण

गयाउन अध्ममन गङ्चयनेछ ।
४) श्रङ्झभकहरुराई साभूङ्जहक दङ्टघट
य ना फीभा कामयक्रभभा आफद्च गयाउन ऩहर गङ्चयनेछ ।
५) नगय ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टने श्र

काभदायहरुरे अङ्झनिामय रुऩभा सूचीकृत हङ्टनऩङ्ट ने ब्मिथथाराई

भभूरक कामयभा सॊ रग्न हङ्टने ङ्झफदे र्ी

कामायन्िमनभा ल्माईनेछ ।

६) आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजयना एफॊ योजगायीका ऺेत्र ङ्झफथताय गयी अिसयभा फृङ्जद्च गनय सयोकायिारा ङ्झनकामहरु ङ्झनजी , सहकायी, गैह्र
सयकायी सॊ थथा ऺेत्रहरुसॉग सभन्िम य सहकामय गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
७) ऩूण य तथा र्ैङ्ञऺक फेयोजगायी राई प्राथङ्झभकताभा याखी थियोजगायभूरक का

मयभा सॊ रग्न थथानीम मूिा उद्यभी राई प्रोत्साङ्जहत

गङ्चयनेछ ।
८) योजगाय सेिा केन्ि को थऩ सङ्टदृढीकयण गदै प्रबािकायी ढॊ गफाट सिारन गङ्चयनेछ ।
९) आप्रिासी सञ्जार ङ्झनभायण गयी ङ्जिङ्झबङ्ङ कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१०) आऩतकारीन आप्रिासी कोष थथाऩना य सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१५. गैय सयकायी सॊ थथा
"गैय सयकायी सॊ थथा: ङ्जिकासका साझेदाय"
१) गैय सयकायी सॊ थथा ङ्झनमभन सम्फन्धी ऐन ङ्झनमभ ङ्झनभायण गने नीङ्झत यहनेछ ।

२) गैयसयकायी सॊ थथारे नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत कामयक्रभभा सहमोग ऩङ्टमाय उने खारका कामयक्रभ भात्र सॊ चारन गनय थिीकृङ्झत ङ्छदने नीङ्झत
अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
३) गैय सयकायी सॊ थथाराई ङ्जिकासका साझेदायको रुऩभा व्मिहाय गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१६. िाताियण सॊ यऺण तथा ङ्जिऩद् व्मिथथाऩन
"ङ्छदगो ङ्जिकासको आधाय, बािी सन्तङ्झतको अङ्झधकाय"
िाताियण सॊ यऺण
१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको िन ऺेत्रराई फृङ्जद्च गदै रङ्झगनेछ ।
२) याङ्जष्डम याजभागयको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र ङ्झग्रन फेल्ट घोषणा गयी िृऺयोऩण कामयक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
३) जरिामङ्ट ऩङ्चयितयनराई न्मूनीकयण गनय एक िडा एक ऩोखयीको कामयक्रभ सिारन गने नीङ्झत यहनेछ ।
४) नगयऩाङ्झरकाफाट सिारन गङ्चयने ऩूिायधाय ङ्झनभायणका कामयहरुराई िाताियण सॊ यऺणसॉग आफद्च गङ्चयनेछ ।

५) टोर ङ्जिकास सॊ थथाफीच िाताियण भैत्री टोरको अिधायणा अनङ्टसाय प्रङ्झतष्ऩधाय गयाई ऩङ्टयथकृत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

६) नगयऩाङ्झरकाको सम्ऩूण य बौगोङ्झरक ऺेत्रहरु, आिार्ीम, औद्योङ्झगक, कृङ्जषऺेत्र, ङ्झसभसाय, नदीनारा िनऺेत्र आङ्छद थऩष्ट रुऩभा खङ्टल्ने गयी
GIS नक्सा तमाय गङ्चयनेछ ।
७) िनराई िाताियण सॊ यऺण सॉगसॉगै आमआजयनसॉग जोडेय सदङ्टऩमोग गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
८) नदी, खोल्सा ङ्जकनायाको दङ्टिै तपयको

ऩच्चीस ङ्झभटय बूङ्झभभा रुख तथा फोट

ङ्जिरुिा कटानराई ऩूण य प्रङ्झतफन्ध रगाउने नीङ्झत

अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
९) खोरा, नदीभा ङ्जिद्यङ्टतीम कये न्ट य ङ्जिषादी प्रमोग गयी भाछा भाने काभराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी अटे य गनेराई दण्ड जङ्चयिाना गने नीङ्झत
अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
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१०) नगयिासीरे आफ्नो नम्फयी आिादीको रुख कटान गनङ्टऩ
य ये भा

३३" बन्दा कभ गोराई बएको

नगय ङ्जिकास मोजना

कङ्टनैऩङ्झन रुख कटान गनय

ऩाउनेछैन। सयऩट कटानीराई ङ्झनषेध गङ्चयनेछ । िडा सङ्झभङ्झतको उऩङ्ञथथङ्झतभा सजयङ्झभन ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा नगय
कामयऩाङ्झरकाको थिीकृङ्झतङ्जिना छऩान कटान गनय ऩाइनेछैन ।

११) एक रुख कटानी गये फाऩत कटानी गने गयाउनेरे कम्तीभा दङ्टई ङ्जिरुिा हङ्टकायउनङ्ट ऩने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

१२) बू-ऺम ङ्झनमन्त्रण तथा नदी कटान योकथाभका राङ्झग च ङ्टये ऺेत्रहरुसॉग सम्फङ्ञन्धत कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।
१३) जन्भ ङ्छदनको अिसय् नगयफासीराई दङ्टई ङ्जिरुिाको उऩहाय कामयक्रभ सॊ चारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
१४) मस ऺेत्रभा यहेको

जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको सॊ यऺण , ङ्जिकास गनय प्रकृङ्झत सॊ यऺण कोषको सहमोग य सहकामयभा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता

अनङ्टसन्धान केन्ि, थथाऩना तथा सॊ चारनका राङ्झग ऩहर गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

१५) िन ऺेत्रङ्झबत्र यहेका ङ्ञचजिथतङ्ट , ङ्झफरुिा, जनािय सॉग सम्फङ्ञन्धत बएय अध्ममन अनङ्टसन्धान गनय चाहनेरे ऩेर् गने प्रथतािनाराई
प्रकृङ्झत सॊ यऺण कोषको ङ्झसपाङ्चय सभा भात्र अनङ्टभङ्झत प्रदान गङ्चयनेछ

। कङ्टनैऩङ्झन ङ्जिदे र्ी नागङ्चयकराई कङ्टनै ऩङ्झन कामयका राङ्झग

िनऺेत्रभा प्रिेर् ङ्झनषेध गने नीङ्झत यहनेछ।
१६) नगयऺेत्र ङ्झबत्र िन ऺेत्र ङ्झफथतायका राङ्झग आिश्मक ऩने ङ्जिरुिा उत्ऩादन गनय नगय ऺत्रयङ्झबत्रै नसययी थथाऩना गङ्चयनेछ ।
१७) एक नगय् एक उद्यान कामयक्रभराई कामायन्िमनभा ल्माइनेछ ।
१८) सडकछे उका उऩमङ्टक्त थथरभा स-साना उद्यान (फगैंचा) ङ्झनभायण गने गयाउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१९) िाताियण सॊ यऺणका राङ्झग जडीफङ्टटी जातका ङ्जिरुिा व्मिसाङ्जमक जातका रुखका ङ्जिरुिा उत्ऩादन गनयका ङ्झनङ्ञम्त साभङ्टदाङ्जमक
िनसॉग सहकामय गयी नसययी थथाऩना गने कामयक्रभ ल्माइनेछ ।
२०) नगय ऺेत्रङ्झबत्र जरिामङ्ट ऩङ्चयितयनफाट हङ्टने प्रबािराई न्मूनीकयण गनय सयो

कायिाराहरुको सभन्िमभा

कामयक्रभ सॊ चारन गदै

रङ्झगनेछ। मस ऺेत्रको कामयका राङ्झग ङ्जिकासका साझेदाय सॊ थथाहरुको य दातृ ङ्झनकामहरुको सहमोग जङ्टटाउने नीङ्झतगत रुऩभा
आिश्मक ऩहर गङ्चयनेछ।

२१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको थङ्टम्के रगामतका उत्तयऩूिॉ ऺेत्रभा यहेको खङ्टरा ऩर्ङ्ट चयन ऺेत्र हरुका कायण िनजॊ गर, हङ्चयमारी नाङ्झसॉदै
गएकोरे िनजॊ गर, हङ्चयमारी जोगाउन य िृऺयोऩण गयी गङ्चयएको ठाउॉ को उङ्ञचत सॊ यऺण गनय उक्त ऺेत्रहरुभा खङ्टरा चङ्चयचयनराई
क्रभर्: ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

िन व्मिथथाऩन
१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ऺेत्र अन्तगयत ऩने साभूदाङ्जमक फनको ऺेत्रभा क्रभर्: फनफाङ्जटका ङ्झनभायण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
२) िन ऩैदािाय व्मिसामी सॊ घसॉग सहकामय गयी िृऺयोऩण तथा िन सॊ यऺण सम्फन्धी अङ्झबमान साथै िैऻाङ्झनक िन व्मिथथाऩन
सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
३) साभङ्टदाङ्जमक िनको व्मिथथाऩन गनय नगयको छङ्ट ट्टै नीङ्झत

अनङ्टरुऩ साभङ्टदाङ्जमक िन य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत

गङ्चयनेछ।
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सिारन कामयङ्जिङ्झध तमाय

नगय ङ्जिकास मोजना

ङ्जिऩद व्मिथथाऩन

१) प्राकृङ्झतक िा भानिीम कङ्टनै ऩङ्झन कायणफाट हङ्टन सक्ने सम्बाव्म ङ्जिऩदफाट फच्न फचाउन सचेतना कामयक्रभ सॊ चारन

, CRRT

(Community Rapid Rescue Team) टोर फथती थतयभा ङ्झनभायण तथा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ।
२) सम्बाव्म ङ्जिऩदफाट हङ्टने ऺ ङ्झत कभ गनय आिश्मक ऩने न्मूनतभ मन्त्र , साधन तथा औजायहरुको उङ्ञचत व्मिथथा ऩन गने नीङ्झत
अिरम्फन गङ्चयनेछ।

३) ङ्जिऩद् उद्ङायभा सफैबन्दा

ऩङ्जहरा ऩङ्टग्ने सङ्टयऺा ङ्झनकामहरुभा उद्ङायका राङ्झग आिश्मक साभग्रीमङ्ट

क्त फनाउने नीङ्झत अिरम्फन

गङ्चयनेछ।
४) ङ्जिऩद् व्मिथथाऩनराई 3C को ङ्झसद्चान्त (सभन्िम, सहमोग तथा ङ्झनमन्त्रण)का आधायभा सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
५)

नगयकामयऩाङ्झरकाको सॊ गठन सॊ यचना फभोङ्ञजभको ङ्झफऩद् ब्मिथथाऩन उऩर्ाखाराई कृमाङ्ञर्र फनाइ ङ्झफऩद् सॉग सम्फन्धीत

कामयराई मसै र्ाखा भापयत सिारन गने ब्मिथथा ङ्झभराईनेछ ।
६) ङ्जिऩद व्मिथथाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा सॊ थथागत सॊ मन्त्र य सॊ थथागत ऺभता ङ्जिकास गङ्चयनेछ ।
बूङ्झभ व्मिथथाऩन
१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको जग्गा प्रर्ासन सम्फन्धी कामयका राङ्झग

भारऩोत कामायरम य नाऩी कामायरम थथाऩनाका राङ्झग आिश्मक

ऩहर गङ्चयनेछ ।

२) सङ्टकङ्टम्फासी सम्फन्धी जीङ्जिकोऩाजयन य फसोिास व्मिथथाऩनका राङ्झग ऩहर गङ्चयने छ ।
३) सॊ घीम सयकायको बूभी फैं क थथाऩनाको अिधायणा राई साथयकता ङ्छदन कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।
४) बू उऩमोग नक्सा, त्माङ्क य बू उऩमोग मोजना ङ्झनभायण गने कामय प्रायम्ब गङ्चयने छ।
१७. पोहयभैरा तथा सयसपाई सम्फन्धी नीङ्झत
"पोहयभैराको उङ्ञचत व्मिथथाऩन, सभ्मताको भाऩन"
१) पोहय जसरे गदयछ भूल्म उसैरे ङ्झतनङ्टऩ
य दयछ य पोहयफाट भोहय फनाउने नीङ्झतराई अिरम्फन गदै नगय ऺेत्रभा उत्सजयन हङ्टने
पोहयभैराराई व्मिङ्ञथथत गदै रङ्झगनेछ।

२) नगयरे एक थथामी पोहोय भैरा व्मिथथाऩन थथर तथा ऩृथकीकयण थथर

(Segregation Hut) व्मिथथा गने तथा क्रभर् : अन्म

थथरहरुभा सभेत पोहोयभैरा व्मिथथाऩन तथा ऩृथकीकयण थथर (Segregation Hut) हरुको व्मिथथा गदै रङ्झगनेछ ।
३) पोहयभैरा नै उत्ऩादन नगने

,

गये ऩङ्झन न्मून गने

,

त्मसराई ऩून :

प्रमोग गने कामयराई व्मिहायभा अिरम्फन गनय

सयोकायिाराहरुको सहमोग य सहबाङ्झगताभा सीऩभूरक, सचेतनाभूरक कामयक्रभ सॊ चारन गने गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

४) िडाथतयभा उत्सजयन हङ्टने पोहय िडाथतयभा नै सॊ करन केन्ि तथा

स्रोतभा नै प्रकृङ्झत अनङ्टसाय छङ्ट ट्याउन व्मिथथा ङ्झभराउन िडा

सङ्झभङ्झतहरुराई प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

५) पोहयभैरा प्रर्ोधन केन्िको ङ्झनभायण तथा सॊ चारनका राङ्झग प्रायङ्ञम्बक अध्ममन कामय अगाङ्झड फढाइनेछ ।

६) नगयऺेत्रभा उत्सजयन हङ्टने पोहयभैराराई साियजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीको भाध्मभद्वाया व्मिथथाऩन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

७) सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्र खङ्टरा ङ्छदर्ाभङ्टक्त ऺेत्र घोषणा बइसकेकोरे साियजङ्झनक थथरहरुभा थथानीम सभङ्टदामफाटै व्मिथथाऩन हङ्टने
गयी र्ौचारमहरु ङ्झनभायण गने गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

८) जनाियरे ङ्झनष्कासन गने ङ्जिष्टाको उङ्ञचत व्मिथथाऩन गने य त्मसफाट अरुराई दङ्टगन्य ध पैराउने तथा योगको फाहक फनाउने
कामयको ङ्ञजम्भेिायी य जिापदे ङ्जहता सम्फङ्ञन्धत जनाियको धनी नै हङ्टन ङ्टऩने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

९) आनीफानी ऩङ्चयितयन सङ्जहतको ऩूण य सयसपाई अङ्झबमान सिारन गङ्चयनेछ ।

१०) घोडचढी व्मिसाम य फॊ गयङ्ट ऩारन व्मिसामराई व्मिङ्ञथथत गने गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
११) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा यहेका य ङ्झनभायण हङ्टने ढरहरुराई भाऩदण्ड अनङ्टसाय उङ्ञचत व्मिथथाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
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नगय ङ्जिकास मोजना

१२) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा उत्सजयन हङ्टने पोहयभैरा व्मिथथाऩन तथा ङ्जिसजयनका राङ्झग ङ्छदगो तथा िैऻाङ्झनक तियफाट ङ्जिसजयन गनय

थमानटयी ल्माण्डङ्जपल्ड साइटको व्मिथथा गनय उऩमङ्टक्त ठाउॉ को ऩङ्जहचान तथा प्रिन्ध गयी ङ्जिथतृत ऩङ्चयमोजना प्रथताि (DPR) तमाय
गङ्चयनेछ ।

१३) ङ्छदसाजन्म रेदो ऩदाथय व्मिथथाऩनका राङ्झग उऩमङ्टक्त थथानको खोजी गयी कामयक्रभ अगाङ्झड फढाइनेछ ।
१८. सॊ थथागत ऺभता ङ्जिकास तथा साियजङ्झनक सेिा प्रिाह नीङ्झत
"सङ्टदृढ सॊ थथागत ऺभता, सेिा प्रिाहभा ऩायदङ्ञर्ता
य य च ङ्टथतता"

१) सेिा प्रिाह गने सॊ थथा तथा कामयऩाङ्झरकाको कामायरम य िडा सङ्झभङ्झतहरुभा आिश्मक स्रोत य साधनको ब्मिथथा गयी प्रङ्झफङ्झध भैत्री
सेिा गने नीङ्झत ल्माइनेछ ।
२) िडा कामायरमफाट प्रिाह हङ्टने सेिाहरुराई थऩ सहज, सयर, ऩायदर्ॉ य सेिाभङ्टखी फनाउॉ दै रै जाने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

३) नगयऩाङ्झरकाभा कामययत कभयचायी तथा ङ्ञर्ऺकहरुराई काभको भूॊल्माकन गयी ऩङ्टयथकृत य दङ्ञण्डत गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
४) जनताको गङ्टनासो सम्फोधन गनय थथानीम एप.एभ. ये ङ्झडमोफाट हेल्रो सूमोदम कामयक्रभराई मस िषय ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
५) नगयऩाङ्झरकाका भहत्िऩूण य ङ्झनणयमहरुराई नगयऩाङ्झरकाको आङ्झधकाङ्चयक िेफसाइटभापयत साियजङ्झनक गङ्चयनेछ ।
६) ङ्झनमङ्झभत प्रगङ्झत सभीऺा, साियजङ्झनक सङ्टनिाई तथा ऺभता ङ्जिकास कामयक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
७) िाङ्जपक व्मिथथाराई सहज सयर फनाउॉ दै सम्बाङ्जित सडक दङ्टघट
य नाराई न्मूनीकयण गनयका राङ्झग सचेतनाभङ्टरक कामयक्रभहरु
सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
८) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सिारन बएका मात्रङ्ट िाहक सिायी साधनहरुरे ङ्झरने गये को मात्रङ्ट बाडा दय दूयीका आधायभा नबएको
रगामतका मात्रङ्ट बाडाका सभथमाहरुराई सम्फङ्ञन्धत सयोकायिाराहरुको सभेत सहमोगभा सभाधान गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

९) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे याङ्जष्डम , अन्तयायङ्जष्डम रुऩभा यहनसहन , सॊ थकृङ्झत, बूगोर, जरिामङ्ट, उत्ऩादन तथा अन्म कङ्टनै

ऩङ्झन ङ्जिषमहरुभा

आधाङ्चयत बए बङ्झगनी सम्फन्ध थथाङ्जऩत गने नीङ्झत यहनेछ ।

१०) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा फृङ्ञत्त प्राप्त गने राबग्राहीहरुको ब्मिङ्ञथथत अङ्झबरेखीकयण तथा ङ्झफगत िषयहरुभा बएका ब्मङ्ञक्तगत घटना दतायसॉग
सम्िङ्ञन्धत अङ्झबरेखहरुराई ङ्झडङ्ञजटाइजेर्न गयी सेिा ग्राहीको भाग अनङ्टसाय सहज रुऩभा उऩरब्ध हङ्टने ब्मिथथा ङ्झभराईनेछ।

११) व्मङ्ञक्तगत घटना तथा साभाङ्ञजक

सङ्टयऺा दताय सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग

हये क िषय दताय ङ्ञर्ङ्जिय तथ ऩूयक दताय ङ्ञर्ङ्जिय सिारन

गङ्चयनेछ।
१२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र साभाङ्ञजक सॊ घसॊ थथा, सभाजसेिी, जग्गादाता, कयदाता, सङ्टयऺा ङ्झनकाम, ऩत्रकाङ्चयता, साङ्जहत्म सॊ गीत, साना रघङ्ट
उद्योगहरु, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, ङ्जिद्यारम उत्कृष्ट ङ्जिद्याथॉ, कभयचायी, ङ्ञर्ऺक जथता ऺेत्रहरुराई सम्भान तथा ऩङ्टयथकायको व्मिथथा गयी
उत्प्रेयणा जगाउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
१३) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाराई सूचना प्रङ्जिङ्झधभैत्री नगयको रुऩभा ङ्जिकास गङ्चयनेछ ।
१४) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत तथा सम्फङ्ञन्धत सयोकायिाराहरुराई कानून ङ्झनभायण सम्फन्धी अङ्झबभङ्टखीकयण कामयक्रभ
सिारन गङ्चयनेछ।
१५) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका १४ िटै िडा कामायरमहरुभा नागङ्चयक सहामता कऺ साथै प्रङ्झतऺारम थथाऩना गने नीङ्झत ल्माइनेछ ।
१६) नगय ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका हाटफजायभा नगय फाङ्जहय तथा ङ्झबत्र यहेका व्मिसामीहरुराई अङ्झनिामय रुऩभा कयको दामयाभा ल्माइनेछ ।
१७) सूमोदम नगय ऺेत्रङ्झबत्र यहेका हाटफजायहरुराई व्मिङ्ञथथत गदै रङ्झगनेछ ।

१८) सूचना तथा जानकायीहरुराई जनभानसभा सहज ऩहङ्टॉच तथा कामय सम्ऩादन प्र णारीका सम्फन्धभा सङ्ट सूङ्ञचत गनयका राङ्झग एङ्ञक्जट
ऩोर, ङ्झसङ्जटजन ङ्चयऩोटय काडय , ङ्झडङ्ञजटर सूचना फोडयको व्मिथथा गनङ्टक
य ा साथै नगयका गङ्झतङ्जिधीहरु

, ऩमयटकीम थथरहरु तथा

तङ्ञथफयहरु एिभ् सूचनाराई सभेटेय प्रचायप्रसायभूरक फङ्टकरेट य प्रचायप्रसाय साभग्री तमाय गङ्चयनेछ ।

१९) कयदाता ङ्ञर्ऺा कामयक्रभ सिारन गयी याजश्व सङ्टधाय कामयक्रभ मोजना ल्माइनेछ ।

२०) आमोजना तथा कामयक्रभहरुराई गङ्टणथतयीम रुऩभा थिीकृत रगत इङ्ञथटभेट , नम्सय, ङ्झडजाइन य थऩेङ्ञर्ङ्जपकेसन फभोङ्ञजभ ङ्झनधायङ्चयत

सभमभा रागत य ऩङ्चयभाण सिारन कामायन्िमन गनय आमोजना तथा कामयक्रभको अनङ्टगभन ङ्झनदे ङ्ञर्का थिीकृत गयी कामायन्िमनभा
ल्माइनेछ।
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२१) नगयऩाङ्झरकाभा अङ्झतङ्चयक्त सभम काभ गने कभयचायीहरुराई कामयसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारी

नगय ङ्जिकास मोजना
(PBIS)सम्फन्धी

कामयङ्जिङ्झधराई थऩ िैऻाङ्झनक फनाई अङ्झतङ्चयक्त स्रोतको अिथथा हेयी कभयचायीहरुको प्रोत्साहन बत्ता तथा ङ्जपल्ड बत्ताको

व्मिथथा

गङ्चयनेछ ।

२२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी कामयङ्जिङ्झध नगयऩाङ्झरकाफाट थिीकृत गयी रागू गङ्चयनेछ ।
२३) ऩेश्की र्ङ्टन्म अङ्झबमानका राङ्झग ऩेश्की

ङ्छदने कामयराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी

प्राङ्जिङ्झधक भूल्माङ्कनका आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्छदइने नीङ्झत

अिरम्फन गङ्चयने छ, तय थिीकृत खङ्चयद मोजना फभोङ्ञजभ ङ्झनभायण साभग्री खङ्चयद गनङ्टय ऩने बई उऩबोक्ताको रागत सहबाङ्झगता नगद
नै यकभ नगयऩाङ्झरकाभा जम्भा गनेका हकभा ऩेश्की उऩरब्ध गयाउन सङ्जकने छ ।

२४) उऩबोक्ता ङ्जहत सॊ यऺणराई ध्मानभा याखेय अनङ्टङ्ञचत कृङ्जष उत्ऩादन ङ्जक्रमाकराऩ तथा व्माऩाङ्चयक गङ्झतङ्जिङ्झधफाट उऩबोक्ता
र्ोषणको अन्त्म गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

भा हङ्टने

२५) नगयऩाङ्झरकाराई आिश्मक ऩने दयफन्दी नगय सबाफाट थिीकृत गङ्चयनेछ ।
२६) नगयका ङ्जिऩङ्ङ िगयको उत्थानभा नगय ङ्जिकासका गङ्झतङ्जिङ्झध हरु केङ्ञन्ित गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । ङ्जिऩङ्ङता थतयीकयण भाऩन
Mapping) गयी ऩङ्जहचान बएका ङ्जिऩङ्ङ घ

(DAG

यधङ्टयीराई रङ्ञऺत गयी आमभूरक , सीऩभूरक तथा थियोजगायभूरक कामयक्रभहरु

सिारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
२७) नगयको ङ्जिङ्जिध ऺेत्रको अिथथा तथा त्माॊक एिभ् अङ्झबरेखको सॊ यऺण

, व्मिथथाऩन गनय नगयऩाङ्झरकाभा नगय सूचना तथा

अङ्झबरेख केन्ि थथाऩना य सिारनभा ल्माइनेछ साथै ङ्जिद्यङ्टतीम ऩङ्टथतकारम (E-Library) को कामय आयम्ब गङ्चयनेछ ।

२८) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सेिा प्रिाहराई थऩ प्रबािकायी फनाउन आन्तङ्चयक सङ्टर्ासन व्मिथथाऩनराई ङ्जक्रमार्ीर तङ्टल्माइनेछ ।
मसका राङ्झग सूमोदम नगयऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरका अन्तगयतका र्ाखा , ङ्जिषमगत र्ाखा , ङ्झनकाम, ईकाईसॉग कामयसम्ऩादन कयाय
गने कामयको सङ्टरुिात गङ्चयनेछ।
२९) नगयऩाङ्झरकाको भाङ्झसक आम्दानी तथा खचय साियजङ्झनक सूचनाऩाटी , सिाय भाध्मभ तथा नगयऩाङ्झरकाको आङ्झधकाङ्चयक िेफसाइटको
भाध्मभफाट साियजङ्झनक गने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गनङ्टऩ
य ने साियजङ्झनक ऩयीऺण , साियजङ्झनक
ङ्ट ाई जथता ङ्जिकास ङ्झनभायण य सेिा प्रिाह सम्फन्धी ङ्जिषमभा गङ्टनासो व्मिथथाऩनका राङ्झग गङ्टनासो चौतायी कामयक्रभराई
सङ्टनि
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।

३०) नगय ङ्जिकासका गङ्झतङ्जिधीहरुराई नगय िासीहरुराई सूसङ्ञङ्ट चत गनय तथा सङ्टर्ासनराई प्रिद्चयन गनयका राङ्झग याज्मको चौथो अॊ गको
रुऩभा थथाङ्जऩत सिायकभॉ तथा ऩत्रकायहरुसॉग सहकामय गदै ङ्जिकास ऩत्रकाङ्चयताराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ।

३१) कूर रागत ५ राख िा सोबन्दा भाङ्झथको प्रत्मेक ऩूिायधाय तपयका आमोजनाभा अङ्झनिामय आमोजना सूचना ऩाटी

(Project

Information Board) आमोजना थथरभा याख्ने व्मिथथाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
३२) कामायरमभा तत्कार आिश्मक ऩने थऩ जनर्ङ्ञक्तको व्मिथथाऩन प्रचङ्झरत ऐन
तथा प्रदे र् सयकायको नीङ्झतराई सभेत आधाय भानी

, ङ्झनमभ कामयङ्जिङ्झध ङ्झनदे ङ्ञर्का , भाऩदण्ड य सॊ घीम

गङ्चयनेछ। कयायभा ङ्झरइएका कभयचायीहरुको मोग्मता

, ऺभता य

नगयऩाङ्झरकाको आिश्मकताका आधायभा सेिाको ङ्झनयन्तयता ङ्छद इनेछ। कभयचायीहरुराई उच्च भनोफरका साथ काभ गनय सक्ने
िाताियणको ङ्झसजयना गङ्चयनेछ ।
३३) नगयऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध जनर्ङ्ञक्तको ऺभता ङ्जिकासभा ङ्जिर्ेष जोड ङ्छदइनेछ । कामयसम्ऩादनका आधायभा सूचकहरुको व्मिथथा
गयी उत्कृ ष्ट कभयचायीराई ऩङ्टयथकृत गङ्चयनेछ । ऐन ङ्झनमभको ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही कामय

सम्ऩादन भूल्माॊकनका आधायभा कामययत

कभयचायीको फढङ्ट िा , थतयिृङ्जद्च, प्रोत्साहन, ऩङ्टयथकाय प्रदान गने जथता कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । जनर्ङ्ञक्तराई सभमानङ्टकूर
सऺभ फनाउन आन्तङ्चयक एिभ् फाह्य सहमोगका आधायभा ताङ्झरभ ङ्छदई सऺभ फनाउॉ दै रै जाने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

३४) उद्योग तथा व्मिसामीरे कूर नापाको कम्तीभा ३ प्रङ्झतर्त साभाङ्ञजक ऺेत्रभा खचय गने गयी एक साभाङ्ञजक कोष ङ्झनभायण गनय
ऩहर गङ्चयनेछ ।

३५) सूतॉजन्म ऩदाथय तथा गङ्टटखा उत्ऩादन , ङ्जिक्री ङ्जितयणभा कडाईका साथ ङ्झनमभन गङ्चयनेछ । अथिथथकय खानेकङ्टया उत्ऩादन य
ङ्जिक्रीङ्जितयणराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै रङ्झग ने छ ।कूर धभय अनङ्टसाय गङ्चयने धाङ्झभक
य तथा ङ्जऩतृ कामयभा प्रमोग गङ्चयने फाहेक अिैध
भङ्छदया उत्ऩादन तथा ङ्जिङ्जक्र ङ्जियतणराई योक रगाईनेछ, दण्ड सजामसॉग आफद्च गङ्चयनेछ ।
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३६) स्रोत ऩङ्चयचा रन य साभाङ्ञजक भङ्टद्ङाहरुभा अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग ङ्झनजी ऺेत्र

नगय ङ्जिकास मोजना

, सहकायी य साभङ्टदाङ्जम क ऺेत्रसॉग

सहकामय य सभन्िम गङ्चयने छ ।
ङ्जित्तीम व्मिथथाऩन

ॉ ीगत ङ्जिकासभा भात्रै रगानी गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।
१) नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक स्रोत (कय, याजश्व य गैय कय याजश्व)राई नगयकै ऩूज
२) सॊ घीम तथा प्रदे र् कानूनको अङ्झधनभा यही थथानीम कय, सेिा र्ूल्क य दथतङ्टय सॊ करन गङ्चयनेछ।
३) ङ्जित्तीम स्रोत सॊ करनका ऺेत्रहरुको दामया पयाङ्जकरो गयी फढीबन्दा फढी कयदाताहरुराई सभेटी कानून फभोङ्ञजभ कय

, याजश्व,

सेिा र्ङ्टल्क, दथतङ्टय य दण्ड जङ्चयिाना सॊ करन गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
४) ङ्जित्तीम स्रोत सॊ करनका राङ्झग त्मसको ङ्जिथतृत अध्ममन गने गयाउने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।
५) आमिृङ्जद्चका राङ्झग सीभाना जोङ्झडएका गाउॉ ऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकासॉग सहकामय गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
६) ङ्जित्तीम स्रोत सॊ करन तथा अङ्झबिृङ्जद्च गनय साियजङ्झनक नीङ्ञज साझेदायी नीङ्झत अनङ्टरुऩ सहकामयराई ङ्जिङ्झबङ्ङ कामयक्रभका भाध्मभफाट
सघन रुऩभा रै जाने नीङ्झतको अङ्झधनभा यही कयका दा मयाहरु पयाङ्जकरो फनाउने य फङ्जढबन्दा फढी ऺेत्र ओगट्ने नीङ्झत अिरम्फन
गङ्चयनेछ ।
७) ङ्झनमङ्झभत रुऩरे सफैबन्दा फढी कय फङ्टझाउने कयदाताराई िाङ्जषक
य रुऩभा सम्भान गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।

८) प्रत्मेक व्मङ्ञक्त िा सॊ थथारे नगयऩाङ्झरकाराई ङ्झतनय फङ्टझाउनङ्ट ऩने सफै प्रकायका कयहरुराई एक अकायसॉग आफद्च गयी सेिा प्रिाहसॉग
आफद्च गङ्चयनेछ। नगयऩाङ्झरकाराई कङ्टनै

ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झतनय फङ्टझाउन फाॉकी बएभा उक्त यकभ नफङ्टझाउन्जेरसम्भ

नगयऩाङ्झरकाफाट ऩाउने सेिा सङ्टङ्जिधा थथङ्झगत याख्ने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।
९) कयदाता ऩङ्जहचानका राङ्झग कयदाता ऩासफङ्टकको व्मिथथा गने नीङ्झत यहनेछ ।
१०) नगयराई आम्दानी हङ्टने ऺेत्रको ङ्जिकास य ङ्छदगोऩनाको राङ्झग रगानी गने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयने छ ।
११) याजश्व सङ्टधायको राङ्झग कामयमोजना थऩ ऩङ्चयभाजयन गयी कामायन्िमन गङ्चयनेछ ।

१२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको दीघयकारीन रुऩभा याजश्वको सम्बािनाको राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गयी दीगो

रुऩभा याजश्व आजयनका

राङ्झग रगानीका ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान, अध्ममन एिभ् ङ्जिश्लेषण गङ्चयनेछ ।

१३) ङ्झफत्तीम सायऺयता सम्फन्धी कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।

१४) व्मिसामीको सहजताको राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे नगय ऺेत्रका ङ्झफङ्झबङ्ङ थथानभा ब्मिसाम कय सॊ करन केन्िफाट कय यकभ फङ्टङ्ञझङ्झरने
सङ्टङ्झफधा उऩरब्ध गयाईने छ ।

१९. सूचना तथा सिाय
"सूचना तथा सिाय: नागङ्चयकको भौङ्झरक अङ्झधकाय"
१) नागङ्चयकको सूचना सम्फन्धी हकराई कामायन्िमन गनय फनेको ऐनराई ऩारना गङ्चयनेछ ।
२) टे ङ्झरपोन ल्माण्डराइन नऩङ्टगक
े ा ऺेत्रहरुभा ङ्जिथताय गनय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुभा ऩहर गङ्चयनेछ ।

३) भोफाइर पोन सेिाराई बयऩदो फनाउनका राङ्झग आिश्मक ङ्चयऩीटय टाियहरु थथाऩना गनय सहमोग तथा सहजीकयण गङ्चयनेछ ।
४) एप.एभ. ये ङ्झडमो थथाऩना तथा सिारनभा प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

५) कृषकहरुको सभूह िा सहकायीहरुराई सूचना तथा सिायभा आफद्च गनय इ-एग्रीकल्चय सेन्टय थथाऩना गदै जाने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
६) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेको भङ्टख्म ऩमयटकीम ऺेत्रराई क्रभर्: Free WiFi Zone फनाउॉ दै रङ्झगनेछ ।

७) नगयभा यहेका सफै सयकायी कामायरमहरुको काभराई Online भापयत गयी गयाई सूचना प्रङ्जिङ्झधराई सेिाग्राहीको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टमायउने
नीङ्झत यहने छ ।
८) क्रभागत रुऩभा नगयऩाङ्झरकाका सफै िडा कामायरमहरुभा ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटीको व्मिथथा गङ्चयनेछ ।
९) नगयऩाङ्झरकाको कामायरमङ्झबत्रै ई-राइिे यी थथाऩना गयी सियसाधायणको ऩहङ्टॉचभा ल्माइनेछ ।

१०) नगयको सम्ऩूण य सूचना तथा सेिाहरुराई सहज रुऩभा प्राप्त गनय सङ्जकने गयी नगयको भोफाइर एऩ
ल्माइनेछ।
२.३ नगय ङ्जिकास मोजना ङ्झनभायणका आधायहरु


नेऩारको सॊ ङ्जिधान
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(Mobile App) प्रमोगभा

नगय ङ्जिकास मोजना



ऩन्रौं मोजना २०७6/७7 - २०80/81



सहस्राब्दी ङ्जिकास रक्ष्मका सूचकहरुरे ङ्झनधाययण गये का ऺेत्रहरु।



थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन 2074 रे ङ्झनधाययण गये का व्मिथथाहरु।



नेऩार सयकाय तथा सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रर्ासन भन्त्रारमफाट सभम सभमभा प्राप्त ङ्झनदे र्नहरु ।



याङ्जष्डम मोजना आमोग य सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमफाट प्राप्त भागयदर्यनहरु।



प्रदे र् नॊ १ को प्रथभ आिङ्झधक मोजना 2076/77-2080-81



आिङ्झधक मोजनारे ऩङ्चयरङ्ञऺत गये का सभङ्जष्टगत अिश्मकताहरू।



याजनैङ्झतक दरफाट प्राप्त सङ्टझािहरु।



िाङ्जषक
य नगय ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
य ा गदाय प्राथङ्झभकीकयणका ङ्झनम्न आधायहरु ङ्झरइएको छ-



नगयको ऩाश्वय-ङ्ञचत्र एिॊ स्रोत नक्सा



ङ्जिगत िषयहरुभा गङ्चयएको ङ्जिऩङ्ङ थतयीकयण प्रङ्झतिेदन (DAG Mapping)



सॊ घीम य प्रादे ङ्ञर्क सयकायका ङ्झनकामफाट प्राप्त भागय दर्यन य फजेट ङ्झसङ्झरॊग



नगय ङ्जिकासका प्राथङ्झभकता



िडा थतयीम फैठकफाट आए फभोङ्ञजभ भाऩदण्डभूरक प्राथङ्झभकीकयण

2.४ आमोजना प्राथङ्झभकीकयणका आधायहरु्






रङ्ञऺत िगयको ऩहङ्टॉच िृङ्जद्च हङ्टने

गयीि िगयरे तत्कार ऩाउने पाइदा

ङ्जऩछङ्झडएको िगय एिॊ ऺेत्रभा पाइदा ऩङ्टग्ने
कृङ्जष उत्ऩादन एिॊ ऩहङ्टॉचभा िृङ्जद्च



थथानीम सीऩ, स्रोत साधनको उऩमोग



ऩूिायधाय ङ्जिकास भापयत योजगायी केङ्ञन्ित आङ्झथक
य िृङ्जद्च




ऺेत्रगत सन्तङ्टरन

िाताियण सॊ यऺण एिॊ जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन अनङ्टकूरनभा सहमोगी हङ्टने कामयक्रभहरु



आमोजनाको औङ्ञचत्म, आिश्मकता य जनसहबाङ्झगताको ङ्ञथथङ्झत



थथानीम सयकाय सिारन ऐन

य प्रचङ्झरत कानूनभा व्मिथथा बएका अन्म आधायहरु ।
2.५ आमोजना थिीकृङ्झत य कामायन्िमन प्रङ्जक्रमा

नगयऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध स्रोत साधन तथा फजेट सभेतराई भध्मनजय याखी ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरुभा छरपर बई फजेट तथा कामयक्रभ
तजङ्टभ
य ा सङ्झभङ्झत एिॊ नगय कामयऩाङ्झरकाभा ऩेर् बएका आमोजनाहरुराई नगय कामयऩाङ्झरकारे ऩेर् गये फभोङ्ञजभ नगय सबारे प्रदान गये को
छ।

थिीकृत

बएका

आमोजनाहरुराई

प्रचङ्झरत साियजङ्ञजक खङ्चयद ऐन

,

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको खङ्चयद ङ्झनमभािरी

कामयऩाङ्झरकाफाट थिीकृत कामयक्रभ कामायन्िमन ङ्झनदे ङ्ञर्का य अन्म प्रचङ्झरत कानूनरे

,

नगय

व्मिथथा गये को प्रािधान ङ्झबत्र यही कामायन्िमन

गङ्चयनेछ। कामायन्िमन गदाय ठे क्का प्रणारी, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, सेिा कयाय, सहकायीहरु रगामतका भाध्मभहरु खङ्चयद मोजना फभोङ्ञजभ
गङ्चयनेछ ।
बाग ३. नगय सबाफाट थिीकृङ्झत य साियजङ्झनकीकयण
नगय कामयऩाङ्झरकाको

ङ्झनणयम एिॊ ऩूि य ङ्झनधायङ्चयत कामयताङ्झरका नगय सबाको

सातौं िैठक ङ्झभङ्झत

२०७७/०३/०५ दे ङ्ञख ङ्झभङ्झत

२०७७/०३/११ सम्भ ४ िटा िैठक फसी आ.ि 2077/78को ङ्झनङ्झत तथा कामयक्रभ थिीकृत गयी

२०७७ श्रािण १५ गते

आमोङ्ञजत नगय ङ्जिकास मोजना साियजङ्झनकीकयण सभायोहभा आ.ि. २०७७/७८ भा सॊ चारन हङ्टने कामयक्रभ, फजेट तथा नीङ्झतको साय
सॊ ऺेऩ प्रथतङ्टतीकयण सङ्जहत मो ऩङ्टङ्ञथतका ङ्जितयण बएको छ ।
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3.1 सातौं नगयसबाद्वाया थिीकृत ऐन तथा कामयक्रभको ङ्जिियण
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सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको अथय सम्फन्धी प्रथतािराई कामायन्िमन गनय फनेकङ्जोिधेमक, २०७७

नगय ङ्जिकास मोजना

१. प्रथतािना :
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ को अथय सम्फन्धी प्रथतािराई कामायन्िमन गनयको ङ्झनङ्झभत्त थथानीम कय तथा
र्ङ्टल्क सॊ करन गनय, छङ्ट ट ङ्छदन तथा आम सॊ करनको प्रर्ासङ्झनक व्मिथथा गनय िाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २२८ को
उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
२. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथक
य ऐन, २०७७ यहेको छ ।
(२) मो ऐन २०७७ सार श्रािण १ गतेदेङ्ञख सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा रागङ्ट हङ्टनेछ ।

३. सम्ऩङ्ञत्त कय : (१) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको घय य सो रे चचे को (ङ्ञप्रन्थ एङ्चयमा) जग्गाको भूल्माॊङ्जकत यकभभा अनङ्टसूची
-१ को दयभा सम्ऩङ्ञत्त कय रगाउनेछ ।
थऩष्टीकयण:- मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग

"घयरे चचे को जग्गा " बङ्ङारे घयरे ओगटे को जग्गा को ऺेत्रपर य अङ्झधकतभ सो

जग्गा फयाफयको थऩ जग्गासम्भ फङ्टझ्नङ्टऩछय ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जग्गाको भूल्माॊकन गदाय अनङ्टसूची -२ भा उल्रेख बएको दय बन्दा कभ हङ्टने गयी भूल्माॊकन गङ्चयने
छै न ।

४. बूङ्झभ कय (भारऩोत): (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सम्ऩङ्ञत्त कय रागेको घयजग्गा फाहेकको जग्गाभा अनङ्टसूची -३ फभोङ्ञजभ बूङ्झभकय
(भारऩोत) रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ ।

५. घयिहार कय : नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र कङ्टनै व्मङ्ञक्त िा सॊ थथारे बिन , ऩसर, ग्माये ज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, कायखाना,
जग्गा, ऩोखयी य मथतै ऩक्की िा कच्ची सॊ यचना ऩूयै िा आॊङ्ञर्क तियरे िहारभा ङ्छदएकोभा अनङ्टसूची

-४ फभोङ्ञजभ घयिहार कय

रगाइने य असूर गङ्चयनेछ ।
६. घयजग्गा यङ्ञजष्डे र्न र्ङ्टल्क: (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको घय , जग्गा िा घयजग्गा यङ्ञजष्डेर्न ऩाङ्चयत गयी थिाभीत्ि ऩङ्चयितयन बएका
िखत प्रदे र् सयकायरे तोकेको अनङ्टसूची -५ फभोङ्ञजभको दयये टभा घयजग्गा यङ्ञजष्डेर्न र्ङ्टल्क असङ्टर गङ्चयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाभा घयजग्गा यङ्ञजष्डेर्न र्ङ्टल्क उठाउन आिश्मक

ऩने साधन , स्रोत, प्रङ्जिङ्झध तथा

जनर्ङ्ञक्तको व्मिथथाऩन नबएसम्भ नेऩार सयकायफाट तोङ्जकएको कामायरमफाट घयजग्गा यङ्ञजष्डेर्न र्ङ्टल्क असङ्टर

गङ्चयनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊ कङ्झरत यकभ प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड गयी थथानीम तहरे प्राप्त गने यकभ नगयऩाङ्झरकाको
सङ्ञित कोषभा दाङ्ञखरा गङ्चयनेछ ।
७. सिायी साधन कय : (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र दताय हङ्टने य दताय बई प्रमोगभा यहे का

टाॉगा, ङ्चयक्सा, अटोङ्चयक्सा, ङ्जिद्यङ्टतीम ङ्चयक्सा

(ई-ङ्चयक्सा) य ऩािय ङ्जिरयभा अनङ्टसूची -६ फभोङ्ञजभ सिायी साधन कय रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ ।

(२) प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ प्रदे र् सयकायरे रगाएको सिायी साधन कय प्रदे र् सयकायरे तोकेको कामायरमभा नै फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊ कङ्झरत यकभ प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड गयी थथानीम तहरे प्राप्त गने यकभ नगयऩाङ्झरकाको
सङ्ञित कोषभा दाङ्ञखरा गङ्चयनेछ ।

८. भनोयञ्जन कय : (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टने भनोयन्जन व्मिसाम सेिाभा अनङ्टसूची -७ फभोङ्ञजभ प्रदे र् सयकायरे रगाएको दयभा
भनोयञ्जन कय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भनोयञ्जन कयफाट उठे को यकभ भनोयञ्जन थथरको धनीरे कय उठे को भङ्जहनाबन्दा

ऩङ्झछल्रो

भङ्जहनाको २५ गते ङ्झबत्र नगयऩाङ्झरकाभा जम्भा गनङ्टऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको यकभ नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिबाज्म कोषभा जम्भा गयी प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड गङ्चयनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड बएको यकभ भध्मे प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ थथानीम तहरे प्राप्त गने

यकभ नगयऩाङ्झरकारे

सङ्ञित कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टय ऩनेछ ।
१०. ङ्जिऻाऩन कय : (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र याङ्ञखने होङ्झडंग फोडय साइन फोडय ब्मानय िाई ङ्झबजन गरो फोडय ङ्झडङ्ञजटर फोडय थटर

धातङ्टको िेभ िा कङ्टनै थथानभा रगाउने रेख्ने , िा ङ्जिद्यङ्टतीम तयॊ ग प्रमोग गङ्चयएको ङ्जिऻा ऩन / प्रचायको राङ्झग याङ्ञखने िथतङ्ट िा
साभग्रीभा गङ्चयने ङ्जिऻाऩनभा ङ्जिऻाऩन कय रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ ।

(२) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टने ङ्जिऻाऩनभा अनङ्टसूची -८ फभोङ्ञजभ ङ्जिऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ ।
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको यकभ नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिबाज्म कोषभा जम्भा गयी प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड गङ्चयनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड बएको यकभ भध्मे प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ थथानीम तहरे प्राप्त गने यकभ नगयऩाङ्झरकारे
सङ्ञित कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टय ऩनेछ ।
११. व्मिसाम कय : (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र व्माऩाय , व्मिसाम िा सेिाभा

ॉ ीगत रगानी य आङ्झथक
ऩूज
य कायोिायका आधायभा

अनङ्टसूची -९ फभोङ्ञजभ व्मिसाम दताय य निीकयणभा व्मिसाम कय रगाइने य असूर गङ्चयनेछ ।
२) ङ्जिगत िषयहरुभा दताय ब ई निी कयण गनय फाॉकी व्मिसामहरुको

अनङ्टसूची -९(क) फभोङ्ञजभको दयभा जङ्चयिाना यकभ सभेत

असङ्टर गङ्चयने छ ।

१२. सेिा र्ङ्टल्क, दथतङ्टय : नगयऩाङ्झरकारे नेऩारको सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूची -८ फभोङ्ञजभका ऺेत्र य ङ्जिषमभा आपूरे ऩङ्टमायएको सेिाफाऩत
अनङ्टसूची -१० भा उङ्ञल्रङ्ञखत दयभा सेिार्ङ्टल्क तथा दथतङ्टय रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ ।

१३. ऩमयटन र्ङ्टल्क : (१) आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ भा सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका उ द्यान ऩाकय सॊ ग्रहारम तथा नेऩार
सयकायरे प्रिेर् र्ङ्टल्क उठाउन ङ्छदएका प्राचीन थभायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सम्ऩदा रगामत अन्म ऩमयटकीम थथर प्रिेर् गये फाऩत
नगयऩाङ्झरकारे अनङ्टसूची - ११ फभोङ्ञजभ ऩमयटन र्ङ्टल्क रगाई असङ्टर गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩमयटन र्ङ्टल्क सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्कङ्झरत यकभ थथानीम ङ्जिबाज्म कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊ करन बएको यकभ प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड गयी नगयऩाङ्झरकारे प्राप्त गने यकभ
नगयऩाङ्झरकाको सङ्ञित कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ ।

१४. सिायी साधन ऩाङ्जकयङ र्ङ्टल्क : नगयऩाङ्झरकारे आपूरे ङ्झनभायण िा व्मिथथा गये को सिायी साधन ऩाङ्जकयङ थथरभा अनङ्टसूची

-१२

फभोङ्ञजभ सिायी साधन ऩाङ्जकयङ र्ङ्टल्क रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ ।
१५. फहार ङ्जिटौयी र्ङ्टल्क : नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र साियजङ्झनक , थथानीम सयकायको नाभभा यहेको , ऐरानी जग्गा य त्मथता जग्गाभा
यहेका ऩोखयी , हाटफजाय, प्रदर्यनथथर य ती ठाउॉ भा याख्न अथथामी अनङ्टभङ्झत ङ्झरएका ऩसरभा अनङ्टसूची

-१३ फभोङ्ञजभ फहार

ङ्जिटौयी र्ङ्टल्क रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ ।

१६. अखेटोऩहायभा राग्ने कय : नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषेध गङ्चयएको जीिजन्तङ्ट िाहेकका अन्म भृत िा

भाङ्चयएका

जीिजन्तङ्टको हाड, ङ्झसङ, प्िाॉख, छारा जथता िथतङ्टको व्मािसाङ्जमक कायोिाय गये फाऩत अनङ्टसूची -१४ फभोङ्ञजभको कय रगाई असङ्टर
गङ्चयनेछ ।

१७. ऩूिायधाय उऩमोग सेिा र्ङ्टल्क: नगय ऺेत्रङ्झबत्रका नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनभायण गये का तथा हथतान्तयण बई नगयऩाङ्झरकाको थिाभीत्िभा
यहेका ऩूिायधायहरुको उऩमोग गये फाऩत अनङ्टसूची -१५ फभोङ्ञजभको ऩूिायधाय उऩमोग सेिा र्ङ्टल्क असङ्टर गङ्चयनेछ ।

१८. प्राकृङ्झतक स्रोत सॊ करन तथा ङ्जिक्री र्ङ्टल्क: (१) आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ भा सूमोदम नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र फभोङ्ञजभ ढङ्टॊ गा ङ्झगटी
िारङ्टिा भाटो दहत्तय फहत्तयको सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्रभा अनङ्टसूची-१६ र्ङ्टल्क रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे ढङ्टॊ गा ङ्झगटी िारङ्टिा भाटो य दहत्तय फहत्तयको सॊ करन गनङ्टय अङ्ञघ प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून
फभोङ्ञजभ आिश्मक ऩने थिीकृत िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन कामयमोजना प्रदे र् सयकाय सभऺ प्रथतङ्टत गनङ्टय ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जे सङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन मस बन्दा ऩङ्जहरे िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन थिीकृत बइसकेको
अिथथाभा ढङ्टॊ गा ङ्झगटी िारङ्टिा भाटो य दहत्तय फहततय सॊ करन गनय िाधा ऩने छै न ।

(४) उऩदपा(३) फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक स्रोत सॊ करन तथा ङ्जिक्री र्ङ्टल्कको सॊ कङ्झरत यकभ नगयऩाङ्झर काको ङ्जिबाज्म कोषभा जम्भा
गङ्चयनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सॊ कङ्झरत प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जिक्री र्ङ्टल्क फाऩतको यकभ प्रदे र् कानून फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड गयी
नगयऩाङ्झरकारे प्राप्त गने यकभ नगयऩाङ्झरकाको सङ्ञित कोषभा दाङ्ञखरा गङ्चयनेछ ।
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१९. िन ऩैदािाय र्ङ्टल्क :

(१) आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ भा सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र नेऩार सयकायद्वाया साभङ्टदाङ्जमक िनको रुऩभा हथतान्तयण
गङ्चयएका याङ्जष्डम िनभध्मे उऩबोक्ता सभूहरे कानून फभोङ्ञजभ कामयमोजना फनाई ङ्झनकाङ्झरएको सार य खमय फाहेकका काठ
उऩबोक्ता सभूह फाङ्जहय व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका राङ्झग ङ्जिक्री गये भा त्मसयी ङ्जिक्री गयी प्राप्त गये को यकभभा दर् प्रङ्झतर्त यकभ िन
ऩैदािाय र्ङ्टल्क फाऩत थथानीम सङ्ञित कोषभा दाङ्ञखरा गङ्चयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूह फाङ्जहय व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका राङ्झग काठ ङ्जिक्री गयी उऩबोक्ता सभूहरे प्राप्त गये को
यकभ साभङ्टदाङ्जमक िनको सॊ यऺण, सम्िद्चयन, िाताियण सॊ यऺण य थथानीम ङ्जिकाससॉग सम्फङ्ञन्धत कामयभा खचय गनङ्टऩ
य नेछ ।
(३) िन ऩैदािाय र्ङ्टल्क सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध प्रदे र् कानूनरे ङ्झनधायङ्चयत गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

२०. कृङ्जषजन्म िथतङ्टको व्मािसाङ्जमक कायोफायभा राग्ने व्मिसाम कय
:

(१) कृङ्जषजन्म उत्ऩादनको नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र हङ्टने व्मािसाङ्जमक कायोफायभा

अनङ्टसूची – १७ फभोङ्ञजभ कय रगाई असङ्टर

गङ्चयनेछ ।

२१. दण्ड जङ्चयिाना: ( १) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र कङ्टनै व्मङ्ञक्त , सॊ थथा िा ङ्झनकामरे थथानीम कानूनको उल्रॊ घन गये को ऩाइएभा दण्ड
जङ्चयिाना गनय सक्नेछ ।
(२) मस ऐनको उल्रॊ घन फाऩत दण्ड य जङ्चयिानाको व्मिथथा मसै ऐनभा उल्रेख बएकोभा सोही फभोङ्ञजभ य उल्रेख नबएकोभा
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दण्ड जङ्चयिानाको दय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

२२. दय घटाउन, फढाउन िा छङ्ट ट ङ्छदन सङ्जकने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कय ङ्झतने दाङ्जमत्ि बएका व्मङ्ञक्त िा सॊ थथाहरुरा ई कङ्टनै ऩङ्झन
ङ्जकङ्झसभको कय छङ्ट ट ङ्छदइने छै न ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नगयऩाङ्झरकारे भङ्टनापायङ्जहत साियजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊ थथा , नेऩार
सयकाय िा प्रदे र् सयकाय िा नगयऩाङ्झरका िा नेऩार सयकाय िा प्रदे र् सयकायको थिाभीत्ि बएका सॊ गङ्छठत सॊ थथाराई मस ऐन
फभोङ्ञजभ राग्ने दथतङ्टय, र्ङ्टल्क य कयको दय घटाउन िा त्मथतो दथतङ्टय, र्ङ्टल्क य कय आॊङ्ञर्क िा ऩूण य रुऩभा छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ ।
(3) ठे क्का प्रङ्जक्रमाफाट आन्तङ्चयक आम सॊ करन गदाय गयाउॉ दा त्मथतो

ठे क्काको सम्ऩूण य यकभ सम्झौताको फखत एकभङ्टष्ट फङ्टझाएभा

१० प्रङ्झतर्त (दर् प्रङ्झतर्त) छङ्ट ट ङ्छदइनेछ । ङ्जकथताफन्दीभा छङ्ट टको सङ्टङ्जिधा ङ्छदइने छै न ।
(४) भङ्जहराहरुराई थियोजगाय य आत्भसम्भाङ्झनत फनाउनका राङ्झग भङ्जहराहरुको नाभभा दताय हङ्टन आउने उद्योग व्मिसामभा
ऩैँतीस प्रङ्झतर्त र्ङ्टल्क छङ्ट ट ङ्छदइनेछ ।
(5) "ग" श्रे णी सम्भको ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त अऩाङ्गहरुद्वाया सॊ चाङ्झरत उद्योग व्म िसामभा नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झरइने कयभा ५० प्रङ्झतर्त
सम्भ कय छङ्ट ट गङ्चयनेछ ।
(6) नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा अध्ममन गने

"ग" श्रे णी सम्भको ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त सफै अऩाङ्ग

ङ्जिद्याथॉहरु य दङ्झरत ङ्जिद्याथॉहरु राई ङ्जिद्यारमभा कङ्टनै प्रकायको र्ङ्टल्क राग्ने तथा रगाईने छै न।

२३. ङ्जिश्वब्माऩी रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना ,कोङ्झबड १९ का कायण कय छङ्ट ट सम्फङ्ञन्ध ङ्जिर्ेष ब्मिथथा : (१)मस ऐन फभोङ्ञजभ कय ङ्झतने
दाङ्जमत्ि बएका व्मङ्ञक्त िा व्मिसामराई आ. फ. २०७७/७८ को नगयऩाङ्झरकाराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने कयभा आङ्ञश्वन भसान्त सम्भभा
फङ्टझाएभा १० प्रङ्झतर्त छङ्ट ट ङ्छदइनेछ ।
(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ कय ङ्झतने दाङ्जमत्ि बएका व्मङ्ञक्त िा

व्मिसामराई अनङ्टसङ्ञङ्ट च १८ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभको छङ्ट ट ङ्छदइने

छ।
२४. आम ठे क्का िन्दोिथत सम्फन्धी व्मिथथा : (१) नगयऩाङ्झरकारे असङ्टर गने कय तथा सेिा र्ङ्टल्क असङ्टरीका राङ्झग आम ठे क्का
िन्दोिथत गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आम ठे क्का िन्दोिथत गने प्रमोजनका
अॊ कभा फढ्ने गयी ठे क्का िन्दोिथतको प्रकृमा प्रायम्ब गनङ्टय ऩनेछ ।

राङ्झग मस ऐनको अनङ्टसूचीहरुभा उङ्ञल्र ङ्ञखत न्मूनतभ कफोर

(३) आम ठे क्का िन्दोिथत सम्फन्धी व्मिथथा सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको साियजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभािरी,२०७५ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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(४) उऩदपा (१) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन २०७७ श्रािणफाट ठे क्का प्रायम्ब हङ्टने गयी ठे क्का िन्दोिथत प्रङ्जक्र मा र्ङ्टरु
हङ्टन नसकेभा ठे क्का सॊ झौता हङ्टने भङ्जहना दे ङ्ञख आङ्झथक
य िषय अन्त हङ्टने अिङ्झधको राङ्झग न्मूनतभ अॊ कको भाङ्झसक दाभासाहीभा हङ्ट
यकभराई न्मूनतभ अॊ क भाङ्झन ठे क्का िन्दोिथतको प्रकृमा प्रायम्ब गनय िाधा ऩने छै न ।

ने

२५. प्रङ्जक्रमा सयरीकयण िा फाधा अड्काउ पङ्टकङ्टिा गनय सक्ने : (१) प्रचङ्झरत कयसम्फन्धी कानून तथा मस ऐनको कामायन्िमनको
क्रभभा साियजङ्झनक र्ाङ्ञन्त य व्मिथथाभा गम्बीय खरर ऩङ्टगक
े ो िा सा ियजङ्झनक आिागभनभा अियोध बएको िा ङ्जिऩद्को कायणरे

उङ्ञल्रङ्ञखत कानूनरे प्रदान गये को कङ्टनै सङ्टङ्जिधा उऩबोग गनय नऩाउने अिथथा ङ्झसजयना बएभा , कङ्टनै जङ्जटरता दे ङ्ञखएभा िा उल्रेङ्ञखत
कानून तथा मस ऐनको कामायन्िमनभा कङ्टनै फाधा अड्काउ ऩनय गएभा

कामयऩाङ्झरकारे आिश्मकता अनङ्टसाय अिङ्झध थऩ

प्रङ्जक्रमा सयरीकयण गनय िा कामायन्िमनभा दे ङ्ञखएको फाधा अड्काउ पङ्टकङ्टिा गनय सक्नेछ ।

गनय,

(२) मस ऐनभा उल्रेख नबएका कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जिषमका दयये टहरु तत्कार ङ्झनधाययण गनङ्टऩ
य ने बएभा सोही ङ्जिषमसॉ ग ङ्झभल्दोजङ्टल्दो अको
ङ्जिषमको दयये टराई आधाय भानी दय कामभ गङ्चयनेछ ।
अनङ्टसूची - १
(दपा (२) को उऩदपा (१) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
सम्ऩङ्ञत्त कयको दय (आ.ि. २०७७/७८)

क्र.सॊ .

अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभको भूल्माॊङ्जकत यकभ

दय प्रङ्झतराख रु.

१
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९०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

५०

११

१००००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

५५

१२

२००००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

६०

१३

४००००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

६५

१४

४००००००० बन्दा भाङ्झथको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

७०
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अनङ्टसूची - २
(दपा (२) को उऩदपा (२) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
सम्ऩङ्ञत्तको भूल्माङ्कन (आ.ि. २०७७/७८)
(क) घयको भूल्माॊकन:- दे हाम फभोङ्ञजभको न्मूनतभ भूल्माॊकन दयका आधायभा भूल्माॊङ्जकत यकभ
घयको ङ्जकङ्झसभ
फाॉसको फायफेय गयी भाटोको ङ्झरउन गये को/नगये को

दय/फगयङ्जपट (रु.)

य प्राङ्ञथटक/ खय/ककयटऩाताको छानो बएको

कैङ्जपमत

300

इॉटा/ढङ्ट ङ्गा-भाटोको जोडाई-फाॉस/काठ/ङ्झसभेन्टरे फायफेय गयी प्राङ्ञथटक/खय/ककयट ऩाताको छाना रगाएको
काठको घय ककयटऩाताको छाना बएको

600
800

थटीर िेभ थटक्चय, जथताऩाताको छाना तथा िेया बएको

1000

ककयटऩाताको छानो बएको इॉटा, ढङ्ट ङ्गा ङ्झसभेन्टको जोडाई बएको

1500

आय ङ्झस.ङ्झस. ङ्झसभेन्ट प्राथटय बएको ककयट ऩाता िा ढरान छानो बएको

2000

कम्ऩाउण्ड िार

300

(ख) जग्गाको भूल्माॊकन:- घयरे चचे को जग्गाको अनङ्टसूची-३ को प्रकयण(३) फभोङ्ञजभकोकदयरे भूल्माॊकन गदाय हङ्टने भूल्माॊङ्जकत यकभ

िष्टव्म : व्माऩाङ्चयक ऺेत्रभा ऩने ङ्जकत्ता १ योऩनी बन्दा फढी िा आिार्ीम ऺेत्र भा ऩने ङ्जकत्ता २ योऩनी बन्दा फढी ऺेत्रपरको बएभा उल्रे ङ्ञखत

ऺेत्रपर बन्दा फढी जग्गाराई कृङ्जष ऺेत्रको भानी भूल्माॊकन गङ्चयनेछ ।

(ग) सम्ऩङ्ञत्तको भूल्माॊकन = (क) + (ख)

अनङ्टसूची - ३
(दपा (३) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
बूङ्झभकय (भारऩोत) यकभ (आ.ि. २०७७/७८)

(१) भारऩोतको दय : सम्ऩङ्ञत्त कय राग्ने जग्गा फाहे कको जग्गाको प्रकयण (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत िगॉकयण फभोङ्ञजभ प्रङ्झत योऩनी भूल्माॊकन दयको
आधायभा भूल्माॊङ्जकत यकभभा
क्र.सॊ .

अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभको भूल्माॊङ्जकत यकभ

दय प्रङ्झतराख रु.

१

५००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

एकभङ्टष्ट १००

२

१०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

एकभङ्टष्ट १५०

३

२०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

१५

४

३०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

२०

५

४०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

२५

६

५०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

३०

७

६०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

३५

८

७०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

४०

९

८०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

४५

१०

९०००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

५०

११

१००००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

५५

१२

२००००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

६०

१३

४००००००० सम्भको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

६५

१४

४००००००० बन्दा भाङ्झथको भूल्माॊङ्जकत यकभभा

७०

िष्टव्म : उल्रेङ्ञखत दय फभोङ्ञजभ हङ्टन आउने भारऩोत

(बूङ्झभकय) यकभ जङ्झतसङ्टकै बए ताऩङ्झन कृङ्जष ऺेत्रभा एक कयदाता

(सॊ थथा, पभय, उद्योग

फाहेक) सॉग रु. १७,००० बन्दा फढी भारऩोत (बूङ्झभकय) असङ्टर गङ्चयने छै न ।
(२) फक्मौता भारऩोतभा राग्ने जङ्चयिानाको दय: ङ्जिगत िषयहरुको भारऩोत फङ्टझाउन फाॉकी फक्मौता भारऩोतभा राग्ने जङ्चयिानाको दय
क्र स

आ. फ.

जङ्चयिाना यकभ (भारऩोत यकभको)
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१

आ. फ. २०७२/७३ सार अगाङ्झड सफै आ. फ. को फक्मौता भारऩोतभा

३० प्रङ्झतर्तरे हङ्टने यकभ

२

आ. फ. २०७३/७४ को फक्मौता भारऩोतभा

२५

प्रङ्झतर्तरे हङ्टने यकभ

३

आ. फ. २०७४/७५ को फक्मौता भारऩोतभा

२०

प्रङ्झतर्तरे हङ्टने यकभ

४

आ. फ. २०७5/७६ को फक्मौता भारऩोतभा

१५

प्रङ्झतर्तरे हङ्टने यकभ

५

आ. फ. २०७६/७७ को फक्मौता भारऩोतभा

१०

प्रङ्झतर्तरे हङ्टने यकभ

(3) नगयकामयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनधायङ्चयत भाऩदण्डभा उल्रेख बएको जग्गाको भूल्माॊकन यकभ
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

1

क) ऋङ्जषभोड भाने बञ्ज्माङ

व्माऩाङ्चयक

सडक (फाह्रभासे सडक)
अन्तगयत

आिास

क) गोखे फजाय ऺेत्रङ्झबत्र कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१० राख

ख) गोखे फजाय ऺेत्रङ्झबत्र कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉकी ऺेत्रपर

3 राख

ङ्ट ेसी फजाय ऺेत्रङ्झबत्र सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
क) भॊ गरफाये य साॉघफ

८ राख

ङ्ट ेसी फजाय ऺेत्रङ्झबत्र सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक
ख)भॊगरफाये य साॉघफ

2 राख ऩचास हजाय

क) ऋङ्जषभोड भाने बञ्ज्माङ सडक

२ राख

ऺेत्रपर

(फाह्रभासे सडक )रे छोएका

ङ्जकत्ताहरु (व्माऩाङ्चयक य क को आिास ऺेत्र फाहेक)
ख) ऋङ्जषभोड भाने बञ्ज्माङ सडक

(फाह्रभासे सडक )रे छोएका ङ्जकत्ताहरु

(व्माऩाङ्चयक य क को आिास ऺेत्र फाहेक) फाॉङ्जक ऺेत्रपर
ख)

भाने बञ्ज्माङ

,

छघये देङ्ञख

भानेडाॉडा हङ्टॉदै ढोका खोरा सडक

कृङ्जष

व्माऩाङ्चयक य आिास ऺेत्र फाहेकका सडकरे नछोएका सफै ङ्जकत्ताहरु

१ राख

कृङ्जष

क) भाने बञ्ज्माङ , छघये देङ्ञख भानेडाॉडा हङ्टॉदै ढोकाखोरा सडक

५० हजाय

आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु

ग) गोखे ओिी खोरा भानेडाॉडा आिास
थङ्टम्के सन्दकऩङ्टय

(ऩमयटन)

सडक

आिास
कृङ्जष

ङ) थभृङ्झत पाटक ङ्झभरन चोक

क) गोखे ओिीखो रा भानेडाॉडा थङ्टम्के सन्दकऩङ्टय
बष्भे–थङ्टम्के ऺेत्र सडकको भङ्टखदे ङ्ञख

(ऩमयटन) सडक आसऩास ३ राख

५०० ङ्झभटयसम्भ सडकको दामाॉफामाॉ

१५ ङ्झभटयसम्भ आिास ऺेत्रका ङ्जकत्ताहरु

कृङ्जष

घ) धाऩ–र्ङ्झनश्चये सडक

कृङ्जष

भानेडाॉडा सडक

आिास ऺेत्र फाहेकका सफै ङ्जकत्ताहरु

१ राख

धाऩ फजाय ऺेत्रङ्झबत्र धाऩ-र्ङ्झनश्चये सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

धाऩ फजाय ऺेत्रङ्झबत्र धाऩ-र्ङ्झनश्चये सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

२ राख

धाऩ–र्ङ्झनश्चये सडकको आिास ऺेत्र फाहे क आसऩासका फाॉकी सफै ङ्जकत्ताहरु

२ राख

थभृङ्झत पाटक ङ्झभरन चोक भानेडाॉडा सडक आसऩासका सफै

१ राख ५० हजाय

ङ्जकताहरु

च) भॊगरफाये सानो फाङ्जङ्गन थङ्टम्के

कृङ्जष

छ) अन्म ऺेत्र बए

अन्म

क)

व्माऩाङ्चयक क) २ नॊ. िडा ङ्झबत्र यहेको ङ्जपक्कर ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय कारो ऩत्रे सडकरे ५२ राख

सडक

२

१ राख

ङ्जपक्कर ऩर्ङ्टऩङ्झतनय

कारोऩत्रे सडक

क) भॊगरफाये सानो फाङ्जङ्गन थङ्टम्के सडक आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु

१ राख
50 हजाय

छोएका फजाय ऺेत्रङ्झबत्रको ङ्जकत्ता हरु
ख) २ नॊ. िडा ङ्झबत्र यहेको ङ्जपक्कर ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय कारोऩत्रे सडकरे
छोएका फजाय ऺेत्रङ्झबत्रको ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
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िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

आिास

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय फजाय ऺे त्र फाहेक

२ नॊ. िडा ङ्झबत्र यहेको ङ्जपक्कर

११ राख

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय कारोऩत्रे सडकरे छोएको ङ्जकत्ताहरु
ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय फजाय ऺेत्र फाहेक

२ नॊ. िडा ङ्झबत्र यहेको ङ्जपक्कर

५ राख

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय कारोऩत्रे सडकरे छोएको ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
कृङ्जष
ख) ङ्झसभा सडक्- ङ्झनर्ाने ङ्जहरे

आिास

अथे ऩङ्टयानो फसऩाकय हङ्टदै
भानेबन्ञ्माङ्ग सडक

कृङ्जष

ग) ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय ङ्चयङ्गयोड्-दे उयारी

टोर फागङ्जिये हङ्टदै भानेबन्ञ्माङ्ग छे डी

आिास

इराका प्रहयी कामायरम र्ान्ती टोर

ङ्जपक्कर ऩर्ङ्टऩङ्झतनय कारोऩत्रे सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

4 राख

क) ङ्झसभा सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

४ राख

ख) ङ्झसभा सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

२ राख

क) ङ्झसभा सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

८० हजाय

क) ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय ङ्चयङ्गयोडरे छोएका सफै ङ्जकत्ताहरु

८ राख

ख) ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय ङ्चयङ्गयोडरे छोएका सफै ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

३ राख

क)समऩत्री टोर हङ्टॉदै राङ्झरखकय ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय दे उयारी भहादे ि थथान

८० हजाय

ऩङ्टयानो चैकी सडक

घ) समऩत्री टोर हङ्टॉदै राङ्झरखकय

कृङ्जष

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय दे उयारी भहादे फ

सडक आसऩासका ङ्जकत्ताहरु

थथान भॊ गरिाये सडक
कृङ्जष

ङ) ऩङ्टयानो चौकी अथे टाय

क) ऩङ्टयानो चौकी अथेटाय दहारिायी सडक आसऩासका ङ्जकत्ताहरु

८० हजाय

दहारिायी सडक
अन्म ऺेत्र बए
३

अन्म

क) ङ्जपक्कर ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय सडक व्माऩाङ्चयक

५0 हजाय
क) ङ्झतनखङ्टट्टेदेङ्ञख सयकायी ङ्ञचज उद्योगसम्भ कारोऩत्रे सडकरे

४० राख

ख) ङ्झतनखङ्टट्टेदेङ्ञख सयकायी ङ्ञचज उद्योगसम्भ कारोऩत्रे सडकरे छोएका

१० राख

छोएका ङ्जकत्ताहरु

ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

आिास

क)

व्माऩाङ्चयक ऺेत्र िाहेकका ङ्झतनखङ्टट्टेदेङ्ञख सयकायी ङ्ञचज

३० राख

उद्योगसम्भ सडकको दामाॉफाॉमाॉ १०० ङ्झभटयसम्भका ङ्जकत्ताहरु
ख)

व्माऩाङ्चयक ऺेत्र िाहेकका ङ्झतनखङ्टट्टेदेङ्ञख सयकायी ङ्ञचज उद्योगसम्भ

सडकको दामाॉफाॉमाॉ १०० ङ्झभटयसम्भका ङ्जकत्ताहरु को फाॉङ्जक ऺेत्रपर

कृङ्जष
ख)

कृङ्जष

फयफोटे ऩान्दाभ जीर

भेरफोटे गोखे सडक

ग) रुङसङ्टङ चोक भेरफोटे गोखे

कृङ्जष

सडक (अरिेदय)

क) ङ्जपक्कर ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

५राख
२ राख

क) फयफोटे ऩान्दाभ जीर भेरफोटे गोखे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

ख) फयफोटे ऩान्दाभ जीर भेरफोटे गोखे सडकरे नछोएका सफै ङ्जकत्ताहरु

२ राख

क) रुङसङ्टङ चोक भेरफोटे गोखे सडक

(अरिेदय)सडकरे छोएका ३ राख

ङ्जकत्ताहरु
ख) रुङसङ्टङ चोक भेरफोटे गोखे सडक

(अरिेदय)सडकरे नछोएका १ राख

सफै ङ्जकत्ताहरु
ङ्ट याभऩथ
घ) फङ्टद्च ऩाकय कट्टे फङ
ङ्ट
सङ्टन्दयऩानी भाझगाउॉ कट्टे फङ

कृङ्जष

क)

ङ्ट याभऩथ सङ्टन्दयऩानी भाझगाउॉ कट्टे फङ
ङ्ट
फङ्टद्च ऩाकय कट्टे फङ

रारीखकय गङ्टपातार सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
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२ राख

नगय ङ्जिकास मोजना
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

रारीखकय गङ्टपातार सडक

ख)

ङ्ट याभऩथ सङ्टन्दयऩानी भाझगाउॉ कट्टे फङ
ङ्ट
फङ्टद्च ऩाकय कट्टे फङ

१ राख

रारीखकय गङ्टपातार सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
ङ) ऩानदङ्टरे दे ङ्ञख ङ्ञजर रुङ सङ्टङ
हङ्टॉदै भॊ गरफाये सडक

क) सडकरे छोएका ङ्जकत्ता ङ्जकत्ताहरु

१ राख ५० हजाय

ख) सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

च) अन्म ऺेत्र बए
४

कृङ्जष

१ राख

अन्म

क) ङ्झछङ्जऩटाय अन्तङ्ट कारोऩत्रे

व्माऩाङ्चयक

5० हजाय
क) अन्तङ्टबञ्ज्माङदे ङ्ञख ङ्झछरुिा बञ्ज्मा ङसम्भको सडकरे छोएका ङ्जकत्ता

सडक (ङ्झसङ्जद्चखोरा–अन्तङ्ट

५० ङ्झभ.

बञ्ज्माङसम्भ)

ख)अन्तङ्टबञ्ज्माङदे ङ्ञख-ङ्झछरुिा-बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका ङ्जकत्ता
५० ङ्झभ. फाॉङ्जक ऺेत्रपर
आिास

क)

ङ्झछङ्जऩटाय अन्तङ्ट कारोऩत्रे सडक

५० राख
५ राख

(ङ्झसङ्जद्चखोरा–ङ्झछरुिासम्भ) १५ राख

व्माऩाङ्चयक ऺेत्र फाहेक सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
ख)

ङ्झछङ्जऩटाय अन्तङ्ट कारोऩत्रे सडक

(ङ्झसङ्जद्चखोरा–ङ्झछरुिासम्भ) ५ राख

व्माऩाङ्चयक ऺेत्र फाहेक सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
कृङ्जष

क) ङ्झछङ्जऩटाय अन्तङ्ट कारोऩत्रे सडक (ङ्झसङ्जद्चखोरा–अन्तङ्ट बञ्ज्माङसम्भ ) ५ राख
सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

ख)

छङ्जिसे ङ्झछरुिा िडा

आिास

क)

छङ्जिसे ङ्झछरुिा िडा कामायरम ङ्झसङ्जद्चखोरा सल्रेयी श्रीफङ्टङ

कामायरम ङ्झसङ्जद्चखोरा सल्रेयी

भेचीगाउॉ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु (भेची फजाय आसऩास)

श्रीफङ्टङ भेचीगाउॉ सडक

ख)

छङ्जिसे ङ्झछरुिा िडा कामायरम ङ्झसङ्जद्चखोरा सल्रेयी श्रीफङ्टङ

भेचीगाउॉ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
ऺेत्रपर
कृङ्जष

१० राख
२ राख

(भेची फजाय आसऩास ) फाॉङ्जक

क) आिास ऺेत्र फाहेक छङ्जिसे ङ्झछरुिा िडा कामायरम ङ्झसङ्जद्चखोरा सल्रेयी
श्रीफङ्टङ भेचीगाउॉ सडक आसऩासका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

ग. अन्तङ्ट चक्रऩथ (ठाकङ्टय चोक आिास

अन्तङ्टऩोखयी आसऩासका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

गणेर् ङ्जहभार दङ्झरत फथती

अन्तङ्टऩोखयी आसऩासका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

२ राख

कयपोक अन्तङ्टऩोखयी खोरा

कृङ्जष

गोदाभ सडक)

क) अन्तङ्ट चक्रऩथ

(ठाकङ्टय चोक गणेर् ङ्जहभार दङ्झरत फथती

२ राख

कयपोक अन्तङ्टऩोखयी खोरा गोदाभ सडक)रे छोएका ङ्जकत्ताहरु
कृङ्जष

घ) भेचीखोरा ङ्झछरुिा जनक

आिास

भाङ्जि काकी डाॉडा खङ्झतिडा
गाउॉ हङ्टॉदै ङ्झछरुिा सडक

क) अन्तङ्ट चक्रऩथ

(ठाकङ्टय चोक गणेर् ङ्जहभार दङ्झरत फथती

१राख

कयपोक अन्तङ्टऩोखयी खोरा गोदाभ सडक)रे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

ऩचास हजाय

क) भेचीखोरा ङ्झछरुिा जनक भाङ्जि काकी डाॉडा खङ्झतिडा गाउॉ हङ्टॉदै ङ्झछरुिा

२ राख

ख) भेचीखोरा ङ्झछरुिा जनक भाङ्जि काकी डाॉडा खङ्झतिडा गाउॉ हङ्टॉदै

१ राख

सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

ङ्झछरुिा सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
कृङ्जष

क) आिास ऺेत्र फाहेक भेचीखोरा ङ्झछरुिा जनक भाङ्जि काकी डाॉडा १ राख

ङ्ट गाउॉ
ङ) श्रीफङ्टङ डाॉडागाउॉ थङ्टरङ

कृङ्जष

ङ्ट गाउॉ , नेऩारगाउॉ हङ्टॉदै टायी उङ्झनउटाय
क) श्रीफङ्टङ डाॉडागाउॉ , थङ्टरङ

२ राख

गजङ्टयेरगाउॉ सडक

कृङ्जष

ङ्ट गाउॉ नेऩारगाउॉ हङ्टॉदै टायी उङ्झनउटाय गजङ्टयेरगाउॉ
ख) श्रीफङ्टङ डाॉडागाउॉ थङ्टरङ

१ राख

नेऩारगाउॉ हङ्टॉदै टायी उङ्झनउटाय

खङ्झतिडा गाउॉ हङ्टॉदै ङ्झछरुिा सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
गजङ्टयेरगाउॉ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
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नगय ङ्जिकास मोजना
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

िडाभा अन्म ऺेत्र बए
५

क)

ङ्झसभा सडक्

अन्म

५0 हजाय

-बन्ञमाङ्क आिासक. िडा नॊ.४य ५को ङ्झसभाना बन्ञमाङ्गदे ङ्ञख अङ्ङङ्टडाडाॉ यातभाटे खेरभैदानसम्भको

र्ान्तीफजाय हङ्टॉदै योङ्ग टोर

ख.

सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

ग. िडा नॊ. ४ य ५ को ङ्झसभाना बन्ञमाङ्गदे ङ्ञख अङ्ङङ्टडाडाॉ यातभाटे

४० राख

५ राख

खेरभैदानसम्भको सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
घ.
कृङ्जष

िडा नॊ .४ य ५ को ङ्झसभाना बन्ञमाङ्गदे ङ्ञख अङ्ङङ्टडाडाॉ यातभाटे खेर

५ राख

भैदानसम्भको सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
ख)

भहेन्ििेर्ी गोरेटाय

आिास

र्ान्तीफजाय रम्फागौडाहङ्टदै

भहेन्ििेर्ी गोरेडाडाॉ र्ान्ती फजाय

,

रम्फागौडा खोरा गोदाभ

१० राख

सडकको र्ान्तीफाजाय ऺेत्रङ्झबत्र सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

खोरा गोदाभ सडक

भहेन्ििेर्ी गोरेडाडाॉ र्ान्ती फजाय

,

रम्फागौडा खोरा गोदाभ

२ राख

सडकको र्ान्तीफाजाय ऺेत्रङ्झबत्र सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक
ऺेत्रपर
कृङ्जष

भहेन्ििेर्ी गोरेडाडाॉ र्ान्ती फजाय रम्फागौडा खोरा गोदाभ सडकरे २ राख
नछोएका ङ्जकत्ताहरु

ग) भहेन्ििेर्ी फौद्च आ.ङ्जि.यङ्जि

कृङ्जष

भहेन्ििेर्ी फौद्च आ

.ङ्जि.यङ्जि गोराईदे ङ्ञख रम्फागौडा सडक

५० हजाय

गोराइदे खी रम्फागौडा सडक

आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु

घ)

सभारभ्मारी य गोरेडाॉडाका ङ्जकत्ताहरु

८ राख

उदम चोकको ङ्जकत्ताहरु

६ राख

बन्ञमाङ्ग र्ान्ती

सभारफङ्टङ्ग भा

फजाय आिास

.ङ्जि.उदमचोक

काकी गोराइ र्ाङ्ञन्तधाया यङ्जि
गोराई दे खी ङ्झसभा सडक
ङ)

कृङ्जष

बन्ञमाङ्ग र्ान्तीफजाय सभारफङ्टङ्ग भा

.ङ्जि.उदमचोक काकी गोराई

१ राख

र्ाङ्ञन्तधाया यङ्जि गोराईदे ङ्ञख ङ्झसभा सडकसम्भका ङ्जकत्ताहरु
कृङ्जष

घरे चौतायी दे खी फौद्च

आ.ङ्जि. हङ्टदै ङ्झसभा सडक जोड्ने

घरे चौतायीदे ङ्ञख फौद्च आ

.ङ्जि. हङ्टदै ङ्झसभा सडक जोड्ने सडक

50 हजाय

आसऩासका सम्ऩङ्टण य ङ्जकत्ताहरु

सडक
६

च) अन्म ऺेत्र बए

अन्म

क) भेची याजभागय

कृङ्जष

क) भेची याज भागय अ न्तगयत कन्माभ अरिेदय सडक दे ङ्ञख अगाङ्झडको जग्गा

50 राख

कृङ्जष

क फाहेकका जग्गाको ङ्जकत्ताहरु

२ राख

कृङ्जष

ऩिकन्मा आङ्जि दे ङ्ञख राभऩॉधेयोसम्भ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१०

ख)

सङ्टकेऩोखयी ग्मािा चोक

राभऩॉधेयो भहेन्िफेसी सडक
(अरिेदय)
ग)

हङ्टहययङ्ट े बञ्ज्माङ ग्मािा

चोक सडक

कृङ्जष
आिास क.

५0 हजाय
(हकयटे फजाय ऺेत्र साङ्जिक कन्माभ ३, ४, ५ य ७)

राख

ऩिकन्मा आङ्जि दे ङ्ञख राभऩॉधेयोसम्भ सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

६ राख

सङ्टकेऩोखयी दे ङ्ञख हङ्टहययङ्ट े बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

1८ राख

फाॉङ्जक ऺेत्रपर
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नगय ङ्जिकास मोजना
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

ख. सङ्टकेऩोखयी दे ङ्ञख हङ्टहययङ्ट े बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

फाॉङ्जक ऺेत्रपर

घ)

हकयटे फाट याभजानकी

कृङ्जष

आिास ऺेत्र फाहेकका सफै ङ्जकत्ताहरु

कृङ्जष

हकयटे फाट याभजानकी भङ्ञन्दय तायगाउॉ ङ्झसङ्जद्चखोरा सडक आसऩासका ३ राख

भङ्ञन्दय तायगाउॉ ङ्झसङ्जद्चखोरा

५ राख

सफै ङ्जकत्ताहरु

सडक
ङ) िडा नॊ.८ भारङ्टभ ङ्झसङ्जद्चगाउॉ
डब्फङ्ट गाउॉ हङ्टॉदै तायगाउॉ जाने

कृङ्जष

िडा नॊ .८ भारङ्टभ ङ्झसङ्जद्चगाउॉ डब्फङ्ट गाउॉ हङ्टॉदै तायगाउॉ जाने ङ्चयङयोड सडक
आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु

३ राख

ङ्चयङयोड सडक
हकयटे यम्रभ्माङ ङ्ञजभयरे

कृङ्जष

हकयटे यम्रभ्माङ ङ्ञजभयरे फाहङ्टनडाङ्झग सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

८ राख

अन्म ऺेत्र

अन्म

ङ्झसङ्जद्चखोराको १०० ङ्झभटयसम्भको ऺेत्र

२५ हजाय

क)

कृङ्जष

भेची याजभागय अन्तगयत ऩारटाॊगद
े े ङ्ञख हकयटे सम्भको कारोऩत्रे सडकरे ५० राख

फाहङ्टनडाङ्झग सडक
७

भेची याजभागय

छोएका ङ्जकत्ताहरु
ख)भेची याजभागय ऩारटागे दे ङ्ञख घरे
टोर यभाइरो टोर हङ्टॉ दै अम्िी टोर

कृङ्जष

फ्माक्िी हङ्टॉदै निज्मङ्झत आङ्जि ङ्जिङ्चयङ

कृङ्जष

कामायरम हङ्टॉदै जभङ्टना डाॉडा-अम्िी-

कृङ्जष

सम्भको ३ राख

जभङ्टना डाॉडादे ङ्ञख अम्िी ङ्जिङ्चयङ खोरासम्भको सडक आसऩासका सफै

२ राख

ङ्जकत्ताहरु

ङ्जिङ्चयङ खोरासम्भको सडक

ङ) प्रगङ्झत सॊ थथादे ङ्ञख ङ्झफङ्चयङ खोरा

कृङ्जष

च) अन्म ऺेत्र बए

अन्म

५0 हजाय

व्माऩाङ्चक.
यक ऩारटाङ्गे ङ्झछऩीटाय भेची याजभागयरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

५० राख

जाने सडक

८

कन्माभ ङ्ञचमा फ्माक्िी हङ्टॉदै निज्मङ्झत आङ्जि ङ्जिङ्चयङ खोरा
सडक आसऩास सफै ङ्जकत्ताहरु

खोरासम्भको सडक

घ) कन्माभ भेची याजभागय-िडा

हङ्टॉदै (अरिदय) सडक ५ राख

आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु

(अरिदय) सडक

ग) भेची याजभागयदेङ्ञख कन्माभ ङ्ञचमा

भेची याजभागय एकता टोर दे ङ्ञख घरे धाया

क) िडा नॊ . ८ को ङ्झसभाना
बीत्र ऩने भेची याजभागय

प्रगङ्झत सॊ थथा-ङ्झफङ्चयङ खोरा जाने फाटो

फयङ्जऩऩर टोर- याइटोर- यभाइरो २ राख

टोरसम्भका सडक आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु

ख. ऩारटाङ्गे ङ्झछऩीटाय भेची याजभागयरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

ख) ङ्झछऩीटाय अन्तङ्ट सडक

आिास

ग) िडा नॊ. ८ अरिेदय सडक
घ) ऩारटाङ्गे ङ्झसङ्जद्चखोरा सडक

१० राख

ङ्झछऩीटाय अन्तङ्ट सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१५ राख

ङ्झछऩीटाय अन्तङ्ट सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

५ राख

कृङ्जष

ङ्झछऩीटाय अन्तङ्ट सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

कृङ्जष

अरिेदय सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

अरिेदय सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

३ राख

ऩारटाङ्गे ङ्झसङ्जद्चखोरा सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१० राख

ऩारटाङ्गे ङ्झसङ्जद्चखोरा सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

कृङ्जष
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नगय ङ्जिकास मोजना
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

ङ)

ङ्झसगाॉने खोल्सी ङ्झसद्चेश्वयी

आिास

भङ्ञन्दय सडक

१२ राख

ख. ङ्झसगाॉने खोल्सी ङ्झसद्चेश्वयी भङ्ञन्दय सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक

५ राख

ङ्झसगाॉने खोल्सी ङ्झसद्चेश्वयी भङ्ञन्दय सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

ऺेत्रपर

कृङ्जष
अन्म ऺेत्र बए
९

क. ङ्झसगाॉने खोल्सी ङ्झसद्चेश्वयी भङ्ञन्दय सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

अन्म

क) ङ्जपक्कर ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय

व्माऩाङ्चयक

50 हजाय
क १० नॊ.िडाको ङ्झसभानादे ङ्ञख भानेसम्भका ङ्जकत्ता

कारोऩत्रे सडक (िडा नॊ.९ को

फाहेक दामाॉफामाॉ २५ ङ्झभटय)

ङ्झसभानाङ्झबत्र)

ख १० नॊ.िडाको ङ्झसभानादे ङ्ञख भानेसम्भका ङ्जकत्ता
फाहेक दामाॉफामाॉ २५ ङ्झभटय) फाॉङ्जक ऺेत्रपर
आिास

८ राख

सडक आसऩास व्माऩाङ्चयक य आिास ऺेत्र फाहेकका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

क) गङ्टप्ती नमाॉफजाय सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

5 राख

क) आिास ऺेत्र फाहेक गङ्टप्ती नमाॉफजाय सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

भाने गोखे ऩान्दाभ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

5 राख

आिास ऺेत्र फाहेक भाने गोखे ऩान्दाभ सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

फयफोटे गैयीगाउॉ कजेनी सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

८ राख

कृङ्जष

आिास ऺेत्र फेहक अरिेदय सडकरे नछोएको ङ्जकत्ताहरु

४ राख

कृङ्जष

ङ्ट भाझगाउॉ कट्टेफङ
ङ्ट श्रीअन्तङ्ट सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
फयफोटे सङ्टदङ

५ राख

ङ्ट भाझगाउॉ कट्टे फङ
ङ्ट श्रीअन्तङ्ट सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
फयफोटे सङ्टदङ

२ राख

आिास
कृङ्जष

ग) भाने गोखे ऩान्दाभ सडक

आिास
कृङ्जष

घ)

फयफोटे गैयीगाउॉ कजेनी

आिास

सडक (अरिेदय)
ङ)

ङ्ट भाझगाउॉ
फयफोटे सङ्टदङ

ङ्ट श्रीअन्तङ्ट सडक
कट्टे फङ
च) अन्म ऺेत्र बए
१०

क)

(सडकको ऺेत्र ५ राख

भानेफाट ३ नॊ. िडाको ङ्झसभानासम्भ १०० ङ्झभटय सम्भ

कृङ्जष
ख) गङ्टङ्झप्त नमाॉफजाय सडक

(सडकको ऺेत्र ४० राख

अन्म

भेची याजभागय ङ्झछङ्जऩटाय

व्माऩाङ्चयक

िडा नॊ . ८ दे ङ्ञख िडा नॊ १२

५0 हजाय
क भेची याजभागय

िडा नॊ .१० को ङ्झसभानाङ्झबत्र

(ङ्झछङ्जऩटायदे ङ्ञख ९६ राख

गङ्टम्फाऩथसम्भ) कारोऩत्रेरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

ङ्झसभाना सम्भको सडक

ख भेची याजभागय िडा नॊ

.१० को ङ्झसभानाङ्झबत्र

(ङ्झछङ्जऩटायदे ङ्ञख १५ राख

गङ्टम्फाऩथसम्भ) कारोऩत्रेरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
क दािा गोराई फयफोटे चक्रऩथ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

30 राख

ख दािा गोराई फयफोटे चक्रऩथ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

१५ राख

क ङ्झछङ्जऩटाय ग्माये ज ङ्जऩएचङ्झस हङ्टॉदै ङ्जपक्कर ऩङ्टयानो फजाय गङ्टम्फा ऩथ

५५ राख

(भाङ्झथल्रो सडक)रे छोएका ङ्जकत्ताहरु
ख ङ्झछङ्जऩटाय ग्माये ज ङ्जऩएचङ्झस हङ्टॉदै ङ्जपक्कर ऩङ्टयानो फजाय गङ्ट

म्फा ऩथ १५ राख

(भाङ्झथल्रो सडक)रे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
क नगयऩाङ्झरका ऩङ्चयसय हङ्टॉदै चक्रऩथ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

30 राख

ख नगयऩाङ्झरका ऩङ्चयसय हङ्टॉदै चक्रऩथ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉकी

१५राख

क.गङ्टम्फाऩथफाट िडा नॊ .११को ङ्झसभानासम्भ

४० राख

ऺेत्रपर

आिास

ङ्जकत्ताहरु

कारोऩत्रे सडकरे छोएका

गङ्टम्फाऩथफाट िडा नॊ .११को ङ्झसभानासम्भ कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक
ऺेत्रपर

ख) ङ्झछङ्जऩटाय यङ्झभते माङखोरा हङ्टॉदै

कृङ्जष

१५ राख

ङ्झछङ्जऩटाय यङ्झभते माङखोरा हङ्टॉदै १२ नॊ. िडा जोड्ने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु 8 राख
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नगय ङ्जिकास मोजना
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

१२ नॊ. िडा जोड्ने सडक

साथै ङ्चयङ्गयोड ङ्झछङ्जऩटाय भङ्टख बई यङ्झभते हङ्टदै गङ्टम्फाऩथ बई थाक्रे घाट 8 राख
जोड्ने फाटोको भङ्टख सम्भका ङ्जकत्ताहरु
ग) फाह्रभासे सडक गङ्टम्िाऩथदे ङ्ञख
जोगभाई हाइरो जाने सडक

घ) भेची याजभागय डाक्टयखोरा

कृङ्जष

ङ्झछङ्जऩटाय यङ्झभते माङखोरा हङ्टॉदै १२ नॊ . िडा जोड्ने सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

5 राख

कृङ्जष

फाह्रभासे सडक गङ्टम्िाऩथदे ङ्ञख जोगभाई हाइरो जाने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

8 राख

कृङ्जष

फाह्रभासे सडक गङ्टम्िाऩथदे ङ्ञख जोगभाई हाइरो जाने सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

कृङ्जष

भेची याजभागय डाक्टयखोरा भङ्टखदे ङ्ञख डाॉडागाउॉ थिाभी गाउॉ जोड्ने

3 राख

भङ्टखदे ङ्ञख डाॉडागाउॉ थिाभी गाउॉ
जोड्ने सडक

सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
कृङ्जष

भेची याजभागय डाक्टयखोरा भङ्टखदे ङ्ञख डाॉडागाउॉ थिाभी गाउॉ जोड्ने

2 राख

सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
ङ) भेची याजभागय गङ्टम्फाऩथ भङ्टख बै
चक्रऩथ याभेखोरा माङ हङ्टॉदै थक्रे

कृङ्जष

घाट ङ्जिङ्चयङ खोरा िडा नॊ ७ जोड्ने
सडक

क भेची याजभागय गङ्टम्फाऩथ भङ्टख बै चक्रऩथ याभेखोरा माङ हङ्टॉदै थक्रे घाट

३ राख

ख भेची याजभागय गङ्टम्फाऩथ भङ्टख बै चक्रऩथ याभेखोरा माङ हङ्टॉदै थक्रे घाट

१ राख

ङ्जिङ्चयङ खोरा िडा नॊ ७ जोड्ने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

ङ्जिङ्चयङ खोरा िडा नॊ ७ जोड्ने सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
ग. र्ङ्जहद चोक

थऩ सडक

दे ङ्ञख यत्न चोक सॊ गभ टोर जाने अर िेदय सडक

२ राख

घ. ङ्झसभऩानी दे ङ्ञख प्रणाभी टोरको फाटो

2 राख

ङ. यङ्झभते ङ्चयङ्गयोड हङ्टदै ङ्जिङ्चयङ्ग खोरा घाट जोड्ने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

2 राख

च. याभेखोरा दे ङ्ञख ङ्ञर् ि भङ्ञन्दय हङ्टदै माङ्ग खोराफाट िडा न

१२ 2 राख

जोड्ने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
च) अन्म ऺेत्र बए
११

अन्म

क) भेची याजभागय

व्माऩाङ्चयक

५0 हजाय
१२ नॊ. िडा कामायरमदे ङ्ञख सेन्टअगथटे न िोङ्झडङ
य थकूरसम्भ (तीनघये फजाय) ६४ राख
भेची याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१२ नॊ. िडा कामायरमदे ङ्ञख सेन्टअगथटे न िोङ्झडङ
य थकूरसम्भ(तीनघये फजाय) भेची १५ राख
याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

आिास

क. १० नॊ. िडाको ङ्झसभानादे ङ्ञख १२ नॊ. िडा कामायरम बिनसम्भ ३० राख
भेची याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
ख १० नॊ. िडाको ङ्झसभानादे ङ्ञख

१२ नॊ. िडा कामायरम बिनसम्भ भेची

याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

कृङ्जष

सेन्टअगथटे न फोङ्झडङ
य थकूरदे ङ्ञख इनऩा ङ्झसभानासम्भको भेची याजभागय

१५ राख
१५ राख

कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
आिास

क.आइतफाये फजाय ऺेत्र सडकको दामाॉफामाॉ २०० ङ्झभटयसम्भको जग्गा

२० राख

ख.आइतफाये फजाय ऺेत्र सडकको दामाॉफामाॉ २०० ङ्झभटयसम्भको जग्गा फाॉङ्जक ५ राख
ऺेत्रपर

कृङ्जष

भेची याजभागयरे कारोऩत्रे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

ख) फाह्रभासे सडक (All

कृङ्जष

अरिेदय सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

५ राख

Weather Road)

कृङ्जष

अरिेदय सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

कृङ्जष

काराऩनी–भाघे हङ्टॉदै ङ्झसथने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

ग)

काराऩनी–भाघे हङ्टॉदै ङ्झसथने
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२ राख ५० हजाय
३ राख

नगय ङ्जिकास मोजना
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

सडक

कृङ्जष

घ) आइतफाये –सङ्टन्तरे सडक

कृङ्जष

ङ) तीनघये देङ्ञख ङ्झसजयना टोर ,
साहाया टोर हङ्टॉदै असरे खोरा

कृङ्जष

१२

क) भेची याजभागय

१ राख

आइतफाये –सङ्टन्तरे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

३ राख

आइतफाये –सङ्टन्तरे सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

१ राख

तीनघये देङ्ञख ङ्झसजयना टोर , साहाया टोर हङ्टॉदै असरे खो रा जोड्ने सडकरे
छोएका ङ्जकत्ताहरु (गोदक जोड्ने सडकबन्दा भाङ्झथ)

तीनघये देङ्ञख ङ्झसजयना टोर , साहाया टोर हङ्टॉदै असरे खोरा जोड्ने सडकरे

जोड्ने सडक
अन्म ऺेत्र बए

काराऩनी–भाघे हङ्टॉदै ङ्झसथने सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

१ राख ५१ हजाय

नछोएका ङ्जकत्ताहरु (गोदक जोड्ने सडकदे ङ्ञख १०० ङ्झभ

अन्म
व्माऩाङ्चयक

३ राख

50 हजाय
क भेची याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

६४ राख

(भेयीगोल्डदे ङ्ञख १२ नॊ. िडा कामायरमसम्भ तीनघये फजाय ऺेत्र)
ख

भेची याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१० राख

(भेयीगोल्डदे ङ्ञख १२ नॊ. िडा कामायरमसम्भ तीनघये फजाय ऺेत्र

)

फाॉङ्जक ऺेत्रपर
आिास

क भेची याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु (१२ नॊ.िडा 30 राख

आिास

कामायरमदे ङ्ञख काराऩनीसम्भ)
ख भेची याजभागय कारोऩत्रे सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

(१२ नॊ.िडा 10राख

कामायरमदे ङ्ञख काराऩनीसम्भ) फाॉङ्जक ऺेत्रपर
क भेची याजभागयको व्माऩाङ्चयक ऺे त्र फाहे क सडकको दामाॉफामाॉ

१०० ङ्झभटयसम्भको

ऺेत्र

ख भेची याजभागयको व्माऩाङ्चयक ऺेत्र फाहेक सडकको दामाॉफामाॉ

१६ राख
१० राख

१०० ङ्झभटयसम्भको ऺेत्र फाॉङ्जक ऺेत्रपर
कृङ्जष
ख) ङ्झतनघये जङ्टये बञ्ज्माङ हङ्टॉदै

आिास

योङ १ जोड्ने सडक

भेची याजभागयको आसऩास व्माऩाङ्चयक य आिास ऺेत्र फाहेकका फाॉकी सफै

१० राख

क ङ्झतनघये जङ्टये बञ्ज्माङ हङ्टॉदै योङ

१ जोड्ने सडकरे छोएका

१० राख

ख ङ्झतनघये जङ्टये बञ्ज्माङ हङ्टॉदै योङ

१ जोड्ने सडकरे छोएका

3 राख

ऺेत्र

ङ्जकत्ताहरु

ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर
कृङ्जष
ग) र्ाङ्ञन्त गोराई हङ्टॉदै ङ्झछङ्जऩटाय आिास
जाने सडक
घ) फाह्रभासे सडक (All

३ राख

र्ाङ्ञन्त गोराई हङ्टॉदै ङ्झछङ्जऩटाय जाने सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

३ राख

आिास

फाह्रभासे सडक (All Weather Road सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१० राख

फाह्रभासे सडक(All Weather Road)सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

आिास

बञ्ज्माङसम्भको सडक

कृङ्जष
च) अन्म ऺेत्र बए

१० राख

कृङ्जष

कृङ्जष
गङ्टम्िाऩथ हङ्टॉदै जङ्टये

१ राख

क र्ाङ्ञन्त गोराई हङ्टॉदै ङ्झछङ्जऩटाय जाने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु
ख र्ाङ्ञन्त गोराई हङ्टॉदै ङ्झछङ्जऩटाय जाने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

Weather Road)
ङ)

ङ्झतनघये जङ्टये बञ्ज्माङ हङ्टॉदै योङ १ जोड्ने सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

फाह्रभासे All Weather Road) सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

गङ्टम्िाऩथ हङ्टॉदै जङ्टये बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

८ राख

गङ्टम्िाऩथ हङ्टॉदै जङ्टये बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु फाॉङ्जक ऺेत्रपर

३राख

गङ्टम्िाऩथ हङ्टॉदै जङ्टये बञ्ज्माङसम्भको सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

३ राख

अन्म

५० हजाय
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नगय ङ्जिकास मोजना
िडा नॊ.

ङ्जपल्डफाट फङ्टङ्ञझएको चरन
सडकको नाभ िा थथान

ऺेत्र

िगॉकयण गङ्चयएको जग्गाको ङ्जिियण

चल्तीको भूल्म/योऩनी
(रु)

१३

क) बारङ्टखोऩदे ङ्ञख ऩोखयी हङ्टॉदै

इनऩा-१०को ङ्झसभानादे ङ्ञख कङ्टरफहादङ्टय याईको घयसम्भ सडकरे छोएका

3 राख

कङ्टरफहादङ्टय याईको घयदेङ्ञख कायफायी डाॉडासम्भ सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१० राख

कृङ्जष

बारङ्टखोऩदे ङ्ञख ऩोखयी हङ्टॉदै उत्तये बञ्ज्माङसम्भको सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

१ राख ५० हजाय

कृङ्जष

ऩोखयीफाट डाक्टय गा उॉ , कोल्फोटे , ङ्जऩऩरडाॉडा हङ्टॉदै योङ

आिास

उत्तये बञ्ज्माङसम्भको सडक

ख) ऩोखयीफाट डाक्टय गाउॉ ,
कोल्फोटे , ङ्जऩऩरडाॉडा हङ्टॉदै योङ

ऩोखयीफाट डाक्टय गाउॉ , कोल्फोटे , ङ्जऩऩरडाॉडा हङ्टॉदै योङ
कृङ्जष

घ) ऩोखयीदे ङ्ञख रक्ष्भी टोर, हङ्टॉदै

कृङ्जष

ङ) दङ्टधकेन्ि, ङ्झसरुऩाखा, आरुफोटे
हङ्टॉदै खानीबञ्ज्माङ, टाङङ्जटङ्गसम्भ

ऩोखयी बञ्ज्माङफाट तल्रो

भाङ्झथल्रो खङ्टन्िक
ङ्ट े हङ्टॉदै सूनऩा
जोड्ने सडक

क)

ब ङ्टटाने चोकफाट दे िीथथान गङ्टयाॉसे खानी बञ्ज्माङ हङ्टॉदै योङ

२ जोड्ने १ राख

ऩोखयीदे ङ्ञख रक्ष्भी टोर , हङ्टॉदै इ .न.ऩा. १० याभचोक जोड्ने स डक

१ राख ५० हजाय

आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु
कृङ्जष

दङ्टधकेन्ि, ङ्झसरुऩाखा, आरुफोटे हङ्टॉदै खानीबञ्ज्माङ, टाङङ्जटङ्गसम्भ जोड्ने १ राख
सडक आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु

१२

च) अन्म ऺेत्र बए
१४

१ जोड्ने ८० हजाय

सडक आसऩासको सफै ङ्जकत्ताहरु

जोड्ने सडक
च)

१ राख ५० हजाय

सडक (All Weather Road)रे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

ग) ब ङ्टटाने चोकफाट दे िीथथान गङ्टयाॉसे

इनऩा १० याभचोक जोड्ने सडक

१ जोड्ने

सडक (All Weather Road) रे छोएका ङ्जकत्ताहरु

१ जोड्ने सडक (All Weather
Road)
खानी-बञ्ज्माङ-योङ-२, जोड्ने सडक

ङ्जकत्ताहरु

कृङ्जष

ऩोखयी बञ्ज्माङफाट तल्रो भाङ्झथल्रो खङ्टन्िक
ङ्ट े हङ्टॉदै सूनऩा

१२ जोड्ने १ राख

सडक आसऩासका सफै ङ्जकत्ताहरु
अन्म

बारङ्टखोऩ फतासे फदङ्टय

आिास

ङ्ट ािायी सडक
खङ्टदन

५0 हजाय
ङ्ट ाफायी सडकको दामाॉफामाॉ सडकरे छोएका १३ य १० राख
बारङ्टखोऩ फतासे फदङ्टय खङ्टदन
१४ नॊ. िडाको ङ्झसभानाफाट
ङ्जकत्ताहरु

१४ नॊ. िडा कामायरमसम्भ ऩने जग्गाका

ङ्ट ािायी ङ्झसभानासम्भ सडकरे
िडा नॊ .१४ को कामायरमफाट खङ्टदन

२ राख

छोएका दामाॉिामाॉका जग्गाका ङ्जकत्ताहरु
ख)

फतासे हे ल्थऩोष्ट ङ्ञजङ्झभ खाॉद बङ्टते नी

गोदक सडक(All Weather Road

ग) कटङ्ट से फजाय याभडाॉडा

च ङ्टम्फाङ्ग हङ्टॉदै इ.न.ऩा.१० गोदक

कृङ्जष
कृङ्जष

फाह्रभासे सडकरे छोएका दामाॉ िामाॉका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

फाह्रभासे सडकरे नछोएका जग्गाहरु

१ राख

कटङ्ट से फजाय याभडाॉडा च ङ्टम्फाङ्ग हङ्टदै इ

.न.ऩा.१० गोदक जोड्ने

२ राख

कटङ्ट से फजाय याभडाॉडा च ङ्टम्फाङ्ग हङ्टॉदै इ

.न.ऩा.१० गोदक जोड्ने

१ राख

सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

जोड्ने सडक

सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु
घ)

कृङ्जष

कटङ्ट िार बन्ञ्माङ्ग िदङ्टय

ितासे ङ्झसम्रे कागङ्टनेहद
ङ्ट ै सहकारे
गाउॉ सडक

ङ्जकत्ताहरु

कटङ्ट िार बन्ञ्माङ्ग िदङ्टय ितासे ङ्झसम्रे कागङ्टनेहद
ङ्ट ै सहकारे गाउॉ सडकरे

१ राख

िजे गोराई ङ्जिचगाउॉ १३ नॊ. िडा जोड्ने सडकरे छोएका ङ्जकत्ताहरु

२ राख

िजे गोराई ङ्जिचगाउॉ १३ नॊ. िडा जोड्ने सडकरे नछोएका ङ्जकत्ताहरु

१ राख

नछोएका ङ्जकत्ताहरु

ङ) िजे गोराई फीचगाउॉ १३

कृङ्जष

नॊ. िडा जोड्ने सडक
अन्म ऺेत्र बए

कटङ्ट िार बन्ञ्माङ्ग िदङ्टय ितासे ङ्झसम्रे कागङ्टनेहॉद
ङ्ट ै सहकारे गाउॉ सडकरे छोएका 2 राख

अन्म

५0 हजाय
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नगय ङ्जिकास मोजना
अनङ्टसूची - ४
(दपा (४) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
घयिहार कयको दय (आ.ि. २०७७/७८)
(क) आिार्ीम प्रमोजनका राङ्झग घयिहार रगाएकोभा िहार यकभको ७ प्रङ्झतर्तरे हङ्टन आउने यकभ
(ख) अन्म प्रमोजनका राङ्झग घयिहार रगाएकोभा िहार यकभको १० प्रङ्झतर्तरे हङ्टन आउने यकभ
अनङ्टसूची - ५
(दपा (५) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
प्रदे र् सयकायरे रगाएको घयजग्गा यङ्ञजष्डे र्न र्ङ्टल्कको दय(आ.ि. २०७७/७८)

प्रदे र् सयकायको आङ्झथक
य ऐन, २०७७ को अनङ्टसूची-१ भा उल्रेख बए अनङ्टसाय

अनङ्टसूची - ६
(दपा (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत)
सिायी साधन कय (आ.ि. २०७७/७८)
(क) टाॉगा, ङ्चयक्सा, अटोङ्चयक्सा, ङ्जिद्यङ्टतीम ङ्चयक्सा (ई-ङ्चयक्सा)
सिायी साधन दताय – प्रङ्झत सिायी साधन िाङ्जषक
य रु. 5०००
सिायी साधन दताय निीकयण – प्रङ्झत सिायी साधन िाङ्जषक
य रु. 3०००
(ख) ङ्जिदे र्ी सिायी साधनहरु नेऩार प्रिेर् गदाय प्रिेर् ङ्जिन्दङ्टभा ङ्झरइने सिायी प्रिेर् र्ङ्टल्कको दय (प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक)
क्र.सॊ .

सिायी साधनको ङ्जिियण

दय रु.

१

हेबी इङ्ञक्िऩभेन्ट (डोजय, रोडय, एक्साबेटय)

२

ङ्झनजी तथा बाडाका िक ट्याक्टय

८०

३

ङ्झनजी तथा बाडाका फस, ङ्जऩकअऩ, ङ्झभङ्झनफस, ट्याक्सी, भ्मान आङ्छद

४८

४

ङ्झनजी तथा बाडाका काय, टे म्ऩो

३२

कैङ्जपमत

१६०

(ग) ङ्जिदे र्ी सिायी साधनहरु नेऩार प्रिेर् गदाय प्रिेर् र्ङ्टल्क सॊ करन गने कय सॊ करन केन्िहरु य ठे क्का िन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग िाङ्जषक
य
ङ्झनधायङ्चयत न्मूनतभ िाङ्जषक
य ठे क्का अॊ क य सॊ करन केन्िहरु :

क्र.सॊ .

ङ्जिियण

१

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय

२

भानेबञ्ज्माङ

३

छङ्ञब्फसे

न्मूनतभ िाङ्जषक
य कफोर यकभ
रु. २०००००/-

अनङ्टसूची - ७
(दपा (७) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
प्रदे र् सयकायफाट रगाइएको भनोयञ्जन कयको दय(आ.ि. २०७७/७८)

प्रदे र् सयकायको आङ्झथक
य ऐन, २०७७ को अनङ्टसूची-३ भा उल्रेख बए अनङ्टसाय
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
अनङ्टसूची - ८
(दपा (८) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
ङ्जिऻाऩन कयको दय (आ.ि. २०७७/७८) फाङ्जषक
य रु
क्र.सॊ .
१

२

ङ्जिियण

इकाई

दय रु.

कैङ्जपमत

६X६ पङ्टट सम्भको होङ्झडङ
य फोड साियजङ्झनक थथर
क. फजाय ऺेत्र (ङ्जपक्कर, ङ्झतनघये , हकयटे , कन्माभ, ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय, श्रीअन्तङ्ट)

िाङ्जषक
य प्रङ्झत िोडय

१०००

ख. अन्म ऺेत्र

िाङ्जषक
य प्रङ्झत िोडय

८००

६X६ पङ्टट बन्दा ठङ्ट रो होङ्झडङ
य फोड साियजङ्झनक थथर
क. फजाय ऺेत्र (ङ्जपक्कर, ङ्झतनघये , हकयटे , कन्माभ, ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय, श्रीअन्तङ्ट)

िाङ्जषक
य प्रङ्झत िगय ङ्जपट

५०

ख. अन्म ऺेत्र

िाङ्जषक
य प्रङ्झत िगय ङ्जपट

४०

३

ऩसरभा गेट फनाइ याङ्ञखने ङ्जिऻाऩन

ऩटक

४

सोराय फङ्ञत्तको ऩोरभा २"x३" ङ्जपट (न ऩा रे ङ्झनधाययण गये को साइज ) को

िाङ्जषक
य प्रङ्झत ऩोर

३००
१०००

िोडयभा याख्ने ङ्जिऻाऩन
५

ङ्झडङ्ञजटर ङ्झडथप्रे िोडय

िाङ्जषक
य प्रङ्झत िगय ङ्जपट

६

ङ्जिऻाऩन प्रमोजनका राङ्झग फनाइने थिागत गेट

प्रङ्झत गोटा प्रत्मेक ऩटक

६

ऩोष्टय ऩोष्टय

प्रङ्झत गोटा प्रङ्झत िगय ङ्जपट

५

७

ङ्झबत्ते रेखन

प्रङ्झत गोटा प्रङ्झत िगय ङ्जपट

२

उल्रेङ्ञखत फभोङ्ञजभको ङ्जिऻाऩन कय असङ्टरी ठे क्का फन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग िाङ्जषक
य न्मूनतभ

कफोर अॊ क रु

गङ्चयएको छ।
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५००

. १०००००।- ङ्झनधाययण

नगय ङ्जिकास मोजना
अनङ्टसूची - ९
(दपा (९) को उऩदपा (१) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
व्मिसाम कयको दय (आ.ि. २०७७/७८)
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

व्मिसाम कय
१

२

इरेक्िोङ्झनक ऩसरभा ङ्झबङ्झडमो, क्मासेट ङ्चयकडयय तथा प्रेमय आङ्छदको व्माऩायभा
क. ठू रा (दर् राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

४०००

ख. भझौरा (१० राख सम्भ थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

२०००

भङ्छदया तथा च ङ्टयोट ङ्झडरय
क. भङ्छदयाको ङ्झडरय

५०००

ख. च ङ्टयोट ङ्झडरय

२०००

३

ज्िेरयी

५०००

४

ङ्झनभायण साभग्री फेच्ने ऩसर

३५००

सानो

3500

ठू रो

5000

५

६

पङ्झनङ्झय सङको साभग्री काऩेट,ऩदाय आङ्छद िथतङ्टको थोक तथा खङ्टिा व्माऩायभा
क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

२०००

ख. भझौरा (१–५ राख थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

१५००

ग. साना (रु. १ राख सम्भ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

१०००

दै ङ्झनक उऩबोगका खाद्य ऩदाथय, कऩडा, व्माऩायभा
क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

२०००

ख. भझौरा (१–५ राख थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

१०००

ग. साना (रु. १ राख सम्भ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)
७

५००

कृङ्जष जन्म िथतङ्टको थोक तथा खङ्टिा व्माऩायभा
क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

२०००

ख. भझौरा (१–५ राख थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

१०००

ग. साना (रु. १ राख सम्भ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)
८

५००

सिायी साधन ङ्जिक्रेता
क. भोटयसाइकर सोरुभ

५०००

ख. गाडी सोरुभ
९

१००००

ङ्जिर्ेषऻ ऩयाभर्य तथा अन्म व्मिसाङ्जमक सेिा
क. ङ्ञचङ्जकत्सक

१५००

ख. कङ्जियाज

१५००

ग. इङ्ञञ्जनीमय

१५००

घ. कानङ्टन व्मिसामी

१५००

ङ रेखाऩयीऺक

१५००

च. दन्तङ्ञचङ्जकत्सक

१५००

छ. कम्प्मङ्टटय एनाङ्झरष्ट तथा प्रोग्राभय

१५००

ज.फीभा एजेन्ट

१५००

झ. सबे मय

१५००

ञ. अनङ्टिादक

१५००

ट. ऩर्ङ्टङ्ञचङ्जकत्सक

१५००
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

ठ.सेमय दरार

१५००

ड. घय नक्सा ङ्झनभायण गने स.ई. य अ.स.ई.

1500

च. ताङ्झरभप्राप्त कारीगढ (ङ्झभस्त्री)
१०

११

ङ्झनभायण व्मिसामी
क) नगयऩाङ्झरकाभा प्रधान कामायरम बएको

३०००

ख) नगयऩाङ्झरकाभा प्रधान कामायरम नबएको

५०००

उत्ऩादनभूरक उद्योग(कोया भार िा अधयप्रर्ोङ्झधत भार िा खेय गइयहे को भार साभानहरुको िा अन्म भार साभान
प्रमोग िा प्रर्ोधन गयी भारसाभान उत्ऩादन गने उद्योग व्मिसामभा)
ॉ ी बएको)
क. ठू रा (१५ राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३०००

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (१0-१5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

ॉ ी बएको)
(१-१० राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

ग. साना
१२

ऩैदा गने उद्योग व्मिसामभा)

ॉ ी बएको)
क. ठू रा (१५ राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३०००

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (१0-१5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

ॉ ी बएको)
(१-१० राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

ॉ ी बएको)
क. ठू रा (१५ राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३०००

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (१0-१5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

ॉ ी बएको)
(१-१० राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२०००

खङ्झनज उद्योग (खङ्झनज उत्खनन् िा प्रर्ोधन गने उद्योग व्मिसामभा)
ॉ ी बएको)
क. ठू रा (१५ राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३०००

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (१0-१5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

ॉ ी बएको)
(१-१० राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

ग. साना
१५

२०००

कृषी तथा फन्मजन्म उद्योग (भूरत् कृषी िा फन ऩैदाियभा आधाङ्चयत (ङ्ञचमा फाहे क) उद्योग व्मिसामभा)

ग. साना
१४

२०००

ङ्ट क उद्योग (जरस्रोत, िामङ्ट, सौमयर्ङ्ञक्त, कोइरा, प्राकृङ्झतक तेर , ग्मास, िामोग्मास तथा अन्म स्रोतहरुफाट उजाय
उजायभर

ग. साना
१३

५००

२०००

होटर व्मिसाम
क. ठू रा (खाना तथा रज सभेतको व्मिथथा बएको)

३५००

ख. भझौरा (खाना भात्र व्मिथथा बएको)

२०००

ग. साना ङ्ञचमा नाथता हल्का ऩेम ऩदाथय

१०००

घ. साना ङ्ञचमा चभेना घङ्टम्ती कटगया
१६

५००

ऩमयटन उद्योग (ऩमयटन, आिास, भोटे र, होटे र, ये ष्टङ्टयाॉ, ङ्चयसोटय, िाबल्स एजेन्सी , थकीइङ, ग्राइङ्ञण्डङ, िाटय माययङ्ञफ्टङ,
ऩोनी िे ङ्जकङ, ऩदमात्रा, हटएमय ब्मारङ्टङ्झनङ, प्माया सेङ्झरङ, गल्पकोसय, ऩोरो, अश्वयोहण, होभ-थटे (घयफास) आङ्छद उद्योग
व्मिसामभा)

ॉ ी बएको)
क. ठू रा (१५ राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३०००

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (१0-१5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

ग. साना
१७

२०००

सेिा उद्योग (छाऩाखाना, ङ्ञजङ्झनङ तथा फेङ्झरङ व्मिसाम , चरङ्ञचत्र व्मिसाम, साियजङ्झनक ऩङ्चयिहन व्मिसाम, पोटोग्रापी,
प्रमोगर्ारा, हिाई सेिा, र्ीत बण्डाय आङ्छद उद्योग व्मिसामभा)
ॉ ी बएको)
क. ठू रा (१५ राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३०००

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (१0-१5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

ग. साना
१८

ॉ ी बएको)
(१-१० राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

क.

ॉ ी बएको)
(१-१० राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२०००

ङ्झभर कङ्टटानी ऩेरानी ङ्जऩसानी प्रङ्झत अश्वर्ङ्ञक्त

250
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

१९

ङ्जिियण
ख.

ङ्झभथचय भेङ्झसन प्रङ्झत अश्वर्ङ्ञक्त

250

ग.

ङ्झभथचय फाट चडाउने ङ्झरफ्ट प्रङ्झत अश्वर्ङ्ञक्त

250

ङ्झनभायण उद्योग (सडक, ऩङ्टर, योऩिे, टनेर, िङ्झरफस, टनेर, फ्राइङ फृज तथा औधोङ्झगक,व्माऩाङ्चयक एिॊ आिास कम्प्रेक्स
आङ्छद ङ्झनभायण गयी सिारन गने उद्योग व्मिसामभा)
क. ठू रा

२०

दय रु.

ॉ ी बएको)
(50 राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

4000

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (50 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

3500

ॉ ी बएको)
ग. साना (१-25 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

2500

सिाय सेिा
क. ङ्झनजी ऺेत्रको हङ्टराक सेिा

५००

ख. ङ्झनजी ऺे त्रको टे ङ्झरपोन, फ्माक्स सेिा , पोटोकऩी, भोिाइर पोन, आइ.एस्.डी. एस्.टी.डी, इभेर, ये ङ्झडमो ऩेङ्ञजङ
अङ्छद

५००

ग. कङ्टङ्चयमय सेिा

५००

घ. छऩाई तथा प्रकार्न
२१

3000

ङ्झफत्तीम सेिा
क. नेऩार सयकायको ऩूणय थिाङ्झभत्िभा यहे को फाहे कका आङ्झथक
य कायोफाय गने िाङ्ञणज्म फैँ क
ॉ ी बएको)
िगय क (१ कयोड बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

१५०००

ॉ ी बएको)
िगय ख (1 कयोड सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

१००००

ॉ ी बएको)
िगय ग (50 राख सम्भ ऩङ्टज

२२
1

५०००

ख. आङ्झथक
य कायोफाय गने ङ्जित्तीम कम्ऩनीको भङ्टख्म कामायरम

५०००

ग. ङ्जित्तीम कम्ऩनी र्ाखा कामायरम

५०००

घ. फीभा कम्ऩनी

५०००

ङ ङ्जिदे र्ी भङ्टिा सटही दय

2000

च. ङ्झधतोऩत्र कायोफाय

१०००

छ. सहकायी फैँ क तथा सॊ थथा

1500

थिाथ्म सेिा
क.

गैय सयकायी अथऩतार दताय दथतङ्टयभा

२५,०००

ख गैय सयकायी अथऩतार नङ्जिकयण दथतङ्टयभा
2
3
२३

१००००

क ) नङ्झसङ्ग
य होभ दताय दथतङ्टय
क.
ख) नङ्झसङ्ग
य होभ नङ्जिकयण दथतङ्टय

10000
7000

क ) ङ्ञक्रङ्झनक ल्माऩ दताय दथतङ्टय

5000

ख) ङ्ञक्रङ्झनक ल्माऩ नङ्जिकयण दथतङ्टय

3000

ङ्ञर्ऺा सेिा
क. ङ्झनजी ऺेत्रका थकङ्टर, क्माम्ऩस, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम
ङ्जिश्वङ्जिद्यारम

२४

10०००

क्माम्ऩस

5०००

थकङ्टर,

35००

ख. ताङ्झरभ तथा अध्ममन केन्ि

१०००

ग. ताङ्झरभ, कम्प्मङ्टटय तथा बाषा प्रङ्ञर्ऺण सॊ थथा

१०००

भभयत सॊ बाय सेिा
क. हे बी इङ्ञक्िऩभेन्ट, फस, िक, काय

१५००

ख. भोटयसाइकर, टे म्ऩो, साइकर भभयत कायखाना

१५००

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

62

कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

ग. ये ङ्झडमो ङ्जट.बी., घडी, प्रेर्य कङ्टकय, ङ्जहटय, टे ङ्झरपोन सेट, ङ्जिद्यङ्टत अन्म साभाग्री भभयत केन्ि
२५

अन्म सेिा
क. ङ्जिऻाऩन सेिा

१०००

ख. फैदेङ्ञर्क योजगाय सेिा

10000

ग. थिेदेर्ी योजगाय सेिा

५००

घ. सेक्रेटङ्चयमर सेिा

१०००

२६

हाउङ्ञजङ कम्ऩनी तथा घयजग्गा खङ्चयद ङ्झफक्री –ङ्चयमर थटे ट)

२७

ब्मूटीऩारयय,केर् श्रृगाॊय,राईङ्ञक्रनसय, पोटो थटू ङ्झडमो ङ्झसराई आङ्छद ।

10000

क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

१६००

ख. भझौरा (१–५ राख थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

१२००

ग. साना (रु. १ राख सम्भ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)
२८

८००

साईनफोडय फनाउने ऩेङ्ञन्टङ्ग सेिा
क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

१५००

ख. भझौरा (१–५ राख थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

१०००

ग. साना (रु. १ राख सम्भ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)
२९

५००

५००

ऩर्ङ्ट फधर्ारा
क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

2500

ख. भझौरा (१–५ राख थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

१500

ग. साना (रु. १ राख सम्भ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

700

३०

भासङ्ट ङ्झफक्रेता / िेस हाउस

2000

३१

पूर य ङ्झफरुिा ङ्झफक्रेता

1000

३२

ऩङ्टर हाउस

2000

३३

खोटो व्मिसामी

2000

३४

ङ्झससा, प्राइउड ङ्जिक्रेता

2000

क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

२५००

ख. भझौरा तथा साना

20००

३६

ङ्ञथटर,काठ,पङ्झनच
य य ङ्झफक्रेता

5000

३७

खेरौना,उऩहाय (ङ्झगफ्ट) ङ्झफक्रेता

2000

३८

केिङ्टर नेटिङ्जकयङ्ग (िाङ्जषक
य व्मिसाम र्ङ्टल्क)

३९

घयनक्सा ङ्झनभायणका राङ्झग थथाऩना बएका पभय

७000

४०

ऩयाभर्य सेिा सम्फन्धी पभय

२५००

४१

दू ग्ध ङ्ञचथमान केन्ि

३५

४२

४३

बाॉडाकॉ ङ्ट डा ङ्झफक्रेता

ॉ ी बएको)
साना (25 राख सम्भ ऩङ्टज

2000

ॉ ी बएको)
ठू रा(25 राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३०००

ङ्ञचमा प्माकेङ्ञजङ उद्योग
ॉ ी बएको)
क ठू रा . (१0 राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

४०००

ॉ ी बएको)
ख भझौरा . (5-10 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

३0००

ॉ ी बएको)
ग साना . (१-5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

अन्म व्मिसाम
क. ठू रा (ऩाॉच राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

३०००
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

ख. भझौरा (१–५ राख थथीय सम्ऩङ्झत बएको)

२५००

ग. साना (रु. १ राख सम्भ ङ्ञथथय सम्ऩङ्झत बएको)

२०००

४४

ऩेिोर ऩम्ऩ

10०००

४५

ग्मास ङ्झडरय

२५००

४६

ङ्ञचमा उद्योग

४७

क. साना उद्योग

5000

ख. भझौरा उद्योग

7000

ग. रघङ्ट उद्योग

10000

घ. ठू रा उद्योग

15000

दूग्धजन्म खाद्य ऩदाथय उत्ऩादन गने उद्योग
ॉ ी बएको)
क ठू रा . (१0 राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

3000

ॉ ी बएको)
ख भझौरा . (5-10 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

2500

ॉ ी बएको)
ग साना (१-5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज
४८

2000

पङ्टटसर नङ्जिकयण

1000

ब्रक तथा इट्टा उद्योग दतायभा

दताय र्ङ्टल्क

नङ्जिकयण र्ङ्टल्क

ॉ ी बएको)
क. ठू रा (१५ राख बन्दा भाङ्झथ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२५००

२०००

ॉ ी बएको)
ख. भझौरा (१0-१5 राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

२०००

१५००

१५००

१०००

ग. साना
५०

2000

क पङ्टटसर दताय
ख)

४९

कैङ्जपमत

ॉ ी बएको)
(१-१० राख सम्भ ङ्ञथथय ऩङ्टज

किाडी साभान
क.

भाझदह/िक

ख.

ङ्जऩकऩ

ग.

ट्याक्टय

1000
500
700

५१

सानोखारे काठ ङ्ञचयान गने भेङ्झसन (चेनसो)

1000

५२

साइङ्ञक्रङ ब्मािसाम (१० िटा सम्भ ) दतायभा

5000

५३

साइङ्ञक्रङ ब्मािसाम (१० िटा सम्भ ) नङ्जिकयणभा

3000

५४

गाङ्झडभा घङ्टम्ती ऩसर

1000

भाङ्झसक

ख . ब्मािसामको नङ्जिकयणभा गत ङ्जिगत आ . फ. २०७३ बन्दा अगाङ्झडको राङ्झग

य २०७३ सार ऩङ्झछको राङ्झग गङ्चय तऩङ्ञर्र फभोङ्ञजभको

दयये टभा जङ्चयिाना अर्ङ्टर गङ्चयने छ ।
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नगय ङ्जिकास मोजना
अनङ्टसूची - ९ (क)
(दपा (९) को उऩदपा (२) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
व्मिसाम कयको जङ्चयिाना दय (आ.ि. २०७७/७८)

क. व्मिसाम कय ङ्झनधाययण गदाय भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत बए फाहेक प्रकृङ्झतका व्मिसाम दताय हङ्टन आएभा ङ्झभल्दो प्रकृङ्झत य थतयको दयभा व्मिसाम
क्र.सॊ ..

नङ्जिकयण गनय फाॉकी आङ्झथक
य िषय

१

जङ्चयिाना यकभ

आ. फ. २०७२/७३ सार अगाङ्झड सफै आ. फ. को

३० प्रङ्झतर्त

२

आ. फ. २०७३/७४

२५ प्रङ्झतर्त

३

आ. फ. २०७४/७५

२० प्रङ्झतर्त

४

आ. फ. २०७5/७६

१५ प्रङ्झतर्त

५

आ. फ. २०७६/७७

१० प्रङ्झतर्त

कय असङ्टर गङ्चयनेछ ।
ख. ङ्ञचमा उद्योगहरुको नङ्जिकयणभा नगयऩाङ्झरकारे तोकेको कय सङ्करन केन्िभा अङ्ञघल्रो आ.फ. को यकभ फङ्टझाइ सोको यङ्झसद तथा उद्योग
िाङ्ञणज्म सघ फाट जाङ्चय हङ्टने उत्ऩङ्झतको प्रभाणऩत्र ऩेर् गये ऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत िडा कामायरमफाट थित: नङ्जिकयण हङ्टनेछ ।
अनङ्टसूची - १०

(दपा (१०) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
सेिार्ङ्टल्क तथा दथतङ्टयको दय (आ.ि. २०७७/७८)
(क) भाङ्झसक पोहोयभैरा व्मिथथाऩन र्ङ्टल्क: नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका दे हामका ऺेत्रफाट उत्ऩादन हङ्टने पोहोयभैरा व्मिथथाऩन फाऩत दे हामभा
उल्रेङ्ञखत दयभा भाङ्झसक पोहोयभैरा व्मिथथाऩन र्ङ्टल्क रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ ।

(ख)

सयसपाइ र्ङ्टल्क फापतको यकभ चारङ्ट आ. फ. २०७७/७८ को फाङ्जषक
य यकभ श्रािण भसान्त सम्भभा एकभङ्टष्ट फङ्टझाएभा 10 प्रङ्झतर्त
छङ्ट ट गङ्चयनेछ ।
भाङ्झसक पोहयभैरा व्मिथथाऩन र्ङ्टल्कको दय

क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.
प्रङ्झत घय प्रङ्झत घय रु

घय १ तरे ४ कोठासम्भको

२

घय २ तरे ११/१२ कोठासम्भको

३

घय ३ तरे १६/१७ कोठासम्भको

४

घय ३ तरे २० कोठासम्भको

५

घय ३ तरे बन्दा फढी तरा बएको घय

प्रङ्झत तरा १००

६

ऩसर १ कोठाको साना ङ्जकयाना ऩसर,

प्रङ्झत तरा ५०

७

साना ङ्जकयाना ऩसर

८

ङ्जकयाना होरसेर, ये डीभेड कऩडा ठङ्ट रो ङ्जकयाना कऩडा ऩसर

१००

९

कथभेङ्जटक्स, दङ्टघ डेयी, साना ङ्ञचमा ऩसर

१००

१०

कथभेङ्जटक्स होरसेर ऩसर

१००

११

ब्मूङ्जट ऩारयय

१००

१२

ङ्झभठाई ऩसर

२००

१३

आईसक्रीभ ऩारयय

१००

१४

ऩाउयोटी उद्योग

१५०

१५

ऩाउयोटी ऩसर

५०

१६

ये ष्टङ्टये ण्ट

२००

होटर खाना नाथता

३००

पूटऩाथ घू म्ती ठे रा

१००

१७
१८

कैङ्जपमत

५०।- साथै ऩङ्चयिायको सॊ ख्मा

१

अनङ्टसाय प्रङ्झत ऩङ्चयिाय थऩ रु ५०।- थऩ य ब्मफसाम
य फास एकै थथानभा बएभा जङ्टन फढी
अनङ्टसाय ङ्झरने, दोहोयो र्ङ्टल्क नङ्झरने ।

५०
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हङ्टन्छ सोही

प्रमोग

बएको

तराको भात्र

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

१९

पूटऩाथभा भकै, बक्का फेच्ने

१००

२०

ऩान ऩसर

१००

२१

कोल्ड ङ्झरॊक्स ऩसर

१००

२२

भङ्छदया होरसेर ऩसर

१००

२३

ऩेप्सी, कोका कोरा ङ्झडरसय

१५०

२४

ग्मास ङ्झडरय

१००

२५

अथऩतार (सानो, भझौरा, ठू रो) अथऩतार जन्म पोहोयभैरा फाहे क

१५०/२००/३००

२६

ङ्ञक्रङ्झनक/ल्माि/प्माथोरोजी (अथऩतार जन्म पोहोयभैरा फाहे क)

५००

२७

औषधी ऩसर

१००

२८

आमङ्टिेङ्छदक औषधी ऩसर

१००

२९

आमङ्टिेङ्छदक औषधी ऩसर ल्माफ य डाक्टय

२००

३०

ऩर्ङ्टजन्म औषधी ऩसर

१००

३१

कृङ्जषजन्म औषधी ऩसर

१००

३२

होङ्झभओऩेङ्झथक औषधी ऩसर

१००

३३

होङ्झभओऩेङ्झथक औषधी ऩसर, ल्माफ य डाक्टय

२००

३४

भठ, भङ्ञन्दय, गङ्टम्फा, भङ्ञथजद, चचय आङ्छद

१००

३५

थकूर/फोडसय (ङ्छदिा/आिार्ीम)

३६

करेज

३००

३७

चाईल्ड केमय थकूर

१००

३८

ङ्ट
सैरन

२५०

३९

सयकायी सॊ घ सॊ थथा नापा भङ्टरक कामायरम भात्र

२००

४०

फैंक

३००

४१

पाइनान्स कम्ऩनी

२००

४२

ईन्सङ्टयेन्स कम्ऩनी

२००

४३

फचत तथा ऋण सहकायी सॊ थथा (सानो, ठू रो)

२००

४४

सॊ घसॊ थथा (एन.ङ्ञज.ओ.)

२००

४५

सॊ घसॊ थथा (आई.एन.ङ्ञज.ओ.)

५००

४६

भोटय साईकर ग्माये ज सानो

२००

४७

भोटय साईकर ग्माये ज ठू रो

३००

४८

भोटय ग्माये ज

३००

४९

साईकर-ङ्चयक्सा भभयत केन्ि

१००

५०

साईकर ङ्झफक्री केन्ि

१००

५१

ऩेिोर ऩम्ऩ

३००

५२

ऩाटॊ प्मारेस

५००

५३

िेस हाउस (भासङ्ट ऩसर)

३००

५४

याॉगा (भासङ्ट ऩसर) (सानो, ठू रो)

४००

५५

फॊगूय (भासङ्ट ऩसर) (सानो, ठू रो)

४००

५६

खसी (भासङ्ट ऩसर) (सानो, ठू रो)

३००

५७

भाछा ऩसर (सानो, भझौरा य ठू रो)

३००

५८

ङ्झससा ऩसर (सानो, भझौरा य ठू रो)

4००

५९

छाऩा खाना

2००

200/500
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

६०

ऩङ्टथतक ऩसर

१००

६१

थटे र्नयी ऩसर

१००

६२

हाडयिेमय ऩसर (सानो, ठू रो)

२००

६३

बाॉडा ऩसर

१००

६४

एप.एभ. ये ङ्झडमो

१००

६५

ऩत्र–ऩङ्झत्रका ऩसर

१००

६६

टे ङ्झरङ्झबजन

१००

६७

ये ङ्झडमो, टे ङ्झरङ्झबजन, भोिाईर, कम्प्मूटय भभयत केन्ि

१००

६८

ये ङ्झडमो, टे ङ्झरङ्झबजन, भोिाईर, कम्प्मूटय ङ्झफक्री केन्ि

१००

६९

घडी भभयत केन्द

१००

७०

घडी ऩसर

१००

७१

साईफय ऩसर

१००

७२

कम्मूङ्झनकेर्न

१००

७३

िाबर एजेन्सी

१००

७४

भोटयसाईकर सोरुभ

२००

७५

ट्याक्टय सोरुभ

३००

७६

गाडी सोरुभ

३००

७७

सोराय ऩसर

१००

७८

परपूर ऩसर

३५०

७९

भेनऩािय

१००

८०

तयकायी ऩसर (सानो, भझौरा ठू रो)

३००

८१

आरू, प्माज होरसेर

२००

८२

कऩडा ऩसर (सानो, ठू रो)

१००

८३

ये ङ्झडभेट कऩडा ऩसर (सानो, ठू रो)

१००

८४

टे रसय

१००

८५

भेङ्झसनयी साभान ङ्झफक्री केन्ि

१००

८६

भोटसाईकर ऩाटय ऩसर

१००

८७

ङ्जिङ्झबङ्ङ भोटयहरु ङ्झफक्री गने ऩसर

१००

८८

गाडी को ऩाटयस ऩसर

१००

८९

ङ्जट.ङ्झब., िीज ऩसर

१००

९०

जूत्ता, चप्ऩर ऩसर

१००

९१

फूङ्जकङ्ग काउन्टय

१००

९२

ङ्झसनेभा हर

५००

९३

आल्भूङ्झनमभ ऩसर (होरसेर)

२००

९४

आल्भूङ्झनमभ पङ्झनच
य य केन्ि

२००

९५

सूनचाॉदी ऩसर

१००

९६

सूनचाॉदी कायखान

१००

९७

पङ्झनच
य य उद्योग

३००

९८

पङ्झनच
य य ऩसर

१००

९९

गृर उद्योग

२००

१००

ऩानी उद्योग

२००
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

१०१

धान ङ्झभर उद्योग (सानो य ठू रो)

३००

१०२

चाउचाउ, बङ्ञङ्ट जमा, दारभोठ उद्योग

२००

१०३

छारा जन्म उद्योग

२००

१०४

व्माग उद्योग

२००

१०५

थोक्ऩा उद्योग

२००

१०६

भैनित्ती उद्योग

१००

१०७

गरैं चा उद्योग

२००

१०८

काऩी उद्योग

२००

१०९

नसययी

२००

११०

काठ ङ्झभर

३००

१११

धान ङ्झभर

३००

११२

तेर ऩेल्ने ङ्झभर

३००

११३

व्माग ऩसर

१००

११४

व्माग ऩसर (होरसेर)

१००

११५

काऩेट थोक ङ्झफक्रेता ऩसर

१००

११६

भङ्टिा सटही काउन्टय

१००

११७

ङ्झसऩ तथा ताङ्झरभ केन्ि

१००

११८

सेङ्झभनाय हर

२००

११९

डान्स सेन्टय

१००

१२०

सॊ गीत साधना केन्ि

१००

१२१

सेक्मूङ्चयटी अङ्जपस

१००

१२२

कन्सल्टे न्सी

१००

१२३

कम्प्मूटय इङ्जष्टच्मूट

१००

१२४

पोटो थटू ङ्झडमो

१००

१२५

पोटो ल्माफ सेन्टय

१००

१२६

किाडी ऩसर

३००

१२७

ङ्चयऩेमङ्चयङ सेन्टय

१००

१२८

राईङ्झबङ सेन्टय

१००

१२९

रेखाऩढी सेन्टय

१००

१३०

कङ्टखङ्टयाको चल्रा य अण्डा ङ्झडरसय

१००

१३१

फ्रेक्स ङ्जप्रन्ट

१००

१३२

आटय सेन्टय

१००

१३३

साप्ताङ्जहक हाट फजाय

२०००

१३४

साप्ताङ्जहक कृङ्जष तथा ऩर्ङ्ट हाट

३५००

१३५

ईटा ङ्झफक्री केन्ि

२००

१३६

ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी ङ्झफक्री केन्ि

२००

१३७

फस व्मिसामी सॊ घ

१००

१३८

िक व्मिसामी सॊ घ

१००

१३९

िमाक्टय व्मिसामी सॊ घ

१००

१४०

ढङ्ट िानी सेिा

१००

१४१

कङ्टङ्चयमय सेिा

१००

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

68

कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ.

ङ्जिियण

दय रु.

१४२

क्रि

१००

१४३

टे न्ट हाउस

२००

१४४

बाॉडा ऩसर

१००

१४५

क्माटङ्चयङ

२००

१४६

ऩङ्टर हाउस

२००

१४७

तमायी ऩोषाक (गाभेन्ट)

३००

१४८

सङ्टऩयभाकेट

१४९

ङ्झडऩाटयभेन्ट थटोय

४००

१५०

रन्री (राई ङ्ञक्रनसय)

१००

१५१

काॉटा ऩसर

१००

१५२

सङ्टङ्झतय ऩसर

१००

१५३

केिर नेटिकय

१५०

१५४

चथभा ऩसर

१००

१५५

नाररो, डारो य ङ्ञचत्राको ऩसर

१००

१५६

पङ्झनङ्झय सङ्ग तथा डेकोये र्न ऩसर

१००

१५७

परपङ्टर य उखङ्टको जङ्टस ऩसर (ठे रा)

१००

१५८

ङ्झभर कङ्टटानी ऩेरानी य ङ्जऩसानी

१००

१५९

खाद्य साभग्री (ङ्जकयाना) ऩसर (साना, भझौरा, ठू रा)

१६०

दूध डेयी ऩसर

१००

१६१

दूध सङ्करन केन्ि

२००

१६२

दूध ङ्ञचथमान केन्ि

२५०

कैङ्जपमत

२५००

१००/२००/३००

भाङ्झसक पोहोयभैरा व्मिथथाऩन र्ङ्टल्क रगाइने ऺेत्रहरु



कयपोक ङ्जिद्या भङ्ञन्दयको गेट दे ङ्ञख आइतफाये फजाय, ङ्झतनघये फजाय, ङ्झतनघये साप्ताङ्जहक हटीमा ऺेत्र हङ्टॉदै ऩङ्टण्म थभाङ्चयका हाता ऺेत्र सम्भ



ङ्जपक्कर गङ्टम्फाऩथ दे ङ्ञख ऩारटाॉगी सम्भ ।



कन्माभ ऩमयटकीम ऺेत्र, ७ नॊ िडा कामायरम बिन आसऩास तथा हकयटे फजाय आसऩासको ऺेत्र ।



ङ्जपक्कर ऩङ्टयानो फजाय- टे ङ्झरकभ को कामायरम हङ्टदै ङ्झछऩीटाय आसऩासको ऺेत्र ।




ङ्जपक्कर चोक फाट फयफोटे हङ्टॉदै भाने सम्भ को आसऩास को ऺेत्र ।
तीनखङ्टट्टेफाट िौद्चधाभ ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय फजाय हङ्टॉदै पाटक सम्भको ऺेत्र

फोहरमै ला

व्यवस्थापन

शुल्क

बापत

वार्र्िक

ठे क्का फन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग एकभङ्टष्ठ न्मूनतभ कफोर अॊ क रु .

१5 राख ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ ।
(ख) कन्माभ ऩमयटकीम ऺेत्रभा रगाइने सयसपाई सेिार्ङ्टल्कको दयये ट : कन्माभ ऩमयटकीम ऺेत्रफाट उत्ऩादन हङ्टने पोहोयभैरा व्मिथथाऩन फाऩत

दे हामभा उल्रेङ्ञखत दयभा पोहोयभैरा व्मिथथाऩन र्ङ्टल्क रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ ।

दय रु.
क्रभ सॊ ख्मा

ङ्जिियण (सिायी साधन)

इकाई

सङ्टख्खा फनबोज

ऩकाएय खाने
फनबोज

क)

सिायी साधन ङ्झरई आउने व्मङ्ञक्तहरु

प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

१

भोटयसाइकर ङ्झरई आउने

प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

१५

५०

२

भारुती बेन ङ्झरई आउने

प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

५०

१००

३

भाइक्रो फस ङ्झरई आउने

प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

१००

२००
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नगय ङ्जिकास मोजना
दय रु.
क्रभ सॊ ख्मा

ङ्जिियण (सिायी साधन)

इकाई

ऩकाएय खाने

सङ्टख्खा फनबोज

फनबोज

४

रेण्डयोबय जीऩ ङ्झरई आउने

प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

१००

२००

५

ङ्झभङ्झन फस ङ्झरई आउने

प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

२००

३००

६

फस ङ्झरई आउने प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

प्रङ्झत सिायी साधन प्रङ्झत ऩटक

३००

४००

ख)

सिायी साधन नङ्झरई आउने व्मङ्ञक्तहरु

१

५ जना सम्भ

५०

१००

२

५ दे ङ्ञख १० जना

५०

१००

३

१० जना दे ङ्ञख भाथी

१००

२००

ग)

अन्म

१

घोडा दै ङ्झनक

२

ङ्जपल्भ सङ्टङ्जटङ ठू रो ऩदाय

३

म्मूङ्ञजक ङ्झबङ्झडमो

४

टे री ङ्झसयीमर

घ)

अथथामी ऩसर थाप्ने

१

तयकायी ऩसर

२

अन्म

२०
३०

प्रङ्झत ङ्छदन प्रङ्झत ऩटक

प्रङ्झतगोटा प्रङ्झतङ्छदन

८०
१५००

प्रङ्झत ङ्छदन

१०००
१०००

प्रङ्झत ङ्छदन

ङ)

घङ्टम्ती (कटगया, िरी)

च)

र्ौचारम प्रमोग

१

ङ्छदर्ा

२

ङ्जऩसाफ

२०

१०

प्रङ्झत ऩटक

५

कन्माभ ऩमयटकीम ऺेत्र फाहेकका ऺेत्रको भाङ्झसक सयसपाई सेिा र्ङ्टल्क य कन्माभ ऩमयटकीम ऺेत्रको सयसपाई सेिा र्ङ्टल्क असङ्टरी कामय
साियजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीफाट पोहोयभैरा व्मिथथाऩन गने िा ठे क्का फन्दोिथत गने प्रमोजनका

राङ्झग एकभङ्टष्ठ न्मूनतभ कफोर अॊ क रु . 2१ राख

ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ ।
(ग) थथानीम सयकाय सिारन ऐन, २०७४ को दपा १२(ङ) फभोङ्ञजभ िडा कामायरमहरुफाट हङ्टने ङ्झसपाङ्चयसभा राग्ने ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय को दय
:
क्र.सॊ .
१

२

ङ्जिियण

दय रु.

नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (२), १२ ङ (३१)

(क) िॊर्ज

300

(ख) अॊ गीकृत

500

(ग) िैिाङ्जहक अॊ गीकृत

500

(घ) नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झसपाङ्चयस

200

फहार कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (३)

फहार कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस
३

500

िन्द घय तथा कोठा खोल्ने योहफयभा फसे फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत
िन्द घय तथा कोठा खोल्ने योहफयभा फसे फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत

४

१२ ङ (४)
500

भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (५)

भोही रगत कट्टा ङ्झसपाङ्चयस
५

कैङ्जपमत ( * )

500

घयजग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (६)

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

70

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

दय रु.

घयजग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस
६

७

500

जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत

१२ ङ (७)

(क) २०३७ सार अगाडीको

500

(ख) २०३७ सार ऩछाडीको

300

व्माऩाय व्मिसाम िन्द बएको , सिारन नबएको िा व्माऩाय व्मिसाम हङ्टॉदै नबचएको

गने

९

११

१२ ङ (९)

(क) २०३७ सार अगाडीको ङ्जििाह िा अङ्जििाङ्जहत प्रभाङ्ञणत

500

(ख) २०३७ सार ऩछाडीको

500

ङ्झन:र्ङ्टल्क िा सर्ङ्टल्क थिाथ्म उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (१०)
ङ्झनर्ङ्टल्क

अग्रेजी बाषाभा ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत

१२ ङ (११)

अॊ ग्रज
े ीभा प्रभाङ्ञणत

५००

अॊ ग्रज
े ीभा ङ्झसपाङ्चयस

५००

घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने

१२ ङ (१२)

घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने
१२

१३

500

ङ्जििाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जििाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने

ङ्झन:र्ङ्टल्क िा सर्ङ्टल्क थिाथ्म उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस
१०

१२ ङ (८)

ङ्झसपाङ्चयस गने
व्माऩाय व्मिसाम िन्द बएको, सिारन नबएको िा व्माऩाय व्मिसाम हङ्टॉदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस

८

कैङ्जपमत ( * )

ङ्झनर्ङ्टल्क

व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण प्रभाङ्ञणत गने

१२ ङ (१३)

भृत्मङ्ट दताय प्रभाङ्ञणत

३००

सम्फन्ध ङ्जिच्छे द प्रभाङ्ञणत

३००

ऩङ्चयिाय कामभ ङ्झसपाङ्चयस

३००

अऩङ्टतारी ङ्झसपाङ्चयस

1500

क ऩङ्ञञ्जकाङ्झधकायी फाट हङ्टने कन्सङ्टरय प्रभाणीकयण दथतङ्टय प्रङ्झत ऩाना

१०००

जग्गाधनी दताय प्रभाण ऩङ्टजाय य घय कामभ गने ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (१४)

घय कामभ ङ्झसपाङ्चयस

७००

जग्गा यङ्ञजष्टे र्नका राङ्झगघयफाटो प्रभाङ्ञणत

३००

धनीऩङ्टजायभा घय कामभ ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय

१४

क. ५ राख सम्भ

३००

ख. १० राख सम्भ

4००

ग. ५० राख सम्भ

7००

घ. १ कयोड सम्भ

20००

ङ. १ कयोड बन्दा भाथी

0.03

नाभ थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा ितन पयक ऩये कोभा एकै हो बङ्ङेङ्झसपाङ्चयस
नाभ थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा ितन पयक ऩये कोभा एकै हो बङ्ङे ङ्झसपाङ्चयस

१५

५००

नाभ थय, जन्भ ङ्झभङ्झत सॊ सोधनको ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (१६)

नािारक ङ्झसपाङ्चयस भात्र याख्ने
१६

१२ ङ (१५)

३००

जग्गा धङ्झन दताय प्रभाणऩङ्टजाय हयाएको ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (१७)

जग्गा धङ्झन दताय प्रभाणऩङ्टजाय हयाएको ङ्झसपाङ्चयस

३००
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क्र.सॊ .
१७

ङ्जिियण

दय रु.

ङ्जकत्ताकाट गने ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (१८)

ङ्जकत्ताकाट गने ङ्झसपाङ्चयस
१८

कैङ्जपमत ( * )

३००

सॊ यऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊ थथागत य व्मङ्ञक्तगत सॊ यऺक ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (१९)

सॊ यऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊ थथागत य व्मङ्ञक्तगत सॊ यऺक ङ्झसपाङ्चयस
ऩारनऩोषणका राङ्झग सॊ यऺक ङ्झसपाङ्चयस

ङ्झनर्ङ्टल्क

जीङ्जित यहेको ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (२२)

जीङ्जित यहेको ङ्झसपाङ्चयस
१९

३००

हकिारा िा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने

१२ ङ(२३), १२ ङ(२५)

हकिारा िा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने
२०

५००

नाभासायी गनय ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (२४)

घयजग्गा नाभसायी ङ्झसपाङ्चयस
२१

३००

उद्योग ठाउॉ सायी गनय ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (२६)

उद्योग ठाउॉ सायी गनय ङ्झसपाङ्चयस
२२

२३

२४

१०००

आधायबूत ङ्जिद्यारम खोल्न ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (२७)

क. फारफाङ्झरका हेयचाह केन्ि

३००0

ख. ङ्झनङ्ञज ङ्जिद्यारम दताय ङ्झसपाङ्चयस आधायबूत

5000

ग. ङ्झनङ्ञज ङ्जिद्यारम दताय ङ्झसपाङ्चयस भा ङ्जि

7000

ङ्जिद्यारम कऺा थऩ गनय ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (२९)

घ. प्रङ्झत कऺा थऩ ङ्झसपायीस

2000

घ. प्रङ्झत कऺा थऩ ङ्झसपायीस (तह थऩ हङ्टने अिथथाभा)

३०००

ङ्जिद्यारम ठाउॉ सायी ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (३३)

ङ्झनजी ङ्जिद्यारम ठाउॉ सायी ङ्झसपाङ्चयस
२५

१०००

सम्ऩङ्ञत्त/िाङ्जषक
य आम ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (२८)

क. ५ राख सम्भ

300

ख. १० राख सम्भ

500

ग. ५० राख सम्भ

1000

घ. १ कयोड सम्भ

1500

ङ. १ कयोड बन्दा भाथी

0.02
प्रङ्झतर्त

२६
२७

अर्क्त असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस

ङ्झनर्ङ्टल्क

अर्क्त असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस

ङ्झनर्ङ्टल्क

आङ्झथक
य अिथथा कभजोय िा सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (३२)

आङ्झथक
य अिथथा कभजोय बएको ङ्झसपाङ्चयस (थिाथ्मोऩचाय प्रमोजन)
आङ्झथक
य अिथथा कभजोय बएको ङ्झसपाङ्चयस (अन्म प्रमोजन)

ङ्झनर्ङ्टल्क
३००

आङ्झथक
य अिथथा सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झसपाङ्चयस
२८

१२ ङ (३०)

2000

धाया ङ्जिद्यङ्टत जडान ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (३४)

धाया जडान सम्फङ्ञन्ध ङ्झसपाङ्चयस

100

ङ्जिद्यङ्टत जडान सम्फङ्ञन्ध ङ्झसपाङ्चयस
(क) साभान्म (घय तथा साियजङ्झनक प्रमोजन)

100
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नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

दय रु.

(ख) व्मिसामीक घये र ङ्ट उद्योग

500

(ग) ठू रा उद्योग

1000

टे ङ्झरपोन जडान सम्फङ्ञन्ध ङ्झसपाङ्चयस

500

ङ्जिऩङ्ङ दङ्झरत य रोऩोन्भङ्टख जातीको राङ्झग धाया ङ्जिजङ्टरी जडान ङ्झसपाङ्चयस
२९

कैङ्जपमत ( * )

ङ्झनर्ङ्टल्क

अन्म ङ्झसपाङ्चयस

१२ ङ (३५)

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको खाता खोल्दाको प्रभाङ्ञणत ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय

ङ्झनर्ङ्टल्क

सॊ घ सॊ थथा, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको खाताफन्द ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय

३००

गैसस दताय ङ्झसपाङ्चयस

३००

चाङ्चयङ्झत्रक प्रभाणऩत्रको ङ्झसपाङ्चयस

३००

नयफढी तथा छङ्ट ट जग्गा दताय ङ्झसपाङ्चयस

2000

चायङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणत तथा ङ्झसपाङ्चयस प्रती ङ्जकत्ता
(क) भोटय फाटोरे छङ्ट ने (फाटोको रगत कट्टा सङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस रेख्न)े

300

(ख) भोटय फाटोरे नछङ्ट ने

150

फाटो प्रभाङ्ञणत ङ्झसपाङ्चयस

५००

उद्यभ व्मिसाम सिारन दताय ङ्झसपायीस

५००

उद्यभ व्मिसाम सिारन दताय ङ्झसपायीस (भङ्जहरा उद्यभीको राङ्झग)

३००

िैदेङ्ञर्क योजगायको ङ्झसपाङ्चयस

३००

थिदे र्ी ऩेन्सन ऩट्टाको ङ्झसपाङ्चयस

३००

ङ्जिदे र्ी ऩेन्सन ऩट्टाको ङ्झसपाङ्चयस

३००

अॊ ङ्ञर्माय प्रभाङ्ञणत ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय

३००

ङ्झतयोिायी ङ्झबत्रको रुख काट्ने ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय प्रती ङ्झसपाङ्चयस

३००

फसाइ सयी जाॉदा साभान रै जाने ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय

३००

व्मिसाम फन्दको ङ्झसपाङ्चयस

३००

३३" बन्दा घटीको नऩाइने

ख) अन्म ङ्झसपाङ्चयस
अ) व्मङ्ञक्तगत
आ) सॊ थथागत
(*) = थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐनको िडा कामायरमको काभ कतयव्म अङ्झधकाय उल्रेङ्ञखत दपा नॊ.
(घ) नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरमफाट हङ्टने ङ्झसपाङ्चयसभा राग्ने ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टयको :दय
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

१

ऩेिोर ऩम्ऩ इजाजत ऩत्र ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय

२

ङ्झतयोिायी ङ्झबत्रको ३३" बन्दा फढी व्मासको गोराइ बएको

दय रु.
6000
रुख काट्ने

ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय (प्रती रुख )
३

प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषेध गये को फाहेक जङ्झडिङ्टटीहरु िनफाट सॊ करन गनय
चाहनेरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस

४

कैङ्जपमत

50
िन ङ्झनमभािरी, २०५१ को अनङ्टसूची ३
भा उल्रेङ्ञखत दयये ट फभोङ्ञजभ

साभङ्टदाङ्जमक िनफाट सभङ्टह फाङ्जहय ङ्जिक्री हङ्टने काठको हकभा
क) सार जात

50

प्रङ्झत क्मू ङ्जपट

ख) अन्म जातको हकभा

10

प्रङ्झत क्मू ङ्जपट

ग) दाउयाहरु (एक चट्टा=२० ङ्जपट x ५ ङ्जपट x ५ ङ्जपट)

500

(ङ) नाता प्रभाङ्ञणत िाऩत राग्ने दथतङ्टयको दय:
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प्रङ्झत चट्टा

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .
१

ङ्जिियण

दय रु.

कैङ्जपमत

नाता प्रभाङ्ञणत

१२ ङ (१),(२१) य (२२)

नाता प्रभाङ्ञणत

३००

भृतकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत

300

नाता प्रभाङ्ञणत अरग्रेजीभा

500

(च) न्माङ्जमक दथतङ्टयको दय:
क्र.सॊ .
१

ङ्जिियण

इकाई

ङ्झनिेदन दथतङ्टय

दय रु.

कैङ्जपमत

प्रङ्झत ङ्झनिेदन

क) िडाथतयीम भेरङ्झभराऩ सङ्झभङ्झत

१००

ख) नगय भेरङ्झभराऩ सङ्झभङ्झत

२००

२

प्रङ्झतङ्झरऩी दथतङ्टय

प्रङ्झत ऩाना

१०

३

ङ्झरपा दथतङ्टय

प्रङ्झत ऩाना

५

४

ङ्जटकट दथतङ्टय फाऩतको यकभ

प्रङ्झत ङ्जटकट

५

प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दथतङ्टय

प्रङ्झत ऩाना

५

६

िकारतनाभा

प्रङ्झत ऩाना

५

७

पैसरा प्रङ्झतङ्झरऩी

प्रङ्झत ऩाना

१०

१०

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत फाहेक न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभको सेिार्ङ्टल्क तथा दथतङ्टय राग्नेछ।
(छ) ऩयीऺा दथतङ्टयको दय :
अ. कभयचाङ्चय
क्र स
१

ङ्जिियण

दय

कैङ्जपमत

ऩदऩङ्टङ्झतक
य ा राङ्झग ऩङ्चयऺा दथतङ्टय तथा पायभ र्ङ्टल्क
क. अङ्झधकृत थतय िा सो सयह

रु. १०००।00

ख. सहामक थतय ऩाॉचौ थतय िा सो सयह

रु. ७००।00

ग. सहामक थतय चौथो

रु. ५००।00

थतय िा सो सयह

घ. श्रे ङ्ञण ङ्जिङ्जहन

रु. ३००।00

ङ. पायभ दथतङ्टय

रु. ५०।00

आ. ङ्ञर्ऺक
क्र स
२

ङ्जिियण

दय

कैङ्जपमत

ऩदऩङ्टङ्झतक
य ा राङ्झग ऩयीऺा दथतङ्टय तथा पायभ र्ङ्टल्क
क. अधायब ङ्टत तह प्रा ङ्जि तृङ्झतम) श्रे णी

िा सो सयह

रु. ५००।00

ख.

अधायब ङ्टत तह ङ्झन भा तृङ्झतम) श्रे णी िा सो सयह

रु. ७००।00

ग.

भाध्मङ्झभक तह तृङ्झतम श्रे ङ्ञण िा सो सयह

रु. १०००।00

घ. भाध्मङ्झभक तह ११-१२ कऺा िा सो सयह

रु. १२००।00

ङ. पायभ दथतङ्टय

रु. ५०।00

इ. ऩयीऺा दथतङ्टय तथा नङ्झतजा ऩङ्टनमोग
क्र स

ङ्जिियण

दय
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
१

सथथागत ङ्जिद्यारमका राङ्झग

२

नङ्झतजा ऩङ्टनमोग र्ङ्टल्कका राङ्झग

ऩयीऺा दथतङ्टय प्रङ्झत ङ्जिद्याथॉ
ऩयीऺा दथतङ्टय प्रङ्झत ङ्जिद्याथॉ

(ज) नक्साऩास, घय अङ्झबरेखीकयण दथतङ्टय , ये खाङ्कन (Layout)

रु. ४५०।00

कऺा ८

रु. ३००।00

कऺा ८

थथरगत सयजङ्झभन भजङ्टल्का , अङ्झभन सेिा र्ङ्टल्क तथा नक्सा नाभसायीभा राग्ने

दथतङ्टयको दय:
अ. घयजग्गा अङ्झबरेङ्ञखकयण दथतङ्टय
अङ्झबरेङ्ञखकयण का राङ्झग प्रङ्झत िगय ङ्जपट
क्र.स

घयको ङ्जकङ्झसभ

१

२०७२ सार अङ्झध फनेका

२०७२ सार ऩङ्झछ फनेको

बिनको राङ्झग दय

बिनको राङ्झग दय

फाॉसको फायफेय गयी भाटोको ङ्झरउन गये को \ नगये को य प्राङ्ञथटक/ खय/

०.२५

ककयटऩाताको छानो बएको
२

इॉटा/ढङ्ट ङ्गा - भाटोको जोडाइ -

फाॉस/काठ/

ङ्झसभेन्टरे फायफेय गयी

२

प्राङ्ञथटक/खय/ककयट ऩाताको छाना रगाएको
३

काठको घय ककयटऩाताको छाना बएको

४

0.25
6

३

9

थटीर िेभ थटक्चय, जथताऩाताको छाना तथा िेया बएको

४.५

12

५

ककयटऩाताको छानो बएको इॉटा, ढङ्ट ङ्गा ङ्झसभेन्टको जोडाई बएको

3.5

10

६

आय ङ्झस.ङ्झस. ङ्झसभेन्ट प्राथटय बएको ककयट ऩाता िा ढरान छानो बएको

4.5

12

आ. घयजग्गा नक्साऩास दथतङ्टय
नक्सा ऩासका राङ्झग प्रङ्झत िगय ङ्जपट
क्र.स

घयको ङ्जकङ्झसभ

आ ि 207७/07८
को दय

१

फाॉसको फायफेय गयी भाटोको ङ्झरउन गये को

\ नगये को य प्राङ्ञथटक

/

खय/

ककयटऩाताको छानो बएको

०.3५

२

इॉटा/ढङ्ट ङ्गा - भाटोको जोडाइ - फाॉस/काठ/ ङ्झसभेन्टरे फायफेय गयी प्राङ्ञथटक/खय/ककयट ऩाताको

३

काठको घय ककयटऩाताको छाना बएको

6

४

थटीर िेभ थटक्चय, जथताऩाताको छाना तथा िेया बएको

6

५

ककयटऩाताको छानो बएको इॉटा, ढङ्ट ङ्गा ङ्झसभेन्टको जोडाई बएको

8

६

आय ङ्झस.ङ्झस. ङ्झसभेन्ट प्राथटय बएको ककयट ऩाता िा ढरान छानो बएको

12

व्मिसाङ्जमक बिन

७

आय ङ्झस.ङ्झस. ङ्झसभेन्ट प्राथटय बएको ककयट ऩाता िा ढरान छानो बएको

10

आिसीम बिन

८

कम्ऩाउण्ड िार

छाना रगाएको

3

२० प्रङ्झत यङ्झनङ्ग

ङ्जपट

फङ्टॉदा नॊ. ३, ५ भा ३० % छङ्ट ट (थथानीम साभाग्रीको प्रमोग बएकोराई)
इ. (ये खाङ्कन Layout थथरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का)
क्र.स

ङ्जिियण

१

ये खाङ्कन Layout

३००

नक्सा ऩासभा

३

ये खाङ्कन Layout

३००

अङ्झबरेङ्ञखकयणभा

४

थथरगत सयजङ्झभन भच ङ्टल्का

५००

अङ्झबरेङ्ञखकयणभा

२

कैङ्जपमत

दय

थथरगत सयजङ्झभन भजङ्टल्का

५००

कैङ्जपमत
नक्सा ऩासभा
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ई. नक्सा ऩास प्रभाणऩत्र जायी गदाय राग्ने दथतङ्टय


१००० िगयङ्जपट सम्भको घयको

–

रु. १०००/-



१००१ दे ङ्ञख २५०० िगयङ्जपटसम्भको घयको

–

रु. २०००/-



२५०० िगयङ्जपट बन्दा भाङ्झथको घयको

–

रु. ३०००/-
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उ. नक्सा नाभसायी दथतङ्टय
क्र.स

दय रु.

घयको ङ्जकङ्झसभ

१

फाॉसको फायफेय गयी भाटोको ङ्झरउन गये को \ नगये को य प्राङ्ञथटक/ खय/ ककयटऩाताको छानो बएको

300

२

इॉटा/ढङ्ट ङ्गा - भाटोको जोडाइ -

350

फाॉस/काठ/ ङ्झसभेन्टरे फायफेय गयी प्राङ्ञथटक /खय/ककयट ऩाता कोछाना

कैङ्जपमत

रगाएको
३

काठकोघय ककयटऩाताको छाना बएको

400

४

थटीरिेभ थटक्चय, जथताऩाताको छाना तथा िेया बएको

1000

५

ककयटऩाताकोछानो बएको इॉटा, ढङ्ट ङ्गा ङ्झसभेन्टकोजोडाईबएको

550

६

आय.ङ्झस.ङ्झस. ङ्झसभेन्ट प्राथटय बएको ककयट ऩाता िा ढरान छानो बएको
२००० िगयङ्जपट बन्दा कभ

600

२००० दे ङ्ञख ४००० िगयङ्जपट सम्भ

1000

४००० िगयङ्जपट बन्दा फढी

2000

१) नगयऩाङ्झरकाको थिीकृङ्झत नङ्झरई ङ्झनभायण बएका घय तथा सॊ यचना भाऩदण्ड ङ्झबत्र

यहेको अिथथाभा २०७7 भॊ सीय भसान्त ङ्झबत्र अङ्झबरेङ्ञखकयण

गयाएभा उल्रेङ्ञखत दयभा ५० प्रङ्झतर्त छङ्ट टगयी भाङ्झथ उल्रे ङ्ञखत दयभा अङ्झबरेखीकयण दथतङ्टय ङ्झरई नक्सा ऩासको प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाउन
सङ्जकनेछ ।

२) फङ्टॉदा नम्फय (१)

फभोङ्ञजभ नक्साऩास गने प्रमोजनका राङ्झग आिेदन दथतङ्टय रू २५.०० य अन्मको हकभा रु.१०००.०० राग्ने छ ।

३) अङ्झबरेखीकयण गने प्रमोजनका राङ्झग आिेदन दथतङ्टय रू ५०.०० राग्ने छ ।
ऊ. अङ्झभन सेिा र्ङ्टल्क
व्माऩाङ्चयक तथा आिासीम ऺेत्रभा
१ योऩनीसम्भ रु. २०००/१ दे ङ्ञख ५ योऩनीसम्भ रु. २५००/५ दे ङ्ञख २० योऩनीसम्भ रु. ३०००/२० योऩनीदे ङ्ञख भाङ्झथ जङ्झतसङ्टकै बएऩङ्झन रु. ३५००/-

कृङ्जष तथा अन्म ऺेत्रभा

१० योऩनीसम्भ रु २०००/१० योऩनीदे ङ्ञख २५ योऩनी सम्भ रु. २०००/- भा प्रङ्झत योऩनी रु. १०० का दयरे थऩ र्ङ्टल्क
२५ योऩनीदे ङ्ञख भाङ्झथ जङ्झतसङ्टकै बएऩङ्झन रु. ३५००/(झ) गैय सयकायी सॊ थथा/सभूह/सहकायी सॊ थथाको दताय तथा निीकयण दथतङ्टयको दय
:
क्र.स

ङ्जिियण

१

गैय सयकायी सॊ थथाको दताय

२

गैय सयकायी सॊ थथाको नङ्जिकयण

दय रु.

कैङ्जपमत
१५००

क) आङ्झथक
य िषयको आङ्ञश्वन भसान्त सम्भका राङ्झग

१०००

ख) काङ्झतक
य भङ्जहनादे ङ्ञख सोङ्जह आ.ि.को अन्त्म सम्भ थऩ र्ङ्टल्क

300

ग) आङ्झथक
य िषय सभाप्त बएऩङ्झछ प्रत्मेक आ.ि.को थऩ र्ङ्टल्क

500

३

गैय सयकायी सॊ थथाको ङ्जिधान सॊ सोधन ङ्झसपाङ्चयस र्ङ्टल्क

1000

४

सभूह दताय इजाजत ऩत्र दथतङ्टय

१०००

५

सभूहको निीकयण
क) आङ्झथक
य िषयको आङ्ञश्वन भसान्त सम्भका राङ्झग

५००
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क्र.स

६

ङ्जिियण

दय रु.

कैङ्जपमत

ख) काङ्झतक
य भङ्जहनादे ङ्ञख सोङ्जह आ.ि.को पाल्गङ्टण भसान्तसम्भ थऩ र्ङ्टल्क

निीकयण र्ङ्टल्कको २५%

ग) चैत्रदे ङ्ञख सोङ्जह आ.ि. को अन्त्मसम्भ

निीकयण र्ङ्टल्कको ५०%

घ) आङ्झथक
य िषय सभाप्त बएऩङ्झछ दङ्टई िषयसम्भ प्रत्मेक आ.ि.को थऩ र्ङ्टल्क

१००% जङ्चयिाना

सहकायी सॊ थथाको दताय/निीकयण
क) दताय र्ङ्टल्क

२५००

ख) निीकयण (िाङ्जषक
य )

१५००

(ञ) "घ" िगयको ङ्झनभायण व्मिसामी इजाजत ऩत्रको दताय तथा निीकयण र्ङ्टल्क
को दय:
क्र.स

ङ्जिियण

दय रु.

१

"घ" िगय दतायको इजाजत ऩत्र दथतङ्टय

२

"घ" िगय नमाॉ दतायको इजाजत ऩत्र थथानीम ङ्जिकास दथतङ्टय

३

"घ" िगय इजाजत ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी दथतङ्टय

१०००

४

"घ" िगय इजाजत ऩत्र चारङ्ट आ.ि. को आङ्ञश्वन भसान्तसम्भको नङ्जिकयण फाऩत

१५००

५

"घ िगय इजाज त ऩत्रको काङ्झतक
य भङ्जहनादे ङ्ञख चैत्र भङ्जहना सम्भको राङ्झग

२५००

कैङ्जपमत

२०००
4000

निीकयण फाऩत थऩ

दथतङ्टय
६

"घ" िगयको ङ्झनभायण व्मिसाम इजाजत ऩत्र
क)

नाभसायी फाऩत

2500

ख)

इजाजत ऩत्रको नाभ ऩङ्चयितयन फाऩत

1500

ग)

ठाउॉ सायी फाऩत

2500

(ट) एप.एभ. ये ङ्झडमो सिारन दथतङ्टयको दय:
क्र.स

ङ्जिियण

दय रु.

१

एपएभ ये ङ्झडमो सिारनका राङ्झग ङ्जिक्िेन्सी उऩरब्ध गयाउने ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्झसपाङ्चयस दथतङ्टय

२

एपएभ ये ङ्झडमो सिारनको इजाजतऩत्र दथतङ्टय

5000

३

एपएभ ये ङ्झडमो सिारनको इजाजतऩत्र निीकयण दथतङ्टय

3000

४

इजाजतऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी दथतङ्टय

५

ये ङ्झडमो उऩकयण (एपएभ िान्सङ्झभटय , एरङ्जटएर ङ्झरॊक य ङ्झफङ्झफङ्झस ङ्चयङ्झसबय ) को राइसेन्स फाऩतको

ङ्जिद्यभान सॊ घीम

दथतङ्टय
६

ये ङ्झडमो उऩकयण (एपएभ िान्सङ्झभटय, एरङ्जटएर ङ्झरॊक य ङ्झफङ्झफङ्झस ङ्चयङ्झसबय ) को राइ सेन्स निीकयण
फाऩतको दथतङ्टय

कानू नराई आधाय
भानी
नगयऩाङ्झरकाफाट
दथतङ्टय ङ्झनधाययण
बए फभोङ्ञजभ
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(ठ) डङ्टङ्गा दताय तथा निीकयण दथतङ्टयको दय :
क्र.स

ङ्जिियण

दय रु.

१

डङ्टङ्गा चराउने अनङ्टभङ्झत ऩत्र दताय र्ङ्टल्क (एक थथानको)

२

डङ्टङ्गा चराउने अनङ्टभङ्झत ऩत्र निीकयण र्ङ्टल्क िाङ्जषक
य (आङ्ञश्वन सम्भ)

३

डङ्टङ्गा चराउने अनङ्टभङ्झत ऩत्र नङ्जिकयण र्ङ्टल्क (आङ्ञश्वन ऩङ्झछ)

कैङ्जपमत

1000
700
1000

(ड) सूचीकृत दथतङ्टयको दय:
क्र.

ङ्जिियण

स

दय रु.

कैङ्जपमत

नगयऺेत्र ङ्झबत्र ङ्झनभायण कामयका राङ्झग सिारन गङ्चयने फाहन तथा भेर्ीन औजायहरुको सूचीकृत

१

दथतङ्टय (नगयऩाङ्झरकाभा दताय बएका)

१५००

एक्साबेटय/रोडय

१०००

कम्प्रेर्य/िक/ङ्जिऩय
२

नगयऺेत्र ङ्झबत्र ङ्झनभायण कामयका राङ्झग सिारन गङ्चयने फाहन तथा भेर्ीन औजायहरुको सूचीकृत
दथतङ्टय (नगयऩाङ्झरकाभा दताय नबएका)

३०००

एक्साबेटय/रोडय

२०००

कम्प्रेर्य/िक/ङ्जिऩय
३

दतायिारा रेखाऩयीऺक सूङ्ञचकृत हङ्टने प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनिेदन दताय र्ङ्टल्क

४

ङ्झनभायण व्मिसाम सूचीकृत र्ङ्टल्क

५

अन्म व्मिसाम (फथतङ्ट िा साभान आऩूतॉकताय) सूचीकृत र्ङ्टल्क

५००

६

अन्म व्मिसाम (सेिा तथा ऩयाभर्य सम्फन्धी) सूचीकृत र्ङ्टल्क

५००

५००
१०००

(ढ) अन्म सेिा र्ङ्टल्कको दय:
क्र.स

ङ्जिियण

१

नगय दयये टको प्रङ्झतङ्झरऩी उताय दथतङ्टय

२

नगय ऩाश्वयङ्ञचत्र प्रङ्झत ऩङ्टथतक थान

३

ङ्झनङ्ञश्चत थथानको कोष प्रभाङ्ञणत र्ङ्टल्क

४

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन

दय रु.

कैङ्जपमत
८००

१०००
, २०६४

उऩरब्ध गयाउने सूचनाको हकभा दपा

२००
फभोङ्ञजभ नगय

कामयऩाङ्झरकारे

८ फभोङ्ञजभ दथतङ्टय रागतको

आधायभा
क) प्रङ्झत ऩृष्ठ

5

ख) प्रङ्झत ङ्झसडी
५

100

नगय कामयऩाङ्झरका िा नगय सबारे ऩाङ्चयत

गये को ऐन कानङ्टन , कामयङ्जिङ्झध

5

ङ्जिङ्झनमभ प्रङ्झतऩृष्ठ
६

थथरगत सजयङ्झभन

500

७

ङ्झनिेदन दताय

८

अनङ्टसूची - ७ प्रभाङ्ञणत दथतङ्टय

९

अनङ्टसन्धान कामय

10

प्रङ्झतऩटक
ङ्जटकट

200

क. थिदे र्ी अनङ्टसन्धानकताय (नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका फाङ्झसन्दा)

500

ख. थिदे र्ी अनङ्टसन्धानकताय (नगयऩाङ्झरका फाङ्जहयका फाङ्झसन्दा)

1500
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नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जिद्याथॉ अनङ्ट-

सन्धानकताय बए रु.२००० ङ्छदइने
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क्र.स

ङ्जिियण

१०

दय रु.

कैङ्जपमत

ङ्ट ङ्झबत्रका नागङ्चयक)
ग. ङ्जिदे र्ी अनङ्टसन्धानकताय (साकय भङ्टरक

१०० डरय

ङ्ट बन्दा फाङ्जहयका नागङ्चयक)
घ. ङ्जिदे र्ी अनङ्टसन्धानकताय (साकय भङ्टरक

३०० डरय

कायोफायभा यकभ उठाइङ्छदएको सेिा र्ङ्टल्क

कायोफाय

(कायोफाय यकभको आधायभा)

१५ प्रङ्झतर्त

जॊगर ङ्झबत्र प्रिेर् गनय नऩाइने, िन
कभयचायीसॉग सभन्िम गनङ्टऩ
य ने

यकभको

कायोफाय

यकभको

१२ प्रङ्झतर्त
११

ङ्झनिेदन दताय गदाय हङ्टराक ङ्जटकटको सट्टा ङ्झरइदै आएको रु १० नगदै ङ्झरइ

१०

प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत ऩटक रु

आम्दानी फाॉङ्झधने छ
ङ्जिगतदे ङ्ञख सॊ करन गङ्चयॉदै आएको दभकर सिारन सेिा र्ङ्टल्क

१२

प्रङ्झत िाङ्जषक
य एक ऩटक सम्ऩङ्ञत्त कय

३०।-

,

बूभीकय तथा व्मिसाम दताय तथा

निीकयण र्ङ्टल्क असङ्टरीका सभमभा
असङ्टर गङ्चयने

13

सक्सन सेिा र्ङ्टल्क

5000/-

नगय ऺेत्रङ्झबत्र प्रङ्झत ङ्जिऩ

8000/-

नगय ऺेत्रफाङ्जहय प्रङ्झत ङ्जिऩ

अनङ्टसूची - ११
(दपा (११) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
ऩमयटन र्ङ्टल्कको दय (आ.ि. २०७७/७८)

क. अन्तङ्ट भ्मूटाियको प्रिेर्भा राग्ने ऩमयटन र्ङ्टल्कको दय
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

१

ऩाकय, ङ्जऩकङ्झनक थऩट

२

दृष्मािरोकन अन्तङ्ट टाियको सेिा र्ङ्टल्क

दय रु.

कैङ्जपमत

५००
५०

क) १२ कऺा सम्भका ङ्जिद्याथॉ तथा १८ िषय भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरका

२०

ख) नेऩारी नागङ्चयक

५०

ङ्ट का नागङ्चयक
ग) अन्म भङ्टरक

१००

अन्तङ्ट टाियफाट अिरोकन फाऩत ङ्झरइने सेिार्ङ्टल्क असङ्टरी कामयको ठे क्का फन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग न्मूनतभ कफोर अॊक रु. २५ राख ।

ख. गङ्टपाऩातार भ्मू टाियको प्रिेर्भा राग्ने ऩमयटन र्ङ्टल्कको दय
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

१

ऩाकय, ङ्जऩकङ्झनक थऩट

२

दृष्मािरोकन गङ्टपाऩातार टाियको सेिा र्ङ्टल्क

दय रु.

कैङ्जपमत

५००
५०

क) १२ कऺा सम्भका ङ्जिद्याथॉ तथा १८ िषय भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरका

२०

ख) नेऩारी नागङ्चयक

५०

ङ्ट का नागङ्चयक
ग) अन्म भङ्टरक

१००

गङ्टपा ऩातार भ्मू टाियको दृष्मािरोकन फाऩत ङ्झरइने सेिार्ङ्टल्क असङ्टरी कामयको ठे क्का फन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग न्मूनतभ कफोर अॊ क रु .
शुल्क

१00000.00 एक राख ।
अनङ्टसूची - १२
(दपा (१२) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
सिायी साधन ऩाङ्जकयङ र्ङ्टल्कको दय (आ.ि. २०७७/७८)

क्र.सॊ

सिायी साधनको ङ्जकङ्झसभ

दय रु.

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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कैङ्जपमत

नगय ङ्जिकास मोजना
१

हेबी इङ्ञक्िऩभेण्ट (डोजय, रोडय, इथकाबेटय आङ्छद)

40

२

ङ्झनजी तथा बाडाका िक, ट्याक्टय

30

३

ङ्झनजी तथा बाडाका फस, ङ्जऩक अऩ, ङ्झभनी फस, ट्याक्सी, भ्मान आङ्छद)

25

४

ङ्झनजी तथा बाडाका काय, ट्याम्ऩो

15

५

भोटयसाइकर

10

प्रङ्झत घण्टा रु.

 नगयऩाङ्झरकारे ऩाङ्जकयङ थथर ङ्झनधाययण गये ऩङ्झछ भात्र ऩाङ्जकयङ र्ङ्टल्क सॊ करन गङ्चयने छ ।
 नगयऩाङ्झरकारे ऩाङ्जकयङ थथर ङ्झनधाययण गये ऩङ्झछ ठे क्का िन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग न्मूनतभ अॊ क नगय कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े
।

अनङ्टसूची - १३
(दपा (१३) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
फहार ङ्जिटौयी र्ङ्टल्कको दय (आ.ि. २०७७/७८)

क. साप्ताङ्जहक हाटफजाय फाहेकका थथानभा राग्ने फहार ङ्जिटौयी र्ङ्टल्कको दय:
क्र.सॊ .
१

ङ्जिियण
साियजङ्झनक थथरभा ङ्झनभायण गये का टहयाहरु
साियजङ्झनक थथरभा व्मङ्ञक्तरे ङ्झनभायण गये का घयहय

२

कन्माभ ऺेत्र
साियजङ्झनक थथरभा व्मङ्ञक्तरे ङ्झनभायण गये का घयहरु

३

कन्माभ ऺेत्र
साियजङ्झनक थथरभा व्मङ्ञक्तरे ङ्झनभायण गये का घयहरु

४

कन्माभ ऺेत्र फाहेक
साियजङ्झनक थथरभा व्मङ्ञक्तरे ङ्झनभायण गये का घयहरु

५

कन्माभ ऺेत्र फाहेक

इकाइ

दय रु.

कैङ्जपमत

प्रङ्झत िगय ङ्जपट

२५

भाङ्झसक

प्रङ्झत िगय ङ्जपट

१०

१ तराको (िाङ्जषक
य )

प्रङ्झत िगय ङ्जपट

१५

२ तराको (िाङ्जषक
य )

प्रङ्झत िगय ङ्जपट

5

१ तराको (िाङ्जषक
य )

प्रङ्झत िगय ङ्जपट

७

२ तराको (िाङ्जषक
य )

ख. साप्ताङ्जहक हाटफजायभा राग्ने फहार ङ्जिटौयी र्ङ्टल्ककोदय:
(साप्ताङ्जहक रुऩभा राग्ने हाटफजाय - र्ाङ्ञन्तफजाय, सभारफङ्टङ, ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय, गोखे , कटङ्ट से (रक्ष्भीऩङ्टय), ङ्जपक्कर, ङ्झतनघये , हकयटे को राङ्झग भात्र)
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

१

दय रु.

कऩडा दोकान
क)

ठू रा दोकान

८०

ख)

भझौरा दोकान

६०

ग)

साना दोकान

४०

२

भसरा ङ्जकयाना ऩसर
क)

ठू रा

८०

ख)

भझौरा

६०

ग)

साना

५०

३

कथभेङ्जटक ऩसर

५०

४

सब्जी ऩसर
क)

ठू रा

६०

ख)

भझौरा

४०

ग)

साना

३०

५

इरेक्िोङ्झनक ऩसर
क)

ठू रा

६०
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नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .

ङ्जिियण
ख)

दय रु.

साना

३०

६

चना चटऩटे ऩसर

४०

७

ङ्ञचमा ऩसर/नाथता ऩसर
क)

ठू रा

६०

ख)

साना

२०

८

प्राङ्ञथटक साभग्रीखेरौना ऩसर
क)

९

५०

िधर्ारा
क)

व्मिङ्ञथथत िधर्ारा

३५०

ख)

अन्म िधर्ारा

२००

१०

डोको, भान्िो, डोयी य नाम्रो ऩसर
क)

ठू रो

४०

ख)

सानो

३०

११

फयप, ङ्चयमर ऩसर
क

१२

फयप तथा ङ्चयमर

५०

पराभको औजाय साभग्री ऩसर
क

१३

पराभको साभग्री

३०

सूतॉजन्म िथतङ्ट ऩसर
क

सूतॉजन्म फथतङ्ट

८०

ख

भचाय

५०

१४

गाडीभा साभान फेच्ने ऩसर
क

ङ्जकयाना साभान

१००

ख

भाछा

१५०

ग

अन्म

१००

१५

जङ्टत्ता/ चप्ऩर अङ्छद ऩसर
क

१६

जङ्टत्ता/ चप्ऩर

८०

जङ्टत्ता/ चप्ऩर भभयत कामय
क

१७

जङ्टत्ता/चप्ऩर भभयत (भोची)

३०

ऩान ऩसर दय
क

ऩान ऩसर

३०

छाता राइट कङ्टकय च ङ्टल्होआङ्छद भभयत कामय

१८
क
१९

छाता राइट कङ्टकय च ङ्टल्हो आङ्छद

३०

चटक दे खाउने
क)

२०

चटक दथतङ्टय

५०

ग्रह औठी ङ्झफक्री ऩसर
क

२१

औठी ऩसर

५०

ऩूजा साभग्री ऩसर
क)

२२

प्राङ्ञथटक साभग्री

ऩूजा साभग्री

३०

भाटाका साभग्री ऩसर
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नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .

ङ्जिियण
क)

दय रु.

भाटाका साभग्री दथतङ्टय

कैङ्जपमत

६०

बाडाॉकङ्टडाॉका साभग्री ऩसर

२३
क)
२४

बाडाॉकङ्टडाॉका साभग्री

६०

ऩर्ङ्ट/ऩॊछी/घोडा
क)

ऩर्ङ्ट/ऩॊछी/घोडा प्रङ्झतगोटा

ख)

फॊ गयङ्ट प्रतीगोटा

२५

२०/२५/१००
४०

जङ्झडफङ्टङ्जट ऩसर
क)

जङ्झडफङ्टङ्जट ऩसर

३०

परपङ्टर ऩसर

२६
क)

ठू रा

१००

ख)

अन्म

३०

२७

भाङ्झनसरे फोकेय डङ्टराएय फेच्ने िथतङ्टहरु प्रङ्झतव्मङ्ञक्त

३०

२८

अन्म

३०

साप्ताङ्जहक हाटफजायफाट िहार ङ्जिटौयी कय असङ्टरीका राङ्झग ठे क्का िन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग न्मूनतभ ठे क्का अॊ क
क्र.सॊ .

न्मूनतभ ठे क्का यकभ २०७६/७७ (रु.

साप्ताङ्जहक हाटफजायको नाभ, ठे गाना

१

र्ाङ्ञन्तफजाय, सभारफङ्टङ

२

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय हाटकय तथा सिाङ्चय साधनको प्रिेर् र्ङ्टल्क

भा)
२०,०००।१,०८,०००।-

सभेत एकभङ्टष्ठ
३

गोखे

२०,०००।-

४

कटङ्ट से, रक्ष्भीऩङ्टय

२०,०००।-

५

ङ्जपक्कर

५,४०,०००।-

६

ङ्झतनघये

१,८०,०००।-

७

हकयटे

१,२०,०००।-
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नगय ङ्जिकास मोजना
अनङ्टसूची - १४
(दपा (१४) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
अखेटोऩहायभा राग्ने कयको दय (आ.ि. २०७७/७८)
ङ्झस.नॊ.

साभानको नाभ

इकाई

दय रु.

कैङ्जपमत

१

हाड

प्रङ्झत के.जी.

१.२५

२

ङ्झसङ

प्रङ्झत के.जी.

२.२५

३

खङ्टय

प्रङ्झत के.जी.

२.२५

४

छारा ठू रो

प्रङ्झत गोटा

३५.००

५

छारा सानो

प्रङ्झत गोटा

२०.००

६

ऩॊऺीहरुको प्िाॉख

०.१५

७

सङ्टॉगयङ्ट को जगय उनभा सभािेर् गङ्चयएको

प्रङ्झत के.जी.
प्रङ्झत के.जी.

०.२५

अनङ्टसूची - १५
(दपा (१५) सॉग सम्िङ्ञन्धत)
ऩूिायधाय उऩमोग सेिार्ङ्टल्कको दय (आ.ि. २०७७/७८)
क. अन्तङ्ट ऩोखयीभा डङ्टॊगा समय गदाय राग्ने ऩूिायधाय उऩमोग र्ङ्टल्कको दय:
क्र.सॊ .
१

ङ्जिियण

दय रु.

डङ्टॊगा सेमय र्ङ्टल्क

कैङ्जपमत

५०

अन्तङ्ट ऩोखयीभा डङ्टॊगा समय गदाय राग्ने ऩूिायधाय र्ङ्टल्कको असङ्टरी कामयको ठे क्का

प्रङ्झत चक्र

फन्दोिथत गने प्रमोजनका राङ्झग न्मूनतभ कफोर अॊ क रु . 1राख

ऩचास हजाय।
ख. सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको फहारको दय (बाडा आङ्छद)
क्र.सॊ .
१

ङ्जिियण
ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय फजायभा यहेको नगयऩाङ्झरकाको

इकाइ
िाङ्जषक
य

दय रु.

कैङ्जपमत

१०००००

थिाभीत्िभा यहेको सटयको घयबाडा
२

न.ऩा. कामायरम हर भाङ्झथल्रो तरा

प्रङ्झतङ्छदन

२५००

३

न.ऩा. कामायरम हर बइङ्टॉ तरा

प्रङ्झतङ्छदन

१५००

४

१ नॊ िडा कामायरमको हर

दै ङ्झनक

३००

५

३ नॊ िडा कामायरमको हर

दै ङ्झनक

५००

६

७ नॊ िडा कामायरमको हर

प्रङ्झतङ्छदन

७

७ नॊ िडा कामायरमरे सॊ घ सॊ थथाको कामायरमको

प्रङ्झत भङ्जहना

१०००
१०००/२५००

प्रङ्झत कोठा (सानो/ठू रो)

राङ्झग कोठ बाडा रगाउॉ दा
८

११ नॊ िडा कामायरमको हर

दै ङ्झनक

५००

९

१४ नॊ िडा कामायरमको हर

दै ङ्झनक

३००

१०

प्रर्ासङ्झनक बिनको सबा हर

प्रङ्झतङ्छदन

१००००

११

साउण्ड ङ्झसथटभ साधायण

प्रङ्झतङ्छदन

६००

१२

जेनेयेटय र्ङ्टल्क

प्रङ्झतङ्छदन

1000

१3

प्रोजेक्टय

प्रङ्झतङ्छदन

६००

१4

फङ्टद्चऩाकयको सटय

फाङ्जषक
य प्रङ्झत सटय

नगयकामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम

१५

ङ्जपक्कर ऩानी ङ्जहङ्जट सटय

फाङ्जषक
य प्रङ्झत सटय

फभोङ्ञजभ हङ्टने

ङ्जिऩय

प्रङ्झत घण्टा

५५०
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हरबाडाको अङ्झतङ्चयक्त

इन्धन य चारकको खाना

खाजा

नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

इकाइ
दै ङ्झनक

दय रु.

कैङ्जपमत

६०००

भाङ्झसक

खचय फाहेक

१६५०००

अनङ्टसूची - १६
(दपा (१६) सॉग सम्िङ्ञन्धत)

प्राकृङ्झतक स्रोत सॊ करन तथा ङ्जिक्री र्ङ्टल्क (आ.ि. २०७७/७८)
प्राकृ लतक स्रोत तिा लिक्री शुल्कको दर प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को अनुसूची - ५ बमोलजम हुनेछ ।
अनङ्टसूची - १७
(दपा (१८) सॉग सम्िङ्ञन्धत)

कृङ्जषजन्म िथतङ्टको व्मािसाङ्जमक कायोफायभा राग्ने व्मिसाम कयको दय(आ.ि. २०७७/७८)
१.
२.

तमायी ङ्ञचमाको व्मािसाङ्जमक कायोफायभा :- कायोफाय बएको ऩङ्चयभाणभा प्रङ्झत केजी रु. १.५०
अन्म कृङ्जषजन्म उऩजको कायोफायभा

:- तमायी ङ्ञचमा फाहेकका कृङ्जषजन्म िथतङ्टको व्मािसाङ्जमक कायोफाय गने व्मङ्ञक्त

व्मिसामीसॉग नगयऩाङ्झरकारे असङ्टर गने व्मिसाम कयको दय :
क्र स

ङ्जिियण

यकभ

कैङ्जपमत

१

ङ्ञघउ

रु. १/५०

प्रङ्झत केजी

२

छङ्ट ऩॉ

रु. १/५०

प्रङ्झत केजी

३

रङ्झरऩऩ

रु. १/५०

प्रङ्झत केजी

४

ङ्ञचज

रु. १/५०

प्रङ्झत केजी

५

खङ्टिा

रु. १/५०

प्रङ्झत केजी

६

अदङ्टिा

रु. 10/00

प्रङ्झत भन

७

अरै ङ्ञच

रु. 5/00

प्रङ्झत केजी

८

कङ्टचो

रु. 30/00

प्रङ्झत भन

९

आरङ्ट

रु. 10/00

प्रङ्झत भन

१0

अन्म तयकाङ्चय

रु. 500 ऩाचसम

प्रङ्झत भाझदह / िक

11

अन्म तयकाङ्चय

रु. 200 दङ्टइसम

प्रङ्झत ङ्जऩकऩ

12

अन्म तयकाङ्चय

रु. 300 तीन सम

प्रङ्झत ट्याक्टय
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अनङ्टसूची - १८
(दपा) (२१)

सॉग सम्िङ्ञन्धत)

कयको दयभा छङ्ट ट सम्फङ्ञन्ध ब्मािथथा
क्र स

ङ्जिियण

१

भारऩोत तथा
ब ङ्टङ्झभकय

अर्ङ्टङ्झरभा
२

४

क. भॊ ङ्झसय भसान्त सम्भभा फङ्टझाएभा गत ङ्जिगत दे ङ्ञखको फक्मौताभा राग्ने जङ्चयिानाभा १०० प्रङ्झतर्त
ख. भङ्झसय भसान्त बन्दा ऩङ्झछ फङ्टझाएभा गत ङ्जिगत दे ङ्ञखको फक्मौताभा राग्ने जङ्चयिानाभा ५० प्रङ्झतर्त

सघ सॊ थथा

क. भॊ ङ्झसय भसान्त सम्भभा फङ्टझाएभा गत ङ्जिगत दे ङ्ञखको फक्मौताभा राग्ने जङ्चयिानाभा १०० प्रङ्झतर्त

तथा सहकायी

ख. भॊ ङ्झसय भसान्त बन्दा ऩङ्झछ फङ्टझाएभा गत ङ्जिगत दे ङ्ञखको फक्मौताभा राग्ने जङ्चयिानाभा ५० प्रङ्झतर्त

निीकयणभा
३

छङ्ट टको दय

घय फहार

क. भॊ ङ्झसय भसान्त सम्भभा फङ्टझाएभा गत ङ्जिगत दे ङ्ञखको फक्मौताभा राग्ने जङ्चयिानाभा १०० प्रङ्झतर्त

कयभा

ख. भॊ ङ्झसय भसान्त बन्दा ऩङ्झछ फङ्टझाएभा गत ङ्जिगत दे ङ्ञखको फक्मौताभा राग्ने जङ्चयिानाभा ५० प्रङ्झतर्त

ब्मािसाम

क. रकडाउनको कायण आ फ २०७६/७7 ङ्झबत्र नङ्जिकयण हङ्टन नसकेका मस नगयऩाङ्झरका अन्तगयत दताय बएका

निीकयणभा

व्मिसाम भॊ ङ्झसय भसान्त सम्भभा नङ्जिकयण गये भा जङ्चयिाना नराग्ने ।

३.१.२ आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ को सेिा य कामयका राङ्झग सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सङ्ञित कोषफाट केही यकभ खचय गने य ङ्जिङ्झनमोजन गने
सम्फन्धभा व्मिथथा गनय फनेको ऐन

आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ को सेिा य कामयका राङ्झग सूमोदम नगयऩाङ्झर
काको सङ्ञित कोषफाट केही यकभ खचय गने य ङ्जिङ्झनमोजन गने सम्फन्धभा
व्मिथथा गनय फनेको ङ्जिधेमक

प्रथतािना : आङ्झथक
य फषय २०७७/७८ को सेिा य कामयहरुको राङ्झग सूमोदम नगयऩाङ्झरका, इराभको सङ्ञित कोषफाट केही यकभ खचय गने अङ्झधकाय

ङ्छदन य सो यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गनय िाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ सूमोदम नगयऩाङ्झरका, इराभको
नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्झनमोजन ऐन, २०७७” यहेको छ ।
(२) मो ऐन ङ्झभङ्झत २०७७ सार श्रािण १ गते फाट प्रायम्ब हङ्टनेछ ।
२. आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ को ङ्झनङ्झभत्त सङ्ञित कोषफाट यकभ खचय गने अङ्झधकाय : आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ भा नगय कामयऩाङ्झरका, िडा सङ्झभङ्झत ,

ङ्जिषमगत र्ाखारे गने सेिा य कामयहरुका ङ्झनङ्झभत्त अनङ्टसूची -१ भा उङ्ञल्रङ्ञखत फजेट उऩर्ीषयकहरुको यकभ रु. १,१९,५०,००,००० (अऺये ऩी
रुऩैमाॉ एक अिय उङ्ङाइस कयोड ५० राख भात्र) भा नफढाई ङ्झनङ्छदयष्ट गङ्चयए फभोङ्ञजभ सङ्ञित कोषफाट खचय गनय सङ्जकनेछ ।

३. ङ्जिङ्झनमोजन : (१) मस ऐनद्वाया सङ्ञित कोषफाट खचय गनय अङ्झधकाय ङ्छदइएको यकभ आङ्झथक
य िषय २०७७/७८ को ङ्झनङ्झभत्त सूमोदम नगयऩाङ्झरका,
इराभको नगय कामयऩाङ्झर का, िडा सङ्झभङ्झत य ङ्जिषमगत र्ाखारे गने सङ्ञित कोष व्मिथथाऩन प्रणारी (सङ्टत्र) भा प्रङ्जिष्ट बए फभोङ्ञजभका सेिा य
कामयहरुको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेिा य कामयको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जिङ्झनमोजन गये को यकभभध्मे कङ्टनै खचय र्ीषयकभा फचत हङ्टने य कङ्टनै खचय र्ीषय कभा अऩङ्टग
हङ्टने बएभा नगय कामयऩाङ्झरकारे फचत हङ्टने खचय र्ीषयकफाट अऩङ्टग हङ्टने खचय र्ीषयकभा यकभ सानय सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यकभ सादाय अऩङ्टग हङ्टने र्ीषयकभा ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभको ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतर्तभा नफढ्ने गयी कङ्टनै एक िा

एकबन्दा फढी खचय र्ीषयकफाट अको एक िा एक बन्दा फढी खचय र्ीषयकभा यकभ सानय तथा ङ्झनकासा य खचय जनाउन य चारङ्ट तथा
ॉ ीगत खचय य ङ्जित्तीम व्मिथथाको खचय व्महोनय एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानय सङ्जकनेछ ।
ऩूज

तय,

ॉ ीगत खचय र्ीषयकफाट चारू खचय र्ीषयकभा यकभ सानय सङ्जकने छै न ।
(क) ऩूज

ॉ ीगत खचय गनय तथा ऩूज
ॉ ीगत खचय व्महोनय एक र्ीषयकफाट अको र्ीषयकभा यकभ सानय सङ्जकनेछ ।
(ख) चारङ्ट खचयफाट ऩूज
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतर्तबन्दा फढी यकभ कङ्टनै एक र्ीषयकफाट अको र्ीषयकभा सानङ्टऩ
य ने बएभा नगय सबाको थिीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट
ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (३) य (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएताऩङ्झन खचय ङ्ञर्षयक नॊ . २८९११ य ३१५११ भा ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ जङ्टन
ङ्ञर्षयकभा ङ्झनकासा य खचय हङ्टने हो सोही ङ्ञर्षयकभा सानय तथा ङ्झनकासा गनय य खचय जनाउन िाधा ऩने छै न ।

(६) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्ञित कोष व्मिथथाऩन प्रणारी
गने प्रमोजनका राङ्झग थिीकृत कामयक्रभ भाङ्झननेछ ।

(सङ्टत्र) भा सभािेर् बएको कामयक्रभ कामायन्िमन

(७) सङ्ञित कोष व्मिथथाऩन प्रणारी (सङ्टत्र) भा सभािेर् बएको कङ्टनै खचय र्ीषयकभा एकभङ्टष्ठ सभािेर् बएको यकभ खण्डीकयण गयी ङ्जिङ्झबङ्ङ
कामयक्रभभा खचय गनयको राङ्झग नगय कामयऩाङ्झरकाको थिीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ ।

४.

अङ्ञख्तमायी: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ खचय गनय मो ऐन थिीकृत बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र नगय प्रभङ्टखरे प्रभङ्टख

प्रर्ासकीम अङ्झधकृतराई यकभ खचय गने अङ्ञख्तमायी प्रदान गनङ्टय ऩनेछ ।
(२) प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृतरे उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभ अङ्ञख्त मायी प्राप्त गये को ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जिषमगत र्ाखा प्रभङ्टख िा िडा

सङ्ञचिराई यकभ खचय गने अङ्ञख्तमायी प्रदान गनय सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्ञख्तमायी प्रदान गनय ङ्जिषमगत र्ाखा िा िडा कामायरमभा कम्तीभा अङ्झधकृत थतयको कभयचायी य आङ्झथक
य
प्रर्ासन सम्फन्धी कभयचायीको दयफन्दी यही ऩदऩूङ्झतय बएको हङ्टनऩङ्ट नेछ ।

५. कामयङ्जिङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको कङ्टनै ङ्झनकामफाट कामायन्िमन हङ्टने गयी यकभ ङ्जिङ्झनमोजन
बएको मोजना िा कामयक्रभ कामायन्िमन गनयका राङ्झग नगय कामयऩाङ्झरकारे कामयक्रभ कामायन्िमन ङ्झनदे ङ्ञर्का थिीकृत गयी रागू गनय सक्नेछ ।
(२) प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृतरे आङ्झथक
य िषय र्ङ्टरु बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र उऩदपा
भथमौदा तमाय गयी थिीकृङ्झतका राङ्झग नगय कामयऩाङ्झरकाभा ऩेर् गनङ्टय ऩनेछ ।

(१) फभोङ्ञजभको कामयक्रभ कामायन्िमन ङ्झनदे ङ्ञर्काको

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भथमौदा तमाय गदाय ङ्जिषमगत र्ाखा , िडा कामायरम िा कामयक्रभ कामायन्िमन गने ङ्झनकामसॉग ऩयाभर्य ङ्झरन
सङ्जकनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनदे ङ्ञर्का थथानीम याजऩत्रभा प्रकार्न गङ्चयनेछ ।
६. फाधा अड्काउ पङ्टकाउन सक्ने : मस ऐनको कामायन्िमन गदाय कङ्टनै फाधा उत्ऩङ्ङ बएभा नगय कामयऩाङ्झरकारे थथानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकार्न
गयी आिश्मक व्मिथथा गनय सक्नेछ ।
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याजथि फाॉडपाॉड २२४१९ अन्म सेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२५११ कभयचायी ताङ्झरभ खचय

सॊ घीम सयकाय

२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी

याजथि फाॉडपाॉड -

सम्फन्धी खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

५००

०

०

५००

२२५२२ कामयक्रभ खचय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५०००

०

०

५०००

नगद

२००

०

०

२००

नगद

१५००

०

०

१५००

नगद

२५००

०

०

२५००

नगद

५००

०

०

५००

नगद

१००

०

०

१००

नगद

२०००

०

०

२०००

नगद

१५००

०

०

१५००

नगद

५००

०

०

५००

नगद

५००

०

०

५००

नगद

१२००

०

०

१२००

नगद

२००

०

०

२००

नगद

१००

०

०

१००

नगद

५००

०

०

५००

नगद

३००

०

०

३००

याजथि फाॉडपाॉड २२५२९ ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ खचय

सॊ घीम सयकाय

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय

२२६१३ ङ्जिङ्ञर्ष्ट व्मङ्ञक्त तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रङ्झतङ्झनङ्झध भण्डरको भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय

२२६१९ अन्म भ्रभण खचय

याजथि फाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय

याजथि फाॉडपाॉड २२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७२१ सबा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

२७२१२ उद्ङाय, याहत तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

ऩङ्टनथथायऩना खचय

सॊ घीम सयकाय

२७२१९ अन्म साभाङ्ञजक

याजथि फाॉडपाॉड -

सहामता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२८१४२ घयबाडा

सॊ घीम सयकाय

२८१४३ सिायी साधन तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

भेङ्ञर्नय औजाय बाडा

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२८१४९ अन्म बाडा

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२८२११ याजथि ङ्जपताय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२८२१२ न्माङ्जमक ङ्जपताय

सॊ घीम सयकाय
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स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

याजथि फाॉडपाॉड २८२१९ अन्म ङ्जपताय

सॊ घीम सयकाय

नगद

१००

०

०

१००

३१११४ जग्गा ङ्जिकास कामय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२००

२००

०

०

नगद

१५००

०

०

१५००

नगद

२०००

०

०

२०००

सॊ घीम सयकाय

नगद

२०००

०

०

२०००

ङ्झनभायण तथा खयीद खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१५००

१५००

०

०

३१४११ जग्गाप्राङ्झप्त खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

१६७०२

२३५२

०

१४३५०

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१०

०

०

१०

नगद

२०

०

०

२०

नगद

२०

०

०

२०

४

०

०

४

१००

१००

०

०

नगद

६८

०

०

६८

नगद

३

०

०

३

नगद

३

०

०

३

नगद

८

०

०

८

याजथि फाॉडपाॉड ३११२१ सिायी साधन

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

३११२३ पङ्झनच
य य तथा ङ्जपक्चसय
३११३४ कम्प्मङ्टटय सफ्टिेमय

८०१०३४०४२०१सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

सम्ऩङ्ञत्तको भभयत सम्बाय खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

२२२३१ ङ्झनङ्झभत
य साियजङ्झनक

खचय

सॊ घीम सयकाय

याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय
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र्ीषयक

स्रोत

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

नगद

३७

०

०

३७

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

सम्फन्धी खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५०

५०

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२०

०

०

२०

नगद

४५

०

०

४५

३५

०

०

३५

याजथि फाॉडपाॉड २२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१५०

१५०

०

०

३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५२

५२

०

०

१५१००

१२००

०

१३९००

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१२००

१२००

०

०

१३९००

०

०

१३९००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

७००

७००

०

०

११८१५

१८६५

०

९९५०

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

३०

०

०

३०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

नगद

८

०

०

८

३११५९ अन्म साियजङ्झनक
ङ्झनभायण

८०१०३४०४२०२सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.२
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२५

०

०

२५

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

नगद

७५

०

०

७५
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र्ीषयक

स्रोत

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

१०८

१००

०

८

१००

१००

०

०

नगद

८

०

०

८

नगद

३

०

०

३

नगद

१०

०

०

१०

नगद

२०

०

०

२०

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

सम्फन्धी खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

७५

७५

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५१०

५१०

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

१४

०

०

१४

नगद

२५

०

०

२५

४०

०

०

४०

१५०

१५०

०

०

१०४५०

९५०

०

९५००

९५०

९५०

०

०

९५००

०

०

९५००

८०

८०

०

०

७४७५

२०२५

०

५४५०

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

१८

०

०

१८

सॊ घीम सयकाय

नगद

१५

०

०

१५

याजथि फाॉडपाॉड -

नगद

१५

०

०

१५

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

याजथि फाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण

३११५६ खानेऩानी सॊ यचना
ङ्झनभायण

८०१०३४०४२०३सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.३
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर
२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)
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र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

सॊ घीम सयकाय
२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१०

०

०

१०

नगद

२०

०

०

२०

नगद

७५

०

०

७५

८५

७५

०

१०

नगद अनङ्टदान

७५

७५

०

०

नगद

१०

०

०

१०

नगद

८

०

०

८

नगद

८

०

०

८

नगद

१६

०

०

१६

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

सम्फन्धी खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२५५

२५५

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

६९५

६९५

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

८

०

०

८

नगद

४५

०

०

४५

४०

०

०

४०

१५०

१५०

०

०

५५५०

५५०

०

५०००

५५०

५५०

०

०

५०००

०

०

५०००

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान
याजथि फाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२००

२००

०

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

३११५६ खानेऩानी सॊ यचना
ङ्झनभायण
३११५९ अन्म साियजङ्झनक
ङ्झनभायण
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र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

८०१०३४०४२०४सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.४

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

१४९८२

२६३१

०

१२३५१

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

नगद

२०

०

०

२०

नगद

२५

०

०

२५

नगद

१५

०

०

१५

८

०

०

८

२००

२००

०

०

७३

०

०

७३

१०३

१००

०

३

१००

१००

०

०

नगद

३

०

०

३

नगद

५

०

०

५

नगद

५

०

०

५

नगद

५

०

०

५

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

सम्फन्धी खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१५०

१५०

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५८१

५८१

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

नगद

२५

०

०

२५

याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

सम्ऩङ्ञत्तको भभयत सम्बाय खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

२२२३१ ङ्झनङ्झभत
य साियजङ्झनक

नगद

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

याजथि फाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी
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र्ीषयक

स्रोत

खचय

सॊ घीम सयकाय

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२०

०

०

२०

७०

०

०

७०

याजथि फाॉडपाॉड २२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१५०

१५०

०

०

३११२३ पङ्झनच
य य तथा ङ्जपक्चसय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

१२९५०

१०५०

०

११९००

१०५०

१०५०

०

०

११९००

०

०

११९००

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२००

२००

०

०

१२५६६

१९१६

०

१०६५०

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

१२

०

०

१२

नगद

१०

०

०

१०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

२०

०

०

२०

२५०

२५०

०

०

नगद

७५

०

०

७५

नगद

२

०

०

२

नगद

३

०

०

३

३११५६ खानेऩानी सॊ यचना
ङ्झनभायण
३११५९ अन्म साियजङ्झनक
ङ्झनभायण

८०१०३४०४२०५सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.५
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

सम्ऩङ्ञत्तको भभयत सम्बाय खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२३१ ङ्झनङ्झभत
य साियजङ्झनक

याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय
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सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
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०
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३

०

०

३
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नगद अनङ्टदान

३००

३००

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

३००

३००

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन
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०
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नगद
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०

५०

५६
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०

५६

याजथि फाॉडपाॉड २२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा जनचे तना

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय
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१५०

०

०
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सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान
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०
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३११२३ पङ्झनच
य य तथा ङ्जपक्चसय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

६६

६६

०

०

१०४५०

७५०

०
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०

०

३१११३ ङ्झनङ्झभत
य बिनको

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान
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आन्तङ्चयक स्रोत
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०
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आन्तङ्चयक स्रोत
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५००

०

०

५००
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२४

०

०

२४

नगद
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नगद

१०
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नगद
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०
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नगद
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ङ्झनभायण

८०१०३४०४२०६सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.६
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -
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सॊ घीम सयकाय

नगद

२०

०

०
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२२२१३ सिायी साधन भभयत
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नगद
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सॊ घीम सयकाय

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

नगद

१०

०

०

१०
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८०

०

०
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३

०

०

३

नगद

३

०
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३
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१२

०

०
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०

०

१०

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

सम्फन्धी खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

८१

८१

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२७०

२७०

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

नगद

२५

०

०

२५

नगद

३०

०

०

३०

नगद

६०

०

०

६०

नगद

१५०

०

०

१५०

याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी

खचय

सॊ घीम सयकाय

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सॊ घीम सयकाय

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण

५४००

१४००

०

४०००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१४००

१४००

०

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

४०००

०

०

४०००

११६७३

५५३८

०

६१३५

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

१८

०

०

१८

नगद

१०

०

०

१०

८०१०३४०४२०७सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.७
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
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२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -
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०

०

२५

खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

१०

०

०

१०

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२०

०

०

२०

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

नगद

७०

०

०
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२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३
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०

०
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०
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०
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१२
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नगद

३

०

०

३

ताङ्झरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२००

२००

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१३८

१३८

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२०

०

०

२०

नगद

३०

०

०

३०

५०

०

०

५०

१५०

१५०
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१०७३५

५०५०
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५६८५

याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा जनचे तना

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
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०
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सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय
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र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

नगद

६

०

०

६

नगद

१०

०

०

१०

३

०

०

३

५२०

५२०

०

०

नगद

२५

०

०

२५

नगद

४०

०

०

४०

४९

०

०

४९

२५०

२५०

०

०

६२२८

१३२८

०

४९००

याजथि फाॉडपाॉड २२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय

नगद

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१३२८

१३२८

०

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

४९००

०

०

४९००

७३१९

१६९३

०

५६२६

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

२२

०

०

२२

नगद

१०

०

०

१०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१०

०

०

१०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

८०

०

०

८०

८०१०३४०४२१२सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१२
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी
२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय

याजथि फाॉडपाॉड २२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय
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र्ीषयक

स्रोत

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

नगद

२

०

०

२

नगद

३

०

०

३

नगद

६

०

०

६

नगद

१५

०

०

१५

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१६३

१६३

०

०

४३०

३६०

०

७०

३६०

३६०

०

०

नगद

७०

०

०

७०

नगद

२१

०

०

२१

नगद

४०

०

०

४०

नगद

४९

०

०

४९

१०६

०

०

१०६

याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा जनचेतना
ताङ्झरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचय

२२५२२ कामयक्रभ खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

याजथि फाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय
२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२८१४२ घयबाडा

सॊ घीम सयकाय

नगद

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण

२००

२००

०

०

५२७०

७७०

०

४५००

७७०

७७०

०

०

४५००

०

०

४५००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२००

२००

०

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

६१८५

१६८५

०

४५००

नगद

२४

०

०

२४

३११५६ खानेऩानी सॊ यचना
ङ्झनभायण
३११५९ अन्म साियजङ्झनक
ङ्झनभायण

८०१०३४०४२१३सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१३
याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय

नगद

१२०

०

०

१२०

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

याजथि फाॉडपाॉड -

नगद

९

०

०

९
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र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड २२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय

नगद

१०

०

०

१०

नगद

२०

०

०

२०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१९

०

०

१९

नगद

२०

०

०

२०

नगद

८०

०

०

८०

नगद

३

०

०

३

नगद

३

०

०

३

नगद

१५

०

०

१५

नगद

५

०

०

५

नगद

३

०

०

३

याजथि फाॉडपाॉड २२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय

याजथि फाॉडपाॉड २२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय

२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

सम्फन्धी खचय
२२५२२ कामयक्रभ खचय
२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन
खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

याजथि फाॉडपाॉड -

०

२५

नगद

३५

०

०

३५

नगद

९४

०

०

९४

नगद अनङ्टदान

१५०

१५०

०

०

सॊ घीम सयकाय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

३११२३ पङ्झनच
य य तथा ङ्जपक्चसय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण

३११५६ खानेऩानी सॊ यचना ङ्झनभायण

०

०

सॊ घीम सयकाय

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

०

२५

याजथि फाॉडपाॉड २८१४२ घयबाडा

५३५

नगद

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२६१२ भ्रभण खचय

५३५

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

४७००

७००

०

४०००

७००

७००

०

०

४०००

०

०

४०००

१००

१००

०

०
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स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

८०१०३४०४२१४सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१४

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

१०८५०

१९००

०

८९५०

नगद

२४

०

०

२४

नगद

१२०

०

०

१२०

नगद

१२

०

०

१२

नगद

१०

०

०

१०

नगद

२०

०

०

२०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

१५

०

०

१५

नगद

२०

०

०

२०

नगद

७०

०

०

७०

नगद

५

०

०

५

नगद

३

०

०

३

नगद

१२

०

०

१२

नगद

७

०

०

७

सॊ घीम सयकाय

नगद

३

०

०

३

सम्फन्धी खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५०

५०

०

०

२२५२२ कामयक्रभ खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

९२५

९२५

०

०

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

नगद

२५

०

०

२५

नगद

३५

०

०

३५

नगद

५४

०

०

५४

याजथि फाॉडपाॉड २११३४ कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

२२२२१ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

याजथि फाॉडपाॉड -

भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

सॊ घीम सयकाय

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

याजथि फाॉडपाॉड -

खचय

सॊ घीम सयकाय

याजथि फाॉडपाॉड २२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा

याजथि फाॉडपाॉड -

सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय

२२३१९ अन्म कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२४१४ सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क
२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी

याजथि फाॉडपाॉड २२६१२ भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय
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कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

२८९११ बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१५०

१५०

०

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

८३००

३००

०

८०००

३१११२ गैय आिासीम बिन
ङ्झनभायण/खङ्चयद
३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण

३११५३ ङ्जिद्यङ्टत सॊ यचना ङ्झनभायण

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

३००

३००

०

०

८०००

०

०

८०००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१००

१००

०

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

३७५

३७५

०

०

२९९४७

११५०

१०००

२७७९७

३११६१ ङ्झनङ्झभत
य बिनको
सॊ यचनात्भक सङ्टधाय खचय

८०१०३४०४३०१सूमोदम नगयऩाङ्झरका - ङ्ञर्ऺा
२११३५ कभयचायी प्रोत्साहन तथा
ऩङ्टयथकाय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१८०७

०

०

१८०७

खचय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१०००

०

०

१०००

२२४१३ कयाय सेिा र्ङ्टल्क

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२७०

०

०

२७०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२२३१३ ऩङ्टथतक तथा साभग्री

२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा
जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी
सम्फन्धी खचय
२२५२२ कामयक्रभ खचय

१०००

०

०

१०००

१२४७०

१५०

०

१२३२०

१५०

१५०

०

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१२३२०

०

०

१२३२०

सहामता

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१८००

०

०

१८००

२७२११ छात्रिृङ्ञत्त

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

३०००

०

०

३०००

३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२००

०

०

२००

२५३११ र्ैङ्ञऺक सॊ थथाहरूराई

३११५९ अन्म साियजङ्झनक ङ्झनभायण

८४००

१०००

१०००

६४००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१०००

१०००

०

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१०००

०

१०००

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

६४००

०

०

६४००

१९७२३

७९००

०

११८२३

८०१०३४०४३०२सूमोदम नगयऩाङ्झरका - थिाथ्म
२११३५ कभयचायी प्रोत्साहन तथा
ऩङ्टयथकाय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५२८

०

०

५२८

सूचना प्रकार्न खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

९५०

९५०

०

०

२२४१३ कयाय सेिा र्ङ्टल्क

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा
५५५

२२५२२ कामयक्रभ खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

०

५५५

१०७९०

३२५०

०

०

७५४०

३२५०

३२५०

०

०
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र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

७५४०

०

०

७५४०

७००

७००

०

०

१९००

१०००

०

९००

२५३१२ थिाथथ सॊ थथाहरूराई
सहामता
२७२१३ औषधीखङ्चयद खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१०००

१०००

०

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

९००

०

०

९००

३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१९००

०

०

१९००

३११५८ सयसपाइय सॊ यचना ङ्झनभायण

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५००

५००

०

०

१९००

१५००

०

४००

१५००

१५००

०

०

४००

०

०

४००

३५८४८

१५८९०

०

१९९५८

नगद

२

०

०

२

नगद

४५

०

०

४५

नगद

७६

०

०

७६

३५

०

०

३५

नगद

२०

०

०

२०

नगद

१५

०

०

१५

नगद

६५

०

०

६५

३११५९ अन्म साियजङ्झनक ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

८०१०३४०४३०३सूमोदम नगयऩाङ्झरका - कृङ्जष
याजथि फाॉडपाॉड २२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

प्रदे र् सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड -

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

प्रदे र् सयकाय

२२२१२ इन्धन (कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

प्रमोजन)

प्रदे र् सयकाय

२२२१३ सिायी साधन भभयत खचय
याजथि फाॉडपाॉड प्रदे र् सयकाय
याजथि फाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय
२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

प्रदे र् सयकाय

२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

२७२१३ औषधीखङ्चयद खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

२२५२२ कामयक्रभ खचय

१५९०

०

४००

१५९०

१५९०

०

०

४००

०

०

४००

१७९५०

७७००

०

१०२५०

७७००

७७००

०

०

१०२५०

०

०

१०२५०

नगद अनङ्टदान

२००

२००

०

०

नगद अनङ्टदान

७००

७००

०

०

४०३५

४०००

०

३५

४०००

४०००

०

०

३५

०

०

३५

३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

३११३१ ऩर्ङ्टधन तथा फागिानी ङ्जिकास खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

१९९०

नगद अनङ्टदान

९३००

१७००

०

७६००

१७००

१७००

०

०
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र्ीषयक
३११५९ अन्म साियजङ्झनक ङ्झनभायण

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

७६००

०

०

७६००

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१४००

०

०

१४००

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५०

०

०

५०

२२११५

१६५०

०

२०४६५

१५०

०

०

१५०

४१५०

५५०

०

३६००

५५०

५५०

०

०

३६००

०

०

३६००

ॉ ीगत अनङ्टसन्धान
३११७२ ऩूज
तथा ऩयाभर्य

८०१०३४०४३०४भङ्जहरा िारिाङ्झरका सभाजकल्माण तथा साभाङ्ञजक
सभािेर्ीकयण
२२३११ भसरन्द तथा कामायरम

याजथि फाॉडपाॉड -

साभाग्री

प्रदे र् सयकाय

नगद

२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

२२५२२ कामयक्रभ खचय

१५३१५

११००

०

१४२१५

११००

११००

०

०

कणा पउण्डेर्न
नेऩार

नगद

६७७

०

०

६७७

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१३५३८

०

०

१३५३८

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२५००

०

०

२५००

२७०१९२

९११६१

६७५१

१७२२८०

३१११२ गैय आिासीम बिन
ङ्झनभायण/खङ्चयद

८०१०३४०४३०६सूमोदम नगयऩाङ्झरका- अन्म ऩूिायधाय
२२५२२ कामयक्रभ खचय

६००

५००

०

१००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५००

५००

०

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१००

०

०

१००

३१११२ गैय आिासीम बिन ङ्झनभायण/खङ्चयद

३३६८०

१५००

०

३२१८०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१५००

१५००

०

०

जाऩानी दङ्टतािास

नगद

४२०५

०

०

४२०५

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२७९७५

०

०

२७९७५

३११२१ सिायी साधन

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

७५००

०

०

७५००

३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

जाऩानी दङ्टतािास

नगद

१४४०

०

०

१४४०
५००

३११३२ अनङ्टसन्धान तथा ङ्जिकास सम्फन्धी खचय

ॉ ीगत ऩयाभर्य खचय
३११३५ ऩूज

५०००

४५००

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

४५००

४५००

०

०

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

१०२५७५

६२६६१

०

३९९१४

६२६६१

६२६६१

०

०

याजथि फाॉडपाॉड प्रदे र् सयकाय

नगद

३१३९

०

०

३१३९

सडक िोडय नेऩार

नगद

३५००

०

०

३५००

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

111

नगय ङ्जिकास मोजना

र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

३११५३ ङ्जिद्यङ्टत सॊ यचना ङ्झनभायण

३११५५ ङ्झसॊचाइय सॊ यचना ङ्झनभायण

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय
०

स्रोत

३३२७५

०

३३२७५

६५००

०

६०००

५००

६०००

०

६०००

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

९५९

०

०

९५९

७२५१

६५००

७५१

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

६५००

६५००

०

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

७५१

०

७५१

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

५०००

५०००

०

०

२९७२५

१०५००

०

१९२२५

नगद अनङ्टदान

१०५००

१०५००

०

०

प्रदे र् सयकाय

नगद

१०८००

०

०

१०८००

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

८४२५

०

०

८४२५

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

६८९६२

०

०

६८९६२

३११५६ खानेऩानी सॊ यचना ङ्झनभायण

३११५८ सयसपाइय सॊ यचना ङ्झनभायण

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

३११५९ अन्म साियजङ्झनक ङ्झनभायण
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान
याजथि फाॉडपाॉड -

३११६१ ङ्झनङ्झभत
य बिनको
सॊ यचनात्भक सङ्टधाय खचय
ॉ ीगत
३१५११ बैऩयी आउने ऩूज
याजथि फाॉडपाॉड प्रदे र् सयकाय

नगद

१००००

०

०

१००००

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५८९६२

०

०

५८९६२

६१२००

७९५०

०

५३२५०

८०१०३४०४३०७सूमोदम नगयऩाङ्झरका- प्रिद्चयनात्भक कामय
आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२५०

०

०

२५०

सम्ऩङ्ञत्तको भभयत सम्बाय खचय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

३२००

०

०

३२००

२२४१३ कयाय सेिा र्ङ्टल्क

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

२२५११ कभयचायी ताङ्झरभ खचय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

३००

०

०

३००

१६५०

६५०

०

१०००

६५०

६५०

०

०

१०००

०

०

१०००

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

२२२३१ ङ्झनङ्झभत
य साियजङ्झनक

२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचय
सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२२५२२ कामयक्रभ खचय

४७१००

६०००

०

४११००

६०००

६०००

०

०

४११००

०

०

४११००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२२५२९ ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ खचय

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२००

०

०

२००

३११२१ सिायी साधन

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

२६००

०

०

२६००

१६००

५००

०

११००

५००

५००

०

०

११००

०

०

११००

५००

५००

०

०

३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

३११३१ ऩर्ङ्टधन तथा फागिानी ङ्जिकास
खचय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान
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र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

अन्तङ्चयक

सयकाय

प्रदे र् सयकाय

स्रोत

३११४१ सङ्टयऺा प्रणारी तथा
उऩकयण प्राङ्झप्त खचय

३११५७ िन तथा िाताियण सॊ यऺण

३११५९ अन्म साियजङ्झनक ङ्झनभायण

१०००

०

०

१०००

८००

३००

०

५००

३००

३००

०

०

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

नगद अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

५००

०

०

५००

आन्तङ्चयक स्रोत

नगद

१५००

०

०

१५००

१२१४०६

०

१२१४०६

०

८०१०३४०४५०२प्रदे र् सयकायफाट हथतान्तङ्चयत कामयक्रभ
२२५२२ कामयक्रभ खचय

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

१४०६

०

१४०६

०

३११११ आिासीम बिन ङ्झनभायण/खङ्चयद

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

१२००००

०

१२००००

०

८०१०३४०४५११ सॊ घीम सयकायफाट हथतान्तङ्चयत कामयक्रभ(र्सतय अनङ्टदान)

३४८९००

३४८९००

०

०

२११११ ऩाङ्चयश्रङ्झभक कभयचायी

२२९४००

२२९४००

०

०

२०

२०

०

०

१०

१०

०

०

१०

१०

०

०

७

७

०

०

१५

१५

०

०

३

३

०

०

१२

१२

०

०

२२९

२२९

०

०

१५

१५

०

०

६०

६०

०

०

१५४

१५४

०

०

२४२

२४२

०

०

६५

६५

०

०

१७७

१७७

०

०

४८४

४८४

०

०

३५७३

३५७३

०

०

२०७४

२०७४

०

०

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

२११२१ ऩोर्ाक
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- आई ङ्झड ए
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

- आई ङ्झड ए

नगद अनङ्टदान
नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

२२२१२ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- ए ङ्झड फी

नगद अनङ्टदान
नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- ए ङ्झड फी
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- आई ङ्झड ए

नगद अनङ्टदान
नगद अनङ्टदान- सोधबनाय
हङ्टने ऋण (फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान- सोधबनाय
हङ्टने ऋण (फैदेङ्ञर्क)

२२३१५ ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- आई ङ्झड ए
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
२२४११ सेिा य ऩयाभर्य खचय

- आई ङ्झड ए

नगद अनङ्टदान
नगद अनङ्टदान- सोधबनाय
हङ्टने ऋण (फैदेङ्ञर्क)
नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

२२४१३ कयाय सेिा र्ङ्टल्क
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान
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र्ीषयक

स्रोत
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- आई ङ्झड ए

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- ए ङ्झड फी

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान

- आन्तङ्चयक ऋण
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- एस.एस. ङ्झड. ङ्जऩ.
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- एस.एस. ङ्झड. ङ्जऩ.
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- ए ङ्झड फी
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- आई ङ्झड ए

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान- नगद
ऋण

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- ए ङ्झड फी
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- आई ङ्झड ए
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
२२७११ ङ्जिङ्जिध खचय

- आई ङ्झड ए

सोधबनाय अनङ्टदान
(फैदेङ्ञर्क)

- एस.एस. ङ्झड. ङ्जऩ.
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- एस.एस. ङ्झड. ङ्जऩ.

१४९९

१४९९

०

०

३८०

३८०

०

०

१४०

१४०

०

०

२४०

२४०

०

०

३१९९८

३१९९८

०

०

१२००

१२००

०

०

६७४

६७४

०

०

९५३

९५३

०

०

२६१८१

२६१८१

०

०

४४८

४४८

०

०

२५४२

२५४२

०

०

३५२

३५२

०

०

५०

५०

०

०

४०

४०

०

०

२६२

२६२

०

०

५३

५३

०

०

४०१०५

४०१०५

०

०

४७४५

४७४५

०

०

६७१३

६७१३

०

०

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान
नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान
नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

२५३११ र्ैङ्ञऺक सॊ थथाहरूराई सहामता
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

स्रोत

नगद अनङ्टदान-

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

प्रदे र् सयकाय

नगद अनङ्टदान-

२२५२२ कामयक्रभ खचय
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

सयकाय

अन्तङ्चयक

नगद अनङ्टदान-

२२५१२ सीऩ ङ्जिकास तथा जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचय
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

कङ्टर फजेट

सॊ घीम

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय अनङ्टदान
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)
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र्ीषयक

स्रोत

ङ्झनकासा ङ्झफङ्झध

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

कङ्टर फजेट

२७१११ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- आई ङ्झड ए

- एस.एस. ङ्झड. ङ्जऩ.
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
- एस.एस. ङ्झड. ङ्जऩ.
२७२१३ औषधीखङ्चयद खचय
३१११२ गैय आिासीम बिन
ङ्झनभायण/खङ्चयद

२८६४७

०

०

५१९२

५१९२

०

०

२२

२२

०

०

५१७०

५१७०

०

०

२३७६

२३७६

०

०

३१२

३१२

०

०

४३२

४३२

०

०

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान- सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान- सोधबनाय
हङ्टने ऋण (फैदेङ्ञर्क)

१६३२

१६३२

०

०

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

१०३०

१०३०

०

०

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

४०००

४०००

०

०

४२

४२

०

०

२२८०

२२८०

०

०

नगद अनङ्टदान-

सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञर्क)

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

३११५९ अन्म साियजङ्झनक ङ्झनभायण
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट एस.एस.ङ्झड. ङ्जऩ.

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट एस.एस.ङ्झड. ङ्जऩ.

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

२०००

२०००

०

०

२५१२२

२५१२२

०

०

२९६९

२९६९

०

०

नगद अनङ्टदान- सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञर्क)
नगद अनङ्टदान- सोधबनाय हङ्टने

४२०२

४२०२

०

०

१७९५१

१७९५१

०

०

१२०००

१२०००

०

०

१२०००

१२०००

०

०

१००००

०

१००००

०

ऋण (फैदेङ्ञर्क)

नगद अनङ्टदान

८०१०३४०४५१३सॊ घीम सयकायफाट हथतान्तङ्चयत कामयक्रभ
(सभऩङ्टयक अनङ्टदान)
सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट -

ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक ऋण

नगद अनङ्टदान- नगद ऋण

८०१०३४०४५२३प्रदे र् सयकायफाट हथतान्तङ्चयत कामयक्रभ (सभऩङ्टयक अनङ्टदान)
३१११२ गैय आिासीम बिन ङ्झनभायण/खङ्चयद

३११५१ सडक तथा ऩूर ङ्झनभायण

स्रोत

नगद अनङ्टदान-

ङ्जिकास खचय

३११५१ सडक तथा ऩूर

प्रदे र् सयकाय

नगद अनङ्टदान

- आई ङ्झड ए

३११३१ ऩर्ङ्टधन तथा फागिानी

सयकाय

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट
३११२२ भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

अन्तङ्चयक

२८६४७

नगद अनङ्टदान

२७२११ छात्रिृङ्ञत्त
र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

सॊ घीम

सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

५०००

०

५०००

०

सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट

नगद अनङ्टदान

५०००

०

५०००

०

सूमोदम नगयऩाङ्झरका, नगयकामयऩाङ्झरकाको कामायरम
याजथि तथा अनङ्टदन
ा प्राङ्झप्तको अनङ्टभान

र्ीषयक

आ.ि. २०७५/७६ को
मथाथय

आ.ि. २०७६/७७ को
सॊ र्ोङ्झधत अनङ्टभान

आ.ि. २०७७/७८ को
अनङ्टभान

आम

२२८७१२.९२५९२

३९०६०६.६

याजथि

२२४५१८.९२५९२

३८२८३७.६

५३४१४३

आन्तङ्चयक श्रोत

१९८९८०.५२१९५

३१९०९९.६

३८३५२३.७४७

६९५.८४६९८

५०००

२४००

१४१२८.२१२७

९०००

१४०००

एकीकृत सम्ऩती कय
ब ङ्टङ्झभकय/भारऩोत
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घयिहार कय

८०३.८९३५२

८००

१०००

िहार ङ्जिटौयी कय

८७२.०६६९९

१०००

१२००

९.५

२०

१००

९३४.४९७५

५०००

२०००

११

३०

३०

०

१००

१००

०

५०

५०

५४.९

३००

३५०

सिायी साधन कय (साना सिायी)
ऩङ्टिायधाय सेिाको उऩमोगभा राग्ने कय
अन्म भनोयञ्जन कय
कृङ्जष तथा ऩर्ङ्टजन्म िथतङ्टको व्मािसाङ्जमक कायोिायभा राग्ने कय
अन्म कय
सयकायी सम्ऩत्तीको िहारफाट प्राप्त आम
अन्म ङ्झफक्रीफाट प्राप्त यकभ
अन्म सेिा र्ङ्टल्क तथा ङ्झफक्री

६२८.११

४००

४००

२२५४.२८९३१

३०००

४०००

५

१००

१००

४९७.६३८

५०

१००

न्माङ्जमक दथतूय
ऩयीऺा र्ङ्टल्क
अन्म प्रर्ासङ्झनक सेिा र्ङ्टल्क

०

५०

१००

ऩाङ्जकयङ्ग र्ङ्टल्क

०

२००

५०

नक्साऩास दथतङ्टय

११४५.०३७४१

७००

१५००

ङ्झसपाङ्चयर् दथतङ्टय

४०४८.८३४

४०००

४०००

व्मङ्ञक्तगत घटना दताय दथतङ्टय

८६.०९

५०

१०

१९१.२७

२००

२५०

२४०३.८२५

२५००

८५००

०

१०

१०

१७०२१०.५१०५४

२८६५३९.६

३४३२७३.७४७

२४३४६.७३८९७

६३७३८

१४०७९७.६

११९५८.६२६४

१००००

१००००

०

०

१०९१४४.३

नाता प्रभाङ्ञणत दथतङ्टय
व्मािसाम यङ्ञजष्डेर्न दथतङ्टय
न्माङ्जमक दण्ड, जङ्चयिाना य जपत
फैंक भौज्दात
याजथि फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ
घयजग्गा यङ्ञजष्टे र्न दथतङ्टय [याजथि फाॉडपाॉड - प्रदे र् सयकाय
फाॉडपाॉड बइय प्राप्त हङ्टने भूल्म अङ्झबफृङ्जद्च कय याजथि फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

०

२५८५८

०.३

१२३८८.११२५७

२७७००

२०८०३

फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हङ्टने ङ्जिऻाऩन कय [याजथि फाॉडपाॉड - प्रदे र् सयकाय ]

०

१८०

१००

फाॉडपाॉड बई प्राप्त िन योमल्टी [याजथि फाॉडपाॉड - प्रदे र् सयकाय

०

०

३५०

फाॉडपाॉड बइय प्राप्त हङ्टने अन्त:र्ङ्टल्क [याजथि फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय]
फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हङ्टने सिायी साधन कय [याजथि फाॉडपाॉड - प्रदे र् सयकाय

फाॉडपाॉड बई प्राप्त ङ्जिद्यङ्टत सम्फन्धी योमल्टी [याजथि फाॉडपाॉड - प्रदे र् सयकाय

अन्म आम
अन्म याजथि
फेरूजू
अन्तय सयकायी ङ्जित्तीम हथतान्तयण

०

०

४००

११९१.६६५

०

९८२१.६५३

०

०

९८२१.६५३

११९१.६६५

०

०

४१९४

७७६९

६६०८५७

सॊ घीम सयकाय

०

०

५२१७००

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

०

०

३४८९००

सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट

०

०

१२०००

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान

०

०

१६०८००

४१९४

७७६९

१३९१५७

र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट

०

०

१२१४०६

सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट

०

०

१००००

४१९४

७७६९

७७५१

फैदेङ्ञर्क

०

०

०

जनसहबाङ्झगता

०

०

०

प्रदे र् सयकाय

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान
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३.१.४ ङ्जिषमगत ऺेत्र अनङ्टसायको ङ्जिियण (ङ्जित्तीम स्रोत सभेत) सूमोदम नगयऩाङ्झरका, ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेटको कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩगत िाॉडपाॉड
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरम- ८०१०३४०४१११
२११११

ऩाङ्चयश्रङ्झभक कभयचायी

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७३५६

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४७९५८

२१११२

ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩदाङ्झधकायी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०५४८

२११२१

ऩोर्ाक

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५००

२११३२

भहॊ गी बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५००

२१२१३

कभयचायीको मोगदानभा आधाङ्चयत फीभा कोष खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३००

२१२१४

कभयचायी कल्माण कोष

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४०००

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७५०

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५००

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०००

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५००

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०००

२२२१४

ङ्झफभा तथा निीकयण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४००

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०००

२२२३१

ङ्झनङ्झभत
य साियजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको भभयत सम्बाय खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००००

२२२९१

अन्म सम्ऩङ्ञत्तहरूको सॊ चारन तथा सम्बाय खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३००

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०००

२२३१२

ऩर्ङ्टऩॊऺीहरूको आहाय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१००

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३००

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२००

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०००

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३००

२२४११

सेिा य ऩयाभर्य खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८००

२२४१२

सूचना प्रणारी तथा सफ्टिेमय सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४००

२२४१३

कयाय सेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२००

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०००

२२४१९

अन्म सेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३००

२२५११

कभयचायी ताङ्झरभ खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५००

२२५१२

सीऩ ङ्जिकास तथा जनचेतना ताङ्झरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५००

२२५२२

कामयक्रभ खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

२२५२९

ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२००

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५००

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५००

२२६१३

ङ्जिङ्ञर्ष्ट व्मङ्ञक्त तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झध भण्डरको भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५००

२२६१९

अन्म भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१००

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०००

२२७२१

सबा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५००

२७२१२

उद्ङाय, याहत तथा ऩङ्टनथथायऩना खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५००

२७२१९

अन्म साभाङ्ञजक सहामता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५००

२८१४२

घयबाडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२००
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

२८१४३

सिायी साधन तथा भेङ्ञर्नय औजाय बाडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२००

२८१४९

अन्म बाडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१००

२८२११

याजथि ङ्जपताय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५००

२८२१२

न्माङ्जमक ङ्जपताय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३००

२८२१९

अन्म ङ्जपताय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१००

३१११४

जग्गा ङ्जिकास कामय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

३११२१

सिायी साधन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५००

३११२२

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०००

३११२३

पङ्झनच
य य तथा ङ्जपक्चसय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०००

३११३४

कम्प्मङ्टटय सफ्टिेमय ङ्झनभायण तथा खयीद खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५००

३१४११

जग्गाप्राङ्झप्त खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१ - ८०१०३४०४२०१
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४

२२२३१

गोखे थिाथ्म चौकी यॊ गयोकन कामय ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

यक्तभारा भङ्ञन्दय भभयत सॊ बाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

६८

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३७

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२

भङ्जहरा रङ्ञऺत आमआजयन तथा सीऩभूरक ताङ्झरभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

२२५२२

अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तहरुराई न्मानो कऩडा ङ्जितयण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

ऩिेफाजा सॊ यऺण (दङ्झरत रङ्ञऺत)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४५

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३५

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३११२२

िडा कामायरमको राङ्झग भेर्ीन औजाय खङ्चयद ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५२

३११५१

आचामय गाउॉ ङ्झत्रिेणी हङ्टॉदै ताभाङगाउॉ िाङ्जङ्गन जाने सडक भभयत सॊ बाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

१५०

ऋङ्जषभोड गोखे भॊ गरफाये भानेबञ्ज्माङ सक थतयोङ्ङङ्झत कामय
(तेश्रो चयण) क्रभागत

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद
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१०१००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

३८००

ऋङ्जषभोड गोखे भॊ गरफाये भानेबञ्ज्माङ सक थतयोङ्ङङ्झत कामय (दोश्रो चयण) क्रभागत

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

एकता चोक थाभीगाउॉ सडक ङ्झनभायण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

कभेये र्ाहगाउॉ थाऩागाउॉ सडक (िडा नॊ.१)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

पेदीखोरा काभीटाय छ घये सडक थतयोङ्ङती ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

भाने बञ्ज्माङ्ग भाने सीभा िमाङ्जकङ रुट ङ्झनभायण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

िडा कामयमारम हङ्टॉदै बट्टयाई गाउॉ आचामय गाउॉ भङ्टढे सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

सत्मदे िी भङ्ञन्दय भानेबञ्ज्मङ्ग भभयत सॊ बाय ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्झसॊहदे ङ्जि छ घये ङ्ञर्ि भङ्ञन्दय ङ्झनभायण तथा भभयत सॊ बाय ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ठू रो िाॊङ्झगन भाङ्जङ्खभ ङ्झनभायण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

प्रगङ्झत सॊ घ बिन ङ्झनभायण भानेबञ्ज्माङ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००

भॊ गरफाये भाङ्जङ्खभभा र्ोचारम ङ्झनभायण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

िडा कामायरम व्मिथथाऩन ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्झसॊहदे िी भोरो भभयत सम्बाय ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

भॊ गरफाये कटङ्ट िारगाउॉ हङ्टॉदै थङ्टम्के जाने सडक थतयोङ्ङती ।

३११५९

जम्भा

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.२ - ८०१०३४०४२०२
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३०

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७५

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

साभङ्टदामीक ङ्जिद्यारमको फारफाङ्झरका र्ैङ्ञऺक साभाग्री ङ्जितयण नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

८
१००

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२

टोर ङ्झफकास सॊ थथा ऩदाङ्झधकायी तथा उऩबोत्ता सङ्झभङ्झत ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२५

दङ्झरत सचेतना तथता उद्चघोण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

अऩाङ्गग सचेतना तथा ऺभता ङ्जिकास कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

आङ्छदिासी जनजाती बेषब ङ्टषा खङ्चयद कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

जग्गा दाता सम्भान कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२८

जेष्ठ नागयीक न्मानो कऩडा ङ्जितयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

टोर ङ्जिकास सॊ थथा भापयत याजथि फृङ्जद्च सम्फन्धी अङ्झबमान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

भहाभायी (कोङ्झबीट १९) सचेतना कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४२

भङ्जहरा सचेतना कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

२२५२२
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

िडा कामयराम ब्मािथथाऩन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४०

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१४

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

३११५१

ङ्ञचज फ्माक्िी गङ्टरुङ्ग टोर सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्झनसाने जम्फङ्ट डाडा सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ऩङ्टर खोरा बानङ्ट आ ङ्झफ हङ्टदै खड्का चोक सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

फौधधाभ गङ्टम्फाफाट अथे टाय हङ्टदै गङ्टम्फे सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२५०

४०

भानेबञ्ज्माङ चोक दे उयारी फागङ्जिये भहादे िथथान सडक
ङ्झनभायण कामय (तेश्रो खण्ड)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

ङ्झनभायण कामय (प्रथभ खण्ड) क्रभागत

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४५००

यङ्झभते रो गाॉउ हङ्टदै फङ्टद्चभागय रारी खकय सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

साफयजाङ्झनक र्ौचारम दे ङ्ञख अथे जाने ऩङ्टयानो सडक भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

रारीखकय खानेऩानी भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

८०

भानेबञ्ज्माङ चोक दे उयारी फागङ्जिये भहादे िथथान सडक

३११५६

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.३ - ८०१०३४०४२०३
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१८

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर िडा नॊ ३

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७५

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

र्ैङ्ञऺक साभाग्री ङ्जितयण ४ िटा थकङ्टर यत्न सङ्टधाय फाहेक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७५

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१६

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२

अचाय फनाउने ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७०

उद्चघोषण ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

६०

दङ्झरत जाङ्झत आयन सङ्टधाय ३ ऩङ्चयिाय ङ्झसराई ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२५

प्रथताि रेखन ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३०

भौयी ऩारन ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७०

जेष्ठ नागयीक ङ्झभरान केन्ि

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

तयकायी ङ्जिउ ङ्जिजन ङ्जितयण १५ टोर ङ्जिकास साझेदायी

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

२२५२२
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

पोहोय भैरा ब्मािथथाऩन सङ्टधाय सयसपाई य िन िाताियण

जम्भा

कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१३०

यत्न आ.ङ्झफ ब्मािथथाऩन सङ्टधाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

याजाश्व सङ्टधाय कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

६५

ङ्जिऩद ब्मािथथाऩन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

साियजाङ्झनक जग्गा एङ्जकन गने काभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

थिथ्म चौकी ब्मािथथाऩन सङ्टधाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४५

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४०

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

३११५१

ङ्ञजर भेहेरफोटे ऩङ्टच्छय गाॉउ सडक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

थाऩाटोर सडक थतयउङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

प्रधान टोर भौराडाॉडा सडक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

ॉ ोरा सडक भभयत सॊ बाय
जीर भमङ्टख

१००

ङ्ट अरिेदय सडक
फङ्टद्चऩाकय कट्टे फङ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

ङ्झबभ ज्मोती गङ्टम्फाटोर सडक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

भङ्झनऩङ्टये टोर सडक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

भेहेरफोटे राप्चागाॉउ सडक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

३११५६

खानेऩानी ऩाईऩ खङ्चयद तथा भङ्टहान सॊ यऺण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

३११५९

ङ्झतनखङ्टट्टे खेर भैदान थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

४५००

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.४ - ८०१०३४०४२०४
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८

िडा नॊ ४ का धाङ्झभभ
य तथा साथकृङ्झतक भहत्िका सॊ यचनहरु

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

सॊ यऺण तथा भभयत कामयक्रभ

अनङ्टदान

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७३

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२२३१

२००

१००

ङ्जिऩङ्ङ िारिाङ्झरका र्ैङ्ञऺक तथा खेरकङ्टद साभाग्री ङ्जितयण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

२२५१२

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

दङ्टधजन्म िथतङ्टिाट ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩङ्चयकाय ङ्झनभायण ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ऩर्ङ्टको प्राथङ्झभक थिथ्म उऩचाय ताङ्झरभ कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

उङ्ङत जातको ङ्जिउङ्जिजन तथा परपङ्टर ङ्जिरुिा ङ्जितयण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

ऩर्ङ्ट तथा ऩॊन्छी गोठ सङ्टधाय कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

भासङ्टजन्म ऩर्ङ्टऩॊछी उत्ऩादन प्रोत्साहन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

याजश्व सङ्टधाय कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०३

िन सॊ यऺण कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

अन्म प्रकोऩ ङ्जऩङ्झडतहरुराई सहमोग)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

ङ्जिऩङ्ङ ,जेष्ठ नागयीक तथा अऩाङ्गगता नागयीक सम्भान कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७८

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७०

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

३११२३

कामयरमको फ्रोङ्चयङ य पङ्झनङ्झय सङ कामय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

खङ्चयद

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

ङ्ट ाय गाॉउ सडक भभयत
उङ्झनउटाय काकीडाॉडा कयपोक फ्मक्िी चोक सङ्टनि

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४००

ङ्झछरुिा खङ्झतिडागाउॉ सडक ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्झछरुिा नागेश्वयी ङ्झतनव्रक सल्रेयी श्रीफङ्टङ्ग तकऩत सडक भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४००

२२५२२

ङ्जिऩद व्मिथथाऩन कामयक्रभ( फाढी ऩङ्जहयो आगराङ्झग तथा

राप्चा सॊ ग्रारम य आङ्छदिासी जनजाङ्झत बिनको राङ्झग प्राङ्जष्टक कङ्टङ्झसय

३११५१

ठाकङ्टय चोक - फयार बञ्ज्माङ - गणेर् ङ्जहभार - दङ्झरत
िङ्ञथत - सानो कयपोक चक्रऩथ (तेश्रो चयण)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३८००

चयण) क्रभागत

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२६००

सात दोिाटो भगयगाॉउ तङ्जऩसचोक ङ्झछरुिा अन्तङ्टऩोखयी केङ्ञचगाॉउ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

श्री अन्तङ्ट थिाथ्म चौकीभा खानेऩानी व्मिथथाऩन गने तथा

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ऩाईऩ खङ्चयद कामयक्रभ

अनङ्टदान

१००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

ठाकङ्टय चोक - फयार बञ्ज्माङ - गणेर् ङ्जहभार - दङ्झरत
िङ्ञथत - सानो कयपोक चक्रऩथ (दोश्रो चयण) क्रभागत
फयार बञ्ज्माङ - गणेर् ङ्जहभार - अन्तङ्ट चक्रऩथ (प्रथभ

३११५६

२५०

िडा कामायरम (भङ्जहरा बिन) कोठा थऩ तथा भभयत अधङ्टयो
३११५९

काभ ऩङ्टया गने तथा िडा कामायरम ऩङ्चयसय घेया िाया
कामयक्रभ

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.५ - ८०१०३४०४२०५
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२३१

ऩौडेरफायी खानेऩानी भभयत सम्बाय ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

फौद्च आ.िा.कम्ऩाउण्ड घयाफाया ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

र्ाङ्ञन्तधाया आ.ङ्जि.भभयत सम्बाय ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

व्मिथथाऩन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७५

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

आङ्छदिासी जनजाङ्झतराई ङ्जिङ्ञत्तम साऺयता य ङ्जिङ्ञत्तम अनङ्टर्ासन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ताङ्झरभ, ङ्ञर्ऩङ्जिकास ताङ्झरभ ।

अनङ्टदान

५०

कृङ्जषराई आधङ्टङ्झनकीकयण ताङ्झरभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

दङ्झरत सभङ्टदामराई फाख्रा ऩारन ताङ्झरभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

ऩर्ङ्टऩारन ताङ्झरभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

सॊ चारन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

भङ्जहराहरुको राङ्झग प्राङ्जष्टकजन्म ऩदाथयको घय सजािट

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

साभाग्री ङ्झनभायण ताङ्झरभ

अनङ्टदान

अन्तयङ्जिद्यारम ङ्झफच खेरकङ्टद प्रङ्झतमोङ्झगता तथा खेरकङ्टद

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

साभाग्री तथा डेक्सफेन्च ङ्जितयण

अनङ्टदान

उङ्ङत जातका अङ्ङफारी (धान, कोदो, भकै) ङ्जिउङ्जिजन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ङ्जितयण य आरङ्टको ङ्जिउङ्जिजनभा ५० प्रङ्झतर्त अनङ्टदान ।

अनङ्टदान

मङ्टिा उद्यभीहरुराई कृङ्जष अिरोकन भ्रभण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

याजथि सॊ करन ङ्ञर्ङ्जिय व्मिथथाऩन ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५६

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

३१११३

िडा कामायरमको ऩङ्चयसयभा प्रङ्झतऺारम ङ्झनभायण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

३११२३

िडा कामायरमको नऩङ्टग पङ्झनच
य य खङ्चयद ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

६६

३११५१

काङ्ञजगोराई र्ाङ्ञन्तधाया यङ्जिगोराई सडक थतयोङ्ङङ्झत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

सम्बाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

घरे चौताया फौद्च आ.ङ्जि. सडक थतयोङ्ङङ्झत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ऩाखेगोराई गैयीगाउॉ भानेडाॉडा सडक थतयोङ्ङती ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

थिाथ्म चौकी भभयत सम्बाय तथा गाउॉ घय ङ्ञक्रङ्झनक थऩ

२२५१२

भङ्जहरा थिाथ्म सम्फन्धी चेतनाभूरक कामयक्रभ तथा ङ्ञर्ङ्जिय

२२५२२

खोरागोदाभ सडक भङ्टख याखी थयीटोर ङ्झडल्रीगोराई सडक भभयत

५०
१००
५०

भहेन्ििेर्ी– र्ाङ्ञन्तफजाय सभारफङ्टङ्ग भा.ङ्जि. सङ्टब्फागाउॉ हङ्टदै
रम्फागौडा भोटयफाटो (तेश्रो खण्ड)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

123

५०००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

भहेन्ििेर्ी– र्ाङ्ञन्तफजाय सभारफङ्टङ्ग भा.ङ्जि. सङ्टब्फागाउॉ हङ्टदै

३११५८

रम्फागौडा भोटयफाटो (दोश्रो खण्ड) क्रभागत

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

भानेडाॉडा ङ्ञर्िभङ्ञन्दय हङ्टॉदै अन्तङ्टडाॉडा जाने सडक ङ्जिथताय ।

४७००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

याङबाङगोराई ङ्ञर्कायीगाउॉ फौद्च टोर सडक थतयोङ्ङङ्झत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

रुक फहादङ्टय गोराई खत्रीगाउॉ र्सस्त्र क्माम्ऩ जाने सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

िडा कामायरम ५ बिनभा िाङ्जहयी र्ौचारम ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.६ - ८०१०३४०४२०६
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८०

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२

भङ्जहराहरुको राङ्झग व्मिसाङ्जहक पङ्टर खेङ्झत ताङ्झरभ कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

८१

२२५२२

कय याजथि तथा व्मिसाम सम्फन्धी जनचे तना भङ्टरक घङ्टम्ती ङ्ञर्ङ्जिय कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७०

दङ्झरत सभङ्टदामको रागी ऩॊिे फाजा सॊ यऺण तथा खयीद

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

भाछा ऩारन उत्कृष्ठ कृषयकहरुको रागी भाछाको बङ्टया ङ्जितयण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

६०

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५०

थतयोङ्ङती जानकी भङ्ञन्दय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७००

जङ्टन ताया टोर िाट कभेये खोरा हङ्टदै िडा नॊ ६ को

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

३११५१

गतौरा टोर आचामय गाॉउ हङ्टदै ढकार टोर सम्भ सडक

ङ्झसभाना सम्भ सडक थतयोङ्ङती

अनङ्टदान

सङ्टकेऩोखयी-ग्मऩाचोक-िडा कामायरम-तायगाॉउ -भहेन्दे यफेसी
सडक (All Weather Road) िडा नॊ ६

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

हकयटे भङ्टख खोरी राभऩधे यी खोऩ केन्ि हङ्टदै ङ्झसङ्जद्चघाट सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००
४०००
४००

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.७ - ८०१०३४०४२०७
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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स्रोत

जम्भा

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१८

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७०

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२

भौयी घाय ङ्झनभायण तथा भौयी ऩारन ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

थमङ्झनटयी प्माड ङ्झनभायण ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

दङ्झरत उद्यभीका राङ्झग भेङ्झसन ङ्जितयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

६०

ङ्जिऩद ब्मािथथाऩन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७८

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५०

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

गङ्टप्ती दे िीथथान दे ङ्ञख गङ्टप्ती खोरा जोड्ने भोटयफाटो थतयोङ्ङङ्झत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

ङ्ञचत्रे टोर जङ्टकेऩानी सडक भभयत थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्ञचत्रेटोरफाट कटङ्ट िार टोर ग्राबेर

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

जभङ्टनाडाॉडा दे ङ्ञख अम्फीटोर जोड्ने भोटय फाटो थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४०००

२२५२२

३११५१

अम्फी खेरभैदानफाट गङ्जहयीगाॉउ हङ्टॉदै तीनघये टोर जोड्ने फाटो

ऩाल्टाॉगे कारोऩत्रे बाग्मोदम याईटोर ङ्जिङ्चयङखोरा सडक
ङ्झनभायण कामय (तेश्रो चयण)

ऩाल्टाॉगे कारोऩत्रे बाग्मोदम याईटोर ङ्जिङ्चयङखोरा सडक
ङ्झनभायण कामय (दोश्रो चयण)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

८३५

ङ्झनभायण कामय (प्रथभ चयण)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४८५०

फयऩीऩर टोर सडक सोङ्झरङ तथा ग्राबेर

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

सङ्टकेऩोखयी टोर फाटो भभयत (ग्राबेर)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

ऩाल्टाॉगे कारोऩत्रे बाग्मोदम याईटोर ङ्जिङ्चयङखोरा सडक

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.८ - ८०१०३४०४२०८
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३०

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१८

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१८

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७०

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

भङ्जहराहरुका राङ्झग ङ्झसऩभूरक ताङ्झरभ (ङ्झसन्के धङ्टऩकाटी ङ्झनभायण)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२५०

ङ्जितायण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

होभथटे सिारकहरुराई ताङ्झरभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

आङ्छदिासी जनजाङ्झतहरुका राङ्झग सॊ थकृङ्झत जगेनाय कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

घङ्टम्ती कय सॊ करन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्जितयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७५

फङ्जढ उत्ऩादन गने ङ्जकसानहरुराई प्रोत्साहन थिरुऩ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

एबोकाडयको ङ्जिरुिा ङ्जितयण कामयक्रभ ।

अनङ्टदान

२२५१२

थिाथ्म थिमभ से ङ्जिकाहरुराई प्राथङ्झभक उऩचाय ताङ्झरभ तथा थभोङ्झभटय

२२५२२

दङ्झरत घय ऩङ्चयिायहरुका राङ्झग रोकर कङ्टखङ्टया चल्रा

५०

भॊ गरज्मोती प्रङ्झतष्ठान भापयत िृद्चआश्रभभा यहने ज्मेष्ठ
नागङ्चयकहरुराई ङ्छदिा तथा यात्री सेिा उऩरब्ध गयाउन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ङ्जिजङ्टरी फङ्ञत्त तथा खानेऩानी व्मिथथाऩनका राङ्झग अनङ्टदान

अनङ्टदान

याजश्व सम्फन्धी सचेतना अन्तयङ्जक्रमा कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

थथानीम जातको कृङ्जषजन्म ङ्जिउ ङ्झफजन ङ्जितयण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

(धान, भकै, कोदो, पाऩय आङ्छद)

अनङ्टदान

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

६४

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

ङ्झबत्तेगाउॉ जाने फाटो थतयोङ्ङती ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५६

आरगैयी दे ङ्ञख अरिेदय जोड्ने फाटोको नारी ग्राबेर (साझेदायी)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

६ जोड्ने फाटो (All Weather Road) (िडा नॊ ८)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

कजेनी कोर बञ्ज्माङ्ग दे ङ्ञख ङ्झसङ्जद्चखोरा बाङ्गटाय जाने फाटो थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

कन्माभ सहकायीफाट भनङ्ट नेऩारको घयहङ्टॉदै अरिेदय जोड्नेफाटोथतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१७५

३११५१

२००
५०
२००

अफरेदय याजकङ्टभाय श्रे ष्ठको घयछे उफाट दे ङ्जिथान दे ङ्ञख

कजेनी - भारङ्टभ - िडा कामायरम - डब्फङ्टगाॉउ हङ्टॉदै िडा नॊ

डब्फङ्टगाउॉ गैयीफायी हङ्टॉदै ङ्झसङ्जद्चखोरा जाने फाटो थतयोङ्ङती ।
डब्फङ्टगाउा ङ्झसयान ङ्झनङभय ताभाङको घय छे उफाट कङ्टभाय

मल्भङ्टको घय हङ्टॉदै कन्माभ सहकायी जाने फाटो थतयोङ्ङती ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद
अनङ्टदान

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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४५००

१००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

३११५६

३११५७
३११५९

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

िडा कामायरम ङ्झछने फाटोको कच्ची नाङ्झर तथा ग्राबेर ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

िय डाॉडा दे ङ्ञख ङ्झगयीगाउॉ जाने फाटो भभयत (साझेदायी)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

र्ाङ्ञन्तचोकको ङ्झनभायणङ्झधन ङ्झसडी ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

कजेनी ग्राभीण खानेऩानी भङ्टहान सॊ यऺण (साझेदायी)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

भारङ्टभ याठीफायी खानेऩानी भभयत सम्बाय (साझेदायी)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

सयथिती टोर ङ्ञथथत खाने ऩानी भङ्टहान सॊ यऺण (साझेदायी)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्झसङ्जद्चघाट, ङ्झसद्च आङ्जिको जग्गा तथा िडाकामायरमको हाता ङ्झबत्र

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

चाॉऩ, गङ्टयॉ ास, उङ्ञत्तस, भरतो ,रप्सी आङ्छदको िृऺायोऩण कामयक्रभ। ।

अनङ्टदान

१५०

३०० िषय ऩङ्टयानो भाने सॊ यऺण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

ङ्झसद्च आ.ङ्जि. य भारङ्टभ आ.ङ्जि.राई घेयािाया कामयक्रभ (ङ्झनयन्तयता)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.९ - ८०१०३४०४२०९
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७५

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५२२

आन्तयीक याजथि ,घङ्टङ्ञम्त ङ्ञर्ङ्जिय कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

दङ्झरत िगयको व्मिसाम प्रिद्चयन कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

फारक्रफ खेरकङ्टद कामयक्रभ तथा ङ्जिद्यारम थतयीम

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

िक्तृ त्िाकरा तथा हथतङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतमोङ्झगता ।

अनङ्टदान

रागत साझेदायीभा ऩर्ङ्टऩॊङ्ञऺ फाख्रा रोकर कङ्टखङ्टया ऩारन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

कामयक्रभ (भङ्जहरा रङ्ञऺत)

अनङ्टदान

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८७

२८१४२

घयबाडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२५

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५०

३११५१

ङ्ञचउयीिोटे हङ्चय गोराइ फाटो यम्पोक ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

नभङ्टना टोरफाट नमाॉफजाय जाने फाटो ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

फयफोटे - गङ्जहयीगाॉउ - कजेनी सडक (All Weather Road)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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७५
१५०

५०००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

भारऩङ्झत गोराई कोरबञ्ज्माङ्ग यम्पोक ।
३११५६
३११५९

जम्भा

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१३९

भाङ्गङ्ञखभ साभङ्टदाङ्जमक बिन ङ्झनभायण ऩान्दाभ भाङ्गङ्ञखभ भङ्ञन्दय ऩङ्चयसय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००

सब्जी सॊ करन केन्ि ङ्झनभायण य व्मिथथाऩन ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५००

थथानीम ऩानीको भङ्टहान सॊ यऺण तथा ऩानी प्रदामक ङ्झफरुिा योऩण

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१० - ८०१०३४०४२१०
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७५

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५२२

अन्तय टोर ङ्जिकास सॊ थथा प्रङ्झतमोङ्झगता ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञक्तराई थिाथ्म सम्फन्धी कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

उङ्ङत जातका फाख्रा तथा फॊ गयङ्ट ऩारन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

कृङ्जष औजाय अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

खेरकङ्टद कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्ञचमा कृषक ङ्झफङ्ञत्तम साऺयता कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

दङ्झरत रङ्ञऺत कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७५

मङ्टिा उद्यभ अनङ्टदान ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

थथाङ्झनम करा सॊ थकृङ्झत सॊ यऺण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३०

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४७

२८१४२

घयबाडा( िडा नॊ १०)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०५

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

३११५१

आहारे आरुफोटे जोड्ने फाटो ङ्झनभायण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५००

डाक्टयखोरा डाॉडागाउॉ माङ सडक भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

ङ्जपक्कर फजाय व्मूङ्जटङ्जपकेर्न

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४००

र्ङ्जहद चोक- यत्न चोक-सॊ गभ टोर सडक ङ्झनभाय ण कामय (All Weather Road)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

श्रीजॊ गा चोकदे ङ्ञख ङ्जपक्कर सॊ गभटोर फाटो भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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५०००
१००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

सभािेर्ी टोर ङ्ञथथत फाटो भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

३११५६

जरुिा ऩाङ्झन सॊ यऺण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

३११५९

ङ्झफङ्चयङ खोरा घाट ङ्झनभायण ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

माङ खोरा घाट ङ्झनभायण ।

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.११ - ८०१०३४०४२११
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१८

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८०

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

६

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५२२

अऩाङ्गता बएका ऩङ्चयिायहरुराई कङ्टखङ्टया ऩारन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

आङ्छदिासी जनजाती फॊ गयङ्ट ऩारन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

दङ्झरत भङ्जहराहरुका राङ्झग फाख्रा ऩारन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

सॊ चारन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७०

ङ्जिऩङ्ङ भङ्जहराहरुका राङ्झग फाख्राऩारन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४९

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२५०

३११५१

अङ्झधकायी-आचामय गाउॉ तेञ्जीऩा गाउॉ सडक भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

कायफायीगाउॉ हङ्टॉदै ऩयारे जाने भोटयफाटो थतयोङ्ङती

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

ढङ्टॊ गे सडक भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

तायागोराई फगये टोर सडक भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००

(फाह्रभासे)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

भगयकङ्टिा खानेऩानी िमाङ्की भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२८

भाघे ङ्ञचराउने पेददे ङ्ञख भेिाहाङ्ग जाने भोटयफाटो भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

जेष्ठ नागङ्चयकसम्भान तथा न्मानो कऩडा ङ्जितयण कामयक्रभ

याजथि िृङ्जद्च गनयको राङ्झग टोरटोरभा घङ्टम्ती ङ्झसङ्जिय कामयक्रभ

नमाॉचोक- केयाफायी- भाघेसन्ङ्ट तरे ङ्झबत्री हङ्टॉदै गोदक जोड्ने सडक

भाघे नेऩारगाउॉ हङ्टॉदै केयाफायी जोड्ने सडक भभयत ।

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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४५००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

मरम्फय भागय सडक भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

िैर्ाखे काङ्ञत्तके सडक थतयोङ्ङती (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

ङ्जहभङ्ञर्खय फाट बारङ्टखोऩ जाने भोटयफाटो भभयत ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३५०

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१२ - ८०१०३४०४२१२
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२२

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८०

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन १२ नॊ. िडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय िडा नॊ १२

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

६

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय िडा नॊ १२

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क १२ नॊ. िडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२

भङ्जहराहरुको ऺभता ङ्जिकार्का राङ्झग उद्चघोषण ताङ्झरभ कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

र्ङ्टसार्न सॊ थथागत सेिा प्रिाह तथा ऺभता ङ्जिकासका

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

कयदातराई कय सम्फङ्ञन्ध अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण ताङ्झरभ

अनङ्टदान

६३

उङ्ङत फीउफोका ङ्जितयण कामयक्रभ १२ नॊ. िडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७०

कागङ्झत ङ्जिरुिा ङ्जितयण कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

जेष्ठ नागयीक न्मानो कऩडा ङ्जितयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

६५

प्रत्मेक टोरभा कङ्ञम्तभा एउटा डथफीन ङ्झफतयण कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

भाछाब ङ्टया ङ्जितयण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४५

कामायक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२१

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४०

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय १२ नॊ. िडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४९

२८१४२

घयबाडा

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०६

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

३११५१

ङ्झतनघये गोऩारे खङ्टन्िक
ङ्ट े रक्ष्भीऩङ्टय सडक भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्झतनघये ङ्ञर्िभङ्ञन्दय ताभाङ्ग गाॉउ फाटो भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ऩाङ्झथबया आ.ङ्जि सॊ गभटोर सङ्टन्दयिङ्ञथत सडक भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

भेङ्ञच याजभागय सङ्जहद चोक ङ्चयङ्ग योड सडक भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१८०

२२५२२

१००

ङ्झफऩङ्ङ आङ्छदिासी जनजाती ऩङ्चयिायराई फॉगयङ्ट ङ्झफतयण

ङ्जिऩङ्ङ भङ्जहरा तथा फारिाङ्झरकाराई फाख्रा ङ्झफतयण

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

माङखोरा - ङ्जऩङडाॉडा - घङ्टभाउने - भङ्झरभ - सेतीदिॉ टोर-

३११५६
३११५९

जम्भा

ऩङ्चयितयन टोर - च ङ्टच्चेढङ्टङ्गगा- तीनघये सडक (All Weather Road)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४५००

रम्फायीगाॉउ हङ्टॉदै गैयीगाॉउ डाडागाॉउ ऩधे यागैह्रा चौफन्धी चोक सडक भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१७०

ङ्झसम्टे डाॉडा ऩिकन्म आ.ङ्जि ङ्ञचउयीफोटे ङ्झफङ्चयङ्ग घाट सडक भभयत

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१२०

अङ्ञम्रसे खानेऩानी आमोजना थिच्छ ङ्जऩउने ऩानी धाया

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ङ्झनभायण २५ घय धङ्टयीराई

अनङ्टदान

२००

ङ्झछतेन भाने िडा नॊ १२ भभयत सॊ बाय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१३ - ८०१०३४०४२१३
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

९

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१९

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

८०

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई मोजना सम्फङ्ञन्ध ताङ्झरभ मोजना ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

अऩाङ्ग रङ्ञऺत आमआजयन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३०

आङ्छदिासी जनजाती आम आजयन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

उङ्ङत जातको भकै ङ्झफउङ्जिजन ितयण कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५५

जेष्ठ नागङ्चयक सम्भान कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

दङ्झरत रङ्ञऺत आमआजयन कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

फारिाङ्झरका र्ैङ्ञऺक साभाग्री ङ्जितयण कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

भङ्जहरा रङ्ञऺत आमआजयन तथा असर फङ्टहायी सम्भान कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय िडा १३

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३५

२८१४२

घयबाडा िडा नॊ १३

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

९४

टोर ङ्जिकास सङ्झभङ्झतराई याजथि सम्फङ्ञन्ध सचेतना ताङ्झरभ मोजना

२२५२२

२८९११
३११२३
३११५१

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद
बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

अनङ्टदान

१५०

ज्मोती भा.ङ्जि.पङ्झनच
य य ङ्झनभायण तथा भभयत मोजना ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्जकयण टोर बञ्जमङ्ग दे ङ्ञख भाङ्झथल्रो खङ्टिक
ङ्ट े हङ्टॉदै सङ्ट.न.ऩा.

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

१२ जोड्ने सडक थतयोङ्ङती मोजना

अनङ्टदान

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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२५०

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

३११५६

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

१००

टाङङ्जटङ्ग दे ङ्ञख गेिाटाय हङ्टदै खानीबञ्जाङ्ग सम्भ सडक भभयत मोजना

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

दङ्टग्ध केन्ि दे ङ्ञख ङ्झसरुऩाखा आरुफोटे खानीबञ्जमङ्ग हङ्टदै योङ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

२ जोड्ने सडक भभयत तथा थतयोङ्ङती मोजना

अनङ्टदान

ऩोखयी दे ङ्ञख डक्टय गाउ हङ्टदै योङ १ जोड्ने फाह्रभासे सडक मोजना

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

कोल्फोटे खानेऩानी भभयत मोजना

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

भारफासे ङ्जऩऩर डाॉडा खा.ऩा.ऩाईऩ खङ्चयद मोजना ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

३५०
४०००

सूमोदम नगयऩाङ्झरकािडा नॊ.१४ - ८०१०३४०४२१४
२११३४

कभयचायीको फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२४

२११४१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२०

२२१११

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२

२२११२

सॊ चाय भहसङ्टर

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१०

२२२११

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२१२

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२१३

सिायी साधन भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

२२२२१

भेङ्ञर्नयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा सिारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२३११

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७०

२२३१३

ऩङ्टथतक तथा साभग्री खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५

२२३१४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२३१५

ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकार्न खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१२

२२३१९

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

७

२२४१४

सयसपाईसेिा र्ङ्टल्क

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३

२२५१२
२२५२२

टोर ङ्जिकास सङ्झभङ्झतराई याजथि सम्फङ्ञन्ध सचेतना ताङ्झरभ मोजना
।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

अऩाङ्ग रङ्ञऺत आमआजयन कामयक्रभ ।

५०

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

आङ्छदिासी जनजाती आम आजयन कामयक्रभ मोजना ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

गाईऩारन कामयक्रभ मोजना ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४००

जेष्ठ नागङ्चयक सम्भान कामयक्रभ ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

दङ्झरत रङ्ञऺत आमआजयन कामयक्रभ मोजना ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०

फॊ गयङ्ट ऩारनका राङ्झग फॊ गयङ्ट ऩाठा ङ्जितयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७५

फारफाङ्झरका रङ्ञऺत फार क्रि गठन तथा िार अङ्झधकाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

सचेतना कामयक्रभ ।

अनङ्टदान

भङ्जहरा रङ्ञऺत आमआजयन तथा असर फङ्टहायी सम्भान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

कामयक्रभ मोजना ।

अनङ्टदान

२२६११

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

२२६१२

भ्रभण खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३५

२२७११

ङ्जिङ्जिध खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

५४

२८९११

बैऩयी आउने चारङ्ट खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

३१११२

ङ्झसॊहफाङ्जहनी दे ङ्जिथथान साियजङ्झनक बिन ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

३११५१

कटङ्ट िार बञ्ज्माङ्ग ङ्झसम्रे कटङ्ट सेफजाय दे ङ्ञख च ङ्टम्िाङ्ग सडक भभयत
मोजना

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१००
१००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

फतासेबञ्ज्माङ्ग-हेल्थ ऩोष्ट-ङ्ञजङ्झॉ भखाद-ब ङ्टतेनी-घट्टाफजाय सडक(तेश्रो-

जम्भा

चयण)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

घट्टाफजाय सडक (दोश्रो चयण) क्रभागत

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३०००

फदङ्टय भङ्ञन्दय टोरको ङ्ञर्िरम भङ्ञन्दय जाने सडक ग्रबेर तथा

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ऩक्की नारी ङ्झनभायण मोजना ।

अनङ्टदान

२००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

मोजना

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२७५

र्ायादा आ.ङ्जि. च ङ्टम्िाङ्गको ककयट ऩाता खङ्चयद मोजना ।

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

फतासे बञ्ज्माङ्ग - हेल्थ ऩोष्ट - ङ्ञजॉङ्झभखाद - ब ङ्टतेनी -

३११५३
३११६१

ङ्झसम्रे साहाकारे टोरको जैङ्झसटाय फथतीको राङ्झग सौमयफङ्ञत्त जडान
मोजना

िडा कामायमरको सबा हरभा टाईर ङ्झसङ्झरङ्ग य ये ङ्झरङ्ग ङ्झनभायण

सूमोदम नगयऩाङ्झरका - ङ्ञर्ऺा - ८०१०३४०४३०१
२११३५
२२३१३
२२४१३
२२५१२
२२५२२

ङ्ञर्ऺा-सहमोगी कामयकताय य ङ्जिद्यारम कभयचायीको राङ्झग प्रोत्साहन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१८०७

ऩङ्टङ्ञथतका)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्ञर्ऺा-ङ्जिद्यारमहयभा खेरकङ्टद साभाग्री ङ्जितयण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

खेरकङ्टद-खेर ङ्ञर्ऺक सेिा कयाय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२७०

सॊ चारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्ञर्ऺा- ङ्ञर्ऺक ताङ्झरभ सिारन (ङ्जिद्यारमहरु/िार ङ्ञर्ऺक)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

अन्तय ङ्जिद्यारम गङ्ञणत प्रङ्झतथऩधाय प्रङ्झतमोङ्झगता

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

आधायबूत तह कऺा ५ ऩयीऺा सॊ चारन व्मिथथाऩन ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

आधायबूत तह ऩयीऺा कऺा ८ सॊ चारन ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

अङ्झबबािक य ङ्जिद्याथॉ सम्भान कामयक्रभ सिारन ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

एक िडा एक थभाट ङ्जिद्यारम कामायक्रभको छनौट य कामायक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

९००

खेरकङ्टद- अन्तयाङ्जष्डम कयाते प्रङ्झतमोङ्झतता सॊ चारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

खेरकङ्टद- नगयथतयीम अन्म खेरकङ्टद

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

खेरकङ्टद -नगयथतयीम खेरकङ्टद सॊ चारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

खेरकङ्टद- नगयथतयीम पङ्टटफर कामायक्रभ( अन्तय ङ्जिद्यारम थतयीम)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

खेरकङ्टद-अन्तयङ्जिद्यारम एथरेङ्जटक्स प्रङ्झतमोङ्झगता

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

नगय ऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्जिद्यारम थतयीम ङ्जिऻान प्रदर्यनी

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

८००

नगय ङ्ञर्ऺा सङ्झभङ्झत फैठक व्मिथथाऩन खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१२०

प्रङ्झतबा ऩङ्जहचान कामयक्रभ सिारन ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

प्रधानाध्माऩकहरुको फैठक सॊ चारन (चौभाङ्झसक)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

ङ्जक्रमाकरऩ सॊ चारन )

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

भेमय कऩ पटफर प्रङ्झतमोङ्झगता

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१६००

भेमय कोष (सफै तहका उत्कृष्ट ङ्जिद्याथॉहरुराई अध्ममन प्रोत्साहन कामयक्रभ)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

बत्ता

ङ्ञर्ऺा- गङ्ञणतसॊ ग खे रौ गङ्ञणङ्झतम धायणा फसाऔ (ङ्जिद्यारमभा अभ्मास

भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमहरुभा नेऩार थकाउटको थथाऩना ताङ्झरभ

उत्कृष्ट प्र.अ., ङ्ञर्ऺक, ङ्जि.व्म.स. अध्मऺ, ङ्ञर्.अ.सॊ घ अध्मऺ,

फाह्र भङ्जहना फाह्र कामयक्रभ (ङ्जिद्यारम थतयीम अङ्झतङ्चयक्त

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

िार ङ्छदिर् तथा ङ्ञर्ऺा ङ्छदिर् कामयक्रभ सॊ चारन ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

ङ्जिद्यारम ङ्झनमङ्झभत एिॊ सघन अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५०

ङ्जिद्यारम ङ्जिद्याथॉ ऩङ्चयषद् गठन गनय ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

ङ्जिङ्झबङ्ङ खेर प्रङ्ञर्ऺण कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्ञर्ऺा - र्ैङ्ञऺक क्मरेण्डय ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५०

ङ्ञर्ऺा- ङ्ञर्ऺक छनौट ऩयीऺा तथा अन्म ऩयीऺा सॊ चारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

सॊ ङ्जिधान ङ्छदिर्को अिसयभा म्मायाथङ्टन दौड आमोजना

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

ऩत्र

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

थथाङ्झनम ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टथतक ङ्जिकास य प्रकार्न

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२५००

MGML कऺा सॊ चारनराई प्रोत्साहन य प्रियद्चन गनय ।

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

ङ्ञर्ऺा- आिश्मकताको आधायभा छात्रिास ङ्झनभायण सहमोग

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२५००

कामायक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

३११२२

ङ्ञर्ऺा- थऩ ङ्जिद्यारमहरुभा ङ्जिद्यङ्टतीम हाङ्ञजङ्चय व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

३११५९

उत्तये खेर भैदान रक्ष्भीऩङ्टय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

एक िडा एक खेरभैदान कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

ङ्जक्रकेट खेर भैदान-कजेनी प्रदे र् सयकायङ्झसत साझेदायीभा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

खेरकङ्टद - यङ्झभते खेर भैदान िडा नॊ २

प्रदे र् नॊफय १ - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

खेरकङ्टद- डङ्टडेगैढा खेर भैदान -कन्माभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५००

पेदीखोरा खेरभैदान ङ्झनभायण सङ्टनऩा १

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

सॊ यऺणका राङ्झग ताय जारी व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५००

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुभा फाथकेटिर खेर भैदान कङ्टनै दङ्टई

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२०००

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमभा ऩढाउने ङ्जिद्याथॉहरुको अङ्झबबािक ऩङ्चयचम

२५३११

ङ्जिऻान प्रदर्यनी तमायीको ङ्झनङ्ञम्त साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमराई सॊ चारन

ङ्ञर्ऺा -ङ्जिद्यारमभा अध्ममनयत छात्रछात्राहरुका राङ्झग
ऩङ्टणक
य ाङ्झरन ङ्जिद्यारम अनङ्टदान
२७२११

ङ्ञर्ऺा- कयपोक ङ्जिद्याभङ्ञन्दयफहङ्टभङ्ञङ्ट ख क्माम्ऩसभा छात्रछात्राहरुका राङ्झग
र्ैङ्ञऺक र्ङ्टरकिाऩत छात्राफृङ्झत्र अनङ्टदान (फङ्टहायी छात्रिृङ्झत्र कामायक्रभ)

सफै तहको उत्कृष्ठ ङ्जिद्याङ्झथर
य ाई अध्ममन प्रोत्सहान

ङ्ञर्ऺा- साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरुकि भभयत सॊ बाय तथा

सूमोदम नगयऩाङ्झरका -थिाथ्म - ८०१०३४०४३०२
२११३५
२२३१५

२२४१३
२२५२२

भङ्जहरा थिाथ्म थिमॊ सेङ्जिकाहरुराइ प्रोत्साहन िाऩत फाङ्जषक
य मातामात
खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५२८

HMIS Tools, recording reporting tools,अन्म

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

पायाभ/पयम्माट छऩाई तथा ङ्जितयण

अनङ्टदान

५००

थिाथ्म सॊ थथाभा OPD ticket (Auto carbon) छऩाई

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४५०

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५५५

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

सभारफङ्टङ/गोखे /रक्ष्भीऩङ्टय थिाथ्म चौकीभा ल्माि
सॊ चारनको राङ्झग कभयचायी तरि बत्ता व्मिथथाऩन
"भ भात्र होइन, भेयो नानीराई ऩङ्झन थिथथ फनाउॉ छङ्ट" कामयक्रभ: िङ्झथङ
य
से ण्टयभा ४ ANC जाॉच य सङ्टत्केयी गयाएिाऩत ऩाङ्झरका थतयफाट थिाथ्म
सॊ थथाभा प्रसङ्टङ्झत गयाउन प्रोत्साहन सभेत

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

Covid-19 भहाभायी योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग क्िाये ण्टाइन
व्मिथथाऩन (भभयत सॊ बाय, ऩूिायधाय,औषधी खयीद, थिाथ्म साभाग्री
रगामत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

उत्कृष्ट भङ्जहरा थिाथ्म थिमॊसेङ्जिकाहरुराई सम्भान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४०

गिायिती भङ्जहरा राई calcium ङ्जितयण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५००

दन्त ङ्ञचङ्जकत्सा सेिा सिारन- ङ्जपक्कर प्राथङ्झभक थिाथ्म केन्ि

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

९००

नगय थिाथ्म र्ाखा सॊ चारन /व्मिथथाऩन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय ऩङ्टयानो थिाथ्म बिनको भभयत सॊ बाय तथा
थथामी क्िाये ण्टाइन व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

मोग साधना सम्फन्धी कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००
१५०

ङ्जिङ्झबङ्ङ सने, नसने तथा भङ्जहनाफायी सयसपाई सम्फङ्ञन्ध

२५३१२
२७२१३

ङ्झफध्मारम थिाथ्म ङ्ञर्ऺा सॊ चारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

थिाथ्म सॊ थथा भाङ्झसक/िाङ्जषक
य सभीऺा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

थिाथ्म सॊ थथा/प्रसङ्टङ्झत कऺभा फैकल्ऩीक उजाय व्मिथथाऩन तथा सङ्टदृढीकयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

थिाथ्म सॊ थथाहरुको सङ्टदृढीकयण तथा व्मिथथाऩन खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

६००

थिाथ्म थिमॊसेङ्जिका ऩङ्चयचारन तथा व्मिथथाऩन खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

थिाथ्म सॊ थथाभा पोहोय भैरा ब्मफथथाऩन अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

थिाथ्म सॊ थथाहरुराई कामायरम सिारन/व्मिथथाऩन खचय अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

६००

Birth Defect कामयक्रभका राङ्झग Folic Acid खङ्चयद

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

भेची आमङ्टिेद औषधारम - औषधी खङ्चयद

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

६००

थिाथ्म सॊ थथाभा ङ्झन:सङ्टल्क औषङ्झध (३५ य ५८), सङ्ञजक
य र साभग्री(औजाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

उऩकयण cotton, bandage आङ्छद) खङ्चयद/ङ्जितयण प्राथङ्झभक थिाथ्म

अनङ्टदान

१०००

ये ङ्झडमोग्राङ्जप तरि बत्ता

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१९००

थिाथ्म सॊ थथा प्रसङ्टतीसेिाफाट ङ्झनङ्ञथकएका सार नार

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

व्मिथथाऩनका राङ्झग placenta pit ङ्झनभायण

अनङ्टदान

ऩिकभय ङ्ञचङ्जकत्सा कऺभा िस ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

केन्ि/थिाथ्म चौकी/सहयी थिाथ्म केन्ि सङ्टङ्झरढीकयण ङ्जक्रमाकराऩ

३११२२
३११५८
३११५९

१०००

ङ्जपक्कर थिाथ्म केन्िभा Digital X-ray Machine खङ्चयद तथा

ङ्जपक्कर थिाथ्म केन्िभा आकङ्ञथभक सेिा कऺ थथाऩना

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

भेची आमङ्टिेद औषधारम - अन्तयॊ ग सेिा व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००
३००
१५००
१००

सूमोदम नगयऩाङ्झरका - कृङ्जष - ८०१०३४०४३०३
२२१११

ऩर्ङ्ट सेिा र्ाखा ऩानी ङ्जिजङ्टरी भहर्ङ्टर

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२

२२११२

कृङ्जष र्ाखा सॊ चाय भहर्ङ्टर

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

ऩर्ङ्ट सेिा र्ाखा- सॊ चाय खचय

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२५

कृङ्जष र्ाखाको राङ्झग सिायी इन्धन

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३६

ऩर्ङ्ट सेिा र्ाखाकोराङ्झग सिायी इन्धन

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४०

कृङ्जष र्ाखाको राङ्झग सिायी साधन भभयत

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

ऩर्ङ्ट सेिा र्ाखा सिायी भभयत खचय

सॊ घीम सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५

कृङ्जष र्ाखा कामायरम सिारन खचय

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

४५

ऩर्ङ्ट सेिा र्ाखा कामायरम सिारन खचय

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

२०

२२२१२
२२२१३
२२३११
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

२२५१२

२२५२२

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

अजम्फये मङ्टिा कल्ि - साभङ्टङ्जहक तयकायी खेती

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

डेयी उद्यभहरुको व्मिथथाऩन ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

दङ्टग्ध उत्ऩादन सहकायी सॊ थथाहरुराई दङ्टधजन्म उत्ऩादनको

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ङ्जिङ्जिङ्झधकयण सम्फङ्ञन्ध ताङ्झरभ

अनङ्टदान

५००

भङ्जहरा उद्यभी रङ्ञऺत उद्यभ प्रिद्चयन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

भौयीऩारन ताङ्झरभ तथा घायभा अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्जिसाङ्छद व्मिथथाऩन ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

सहकायी ताङ्झरभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

ङ्झसताके/कन्मा च्माउ खेती ताङ्झरभ तथा ङ्जिउ ङ्जितयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५००

थथानीम ऩर्ङ्टसेिाकभॉसॉग अन्तयङ्जक्रमा कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

आकङ्ञथभक ऩर्ङ्टऩॊङ्ञऺ योग ङ्झनमन्त्रण उऩचाय तथा खोऩ सेिा सॊ चारन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

४०

उद्यभ प्रिद्चयन तथा उत्ऩादन फृङ्जद्चका कृमाकराऩभा
मङ्टिािगयको ऩङ्चयचारन तथा प्रोत्साहन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

कामयक्रभ)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०००

उिा उद्यभीराई उत्ऩादन ऺेत्रभा प्रोत्साहन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४००

उद्यभ ङ्जिकास कोष (उद्यभर्ीरता सृजना सम्फन्धी

एक िडाभा एक असर अभ्मासभा ङ्ञचमा प्रर्ोधन कायखाना
उद्योग - सहकायी सॊ थथा तथा कृषक सभूहराई व्माज
अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

कृषक अिरोकन भ्रभण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

कृङ्जष च ङ्टन ढङ्ट िानी तथा भाटो ऩयीऺण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

कृङ्जष त्माॊक प्रकार्न एिॊ कृषक ऩङ्चयचमऩत्र कामायन्िमन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

कृङ्जष ऩकेट खेती ङ्जिकास कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

खाध्म तथा यै थाने फारी प्रिद्चयन कामयक्रभ - ङ्जिउ ङ्जिजन ङ्जितयण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

ङ्ञचमा ङ्छदिर् भनाउने

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

ङ्ञचमा सम्फन्धी ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

थङ्टनेरो योग ङ्झनमन्त्रण तथा प्रदर्यन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

नगय थतयीम ङ्जिङ्ञत्तम साऺयता कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

आिश्मक साभाग्री तथा तयर नाइिोजन खङ्चयदभा अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४००

भाछा ब ङ्टया ङ्जितयण ५०% अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

भानि तथा ऩर्ङ्टभा हङ्टने ये ङ्जिज योग ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग ये ङ्जिज खोऩ सेिा

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

ये न्िो िाउट भाछाऩारन (िडा नॊ १) को राङ्झग सम्बाव्मता

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

अध्ममन एिॊ साझेदायी कामयक्रभ

अनङ्टदान

रागत साझेदायीभा उत्कृष्ठ सहकायी उद्योग व्मिसाम

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

अिरोकन भ्रभण

अनङ्टदान

२५०

रोकर कङ्टखङ्टया प्रिद्चयन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००

िेसाय प्रिद्चयन कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

सहकायी ङ्छदिर् भनाउने

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

ङ्झनङ्ञज ऺेत्रका ऩर्ङ्ट प्राङ्जिङ्झधकहरुराई कृङ्झतभ गबायधानका राङ्झग
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४००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

ॉ ी
सहकायी ऩसर थथाऩना, व्माज अनङ्टदान तथा िीउऩङ्टज

जम्भा

अनङ्टदान (एक िडा एक सहकायी ऩसर)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

सहकायी सॊ थथाको अनङ्टगभन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५०

सहकायी सॊ थथाको ङ्झनमभन दताय खाये जी एङ्जककयण सम्फन्धी कामय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

२२६११

ऩर्ङ्ट सेिा र्ाखाको राङ्झग भ्रभण खचय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

२७२१३

ङ्झनर्ङ्टल्क औषधी ङ्जितयण तथा ङ्झडथऩेन्सयी सिारन (ऩर्ङ्टसेिा)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४००

ङ्झनर्ङ्टल्क ङ्जितयणका राङ्झग औषङ्झध खङ्चयद (कृङ्जष)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००

कृङ्जष प्रङ्जिङ्झध तथा माङ्ञन्त्रकयणका राङ्झग उऩकयण खङ्चयदभा ५०% अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२०००

खोऩ सॊ यऺण तथा बण्डायणका राङ्झग ये ङ्जिजेयेटय खयीद

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

गाइऩारक कृषकराई काउम्माट, ङ्झभङ्ञल्कङ भेर्ीन,ङ्झभल्क एनाराइजय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

३११२२

अनङ्टदान

२०००

सयकायसॉगको साझेदायीभा ताङ्झरभ कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

६०००

गोठ सङ्टधाय कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

८००

गोठे भर सङ्टधाय कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

८००

ऩर्ङ्ट थिाथ्म सेिाका राङ्झग उऩकयण खयीद

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

ङ्झसल्ऩोङ्झरन प्राङ्जष्टक खङ्चयद अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५००

सङ्टऩय नेङ्जऩमय तथा अन्म फहङ्टिषे घाॉस, जै बेच आङ्छद ङ्जहउॉ दे

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

तथा भाटय सङ्जहतको च्माऩकटय ङ्जितयण (५०% अनङ्टदान)

३११३१

कृषकहरुराई उङ्ङत गाई खङ्चयदभा अनङ्टदान एिॊ सॊ घीम

घाॉस एि िषे घाॉसको ङ्जिउ/ङ्जिरुिा ङ्जितयण
३११५९

३५

अनङ्टदान

१०००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

िडा नॊ १३ समऩत्री ङ्जिकास सॊ थथासॉगको सहकामयभा कृङ्जष
उऩजको सॊ करन केन्ि थथाऩना
थथानीम उत्ऩादनको प्रदर्यनी तथा ङ्जिङ्जक्र ङ्जितयण कऺ
(कोर्ेरी घय) ङ्झनभायण - सॊ घीम सयकायसॉगको साझेदायीभा

३११७२

सॊ घीम सयकायसॉगको सहकामयभा फाख्राऩारनको व्मिसाङ्जमक
कामयक्रभ सिारन सम्फन्धी अध्ममन

भङ्जहरा िारिाङ्झरका सभाजकल्माणतथा साभाङ्ञजक सभािेर्ीकयण - ८०१०३४०४३०४
२२३११

भङ्जहरा िारिाङ्झरका तथा सभाज कल्माण र्ाखाको सिारन खचय

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१५०

२२५१२

आङ्छदिासी जनजाती एड्बान्स ढाका फङ्टनाइ ताङ्झरभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

सिारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

एकर भङ्जहराका राङ्झग आमआजयन सीऩ भूरक ताङ्झरभ ३ ङ्छदने

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

जनजाङ्झत सॊ थकृङ्झत प्रङ्ञर्ऺण य साभाग्री खङ्चयद

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

दङ्झरत रोक सेिा तमायी कऺा सिारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

दङ्झरत सयोकाय सम्फन्धी नेतत्ृ ि ङ्जिकास ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२५०

बगत सियङ्ञजत प्रङ्झतष्ठानसॉगको सहकामयभा दङ्झरत रङ्ञऺत सीऩ ङ्जिकास ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००

भङ्जहरा आत्भयऺा सीऩ ताङ्झरभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

भङ्जहरा- आधायबूत ताङ्झरभ ३ ङ्छदने नगयथतय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

भङ्जहरा सङ्झभङ्झत/सॊ थथाका अध्मऺ/सङ्ञचि भाझ चौभाङ्झसभ अन्तयङ्जक्रमा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

भङ्जहरा सभूहहरुको सॊ थथागत ऺभता ङ्जिकास ताङ्झरभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

आङ्छदिासी जनजातीका राङ्झग रोक सेिा तमायी कऺा

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

भङ्जहरा सीऩ ङ्जिकास ताङ्झरभ

जम्भा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

सहकामयभा आमभङ्टरक/सीऩभङ्टरक कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्जिऩङ्ङ आङ्छदिासी जनजाती आमभूरक/सीऩभङ्टरक कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

अन्तयाङ्जष्डम भङ्जहरा ङ्छदिर् भनाउने

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

अन्तयाङ्जष्डम भङ्जहरा ङ्छदिस- सूमोदम आभा घोषणा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

अऩाॊग ऩङ्चयचमऩत्र तथा नाभ दताय यङ्ञजष्टय छऩाई

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

अऩाॊगता सभन्िम सङ्झभङ्झतको िैठक

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

९०

एिॊ यणनीङ्झतक मोजना अध्मािङ्झधक गने

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

आङ्छदिासी जनजाती सॊ थकृङ्झतको उत्थान तथा प्रिद्चयन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२५०

एकर तथा ङ्जिऩङ्ङ भङ्जहराका राङ्झग थिाथ्म ङ्जिभा कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

६००

जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदिा ङ्झभरन केन्ि थथाऩना

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

जेष्ठ नागङ्चयक दे र् दर्यन कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

८००

जेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचमऩत्र य नाभदताय यङ्ञजष्टय छऩाई

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

जेष्ठ नागङ्चयक सॊ यऺण कोष थथाऩना

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

सम्फन्धी ताङ्झरभ कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

दङ्झरतिगय कये साफायी खेती

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

नौभती फाजा व्मिथथाऩन सम्फन्धी कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ऩङ्चयणत/आिद्च गने

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

भङ्जहरा- घये र ङ्ट ङ्जहॊसा ङ्जिरुद्च सचेतना कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

ॉ ी अनङ्टदान
भङ्जहरा रङ्ञऺत उद्यभीहरुकाराङ्झग ङ्जिउऩङ्टज

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

ङ्झनगयानी सभूह गठन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

भङ्जहरा सभूह तथा सॊ थथाहरुको कामयको सभीऺा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५०

व्मिसाम छनौटभा सहङ्ञजकयण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

भङ्जहरा सम्फन्धी ङ्छदिर्ीम कामयक्रभहरु

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

६०

भङ्जहरा थिाथ्म ङ्ञर्ङ्जिय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

भानि िेचङ्जिखन ङ्जिरुद्च सचेतना कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

याङ्जष्डम तथा अन्तयाङ्जष्डम िार ङ्छदिर्

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

रैं ङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्जिरुद्च १६ ङ्छदने अङ्झबमान सिारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

िार क्रि गठन, ऩङ्चयचारन य ङ्झनमभन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

याङ्जष्डम आङ्छदिासी जनजाङ्झत भङ्जहरा भहासॊ घ सूमोदम सॉगको

२२५२२

आङ्छदिासी जनजाती रङ्ञऺत कामयक्रभको िाङ्जषक
य सभीऺा भूल्माॊकन

जेष्ठ नागङ्चयक सम्फङ्ञन्ध ङ्छदिर्हरु (अन्तयाङ्जष्डम जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदिर्,
अल्जाइभसय ङ्छदिर्, जेष्ठ नागङ्चयक प्रङ्झत हङ्टने दङ्टव्मयिहाय ङ्जिरुद्चको
ङ्छदिर्)

दङ्झरत िगयको ऩेर्ा आधङ्टङ्झनकीकयण तथा सीऩ ङ्जिकास

भङ्जहरा कामयक्रभफाट गठीत सङ्झभङ्झतहरुराई सहकायीभा

भङ्जहरा ङ्जिकास कामयक्रभ अन्तयगत सभूह , सङ्झभङ्झत तथा

भङ्जहरा सभूहहरुभा सहबाङ्झगतात्भक रेखाजोखा ङ्जिङ्झधफाट

िारिाङ्झरका भाथी हङ्टने मौन दङ्टव्मयिहाय ङ्जिरुद्च/ रागङ्ट औषध
ङ्जिरुद्च सचेतना कामयक्रभ
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

िारिाङ्झरका रङ्ञऺत अन्म कामयक्रभ (िारभैत्री थथानीम
र्ासन सॉग सम्फङ्ञन्धत कृमाकराऩ)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्जिऩङ्ङ दङ्झरत ऩङ्चयिायका राङ्झग थिाथ्म ङ्जिभा कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२००

सभूह/सङ्झभङ्झत/सॊ थथा अनङ्टगभन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१६००

सूमोदम भङ्जहरा भिसॉगको साझेदायीभा भङ्जहरा ऺभता अङ्झबिृङ्जद्चकामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

व्मथथाऩन

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

९००

हेयचाहका राङ्झग उत्प्रेयणा कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

ङ्झसभान्तकृत िगयका राङ्झग पङ्टसको छानो प्रङ्झतथथाऩन

थिीकृत ऩङ्चयमोजना प्रथतािना अनङ्टसाय आङ्छदिासी जनजाती
रङ्ञऺत कामयक्रभ सिारन
ङ्जहॊसा ङ्जऩडीत भङ्जहराहरुको राङ्झग ऩङ्टनथथायऩना केन्ि सिारन तथा

कणा पउण्डेर्न नेऩार - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३१११२

ङ्जहॊसा ङ्जऩडीत भङ्जहराहरुको राङ्झग ऩङ्टनथथायऩना केन्ि बिन ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

(क्रभागत)

५१३८
६७७
२५००

सूमोदम नगयऩाङ्झरका- अन्म ऩूिायधाय - ८०१०३४०४३०६
२२५२२

र्हीदऩाकय थिाङ्झभत्ि ग्रहण य सॊ चारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

सीभाऺेत्रभा सूचना ऩाटी व्मिथथाऩन (ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय, सीभाना, छङ्ञब्िसे)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५००

१३ नॊ. िडाको िडा कामायम बिन ङ्झनभायण (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

६०००

२ नॊ. िडा कामायरम बिन भयभत तथा हर ङ्झनभायण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

सङ्ट न ऩा ७ (क्रभागत)

जाऩानी दङ्टतािास - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४२०५

िडा नॊ १० को िडा कामायरम बिन ङ्झनभायण कामय (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

६९००

िडा नॊ १२ को िडा कामायरम बिन ङ्झनभायण कामय (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३०००

िडा नॊ ९ को िडा कामायरम बिन ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

७०७५

िारुण मन्त्र (दभकर) खङ्चयद

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

७५००

उऩकयण खङ्चयद सङ्ट न ऩा ७

जाऩानी दङ्टतािास - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१४४०

नगय सडक सञ्जार गङ्टरुमोजना ङ्झनभायण (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

भहत्िऩूण य बौङ्झतक सॊ यचनाको ङ्झनभायणका राङ्झग सम्बाव्मता

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

अध्ममन य डी.ऩी.आय तमायी

अनङ्टदान

ङ्झसङ्जद्चखोरा सयोिय ङ्झनभायणकाराङ्झग िाताियणीम प्रबाि

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

भूल्माॊकन एिॊ ङ्जिथतृत ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतिेदन तमायी

अनङ्टदान

३११३५

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ढर ङ्झनकास गङ्टरुमोजना ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

३११५१

अन्तङ्ट ऩोखयी ऩाङ्जकयङ थथर तथा िाइिास सडक ङ्झनभायण (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३०००

अम्फीटाय ङ्झसरुिानी सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५००

आइतफाये फजाय सडक कारोऩत्रे गने कामय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०००

३१११२

कामायरम ऩङ्चयसयको प्रिेर्द्वाय, ऩाङ्जकयङ, आकार्े ऩानी सॊ करन
रगामतका ङ्झनभायण कामय (क्रभागत)
जाऩाङ्झनज दङ्टतािास - िङ्झथङ
य सेन्टय तथा प्रसङ्टङ्झत गृह ङ्झनभायण

३११२१
३११२२
३११३२

जाऩाङ्झनज दङ्टतािास - िङ्झथङ
य सेन्टय तथा प्रसङ्टङ्झत गृहको राङ्झग

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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५००
२०००
२५००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

उत्तये खेरभैदान सानो श्रीफङ्टङ भेचीखोरा सडक थतयोङ्ङती

जम्भा

(क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४८००

गोखे फजायको सडकभा कारोऩत्रे गने कामय (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३५००

घरे चौताया फौद्च आ.ङ्जि. हङ्टॉदै योङ गा.ऩा. जोड्ने सडक िडा नॊ. ५

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

(क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४३००

धाऩ र्ङ्झनश्चये सडक थतयोङ्ङती

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४०००

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय - आमयघाट सडक ङ्झनभायण िडा नॊ २

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

ऩाल्टाॉगे ङ्झसङ्जद्चखोरा सडक कारोऩत्रे गने कामय (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४५००

ऩाल्टाॉगे ङ्झसङ्जद्चखोरा सडक कारोऩत्रे गने कामय (दोश्रो)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

९०००

क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३१००

ङ्जपक्कर ऩिकन्मा कन्माभ चक्रऩथ ङ्झनभायण पेज ४

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७०००

ङ्जपक्कर ऩान्दाभ ङ्ञजर गोखे भानेबञ्ज्माङ सडक कारोऩत्रे गने कामय (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

८५००

ङ्जपक्कर ऩान्दाभ ङ्ञजर गोखे भानेबञ्ज्माङ सडक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

थकातयोन्रोनती एिॊ कारोऩत्रे गने कामय

अनङ्टदान

१५०००

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१६६६१

दािागोराई य फयफोटे फीच कच्ची सडक कारोऩत्रे गने कामय

ङ्जपक्कर ऩिकन्मा कन्माभ चक्रऩथ ङ्झनभायण (पेज ३

ङ्ट सडक थतयोङ्ङङ्झत कामय सूमोदम नगयऩाङ्झरका िडा ९ य
फयफोटे कट्टे फङ
३

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

३१३९

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५७५

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२५००

सडक िोडय नेऩार - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३५००

भेची याजभागय ङ्जपक्कर थिाथ्म चौकी ङ्झछङ्जऩटाय सडक
कारोऩत्रे गने कामय
सडक िोडय नेऩारसॉगको साझेदायीभा ङ्जिङ्झबङ्ङ सडकहरुको
भभयत सॊ बाय कामय
३११५३

३११५५

३११५६

३११५८
३११५९

याङ्जष्डम प्रर्ायण राइनफाट ङ्जिद्यङ्टत ऩङ्टग्न नसक्ने ऺेत्रभा
ङ्जिद्यङ्टङ्झतकयणका राङ्झग सोराय राइट जडान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्जिद्यङ्टत ङ्जिथताय (काठको ऩोर प्रङ्झतथथाऩन सभेत)

प्रदे र् नॊफय १ - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

सौमय सक फङ्ञत्त (उज्मारो सहय कामयक्रभ)

प्रदे र् नॊफय १ - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०००

कन्माभ पाङ्ञजगाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना रागत साझेदायी सङ्टनऩा ६

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४८८

टाङङ्जटङ खोरा ङ्जऩऩरडाॉडा ङ्झसचाइ मोजना रागत साझेदायी सङ्टनऩा १३

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

साउने ङ्झसॊचाइ मोजना रागत साझेदायी सङ्टनऩा ११

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२७१

खानेऩानी भूहान सॊ यऺण (सीभसाय, खोल्सा, ऩोखयी, कङ्टिा,
धाया)

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५००

खानेऩानी मोजना भभयत सॊ बाय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३०००

ठोट्ने खोरा भङ्टहान हङ्टॉदै ङ्ञजङ्झभयाजा ङ्ञजभीयानी खानेऩानीम आमोजना

प्रदे र् नॊफय १ - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

७५१

ङ्जपक्कर खानेऩानी आमोजना

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२०००

नगयका ङ्जिङ्झबङ्ङ थथानभा साियजङ्झनक र्ौचारम ङ्झनभायण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

४०००

सकसन भेर्ीनद्वाया सॊ कङ्झरत पोहयभैरा व्मिथथाऩनका राङ्झग सकङ्जऩट ङ्झनभायण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

अन्तङ्टडाॉडाभा फगैंचा तथा बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभायण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

ऐङ्झतहाङ्झसक पेन्सोङ गङ्टम्फा ऩाकय ङ्झनभायण

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१०८००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

कन्माभ ऺेत्रको सौंदमॉकयण क्रभागत कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

तीनघये िधर्ारा ङ्झनभायण (क्रभागत)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१३२५

ऩमयटन प्रिद्चयन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

५०००

थथाऩना/ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३५००

राप्चा घाट ङ्झनभायण सङ्टनऩा ४

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

फङ्टद्चऩाकय बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्झनभायण तथा फङ्टद्चभङ्टङ्झतय

िङ्झथङ
य सेण्टय तथा प्रर्ङ्टतीगृह सङ्टनऩा ७ को िार ङ्झनभायण
(गत िषयको जनसहबाङ्झगता यकभ सभेत)
र्ाङ्ञन्तचोक भानेडाॉडा कन्माभ साइक्रीङको राङ्झग रुट
ङ्झनभायण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

२०००

सॊ यऺण सम्फन्धी कामय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२०००

सङ्टन्दयऩानी ऺेत्रको सौंदमॉकयण

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

सूमोदम उद्योग िाणीज्म सॊ घसॉगको सहकामयभा ४ थऩथानभा

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

ङ्जऩकङ्झनक थथर ङ्झनतयभाण था ऩर्ङ्टऩङ्झतनाथ भन्दीय भभयत सॊ बाय कामय

अनङ्टदान

३११६१

कामायरम बिनराई अऩाॊगभैत्री फनाउन िस ङ्जव्रज ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

३१५११

ॉ ीगत खचय
बैऩयी आउने ऩङ्टज

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३६०००

ङ्जिङ्झबङ्ङ मोजनाका राङ्झग सभऩङ्टयक कोष

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२२९६२

प्रदे र् सयकाय - याजथि फाॉडपाॉड - नगद

१००००

साियजङ्झनक बिनहरुको राङ्झग गेट, तायजारी, घेयाफाया तथा
५००
२०००

सूमोदम नगयऩाङ्झरका-प्रिद्चयनात्भक कामय - ८०१०३४०४३०७
२११४१

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको िैठक बत्ता

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२५०

२२२३१

भठ भन्दीय गङ्टम्फा चचय भभयत सॊ बाय तथा यॊ गयोकन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५००

साभाग्री खङ्चयद (ऩाइऩ तथा जथताऩाता)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी कामायरमहरुको भभयत सॊ बायभा सहमोग

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

७००

राङ्झग सेिा कयाय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

नेऩार ये डक्रस सोसाइटी बिन ङ्झनभायण सहमोग

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

उद्योग िाङ्ञणज्म सॊ घसॉगको सहकामयभा व्मिसाम दताय, कय

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

याजश्व सम्फन्धी सचेतना तथा औद्योङ्झगक सचेतना कामयक्रभ

अनङ्टदान

५००

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ताङ्झरभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

एिॊ कृमाकराऩ प्राथङ्झभकता सम्फन्धी कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

सहकायी सॊ थथाहरुको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्च तथा व्मिथथाऩन ताङ्झरभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१५०

थथानीम उत्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्धत खाना ऩङ्चयकाय फनाउने ताङ्झरभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

८ घण्टा काभ गने टोर छनौट य कामयक्रभ सिारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

आभङ्ञथभक कोष थथाऩना

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२५००

ङ्जिऩदफाट ऺङ्झतग्रथत सॊ यचना ऩङ्टनङ्झनभायण कामयका राङ्झग

२२४१३
२२५११
२२५१२

कभयचायी तथा ऩदाङ्झधकायीको ऺभता ङ्जिकास अङ्झबिृङ्जद्चका

दीगो ङ्जिकास रऺ प्राप्ती सूचकका आधायभा फजेट ङ्जिश्लेषण

२२५२२

आइतफाये मङ्टिा क्रि- मङ्टिा ऺभता (करा सॊ थकृङ्झत)
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

आिङ्झधक नगय ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
य ा

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

१०००

एक िडा एक ऩोखयी कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

ऐन ङ्झनमभ कामयङ्जिङ्झध ङ्झनभायण एिॊ कामायन्िमन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

कयदाता रगत व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

कामायन्िमन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

कामायरमको ङ्ञजन्सी तथा थथीय सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

ख्माङ्झतप्राप्त खेराडीराई ऩमयटन दङ्टत फनाउने

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

गङ्चयिी ङ्झनिायण य साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कृमाकराऩ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

सन्दे र्कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

जातजाती धभय सॊ थकृङ्झत सॊ यऺण सॊ िद्चयन सम्फन्धी कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

दातृ एिॊ साझेदाय सॊ थथाहरुसॉगको छरपर एिॊ अन्तयकृमा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

नगय ऺेत्र सङ्टयऺा सम्फन्धी कृमाकराऩ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

साझेदायीभा

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

नगय डकङ्टभेङ्ञण्ि तमायी

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

नगय प्रोपामर ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

११००

नगयऩाङ्झरका प्रङ्जिङ्झधभैत्री सेिा प्रिाहका राङ्झग आिश्मक

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

नभूना ऩङ्चयिाय/टोर/िडा/सहकायी छनौट य प्रोत्साहन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

पाउण्डेर्न

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको अिरोकन भ्रभण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सिारन खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१००

ऩमयटन प्रिद्चयन सम्फन्धी कृमाकराऩ सिारन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२०००

ऩङ्टथतकारम व्मिथथाऩन (ऩङ्टथतक/पङ्झनच
य य/कम्प्मङ्टटय)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

प्रकोऩ व्मिथथाऩन कोष

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२०००

पोहयभैरा व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

बिन ङ्झनभायण भाऩदण्ड तजङ्टभ
य ा य कामायन्िमन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

बाषा करा सॊ थकृती सॊ यऺण सम्फन्धी कृमाकराऩ सिारन गनय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

भभयत सॊ बाय कोष

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

८०००

भानि य िन्मजन्तङ्टको द्वन्द सभाधान गनय िन्मजन्तङ्टको आहाय योऩण कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ताङ्झरभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

भेरङ्झभराऩकतायहरुको राङ्झग ऩङ्चयचम ऩत्र

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०

भेरङ्झभराऩकतायहरुको राङ्झग मातामात खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५०

याजश्व सङ्टधाय मोजना तजङ्टभ
य ा य कामायन्िमन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

कामय सम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारीको
कामायन्िमनका राङ्झग ङ्झनदे ङ्ञर्का तमायी
कामायरमको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी तङ्टजभ
य ङ्ट ा य

जन्भङ्छदनको उऩहाय थिरुऩ1० ङ्जिरुिा उऩहाय तथा ये ङ्झडमो

नगय ङ्ञचनायी - गणेर् यङ्झसक पाउण्डेसन य नगय

व्मिथथाऩन

अनङ्टदान

५०००

नाटक प्रङ्ञर्ऺण तथा नाट्य उत्सि- गणेर् यङ्झसक

भेरङ्झभराऩकताय उत्ऩादन तथा सङ्टङ्ञचकृत एिॊ ऩङ्टनतायजगी
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

ये ड ऩाण्डा सॊ यऺण कामयक्रभ थङ्टम्के

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

ये डीमो कामयक्रभ सिारन खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

६००

कामयक्रभ य नगयऩाङ्झरकाको साझेदायीभा योजगायभङ्टरक कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५०००

रागङ्ट औषध दङ्टव्मयसन ङ्जिरुद्च सचेतना कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

िडा थतयीम भेरङ्झभराऩ केन्ि सिारन खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१५०

िाताियण ङ्जिकास कोष

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

िाताियण सॊ यऺण तथा जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन सम्फन्धी कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

िारुण मन्त्र सिारन तथा व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

ङ्जिङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तत्िहरुको सम्भान कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

ङ्जिषमगत र्ाखा तथा कभयचायीहरुको कामयङ्जिियण तमायी

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

व्मिसाम दताय तथा नङ्जिकयण अङ्झबमान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

सयसपाई, िृऺायोऩण, फगैंचा ङ्झनभायण तथा यॊ गयोकन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

सबा सभायोह ङ्छदिस आङ्छद सिारन खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

सभाज ऩङ्चयचारन - टोर ङ्जिकास सॊ थथा अनङ्टदान (२३०* रु ५०००)

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

११५०

सिायी ऩाङ्जकयङ तथा िाङ्जपक व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

साियजङ्झनक जग्गाको सॊ यऺण, नाऩी, घेयाफाया सम्फन्धी खचय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

७००

कामयक्रभ

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

सङ्टमोदम खाना ऩङ्चयकाय प्रदर्यन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

सूमोदम साभाङ्ञजक ङ्जिकास प्रङ्झतष्ठान कामयक्रभ सिारन अनङ्टदान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

सोङ्झबङ्झनमय नगयऩाङ्झरका ङ्ञचमा उऩहाय ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

थिाभी थिभेश्वयानन्द कङ्टटी सॊ यऺण कामय

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३००

२२५२९

ऩर्ङ्टऩङ्झतनाथको भन्दीयभा ङ्झनमङ्झभत ऩाठऩङ्टजा व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२००

३११२१

नगय प्रहयीको राङ्झग सिायी साधन व्मिथथाऩन

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

२६००

सॊ बाङ्जित आगजनी ङ्जिऩत ऩूित
य मायी- जनतासॉग साझेदायी कामयक्रभ :

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

५०% रागत सहबाङ्झगताभा Fire Extinguisher खयीद

अनङ्टदान

५००

साियजङ्झनक सूचना सिायका राङ्झग ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटी

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

४००

सङ्टर्ासन प्रिद्चयनका राङ्झग CCTV जडान

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

७००

कङ्जप खेती सम्फन्धी कामयक्रभ (भाटो, हािाऩानी, ङ्जिऻ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद

योजगाय सूचना तथा श्रङ्झभक दथता थथाऩना- प्रधानभन्त्री थियोजगाय

सनसाइन मङ्टिा सभाजको साझेदायीभा कन्माभ ऺेत्रको

साना ऩूिायधाय प्रङ्जिङ्झध हथतान्तयण तथा सीऩ ङ्जिकास

साियजङ्झनक जग्गाभा िृऺायोऩण ( एक नेऩारी एक ङ्जिरुिा)

३११२२

३११३१

ऩयाभर्य, िाताियण अनङ्टकङ्टर नसययी थथाऩना)

अनङ्टदान

५००

३११४१

नगयप्रहयीको राङ्झग िोकेटोके रगामतका साभाग्री खङ्चयद

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

१०००

३११५७

जोयऩोखयी सॊ यऺण तथा फगैचा ङ्झनभायण

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

५००

िाताियण सॊ यऺण सम्फन्धी कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - सभाङ्झनकयण अनङ्टदान - नगद अनङ्टदान

३००

टोर ङ्जिकास सॊ थथाको प्रथताि अनङ्टसाय सिारन गङ्चयने ऩूिायधायआमोजना

आन्तङ्चयक स्रोत - आन्तङ्चयक स्रोत - नगद

३११५९

१५००

प्रदे र् सयकायफाट हथतान्तङ्चयतकामयक्रभ - ८०१०३४०४५०२
२२५२२

अऩाॊगता योकथाभ तथा ऩङ्टन: थथाऩना कामयक्रभ

प्रदे र् नॊफय १ - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१३०६

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

३११११

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

थथानीम तहभा रैं ङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनिायणका राङ्झग सॊ यऺण कोष थथाऩना

प्रदे र् नॊफय १ - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१००

ङ्ञचमा ऩयीऺण तथा प्रिद्चयन केन्ि ङ्झनभायण

प्रदे र् नॊफय १ - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१२००००

सॊ घीम सयकायफाट हथतान्तङ्चयतकामयक्रभ (र्सतय अनङ्टदान) - ८०१०३४०४५११
30700106 - रघङ्ट उद्यभ ङ्जिकास कामयक्रभ
२२५२२

अङ्झत गङ्चयफ ऩङ्चयिायहरुको राङ्झग कङ्ञम्तभा १० जनाको राङ्झग

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

हङ्टने गयी साझा सङ्टङ्जिधा केन्िको थथाऩना।

अनङ्टदान

प्रङ्झतष्ऩधायभा छनौट बएका व्मिसाम ङ्जिकास सेिा प्रदामक सॊ थथाहरु

५००

भापयत उद्यभीको थतयोङ्ङङ्झत (आिश्मकता ऩङ्जहचानका आधायभा

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ऩङ्टनतायजगी य एडबान्स सीऩ ङ्जिकास ताङ्झरभ कामयक्रभ)

अनङ्टदान

प्रङ्झतष्ऩधायभा छनौट बएका व्मिसाम ङ्जिकास सेिा प्रदामक सॊ थथाहरु

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

भापयत रघङ्ट उद्यभ ङ्जिकास भोडेरभा नमाॉ रघङ्ट उद्यभी ङ्झसजयना गने

अनङ्टदान

सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्ि य फजाय प्रङ्झतथऩधाय फृङ्जद्च

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

गनयका राङ्झग कङ्ञम्तभा ५ जनाको सभङ्टहभा प्रङ्झफङ्झध हथतान्तयण

अनङ्टदान

१४०

नीङ्झतगत,प्रर्ासङ्झनक तथा ब्मफथथाऩन खचय

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१००

फामोग्मास जडान

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२००

रघङ्ट तथा साना जरङ्झफद्यङ्टत आमोजना फाट ङ्झफद्यङ्टत उत्ऩादन

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४००

सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो (फामोभास) प्रङ्झफङ्झध जडान

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२००

सौमय उजाय प्रङ्झफङ्झध जडान

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

३००

८४०
२८२०

30800104 - याङ्जष्डम ग्राङ्झभण तथा निीकयणीम उजाय कामयक्रभ
२२५२२

31200101 - कृङ्जष ङ्जिकास यणनीङ्झत अनङ्टगभन तथा सभन्िम कामयक्रभ
२२५२२

कृषक दताय व्मिथथाऩन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

३००

कृङ्जष तथा ऩर्ङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध त्माॊक अध्मािङ्झधक कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१००

31200106- प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना
२२५२२

फाख्राको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्ि (ऩकेट)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ङ्जिकास कामयक्रभ सॊ चारन

अनङ्टदान

याङ्जष्डम य थथानीम भहत्िका खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभभा टे िा

१५००

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ऩङ्टमायउने िारी िथतको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्ि

अनङ्टदान

(ऩकेट) ङ्जिकास कामयक्रभ सॊ चारन

२४००

31201102 - याङ्जष्डम परपङ्टर ङ्जिकास कामयक्रभ
२२५२२

नमाॉ फहङ्टउद्ङेश्मीम नसययी थथाऩना

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२००

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४०००

31201106 - कृङ्जष ऩूिायधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जष माङ्ञन्त्रकयण प्रिद्चयन
कामयक्रभ
३१११२

कृङ्जष उऩज सॊ करन/ङ्जिङ्जक्र केन्ि ङ्झनभायण

31201111 - सभङ्टदाम व्मिङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र कामयक्रभ (कृङ्जष)
२२२१२

इन्धन कामायरम तथा अन्म प्रमोजनका राङ्झग (बल्ङ्ट के ङ्झसॊचाई आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१५

२२३११

कामायरम सॊ चारन तथा भसरन्द खचय (ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाई आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

७५

२२५१२

एङ्जककृत िारी तथा जर व्मिथथाऩन कृषक ऩाठर्ारा सॊ चारन

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१६५

घङ्टम्ती ताङ्झरभ (ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाई आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

९०

भौसङ्झभ अन्तयकृमा गोष्ठी

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४५

उत्ऩादन प्रदर्यन (अङ्ङफारी ) (ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाई आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

३०

२२५२२

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

उङ्ङत ङ्झफउ प्रसायण ङ्जकट ङ्झफतयण (अङ्ङफारी )

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४०

आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१०

उङ्ङत ङ्झफउ प्रसायण ङ्जकट ङ्जितयण (तयकायी )

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१०

कामायरम सम्फङ्ञन्ध ङ्झफङ्झफध खचयहरु

उङ्ङत ङ्झफउ प्रसायण ङ्जकट ङ्झफतयण (अङ्ङफारी/ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाई

२२६११

जम्भा

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१०

कृषक ऩाठर्ारा (ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाई आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१३०

कृषकको भागभा आधायीत कामयक्रभ (ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाई आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२००

ढङ्ट िानी कामयक्रभ (फीउ रगामत अन्म साभाग्री )

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२०

तयकायी उत्ऩादन प्रदर्यन

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

३०

फारी कटानी सिे

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४०

ङ्जिजिृङ्जद्च अङ्ङफारी (६ हेक्टय) (ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाई आमोजना)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४०

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

५०

अनङ्टगभन भङ्टल्माङ्कन तथा कामयक्रभ कामायन्िमन भ्रभण
खचय(अनङ्टगभन, भङ्टल्माङ्कन य भ्रभण )
31202011 - ऩर्ङ्ट सेिा ङ्जिबाग

२२४१३

साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक (ऩर्ङ्टसेिा प्रा.)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

३२०

३११३१

Artificial Insemination सम्फन्धी कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१४७

रागत साझेदायीभा गाई प्रिद्चयन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२१३३

खचय

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

७

भसरन्द साभान खङ्चयद (सेिा केन्ि सिारानाथय)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

९०

दताय ङ्झसङ्जिय सिारानाथय सेिा प्रदामक छनौटको राङ्झग

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ङ्जिऻाऩन/सूचना प्रकार्न खचय

अनङ्टदान

ऩङ्टयक दताय ङ्झसङ्जिय (Post Registration Camp) सिारनको

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

राङ्झग सेिा प्रदामक छनौट गनय ङ्जिऻाऩन/सूचना प्रकासन

अनङ्टदान

सिाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइय (सिाय य ऩॉहच
ङ्ट अङ्झबमान सिारान)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१२७

सेिा

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४८४

एभ. आइय. एस. अऩये टय य ङ्जपल्ड सहामक ऩाङ्चयश्रङ्झभक,

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

चाडऩिय खतय तथा ऩोर्ाक खचय

अनङ्टदान

31401011 - याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩत्र तथा ऩङ्ञञ्जकयण ङ्जिबाग
२२११२
२२३११
२२३१५

२२४११
२२४१३

एभ. आइय. एस. अऩये टय य ङ्जपल्ड सहामको राङ्झग सिाय

व्मङ्ञक्तगत घटना दतायका दताय ङ्जकताफ ङ्झडजीटाइयजेर्नका राङ्झग ऩयाभर्य

२५
२५

११३२

(१) आमोजना सम्फन्धी अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभ सिारन (२) दताय

२२५२२

२२६११

ङ्झसङ्जिय सिारन सम्फन्धी अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण/कामयर्ारा/ताङ्झरभ कामयक्रभ

ङ्ट ाइ सम्फन्धी अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभ सिारन।
सिारन (३)गङ्टनासो सङ्टनि
सहबागीहरु:हये क िडाका प्रङ्झतङ्झनधी, थथानीम CSO, थथानीम ङ्झनकामका

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

अन्म

अनङ्टदान

घटना दताय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा दताय ङ्झसङ्जिय सिारन

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

ऩूण य घटना दताय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय दताय ङ्झसङ्जिय ऩश्चात ऩङ्टयक दताय

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ङ्झसङ्जिय (Post Registration Camp) सिारन

अनङ्टदान

एभ. आइय. एस. अऩये टय य ङ्जपल्ड सहामक दे ङ्झनक भ्रभण

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

बत्ता तथा मातामत खचय

अनङ्टदान

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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३७०
१३६७
६१६
१५०

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

२२७११

३११२२

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

थथानीम तहका कभयचायी य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको राङ्झग

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माकन खचय

अनङ्टदान

अन्म ङ्जिङ्जिध खचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups,
NGOs for increased social accountability

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

३१

अन्म ङ्जिङ्जिध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२२

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४२

भेङ्ञर्नयी आजाय तथा पङ्झनच
य य भभयत सम्बाय (सेिा केन्ि
सिारानाथय)

११२

34000011 - भङ्जहरा, िारिाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारम
१) सभाजभा यहे का कङ्टयीङ्झत , कङ्टप्रथा, रै ङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, भानि िेचङ्जिखन तथा

२२५२२

ओसायऩसाय ङ्जिरुद्च सचे तनाभूरक कामयक्रभ तथा अङ्झबमान सॊ चारन 2) भङ्जहरा
ङ्जिकास कामयक्रभद्चाया प्रियङ्छदत भङ्जहरा सहकायी सॊ थथाहरुको सङ्टदृढीकयण एिॊ
थथानीम तहको भङ्जहरा उद्यभी सॊ जार थथाऩनाको राङ्झग सहजीक

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

१००

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारमको कामय ऺेत्र (भङ्जहरा,
फारफाङ्झरका, अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्त , जेष्ठ नागङ्चयक तथा मौङ्झनक तथा रैं ङ्झगक
अल्ऩसॊ ख्मक) का त्माॊक सॊ करन तथा अद्यािङ्झधक गङ्चय भङ्जहरा , फारफाङ्झरका

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारमभा ऩठाउनका राङ्झग

अनङ्टदान

१००

थथानीम तहको रै ङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनिायण कोषभा यकभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१००

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१००

मङ्टिा उद्यभ कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

५००

मङ्टिा क्रफ गठन तथा नभङ्टना मङ्टिा सॊ सद अभ्मास कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१००

मङ्टिा ऩयाभर्य कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१५०

मङ्टिा प्रङ्झतबा ऩङ्जहचान य प्रोत्साहन कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

५०

साभाङ्ञजक जागयण, रुऩान्तयण य सभृङ्जद्चका राङ्झग मङ्टिा

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ऩङ्चयचारन कामयक्रभ

अनङ्टदान

34341011 - याङ्जष्डम खेरकङ्टद ऩङ्चयषद
२२५२२

याष्डऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्झसल्ड प्रङ्झतमोङ्झगता (थथानीम तहथतयीम)
34341012 - याङ्जष्डम मङ्टिा ऩङ्चयषद

२२५२२

२००

35000014 - सफैका राङ्झग ङ्ञर्ऺा - आधायबूत तह
आधायबूत तहका थिीकृत दयिन्दीका ङ्ञर्ऺक, याहत अनङ्टदान
२११११

ङ्ञर्ऺकका राङ्झग तरफ बत्ता अनङ्टदान (ङ्जिर्ेष ङ्ञर्ऺा ऩङ्चयषद

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

अन्तयगतका ङ्ञर्ऺक/कभयचायीहरु सभेत)

अनङ्टदान

१५४४००

35000015 - भाध्मङ्झभक तह
२११११

भाध्मङ्झभक तहका थिीकृत दयिन्दीका ङ्ञर्ऺक, याहत अनङ्टदान

ङ्ञर्ऺक राङ्झग तरफ बत्ता अनङ्टदान (ङ्जिर्ेष ङ्ञर्ऺा ऩङ्चयषद अन्तयगतका
ङ्ञर्ऺक/कभयचायी,प्राङ्जिङ्झधक धायका प्रङ्ञर्ऺक सभेत)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

४३८००

35000801 - ङ्जिद्यारम ऺेत्र ङ्जिकास कामयक्रभ - ङ्ञजल्रा थतय
२२५२२

२५३११

प्रङ्झत ङ्जिद्याथॉ रागतका आधायभा ङ्ञर्ऺण ङ्झसकाइ साभग्री

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

एिभ् कऺा ८ को ऩयीऺा व्मिथथाऩन अनङ्टदान

अनङ्टदान

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका छात्राहरुराई ङ्झनर्ङ्टल्क थमाङ्झनटयी

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

प्माड ब्मिथथाऩन

अनङ्टदान

२६८५

तोङ्जकएका ङ्जिद्याथॉको ङ्छदिा खाजाका राङ्झग ङ्जिद्यारमराई अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

७४४९

प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जिकास सहजकतायहरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ङ्जिद्यारम कभयचायी व्मफथथाऩन अनङ्टदान

अनङ्टदान

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"

146

३०१२

१३६८५

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

ङ्जिद्यारम सिारन तथा व्मिथथाऩन अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

ङ्जिद्यारमभा र्ैङ्ञऺक गङ्टणथतय सङ्टदृढीकयण एिभ्

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

कामयसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन अनङ्टदान

अनङ्टदान

र्ैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता, अनौऩचाङ्चयक तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञर्ऺा

२७२११
३११५९

जम्भा

३९२७
१०६०६

कामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत ङ्जिद्यारम, िैकङ्ञल्ऩक ङ्जिद्यारम, साऺयता य

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ङ्झनयन्तय ङ्ञर्ऺाका कामयक्रभ सभेत)

अनङ्टदान

साियजङ्झनक ङ्जिद्यारमका ङ्जिद्याथॉहरुका राङ्झग ङ्झनर्ङ्टल्क

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ऩाठ्यऩङ्टथतक अनङ्टदान

अनङ्टदान

साियजङ्झनक ङ्जिद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जिद्याथॉहरुका राङ्झग

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

छात्रफृङ्ञत्त (आिासीम तथा गैयआिासीम)

अनङ्टदान

ङ्जिद्यारम बौङ्झतक ऩङ्टिायधाय ङ्झनभायण अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२५१२२

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२०००

१०८२
३३५६
२३७६

36501103 - झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर ऺेत्रगत कामयक्रभ
३११५१

अङ्गाये झो.ऩङ्ट, सूमोदम नगयऩाङ्झरका, ईराभ
37000114 - थिाथ्म ऺेत्र सङ्टधाय कामयक्रभ

२२५२२

थिाथ्म सॊ थथा नबएका िडाहरूभा आधायबूत थिाथ्म सेिा

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

केन्िहरुको सॊ चारन खचय

अनङ्टदान

३०००

37001015 - प्राथङ्झभक थिाथ्म सेिा
२११११

थथानीम तहका थिाथ्म चौकी, प्रा.थिा.के. य अथऩतारहरुभा कामययत
कभयचायीहरुको तरि, भहगी बत्ता, थथानीम बत्ता, ऩोषाक रगामत

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

प्रर्ासङ्झनक खचय सभेत

३१२००

37001101 - ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण
२२५२२

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

आङ्झथक
य ङ्ञथथङ्झत कभजोय यहेका ऩङ्टन्उऩचायभा यहेका ऩी.ङ्झफ.सी.

ङ्झफयाभीहरुराई उऩचाय अिङ्झधबय ऩोषण खचय तथा सम्ऩकय ऩयीऺण

अनङ्टदान

९

उऩचाय केन्िहरुभा आकङ्ञथभक अिथथाभा औसङ्झध एिॊ ल्माफ

साभाग्री ढङ्ट िानी, कामयक्रभका राङ्झग आिश्मक थटे र्नयी, ट्यारी सीट
रगामतका पभय पयभेट पोटोकऩी, कामयक्रभको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन

तथा भङ्टल्माॊकन,थथरगत अनङ्टङ्ञर्ऺण, ऺमयोगका ङ्झफयाभीको चौभाङ्झसक
कोहटय ङ्जिश्लेषण य ई-ङ्जट.ङ्झफ यज

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१८१

ऺमयोगका जोङ्ञखभमङ्टक्त जनसॊ ख्माभा (दूगभ
य िथती, ङ्जऩछङ्झडएको िगय

फसोिास थथर, कामयक्रभ थिाथ्म सॊ थथाफाट टाढा यहेका फथती तथा
थिाथ्म सेिाभा ऩहूच कभ बएका, कायागाय, गङ्टम्फा, थकङ्टर,

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

फृधाश्रभ,ॵद्योङ्झगक ऺेत्र)सकृम ऺमयोग खोजऩडतार कामयक्रभ
प्रमोगर्ाराभा ऺमयोग सॊ क्रभण ङ्झनमन्त्रण (बेङ्ञन्टरेसन,एक्जहथट

१००

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

फ्मान, पङ्झनच
य य,अटोक्रेब, भभयत-सम्बाय तथा ऩङ्चयितयन) सम्फन्धी

अनङ्टदान

ङ्जक्रमाकराऩ

१०

37001103- ऩङ्चयिाय कल्माण कामयक्रभ
२२५२२

भातृ तथा निङ्ञर्र्ङ्ट कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

भातृ तथा निङ्ञर्र्ङ्ट कामयक्रभ अन्तगयत आभा सङ्टयऺा, गबयिती

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

उत्प्रेयणा सेिा, न्मानो झोरा य ङ्झनर्ङ्टल्क गबयऩतन कामयक्रभ

अनङ्टदान

37001104 - एङ्जककृत िार थिाथ्म एिॊ ऩोषण कामयक्रभ
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९२०
१४८०

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

ऩाङ्झरकाथतयभा खोऩ य सयसपाई प्रिद्र्धन कामयक्रभको सङ्झभऺा,

२२५२२

सूक्ष्भमोजना अध्मािङ्झधक य ऩाङ्झरका खोऩ सभन्िम सङ्झभङ्झतको

अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण सभेत ऩाङ्झरका थतयभा २ ङ्छदन, िडा खोऩ सभन्िम

सङ्झभङ्झतको थिाथ्म सॊ थथा, िडा सतयभा अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण १ ङ्छदन तथा

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ऩूणय खोऩ सङ्टङ्झनश्चतताको रागी घयधङ्टयी सय

अनङ्टदान

ऩोषण कामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२६०
१३९५

फाह्य खोऩ केन्ि फाट गङ्टणथतङ्चयम खोऩ सेिा प्रदान गनय खोऩकेन्िभा

ब्मिथथाऩनको राङ्झग पङ्झनच
य य ब्मिथथा, सम्फङ्ञन्धत िडा खोऩ सभन्िम

सङ्झभङ्झत भापयत तमायी एिॊ खङ्चयद, ३००० खोऩ केन्िभा प्रङ्झत खोऩ केन्ि
रु १०००० दयरे, कङ्ञम्तभा टे िर १, कङ्टसॉ १ य सानो फेि १ य हात

सभङ्टदामभा आधाङ्चयत निजात ङ्ञर्र्ङ्ट तथा फार योगको एकीकृत

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

४०

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

व्मिथथाऩन (IMNCI) कामयक्रभ सङ्झभऺा तथा थिाथ्म सॊ थथाहरुभा
onsite coaching

अनङ्टदान

१०५

37001105 - भहाभायी योग ङ्झनमन्त्रण कामयक्रभ
२२५२२

अन्तययाङ्जष्डम थिाथ्म ङ्झनमभािरी २००५ अन्तयगत थथाऩना

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

बएका हेल्थ डेथक हरु सिारन तथा सङ्टदृढीकयण

अनङ्टदान

२७०

औरो तथा काराजाय भाहाभायी हङ्टने ऺेत्रको छनौट गयी ङ्झफषाङ्छद छकयने

(ये थऩोन्सीब थप्रेइङ सभेत), ङ्जकटजन्म योग ङ्झनमन्त्रण कामयक्रभको अनङ्टगभन
एिभ् भूल्माङ्कन तथा ङ्जकटजन्म योग ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग फहङ्टङ्झनकाम

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

अन्तयङ्जक्रमा गने

कोङ्झबड १९ रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ भहाभायीजन्म योगहरुको योकथाभ,

ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनगयानीका राङ्झग सयोकायिारा सॉगको अन्तयङ्जक्रमा
तथा RRT, थिाथ्मकभॉ ऩङ्चयचारन

ऩर्ङ्टऩॊऺी आदीफाट हङ्टने ईन्पङ्टएन्जा, फडय फ्रङ्ट, AMR, ङ्झसङ्जष्टसकोङ्झसस,

टक्सोप्राज्भोङ्झसस आङ्छद ङ्जिङ्झबङ्ङ सरुिायोग सम्फङ्ञन्ध योकथाभ तथा
ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग सचेतना कामयक्रभ

३०

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

५०

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

२०

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१०

भरेङ्चयमा, डें ग,ङ्ट काराजाय, थक्रफ टाइपस आङ्छद ङ्जकटजन्म
योगको डाटा बेङ्चयङ्जपकेर्न
ङ्जिङ्झबङ्ङ सरुिायोग, नसने योग, जङ्टनोङ्जटक, भानङ्झसक थिाथ्म सम्फ

ङ्ञन्ध अन्तयङ्जक्रमा कामयक्रभ तथा ङ्छदिसहरु (Hypertension, Diabetes,

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

COPD, Cancer Days, आत्भहत्मा योकथाभ ङ्छदिस, भानङ्झसक थिाथ्म

अनङ्टदान

ङ्छदिस, अल्जाईभय ङ्छदिस, ये ङ्झफज ङ्छदिस, ङ्जिश्व औरो ङ्छदिस) भनाउने

१२०

37001108 - अथऩतार ङ्झनभायण सङ्टधाय तथा व्मथथाऩन सूचना प्रणारी
२२५२२

ऩाङ्झरका थतयभा थिाथ्म सॊ थथाहरुको भाङ्झसक सूचना सॊ करन,

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

बेङ्चयङ्जपकेर्न एिॊ गङ्टणथतय सङ्टधाय साथै चौभाङ्झसक एिॊ फाङ्जषक
य

अनङ्टदान

सङ्झभऺा

२००

37001109 - याङ्जष्डम थिाथ्म ङ्ञर्ऺा, सङ्टचना तथा सिाय प्रणारी
२२५२२

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

ङ्झफद्यारम थिाथ्म ङ्ञर्ऺा, आभा सभूह तथा थथानीम तहभा

अनङ्टदान

थिाथ्मका राङ्झग साभाङ्ञजक व्मिहाय ऩङ्चयितयन प्रिध्दयन अङ्झबमान

१००

37001115 - उऩचायात्भक सेिा कामयक्रभ
२२३१५
२२५१२

ङ्जियाभीको राङ्झग ओ.ङ्जऩ.ङ्झड.ङ्जटकट (काियन कऩी सङ्जहतको ) छऩाई
थथानीम तह ङ्झबत्रका थिाथ्मकभॉहरु,भ.थिा.थिम.से. का राङ्झग आधायबूत
तथा आकङ्ञथभक सेिा अन्तगयत आॉखा, नाक, कान, घाटी तथा भङ्टख

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

थिाथ्म सम्िङ्ञन्ध प्राथङ्झभक उऩचाय फाये अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण / ताङ्झरभ

"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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६५

८०

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

आधायबूत तथा आकङ्ञथभक सेिाको सङ्टङ्झनश्चततका राङ्झग औषधीको

२२५२२

आऩूङ्झतय य उऩमोग, सम्िङ्ञन्ध कामयक्रभहरुको अनङ्टगभन तथा

भूल्माङकन (अनङ्टगभन भङ्टल्माङ्कन तथा कामयक्रभ कामायन्िमन भ्रभण
खचय)

साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण कामयक्रभ सॊ चारन

अनङ्टदान
नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

थिाथ्म चौकीको न्मङ्टनतभ सेिा भाऩदण्ड कामयन्िमन, सङ्टङ्छिढीकयण

तथा सङ्झभऺा (थिाथ्म चौकीको न्मङ्टनतभ सेिा भाऩदण्ड कामयक्रभको
सङ्झभऺा)

२७२१३

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

आधायबूत तथा आकङ्ञथभक सेिाको राङ्झग औषङ्झध य थिाथ्म सङ्टयऺा
साभग्री (PPE फाहेक) खङ्चयद तथा औषङ्झध रगामतका साभग्रीको

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

२५०

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद
अनङ्टदान

ढङ्ट िानी तथा ङ्चयप्माङ्जकॊग य ङ्जितयण सभेत

७५
१००

१०३०

37001116 - नङ्झसङ
य तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कामयक्रभ
२२५२२

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

याङ्जष्डम भङ्जहरा थिाथ्म थिमॊसेङ्जिका कामयक्रभ (ऩोर्ाक प्रोत्साहन,

मातामात खचय, िाङ्जषक
य सङ्झभऺा गोष्ठी य ङ्छदिस भनाउने खचय सभेत)

अनङ्टदान

२६००

37100101 - योजगाय प्रिद्चयन कामयक्रभ
२२४१३

२२५२२

तरफ तथा सङ्टङ्झफधा- भनोसभाङ्ञजक ऩयाभर्य कताय

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४०५

तरफ तथा सङ्टङ्झफधा -ङ्जिङ्ञत्तम साऺयता सहजकताय क्रामयक्रभ

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४०५

ङ्चयटनॉ थिमॊभ सेिक ऩङ्चयचारन

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४७६

आप्रिासी स्रोत केन्िको कामायरम सॊ चारन/ कभयचायी भ्रभण

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

खचय / ङ्ञर्योबाय खचय

अनङ्टदान

फैदेङ्ञर्क योजगायीभा जान चाहने सम्बाङ्जित काभदायहरुराई

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

गहन अङ्झबभङ्टखीकयण कामयक्रभ

अनङ्टदान

भनोसभाङ्ञजक ऩयाभर्य सॊ चारन खचय

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

२०४

ङ्जिङ्ञत्तम साऺयता क्रामयक्रभ सॊ चारन खचय

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१३६

सभङ्टदाम अङ्झबभङ्टखीकयण

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१५

६८
६

सयोकायिाराहरुसॊ गको अन्तयङ्जक्रमा तथा अङ्झबभङ्टखीकयण कामयक्रभ (
प्रहयी /ऩत्रकाय/थथानीम जनप्रङ्झतङ्झनधी/ सभङ्टदामका अगङ्टिाहरुराई

आप्रािसन को असय तथा प्रबाि / काभदायराई सभाङ्ञजक फङ्जहथकयण

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद

प्रबाि न्मू ङ्झनकयण)

अनङ्टदान

४५

सम्फङ्ञन्धत सयोकायिाराहरुिाट ऩङ्चयमोजना अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माकॊन

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४०

प्राङ्जिङ्झधक सहामकको ऩोसाक

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१०

योजगाय सॊ मोजकको ऩोसाक

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१०

२२३११

योजगाय सेिा केन्िको सॉचारन खचय

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

६४

२२४१३

प्राङ्जिङ्झधक सहामकको तरि

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

३६७

योजगाय सॊ मोजकको तरि

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

४६८

२२५२२

योजगाय सेिा केन्िको सङ्टदृढीकयण

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

१८९

२७१११

ङ्जिऩङ्ङ श्रङ्झभकको ज्मारा (दै ङ्झनक रु. 517 * सॊ ख्मा 100 * ङ्छदन 100)

नेऩार सयकाय - र्सतय अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

५१९२

२२६११

37100102 - प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ
२११२१

सॊ घीम सयकायफाट हथतान्तङ्चयतकामयक्रभ(सभऩङ्टयक अनङ्टदान) - ८०१०३४०४५१३
३११५१

ङ्ट सडक थतयोङ्ङङ्झत कामय सूमोदम नगयऩाङ्झरका िडा नॊ९
फयफोटे कट्टे फङ
य३

नेऩार सयकाय-सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट-नगद अनङ्टदान

प्रदे र् सयकायफाट हथतान्तङ्चयतकामयक्रभ (सभऩङ्टयक अनङ्टदान) - ८०१०३४०४५२३
"सूयोदय नगरपालिकको समृद्धता: प्राङ्गाररक कृ लि, पयाापयाटन र आर्थिक समानता"
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१२०००

नगय ङ्जिकास मोजना
खचय र्ीषयक

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

स्रोत

जम्भा

३१११२

CT Hall at Suryodaya Municipality (नगय सबागृह), सङ्ट.न.ऩा. १०

प्रदे र् नॊ.१ - सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

५०००

३११५१

ङ्जपक्कर ऩिकन्मा कन्माभ चक्रऩथ ङ्झनभायण सङ्ट.न.ऩा. ७,१०,११

प्रदे र् नॊ.१ - सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट - नगद अनङ्टदान

५०००

जम्भा

११९५०००

नगय उऩप्रभङ्टख श्री दङ्टगाय दे िी बट्टयाईरे नगयसबाको ७ औ ॊ नगयसबाको तेश्रो फैठक (ङ्झभङ्झत २०७६/०३/१०) भा प्रथतङ्टत फजेट िक्तव्म
नगय सबाका अध्मऺज्मू,
नेऩारको सॊ ङ्जिधान फभोङ्ञजभ थथानीम तहको ऩङ्टन्सॊ यचना बएऩङ्झछको मस नगयऩा ङ्झरकाको ऩङ्जहरो जनङ्झनिायङ्ञचत थथानीम सयकायको रुऩभा ३ आङ्झथक
य
िषय ऩङ्टया गने क्रभसॉगै आज हाभीरे ऩूिॉ नेऩारको प्रदे र् नॊ .१ को ऐङ्झतहाङ्झसक ऩमयटकीम नगयी सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सातौ नगय सबाभा आगाभी
आ.ि.२०७७।०७८ को फजेट तथा कामयक्रभ प्रथतङ्टत गनय ऩाउॉ दा आपूराई गौयिाङ्ञन्ित ठानेको छङ्ट ।

ङ्ट को याङ्जष्डमता, साियबौङ्झभकता, अखण्डता, याङ्जष्डम थिाधीनता थितन्त्रता एिभ् र्ाङ्ञन्त य सभृङ्जद्चका राङ्झग नेऩारको सॊ घीम
मस ऐङ्झतहाङ्झसक अिथथाभा भङ्टरक
रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र थथाऩना गनय य नेऩारी जनताराई साियबौभ अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ फनाउन ङ्जिङ्झबङ्ङ कारखण्डभा
प्राप्त गनङ्टह
य न
ङ्ट े सम्ऩूण य ऻात–अऻात भहान् सङ्जहदहरुप्रङ्झत बािऩूण य श्रृद्चान्जरी अऩयण गदयछङ्ट ।

नेऩारको इङ्झतहासको राभो कारखण्डभा बएका ङ्जिङ्झबङ्ङ आन्दोरनको परथिरुऩ प्राप्त नेऩारको सॊ ङ्जिधान

बएका आन्दोरनहरुभा साहदत

, याङ्जष्डम मोजनाको आधायऩत्र , प्रदे र्

आिङ्झधक मोज नाको आधाय–ऩत्र, थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन , थथानीम तहको फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा ङ्छदग्दर्दयन , सॊ घीम सयकायको ऺेत्रगत
तथा ङ्जिषमगत मोजना, सॊ घीम सयकाय य प्रदे र् सयकायरे ङ्झरएका नीङ्झतहरु,सॊ घीम सयकाय य प्रदे र् सयकायफाट प्राप्त फजेट ङ्झसङ्झरङ य भागयदर्यनहरुको
ऩारना गयी ने ऩारको सॊ ङ्जिधान फभोङ्ञजभ सॊ घीम रोताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र सॊ थथागत गनय एउटा फङ्झरमो आधायको रुऩभा यहेको थथानीम सयकायराई प्राप्त
अङ्झधकायराई अिसयको रुऩभा प्रमोग गदै आ.फ. २०७७।०७८ का राङ्झग
बई आन्तङ्चयक याजश्व , ङ्जिकास साझेदाय सॊ थथाहरुफाट प्राप्त हङ्टने

सातौ नगय सबाफाट थिीकृत बएका नीङ्झत तथा कामयक्रभभा आधाङ्चयत

यकभ तथा ङ्जित्तीम हथतान्तयणको यकभराई सभािेर् गयी

कृमाकराऩहरुराई सभािेर् गयी फजेट तथा कामयक्रभ तमाय गङ्चयएको छ।

प्राथङ्झभकता प्राप्त

ङ्जिकास ङ्झनभायणका मोजनातपय थथानीम जनताको इच्छा , चाहना य आधायबूत आिश्मकताराई हेदाय प्राप्त हङ्ट न सक्ने स्रोतसॉग तारभेर गनय कङ्छठनाई
बए ऩङ्झन प्राथङ्झभकताको आधायभा प्राप्त स्रोतराई ङ्छदगो ङ्जिकासतपय रगानी गने प्रमास गङ्चयएको छ।
प्रचङ्झरत कानून प्रदत्त अङ्झधकायराई प्रमोग गदै नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र सॊ करन गने कय , दथतङ्टय य सेिा र्ूल्कको दयये ट , छङ्ट ट तथा ङ्झभ न्हा
सम्फन्धी व्मिथथा एिॊ याजश्व प्रर्ासन सम्फन्धी प्रथतािहरु सभािेर् गयी आ .फ. २०७७/७८ का राङ्झग अथय सम्फन्धी प्रथतािराई कामायन्िमन गनय
फनेको ङ्जिधेमक, २०७७ मसै सम्भाङ्झनत सबाभा प्रथतङ्टत गङ्चयएको छ ।
सम्बाव्म थथानीम स्रोत साधनराई फढीबन्दा फढी प्रमोग गदै थथा
नगयिासीहरुको उच्च सम्भान कामभ याख्दै सभृङ्जद्चतपय उन्भङ्टख गयाउने
कामयक्रभभा यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयी

नीमफासीहरुराई सयर , सहज ढॊ गफाट गङ्टणथतयीम सेिा उऩरब्ध गयाउन
एिॊ नगय ङ्जिकासको आधायर्ीरा खडा गने अङ्झबप्रामका साथ मोजना तथा

ङ्झनधायङ्चयत कृमाकराऩका राङ्झग आिश्मक ऩने यकभ

सङ्ञित कोषफाट खचय गने प्रथतािको रुऩभा

ङ्जिङ्झनमोजन

ङ्जिधेमक, २०७७ मसै सबाभा ऩेर् गङ्चयएको छ ।

जनताको सफैबन्दा नङ्ञजकको सयकाय थथानीम तहराई सॊ घीम तथा प्रादे ङ्ञर्क सयकायरे ऩठाउनङ्ट ऩने स्रोत ऩङ्झन आपै कामायन्िमन गने गयी भाङ्झथल्रा
सयकायहरुरे आफ्नै भातहतभा याखेको अनङ्टबू ङ्झत बइयहेको छ । सॊ घीम य प्रदे ङ्ञर्क सयकायफाट हङ्टने स्रोत आपैभा न्मून त छॉ दैछ । हाभीरे हाम्रा
प्रमासफाट उठाउनङ्ट ऩने , सॊ करन गनङ्टऩ
य ने स्रोत ऩङ्झन उङ्ञचत तङ्चयकारे सॊ करन गनय सङ्जकयहेका छै नौं । त्मसभा ऩङ्झन मस आ फ भा ङ्जिश्व व्माऩीरुऩभा

दे खा ऩये को कोयोना बाइयस जथतो भहाभायीरे ङ्जिश्वकै अथय व्मिथथाराई ङ्ञर्ङ्झथर फनाएको अिश्थाभा हाम्रो दे र् तथा नगयऩाङ्झरका ऩङ्झन अछङ्ट तो यहन
सकेको छै न। कयदाताहरुफाट उठ्नङ्टऩने कय याजश्व सभेत उठ्न नसकी नगयरे अऩेऺा गये को याजश्व सॊ करन हङ्टन नसक्दा एिॊ याजश्व फाडपाडफाट
प्राप्त हङ्टनऩने यकभ सभेत प्राप्त हङ्टन नसक्दा नगयरे दीघयकाङ्झरन सोचका साथ अगाडी साये का मोजनाहरु ङ्झनयन्तयरुऩरे सॊ चानरन य सभमभा सम्ऩङ्ङ
गनय सभेत कङ्छठनाई बएको छ ।

मङ्झत हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध , कभयचायी, नगयफासी थथानीम सॊ घ सॊ थथा रगामत

एिॊ ङ्जिकास साझेदायहरुको सकायात्भक

सहबाङ्झगता य सहमोग तथा ङ्जिकास ङ्झनभायण प्रङ्झतको ङ्झनयन्तय रगाि य प्रमासरे मस नगयऩाङ्झरकाको कामय सम्ऩादन थतयभा ङ्छदनप्रङ्झतङ्छदन सङ्टधाय हङ्टॉदै
सभृङ्जद्चतपय उन्भूख हङ्टॉदै गएको अनङ्टबङ्झू त बइयहेको कङ्टया नगय सबाराई अिगत गयाउन चाहान्छङ्ट ।

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको गत आ .ि.को नगय सबाफाट गङ्चयएका ङ्झनणय महरु य नगय ङ्जिकासको राङ्झग थिीकृत गङ्चयएका चारङ्ट आ

.ि.का नीङ्झतगत

व्मिथथा अनङ्टसायका कामयक्रभहरु मस आ .ि.भा कामायन्िमनको चयणभा यहेका छन् । थथानीम सयकायको बूङ्झभका ङ्झनिायह गनङ्टऩ
य ने अिथथाभा
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नगय ङ्जिकास मोजना
नगयऩाङ्झरकाभा यहेको मोजना तजङ्टभ
य ा जनर्ङ्ञक्त स्रोत साधनफाट सभम साऩेऺ रुऩभा फढ्दै
कङ्छठन य जङ्जटर हङ्टने कङ्टया सियङ्जिङ्झततै छ । मद्यङ्जऩ सूमोदम नगयफासीहरुको हक
आ.ि.२०७६/७७ भा गये को उल्रेखङ्झनम कामयको सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण

गएको थथानीम जनआकाॊऺाराई सम्िोधन गनय ङ्झनकै
, ङ्जहत य सूङ्जिधाको राङ्झग मस नगयऩाङ्झरकारे चारङ्ट

एिॊ भहत्िऩूण य उऩरब्धीहरु मस गङ्चयभाभम सम्भा नीत सबा सभऺ प्रथतङ्टत गनय

चाहन्छङ्ट ।


नगयका िडा थतयीम गौयिका १४ िटा फाह्रैभास चल्ने सडक (All Weather Road) को य अन्म सडकहरुको सभेत ५९ ङ्जक.ङ्झभ. सडकको
ङ्जिथतृत ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतिेदन (DPR) सम्ऩङ्ङ बै हार १४ िटा अरिेदय योडको ङ्झनभायण कामय ितङ्ट गङ्झतरे अगाङ्झड फङ्जढयहेको छ ।



प्रर्ासकीम बिनको ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ बै सिै र्ाखा य कभयचायीहरुको व्मिथथाऩनगयी सेिाराई सूचारु गङ्चयएको छ साथै १४ िटै िडाहरुभा
आफ्नै िडा कामायरमफाट नागङ्जकहरुराई िडा कामायरमफाटै सेिा ङ्छदने व्मिथथा ङ्झभराउन

कामायरम बिन नबएका िडाहरुभा कामायरम बिन

ङ्झनभाणय कामय ङ्झनयन्तय रुऩभा अघी िढीयहेको छ ।


नगयऩाङ्झरका तथा िडा कामायरमफाट प्रिाह गङ्चयने सेिाहरुराई प्रङ्जिङ्झधभैत्री फनाईको हङ्टदा सेिाराई ङ्झछटो छङ्चयतो च ङ्टथतदङ्टरुथत रुऩभा प्रिाह गङ्चयदै
आएको छ ।



नगयऩाङ्झरकाको कामायरम व्मिङ्ञथथत य ङ्जिङ्झध सम्भत सॊ चारन गनयको राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे आि

श्मक ऐन कानून कामयङ्जिङ्झध ङ्झनमभािरी तथा

भाऩदण्ड ङ्झनभायण गयी कामायन्िमनभा ल्माएको छ ।


फैं ङ्जकङ्ग प्रणारी भापयत सफैराई साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण गने व्मिथथा बएता ऩङ्झन मस आ फ भा कोयोना बाइसयको भाहाभायीको कायण
जेष्ठ नागङ्चयक तथा अऩाङ्ग हरुको सङ्टङ्झफधाको राङ्झग घय घय भै साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको यकभ ङ्जितयण गङ्चयमो।



ङ्ट ाई गदे भागय दर्यनको रुऩभा ङ्झरनेकामय
नगयका ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा गङ्टनासो चौतायी कामयक्रभ गयी नागङ्चयकहरुको आिश्मकता य गङ्टनासाको सङ्टनि
बएको छ ।




स्रोत नक्सा तमायी बएको, नगय ऩाश्र्ि ङ्ञचत्र, नगय सडक सॊ जार गङ्टरुमोजना कामय अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगक
े ो

छ ।

नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको १४ िटै िडाहरुको जग्गा िगॉकयण तथा भूल्माॊकन कामय सम्ऩङ्ङ गयी सम्ऩती कय य बूभीकयराई व्मिङ्ञथथत गङ्चयएको
छ ।



नगय थतयीम रङ्ञऺत भङ्जहरातपयको कामयक्रभ अन्तयगत ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा थिाथ्म ङ्ञर्ङ्जिय भङ्जहरा सभङ्टहहरुको नेतत्ृ ि ङ्जिकास
सहकायीहरुको यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टभ
य ा कामयक्रभहरु सॊ चारन गङ्चयमो ।



िडाका रङ्ञऺत िगयका आमोजना तथा कामयक्रभ य प्रिदयनात्भक सीऩभूरक

तथा भङ्जहरा

, थियोजगायभूरक, उत्ऩादनभूरक आम आजयनभूरक कामयक्रभहरु

सम्ऩङ्ङ गङ्चय नागङ्चयकहरुको आम आजयन तथा चेतनाभा फृद्ची बएको छ ।


पोहोय भैरा व्मिथथाऩनका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ ठाउॉ भा बएका डङ्ञथिनहरुको व्मिथथाऩन साथै नगयफाट ङ्झनथकाङ्झसत पोहय व्मिथथाऩनको राङ्झग
ङ्जहउदे य िषे पोहयका राङ्झग दङ्टई िटा डङ्ञम्ऩङ साइडको व्मिथथा गङ्चयएको छ ।



सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त कामयक्रभ फभोङ्ञजभ थथानीम ऩूिायधाय ङ्जिकास साझेदायी
यहेको छ ।



ऺेत्रगत तपयका आमोजनाहरु सम्ऩङ्ङ हङ्टने अङ्ञन्तभ चयणभा

प्रदे र् सयकायफाट प्राप्त थथानीम ङ्झनिायचन ऩूिायधाय ङ्जिकास कामयक्रभ अन्तगयतका १२ िटा आमोजनाहरु भध्मे अङ्झधकाॊर् आमोजनाहरु २०७७
असाय भसान्तसम्भा सम्ऩङ्ङ हङ्टने क्रभभा ङ्झनभायण कामय बैयहेको ।



ऩमयटन ऩूिायधाय तपय श्रीअन्तङ्ट टािय अन्तङ्ट ऩोखयी य कन्माभ सौन्दमयकयणको कामय अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगक
े ो य फङ्टद्चऩाकय को कामय ितङ्ट गङ्झतभा
अगाडी फङ्जढयहेको छ ।



२०७६ भॊ ङ्ञर्य १४ गते दे खी १८ गते सम्भ ऩङ्जहरो सूमोदम ऩमयटन भहोत्सि बब्मताकासाथ सम्ऩङ्ङ

गङ्चयमो ।



ऐङ्झतहाङ्झसक धाङ्झभक
य ऩमयटन ऺेत्र ङ्जिकासको ङ्झनम्ती ङ्जपक्कर थथीत पेन्सोङ गङ्टम्फाको टे न्डयको कामय अगाडी फढे को

छ ।



प्रदे र् सयकायको सहकामयभा कन्माभको ङ्जट टे ङ्ञथटङ

तथा प्रभोर्न सेन्टयको ङ्झड ऩी आय बई ङ्झनभाणय कामयको राङ्झग टेन्डय बई सकेको छ।



सडकको ऺेत्राङ्झधकाय कामभ याख्न नगयको सौन्दर्य फढाउन कन्माभदे ङ्ञख ङ्जपक्कर फजायसम्भ सडक अङ्झतक्रभण कामय हटाउने कामय बई सडका
ङ्जिथतायको कामय बइयहेको छ ।




सूमोदम न.ऩा.को याजश्व सङ्टधाय कामयमोजना ङ्झनभायण बइ सकेको छ ।

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य िडाका कभयचायीहरुराई उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत सम्िन्धी ताङ्झरभ अङ्झबभङ्टखीक यण यय
ङ्झनभायण डकभॉ ताङ्झरभ ङ्छदइएको ।
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बूकम्ऩ प्रङ्झतयोधात्भक बिन

नगय ङ्जिकास मोजना


ऩूण य अर्क्त अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त ४ जना, अङ्झत अर्क्त अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त १८ जना, अर्क्त अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञक्त ३ जना य साभान्म
अऩाङ्ग बएका व्मङ्ञक्त १५ जना गयी जम्भा ४० जनाराई अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र य हार सम्भ ४ हजाय ३८ जना जेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचम ऩत्र
ङ्जितयण बएको ।



ङ्ञचमा उत्ऩादन सहकायी सॊ थथाहरुराई नगद अनङ्टदानको कामयक्रभ कम्प्मङ्टटय अनङ्टदान तथा सङ्टऩथ भूल्म ऩसर अनङ्टदानको कामयक्रभ सहकायीहरु
छनौट बई अङ्ञन्तभ चयणभा यहेको छ । सयकायी सॊ थथाकाहरुको राङ्झग

सहकायी व्मिथथा ऩन,सहकायी अङ्झबरेख व्मिथथाऩन ताङ्झरभ प्रदान ,

गयी सहकायीहरुराई च ङ्टथत दङ्टरुथत याख्न अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभनको कामयराई अगाडी िढाईको छ ।


नगय ऺेत्रङ्झबत्रप्रङ्झत ङ्छदन २ राख ङ्झरटय दूध उत्ऩादन ऩङ्टमायउने रऺ ऩङ्टया गने अङ्झबमान अन्तयगत एकर भङ्जहरा ङ्जिऩङ्ङ कृषकहरुराई ७२ िटा
उङ्ङतजातको गाई ङ्जितयण गङ्चयएको छ ।



१४ िटा िडाहरु भध्मे १२ िटा िडाहरुभा आधायबूत थिाथ्म सेिा प्रिाह गने गयी थिाथ्मका बिनहरु ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ बएका छन् य
उक्त थिाथ्म कामायरमहरु भध्मे चायिटा सॊ थथाहरुफाट भङ्जहराहरुको थिाथ्म सेिाराई ध्मानभा याखी फङ्झथङ
य सेिा सूचारु गङ्चयएको छ ।११६
जना ङ्जिऩङ्ङ तथा एकर भङ्जहराहरुको घय ऩङ्चयिायको ३८२ सदथमहरुराइ थिाथ्म ङ्जिभाभा आिद्च गङ्चयएको छ।



नगयरे ङ्झरएको व्मिहाङ्चयक , सभम साऩेऺ , ङ्झसजयनात्भक, यचनात्भक य निीन प्रङ्जिङ्झधभैत्री र्ैङ्ञऺक नीङ्झत य सो अनङ्टसायका कामयक्रभ
ङ्जक्रमाकराऩहरुफाट साभङ्टदा ङ्जमक ङ्जिद्यारमको ङ्ञर्ऺाको गङ्टणथतयभा सङ्टधाय आई र्ैङ्ञऺक ङ्झसकाई उऩरब्धी साथै साभङ्टदामीक ङ्जिद्यारम प्रती
ङ्जिद्याङ्झथहरुको आकषयण फढी र्ैङ्ञऺक गङ्टणथतयभा सङ्टधाय हङ्टॉदै गएको ।



१४ िटै िडा कामायरमहरु , साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यार म य थिाथ्म चौकीहरुभा ङ्झडङ्ञजटर हाङ्ञजयी जडान

गङ्चयएको छ।सङ्टयऺा च ङ्टनौतीराई भध्मेनजय

गदै फजाय तथा नगयऩाङ्झरकाको फाङ्जहयी घेयाभा ङ्झस .ङ्झस.ङ्जट.बी. जडान गङ्चयएको छ बने ङ्जिद्यङ्टतीम रुऩभा डाटा बण्डायका राङ्झग सबयय कम्प्मङ्टटय
जडान गङ्चयएको छ ।


नगयऩाङ्झरकाको कामायरम तथा १४ िाटै िडा कामायरमहरुभा याजश्व सॊ करन , घटना दताय , ङ्ञजन्सी व्मिथथाऩ न तथा रेखा सम्फन्धी कामयहरु
इरङ्ञष्रब भापयत गङ्चयने प्रणारीको ङ्जिथताय गयी ऩायदङ्ञर्त
य ाराई जोड ङ्छदएको ।नगयको सम्ऩूण य सूचना
भोिाइर एऩ , तथा साभाङ्ञजक सॊ जारहरु पेसफङ्टक तथा मूट्यूफभापय

, कामयक्रभ तथा गङ्झतङ्जिङ्झधहरु िेफसाइट ,

त सहज रुऩभा नगयफासीहरुभा ऩङ्टग्ने गयी इन्टयनेट तथा

प्राइबेट

नेटिकयभापयत सम्प्रेषण गने व्मिथथा गङ्चयएको छ ।


मस आथॉक फषयभा

ठे क्का द्चाया िडा थतङ्चयम १६ िटा नगयथतङ्चयम २५ िटा य ङ्झनिायचन ऺेत्र थतङ्चयम २ गङ्चय ४३ य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत द्चाया

िडागत १०० िटा नगयथतङ्चयम ७६ िटा ङ्झनिायचन ऺेत्र थतङ्चयम २७ सङ्जहत

२०३ गङ्चय कङ्टर २४६ िटा मोजनाहरु सॊ चारन बएका छन् बने

प्रधान भॊ त्री थियोजगाय कामयक्रभ अन्तयगत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापयत तीन िटा कामयक्रभ सॊ चारनभा छन् । कङ्टर जम्भा २४९०


ङ्जिश्व व्माऩी रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयसफाट सङ्टयऺीत यहदै थिदे र् तथा ङ्जिदे र्फाट आउनेहरुराई ब्मिङ्ञथथत गनय

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय प्राथङ्झभक

थिाथ्म केन्ि, फौद्चधाभ भा ङ्जि , कयपोक भा ङ्जि , कन्माभ भा ङ्जि गङ्चय चाय थथानभा ३०२ िेडको क्िाये न्टाइनको थथाऩना गयी कामय सॊ चारन
गदै आइयङ्जहएको छ ।


कोयोना बाइयसको भहाभायीफाट प्रबाङ्जित नगयका १४१० घयऩङ्चयिायराइ याहत ङ्जितयण गङ्चयएको छ ।



अङ्जियर िषाय आगरागी ऩङ्जहयो आदी द्चाया ङ्जिऩदभा ऩये का ङ्जिङ्झबङ्ङ िडाका ४१ घय ऩङ्चयिायराइ नगद त्रीऩार जथता ऩाता आदी याहत साभाग्री
ङ्जितयण गङ्चयएको छ ।



नगयका १४ िटै िडाभा २८५ थान ङ्जिधङ्टतऩोर ङ्जितयण गङ्चयएको छ ।

नगय सबाका अध्मऺज्मू,

अफ भ आ.ि.२०७७।०७८ को फजेट तथा कामयक्रभ सम्िन्धभा प्रथताि गङ्चयएका भङ्टख्म–भङ्टख्म कङ्टयाहरुराई प्रथतङ्टत गनय अनङ्टभङ्झत चाहान्छङ्ट ।
आ.ि.२०७७।०७८ को फजेटभा आन्तङ्चयक स्रोततपय फजेटभा कयका दयहरु फढाउने बन्दा ऩङ्झन दामय पयाङ्जकरो गदै कयका केही
साभान्म ऩङ्चयितयन गङ्चयएको छ । मसयी थथानीम रुऩभा आन्तङ्चयक

स्रोतफाट प्राप्त हङ्ट ने याजश्व यकभराई थथानीम नगयफासीको ङ्जहतभा नै खचय गने

ॉ ीगत य प्रिद्र्धनात्भक कामयक्रभभा खचय गने गयी आन्तङ्चयक
गयी नगयथतयीम य िडाथतयीम ऩूज
गङ्चयएको छ ।

दयहरुभा

नगय सबाफाट थिीकृत नीङ्झत तथा कामयक्रभ अनङ्टरुऩ मस नगय ऺेत्रङ्झब

स्रोतको यकभ नगयको ङ्जिकास ङ्झनभायणभा रगानी

त्र यहेका पूस , खय तथा प्राङ्जष्टकको छानो भङ्टनी फथने फाध्म बएका

ऩङ्चयिायहरुको फास जथताऩातारे छाउन जथता ऩाता उऩरब्ध गयाउॉ दै पूस , खय तथा प्राङ्जष्टकको छानोभङ्टक्त नगय फनाउने कामयराई मस आ .ि.भा
ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदने गयी यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । मस ङ्ञर्षयकभा आ.ि.२०७६।०७७ भा ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको यकभभा िृङ्जद्च गङ्चयएकोछ ।
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नगय ङ्जिकास मोजना
नगयको गौयिको रुऩभा यहेका फाहै ्भास चल्ने सडकको फहङ्टिङ्जषम
य क्रभागत रुऩभा सडक ङ्जिथताय थतय उङ्ङङ्झत गदै जाने नीङ्झत अनङ्टरुऩ फाह्रैभा स चल्ने
सडक ३ ङ्जक भी को कामय सम्ऩङ्ङ हङ्टने गयी फजेट ङ्जिनङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
आङ्झथक
य िषय

२०७६।०७७ भा सम्झौता बै कामायन्िमनभा यहेका ङ्झनभायणाधीन सम्ऩङ्ङ हङ्टन फाॉकी बौङ्झतक ऩूिायधायतपयका फहङ्टिङ्जषम
य क्रभगत

आमोजनाहरुराई आ.फ. २०७७।०७८ भा कामायन्िमन गयी सम्ऩङ्ङ गने गयी फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
भङ्जहरा,रङ्ञऺत िगय,आङ्छदिासी जनजाङ्झत,भङ्जहरा रङ्ञऺत िगयको सीऩभूरक आमआजयन कामयक्रभका राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।
नायी ङ्छदिर् तथा सूमोदम आभा घोषणा कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयताका राङ्झग फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
एकर तथा ङ्जिऩङ्ङ भङ्जहराहरुको थिाथ्म ङ्जिभा कामयक्रभको राङ्झग आिश्मक फजेटको व्मिथथा गङ्चयएको छ ।

आ.ि.२०७५।०७६ भा सम्झौता बै फहङ्टिङ्जषम
य क्रभागत घये र ङ्ट ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत भङ्जहराहरुको ऩङ्टन्थथाऩना केन्ि बिन को ङ्झनभायणको कामय मसै िषय
सम्ऩङ्ङबई सॊ चारनभा ल्माउने गयी फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका

६० िषय बन्दा भाङ्झथका जेष्ठ नागङ्चयकहरुको

सम्भानका राङ्झग जेष्ठ नागङ्चयक दे र् दर्यन कामयक्रभ , जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदिा ङ्झभरन केन्ि य जेष्ठ नागङ्चयक सॊ यऺण कोषको राङ्झग फजेट ङ्जिङ्झनमोजन
गङ्चयएको छ ।

ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजातीका बाषा करा सॊ थकृती सॊ यऺणको राङ्झग आिश्मक फजेटको व्मिथथा गङ्चयएको छ ।

दङ्झरत तथा ङ्जिऩङ्ङ घय ऩङ्चयिायका राङ्झग थिाथ्म ङ्जिभा कये सा िायी सङ्टधाय कामयक्रभ ऩयम्ऩयागत ऩेर्ा प्रिद्चन तथा सॊ थकृङ्झत सॊ यऺ णको राङ्झग फजेट
ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।
फारभैत्री थथानीम र्ासन (CFLG) को अिधायणा अनङ्टरुऩ फारभैत्री नगय घोषणा गने कामयक्रभको सङ्टरुिातका राङ्झग कामयक्रभ प्रायम्ब गनय फजेटको
व्मिथथा गङ्चयएको छ।
नगयङ्झबत्र यहेका अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका रगामतका व्मङ्ञक्तहरुको ङ्जिङ्झबङ्ङ कामयक्रभको राङ्झग साझेदाय सॊ थथा करुणा पाउण्डेर्न सॊ गको
कामयक्रभको राङ्झग फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
नगयफाट उत्ऩाङ्छदत ङ्ञचमाराई अन्तयाङ्जष्डम फजायभा ङ्ञचनाउने उद्ङेश्मरे प्रदे र् सयकाय सॊ गको सभन्िमभा नगयऩा ङ्झरकाभा ल्माफ सङ्जहतको ङ्जट टे ङ्ञथटङ्ग
सेन्टयको थथाऩना गने कामय ठे क्का प्रकृमा ऩङ्टया बइसकेको छ ।

नगयको कृङ्जष ऺेत्रको प्रिद्र्धनात्भक ङ्जिकास , कृषकहरुराई सेिा टे िा ऩङ्ट मायउने ५० प्रङ्झतर्त अनङ्टदानभा कृङ्जष औजाय य कृङ्जष माङ्ञन्त्रकीकयण अनङ्टदान
ङ्छदने अनङ्टरुऩ फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चय एको छ। नगय ऺेत्रका मङ्टिा उद्यभीहरुका राङ्झग उद्यभ ङ्जिकास कोष भापयत कामयक्रभहरु सॊ चारन गनय उद्यभ

ङ्जिकास कोषको थथाऩना , ङ्ञचमाको फजायीकयण य गङ्टणथतय प्रिद्र्धनका राङ्झग ङ्जट टे ङ्ञथटङ्ग प्रोग्राभ , कृङ्जषजन्म उऩकयण, ङ्जिषादी जाॉच्ने ल्माफ थथाऩना ,
कृषकहरुराई उङ्ङत गाई खङ्चय दभा अनङ्टदान ङ्छदने कामयक्रभ , गाईको दानाभा गाईऩारक कृषकरे प्रमोग गने उऩकयणभा

५० प्रङ्झतर्त अनङ्टदान ङ्छदने

कामयक्रभको राङ्झग फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।
नगयको ऩमायऩमयटन(Eco-Toruism)को प्रायङ्ञम्बक अध्ममनका साथै ऩमयटन प्रिद्चयन कामयक्रभ का राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।
एक िडा एक ऩोखयी कामयक्रभ, पोहोयभैरा व्मिथथाऩन कामयक्रभ, िाताियण ङ्जिकास कोष, जन्भ ङ्छदनको अिसय

ङ्जिरुिा उऩहाय साियजङ्झनक जग्गाभा

िृऺयोऩण कामयक्रभ, पोहोयभैरा व्मिथथाऩनका राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।

सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ जा तजाङ्झत, धभय सॊ थकृङ्झत सॊ यऺण सम्िद्चयन सम्िन्धी कामयक्रभहरु सॊ चारनका राङ्झग कामयक्रभ सॊ चारन गनय
आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। त्मसै गयी २६० टोर ङ्जिकास सॊ थथाको सॊ चारन अनङ्टदानराई फढोत्तयी गयी प्रङ्झत टोर ङ्जिकास सॊ थथाराई
सॊ चारन अनङ्टदानका अङ्झतङ्चयक्त टोर ङ्जिकास सॊ थथाको प्रथताि अनङ्टसाय सॊ चारन गनय ऩूिायधायका आमोजनाका राङ्झग फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।
योजगाय भूरक तथा श्रङ्झभक दथता थथाऩना य सॊ चारन कामयक्रभका राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।

अन्तयाङ्जष्डम ङ्जक्रकेट भैदान ङ्झनभायण , खेर प्रङ्ञर्ऺणको व्मिथथा , भेमय कऩ पूटिर प्र ङ्झतमोङ्झगता र गामत कयपोक खेरभैदान थतय उङ्ङङ्झत
ङ्जिद्यारमहरुभा िाथकेटफार खेर भैदान ङ्झनभाणय तथा िडा थतयीम खेरकूद कामयक्रभका राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।

तथा

कऺा १ दे खी कऺा ८ सम्भ ऩठनऩाठनहङ्टने गयी थथानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणयको राङ्झग फजेट ङ्झफङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

सूमोदमको इच्छा - छोयी फङ्टहायीराई ङ्ञर्ऺा अन्तगयत फङ्टहायी छात्रािृङ्ञत्त कामयक्रभ सू .न.ऩा.भा िैऻाङ्झनक उत्ऩादनको ङ्झनङ्ञम्त नगयको ङ्जिद्यारम थतयीम
ङ्जिऻान प्रदर्यनी कामयक्रभ नभूना फार ङ्जिकास केन्ि थथाऩना य सॊ चारनका राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

ॉ ी अनङ्टदान , ङ्ञचमा उद्योग थथाऩना , सहकायी सॊ थथाराई अनङ्टदान , सहकायी
१ िडा १ सहकायी ऩसर थथाऩनाका राङ्झग व्माज अनङ्टदान तथा फीउ ऩूज
सॊ थथाहरुको अनङ्टगभन, ङ्झनमभन य सहकायी सॊ थथाहरुका ऩदाङ्झधकायीहरुराई ताङ्झरभका राङ्झग फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
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नगय ङ्जिकास मोजना
कामायरम सभमबन्दा अङ्झतङ्ञक्त सभमभा ख ङ्जट काभ गने न .ऩा.भा कामययत कभयचायीहरुको राङ्झग कामयसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारी

(PBIS)

कामयङ्जिङ्झध थिीकृत गयी सोही अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरकाभा कामययत कभयचायीहरुराई प्रोत्साहन बत्ता तथा ऩङ्टयथकाय प्रदान गने कामयक्रभभा फ

जेट

ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
नगयऩाङ्झरकाभा आई ऩने ङ्जिङ्झबङ्ङ आकङ्ञथभक कामयको राङ्झग आकङ्ञथभक कोष थथाऩना गनय जरुयी बएकोरे आकङ्ञथभक कोषको थथाऩना य
सॊ चारनको राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

नगय प्रहयी सॊ चारनराई च ङ्टथतदङ्टरुथत याख्नको राङ्झग आिश्मक साधन स्रोतका ङ्झनम्ती फजेटको व्मिथथा गङ्चयएको छ ।
आगजनी जथता ङ्जिऩद व्मिथथाऩनका राङ्झग थऩ एक दभकर खङ्चयदको राङ्झग फजेटको व्मिथथा गङ्चयएको छ ।
नगयऩाङ्झरकाको ऩाॉच िषे नगय आिङ्झधक मोजना ङ्झनभायणको कामय अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगक
े ो छ बने उक्त कामय सम्ऩङ्ङ गनयका राङ्झग आिश्मक फजेटको
व्मिथथा गङ्चयएको छ ।

ऩमयटकीम नगयी सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय डकङ्टभेन्िी ङ्झनभायणका राङ्झग आिश्मक फजेटको व्मिथथा गङ्चयएको छ ।
आ.ि.२०७६।०७७ भा अन्म ऩूिायधाय ङ्जिकास कामयक्रभ , आ.ि.२०७५।०७६ को फहङ्टिङ्जषम
य क्रभागत आमोजनाहरु ऩमयटन ऩूिायधाय य प्रिद्र्धन
तपयका कामयक्रभहरु गोखे फजायभा कारोऩत्रे गने

, ङ्जपक्कर–ऩान्दाभ–ङ्ञजर सडक कारोऩत्रे

गने रागमतका ऩूिायधाय कामयक्रभका राङ्झग फजेट

ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
आधायबूत थिाथ्म केन्ि , प्रसङ्टती गृह ङ्झनभायण भभयत तथा सॊ बाय य सॊ चारनका राङ्झग सहयी थिाथथ सॊ थथाभा सङ्ञजक
य र साभग्री तथा औषधी खङ्चयदका

राङ्झग एज्ऋ सहयी थिाथ्म चौकी, केन्ि सङ्टङ्जद्चढीकयण ङ्जक्रमाकराऩका राङ्झग य थिाथ्म सॊ थथाको पोहोयभैरा व्मिथथाऩनका राङ्झग फजेटको व्मिथथा
गङ्चयएको छ।

ङ्जिश्व व्माऩी भहाभायीको रुऩभा यहेको कोयोना बाइयस ङ्झनमन्त्रण य व्मिथथाऩनको राङ्झग क्िाये न्टाइन ङ्झनभाणय हेल्ऩ डेक्स सॊ चारन याहात ङ्जि

तयण

औषधी खङ्चयद तथा नागङ्चयका चेतनाका राङ्झग आिश्मक िजेटको ब्मिथथा गङ्चयएको छ।
कोङ्झबड १९ जथतो भहाभायी योगको ङ्जिषभ ऩङ्चयङ्ञथथतीभा खट्ने थिाथ्म कभयचायीहरुको राङ्झग प्रोत्सहान तथा थिाथ्म ङ्जिभाको राङ्झग आिश्मक
फजेटको ब्मिथथा गङ्चयएको छ।
थिाथ्म थिभॊ सेङ्जिकाहरुको व्मिथथाऩन प्रोत्सहान सा थै भ भात्र है न भेयो फच्चाराई ऩङ्झन थिाथ्म फनाउछङ्ट बङ्ङे कामयक्रभको राङ्झग

आिश्मक

फजेटको व्मिथथा गङ्चयएको छ।

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको गौयिका आमोजना तथा कामयक्रभहरु कामायन्िमन गनयको राङ्झग सॊ घीम सयकाय य प्रदे र् सयकायसॉग सभऩूयक य ङ्जिर्ेष
अनङ्टदान भाग गयी कामायन्िमन ग नय सभऩूयक अनङ्टदानको राङ्झग य सभऩूयक य ङ्जिर्ेष अनङ्टदानफाट आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्िमनको राङ्झग
सभऩूयक अनङ्टदान ङ्ञर्षयकभा आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको िडा नॊ.९,१० य १३ न िडा कामायरम बिन ङ्झनभायण गनयको राङ्झग आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ।
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नगय सबाका अध्मऺज्मू,
ङ्जिश्वबय कोयोना बाइयसको सॊ क्रभण पैङ्झरएको ितयभान अिथथाभा मसका प्र बाि मस नगयऩाङ्झरकाभा सभेत ऩये को छ । मसफाट हाम्रा प्राथङ्झभकताभा
केही ऩङ्चयितयन बएको छ बने आिश्मकताभा िृङ्जद्च बएको छ । ङ्झसङ्झभत स्रोतफाट फढी बन्दा फढी आिश्कताराइ सम्फोधन गने प्र मासगयी आङ्झथक
य
िषय २०७७।०७८ को नीङ्झत तथा कामयक्रभहरुको अङ्झधनभा यही

ॉ ीगत य अन्म प्रिद्चयनात्भक कामयक्रभ,
१४ िटै िडाहरुको िडाथतयीम चारू , ऩूज

िडाको रङ्ञऺत िगयको कामयक्रभ , नगयथतयीम फारफाङ्झरका सभाज कल्माण तथा साभाङ्ञजक सभािेर्ीकयण कामयक्रभ , ङ्जिषम ऺेत्रगत कृङ्जष ऩर्ङ्टसेिा
टे िा कामयक्रभ, सहकायी ऺेत्र सङ्टदृ ढीकयण, थिाथ्म सेिा कामयक्रभ , ङ्ञर्ऺा तथा खेरकूद कामयक्रभ , नगय थतयीम अन्म ऩूिायधाय ङ्झनभायण कामयक्रभ य
ङ्जिषम ऺेत्र अन्तगयतका कामयक्रभ चारू कामयक्रभ अन्तगयतका कामयक्रभ

, प्रिद्चयनात्भक कामयक्रभ, नगयऩाङ्झरकाको चारू प्रर्ासनीक सॊ चारन खचय

कामयक्रभ, दातृ ङ्झनकाम य ङ्जिकास साझेदाय सॊ थथा जाऩानीज दङ्टतािासफाट प्राप्त सहमोग अन्तगयतका कामयक्रभहरु

, तथा कोयोना बाइयसफाट ङ्झसङ्ञजत
य

भहाभायी योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ र्ीषयकहरुभा फजेटको प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ ।

अफ भ मस गङ्चयभाम सबाभा सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आ.ि.२०७७।०७८ को राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत कूर आम तथा व्मम य फाङ्जषक
य कामयक्रभ सम्िन्धी
ङ्जिियण प्रथतङ्टत गनय अनङ्टभङ्झत चाहान्छङ्ट ।
नगय सबाका अध्मऺज्मू,

नगय प्रभङ्टखफाट नगय सबाभा प्रथतङ्टत बै थिीकृत बएको आ

.ि २०७७।७८ का नी ङ्झत तथा कामयक्रभहरुको प्रङ्झतङ्जिङ्ञम्ित हङ्टने य सूमोदम

नगयऩाङ्झरकारे ङ्झरएको सोच य ङ्जिकासको अिधायणा हाङ्झसर हङ्टने अऩेऺा सङ्जहत आ .ि.२०७७।७८ का राङ्झग आन्तङ्चयक स्रोत फाट रु . १९ कयोड
८ राख ६९ हजाय य ङ्जित्तीम हथतान्तयणफाट रु.६६ कयोड ८ राख ५७ हजाय सभेत रु. ८५ कयोड १७ राख २६हजाय अनङ्टभान गङ्चयएको छ।

ॉ ीगत खचयतपय ५८ कयोड ५० राख ८४ हजाय सभेत कूर रु.१ अिय
मसै गयी व्ममतपय चारू खचयतपय रु .५८ कयोड ५९ राख ५३ हजाय य ऩूज
१७ कयोड १० राख ३८ हजाय ङ्जिङ्झनमोजन गयी मस सबाभा ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक भापयत प्रथताि ऩेर् गये को छङ्ट ।

ॉ ीगत खचय तपय ४९.९६% यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको
उल्रेङ्ञखत खचयको प्रकृङ्झतराई प्रङ्झतर्तका आधायभा तङ्टरना गदाय चारू खचयतपय ५०.०४% य ऩूज
छ। सेिा प्रिाहभा ङ्झभतव्ममीता कामभ गने गयी प्रर्ासनीक खचय रु .१३ कयोड ५४ राख २३ हजाय अथायत ् ङ्जिङ्झनमोजनको ११.५६ प्रङ्झतर्तको
सीभाङ्झबत्र यहने गयी फजेट प्रथताि गङ्चयएको छ ।
ङ्जिषमऺेत्रगत ङ्जहसािफरे प्रथतङ्टत फजेटभा कामायरम सिारन तथा प्रर्ासङ्झनक कामयको राङ्झग

१३ कयोड ५४ राख २४ हजाय, आङ्झथक
य ङ्जिकासको

ऺेत्रभा रु २० कयोड ४३ राख ९८ हजाय, ऩूिायधाय ङ्जिकासको ऺेत्रभा रु ३३ कयोड ६९ राख ९२ हजाय, सङ्टर्ासन तथा अन्तयङ्झनङ्जहत ऺेत्र तपय
रु ७ कयोड ३८ राख २० हजाय य साभाङ्ञजक ङ्जिकासको ऺेत्रभा रु ४२ कयोड ४ राख ४ हजाय ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
सबाध्मऺ भहोदम,
मस अङ्ञघ उल्रेख गये फभोङ्ञजभ आगाभी िषय रु .८५ कयोड १७ राख २६ हजाय सॊ ङ्ञचत कोषभा यकभ प्राप्त हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएकोभा

नगयको आिश्मकता य नगयफासीको चाहना फभोङ्ञजभ रु.१ अिय १७ कयोड १० राख ३८ हजायको ङ्जिङ्झनमोजन प्रथताि ऩेर् गदाय रु .३१ कयोड
९३ राख ११ हजाय यकभ आम य व्ममभा पयक ऩये को छ । उक्त यकभ भध्मे चारङ्ट आङ्झथक
य िषयभा खचय नबई आषाढ भसान्तभा भौज्दात यहने
यकभफाट घाटा व्महोङ्चयने अनङ्टभान गयी फजेट तजङ्टभ
य ा गङ्चयएको छ ।

फजेट फक्तव्मभा उल्रेख गङ्चयएका ङ्जिषमहरु तथा आङ्झथक
य ङ्जिधेमक य ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक मसै सबा सभऺ अथय प्रथतािको रुऩभा ऩेर् गदयछङ्ट ।
सबाध्मऺ भहोदम,
अन्त्मभा मस फजेटको सपर कामायन्िमनफाट सूमोदम नगयफासीको सभग्र ङ्जिकास य सभृङ्जद्चको चाहाना ऩूया गनय सहमोग ऩङ्टग्ने य मस

ङ्झनणयम गयी कामायन्िमन गङ्चयएका भहत्िऩूण य कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॉदै सपर कामयक्रभ य नीङ्झतहरुराई आत्भसात गने उद्ङेश्मका साथ

नगयसबारे
तमाय

ऩाङ्चयएको मस फजेट तथा कामयक्रभफाट सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिकास य सभृङ्जद्चभा टे िा ऩङ्टग्ने अऩेऺा सङ्जहत प्रमास गङ्चयएको छ ।
मस फजेट तथा कामयक्रभफाट सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ङ्छदगो य सन्तङ्टङ्झरत ङ्जिकास , सभािेर्ी ङ्जिकास, बौङ्झतक सॊ यचना सङ्जहतको नङ्जिनतभ् प्रङ्जिङ्झधको

ङ्जिकास, आन्तङ्चयक याजश्व सॊ करनभा अङ्झबिृङ्जद्च , कृङ्जष, ऩर्ङ्टसेिा, ङ्ञर्ऺा, थिाथ्म ऺेत्रगत ङ्जिकास , योजगायी ङ्झसजयना , गङ्चयफी न्मूङ्झनकयणभा सहमोग ऩङ्ट ग्ने,
उद्यभर्ीरता य खेरकूदको ङ्जिकास य सभग्रभा सभृद्च सूमोदम नगयऩाङ्झरका फनाउने अङ्झबमानराई साथयकता ङ्झभल्नेछ बङ्ङे अऩेऺा ङ्झरएको छङ्ट ।
मो फजेट तथा कामयक्रभ तमाय ऩाने क्रभभा आफ्नो अभूल्म सङ्टझाि

, सल्राह, ङ्झनदे र्न ङ्छदनङ्ट हङ्टने नगय प्रभङ्टखज्मू रगामत सम्ऩूण य नगयऩाङ्झर

कका

सदथमज्मूहरु, ङ्जिषम ङ्जिऻहरु, नगय सबाका सदथमज्मूहरु, ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सॊ मोजकज्मूहरु, कभयचायीहरु सफैभा हाङ्छदयक धन्मिाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।
धन्यिाद !
दुगाादेिी भट्टराई
नगय उऩप्रभङ्टख
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बाग ४- मोजना फैं क
आङ्झथक
य िषय 2077-78 भा सभािेर् हङ्टन नसकेका दे हामका

आमोजनाहरुराई मोजना फैं कभा सभािेर् गयी

प्राथङ्झभकताको आधायभा थऩ श्रोत

उऩरब्ध बएभा प्राथङ्झभकता ङ्छदई सॊ चारन गङ्चयने छ।
दे हाम:

1.ङ्झनिायचन ऺेत्र ऩूिायधाय साझेदायी एिॊ प्रदे र् ङ्झनिायचन ऺेत्र ङ्जिकास य ङ्झनिायचन ऺेत्र ङ्जिर्ेष कामयक्रभ अन्तगयत ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने आमोजनाहरु
मोजनाको नाभ

िडा नॊ

भानेबञ्ज्माङ्ग छघये भानेडाॉडा सडक थतयोङ्ङङ्झत

१

थभृङ्झत पाटक ङ्झभरन चोक च ङ्टरीडाॉडा थङ्टम्के

१

चाचरे दङ्टगायबिानी एकताचोक साङ्जिक जोगभाई

8 य ९

प्रहयी चौकी दे ङ्ञख चायभाइर सडक थतयोङ्ङङ्झत

2

थाऩाथरी ङ्ञजर रुङ्गसङ्ग भङ्गरिाये सडक थतयोङ्ङती

3

ङ्झतनखङ्टट्टे आचामय गाउॉ सडक थतयोङ्ङती

3

अन्तङ्ट ङ्चयङ्गयोड थतयोङ्ङती

4

ङ्झसङ्जद्चखोरा सल्रेयी पेङ्छद होभ ऩाइऩ तथा कजिे ङ्झनभायण

4

तकऩत अम्िीटाय सडक थतयोङ्ङती

4

बञ्जाङ्ग सभयभ्मारी र्ाङ्ञन्तिजाय थतयोङ्ङती

5

सभारफङ्टङ्ग भा.ङ्जि. जूठी अम्फीटाय थतयोङ्ङती

5

साङ्जिक कन्माभ ४ हङ्टॉदै पाजी गाउॉ तायगाउॉ सडक थतयोङ्ङती

6

अम्िीटायफाट ङ्झसरुिानी हङ्टॉदै ङ्जिङ्चयङ्ग सडक थतयोङ्ङती

6

िङ्झथङ्ग
य सेन्टय फाट ङ्झसगाभ जोड्ने सडक थतयोङ्ङती

7

िडा नॊ ९ को भङ्टख बई कजीनी ङ्झसङ्जद्च खोरा सडक थतयोङ्ङती

8

सङ्टन्दयऩानी व्मङ्जटङ्जपकेर्न व्मामाभर्ारा ऩाकय ङ्झनभायण

9

ऩङ्टष्ऩरार भागय ङ्जिऩश्मना केन्ि जाने सडक थतयोङ्ङती

9

ङ्जपक्कर चोक कृष्ण फङ्टद्च टोर हाइरो जोड्ने सडक थतयोङ्ङती

10

ङ्जपक्कर भाने ङ्ञजणयद्वाय भाने क्माम्ऩ

10

ङ्झतनघये सङ्टन्तरे िैर्ाखी हङ्टॉदै भाईजोगभाई जोड्ने सडक थतयोङ्ङङ्झत

11

सूमोदम नगयऩाङ्झरका ११ ङ्झबत्री फाटो

11

गोडक नायामण चौक सडक

भाघे काराऩानी ङ्झसथने सडक थतयोङ्ङती

11

ङ्जपक्कर भङ्झरभ जङ्टये बञ्ज्माङ्ग सडक थतयोङ्ङती

12

र्ाङ्ञन्तगोराई ङ्झछङ्जिटाय ङ्ञचज फ्माङ्ञक्ि सडक थतयोङ्ङती

12

ऩोखयी रक्ष्भी चोक ङ्चयट्ठाफोटे नायामण चोक सडक थतयोङ्ङती

13

ज्मोती भा.ङ्जि ऩक्की घेयािाय ङ्झनभायण

13

दोकान डाॉडाफाट कोङ्जह गाॉउ हङ्टदै ङ्झसम्रे सडक थतयोङ्ङती

14

कटङ्ट िार बन्ञ्माङ्ग फथनेतगाउॉ कागङ्टने ङ्झसम्रे हङ्टनै झाऩा अजङ्टन
य धाया जोड्ने भोटयिाटो थतयउङ्ङती

14

रङ्टइचेटाय घट्टा सडक

14 य इ.न.ऩा 10

तायजारी ऩाइऩ जथताऩाता खङ्चयद
श्री ज्मोङ्झत भा.ङ्जि

13

श्री गणेश्वयी भा.ङ्जि

4

श्री जनक भा.ङ्जि

12

श्री ङ्जहभारम भा.ङ्जि

1
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मोजनाको नाभ

िडा नॊ

श्री कृष्ण आ.ङ्जि

11

श्री रक्ष्भी याङ्जष्डम आ.ङ्जि

3

ङ्झतनघये ङ्ञर्िारमबीय तायगाउॉ िडा नॊ १३ जोड्ने सडक थतयोङ्ङती

13

2.योजगायभूरक आमोजना (प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ)-०७७/०७८
िडाथतयीम आमोजनाहरु
क्र.सॊ .

आमोजनाको नाभ

िडा नॊ .

अनङ्टभाङ्झनत फजेट (रू.)

१

ङ्ञचत्रे ङ्जहरे य ङ्झसॊहदे िी थङ्टम्के साभङ्टदाङ्जमक िनभा िृऺायोऩण

१

८०००००

२

ङ्जहभारम भा. ङ्जि.भा खेर भैदान भभयत तथा ङ्झनभायण

१

३०००००

३

सफै आधायबूत ङ्झफद्यारमहरुभा घेयाफाया

१

५०००००

४

ङ्ञजऩजऩे खेर भैदान थतयोङ्ङती

२

६०००००

५

फागङ्झफये आरगैयी ऩोखयी ङ्झनभायण

२

५०००००

६

ऩर्ङ्टऩङ्झतनगय भसानघाट भराभी टहयो ङ्झनभायण

२

५०००००

७

ङ्झबभज्मोङ्झत गङ्टम्फाडाॉडा भॊ गरफाये जोड्ने सडक ङ्झनभायण

३

१००००००

८

िनझाॉक्री साततरे झनाय जाने फाटो थतयोङ्ङती

३

५०००००

९

ताये ङ्झबय ङ्ञजरखोराभा ऩोखयी ङ्झनभायण

३

८०००००

१०

श्रीअन्तङ्ट थिाथ्म चौकी ङ्झनभायणाङ्झधन बिनको ङ्झबत्ताभा ऩखायर ङ्झनभायण

४

१००००००

११

खाङ्झन उङ्झनउटाय ङ्झसङ्जद्चधङ्टङ्झन दे िघाट ङ्छदऩकभर िन गङ्टपाऩातार ऩदभागय ङ्झनभायण

४

१००००००

१२

अन्तङ्टडाॉडा, भानेडाॉडा, कॊडेरडाॉडा, भेची दोबान, ऩमयटकीम ऩदभागय ङ्झनभायण

५

१००००००

१३

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण (फौद्च आ.ङ्जि., योङ्गटोर गोयखखोरा ऺेत्र)

५

१००००००

१४

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण (तकऩत अङ्ञम्फटाय सडक अन्तगयत अन्तङ्टखोरा य गैयीगाउॉ खण्ड)

५

१००००००

१५

हकयटे फजाय दे खी सल्राघायी गङ्टगर ऩोइन्ट ऩमयटनभैत्री ऩदभागय ङ्झनभायण (नगयथतयीम आमोजना)

६

२००००००

१६

िडाबयीका खानेऩानी भङ्टहान सॊ यऺण

७

५०००००

१७

ङ्जिङ्चयङखोरा ङ्ञथथत रेप्चा घाट य ङ्जिङ्चयङ घाट ङ्झनभायण तथा घाट जाने फाटो भभयत

७

१००००००

१८

िडा नॊ . ७ का ३ ङ्झभटय चौडाई बएका- कटङ्ट िार टोर य तीनघये गैयीगाउॉ टोरको फाटो भभयत तथा थतयोङ्ङती

७

७०००००

१९

आहार ऩोखयी ङ्झनभायण तथा सॊ यऺण आमोजना

८

१००००००

२०

भाङ्जङ्खभ भानेटायफाट ङ्छदमारो आ.ङ्जि. हङ्टदै खोऩकेन्ि जाने फाटो सोङ्झरङ्ग

९

१००००००

२१

उरङ्टय साभङ्टदाङ्जमक िन परपूर तथा िृऺायोऩण तथा सॊ यऺण आमोजना

१०

५०००००

२२

आहारे थकङ्टरडाॉडा खानेऩानी मोजना भभयत सम्बाय आमोजना

१०

५०००००

२३

ढङ्टॊ गे खानेऩानी ऩाईऩ राईन ङ्जिथताय आमोजना

११

१००००००

२४

केयाफायी खेर भैदान भभयत तथा थतयोङ्ङती

११

९०००००

२५

तीनघये साहाया टोर हङ्टदै असरे खोरा जाने सडक

११

५०००००

२६

सङ्टन्दयखोरा सङ्टन्दयफथती ऩक्की ङ्झसॊचाइ कङ्टरो आमोजना

१२

५०००००

२७

थकङ्टर टोर चौफन्धी टोर भङ्झरभ याज ऩैङ्झन भभयत तथा थतयोङ्ङती

१२

५०००००

२८

िडा नॊ. १२ ङ्ञथथत एकभात्र खेरभैदान भभयत तथा सॊ यऺण

१२

५०००००

२९

सङ्टके ऩोखयी दे खी िडा नॊ . १३ को ङ्झनभायणाङ्झधन िडाकामायरम हङ्टदै हारको िडाकामायरम यहेको ठाॉउसम्भ ऩक्की

१३

१००००००

३०

ङ्जकयण टोर बञ्ज्माङ दे खी भाङ्झथल्रो खङ्टन्िक
ङ्ट े हङ्टदै सू. न. ऩा. १२ जोड्ने सडक भभयत तथा थतयोङ्ङती

१३

५०००००

१३

५०००००

३१

भभयत

नारी ङ्झनभायण य फाटो सोङ्झरङ्ग

ज्मोङ्झत भा. ङ्जि.को जोयऩोखयी िङ्चयऩयी ऩदभागय ङ्झनभायण तथा सोङ्झरङ य ज्मोङ्झत भा . ङ्जि.को प्रिेर्द्वायभा सोङ्झरङ
ङ्झनभायण
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नगय ङ्जिकास मोजना
क्र.सॊ .

आमोजनाको नाभ

िडा नॊ .

अनङ्टभाङ्झनत फजेट (रू.)

३२

ङ्ञजभी याजा ङ्ञजभी यानी भङ्ञन्दय जाने ऩदभागय ङ्झनभायण

१४

१००००००

३३

ङ्ञजभीखाॉद टोरको साउने गोराईफाट अॊधेयी गाॉउ हङ्टदै इ. न. ऩा. १० जोड्ने सडक भभयत तथा थतयोङ्ङती

१४

५०००००

३४

ऩूिॉ फतासे टोरको उत्तये खेर भैदानफाट सङ्टिड
े ी गाॉउ हङ्टदै फीचगाॉउ फतासे जाने सडक भभयत तथा थतयोङ्ङती

१४

५०००००

३५

सङ्टन्दयऩानी ऺेत्रभा फगैंचा य र्ौचारम सङ्जहतको ऩाकय ङ्झनभायण

९

100000

जम्भा

२6६०००००

नगयथतयीम आमोजनाहरु
१.

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा गङ्चयने ङ्जिङ्झबङ्ङ अङ्झबमान तथा ङ्जक्रमाकराऩहरु्
क. अग्मायङ्झनक नगय अङ्झबमान-20,00000 (िीस राख)
ख. खानेऩानी भङ्टहान सॊ यऺण अङ्झबमान-1,0000000 (एक कयोड)
ग.

िाताियण फचाउ अङ्झबमान-1,0000000 (एक कयोड)

3. िडा सङ्झभङ्झत तथा ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतिाट प्राथङ्झभकता ङ्झनधाययण गयी मोजना तजङ्टभ
य ाका ङ्झसरङ्झसराभा ऩेर् बई .ि
आ077/78को
िाङ्जषक
य कामयक्रभभा सभािेर् हङ्टन नसकेका अन्म आमोजनाहरु
,

4.सॊ ङ्ञघम सयकाय य प्रदे र् सयकायफाट उऩरब्ध हङ्टने सभऩङ्टयक अनङ्टदान य ङ्जिर्ेष अनङ्टदानफाट सिारन हङ्टप्रथताि
न
गङ्चयने आमोजनाहरु,
5.सॊ ङ्ञघम य प्रादे ङ्ञर्क सयकायका ङ्झनकाम भापयत सॊ चारन गनय ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने आमोजनाहरु।
बाग ५: मोजना कामायन्िमन प्रङ्जक्रमा

५.१ िाङ्जषक
य कामयक्रभ कामायन्िमन मोजना : थिीकृत फाङ्जषक
य कामयक्रभ कामायन्िमन मोजना दे हाम फभोङ्ञजभको ताङ्झरका अनङ्टसाय सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।
कामयहरु

सभम ताङ्झरका

१.

चारङ्ट आङ्झथक
य फषयको फाङ्जषक
य कामय ताङ्झरका ( खङ्चयद मोजना सङ्जहत) ङ्झनभायण य थिीकृङ्झत

श्रािण भसान्तङ्झबत्र ।

२.

फाङ्जषक
य
कामय ताङ्झरका अनङ्टसाय उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको गठन य सॊ झौता, ठे क्का ऩट्टा िा अन्म

फाङ्जषक
य कामय मोजना अनङ्टसाय काङ्झतयक भसान्तङ्झबत्र ।

३.

आमोजना सम्ऩङ्ङ गने अिङ्झध ।

जेष्ठ भसान्तङ्झबत्र ।

४.

जाॉचऩास य पायपायक

आमोजना सम्ऩङ्ङ बएको ३० ङ्छदनङ्झबत्र ।

ङ्झस.नॊ

प्रङ्जक्रमाफाट आमोजना कामायन्िमन, व्मिथथाऩन य कामाययम्ब आदे र् ।

५.२अनङ्टगभन मोजना : सॊ चाङ्झरत कामयक्रभ तथा आमोजनाहरुको पयपायक गनङ्टय ऩूिय ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभा अनङ्टगभन गने व्मिथथा गङ्चयएको छ।

५.३ साियजङ्झनक खचय एिॊ ङ्जित्तीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामयमोजना

नगयऩाङ्झरकाको साियजङ्झनक खचय य आङ्झथक
य उत्तयदाङ्जमत्ि तथा ङ्जिङ्ञत्तम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामय मोजनाको उद्ङेश्म ऩङ्टया गनयका राङ्झग सहबाङ्झगताभूरक
मोजना व्मिथथाऩन प्रकृमाको सङ्टदृढीकयण, सङ्टदृढ रेखा प्रणारी, रेखा ऩयीऺण य प्रङ्झतिेदन सम्िन्धी कामय ऩद्चतीको थथाऩना, ऩायदङ्ञर्त
य ाभा अङ्झबिृङ्जद्च,

ऺभता अङ्झबिृङ्जद्च, सॊ बाङ्जित जोङ्ञखभहरु घटाउने य जनउत्तयदाङ्जमत्िको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग नागङ्चयक चेतनाभा अङ्झबिृङ्जद्च गने जथता यणनीङ्झतहरु
अिरम्िन गनयका राङ्झग साियजङ्झनक खचय य आङ्झथक
य उत्तयदाङ्जमत्ि तथा ङ्जित्तीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामय मोजना तमाय गयी कामायन्िमनभा ल्माईने
छ। मस मोजनाको कामायन्िमनफाट दे हामका उऩरव्धी हाङ्झसर हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ ।
१. मोजना, कामयक्रभ य फजेटभा सङ्टधाय

१.१ सहबाङ्झगता भूरक मोजना तजङ्टभ
य ा प्रकृमा
१.२ कामायरमको सॊ थथागत सङ्टधाय
१.३ सूत्रभा आधाङ्चयत फजेट सीभा प्रणारी

२. कोष प्रिाहभा सङ्टधाय
२.१ आन्तङ्चयक याजश्व दाङ्ञखरा य प्रङ्झतिेदन प्रणारीभा सङ्टधाय
२.२ ङ्जिबाज्म कोषको थथाऩना य आिङ्झधक रुऩभा िाॉडपाॉड
२.४कामय सिारन कोषको थथाऩना य सिारन
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२.५ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा फृङ्ञत्त ङ्झनकासाभा सङ्टधाय य ऩायदङ्ञर्त
य ा
३. कामायन्िमनभा सङ्टधाय

३.१ थथानीम ङ्झनकामको खङ्चयद प्रकृमाभा सङ्टधाय
३.२ उऩबोक्ता सभङ्टह व्मिथथाऩनभा प्रबािकाङ्चयता य उत्तयदाङ्जम काभ कायिाही

३.३ ऺभता अङ्झबफृङ्जद्च मोजना सॊ चारन (ऺभता अङ्झबफृङ्जद्च कृमाकराऩहरुभा ङ्झनयन्तयता )
३.४ कामयक्रभ कामायन्िमन ङ्झनदे ङ्ञर्का फभोङ्ञजभ कामयक्रभको कामायन्िमन
४. आन्तङ्चयक उत्तयदाङ्जमत्िभा सङ्टधाय
४.१ नङ्झतजाभूरक व्मिथथाऩन सॊ थथागत हङ्टने

४.२ ङ्झनणयमकताय य कभयचायीहरुको उत्तयदाङ्जमत्िभा फृङ्जद्च
४.३ सङ्टदृढ रेखा ऩद्ङङ्झत
४.४ नागङ्चयक ङ्झनगयानीभा सङ्टदृढीकयण
४.५ र्ासकीम ऩद्ङङ्झतभा सङ्टदृढ ऩायदङ्ञर्त
य ा
५. ऩयीऺण, अनङ्टगभन य भूल्माॊकनभा सङ्टधाय
५.१ सऺभ अनङ्टगभन य भूल्माॊकन सॊ मन्त्र
५.२ सङ्टदृढ रेखाऩयीऺण ऩद्ङङ्झत
५.३ सङ्टदृढ प्रङ्झतिेदन प्रणारी
५.४ कामायरमको व्मिथथाऩन ऩयीऺणभा प्रबािकाङ्चयता
५.५ आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी तजङ्टभ
य ा य कामायन्िमन
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बाग ६: ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायी ङ्जिियण
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सूमोदम नगयऩाङ्झरका अन्तगयत थथामी कभयचायीहरुको ङ्जिियण
क्र.सॊ .

कभयचायीको नाभ

ऩद

सम्ऩकय नॊ.

१

प्रकार्याज ऩौडेर

प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृत

9852626111

२

रुिनायामण साऩकोटा

उऩसङ्ञचि

9852642005

३

ङ्जिङ्जऩन कङ्टभाय ङ्झसॊह

ऩर्ङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक

9842647396

४

सयोज दनायर

भेङ्झडकर अङ्झधकृत

9849142847

५

सङ्जिना चौरागाईं

प्रर्ासकीम अङ्झधकृत

9852680150

६

मोगङ्झनङ्झध बट्टयाई

ङ्ञर्ऺा अङ्झधकृत

9842729989

७

धनयाज मादि

जनश्वाथ्म अङ्झधकृत

9842108554

८

ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद नेऩार

र्ाखा अङ्झधकृत

9852620803

९

दे िेन्ि दास याई

सहकायी सॊ मोजक

9842635360

१०

खेभ याज याई

र्ाखा अङ्झधकृत

9842919908

११

ताया र्ेऩाय

र्ाखा अङ्झधकृत

९८४२६४७४९६

१२

कृष्ण चन्ि झा

अङ्झधकृत

9844631808

१३

रार फहादङ्टय याई

अङ्झधकृत

१४

प्रङ्छदऩ चाऩागाईं

अङ्झधकृत

9852680256

१५

ईश्वयी प्रसाद अङ्झधकायी

अङ्झधकृत

9842109508

१६

च ङ्टडाभणी फयार

अङ्झधकृत

9842623381

१७

भदन कङ्टभाय गङ्टरुङ्ग

अङ्झधकृत

९८४२६४५९१२

१८

सङ्टिास काकी

ङ्झस.अ.हे.फ.

१९

ऩदभ फहादङ्टय कटङ्ट िार

ङ्झस.अ.हे.फ.

२०

रि कङ्टभाय ङ्ञघङ्झभये

ङ्झस.अ.हे.फ.

२१

ङ्जकयण कङ्टभाय खयेर

ङ्झस.अ.हे.फ.

२२

हङ्चय प्रसाद बण्डायी

ङ्झस.अ.हे.ि.

२३

गोऩार प्रसाद ङ्झनयौरा

ङ्झस.अ.हे.ि.

२४

धन फहादङ्टय ऩाङ्ञख्रन

ङ्झस.अ.हे.ि

२५

प्रङ्छदऩ कङ्टभाय गङ्टप्ता

ङ्झस.अ.हे.ि

२६

तङ्टरङ्ञर्याभ काफ्रे

ङ्झस.अ.हे.ि

२७

गोऩीभामा याई

२८

पाजङ्टङ्ग बोटे

जनथिाथ्म ङ्झनयीऺक

२९

सञ्जम गौतभ

इङ्ञन्जङ्झनमय

9851165792

३०

आङ्ञर्ष सङ्टिेदी

इङ्ञन्जङ्झनमय

9862770499

३१

याजेर् मोञ्जन

सि-इङ्ञन्जङ्झनमय

9842627331

३२

ङ्झडल्री याभ सङ्टिेदी

सि-इङ्ञन्जङ्झनमय

9842647225

ङ्झस.अ.न. ङ्झभ
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क्र.सॊ .

कभयचायीको नाभ

ऩद

३३

ङ्ञर्िसागय मादि

सि-इङ्ञन्जङ्झनमय

३४

सङ्टिास ढकार

सि-इङ्ञन्जङ्झनमय

३५

अनङ्ट याई

सफ-इङ्ञन्जङ्झनमय

३६

कङ्जियाज ताभाङ्ग

सि-इङ्ञन्जङ्झनमय

३७

रक्ष्भीबक्त ऩौडेर

सफ-इङ्ञन्जङ्झनमय

३८

सोभकङ्टभाय याई

सफ-इङ्ञन्जङ्झनमय

३९

ङ्जिऩङ्टर अङ्झधकायी

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४०

फारकृष्ण पङ्टएर

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४१

ताया श्रे ष्ठ

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४२

याजेन्ि भगय

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४३

याहङ्टर मादि

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४४

अङ्ञथभता जोर्ी

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४५

ङ्ट ा याई
ये नक

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४६

ताया कङ्टभायी याम

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४७

हेभ कङ्टभायी र्ाह

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४८

कल्ऩना याई

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

४९

पाजङ्टङ्ग बोटे

हेल्थ अङ्झसष्टे न्ट

५०

ज्मोती ढङ्ट ङ्गाना

ल्माफ अङ्झसष्टे न्ट

५१

सृजना खाङ्झरॊग

हे.अ.

५२

ङ्झनयज ताभाङ्ग

कम्प्मूटय अऩये टय

५३

केर्ि िथनेत

५४

चन्ि कङ्टभायी याई

५५

सम्ऩकय नॊ.

9852642042

सहामक

9841124529

नङ्जिन ढकार

सङ्ञचि

९८४२६४१३५७

५६

हङ्चयप्रसाद गङ्टयागाईं

सङ्ञचि

9852681829

५७

इङ्ञन्दया राभा

सङ्ञचि

9742606880

५८

ङ्जकर्ोयकङ्टभाय अङ्झधकायी

सङ्ञचि

९८४२७२५४९६

५९

टीका याभ दे िान

सङ्ञचि

९८४२६४५२२२

६०

अजङ्टन
य थाऩा

नामफ सङ्टब्फा

९८५२६८१८२८

६१

ङ्जहयाप्रसाद सङ्टिेदी

अङ्झभन

६२

नङ्जिनयाज ऩौडेर

प्रा स.

६३

ईश्वय ऩौडेर

सहामक

9842725492

६४

नैनकरा अङ्झधकायी

सहामक

9840011512

६५

सयथिती दाहार

सहामक

9862655349
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क्र.सॊ .

कभयचायीको नाभ

ऩद
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६६

ङ्झसजयना ङ्जिष्ट

सहामक

9864596164

६७

एक भामा फोहोया

सहामक

9844684744

६८

जानङ्टका जोर्ी

सहामक

9842834384

६९

टॊ क फहादङ्टय याई

सहामक

७०

तीथययाज ङ्ञघङ्झभये

सहामक

७१

र्ङ्टक्रयाज याई

सहामक

७२

यन फहादङ्टय याई

सहामक

9842627880

७३

चन्िा नेऩार

सहामक

9842778017

७४

गोङ्जिन्द चेम्जोङ्ग

सहामक

७५

ङ्जिष्णङ्ट राङ्झभछाने

सहामक

9814094631

७६

नायामण फथनेत

सहामक

9806090773

७७

रक्ष्भी बक्त ऩौडेर

अ. सि इङ्ञन्जङ्झनमय

९८१५९२८१९१

७८

आष्भा बायती

अङ्झसष्टे ण्ट सि ईङ्ञन्जङ्झनमय

9807918063

७९

उभाकान्त चौधयी

अङ्झसष्टे ण्ट सि ईङ्ञन्जङ्झनमय

८०

भानफहादङ्टय योका

अङ्झसष्टे ण्ट सि ईङ्ञन्जङ्झनमय

८१

कभरकान्त ऩोखये र

खङ्चयदाय

९८४२७२५४९६

८२

पूते म्फा गूरुङ्ग

सहामक

9848725944

८३

ङ्झनय कङ्टभायी धभरा

अ.न.भी

८४

सयथिती ङ्ञचभङ्चयमा

अ.न.भी

८५

ङ्झभऩङ्टङ्ग याई

अ.न.भी

८६

ङ्जिनङ्टता सॊ ग्रौरा

अ.न.भी

८७

फन्दना रेप्चा

अ.न.भी

८८

मसोदा याई

अ.न.भी

८९

जङ्टनी याई

अ.न.भी

९०

र्ान्ती नेम्िाङ्ग

अ.न.भी

९१

ङ्जिनङ्टता सॊ ग्रौरा

अ.न.भी

९२

नङ्जिना गङ्टरुङ

अ.न.ङ्झभ.

९३

प्रऻा ङ्चयभार

अ.न.ङ्झभ.

९४

भङ्झनषा ऩाण्डे

अ.न.ङ्झभ.

९५

सङ्टङ्ञथभता िान्तिा

अ.न.ङ्झभ.

९६

गोऩीभामा याई

अ.न.ङ्झभ.

९७

यङ्ञथभता याई

अ.न.ङ्झभ.

९८

यङ्ञथभ ङ्झसयार

अ.न.ङ्झभ.

9844669163
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क्र.सॊ .

कभयचायीको नाभ

ऩद

सम्ऩकय नॊ.

९९

कङ्टर्ङ्टभ आरे

अ.न.ङ्झभ.

९१

कल्ऩना याई

अ.न.भी.

९२

ताया कङ्टभायी यामा

अ.न.भी.

९३

ङ्ट ा याई
ये नक

अ.न.भी.

९४

अऩयण याई

अ.हे.फ.

९५

ङ्झनता याई

अ.हे.फ.

९६

सोरोभी ताभाङ्ग

अ.हे.फ.

९७

योहन ङ्ञघङ्झभये

अ.हे.फ.

९८

याभचन्ि ङ्जिश्वकभाय

अ.हे.फ.

९९

नये न्ि साह

अ.हे.ि.

१००

र्ान्तङ्छदर ताभाङ

अ.हे.ि.

१०१

धनफहादङ्टय ऩाङ्ञख्रन

अ.हे.ि.

१०२

भङ्झनसा ऩाण्डे

अ.हे.ि.

१०३

ङ्झभऩङ्टङ याई

अ.हे.ि.

१०४

धन कङ्टभाय ङ्झरम्फङ्ट

का.स.

9842676119

१०५

ङ्जकयण कङ्टभाय भगय

का.स.

९८१६०१३१५४

१०६

धन कङ्टभाय याई

का.स.

१०७

ङ्जिभरा फङ्टढाऩृथी

का.स.

१०८

चन्ि फहादङ्टय खड्का

का.स.

१०९

ङ्जिजम भाथके

का.स.

११०

ऩूणङ्झय सॊह भोक्तान

का.स.

१११

फर फहादङ्टय ऩौडेर

का.स.

११२

अङ्ञम्िय ओरी

का.स.

9809004045
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सूमोदम नगयऩाङ्झरका अन्तगयत सेिा कयायभा यहेका कभयचायीहरुको ङ्जिियण
क्र.सॊ.

कभयचायीको नाभ

ऩद

सम्ऩकय नॊ.

ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमय

9852685033
9861160402

१

कङ्जिन साऩकोटा

२

ङ्छदऩेर् आचामय

ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमय

३

सृजन गदार

आङ्जकयटे क्ट इङ्ञन्जङ्झनमय

४

उज्ज्िर सङ्टिेदी

सूचना प्रङ्जिङ्झध अङ्झधकृत

५

नायामण रम्सार

फारी सॊ यऺण अङ्झधकृत

६

सङ्टङ्ञर्र ङ्ञघङ्झभये

अङ्झभन

७

टीका खङ्झतिडा

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

८

रीरानाथ फाॉथतोरा

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

९

भङ्टना प्रधान

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

१०

र्ङ्झभर
य ा थाऩा

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

9842725298

११

रङ्झरता याई

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

9842724425

१२

भन कङ्टभायी याई

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

9869731425

१३

मभङ्टना खङ्झतिडा

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

9863620914

१४

प्रेभ प्रसाद ऩाण्डे

साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक

१५

कृष्ण खत्री

अ.सि-इङ्ञन्जङ्झनमय

9863709144

७८

अऩयण खड्का

कम्प्मूटय अऩये टय

9815063110

१६

ङ्जिजम याई

सहामक कम्प्मूटय अऩये टय

9861856001

१७

यभा ढङ्टॊ गाना

सहामक कम्प्मूटय अऩये टय

9862770656

१८

कभरा बट्टयाई

सहामक कम्प्मूटय अऩये टय

9862665854

१९

योर्न खङ्झत्र

सहामक कम्प्मूटय अऩये टय

9842710287

२०

ङ्झभरन नेऩारी

सहामक कम्प्मूटय अऩये टय

9860242152

२१

खगेन्ि प्रधान

सहामक कम्प्मूटय अऩये टय

9844608296

२२

सङ्टङ्ञर्र खये र

सहामक कम््मूटय अऩये टय

9842778794

२३

ङ्जििेक अमायर

सहामक कम््मूटय अऩये टय

9863716842

२४

ङ्झतरक खङ्झतिडा

सहामक कम््मूटय अऩये टय

9817931177

२५

गोङ्जिन्द ढङ्ट ङ्गाना

सहामक कम््मूटय अऩये टय

9815988145

२६

ङ्छदनेर् प्रधान

सहामक कम््मूटय अऩये टय

9849039200

२७

प्रङ्झतभा काफ्रे

सहामक

२८

फार कङ्टभाय ङ्झगयी

सहामक

२८

दािा भोक्तान

ह. सिायी चारक

9842770666

२९

ङ्झनभा ताभाङ

ह. सिायी चारक

9806037999

३०

मङ्टि कङ्टभाय नेऩार

ह. सिायी चारक

9842725918

३१

िाङ ङ्झछङ्चयङ राभा

हेबी सिायी चारक

9842627237

३२

भहेर् चौँरागाई

कामायरम सहमोगी

9842385053
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क्र.सॊ.

कभयचायीको नाभ

ऩद

सम्ऩकय नॊ.

३३

रुऩादे िी याई

कामायरम सहमोगी

9842729959

३४

झरनाथ ऩोख्रेर

कामायरम सहमोगी

9862600485

३५

ङ्झनभा ताभाङ

कामायरम सहमोगी

३६

यभेर् ढकार

कामायरम सहमोगी

३७

प्रेभ सागय ढङ्टॊ गाना

कामायरम सहमोगी

9842710399

३८

उभादे िी अङ्झधकायी

कामायरम सहमोगी

9842756304

३९

कल्ऩना ढङ्टॊ गाना

कामायरम सहमोगी

9842756304

४०

ङ्छदर कङ्टभायी याई

कामायरम सहमोगी

9814912926

४१

यणङ्जिय याई

कामायरम सहमोगी

9844631500

४२

प्रबा साऩकोटा

कामायरम सहमोगी

9869731425

४३

सङ्टङ्झनर दजॉ

कामायरम सहमोगी

9814954226

४४

याजकङ्टभाय प्रधान

दभकर व्मिथथाऩक(जम्दाय)

9862668470

४५

ङ्जिजम फयार

दभकर चारक

9815986751

४६

गोऩार प्रधान

अङ्ञग्न ङ्झनमन्त्रक

9842675806

४७

ङ्छदऩेर् याई

थिकीम सङ्ञचि

9852642006

४८

ऩङ्टजा दाहार

थिकीम सङ्ञचि

४९

ज्मोती साऩकोटा

का.स.

५०

सङ्टथभा खड्का

का.स.

५१

करा ताभाङ्ग

का.स.

५२

दािा ताभाङ्ग

का.स.

५३

कभर ङ्ञघङ्झभये

नामफ

५४

सञ्जम ऩौडेर

नामफ

५५

ङ्जिये न भङ्ञल्रक

सयसपाई कभयचायी

५६

ऩासाङ्ग ङ्ञघङ्झसङ्ग

सयसपाई कभयचायी

५७

हङ्चय भङ्ञल्रक

सयसपाई कभयचायी

५८

टे क फहादङ्टय थाऩा

सयसपाई कभयचायी

५९

जगङ्छदर् भङ्ञल्रक

सयसपाई कभयचायी

६०

अङ्ञम्फय ताभाङ्ग

सयसपाई कभयचायी

६१

सॊ जम भङ्ञल्रक

सयसपाई कभयचायी

६२

ङ्जिनोद ताभाङ्ग

६३

टॊ क दाहार

सहामक सङ्टऩयबाइजय

६४

फङ्टद्च ताभाङ्ग

कय सॊ करक

६५

ङ्छदऩेन ऩङ्टराभी

कय सॊ करक

६६

ज्मोती बण्डायी

सङ्टऩयबाइजय

9844666683
9860981798

सयसपाई कभयचायी

9817995988
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क्र.सॊ.

कभयचायीको नाभ

ऩद

सम्ऩकय नॊ.

६७

अञ्जना बट्टयाई

नगय प्रहयी

६८

ङ्ञर्रा श्रे ष्ठ

नगय प्रहयी

६९

फङ्टद्घ ङ्जिय ताभाङ्ग

नगय प्रहयी

७०

ङ्जकयण याई

नगय प्रहयी

9824922617

७१

सञ्जीि काकी

नगय प्रहयी

9842749370

७२

बीभ फहादङ्टय ङ्जि.क.

नगय प्रहयी

9804722569

७३

कङ्जिता याई

नगय प्रहयी

9848273362

७४

इन्िफहादङ्टय ङ्झसजारी

नगय प्रहयी

9844620636

७५

ङ्छदऩेर् ताभाङ्ग

नगय प्रहयी

986074432

७६

ऩासाङ्ग ङ्छदङ्जक र्ेऩाय

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

७७

ङ्छदर कङ्टभायी याई

साभङ्टदाङ्जमक सहजकताय

79

कन्चना याई

ङ्झस.ङ्जि.आय.एप. सहजकताय

9842237559

9869013212
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बाग-७ तङ्ञथियहरु
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