
 

सूर्योदर्य राजपत्र 

सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड (६), फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदेि, नेपाि, असार १५ गते २०७९ साि, संख्र्या २ 
 

 

भाग-१ 

 
नेपािको संफिधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोशजम गठन भएको र्यस सूर्योदर्य 
नगरपालिकाको नगरसभािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीका 
िालग प्रकािन गररएको छ।  
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आ.व. २०७९/०८० का नीतिहरू 

नगरसभाबाट स्वीकृत मिमत: २०७९।०३।०९ गते 

१. आतथिक के्षत्र 

क) कृति सम्बन्धी नीतिहरू 

"सूर्योदर्य नगरपातिकाको समृद्धिा: प्ाांगाररक कृति पर्यािपर्यिटन र आतथिक समानिा" 

१. नगरस्तरीय कृमि पार्श्वमित्र तयार गनवको लामग मकसानहरूको सिूीकरण एवं कृिक पररिय-पत्रलाई 

कायावन्वयन गररनेछ। 

२. कृमि सिहू र मनजी सहकारी िार्व त प्राङ्गाररक कृमि प्रवर्द्वन कायवक्रि अगामि बढाइनेछ । 

३. उत्पामित कृमि उपज भण्िारको लामग उपयुक्त स्थानहरूिा संकलन केन्र मवस्तार गररनेछ । 

४ प्रांगाररक कृमि उत्पािनको मबक्री मवतरणका लामग संकलन केन्र मवस्तार गने आवश्यक कृमि सिक मवद्यतू 

मसंिाई साना प्रकारका सीत भण्िार संकलन तथा मबक्री केन्र जस्ता पवूावधारको मवकास गररनेछ । 

५. कृिकहरूलाई सिहू वा सहकारीिा आबर्द् गराएर प्रािमेिक तथा संघीय कायवक्रि सहकायविा संन्िालन 

गररनेछ । 

६. कमर् खेतीको मनम्ती सम्भाब्यता अध्ययन गरी कमर्खेतीको नसवरी तथा कमर्खेती मवस्तार गररनेछ ।  

७. नगरपामलकाको नगि ेबालीको रुपिा उत्पािन सम्भावना बोकेको अल ैँिी, अिवुा र बेसारको उत्पािन 

प्रिोधन र  बजार प्रवर्द्वन गनव पहल गररनेछ । 

८. इलािको लोप ह ैँि  गएको पतु्का संरक्षण सम्भाब्यता अध्यान र िौरीको िहको उत्पािनिा जोि मिन 

कायवक्रि ल्याइनेछ। 

९. मसताके तथा कन्य च्याउिा आयात प्रमतस्थापन गरी मनयावत योग्य बनाईने छ । 

१०. बेिौसिी तरकारी खेती प्रोत्साहन र प्रवर्द्वन गररनेछ । 

११. Post-Harvest पश्चात स्थानीय उत्पािनिा आधाररत खाना पररकार बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

१२. खाद्यान्न बाली तथा तरकारीको उन्नत बीऊ उपयोग तथा मवतरण गररनेछ । 

१३. मबपन्न तथा साना कृिकहरूको कृमि आयिा बमृर्द् गरी गररबी हटाउने नीमत मलईने छ । 

१४. आलु बालीको बीऊ तथा भण्िारिा आत्िमनभवर बनाउन सहयोग गररनेछ । 

१५. प्रििे तथा संघ सरकारसंगको सिन्वयिा कृमि तथा तरकारी बालीिा पकेट ब्लक जोन कायवक्रि मवस्तार 

गररि  लमगने छ । 

१६. कृिकहरूलाई नमबनति बीऊ तथा िल नमबनति प्रमवमध उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररनेछ। 

१७. कृमियोग्य भमूिको मनयमित िाटो परीक्षण गने व्यवस्था गररनेछ ।  

१८. संघ प्रििे र नगरपामलकाको सिन्वय र सहकायविा स्थानीय बीऊ र र थाने बाली संरक्षण र प्रवर्द्वन, नश् ल 

औजार प्रमवमधको उत्पािन, भण्िारण व्यवस्थापन, यामन्त्रकीकरण, साना प्रिोधन केन्रहरूको मनिावण र 

बजारीकरणको मवकास गररनेछ । 
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१९. कृमि उपजको िलू्य श्रखृलािा सिूना प्रमवमधलाई प्रोत्साहन गनव आवश्यक प्रमवमधलाई कायवन्वयनिा 

ल्याइनेछ । 

२०. सिय सापेक्ष कृिकहरूको क्षिता मवकास गनवको मनमम्त आवश्यक तामलि सिेतना जस्ता कायवक्रिहरू 

सञ् िालन गररनेछ । 

२१. कृमििा आधाररत उद्योगको मवकास गरी रोजगारी र आम्िानी वमृर्द् गने नीमत मलइनेछ । 

२२. खाद्य स्वच्छता तथा गणुस्तरको अमभवमृर्द् गने नीमत मलइनेछ । 

२३. कृमि उत्पािनलाई मवमवधीकरण गने नीमत मलइनेछ । 

२४. मिगो कृमि प्रवर्द्वनको लामग कृमि क्षेत्रको एकीकृत गरुुयोजना मनिावण गररनेछ ।  

२५. सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारिा कृमि र पिपंुक्षी क्षेत्रिा एक विा एक उत्पािन पकेट क्षेत्रको 

रुपिा मवकास गररनेछ ।  

२६. सिग्र मियाको सिस्यालाई सिाधान गनवको मनमम्त हाल कायावन्वयनिा रहकेा मियाको गणुस्तरीय 

उत्पािन िापिण्ि कायवमवमध २०७५ लाई संघ प्रििे र सम्पणूव सरोकारवालाहरूसंग छलर्ल र सहकायव 

गरी आवश्यकतानुसार पररिाजवन/ थपघट गरी कायावन्वयनिा ल्याइनेछ । 

२७. मियाको गणुस्तर सधुारको कायवक्रि सञ् िालन गररनेछ । 

२८. सूयोिय नगरपामलकामभत्र जलवायु तथा भगुोलको आधारिा पषु्पखेती र व्यवसायलाई प्रवर्द्वन गने नीमत 

मलइनेछ । 

२९. जिीबुट्टी खेती तर्व  मकसानलाई आकमिवत गने नीमत मलइनेछ । 

३०. कृमि बाली बीिा कायवक्रिलाई सरोकारवालाहरूसंग सहकायव गरी सहजीकरण र सरलीकरण गररनेछ । 

३१. कृमि उत्पािनहरुिा भौगोमलक सूिक कायि गनवक  लामग आवश्यक पहल गररनेछ। 

३२. मकसानहरुको उत्पे्ररणाको मवमभन्न कायव सञ् िालन  गररनेछ। 

३३. र्लरू्ल, िालेघाैँस र अन्य  बोट मवरुवाको  नसवरी स्थापनािा सहयोग गररनेछ। 

३४. मिया तथा कृमि वालीिा प्रयोग ह ने सन्तुमलत रासायमनक िलको व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गररनेछ । 

ख) पशुपांक्षी सम्बन्धी नीतिहरू 

१. िधुको उत्पािन र उत्पािकत्व बढाउने कायवक्रिहरू सञ् िालन गररनेछ । 

२. खोरेत रोग िकु्त नगरपामलका बनाउन आवश्यक कायवहरू गररनेछ । 

३. पिधुनको सरुक्षा र जनस्वास््य संरक्षणिा योगिान पुर् याउन मविेि पिरुोग (रेमवज) मनयन्त्रण कायवक्रि 

सञ् िालन गररनेछ । 

४. पिुपंक्षीजन्य उत्पािन क्षेत्र र सम्बमन्धत उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

५. हररयो घाैँसिा आधाररत पि ुपालन व्यवसाय प्रवर्द्वन गररनेछ । 

६. ग्रािीण अथवतन्त्रलाई टेवा पुयावउन पिपुालन व्यवसायलाई मविेि ध्यान मिइनेछ । 

७. ित्स्यपालन कायवक्रिलाई व्यवसामयकीकरण गररि  लमगनेछ । 

८. स्वच्छ तथा स्वस््य पिजुन्य पिाथव उत्पािन गनव पि ुस्वास््य सेवालाई सदुृढ गररि  लमगनेछ । 
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९. पि ुपालनिा ह ने जोमखि न्यूनीकरण गनव पि ुबीिालाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१०. गाईहरूलाई कृमत्रि गभावधानको लामग उन्नत (सेक्सि) मसिेन प्रयोगिा ल्याइनेछ । 

११. पि ुपालन पेिालाई व्यवसामयकीकरण गनव यामन्त्रकीकरणलाई मविेि प्राथमिकता मिइनेछ । 

१२. पिपंुक्षी जन्य उत्पािनको मनमम्त कृिक सिहू र सहकारीहरू सैँग सहकायव गररनेछ । 

१३. प्रधानिन्त्री कृमि आधमुनकीकरण पररयोजना अन्तगवत पकेट ब्लक जोन कायवक्रिलाई सहकायव र सिन्वय 

गि ैकायवन्वयन गररि  लमगनेछ । 

१४. भेिा पालन पेिालाई संरक्षण र प्रवर्द्वन गररनेछ ।  

१५. कृमत्रि गभावधान सेवालाई मवस्तार गनव मनजी कृमत्रि गभावधानकतावहरूसैँग सहकायव गररनेछ ।  

ग) तसांचाई 

१. नगर क्षेत्रमभत्रका कृमि योग्य जमिनहरूिा मसंिाई समुवधा मवस्तार गनवको लामग संघ, प्रििे र स्थानीय 

तहको साझेिारी र सहकायविा आयोजनाहरूको कायावन्वयनलाई मनरन्तरता मिइनेछ ।  

२. साना मसंिाई क्षेत्रका आयोजना पमहिान, छनौट कायावन्वयन, सञ् िालन र सेवाको लामग एकद्वार प्रणाली 

अवलम्वन गररनेछ । 

३. कृमि उत्पािनको पकेट ब्लक क्षेत्रिा मसंिाईको प्रमवमध समहतको व्यवस्था गने नीमत मलइनेछ। 

४. उपयुक्त प्रमवमध िार्व त थप कृमियोग्य भमूििा मसंिाई सेवा मवस्तार गने नीमत मलइनेछ। 

५. साना, िझौला तथा ठूला मसंिाई योजनाहरू पमहिान गरी मसंिाई योजना कायवक्रि अगामि बढाइनेछ । 

६. मसंिाई समुवधा प्राप्त क्षेत्रलाई मसंमित क्षेत्र घोिणा अनुसार अनुिमत मलनुपने व्यवस्था गररनेछ। 

७. मिगो एवं भरपिो मसंिाई समुवधा उपलब्ध गराई कृमि उत्पािन र उत्पािकत्व वमृर्द् गने नीमत मलइनेछ। 

८. सम्पन्न भएका मसंिाई योजनाहरूको ििवत सम्भार, परुानो नहर तथा कुलोहरूलाई व्यवमस्थत गने र िहुान 

संरक्षणको नीमत मलइनेछ । 

९. मसंिाई मवकासको योजना मनिावण गरी जलवायु पररवतवन अनुकूल ह ने गरी मवस्तार गने नीमत मलइनेछ । 

घ) उद्योग, वातिज्र्य िथा व्र्यवसार्य 

"उद्योगको तवकास, स्वच्छ व्र्यापारः उतचि मूल्र्य, गुिस्िरीर्य वस्िु उपभोक्ताको अतधकार" 

"उपभोक्ता तहि सांरक्षिमा तदउँ ध्र्यान : सुरतक्षि गरौं सम्पत्ती र जीउ ज्र्यान" 

१. नगर क्षेत्रमभत्र सन्िालनिा रहकेो सब  उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई नगरिा सिूीकृत गररने नीमत मलइनेछ। 

२. व्यवसायजन्य सिुासन र संरक्षण गनव नगरमभत्रको उद्योग तथा व्यवसामयक संघ, संस्थासैँग सहयोग र 

सहकायव गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

३. रोजगारजन्य उद्योगहरू स्थापना गने स्थानसम्ि आधारभूत पवूावधार मनिावण गनव सहजीकरण गररनेछ । 

४. सिहू सहकारी र व्यवसामयक र्िवहरूलाई उच्ि िलू्य तथा मनयावत योग्य उद्योग स्थापना गनव प्रोत्साहन 

गने नीमत मलइनेछ। 

५. सरोकारवालाहरू सैँग सहकायव र सिन्वयन गरी बजारहरू र उद्योग धन्िालाई अनुगिन गररनेछ। 

६. सहकारी उद्योगबाट उत्पामित बस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्द्वन गनव पहल गररनेछ । 
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७. स्थानीय स्तरिा पाइने श्रोत साधन र कच्िा पिाथविा आधाररत लघ ुघरेलु तथा साना उद्योगहरूको 

स्थापना कायवक्रिलाई प्राथमिकता मिइने नीमत मलइनेछ । 

८. आयात प्रमतस्थापन र मनयावत प्रवर्द्वन ह ने उद्योग, व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्वन गने नीमत रहनेछ । 

९. “मिनौ ैँ आफ्नो िाटो, बनाऔ ंआफ्नो ििे” संघीय सरकारको अमभयान अनुरुप नवप्रवतवनकारी युवा तथा 

ब ििेीक रोजगारीबाट र्मकव एका अनुभवी तथा सीपयूक्त उद्यििील युवाहरूलाई उद्यि व्यवसाय सरुुवात 

गनव अनुकूल वातावरणको सजृना गररनेछ । 

१०. िलू्य श्रङ्ृखलािा आधाररत कायवक्रिहरूिा लगानीि त्री वातावरणको लामग ब ङ्क तथा मवत्तीय 

संस्थाहरूसैँग पहल गररनेछ । 

११. सयूोिय नगरक्षेत्रमभत्रका उद्यि गनव िाहने साना कृिकहरूलाई मवमभन्न व ङ्क तथा मवत्तीय संस्थाहरूिा 
सलुभ कजावको लामग आवश्यक सिन्वय तथा पहल गररनेछ ।  

१२. िधु र िगु्धजन्य उत्पािनलाई प्रिोधन र बजारीकरणिा सहयोग गररनेछ । 
ङ) पर्यिटन िथा सांस्कृति 

१. मवमवध भािा, कला, धिव र संरक्षण सम्बर्द्वन गि ैपयवटन प्रवर्द्वन गने नीमत मलइनेछ । 

२. नगरमभत्रको पयवटकीय िहत्वको स्थानहरूको व्यवमस्थत मवकास गिै सयूोिय नगरपामलकालाई 

सववकालीन पयवटकीय गन्तव्य स्थल (Touristic Land For All Seasons)को रुपिा मवकास गररि  

जाने नीमत मलइनेछ। 

३. सम्भाव्यता अध्ययन गरी प िल िागव तथा साइकल िलाउन योग्य Narrow हररत सिकको मनिावण गि ै

आम्िानी र रोजगार प्रवर्द्वन गि ैलमगनेछ । 

४. ऐमतहामसक र परुातामत्वक िहत्व बोकेका गमु्बाहरू, िठिमन्िर, ििव, िउेराली तथा अन्य धामिवक र 

साैँस्कृमतक, धरोहरहरूलाई संरक्षण गरी आकिवकीय धामिवक पयवटन गन्तब्य स्थलको रुपिा मवकास गि ै

लमगनेछ । 

५. गणुस्तरीय पयवटन अभ्यास (Quality Tourism Practice) लाई कायावन्वयन गने नीमत मलइनेछ । 

६. होटल, होिस्टे लगायत अन्य पयवटकसंग सम्बमन्धत संस्थाहरूको अनुगिन मनयिनलाई थप व्यवमस्थत 

गि ैलमगनेछ। 

७. पयवटनको मवकासको मनम्ती परुातामत्वक तथा नवीनति प्रमवमधको प्रवर्द्वन गि ैलमगनेछ । 

८. ज मवक, सांस्कृमतक मवमवधता एवि ्प्राकृमतक सौन्ियवले भररपूणव नगरको नयाैँ पयवटकीय गन्तब्यहरूको 

पमहिान संरक्षण र सम्बर्द्वन गि ैलमगनेछ । 

९. नगरपामलकाको पयवटकीय गन्तब्य स्थलहरूको रामष्िय र अन्तरामष्िय प्रिार प्रसार गने जस्ता 

कायवक्रिहरू सञ्िालन गररनेछ । 

१०. सयूोिय नगरपामलकािा िलमित्र छायाङ्कन, Selfie Post, Virtual Background स्थलहरूको 

मवकास र प्रवर्द्वन गनव पहल गररनेछ । 
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११. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रामष्िय तथा अन्तरामष्ियस्तरका होटल तथा अन्य व्यवसाय स्थापना तथा 
सञ्िालन गनव मनजी, मनजी साववजमनक साझेिारी या ठूला लगानीकताव आकमिवत गनव पहल गररनेछ । 

१२. सयूोिय नगरपामलकाको एकीकृत पयवटन गरुुयोजना तजुविा गररनेछ । 
१३. ग्रािीण पयवटन लाई पयवटन व्यवसायको उपक्षेत्रको रुपिा अमघ बढाउन र र्ोहोरि ला व्यवस्थापन गनव 

सफा घर सुन्दर आँगन अमभयानको रुपिा कायावन्वयन गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

१४. पाह नाहरूको िनोरञ्जनको लामग साििुामयक होिस्टेहरूलाई अमनवायव रुपिा सांस्कृमतक नतृ्य 
िखेाउनुपने, िौमलक पररकार व्यवस्था गनुवपने गरी प्रोत्सामहत गने नीमत ल्याइनेछ । 

१५. पयवटन उद्योगीहरूलाई कोमभि-१९ द्वारा परेको असरलाई न्यूनीकरण गने संघ, प्रििे र स्थानीय तहबीि 
सिन्वय गरी सहजीकरण गररनेछ । 

१६. सम्भाव्यता अध्यन गरी कृमि, पयावपयवटन, मिया पयवटन, ि मक्षक पयवटन तथा िौमलक पयवटन जस्ता 
मवियक्षेत्रका पयवटनको प्रोत्साहन र प्रवर्द्वन गने नीमत मलइनेछ । 

१७. पयवटन व्यवसायीहरूबाट पयवटकहरूलाई प्रिान गररने सेवा तथा समुवधाहरूलाई स्तरीय बनाउन 
DIGITAL MARKETING PLATFORM तयार गररनेछ । 

१८. साववजमनक मनजी सहकारी साझेिारीको अवधारणा अनुरुप पयवटन पूवावधारहरूको मवकास बजारीकरण 
र प्रवर्द्वन गने नीमत मलइनेछ । 

१९. नगर मभत्रको पयवटकीय गन्तव्य स्थलहरूको पमहिान मवकास तथा मवमवधीकरण गने नीमत मलइनेछ । 
२०. सयूोिय नगरपामलकाक्षेत्रमभत्र एक उपयुक्त स्थानको छनौट गरी पयवटन सूिना केन्रको स्थापना गरी 

सञ्िालनिा ल्याइनेछ । 

च) सहकारी िथा गररबी तनवारि 

"सहकारी: तदगो तवकासको आधार" 

१. एक विा एक मवियगत सहकारी संस्थाको नीमत मलइनेछ । 

२. नगर मभत्रको सहकारी संस्थाहरूको सुिासन कायि गने नीमत मलइनेछ । 

३. सयूोिय नगरपामलकामभत्र रहकेो सहकारीहरूको प्रवर्द्वन, व्यवस्थापन र क्षिता अमभबमृर्द् प्रोत्साहन गने 

नीमत मलइनेछ। 

४. सहकारी संस्थाहरूबाट उत्पामित वस्तुहरूको बजारीकरण गनव सहजीकरण गररनेछ । 

५. अन्तर सहकारी संस्थाहरूबीि सिन्वय तथा सहकायवको वातावरणसजृना गररनेछ । 

६. उद्यि गनव िाहने सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्वन गने नीमत मलइनेछ । 

७. सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकृत सहकारी व्यवस्थापन सिूना प्रणाली (COPOMIS)िा आबर्द् 

गररनेछ। 

८. सहकारी संस्थाहरूलाई स्वरोजगार कायवक्रि अन्तगवत सञ् िालन गने गरी कृमि,पिपंुछीपालन, घरेलु तथा 

कुमटर उद्योग, कालीगढ र सीप अमभवमृर्द्का कायवक्रि, कृमि उपज संकलन, हाट बजार व्यवस्थापन 

सञ् िालन गनव गराउन प्राथमिकता मिने नीमत अवलम्बन गररनेछ। 
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९. सहकारीिार्व त मवपन्न वगवलाई आमथवक तथा सािामजक सिमक्तकरण गने नीमत मलइनेछ । साथ  

आम्िानीको मनमश्चत महस्सा सहकारी संस्था वा कुन  संस्थािा वित गनवको लामग प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१०. सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत क्षिता अमभवमृर्द् गने नीमत मलइनेछ । 
११. सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी मनयिनको लामग एकीकृत अनुगिन प्रणालीको मवकास गररनेछ । 
१२. गररबी मनवारणको लामग लघ ुउद्यिमिलता मवकास र सीप मवकास कायवक्रिहरू साझेिारी, सहकायव र 

सिन्वयिा सञ् िालन गने नीमत रहनेछ । 

१३. मवमभन्न सीप मवकास तामलि मलएका रोजगारिलूक कायवक्रििा सहभागी भएका ब िमेिक रोजगारबाट 
र्मकव एर उद्यि सञ् िालन गनव िाहने साथ  बेरोजगार बसेको यूवाहरूलाई एकल वा सािमूहक उद्यिी 

कायवक्रि सञ् िालन गररनेछ।  

१४. मिगो लघ ुउद्यि सञ् िालन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्वन गनव उद्यि मवकास कोिको पररिालनलाई मनरन्तरता 
मिइनेछ ।  

१५. गत मवगत विवहरूिा संिामलत गररबी मनवारणको लामग उद्यि मवकास कायवक्रिहरूलाई पुनतावजगी 
तामलि तथा रोजगारसैँग जोि्ने नीमत मलइनेछ । 

१६. गररबी मनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीमत तथा पमहिानको िापिण्ि तयार गरी मिगो मवकास लक्ष्यका पाैँि 
स्तम्भ र सत्र लक्ष्यहरू प्राप्त गनव सक्ने कायवक्रिहरू सन्िालन गररनेछ । 

१७. नगर क्षेत्रमभत्र सञ् िालनिा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यिीहरूलाई उपयुक्त प्रमवमध हस्तान्तरण गरी 
उत्पािन र उत्पािकत्विा बमृर्द् गनुवका साथ  प्रमवमधि त्री बनाउने नीमत मलइनेछ। 

१८. यूवा उद्यििीलता मवकास तथा औद्योमगक जनिमक्त सीप मवकासका मवमभन्न तामलि तथा कायवक्रिहरू 

सन्िालन गने नीमत मलइनेछ। 

१९. नगर क्षेत्रिा रहकेा मवमभन्न सिहूहरूलाई सहकाररताको िाध्यिबाट िहरी गररबी न्यूनीकरण एवं 
सािामजक पूैँजी मनिावणिा जोि मिइने नीमत मलइनेछ ।  

२०. परम्परागत रूपिा सञ् िालनिा रहकेा लघ,ु घरेलु उद्यिी, व्यमक्त र सिहूहरूको संरक्षण र प्रवर्द्वन गने 
नीमत मलइनेछ। 

२१. गरीमब पमहिान गने एंव गरीव लमक्षत कायवक्रि सञ् िालन गररने नीमत मलइनेछ । 
२२. मवत्तीय साक्षरता कायवक्रि िार्व त गररबी न्यूनीकरण र सािामजक उद्यििीलता मवकास गने नीमत मलइनेछ। 

छ) श्रम िथा रोजगारी 

 “गररबी न्र्यूनीकरि र जीवनस्िरमा सुधार : उत्पादनशीि रोजगारी समृतद्धको आधार” 

१. गररबी न्यूनीकरणका लामग आन्तररक रोजगारी मसजवना गि ैसरकारी मनकायहरू, ग रसरकारी संस्थाहरू, 

सहकारी तथा मनजी क्षेत्रहरूबीि सिन्वय, संयोजन र सञ्िारलाई प्रभावकारी बनाउैँि  रोजगारीको क्षेत्र 

मवस्तार गरी रोजगारीको अवसरिा वमृर्द् गनव एकीकृत प्रयास गररनेछ। 
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२. आन्तररक श्रि बजारको अवस्था, स्थानीय रोजगारीको अवस्था, आवश्यक सीप तथा क्षिता मवस्तारको 

आवश्यकता आमि क्षेत्रिा मवमभन्न अध्ययन गरी श्रमिकको िाग र आपमूतवको प्रोर्ाईल बनाइनेछ र मिगो, 

सिावेिी, ियावमित एवं व्यवमस्थत स्थानीय श्रि बजारको समुनमश्चतता गररनेछ। 

३. नगरपामलका क्षेत्रिा रहेका संगमठत उद्योगधन्िािा कायवरत काििारहरूका लामग प्रिमलत कानूनले 

तोकेको न्यूनति ज्याला िर लाग ूगने/गराउने नीमत मलइनेछ। 

४. नगर क्षेत्रिा रहकेा संगमठत र असंगमठत क्षेत्रिा रहकेा िारीररक श्रि गने िजिरुहरूलाई पररियपत्र प्रिान 

गनव आवश्यक अध्ययन गररनेछ। 

५. श्रमिकहरूलाई सािमूहक िघुवटना बीिा कायवक्रििा आवर्द् गराउन पहल गररनेछ। 

६. युवा तथा ि मक्षक बेरोजगारलाई प्राथमिकतािा राखी काि गने उिेरका स्थानीय युवाहरूलाई स्वरोजगार 

बन्न एवं श्रि बजारिा आकमिवत गनव क्षिता मवकास र जागरण अमभयान सञ्िालन गररनेछ । 

७. नगरपामलकाका मवमभन्न योजना तथा साववजमनक मवकास मनिाणवका कायवहरूिा श्रििलूक प्रमवमधको 

उपयोगलाई प्राथमिकता मिैँि  रोजगार सेवा केन्रिा सिूीकृत स्थानीय बेरोजगार व्यमक्तहरूलाई रोजगारी 

उपलब्ध गराईनेछ । 

८. मवमभन्न सीप तथा श्रििा आवर्द् सीपयुक्त तथा िक्ष नेपाली नागररक श्रमिकहरूको पमहिान गरी 

सिूीकृत गररने नीमत मलइनेछ र थप िक्ष तथा सक्षि जनिक्ती मवकास गनव आवश्यक सीपिलूक 

तामलिको पमहिान गरी सिूीकृत बेरोजगार व्यमक्तहरूलाई तामलि मिने व्यवस्था गररनेछ । 

९. ब िमेिक रोजगारी बाट र्मकव एका र रोजगारी गिुाएका युवाहरूलाई स्वरोजगारिलूक, व्यवसामयक तथा 

उद्यििील कायविा संलग्न गनव/ गराउन सीप तथा क्षिता अमभवमृर्द्, प्रामवमधक तथा आमथवक र अन्य 

पवूावधारजन्य मवकास सहायताका लामग आवश्यक पहल गररनेछ। 

१०. प्रधानिन्त्री रोजगार कायवक्रि अन्तगवतका युवा रोजगारीका लामग रुपान्तरण पहल आयोजना तथा 

कािका लामग पाररश्रमिकिा आधाररत साििुामयक आयोजना जस्ता कायवक्रिहरूलाई थप प्रभावकारी 

ढंगबाट सञ्िालन गनव आवश्यक मनिावण सािाग्री, औजार तथा श्रमिक सुरक्षा सािाग्रीहरू खररि गनव 

बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

११. रोजगार सेवा केन्रको थप सदुृढीकरण गि ै रोजगार सिूनाको प्रवाह तथा पराििव िार्व त प्रभावकारी 
रोजगार सेवा उपलब्ध गराईनेछ। 

१२. ब िमेिक रोजगारीलाई सुरमक्षत, ियावमित, व्यवमस्थत र िक्षतायुक्त बनाउने नीमत मलइनेछ । 

१३. मिगो, सिावेिी, ियावमित एवं व्यवमस्थत श्रि बजारको समुनमश्चतता गनव पहल गररनेछ ।  
१४. स्थानीय पूवावधार मनिावणका आयोजनाहरूिा स्थानीय श्रि र सीपलाई उपयोग गनव प्रोत्साहन गने नीमत 

मलइनेछ ।  

१५. व्यवसामयक तथा सीप मवकास तामलि कायवक्रिहरूलाई श्रि बजारको आवश्यकता अनुरुप बनाई 

कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ ।  
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१६. व िमेिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान सीप र अनुभवलाई प्रिामणकरण गरी उद्यिमिलता मवकासिा उपयोग 
गररनेछ । 

१७. श्रमिकको न्यूनति ज्याला र व्यवसामयक स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्धी िापिण्िको कायावन्वयनका लामग 
आवश्यक सिन्वय र पहल गररनेछ । 

२. सामातजक के्षत्र 

क) स्वास््र्य िथा पोिि  

"स्वास््र्य बीमा, तनशुल्क उपचार : आधारभूि स्वास््र्य, जनिाको अतधकार" 

१. नगरवासीहरूको गणुस्तरीय स्वास््य सेवािा सववब्यापी पह ैँि बढाउैँन र गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रिान 

गनव नगर क्षेत्रमभत्र आधारभूत अस्पताल सञ्िालनिा ल्याउैँन भवन मनिावण कायवलाई  मतब्रता मिने साथ  

हाल सञ्िालनिा रहेको प्राथमिक स्वास््य केन्र, मर्क्कललाई आधारभतू अस्पतालको रुपिा 

स्तरोन्नती गने नीमत मलईनेछ । 

२. नगर मभत्र सञ्िालनिा रहेका प्राथमिक स्वास््य केन्र, स्वास््य िौकी, िहरी स्वास््य केन्र, आधारभूत 

स्वास््य सेवा केन्रहरूबाट प्रिान गररि  आएका स्वास््य सेवाहरूको गुणस्तर सधुार गने तथा स्वास््य 

सेवाहरू थप गने नीमत मलईनेछ । 

३. स्वास््य संस्था नभएका विाहरूिा आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र भवन मनिावण सम्पन्न गरी यथािीघ्र 

सेवा सञ् िालन गनव संघ र प्रििे सरकारसैँग सिन्वय र सहकायव गि ैजाने नीमत मलईनेछ। 

४. नगरवासीहरूले आधारभतू स्वास््य सेवा पाउने अमधकारलाई स्थामपत र समुनमश्चत गनव उपलब्ध श्रोत र 

साधनको अमधकति प्रयोग गरी सम्पणूव विाहरूिा साििुामयक स्वास््य संस्था िार्व त आधारभतू 

स्वास््य सेवा सञ् िालन गि ैआधारभूत स्वास््य सेवािा जनताको अमधकार समुनमश्चत गि ैलमगनेछ । 

५. सब  नगरवासीहरूलाई स्वास््य बीिा कायवक्रििा आबर्द् गि ैलमगने नीमत तथा कायवक्रि अवलम्वन 

गररनेछ । 

६. हाल सञ्िालनिा रहकेा स्वास््य केन्र र स्वास््य िौकी, िहरी स्वास््य केन्र, आधारभतू स्वास््य 

केन्रिा बाह्र  िमहना स्वीकृत िरबन्िी अनुसारको िक्ष जनिमक्त,अत्यावश्यक मनिःिलु्क मवतरण ह ने 

औिधी, औजार, उपकरण तथा स्वास््य सिूना प्रणालीसैँग सम्बमन्धत सािग्रीहरू अभाव ह न नमिन 

प्रबन्ध मिलाई सम्पणूव साििुामयक स्वास््य संस्थाहरू  प्रमवधीि त्री बनाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रिान 

गररनेछ । 

७. कोमभि-१९ तथा अन्य िहािारीजन्य रोग एवि ्मवपिक्ो सािना गनव आवश्यक भौमतक संरिना  मनिावण 

गि ैलमगनेछ,विा स्तरिा CRRT तथा नगरस्तरीय MRRT मटि गठन साथ  कायवयोजना बनाई लाग ू

गररनेछ । 

८. कोमभि-१९ िाहािारी रोगको रोकथाि तथा मनयन्त्रण गनव संक्रिण अनुसन्धान तथा खोजपि्ताल 

सिहू(CICT) पररिालन गररनेछ तथा कोमभि-१९ खोपको उपलब्धताको लामग प्रििे तथा संघीय 

सरकारसंग सहकायव र सिन्वय गि ैजाने नीमत अवलम्वन गररनेछ । 



9 

 

९. सीिा क्षेत्रिा रहकेा हले्थ िेस्क बाट प्रिान गने स्वास््य सेवा समुवधा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक 

स्वास््यकिी र भौमतक संरिनाको व्यवस्थापनिा संघ र प्रििे सरकारसैँग सहकायव र सिन्वय गि ैजाने 

नीमत मलईनेछ । 

१०. मनजी मक्लमनक, अस्पताल, ल्याव तथा स्वास््य संस्थाहरूको सञ्िालन िापिण्ि अनुसार भए नभएको 

मनयमित अनुगिनलाई थप प्रभावकारी रुपिा कायावन्वयनिा ल्याइनेछ । 

११. गभववती तथा सतु्केरी िमहला लाई Folic Acid र Calcium मवतरण कायवक्रि सञ् िालन  गररनेछ । 

१२. एम्बुलेन्स पररिालन तथा व्यवस्थापनलाई सदुृढीकरण गने नीमत मलईनेछ ।  
१३. साििुामयक तथा संस्थागत मवद्यालयिा अध्यनरत छात्राहरूिा रक्त अल्पताको जोमखि न्यूनीकरण गनव 

वामिवक रुपिा २ पटक ( १०-१९) उिेर सिहूका मकिोरीहरूलाई Iron and Folic Acid मवतरण गने 

कायवक्रि सञ् िालन गररनेछ । 

१४. स्वास््य क्षेत्रिा कायव गने मिमकत्सक,स्वास््यकिी , िमहला स्वास््य स्वयि ् सेमवका तथा अन्य 
किविारीहरूको क्षिता अमभबमृर्द्का लामग तामलि, सेमिनार , गोष्ठी सञ् िालन गरी िक्ष जनिक्ती 

उत्पािन गररनेछ,  िहािारीजन्य रोग मवरुर्द् काि गने किविारीहरूलाई प्रोत्साहन / जोमखि भत्ता प्रिान 

गररनेछ  । 

१५. आयुवेि औिधालयहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा सिन्वय गरी सेवा प्रवाहिा सधुार ल्याईनेछ ।  

१६. नगरपामलकाको मवमभन्न विाहरूिा रहकेा विा कायावलय,स्वास््य संस्था, मवद्यालय, स्थानीय पत्र-
पमत्रका/ एर्.एि  िार्व त स्वास््य सम्बन्धी बहृत जनिेतनािलूक  स्वास््य सन्ििे प्रवाह गररनेछ। 

१७. हाल सञ्िालनिा रहकेा स्वास््य संस्थाहरूको भौमतक पूवावधारहरूलाई आवश्यक ििवत संभार गरी 

बालि त्री, अपाङ्गताि त्री, मकिोर-मकिोरीि त्री र पोिणि त्री स्वास््य संस्थाको रुपिा बढोत्तरी गने नीमत 

मलईनेछ । 

१८. सरुमक्षत प्रसतूीका लामग िक्ष प्रसतूीकिीबाट सेवा मिने व्यवस्था मिलाईने साथ  घर िा ह ने जोमखिपणूव 
सतु्केरीलाई िनू्यिा झाने नीमत मलईनेछ । 

१९. सब  स्वास््य संस्थाहरूिा व कमल्पक उजावको  व्यवस्था गने नीमत मलईनेछ । 
२०. बह क्षेत्रीय पोिण कायवक्रिको अवधारणा कायावन्वयन गरी लक्ष्य हामसल गनव न्यून पोिण मस्थमत भएका 

लमक्षत सिहूिा पने िमहला, मकिोर-मकिोरी  तथा वालवामलकाहरूको पोिण मस्थमतिा सधुार ल्याउैँन 

पोिण मविेि र पोिण संवेिनिील कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 

२१. िानमसक स्वास््य तथा िनोसािामजक स्वास््य सम्बन्धी सिस्याहरूको रोकथाि, न्यूनीकरण तथा 
उपिार साथ  िमिरा तथा लाग ूऔिध िवू्यवसनीबाट उत्पन्न सिस्याहरूको व्यवस्थापन तथा उपिार गने 

नीमत मलइनेछ । 
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ख) तशक्षा, भािा, किा िथा सातहत्र्य 

"गुिस्िरीर्य प्ातवतधक र व्र्यावहाररक तशक्षा : नैतिकवान र सक्षम जनशक्ती उत्पादन हाम्रो 

आकाङ्क्षा"  

१. नगरपामलकाको आधारभूत तथा िाध्यमिक मिक्षा ऐन तथा मनयिावली, २०७६ तथा साििुामयक 

मवद्यालयको आमथवक कायवमवमध सम्बन्धी मनयिावली, २०७७ लाग ूगने तथा प्रारमम्भक बाल मिक्षा 

तथा मवद्यालय मिक्षा, अनौपिाररक मिक्षा, व कमल्पक मिक्षा (गरुुकुल, गमु्बा, आमि) मनरन्तर मसकाई 

तथा मविेि मिक्षा सम्बन्धी नीमत, कानून, िापिण्ि, योजनाको मनिावण, कायावन्वयन र मनयिनलाई 

मनरन्तरता मिइनेछ । 

२. मिक्षालाई प्रामवमधक व ज्ञामनक व्यावसामयक, सीपिलूक, रोजगारिलूक र जनिखुी बनाउैँि  सक्षि, 

प्रमतष्पधी र न मतकवान जनिक्ती मनिावण गनव सङ्घ, प्रििे र स्थानीय तहको सिन्वयिा मवमवध 

कायवक्रिहरू सञ्िालन गररनेछ। 

३. औपिाररक मिक्षाबाट बमञ्ित नागररकका लामग अनौपिाररक मिक्षाको प्रबन्ध गने र प्रामवमधक तथा 

व्यावसामयक मिक्षाको योजना तजुविा, सञ्िालन तथा मनयिन गररनेछ, साथ  औपिाररक मिक्षाबाट 

बमञ्ित नागररकका लामग अनौपिाररक मिक्षाको प्रवन्ध गि ैलमगनेछ। 

४. नगरमभत्रका मवद्यालयहरूिा अमतररक्त मक्रयाकलाप अन्तगवत खेलकूि, भामिक, सामहमत्यक कला, 

सङ्गीत, साैँस्कृमतक पक्ष, हामजरीजवार् आमि जस्ता कायवक्रिहरू प्रमतयोमगतात्िक रुपिा सञ्िालन 

गनव  बाह्र िमहनाका बाह्र कायवक्रि सञ्िालनलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

५. मवद्यालयको वगीकरण नक्साङ्कन अनुिमत, स्वीकृमत, कक्षा थप गने प्रमक्रया तथा सिायोजन र मनयिन 

गने कायवलाई मनरन्तरता मिइने छ । 

६. साििुामयक मवद्यालयहरूको ि मक्षक पवूावधार मनिावण र ििवत सम्भारको कायवलाई प्राथमिकताको 

आधारिा गररनेछ । 

७. ि मक्षक पराििव सेवा सञ्िालन र मनयिन गररनेछ । 

८. िाध्यमिक तहसम्िको ि मक्षक कायवक्रिको सिन्वय मनयिन गररनेछ साथ  गठुीद्वारा सञ्िामलत 

मवद्यालयलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने गराइनेछ । 

९. साववजमनक स्थल तथा साििुामयक मवद्यालयिा पसु्तकालय, वािनालय, साििुामयक अध्ययन केन्र 

सञ्िालन, व्यवस्थापन र मनयिन गररनेछ । 

१०. बौमर्द्क रुपिा अपाङ्गता भएका बालबालीकाका लामग श्रोत केन्र सञ्िालन गरी पठनपाठनको 
व्यवस्था मिलाईनेछ । महसंा पीमित, बमहस्कृत र्रक क्षिता भएका व्यमक्तहरूलाई प्रामवमधक मिक्षा मिने 

प्रवन्ध गररनेछ । 

११. मवद्यालयहरूिा प्रमवमध मवकासका लामग उमित व्यवस्था गररनेछ । 
१२. मवद्यालयलाई निनूा मवद्यालयको रुपिा अगामि बढाउने कायवलाई मनरन्तरता मिन मर्क्कल िाध्यमिक 

मवद्यालयिार्व त अनुभव र तामलि सञ्िालन गरी अन्य मवद्यालयिा कायवक्रि मवस्तार गररनेछ साथ  
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करर्ोक मवद्या िमन्िर िाध्यमिक मवद्यालयलाई नगरको निूना मवद्यालयको रुपिा मवकास गनव रामष्िय 

योजना आयोग (सङ्घीय सरकारको मविेि अनुिान) र नगरको साझेिारीिा थप कायवक्रि अगामि 

बढाइने छ । 

१३. मवद्यालय स्तरिमेख न  िानमसक स्वास््य, िनोसािामजक तथा साैँस्कृमतक ज्ञान प्रिान गने व्यवस्थाका 
लामग पहल गररनेछ । 

१४. साििुामयक मवद्यालयिा आधारभतू कक्षा १-८ िा अमभभावक गिुाएका तथा अन्य संरक्षकको 

आवश्यकता पने मवद्याथी  तथा िा.मव. तहिा अध्ययनरत िेरा गरी बस्नुपने  मस्थमतका मवद्याथीहरूलाई 

आवासीय छात्रवमृत्त उपलब्ध गराइने छ । साथ   एस.इ.इ. उत्तीणव गरेका गररब जेहने्िार मवद्याथीका लामग 

प्रामवमधक मिक्षा तथा व्यावसामयक तामलिका लामग छात्रवमृत्तको व्यवस्था गररनेछ । 

१५. मिक्षा क्षेत्रिा कायवरत जनिमक्तको क्षिता मवकासका कायवक्रिहरूको सञ्िालन कायवलाई मनरन्तरता 
मिइनेछ । 

१६. राम्रो अभ्यास तथा उत्कृष्ट कायव र मसकाई उपलब्धी हामसल गने आधारभूत तथा िाध्यमिक मवद्यालय 

तथा काि गने मिक्षक, बाल मिक्षक, मनजी स्रोतका मिक्षक र किविारीहरूलाई वामिवक रुपिा छनौट गरी 

परुस्कृत गने कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

१७. मिक्षकहरूलाई मवियगत अध्ययन र सीपहरूको बीि प्रमतस्पधाव गराई पुरस्कारको व्यवस्था गने नीमत 
मलइनेछ । 

१८. नगरमभत्र साििुामयक मवद्यालयबाट SEE परीक्षा तथा कक्षा १२ को परीक्षािा A+ गे्रि ल्याई उत्तीणव ह ने 

गररब तथा जेहने्िार मवद्याथीहरूको मनमम्त छात्रवमृत्तको व्यवस्था गररने तथा प्रामवमधक मिक्षा तथा 

व्यावसामयक तामलिका लामग गररब मवपन्न पररवारका जेहने्िार मवद्याथीलाई मनमश्चत िापिण्िका 

आधारिा छात्रवमृत्त प्रिान गररनेछ ।  

१९. नगरमभत्र मवद्यालय जाने उिेर सिूहको बालबालीकाहरू मवद्यालय जान नसक्नुको अवस्थालाई हरेी 
आमथवक संरक्षण समहत सब  मकमसिको सहयोग उपलब्ध गराउने तथा  द्वन्द्व, पाररवाररक द्वन्द्व, प्राकृमतक 

प्रकोप वा सिस्यिा परेका बालबालीकाको मिक्षाको हक समुनमश्चतताका लामग पोसाक, मिक्षण सािग्री 

लगायतको सम्पणूव व्यवस्था गरी मवद्यालयिा ल्याउने नीमत मलइने छ । 

२०. कक्षा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रि बिोमजि कक्षा १-५ को पाठ्यपसु्तक सब  मवद्यालयिा लाग ूगररने, 
पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक प्रबोधीकरण गररने तथा ६-८ को  पाठ्यपसु्तक मवकास गरी क्रिि लागू 

गररनेछ । 

२१. कक्षा ८ सम्िको मिक्षा अमनवायव र मनिलु्क तथा िाध्यमिक तह कक्षा १० सम्िको मिक्षा मनिलु्क मिने 
र कक्षा १२ सम्िको मिक्षालाई क्रिि मनिलु्क बनाइने छ । 

२२. न्यून वेतन भएका बाल मिक्षक र मवद्यालय किविारीहरूलाई श्रि ऐन अनुसार तलब भत्ता (पाररश्रमिक) 
उपलब्ध गराउने तथा िाध्यमिक तहका लेखा किविारीका लामग थप प्रोत्साहन अनुिान उपलब्ध गराइने 

तथा मिक्षण अनुिानिा रहेका मिक्षकका लामग थप प्रोत्साहन अनुिान उपलब्ध गराइनेछ । 
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२३. हरेक िाध्यमिक मवद्यालयिा मवद्यालयको संस्थागत सधुारका लामग मवद्यालय  मवद्याथी पररिि ्
स्काउमटङ र जमुनयर  रेिक्रस सकव ल, पवूव मवद्याथी िञ्िको स्थापना र सञ्िालन तथा सब  मवद्यालयिा 

बाल क्लबको गठन  र सञ्िालन गररनेछ । 

२४. गमणत, अङगे्रजी र मवज्ञान मिक्षकहरूको सिहू बनाइ गमणत, अङगे्रजी र मवज्ञान मवियको गणुस्तर 
सधुारका लामग थप कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 

२५. हरेक मवियका रोष्टर प्रमिक्षकको ियन गरी प्रमिक्षक प्रमिक्षण तामलि सञ्िालन गररने तथा ती रोष्टर 
प्रमिक्षक िार्व त मवियगत रुपिा िमेखएका ि मक्षक सिस्या सिाधान गनव मिक्षकहरूलाई सहयोग ि मक्षक 

सपुरीवेक्षणको व ज्ञामनक पर्द्मत अनुकूल कायव गि ैलमगने छ। 

२६. मवद्यालयको आमथवक कायव प्रणालीलाई पारििी तथा मवद्यालयको आन्तररक सिुासन प्रवर्द्वन गनव 

न.पा.बाट आ.ले.प. गने तथा ि मक्षक प्रगमत र मवत्तीय उपलब्धी आवमधक रुपिा साववजमनक गने 

पद्दमतको मवकास गररने तथा साििुामयक मवद्यालयहरूको आमथवक लेखा सम्बन्धी कायवमवमध बिोमजि 

मनयिनलाई प्राथमिकताका साथ अगामि बढाइनेछ । 

२७. "गमणतसंग खेलौ, गमणतीय धारणा बसाऔ ैँ” भन्ने नाराका साथ कक्षा ८,९ र १० िा अध्ययनरत 

मवद्याथीका लामग ४ िमहनाका लामग प्रमत मवद्याथी िामसक ३ वटा गमणत अभ्यास पमुस्तका मवतरण गरी 

गमणत मवियको मसकाई उपलमब्ध वमृर्द् गने नीमत मलइने छ । 

२८. गमणत खेलेर मसकौ ैँ, गमणतीय धारणा बसाऔ ैँ” भन्ने नाराका साथ व ज्ञामनक सोि र धारणाको सिेत  

मवकास गनव तथा गमणतीय धारणालाई सहज रुपिा मवकास गनव मवज्ञान र गमणत मवियिा स्वच्छ 

प्रमतस्पधाव गराई यी मवियलाई बढी प्रयोगात्िक रुपिा मलन मवज्ञान तथा गमणत मवियको प्रमतस्पधावत्िक 

प्रििवनी गररनेछ । 

२९. "सयूोिय नगरपामलकाको इच्छा : छोरी बुहारीलाई मिक्षा" भन्ने अमभयानलाई अगामि बढाई स्नातक 
तहिा अध्ययन गने छोरी बुहारीलाई छात्रवमृत्त उपलब्ध गराउने कायवलाई यस विव पमन मनरन्तरता मिइनेछ। 

३०. ि मक्षक त्याङ्क समहतको फ्लास ररपोटवलाई स्थानीयकरण गररनेछ। नगरमभत्र MEMIS स्थापना 

गररनेछ। 

३१. नगर क्षेत्रिा रहकेा मनजी मवद्यालयहरूको पेिागत संस्थासैँग सहकायव गरी मवपन्न बालबालीकाहरूलाई 
संस्थागत मवद्यालयिा मन:िलु्क अध्ययन गने अवसर सजृना गररनेछ । 

३२. नगरक्षेत्रमभत्र बोमलने िातभृािाको अध्ययन गरी िब्िकोि मनिावण पाठ्यसािग्री लेखन तथा 
पठनपाठनको व्यवस्था गि ैलमगनेछ । 

३३. संस्थागत मवद्यालयहरूको मनयमित अनुगिन तथा मनयिन गररनेछ । 
३४. आधारभतू तथा िाध्यमिक मवद्यालयसैँग सिामहत भई सञ्िामलत बाल मवकास केन्रिध्ये छनोटिा पनव 

सर्ल भएका बाल मवकास केन्रलाई एकीकृत पूववप्राथमिक निनूा बाल मवकास केन्रको रुपिा 

सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ । साथ  बाल कक्षािा धेर  मवद्याथी भएका बाल मवकास सहजकताव नभएका 
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तर मनजी स्रोतबाट बाल कक्षा सञ्िालन गने साििुामयक मवद्यालयहरूिा बाल मिक्षक व्यवस्थापन गनव 

आवश्यक प्रमक्रया अगामि बढाइने छ । 

३५. सयूोिय नगरमभत्र सञ्िामलत आधारभतू तथा िाध्यमिक मवद्यालय तहका मिक्षकहरूलाई प्रमवमध ि त्री 

बनाउन सियानुकूल तामलिको व्यवस्था गि ैलमगनेछ । 

३६. नगरक्षेत्र मभत्र सञ्िामलत साििुामयक िाध्यमिक कम्तीिा एक मवद्यालयिा आ.ब.०७९/०८० िा कक्षा 

११-१२ िा मवज्ञान मविय अध्ययन अध्यापन कायव थालनी गररनेछ । 

३७. िेयर मिक्षा सधुार कोि स्थापना गरी मवद्यालयको ि मक्षक पवूावधारको मवकास गने तथा सयूोिय नगरमभत्र 

रहकेा आधारभतू मवद्यालयहरू तथा जेहने्िार उत्कृष्ट मवद्याथीहरूलाई मविेि छात्रवमृत्त कायवक्रि थप 

मवद्यालयिा सिेत मवस्तार गि ैलमगनेछ । 

३८. MGML कक्षा मिक्षण मसकाईलाई अन्य साििुामयक मवद्यालयहरूिा पमन मवस्तार गि ैलमगनेछ । 

३९. साििुामयक मवद्यालयहरूिा अध्ययन गने बालबालीकाहरूका अमभभावकहरूले उनीहरू अध्ययन गने 
मवद्यालयिा एक ि मक्षक सत्रिा कम्तीिा िार पटक मवद्यालयिा अमनवायव उपमस्थत भई आफ्नो 

बालबालीकाको पषृ्ठपोिण मलने नीमत मलइनेछ साथ  मबद्याथी अमभभावक पररियपत्रको व्यवस्थापन गरी 

कायावन्वयन गररनेछ । 

४०. साििुामयक मवद्यालयिा कक्षा, तह, मविय, र मवद्याथी सङ््याको अनुपातिा मिक्षकको िरवन्िी मिलान 
गररनेछ । मिक्षकहरूको कायव सम्पािन र मवद्याथी सङ््याको अवस्था हरेी मिक्षकहरूलाई ि मक्षक सत्र 

मिल्ने गरी आवमधक सरुवा व्यवस्था लाग ू गररने र ि मक्षक सत्रको बीििा सरुवा गने कायवलाई 

मनरुत्सामहत गि ैलग्ने कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

४१. प्रारमम्भक बालमवकास केन्र सञ्िालनका लामग न्यूनति िापिण्ि तोकी लाग ूगररनेछ । 
४२. मवद्यालयको ि मक्षक गणुस्तर सधुारका लामग प्रधानाध्यापक र मिक्षकसैँग गररने कायवसम्पािन करारका 

सिूकलाई ब्यवमस्थत गररने, लक्ष्य र उपलमब्धको िापन गने प्रणाली अवलम्बन गररनेछ । 

४३. मवमवध कारणवि मवद्यालय भनाव ह न नसकेको तर मनजी रुपिा अध्ययन गरेको व्यमक्तलाई सम्बमन्धत 
विाले गरेको मसर्ाररसको आधारिा मनजको क्षिता र स्तरको जाैँि परीक्षण गरी मवद्यालयले िापिण्ि 

बनाई कक्षा ८ सम्ि भनाव परीक्षा मिन पाउने आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

४४. "भावी पसू्ताको प्रकृमत, पयाववरण र प्राकृमतक श्रोतको उपयोगको अमधकार: वतविान पसु्ताबाट उपहार" 
भन्ने नारालाई साकार पानव आ.व. ०७९/८० िा कक्षा १०, SEE परीक्षा, ११ र १२ कक्षाको परीक्षािा 

उत्तीणव ह ने मवद्याथीहरूले मवद्यालयिा गे्रिमसट िाकव मसट र िाररमत्रक प्रिाण पत्र मलन जानुपवूव कम्तीिा 

१० वटा वकृ्षारोपण अमनवायव गनुवपने नीमतलाई मनरन्तरता मिईनेछ। 

४५. साििुामयक मवद्यालयिा अध्ययनरत छात्राहरूलाई मनिःिलु्क सेनेटरी प्याि मवतरण गने नीमत मलइनेछ । 
४६. यस अगामि भौमतक मनिावण भएका मबद्यालयहरूको भौमतक भवन, िौिालय, कक्षाकोठा आमिको 

अपाङ्ग ि त्री संरिनाको व्यवस्थापन गि ैलमगने र अब मनिावण ह ने हरेक भौमतक संरिना अपाङ्ग ि त्री 

बनाउने नीमत मलइने छ । 
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४७. कक्षा १ िा भनाव ह ने उिेर सिूहका सब  बालबालीकालाई मवद्यालयिा भनाव गने, सब  बालबालीकालाई 
कक्षा ८ सम्िको मिक्षा परूा गराउने, पवूव प्राथमिक उिेर सिहूका सब  बालबालीकालाई पूवव प्राथमिक 

मिक्षािा भनाव गरी सब लाई पूवव प्राथमिकको अनुभव समहत कक्षा १ िा भनाव गराउने नीमत मलइने छ । 

४८. श्री करर्ोक मवद्या िमन्िर िाध्यमिक मवद्यालयिा सञ्िामलत ससु्त श्रवण मवद्यालयिा िक्ष जनिक्ती 
व्यवस्थापन गरी मविेि क्षिता भएका बालबालीकाको मसकाईिा प्रोत्साहन गररनेछ। 

४९. कोमभि -१९ को प्रकोपबाट मिक्षा क्षेत्र र मसकाईिा परेको क्षमत न्यूनीकरण गनव मविेि कायवक्रि 
सञ्िालन गररनेछ ।  

५०. नगरमभत्रका िमहला तथा िमलत जनजामत लोपोन्िखु सििुाय र अन्य सििुायका गररब जेहने्िार  
मवद्याथीका लामग मिक्षकसेवा आयोग र अध्यापन अनुिमत तयारी तथा अन्य प्रमिक्षण कायवक्रि 

सञ्िालनको मनमम्त व्यवस्था गररनेछ । 

५१. मिगो तथा सम्िामनत रोजगारीका लामग सीप पररयोजना अन्तगवत इन्स्योरहले्बेटास नेपालको सहकायविा 
साििुामयक मवद्यालयको कक्षा ९ र १० िा अध्ययनरत मवद्याथीका लामग वमृत्त पराििव (Career 

Guidance) कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 

५२. भािा, सामहत्य कला र सङ्गीतको मवकासिा योगिान पयुावउन नगर सामहत्य कला तथा सङ्गीत प्रमतष्ठान 
िार्व त मवमभन्न कायवक्रिहरू सञ्िालन गररनेछ । 

५३. नगर क्षेत्रमभत्रका भािा, सामहत्य, कला र सङ्गीत क्षेत्रिा लािो सियसम्ि कायव गरररहेका प्रमतभाहरूको 
वामिवक िलू्याङ्कन गरी पुरस्कृत गररनेछ । 

५४. भािा, सामहत्य कला र सङ्गीतसैँग सम्बमन्धत मवियका सािग्रीहरू तथा परुाना भेिभिुा, सािग्री, प्रमवमध 
आमिको खोज अनुसन्धान गरी संरक्षण गने र उपयुक्त कुरा हस्तान्तरण गने  गरी सङ्ग्राहलय स्थापना गने 

नीमत मलइनेछ । 

५५. नगर क्षेत्रमभत्रको भािा, सामहत्य, कला र सङ्गीतको इमतहासको खोजी गरी स्िाररका प्रकािन गररनेछ। 
५६. भािा, सामहत्य कला र सङ्गीतसैँग सम्बमन्धत परुातामत्वक, ऐमतहामसक मिज, वस्तु, स्थलहरूको संरक्षण 

र सम्वर्द्वन गने नीमत मलइनेछ । 

५७. नगर क्षेत्रमभत्रका मवमभन्न भािा, सामहत्य, कला सङ्गीत क्षेत्रसैँग सम्बमन्धत, सङ्घ संस्थासैँग सहकायव 
गरी सामहत्य, कला सङ्गीत क्षेत्रसैँग सम्बमन्धत युवा प्रमतभाहरूसैँग सिेत सहकायव गरी मवमभन्न 

रिनात्िक कायव गररनेछ । 

५८. मवद्यालयिा भािा, सामहत्य कला तथा सङ्गीत मवधाका र्ोकल मिक्षक तोकी मवद्यालय स्तरिा मवमवध 
कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 

५९. नगर मभत्रका सांस्कृमतक िहत्वका मवियवस्तुको संरक्षण र सम्बधवन गनव सांस्कृमतक िहत्वका मविय 
क्षेत्रिा कायव गने व्यमक्तहरू तथा सङ्घ संस्थासैँग सहकायव गने नीमत मलइने छ ।  

६०. नगर क्षेत्र मभत्र बोमलने भािाहरूको संरक्षण, सङ्कलन गनवका लामग बह भामिक कमवता, गीत, कथा, 
नाटक लगायतका मवमवध मवधाहरूसंग सम्बमन्धत बह भामिक मक्रयाकलाप सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ। 
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६१. भािािास्त्री िहानन्ि सापकोटा, स्वािी सोिेर्श्रानन्ि लगायतका व्यमक्तत्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान 
गने र प्राप्त उपलमब्धलाई संरक्षण र हस्तान्तरण गने नीमत मलइने छ । 

६२. नगर सामहत्य, कला, सङ्गीत प्रमतष्ठानले नेपाल प्रज्ञा प्रमतष्ठान, गायन क्षेत्र, नाट्य रङ्गिञ्ि क्षेत्रका 
मवमवध सङ्घसंस्थासैँग सहकायव गरी अगामि बढ्ने नीमत मलइने छ । 

६३. हस्तकला, मित्रकला, िमूतवकला, धातुकला लगायतका कलासैँग सम्बमन्धत मक्रयाकलापसैँग सम्बमन्धत 
कायवक्रि सञ्िालन गररने नीमत मलइनेछ । 

६४. भािा, सामहत्य, कला, ििवन, आमि क्षेत्रिा योगिान पुर् याएका व्यमक्तत्वहरूको योगिानको सिेत सम्िान 

ह ने गरी िामलक तथा पाकव  मनिावण गने नीमत मलइनेछ । 

६५. नगर सामहत्य तथा कला सङ्गीत प्रमतष्ठानको छुट्ट  कायावलय व्यवस्थापन /भवन मनिावण गरी पसु्तकालय, 
सङ्ग्रहालय आमिको व्यवस्था गने नीमत मलइनेछ । 

६६. नगर क्षेत्रमभत्रका सङ्गीत तथा नाट्य र सामहत्य मवधासैँग सम्बमन्धत प्रमतभाहरूको खोज गरी प्रमिक्षण 
मिइने तथा प्रमिक्षक प्रमिक्षण उत्पािन गि ैलमगनेछ । 

६७.  सयूोिय नगर मिनारी, नगरको वामिवक सामहत्य सङ्ग्रह, नगरका बालबालीकाको प्रमतभा स्िाररका, युवा 
तथा जेष्ठ नागररकको मसजवना सङ्ग्रह जस्ता सािग्रीहरूको मनिावण र प्रकािन गररनेछ । 

६८. लोपोन्िखु लेप्िा सििुायको भािा, संस्कृमत र सभ्यतालाई प्रवर्द्वन गि ैलमगनेछ । 
ग) खानेपानी िथा सरसफाई 

“जिस्रोि सांरक्षिको अतभर्यान मानव जीवनको पतहचान” 

१. सििुायले प्रयोग गरीरहकेो खानेपानीको िहुान कस को नम्बरी /आवािी मभत्र न  परेपमन विा समिमत वा 

नगर कायवपामलकासैँग व कमल्पक व्यवस्था नगरी स्वीकृमत नमलई िास्ने, बेच्ने वा मनिेध गनव पणूव प्रमतबन्ध 

लगाइनेछ ।  

२. मवगत सियिमेख सािमुहक रुपिा सञ्िालनिा रहकेा खानेपानीका िहुान तथा स्रोत सािमुहक/साववजमनक 

प्रयोगिा कस ले पमन अवरोध गनव पाउने छ न । यमि कस ले अवरोध गरेिा त्यस्तो कायव िण्िनीय ह ने नीमत 

अवलम्बन गररनेछ । 

३. नगर क्षेत्रमभत्रका नागररकलाई मपउने पानीको न्यूनति व्यवस्थापन गनव सब  पक्षसैँग सिन्वय गररनेछ । 

४. स्थानीय स्तरिा रहकेा पानीका िहुानहरूको संरक्षण, सम्वर्द्वन र प्रयोग गनव विा समिमतको अगवुाईिा 

टोल मवकास संस्था तथा सििुायलाई पररिालन गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

५. गल्छी खोल्साबाट बग्ने पानीलाई सोही ठाउैँिा अि्याउन प्राकृमतक छेकबारका कायवक्रि मनजी एवं 

स्थानीय सििुायको अग्रसरतािा सञ्िालन गनव प्राथमिकता मिई प्रोत्सामहत गने नीमत मलइनेछ । 

६. घरघरिा आकािेपानी संकलनका लामग प्रोत्सामहत गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

७. पानीका स्रोत र बहाव क्षेत्रको ५० मिटर आसपासिा रसायमनक िल, मविािी तथा कुन  पमन मकमसिले 

प्रििूण गने कायवलाई िण्िनीय गररनेछ । 
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८. खानेपानी िहुानको २५ मिटर आसपास कुन पमन मकमसिको रुख, मबरुवा र्िानी गनव नपाउने गरी 

सििुायक  सहयोगिा किाईका साथ पालना गने गराउने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

९. साना सहरी खानेपानी तथा सरसर्ाई समिमत, मर्क्कलद्वारा सञ्िामलत खानेपानी योजनालाई व्यवमस्थत 

गरी उपभोक्ताको िरु्द् मपउने पानीको अमधकार समुनमश्चतता गररनेछ । आयोजना अन्तगवतको श्रीखोला 

खानेपानी आयोजनालाई व्यवमस्थत र पणूव क्षितािा सञ्िालन गनव पहल गररनेछ । 

१०. जोगिाई वहृत खानेपानी आयोजनाको मनिावण कायव प्रारम्भ गनव संघीय सरकारसैँग सहकायव र सिन्वय 

गरी अगामि बढाइनेछ । 

११. यस नगरपामलकाको विा नं.१ लाई पानीको उि ्गि तथा संरमक्षत क्षेत्रको रुपिा सम्वर्द्वन र मवकास गनव 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी एकीकृत गरुुयोजना मनिावण गरी कायावन्वयन गररनेछ । 

१२. मलमफ्टङ मसस्टिका खानेपानी योजनाहरूलाई उपलब्ध उजावको प्रयोगद्वारा लागत साझेिारीका आधारिा 

सञ्िालन गनव सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

१३. खानेपानीको स्थानीय िहुान संरक्षण तथा िहुान आसपास पानी प्रिायक वनस्पमत रोपण कायवक्रि 

अमभयानको रुपिा सञ्िालन गररनेछ। 

घ) मतहिा, बािबािीका िथा सामातजक समावेशीकरि 

समिामूिक समाजको आधार: िैंतगक समानिा िथा समावेशी तवकासको प्र्यास" 

बािबािीका वििमानका आधार, तवकासका साझेदार, भतवष्र्यका कििधार 

सूर्योदर्य नगर पर्यिटकीर्य शहर , बािमैत्री बनाउने नगरबासीको रहर । 

१. ल ङ्मगक सिानता तथा सािामजक सिावेिीकरणलाई पणूव रुपले कायावन्वयन गनवका लामग तजुविा भएको 

ल मगक सिानता तथा सािामजक सिावेिीकरण (GESI) कायवमवमध, योजना, रणनीमत, िापिण्ि 

कायावन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२. िमहलाहरूको आमथवक, सािामजक, साैँस्कृमतक मवकासका लामग क्रिि: योजना तथा कायवक्रिहरू 

सञ् िालन गने नीमत अवलम्बन गररनेछ ।  

३. ल ङ्मगक महसंािकु्त पामलका घोिणा गनव ल ङ्मगक महसंा , घरेलु महसंा न्यूनीकरण सिेतना सम्बन्धी 

कायवक्रिहरू सञ्िालन गि ैलमगनेछ ।  

४. साववजमनक स्थल तथा कायावलयहरूिा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गि ैलमगनेछ । 

५. िमहलाहरूलाई स्वरोजगार र आत्िसम्िामनत बनाउनका लामग िमहलाहरूको नाििा िताव ह न आउने 

उद्योग व्यवसायिा ३५ (प ैँतीस) प्रमतित िलु्क छुट मिने नीमत अवलम्बन गररनेछ ।  

६. िमहला महसंा तथा घरेलु महसंािा परेका िमहलाहरूको सहयोगको मनमित्त िनोसािामजक पराििव तथा 

सीप मवकास समहतको पनुविःस्थापना केन्रलाई सरोकारवालाहरूसैँग सिन्वय र सहकायव गरी सञ्िालनिा 

ल्याइनेछ ।  

७. िमहलाहरूलाई व्यावसामयक बनाउन उद्यििीलता तामलि सञ् िालन गने, विा स्तरीय/नगर स्तरीय 

सञ्जाल गठन गने, न्यूनति व्याजिरिा बीउैँ पूैँजी (िालु कोि ) पररिालन गने नीमत अवलम्बन गररनेछ।  
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८. िानव अमधकार, िमहला अमधकार, िानव बेिमवखन मवरुर्द्का कायवक्रिहरू सरोकारवाला 

संघ\संस्थाहरूसंग सिन्वय गरी सञ् िालन गररनेछ ।  

९. िमहलाहरूिा ह ने वा ह नसक्ने स्वास््य सिस्याको जमटलताका आधारिा क्रिििः स्वास््य मिमवर 

सञ् िालन गररनेछ।  

१०. नगर क्षेत्रमभत्र रहकेा अमत मवपन्न एकल िमहलाहरू/ अमववामहत एकल िमहला / अमत मवपन्न 
पररवारकालामग स्वास््य बीिा कायवक्रिलाई मनरन्तरता मिने नीमत मलइने छ । 

११. नगर क्षेत्र मभत्रका िमहलाहरू िध्येबाट सब भन्िा जेष्ठ िमहला छनौट गरी सयूोिय नगर आिा घोिणा गने 

नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ। 

१२. सयूोिय नगरमभत्र गठन ह ने उपभोक्ता समिमत, सहकारी संस्था तथा अन्य कुन  पमन संघ-संगठनिा 

िमहलाहरूको सहभामगता सं्या ४०% ह नु पने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ। 

१३. व्यावसामयक तररकाबाट उद्योग तथा कृमि व्यवसाय गनव इच्छुक िमहलाहरूलाई िमहला उद्यिी कजावको 
लामग ब ङ्क तथा मवत्तीय संस्थाहरूसैँग सिन्वय तथा सहकायव गने नीमत मलइने छ। 

१४. सरुमक्षत आप्रवासन आपतकालीन कोि, आप्रवासी काििार सञ्जाल मनिावण कायवक्रि, सहकारी मिक्षा, 

सहकारी अमभिखूीकरण, आप्रवासी पररवारका लामग उद्यिमिलता मवकास, िनोसािामजक पराििव 

आत्िहत्या न्यूनीकरण  सम्बन्धी अन्तमक्रव या तथा अमभिखूीकरण कायवक्रिलाई मनरन्तरता गने नीमत 

मलइनेछ । 

१५. आमथवक रुपले मवपन्न र सािामजक रुपले पछािी परेका िमहलाहरूलाई आमथवक सिमक्तकरण गने नीमत 

मलइनेछ ।  

१६. बजेट तजुविा गिाव ल ङ्मगक उत्तरिायी बजेट मवमनयोजन पर्द्मतलाई संस्थागत गि ैलमगनेछ।  
१७. िमहला मवरुर्द् ह ने सब  प्रकारका महसंा, िोिण र भेिभाव अन्त्यका लामग मनरोधात्िक, संरक्षणात्िक 

उपायहरूद्वारा न्यायिा  पह ैँि अमभवमृर्द् गने नीमत मलइनेछ ।  

१८. बालबालीकालाई भमवष्यको कणवधारको रुपिा िात्र होइन वतविानिा मवकासको साझेिारको रुपिा 
व्यवहार गररनेछ । बालबालीकाहरूसैँग सम्बमन्धत मवियको नीमत कायवक्रि बनाउैँिा 

बालबालीकाहरूको संस्थागत सहभामगता गने गराउने नीमतलाई मनरन्तरता मिईनेछ । 

१९. बालबालीकाको िौतर्ी मवकासका लामग उनीहरूक  सहभामगता तथा अगुवाईिा मवमभन्न 
मक्रयाकलापहरू सञ् िालन गने गराउने नीमत मलइनेछ।  

२०. मव.सं.२०८० सालसम्ििा नगरपामलकालाई बालि त्री नगर घोिणा गने लक्ष्यलाई परूा गनव आवश्यक 

तयारी र कायव गररनेछ ।  

२१. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रका बालबालीकाको मस्थमत प्रमतवेिन, बाल कोि सञ् िालन कायवमवमध, 
बालबालीकाको आवमधक लगानी योजना, बाल संरक्षण नीमत तथा कायवयोजना मनिावण गरर 

कायावन्वयनिा ल्याइनेछ ।  
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२२. बालबालीकासैँग सम्वमन्धत सरोकारवाला मनकाय, िातमृनकाय र मवकासका साझेिार संस्थासैँगको 
सिन्वयिा बालवामलकाको िौतर्ी महतिा कायव गने नीमत मलइनेछ । 

२३. बालबालीकािा पनव सक्ने िनोसािामजक असर प्रभावलाई कि गनव साििुामयक मवद्यालयका बालि त्री 
कक्षा मिक्षक र बालमवकास केन्रको सहयोगी मिमक्षकालाई सािामजक िनोमिमकत्सा सम्बन्धी प्रमिक्षण 

तामलि सञ् िालन गने नीमत मलइनेछ ।  

२४. बालअमधकारको समुनमश्चतता समहत मवकास योजना तजुविा िमेख अनुगिनका िरणसम्िन  
बालबालीकाहरूको सहभामगताका लामग हरेक विािा बालक्लबको गठन गने कायवलाई मनरन्तरता 

मिइनेछ ।  

२५. बालमववाहलाई मनिेध गनवको लामग सिेतनािलूक कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ ।  
२६. बालि त्री स्थानीय िासनयुक्त नगरपामलका बनाउन नगरपामलका क्षेत्र मभत्र कमम्तिा एक बाल उद्यान 

समहतको मवद्यालय बनाउने नीमत  मलइनेछ । 

२७. बालि त्री स्थानीय िासन युक्त नगरपामलका बनाउन कुन  प्रकारको बालश्रि ह न नमिन अनुगिन, मनरीक्षण 
गरी जनिेतनािलूक कायवक्रि गि ैलमगनेछ । 

२८. ज्येष्ठ नागररकहरूसैँग भएको ज्ञान तथा अनुभवलाई पसु्तान्तरण गनवका लामग मवमभन्न कायवक्रि गने नीमत 
मलइनेछ।  

२९. क्रिागत रुपिा प्रत्येक विािा ज्येष्ठ नागररक मिलन केन्र मनिावण गने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ ।  
३०. ज्येष्ठ नागररक सम्िान तथा ििेििवन कायवक्रि सञ् िालनलाई मनरन्तरता मिइनेछ ।  
३१. ज्येष्ठ नागररक पररिय-पत्र सहज रुपिा उपलव्ध गराउने प्रवन्धलाई मनरन्तरता मिइनेछ ।  
३२. आफ्नो घरका ज्येष्ठ नागररकहरूलाई उत्कृष्ट हरेिाह गने पररवारका सिस्यलाई छनौट गरी बामिवक रुपिा 

सम्िामनत गने कायवक्रिलाई मनरन्तरता मिइनेछ साथ   साववजमनक मनजी साझेिारीिा एक छुट्ट  कोि खिा 

गरी ज्येष्ठ नागररकको महतिा प्रयोग गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

३३. ७० विव भन्िा िामथका जेष्ठ नागररकहरूलाई स्वास््य बीिाको मनमम्त सहजीकरण गने कायव गररनेछ । 
३४. िमलत सििुायका परम्परागत पेिा, कला र सीप संरक्षण र सम्वर्द्वन गि ैमतनको व्यवसायीकरण गने नीमत 

अवलम्बन गररनेछ । 

३५. िमलत वगवको जीवनयापन सहज बनाउनका लामग सिेतना तथा सीप मवकास जस्ता कायवक्रि सञ्िालन 

गने गराउने नीमत मलइनेछ । 

३६. नगरपामलका क्षेत्र मभत्र रहेका साििुामयक मवद्यालयहरूिा अध्ययन गने सब  िमलत मवद्याथीहरूलाई 
मवद्यालयिा कुन  प्रकारको िलू्क नलाग्ने तथा नलगाउने नीमत किाईका साथ लाग ुगररनेछ । 

३७. िमलत सििुायलाई पेिागत उद्यििीलता र सीपमवकास सम्बन्धी तामलि कायवक्रि सञ्िालन गने नीमत 
मलइनेछ। 
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३८. आमिवासी जनजामतहरूको संमवधान प्रित्त अमधकारलाई समुनमश्चत गि ै आमथवक, सािामजक एवं 

सांस्कृमतक मवकासका साथ  भािा मलमप, संस्कृमत, परम्परा र पू् यौली सीपको संरक्षण, प्रवर्द्वन गने नीमत 

मलइनेछ । 

३९. आमिवासी जनजामत सििुायका नागररकलाई सरकारी सेवािा प्रोत्सामहत गनवका लामग पूवव तयारी कक्षा 

सञ् िालन गररनेछ । 

४०. आमिवासी जनजामत िहासंघको ५ विे रणनीमतक कायवयोजनालाई कायावन्वयनिा सहयोग गने नीमत 

अवलम्वन गररनेछ । 

४१. लोपोन्िखु जामतिा समूिकृत रहेको लेप्िा जामतहरूको आमथवक, सािामजक, सांस्कृमतक र धामिवक स्थल 

संरक्षण तथा प्रवर्द्वन गि ैलेप्िा मभलेज मनिावणको अध्ययन गररनेछ । 

४२. लेप्िा जामतको नािवन पवव (नयाैँ विव) का मिन नगरभरर साववजमनक मबिा मिई उत्सवको रुपिा िनाउने 
कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

४३. ऐमतहामसक ज्यूठी (मकल्ला) लाई संरक्षण, सम्वर्द्वन र पुनिःमनिावण गने नीमत मलइनेछ । 
४४. लोपोन्िखु लेप्िा जामतसैँग सम्बमन्धत ऐमतहामसक रे्न्सोङ गमु्बालाई धामिवक पयवटकीय केन्रको रुपिा 

मवकास गि ैलमगनेछ ।  

४५. अपांगता भएका व्यमक्तहरूको िौतर्ी मवकास गनव नगरपामलका र मवकास साझेिार सैँगको साझेिारीिा 
अपांगता भएका व्यमक्त लमक्षत कायवक्रि सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ । 

४६. नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहकेा सािुिामयक मवद्यालयहरूिा अध्ययन गने सब  अपांगता भएका 
मवद्याथीहरूलाई मवद्यालयिा कुन  प्रकारको िलु्क नलाग्ने तथा नलगाउने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

४७. सयूोिय नगरपामलका मभत्रका पररियपत्र प्राप्त अपांगता भएका व्यमक्तहरूद्वारा संिामलत उद्योग 
व्यवसायिा नगरपामलकािा मलइने करिा ५० प्रमतित सम्ि कर छुट मिइने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ।  

४८. सब  प्रकारका कािव प्राप्त अपांगता भएका व्यमक्तलाई स्वास््य बीिाको िायरािा ल्याउने नीमत मलइनेछ । 
४९. सयूोिय नगरपामलकामभत्र रहकेा अपांगता भएका व्यमक्तहरूलाई मनयमित पररिय पत्र मवतरण गने 

कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ। 

५०. अपांगता भएका िमहलाहरूका लामग मनिलु्क सुरमक्षत सेमनटरी प्याि उपलब्ध गराउने नीमत मलइनेछ । 
५१. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्र मनिावण ह ने भौमतक संरिनाहरू अपांग ि त्री बनाउने नीमत मलइनेछ । 
५२. सयूोिय नगरपामलका मभत्र रहकेा अपाङ्गता भएका व्यमक्तहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउन 

सहायक सािाग्री उपलब्ध गराउने नीमत मलइनेछ । 

५३. नगर क्षेत्रमभत्र गमठत अपाङ्गता स्वावलम्बन सिहूहरूलाई संगमठत गरी सहकारी संस्थाको रुपिा पररणत 
गरी पररिालनिा सहमजकरण गने नीमत मलइनेछ । 

५४. सयूोिय नगरपामलका मभत्र अपाङ्गता भएका व्यमक्तहरूका लामग हले्प िेक्स व्यवस्थापनका लामग संघ/ 
प्रििे सरकार र सरोकारवाला मनकायहरूसैँग सिन्वय गने नीमत मलइनेछ । 
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ङ) र्युवा िथा खेिकुद  

१. युवाहरूलाई रुपान्तरणको सम्वाहक र नेततृ्वको साझेिारको रुपिा मवकास गि ैसािामजक, राजनीमतक 

र आमथवक क्षेत्रका सिग्र मजम्िेवारी सम्हाल्न युवा नेततृ्वको मवकास गनव र गराउन मवमभन्न कायवक्रिहरू 

सञ्िालन गररनेछ । उद्यििीलता मवकास गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार तर्व  आकमिवत गररनेछ । 

२. युवाहरूको मसजवनिील उजाव, सम्भावनाको मवकासका लामग वातावरण मनिावण गरर महसंा, िवु्यवसन र 

अराजकतािा युवाहरूलाई िरुुपयोग गने प्रवमृत्तलाई मनयन्त्रण गने गराउने नीमत रहनेछ । 

३. नगरक्षेत्रका युवा जनिमक्तलाई सीपिुलक तामलि मिई िक्ष जनिक्ती उत्पािन गररनेछ । 

४. यस विव कम्तीिा तीनवटा विािा बेरोजगार रहकेा युवाहरूलाई गरेर खान सक्ने बनाउन तीन िमहनाको 

मर्ल्ि वेस तामलि सञ्िालन गररनेछ ।  

५. स्वास््य सिेतना, सरसर्ाइ, मवपि ्व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सािामजक कुरीमत र अन्धमवर्श्ास 

मवरुर्द्को सािामजक जागरणका लामग प्रत्येक विािा विा युवा क्लब तथा नगरिा नगर युवा सञ्जाल 

गठन र कायव सञ्िालन गररनेछ ।  

६. सब  विाका युवाहरूलाई सिेटेर निूना युवा संसि अभ्यास कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 

७. एक विा एक उद्यि कायवक्रि, एक मिक्षण संस्था एक उद्यि कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 

८. युवा सम्बन्धी कायवक्रिहरू कायावन्वयनका लामग रामष्िय युवा पररिि ् र प्रििे सरकारसैँग आवश्यक 

सिन्वय गररनेछ।  

९. युवा प्रमतभा पमहिानको कायवक्रि सञ्िालन गरी प्रमतभालाई उजागर गररनेछ । 

१०. सयूोिय नगर युवा पररिि िार्व त मवमवध कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 
११. युवा व्यवसायीका लामग नगर क्षेत्रमभत्रका व्यवसायी /साना उद्योगले रोजगार मिन सक्ने गरी लागत 

साझेिारीिा साना व्यवसाय/उद्योग सञ्िालन गने नीमत मलइने छ । 

१२. सयूोिय नगरपामलका मभत्र सञ्िालन गररने खेलकूिहरू वामिवक खेलकूिहरूको क्यालेण्िर मनिावण गरी 
नगरस्तरीय खेलहरू सञ्िालन गररने नीमत मलइनेछ । 

१३. "एक विा एक खेल ि िान" को अवधारणा अनुसार खेलि िान मनिावण गि ैलमगनेछ । 
१४. नगर, क्षेत्र र प्रििे स्तरीय खेलकूि सञ्िालनका लामग प्रििे स्तरीय खले ि िान मनिावण कायवलाई 

मनरन्तरता मिइनेछ।  

१५. यस नगरपामलकाका मवमभन्न खेलका खेलािीहरूलाई प्रमिक्षणका कायवक्रिहरू सञ्िालन गररनेछ । 
१६. आवश्यकता र स्थानीय युवाहरू तथा खेलपे्रिीहरूको िाग अनुसार खेलकुिको भौमतक संरिना मनिावण 

गने कािलाई प्राथमिकतािा रामखने छ । 

१७. सयूोिय नगर खेलकुि मवकास समिमतलाई खेलािीहरू र सम्पणूव नगरका खेलपे्रिीहरू तथा नगरको 
खेलको लक्ष्य उद्देश्यप्रमत जवार्िहेी बनाउने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

१८. अन्तर मवद्यालय नगर स्तरीय प्रमतयोमगतात्िक खेल सञ्िालन गररनेछ। 
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१९. रामष्िय स्तरिा उत्कृष्ट भई परुस्कार प्राप्त गने नगरक्षेत्रका खेलािीहरूलाई नगरपामलकाको तर्व बाट सम्िान 
गररनेछ। 

२०. िेयर कप रू्टबल प्रमतयोमगतालाई मनरन्तरता मिइनेछ । 
२१. मवद्यालय तथा खेलकुिसैँग आवर्द् संस्थाहरूलाई खेल सािग्री प्रिान गने नीमत मलइने छ।  

२२. अन्तरावमष्िय स्तरको खेल प्रमतयोमगता आयोजना गनव आवश्यक पूवावधारहरू सङ्घ, प्रिेि, व िमेिक 

सङ्घसंस्थामसत सिन्वय, सहकायव र साझेिारीिा मनिावण गि ैलमगने छ । 

२३. विा स्तरीय खेलकुि सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ ।  
२४. राष्िपमत रमनङ्ग मिल्ि प्रमतयोमगतालाई मनरन्तरता मिइनेछ । 
२५. नगर स्तरीय मवमवध खेलकुि कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 
२६. मवद्यालय तथा खेलसैँग सम्बमन्धत संस्थाहरूहको आवश्यकताको िलू्याङ्कन गरी खेल सम्बन्धी 

प्रमिक्षण उपलब्ध गराइने छ । 

२७. नगरमभत्रका खेल सम्बर्द् संस्था तथा रामष्िय अन्तरामष्िय स्तरिा सहभागी नगरमभत्रका खेलािीहरूको 
सिूी िताव गरी अमभलेखीकरण गररनेछ । 

च) सामातजक सुरक्षा िथा पञ्जीकरि 

१. सािामजक सरुक्षा भत्ता  मवतरण बैंमकङ्ग प्रणालीबाट मवतरणको मनरन्तरता गररनेछ । 

२. सािामजक सरुक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको मववरणलाई मनरन्तर रुपिा अध्यावमधक गि ैलमगनेछ ।  

३. किविारी-जनप्रमतमनमध-लाभग्राही मविार आिानप्रिान कायवक्रि सञ् िालन गररनेछ ।  

४. सािामजक सरुक्षा भत्ता मनकासा ह ने मवमत्तक  बैंक खातािा जम्िा गराउने कायवको लामग बैंकहरूसैँग 

आवश्यक सिन्वय गररनेछ ।  

५. विा विा िा व्यमक्तगत घटना िताव मिमवर सञ्िालन गने कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ ।  

६. व्यमक्तगत घटना िताव सम्बन्धी सिेतनािलूक कायवक्रिहरू सञ्िालनलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

७. सािामजक सरुक्षावतृ्ती प्राप्त गने लाभग्राहीहरूको अमभलेखीकरण तथा ब्यमक्तगत घटना ितावसैँग 

सम्बमन्धत अमभलेखहरूलाई व्यवमस्थत गरी सेवाग्राहीको िाग अनुसार सहज रुपिा उपलब्ध ह ने 

व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

८. टोल मवकास संस्थाका पिामधकारीहरू, िमहला स्वास््य स्वयि ् सेमवका, जनप्रमतमनधीहरूलाई 

सािामजक सरुक्षा तथा व्यमक्तगत घटना िताव सम्बन्धी अमभिखुीकरण तामलिका कायवक्रिहरूलाई 

मनरन्तरता मिइनेछ ।  

३. पूवािधार के्षत्र 

क) भवन, आवास िथा बस्िी तवकास 

"व्र्यवतस्थि बस्िी, भूकम्प प्तिरोधी भवन तनमािि, हाम्रो अतभर्यान" 

१. प्रििे सरकार र स्थानीय सरकारको साझेिारीिा Pilot Project को रुपिा नगर क्षेत्रमभत्र भवन संमहता 

कायावन्वयन गनव यस आ.व.बाट प्रारम्भ गररनेछ । 
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२. अमत-मवपन्न,एकल, सीिान्तकृत र भूमिहीन पररवारको लामग संघीय सरकारसैँग सिन्वय गरी सरुमक्षत 

नागररक आवास कायवक्रि कायावन्वयनलाई मनरन्तरता मिइनेछ । साथ  मवकासका कायवक्रि सञ् िालन 

गिाव ल ङ्मगक सिानता तथा सािामजक सिावेिी सििुाय सम्ि पगु्ने गरी योजना तजुविा गररनेछ । 

३. भवन संमहता कायावन्वयन गनव अमभलेखीकरणलाई मनरुत्सामहत गरी नक्सा पासलाई प्रोत्साहन गने नीमत 

मलइनेछ । 

४. भउूपयोग ऐन, २०७६ र मनयिावली २०७९ िा भएको व्यवस्था बिोमजि नगर क्षेत्र मभत्रका जग्गाहरूको 

वगीकरण गररनेछ । भ-ूउपयोग योजना तयार गरी जग्गा खण्िीकरण लगायतका मवियहरूलाई व्यवमस्थत 

गररनेछ । 

५. भ-ूउपयोग नीमतलाई प्राथमिकतािा ल्याई जमिनको आफ्नो उपयोग र सम्भाव्यता अध्ययन गरी 

वगीकरण गि ैलमगनेछ। 

६. भ-ूउपयोग ऐन र मनयिावली कायावन्वयनको मनमम्त स्थानीय भ-ूउपयोग पररििल्ाई मक्रयािील बनाइनेछ। 

७. मनजी तथा सरकारी कृमियोग्य भमूि बाैँझो रामखने छ न । सरकारी, साववजमनक र उपयोगिा आउन बाैँकी 

रहकेा जमिनको पमहिान गरी रामष्िय भमूि आयोगको िापिण्ि अनुसार भमूिहीन सकुुम्बासी, भमूिहीन 

िमलत र अब्यवमस्थत बसोबासीहरूको लगत संकलन गरी पमहलो प्राथमिकताको आधारिा धनीपजूाव 

मवतरणको मनमम्त सिन्वय र सहकायव गररनेछ। 

८. सिानताको आधारिा भमूििा िमहला मकसानको अमधकार समुनमश्चत गनव िमहला मकसानको एकल वा 

संयुक्त स्वामित्व कायि गने मवियलाई प्राथमिकतािा रामखनेछ। 

९. िविाह स्थल आवश्यकताको आधारिा मनिावण गररनेछ ।  

१०. पि ु बधिाला स्थापना र सञ् िालनिा मनजी र साववजमनक साझेिारीिा गनव गराउन आवश्यक 

पवूावधारहरूको मवकासिा सहयोग उपलब्ध गराउने नीमत मलइनेछ । 

११. तामलि प्राप्त कामलगढहरूबाट िात्र घर मनिावण गनव गराउन मवमभन्न सरकारी तथा ग र सरकारी 
संस्थाहरूसैँग सिन्वय गरी कामलगढ तामलि सञ्िालन गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

१२. घर मनिावण गिाव अमनयमन्त्रत रुपले पहाि खाने प्रवमृत्तलाई मनरुत्सामहत गररनेछ । 
१३. घर मनिावण गिाव अमनवायव रुपिा नक्सापास गनुवपने छ । जमिनको बनौट अनुसार न  घर मनिावण गने र घर 

मनिावण गिाव स्थानीय सािग्री प्रयोग गनेलाई घरनक्सा पास गिाव २५% िस्तुर छुट मिने नीमत अवलम्बन 

गररनेछ । 

१४. राजिागवको िायाैँबायाैँ घिेरी खाने कायवलाई भवन मनिावण िापिण्िसैँग आबर्द् गने नीमत अवलम्बन 

गररनेछ ।  

१५. नगरपामलकािा बमनने भवनहरूिा भमूिगत पामकव ङ बनाएिा राजर्श्िा छुट मिइनेछ । 
१६. नगरपामलका क्षेत्रिा प्लमटङ्ग गनव आवश्यक कायवमवमध बनाई अनुिमत मिि  लमगनेछ । 

१७. सिक क्षेत्रामधकारको यमकन गनव सम्बमन्धत मनकायहरूसंग सिन्वय गरी रेखाङ्कन गि ैलगत कट्टाको 
प्रकृया अगामि बढाइनेछ । 
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१८. भवन मनिावणको मनमित्त सिकहरूको R.O.W. र Setback नगर सिक गरुुयोजनािा मनधावररत 

िापिण्ििा रही गररनेछ । 

१९. वातावरण संरक्षणका मनमित्त नक्सा पास गिाव भवनको सेमप्टक टेंक, Soak pit र Recharge pit बनाउने 

नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

२०.  नगर क्षेत्रमभत्र मनिावण ह ने आवासीय भवनहरूिा एक घर एक वकृ्षको नीमत मलइनेछ । 

२१. नगर क्षेत्रमभत्र भकूम्प प्रमतरोधी भवन मनिावण गनव जनिेतनािलूक कायवक्रि सञ् िालन गने नीमत मलइनेछ।  
२२. नगरपामलकािा कायवरत किविारीहरूको लामग किविारी आवास गहृ मनिावण गररनेछ ।  

ख) सडक, पुि िथा र्यािार्याि 

१. मिगो, सरुमक्षत, धान्न सक्ने, वातावरणि त्री सिक मनिावणको मनमम्त सूयोिय नगर सिक सञ्जाल 

गरुुयोजनाको सिक वगीकरण अनुसार संघ, प्रििे र स्थानीय तहबीि सिन्वय र सहकायवको नीमत 

मलइनेछ ।  

२. सयूोिय नगरपामलकाको आवमधक योजना र नगरस्तरीय सिक गरुुयोजना अनुसार प्राथमिकताको 

आधारिा सिक सञ्जालका कायवहरू सञ्िालन गि ैलमगनेछ । 

३. नगरक्षेत्रमभत्र सञ्िालन ह ने सम्पणूव भौमतक कायवक्रि तथा योजनाहरूको तयार भएका DPR, DEDR 

अनुसार बगीकृत गरी स्थानीय, प्रििे तथा संघीय सरकार िार्व त सहकायव र सिन्वयिा कायावन्वयन गिै 

लमगनेछ । 

४. सयूोिय नगरपामलकामभत्र रहकेा प्रिखु बजार तथा पयवटकीय स्थलहरूिा पामकव ङ, साववजमनक 

िौिालय, प्रमतक्षालय तथा सिूना पाटी लगायतका पवूावधारहरू प्राथमिकताको आधारिा मनिावण कायव 

गररनेछ । 

५. नगर गौरब आयोजना अलवेिर सिक (All Weather Road)हरूलाई मनरन्तरता मिैँि  प्राथमिकताको 

आधारिा पक्की सिकिा रुपान्तरण गि ैलमगनेछ । 

६. संघ, प्रििे तथा स्थानीय सरकारको कायवक्रििा सिावेि भएको सम्भाव्यता अध्ययनको कायवलाई यस 

क्षेत्रको सम्भावनासंग जोिी मनजी क्षेत्र, संघ-संस्था, ग रसरकारी संस्था, पररयोजनाहरूसंगको सहकायव 

(PPP)िा  कायावन्वयन गराउनका मनमित्त पहल गररनेछ । 

७. प्रस्तामवत मनिावणाधीन तथा मनमिवत पवूावधारहरूको मनिावण तथा सञ्िालन, ििवत, सम्भार संरक्षण, 

सम्वर्द्वन गनवका मनमित्त आवश्यक पने िेमिनरी उपकरण तथा औजारहरू खररि गने नीमत मलइनेछ । 

८. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्र भएको भौमतक र अन्य संरिनाहरूको ििवत संभारको मनमम्त कोि 

मनिावण गरी कायावन्वयन गने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ ।  

९. सयूोिय नगरपामलकाको १४ वट  विा कायावलयिमेख नगरपामलकाको कायावलयसम्ि जोि्ने सिक 

सञ्जाललाई उच्ि प्राथमिकतािा राखी मनिावण कायव अगामि बढाइनेछ ।  
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१०. िेिी राजिागव सिक क्षेत्रामधकार कायि गने कायवलाई मनरन्तरतिा मिैँि  सिक क्षेत्रामधकार कायि 
गररएका क्षेत्रको मनिावण कायवलाई प्राथमिकतािा राखी संघीय सरकारसैँग सिन्वय गरी मनिावण कायवलाई 

अगामि बढाइनेछ ।  

१२.सीिा सिक मनिावणका लामग संघीय र प्रििे सरकारसंग आवश्यक सिन्वय गररनेछ । 

१३.बरबोटे-िाने-कटे्टबुङ्ग-मछरुवा कृमि सिक मनिावण कायव संघीय सरकार र नगरपामलकाको साझेिारीिा 

मनिावण गने कायवलाई क्रिागत रुपिा अमघ बढाइनेछ ।  

१४.पालटाङ्गे-मसर्द्ीगाउैँ सिक पक्की गने कायवलाई क्रिागत रुपिा अगामि बढाइनेछ ।  

१५.मर्क्कल(बरबोटे)-गपु्ती-नयाैँबजार सिक पक्की गने कायव रुत रुपिा सम्पन्न गनव प्रििे सरकारसैँग 

आवश्यक पहल गररनेछ । 

१६.मछमपटार-श्रीअन्त-ु छमब्बस-ेबौर्द्धाि सिक मनिावण कायव रुत रुपिा अघी बढाउन संघीय सरकारसैँग 

आवश्यक पहल गररनेछ ।  

१७.पिपुमतनगर भञ्ज्याङ्ग िोक-टाैँसी गाउैँ-िानेभञ्याङ्ग सिक संघीय सरकारसैँग सिन्वय गरी मनिावण 

कायव सम्पन्न गररनेछ । 

१८.भालु खोप खिुनुाबारी सिकलाई पक्की सिकको रुपिा स्तरोन्नमत गनव संघीय सरकारसैँग सिन्वय गरी 

मनिावण कायवलाई मतब्रता मिइनेछ। 

१९. प्रििे सरकार र नगरपामलकाको साझेिारीिा िु् यिन्त्री ग्रामिण सिक मनिावण कायवलाई मनरन्तरता 

मिइनेछ। 

२०. िाने- पान्िाि- गोखे सिकलाई पक्की गने र स्तरोन्नमत गने कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

२१. सहरी मवकास िन्त्रालय अन्तगवत सघन सहरी मवकास कायवक्रििार्व त सयूोिय नगरपामलकालाई 

मवमनयोमजत पिास करोि रकिबाट मनम्न आयोजनाहरू आवश्यक सिन्वय गरी कायावन्वयन गररनेछ । 

क) अन्तुिाैँिा रातिाटे-िानेिाैँिा सिक खण्ि (निनूा पयवटन गाउैँ), स.ून.पा.५ 

ख) मछरुवा-छमवसे सिक खण्ि, स.ून.पा.४ 

ग) मर्क्कल ररङ्गरोि (मछमपटार - िामन्त गोलाई), स.ून.पा.१० र १२ 

घ) कन्याि ह रह रे भञ्ज्याङ्ग- ग्यावािोक-६ नं.विा कायावलय सिक, स.ून.पा.६ 

ङ) िानेभञ्ज्याङ्ग च्यािे खोला-गोखे बजार सिक खण्ि, स.ून.पा.१ 

ि) कन्याि पाकव  मनिावण, स.ून.पा.८ 

छ) अन्तुपोखरी िौन्ियवकरण, स.ून.पा.४ 

ज) पिपुमतनगर बस पाकव  मनिावण, स.ून.पा.२ 

झ) कृमि संकलन केन्र मनिावण, स.ून.पा.९ 

ञ) जोरपोखरी संरक्षण आयोजना, स.ून.पा.१३ 
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२२. सिकिा मनवावधरुपिा आवतजावत गनव अवरोध मसजवना गने (सिकिा मनिावण सािग्री रा्ने, गोलीया 

काठ थुपाने, सिक मििेर घर टहरा बनाउने, पाली गास्ने, पसल थाप्ने जस्ता) कायवलाई मनरुत्सामहत 

गररनेछ ।  

२३. सूयोिय नगरपामलकाको स्थानीय सिक व्यवस्थापन, सञ् िालन तथा मनयिन सम्वन्धी ऐन, २०७८ ले 

स्थानीय सिकिा वजन तथा उिाईको हि मनधावरण गरे बिोमजिको सवारी सञ् िालन गने सम्वन्धिा 

आवश्यक मनयिन र व्यवस्थापन गररनेछ । 

२४.मनधावररत िापिण्ि कायावन्वयन गनव नसमकने सिक आयोजनाहरूिा थप लगानी नगने नीमत अवलम्बन 

गररनेछ । 

२५.सूयोिय नगर िक्रपथको मनिावण कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ ।  

२६.नगरपामलका क्षेत्रमभत्रको स्थानीय सिकको क्षेत्रामधकार मनधावरण गरी लगत कट्टाको प्रमक्रया अगामि 

बढाउैँि  लमगनेछ। 

२७.नगरपामलकामभत्र सिक मनिावण गिाव स्थानीय स्तरिा उत्पािनको पकेट क्षेत्र र पयवटन प्रवर्द्वनलाई आधार 

मलइनेछ । 

२८.नगरपामलकामभत्र रहेका नगर स्तरीय, प्रििे स्तरीय र रामष्िय स्तरको सिकको िायाैँबायाैँ अमधकार क्षेत्रको 

िापिण्ि अनुसार पालना गने गराउने कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

२९.सिक क्षेत्रामधकारको यमकन गनव सिक मिमभजन कायावलयसैँग सिन्वय गरी रेखांकन गरी लगत कट्टाको 

प्रमक्रया अगामि बढाइनेछ । 

३०. नगर क्षेत्रमभत्र सञ् िालनिा रहेका सवारी साधनको रुट तथा भािा िर मनधावरण गरी सवारी साधन 

सञ् िालनिा मनयिन  

गररनेछ ।  

३१. नगर सिक गरुयोजना (MTMP) लाई कायावन्वयन गि ैलमगनेछ । 

३२. सिक बोिव नेपालसैँग साझेिारी गरी नगर क्षेत्रमभत्रका सिकहरूको ििवत सम्भार गररनेछ । 

३३. नवप्रवर्द्वन साझेिारी कोि र नगरको साझेिारीिा सञ् िालन ह ने ग्लास मब्रजसमहतको साइमक्लङ्ग ियाक 

मनिावण गररनेछ। 

३४. नगर क्षेत्रमभत्रको मवमभन्न स्थानिा आवश्यकता अनुसार झोलुङ्गे पलु मनिावण तथा मनमिवत पलु संरक्षण 

गने नीमत मलइनेछ । 

ग) जिस्रोि, जितवदु्यि िथा स्वच्छ उजाि 

"उज्र्यािो नगर हाम्रो अतभर्यान, तझिीतमिी सोिार सडक सूर्योदर्यको पतहचान" 

१. हालसम्ि पमन केन्रीय प्रिारण लाईनबाट मवद्यतु सेवा नपगुेका टोल बस्तीहरूिा मवद्यतु सेवा मवस्तार 

गनव नेपाल मवद्यतु प्रामधकरणसैँग सिन्वय गररनेछ । केन्रीय प्रिारण लाईन मवस्तार गनव नसमकने क्षेत्रका 

अमत मबपन्न घरपररवारलाई मवद्यतु सेवा उपलब्ध गराउन व कमल्पक उजावको व्यवस्था गररनेछ । रामष्िय 
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प्रिारण लाईन मवस्तार गिाव तुलनात्िक रुपिा िहगंो पने टोल, बस्ती घरहरूिा उज्यालो बनाउन 

सरोकारवालाहरूको सिेत सहभामगतािा व कमल्पक उजाव (सौयव उजाव) को मवस्तार गररनेछ । 

२. साना, िझौला, ठूला कलकारखाना तथा व्यावसामयक केन्रहरूिा आवश्यक पने िान्सर्िवर 

(Transformer) तीन रे्ज लाईन मवस्तारको मनमम्त मवद्यतु प्रामधकरणसैँग सिन्वय गररनेछ । 

३. मवद्यतु प्रामधकरणसैँग सिन्वय गरी काठको मबजलुी पोल प्रमतस्थापन गि ैलमगनेछ । 

४. व कमल्पक उजावका सम्भावनाहरूलाई पमहिान गरी सरोकारवालाहरूको सहभागीता तथा सिन्वयिा 

प्रयोगिा ल्याउने नीमत अवलम्वन गररनेछ । 

५. खमनज इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गि ैमवद्यतुीय उपकरण तथा सािग्रीहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन 

गररनेछ ।  

६. पयवटकीय क्षेत्र, साववजमनक िहत्वका भवन तथा स्थान, बजारक्षेत्र, कालोपत्रे सिक क्षेत्रमभत्रका 

टोलबस्तीहरूिा सििुायको साझेिारीिा सौयव सिक बत्ती जिान गने कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

७. मवद्यतुको केन्रीय प्रिारण तथा व कमल्पक उजाव िमक्तलाई नगरबासीको ि मनक आवश्यकताका अमतररक्त 

उद्यि मवकाससैँग सिेत आबर्द् गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

८. नगरपामलका क्षेत्रमभत्र मवद्यतु उत्पािन गनव गराउन आवश्यकता अनुसार सहजीकरण तथा सिन्वय 

गररनेछ । 

९. मवद्यतु हाइटेन्सन लाईनिमुन कुन पमन भौमतक संरिना मनिावण गनव मनरुत्सामहत गने नीमत अवलम्बन 

गररनेछ । 

१०. बजार क्षेत्रिा रहेको मवद्यतु मवतरणको तारलाई इन्समुलन तारिा पररणत गनव सम्बमन्धत मनकायसैँग पहल 
गररनेछ । 

११. साििुामयक मवद्यतु आयोजनाहरूलाई नेपाल मवद्यतु प्राधीकरणको स्वािीत्विा ल जान मनरन्तर पहल 

गररनेछ । 

१२. संघ र प्रििे सरकारसंगको साझेिारीिा मवद्यतू प्रसारण लाईनहरूलाई सुरमक्षत र व ज्ञामनक बनाउने नीमत 
मलइनेछ । 

घ) सूचना िथा सञ्चार प्तवतध 

"सूचना िथा सञ्चार: नागररकको मौतिक अतधकार" 

१. नागररकको सिूना सम्वन्धी हकलाई कायावन्वयन गनव बनेको कानूनलाई प्रभावकारी कायावन्वयन गररनेछ। 

२. नगर मभत्र रहेका साववजमनक मनकाय, मवद्यालय, स्वास््य केन्र लगायत अन्य मनकायहरूिा इन्टरनेटको 

पह ैँि मवस्तार तथा सुदृढ गररनेछ। 

३. मतब्र इन्टरनेट पह ैँिको मनमम्त िरु संिार संस्थानसैँग सिन्वय गरी FTTH को मवस्तारलाई व्यापक 

तुल्याउन आवश्यक पहल गररनेछ ।  

४. साववजमनक सेवालाई सववसलुभ र पारििी तुल्याउन नगरपामलकालाई प्रमवमधि त्री नगरको रुपिा मवकास 

गररनेछ ।  
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५. नगरवासीहरूिा मिमजटल साक्षरता (Digital Literacy) को मवकास गनवका लामग आवश्यक तामलि 

तथा कायवक्रिहरू सञ्िालन गररनेछ ।  

६. स्थानीय अमभलेख व्यवस्थापनिा नमवनति ्सिूना प्रमवमधको उपयोग गररनेछ ।  

७. मवमभन्न सञ्िार िाध्यिको स्थापना र सञ् िालनिा प्रोत्सामहत गररनेछ । साथ  हाल नगर क्षेत्रमभत्र 

सञ् िालनिा रहेका एर्.एि.रेमियो स्टेिनहरूलाई थप प्रिारण क्षिता मवस्तार गनवको लामग प्रोत्सामहत 

गने नीमत मलइनेछ । 

८. कृिकहरूको सिहू वा सहकारीहरूलाई सिूना तथा सञ्िारिा आबर्द् गि ैजाने नीमत मलइनेछ। 

९. नगरकायवपामलकाको कायावलय र नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहकेा िु् य पयवटकीय क्षेत्रहरूलाई क्रिि: Free 

Wi-Fi Zone बनाउैँि  लमगनेछ । 

१०. नगरिा रहकेा सब  सरकारी कायावलयहरूको कािलाई Online िार्व त गरी गराई सिूना प्रमवमधलाई 

सेवाग्राहीको पह ैँििा पुर् याउने  र कायावलयबाट ह ने भकु्तानी प्रणालीलाई EFT(Electronic Fund 

Transfer) प्रणालीिा रुपान्तरण गि ैलमगने नीमत मलइनेछ । 

११. नगरपामलका लगायत सब  विा कायावलयहरूिा प्राथमिकताको आधारिा मिमजटल सिूना पाटीको 

व्यवस्था गररनेछ। 

१२. नगरको सम्पणूव सिूना तथा सेवाहरूलाई सहज रुपिा प्राप्त गनव समकने गरी नगरको िोबाइल एप 
(Mobile App)लाई मनरन्तरता मिई नगरबाट प्रवाह ह ने सेवाहरूलाई यसिा आबर्द् गि ैलमगनेछ । 

१३. इलाि मजल्लाबाट संिामलत संिार िाध्यिहरूबाट लोककल्याणकारी मवज्ञापन प्रकािन प्रिारण गने 
नीमत मलइनेछ । 

१४. राज्यको िौथो अंगको रुपिा स्थामपत सञ्िारकिीहरूसैँग सहकायव गि ैमवकास पत्रकाररतालाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । साथ  संिारकिीहरूको क्षिता मवकास, संस्थागत मवकास र सुरक्षाको लामग सरोकारवाला 

संस्था वा मनकायहरूसैँग सहकायवको नीमत मलइनेछ। 

१५. स्थानीय तथा रामष्िय संिार िाध्यिहरूसंग सिन्वय गरी प्रकािन/ प्रसारण सम्बन्धी कायव गनव सयूोिय 
सिूना केन्र स्थापना गररनेछ । 

४. वन िथा वािावरि 

क) वन, भू सांरक्षि िथा जैतवक तवतवधिा 

१. वनलाई वातावरण संरक्षण संगसंग  आयआजवनसंग जोिेर नगरवासीहरूको आयिा बमृर्द् गररने 

कायवक्रिहरू सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ। 

२. निी/खोल्सा मकनारको िवु  तर्व को २५ िीटर भमूििा रुख तथा बोट मवरुवा कटानलाई पणूवरुपिा प्रमतबन्ध 

लगाउने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

३. खोला निीिा मवद्यतुीय करेन्ट र मविािी प्रयोग गरी िाछा िाने कायवलाई मनरुत्सामहत गरी अटेर गनेलाई 

िण्ि जरीवाना गने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 
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४. नगरबासीले आफ्नो नम्बरी आवािीको रुख कटान गनुवपरेिा ३३ इन्ि भन्िा कि गोलाई भएको कुन  पमन 

रुख कटान गनव पाउने छ न। सरपट कटानीलाई किाईकासाथ मनिेध गररनेछ । विा समिमतको उपमस्थमतिा 

सजवमिन मसर्ाररसको आधारिा नगरपामलकाको स्वीकृमत मवना छपान कटान गनव पाईने छ न । 

५. भ–ूक्षय मनयन्त्रण तथा निी कटान रोकथाि र न्यूनीकरका लामग आवश्यक पहल गररनेछ । 

६. वन क्षेत्रमभत्र रहकेा मिजवस्तु, मवरुवा, जनवारसंग सम्बमन्धत भएर अध्ययन अनुसन्धान गनव िाहानेले 

पेि गरेको प्रस्तावनालाई प्रकृमत संरक्षण कोिको मसर्ाररसिा िात्र अनुिमत प्रिान गररनेछ। कुन  पमन 

मवििेी नागररकलाई कुन  पमन कायवका लामग वन क्षेत्रिा प्रवेि मनिेध गने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

७. खानेपानी िहुान तथा स्रोत संरक्षण, ताल, पोखरी तथा मसिसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन, वन संरक्षण 

तथा मिगो व्यवस्थापन ज मवक मवमवधताको संरक्षण, सििुाय तथा मवद्यालयिा वातावरणीय मिक्षा, ध्वनी 

प्रििुण मनयन्त्रण लगायत आधारभुत वातावरणीय सुिकहरूको कायावन्वयन गि ै नगरपामलकालाई 

वातावरणीय स्थानीय िासनको मनमम्त योजनाबर्द् कायवक्रिहरूको थालनी गररनेछ। 

ख) वािावरि सांरक्षि िथा फोहोरमैिा व्र्यवस्थापन :  

“तदगो तवकासको आधार, भावी सन्ििीको अतधकार” 

"फोहरमैिाको उतचि व्र्यवस्थापन, सभ्र्यिाको मापन" 

१. वातावरणीय प्रििुण मनयन्त्रण तथा िापनका कायवक्रिहरू प्रभावकारी रुपिा सञ्िालन गनुवका साथ  वायु 

प्रििुणको स्तर रामष्िय िापिण्ि अनुरुप भए नभएको िापन प्रारम्भ गररनेछ । 

२. सयूोिय नगरपामलकाको थुम्के लगायतका उत्तरपूवी क्षेत्रिा रहकेो खलुा पि ु िरन क्षेत्रहरूका कारण 

वनजंगल, हररयाली नामसि  गएकोले वनजंगल जोगाउन र बकृ्षरोपण गरीएको ठाउको उमित संरक्षण गनव 

उक्त क्षेत्रहरूिा खलुा िररिरनलाई सििुायको सहभामगतािा व्यवमस्थत गररनेछ । 

३. साववजमनक क्षेत्रको सरसर्ाईको मनमम्त "आफ्नो टोि सफा राखौ"ँ भन्ने अमभयान अनुसार िठ, िमन्िर, 

गमु्बा, ििव, सिक, पाकव , नाला, गल्ली, रु्टपाथ, खोला, नमि, बगर, नहर, वन तथा िौरिा र्ोहोर र्ाल्न 

प्रमतबन्ध लगाउन टोल मवकास संस्थाहरूलाई मजम्िेवारी बनाउि  ल जाने नीमत मलईने छ । 

४. नगरपामलकाले स्थायी रुपिा र्ोहरि ला व्यवस्थापन गनव आ.व. २०७९/०८० िमेख Solid Waste 

Management System कायावन्वयनका लामग सम्बमन्धत मनकायसैँग सिन्वय गरर कायव प्रारम्भ गररनेछ ।  

५. र्ोहोरि ला न  उत्पािन नगने, गरे पमन न्यून गने, त्यसलाई पनूिः प्रयोग गने कायवलाई व्यवहारिा अवलम्बन 

गनव सरोकारवालाहरूको सहयोग र सहभामगतािा सीपिलूक, सिेतनािलूक कायवक्रिहरू सञ्िालन 

गन/ेगराउने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ । 

६. विास्तरिा उत्पािन ह ने र्ोहोरि लालाई विा स्तरिा न  संकलन केन्र तथा स्रोतिा न  प्रकृमत अनुसार 

छुट्याउने व्यवस्था मिलाउन विा समिमतहरूलाई प्रोत्सामहत गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

७. ज मवक र्ोहोरहरूलाई घरबाट  कम्पोष्ट िल बनाउने प्रमवमधको लामग आवश्यक तामलि तथा कायवक्रिहरू 

सञ् िालन गररनेछ।  
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८. र्ोहोरि ला प्रिोधन केन्रको मनिावण तथा सञ्िालनका लामग आवश्यक प्रमक्रया अगामि बढाइनेछ । 

९. नगर क्षेत्रिा उत्सजवन ह ने र्ोहोरि लालाई साववजमनक मनजी साझेिारीको िाध्ययिर्द्ारा व्यवस्थापन गने 

नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

१०. सयूोिय नगरपामलका पयवटकीय नगरपामलका र खलुा मििािकु्त क्षेत्र घोिणा भईसकेकोले साववजमनक 
स्थलहरूिा स्थानीय सििुायबाट  व्यवस्थापन ह ने गरी िौिालयहरू मनिावण गने नीमत मलइनेछ । 

११. घोििढी व्यवसाय र पिपुालन व्यवसायलाई व्यवमस्थत गने गराउने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ। 
१२. सयूोिय नगरपामलकािा रहकेा र मनिावण ह ने ढलहरूलाई िापिण्ि अनुसार उमित व्यवस्थापन गने नीमतलाई 

मनरन्तरता मिइनेछ । 

१३. मिसाजन्य लेिो पिाथव व्यवस्थापनलाई कायवमवमध बनाई व्यवमस्थत गने नीमत अवलम्बन गररनेछ।  
१४. नगरपामलकािा उत्सजवन ह ने र्ोहोरि ला व्यवस्थापन तथा मवसजवनका लामग मिगो तथा व ज्ञामनक तवरबाट 

मवसजवन गनव स्यामनटरी ल्याण्िमर्ल्ि साइटको व्यवस्था गनव उपयुवक्त स्थलको पमहिान तथा प्रबन्ध गरी 

मवस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव तयार गररनेछ । 

१५. िमिराजन्य उद्योगबाट उत्पामित िमिराजन्य वस्तुबाट नगरक्षेत्रिा उत्सजवन ह ने मससाजन्य र्ोहोरि लालाई 
व्यवस्थापन गनव सम्बमन्धत िमिरा उद्योग वा उक्त उद्योगका नगर क्षेत्रिा रहेका आमधकाररक मवके्रताहरूलाई 

व्यवस्थापनका लामग मजम्िेवार बनाउने नीमत मलइनेछ । 

१६. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्रका िु् य पयवटकीय क्षेत्रिा घमुम्त िौिालयको प्रबन्ध गनवका लामग आवश्यक 

व्यवस्था गररनेछ ।  

ग) तवपद् जोतखम व्र्यवस्थापन िथा जिवार्यु पररवििन अनुकूिन 

१. भौमतक पूवावधारहरूको मनिावण गिाव मवपि ् जोखीि न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतािा राखी गनुवपने नीमत 

अवलम्बन गररनेछ। 

२. नगर क्षेत्रमभत्र जलवायु पररवतवनबाट ह ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गनव सरोकारवालाहरूको सिन्वयिा 

कायवक्रि सञ्िालन गि ैलमगनेछ । यसका लामग संघ, प्रिेि र सम्बमन्धत सरोकारवालाहरूको सहयोग 

जटुाउने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

३. मवपि ् बाट ह ने जनधनको क्षती न्यूनीकरण गनव नगरपामलकाको मवपि ् प्रमतकायव योजना मनिावण गरी 

कायावन्यवन गररनेछ।  

४. सिय सियिा ह ने प्राकृमतक मवपद्बाट जोमगन नगरवासीहरूलाई जनिेतनािलुक कायवक्रिहरू सञ्िालन 

गररनेछ ।  

५. मवपि ्जोमखि न्यूनीकरण, मवपि ्प्रमतकायव र मवपि ्पनुलावभका क्षेत्रिा कायव गने वन, वातावरण तथा मवपि ्

व्यवस्थापन समिमतलाई मक्रयािील तुल्याई मवपि ्व्यवस्थापन कोिको पररिालन गने नीमतलाई मनरन्तरता 

मिइनेछ ।  
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५. सुशासन िथा सांस्थागि तवकास 

क) नीति, कानून, न्र्यार्य िथा सुशासन  

" सुशासनको विस्तार न्याय सम्पादनको आधार " 

१. मववािको मनरुपण िेलमिलापको िाध्यिबाट सम्पािन गररनेछ । 

२.  िौध वट  विािा िेलमिलाप केन्र स्थापना गरी भौमतक समुवधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक पहल 

गररनेछ। 

३. न्यामयक साक्षरता कायवक्रि सव  विािा मवस्तार गररनेछ । 

४. न्यामयक समिमतको समिवालयिा आवश्यक कानूनी पसु्तकको ब्यावस्थापन गरी न्यामयक मनरुपणको 

अमभलेख प्रमक्रयािा सधुार ल्याईने छ । 

५. मछटो छररतो सेवा प्रवाहलाई आत्िा साथ गरी न्यामयक प्रमक्रयाको अमभलेख र सिूनालाई प्रमवमध ि मत्र 

बनाउि  लमगने छ । 

६. विा-विािा मववाि ब्यावस्थापन गनव कि सङ्यािा िेलमिलाप कताव भएका विािा थप िेलमिलाप 

कताव उत्पािन प्रमक्रया अवलम्वन गररनेछ । 

७. न्यायिा जनताको पह ैँिलाई सिानताको आधार बनाई न्याय सम्पािन कायवलाई मवस्तार गररनेछ । 

८. १०० जना िेलमिलाप कतावको लामग पनुतावजगी तामलि सन्िालन गररनेछ । 

९. सम्बमन्धत विाका मववाि सोमह विािान  िेलमिलाप कताववाट मनरुपण गने ब्यावस्था मिलाईने छ । 

१०. कानूनी पराििव ब्यावस्थापनका लामग कानून ब्यावसामयको सेवा मवस्तार गरी विा-विा सम्ि पुर् याउन 
आवश्यक ब्यावस्था मिलाईने छ । 

११. नगरस्तरीय मववाि मनरुपणका लामग नगरपामलकािा एक नगरस्तरीय िेलमिलाप समिमत मनिावण गररनेछ। 
१२. उत्कृष्ट न्याय सम्पािन गरेका अन्य पामलकाहरूको अभ्यासलाई अनुिरण गनव आपसी अनुभव साटासाट 

कायवक्रि कायावन्वयनिा ल्याईने छ । 

१३. न्याय सम्पािन तथा मनरुपण पश्चात् सोको अनुगिन तथा मनरीक्षण गनव न्यामयक समिमतलाई समक्रय 
वनाईनेछ । 

१४. िेलमिलाप कतावलाई न्याय सम्पािनका लामग आवश्यक श्रोत तथा साधनको ब्यावस्थापन गररनेछ । 

१५. उत्कृष्ट िेलमिलापकताव परुस्कृत कायवक्रि सञ्िालन गररनेछ । 
ख) सङ्गठन िथा क्षमिा तवकास, जनशक्ती व्र्यवस्थापन र सेवा प्वाह  

"सुदृढ सांस्थागि क्षमिा, सेवा प्वाहमा पारदशीिा र चुस्ििा" 

१. नगरपामलकालाई आवश्यक पने ऐन,मनयि,मनिमेिका,कायवमवमध,िापिण्ि मनिावण र संिोधन गरी 

कायावन्वयन गने नीमत ल्याइनेछ । 

२. सेवा प्रवाह गने नगर कायवपामलकाको कायावलय, विा समिमतहरू र मबियगत िाखाहरूिा आवश्यक 

स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी नवीनति प्रमवमधको उपयोग गि ैसेवा प्रवाह गरी प्रवाह ह ने सेवाहरूलाई 

थप सहज, सरल, पारििी र सेवािखुी बनाउैँि  ल जाने नीमत मलइनेछ । 
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३. नगरपामलकािा कायवरत किविारी तथा मिक्षकहरूलाई कािको िलू्याङ्कन गरी परुस्कार र िमण्ित गने 

नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

४. जनताको गुनासो सम्बोधन गनव स्थानीय एर्.एि. रेमियोबाट नगरका गमतमवधीहरू प्रिारण ह ने 

कायवक्रिलाई यस विव पमन मनरन्तरता मिइनेछ। 

५. स्थानीय सरकारलाई जनताप्रमत जवार्िहेी, पारििी तथा उत्तरिायी बनाउन नगरका िहत्वपूणव 

ब ठकहरूलाई रे्सबुक, मिमजटल मिस्प्ले, युट्युब लगायतका िाध्यिबाट प्रत्यक्ष प्रिारण गने र 

मनणवयहरू मनयमित रुपिा साववजमनकीकरण गने नीमत मलइनेछ । 

६. नागररक बिापत्रलाई सियानुकूल अध्यावमधक गरी स्तरीय बनाउन Digital प्रमवमधको प्रयोग गररनेछ। 

७. नगरबाट प्रवाह ह ने सेवाहरूलाई सरल, सलुभ र सहज तुल्याउनको लामग सेवाग्राहीहरूलाई सहयोग गनव 

सेवाग्राही मवश्राि/सहायता कक्ष स्थापना र सञ् िालन गने नीमत मलइनेछ ।  

८. भ्रष्टािार मवरुर्द् िनू्य सहनिीलताको नीमत िार्व त साववजमनक प्रिासनिा सिािाररता अमभवमृर्द् 

गररनेछ। 

९. नगरपामलकाको क्षिता मवकास योजना बनाई आवश्यकताको आधारिा तामलि, अमभिखुीकरण 

लगायतका कायवक्रिहरूलाई मनयमित रुपिा कायावन्वयन गररनेछ । 

१०. प्रिासमनक संयन्त्रलाई सेवा प्रवाहप्रमत प्रमतबर्द् एवि ्थप उत्पे्ररणायुक्त तुल्याउनको लामग किविारी 
प्रोत्साहनको नीमत अबलम्वन गररनेछ । 

११.  सेवा प्रवाह तथा मवकास व्यवस्थापनिा संघ, प्रििे र अन्य पामलकाहरूका असल अभ्यास तथा 
संस्कृमतलाई अवलम्वन गि ैजाने नीमत मलइनेछ ।  

१२. सेवा प्रवाह र मवकास व्यवस्थापनलाई पारििी, जनिखुी, उत्तरिायी र गणुस्तरीय बनाउन नागररक सिाज 
लगायत बह सरोकारवालाहरूको सिन्वय र सहकायव िार्व त मनगरानी बढाइनेछ । सेवाग्राही सन्तुमष्ट 

सवेक्षणबाट पषृ्ठपोिण मलई साववजमनक सेवा प्रवाहलाई िसु्त, िरुुस्त र प्रमवमधि त्री बनाइनेछ । 

१३.  नगरपामलकाका िहत्वपूणव मनणवय, सिूनाहरूलाई नगरपामलकाको आमधकाररक वेबसाइट तथा 

िोबाइल एप तथा मनयमित बुलेमटन िार्व त साववजमनक गररनेछ र साववजामनक सनुुवाई, साववजामनक 

परीक्षण, गनुासो िौतारी, सािामजक परीक्षण जस्ता साववजामनक जवार्िमेहता अमभवमृर्द् सम्बन्धी 

औजारहरूको अभ्यासलाई प्राथमिकता मिइनेछ । 

१४. िामर्क व्यवस्थालाई सहज, सरल बनाउैँि  सम्भामवत सिक िघुवटनालाई न्यूनीकरण गनवका लामग 
सिेतनािलूक कायवक्रिहरू सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ । साथ  साववजमनक सवारी पामकव ङ्ग व्यवस्थापन 

गने नीमत मलइनेछ ।   

१५. नगरपामलका क्षेत्रमभत्र सञ्िालन ह ने यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको भािािर िरूीका आधारिा 

सम्बमन्धत सरोकारवालाहरूको सिेत सहयोग र सिन्वयिा मनधावरण गने नीमत मलइनेछ । नगर क्षेत्रमभत्र 

सञ् िालन ह ने मतनपाङ्गे्र सवारी साधनहरूलाई उमित व्यवस्थापन र मनयिन गने नीमत मलइनेछ । 
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१६. सयूोिय नगरपामलकाले रामष्िय, अन्तरावमष्िय रुपिा रहनसहन, संस्कृमत, भगूोल, जलवायु, उत्पािन तथा 

अन्य कुन  पमन मवियहरूिा आधाररत भए भमगनी सम्बन्ध स्थामपत गने नीमत रहनेछ । 

१७. सयूोिय नगरपामलकामभत्र उत्कृष्ट सािामजक संघसंस्था, सिाजसेवी, जग्गािाता, करिाता, सरुक्षा मनकाय, 

पत्रकाररता, सामहत्य, कला, संगीत, साना लघ ु उद्योगहरू, उपभोक्ता समिमत, मवद्यालय, मवद्याथी, 

किविारी, मिक्षक, खेलािी जस्ता क्षेत्रहरूलाई सम्िान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरी उत्पे्ररणा जगाउने 

नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

१८. नगर क्षेत्र मभत्र रहेका हाट बजारिा नगर बामहर तथा मभत्र रहकेा व्यवसायीहरूलाई अमनवायव रुपिा करको 
िायरािा ल्याइनेछ । 

१९. सयूोिय नगर क्षेत्रमभत्र रहकेा हाट बजारहरूलाई व्यवमस्थत गि ैलमगनेछ । 
२०. नगरपामलकाका िाखा प्रिखु, विा समिव तथा साििुामयक मवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसैँग कायव 

सम्पािन सम्झौता गरी सो को िलू्यांकनको नमतजालाई किविारी तथा मिक्षकको कायवसम्पािन 

िलू्यांकनसैँग आवर्द् गरी किविारी/ मिक्षकको वढुवा, स्तरवमृर्द्, प्रोत्साहन, परुस्कार प्रिान तथा िमण्ित 

गने जस्ता कायवलाई मनरन्तरता मिइनेछ । िानव संसाधनलाई सियानुकूल िक्ष र क्षितावान बनाउन 

आन्तररक एवं बाह्य सहयोगका आधारिा क्षिता मवकासका कायवक्रि सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ । 

२१. सयूोिय नगरपामलकाको आन्तररक मनयन्त्रण प्रणालीको प्रभावकाररताको िलू्यांकन गरी क्रिि सधुार 

गि ैलमगनेछ । 

२२. उपभोक्ता महत संरक्षणलाई ध्यानिा राखेर अनुमित कृमि उत्पािन मक्रयाकलाप तथा व्यापाररक 
गमतमवमधबाट उपभोक्तािा ह ने िोिणको अन्त्य गने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

२३. नगरका मवपन्न वगवको उत्थानिा नगर मवकासका गमतमवमधहरू केमन्रत गने नीमत मलइनेछ । मवपन्नता 
स्तरीकरण िापन (DAG Mapping) िार्व त पमहिान भएका मवपन्न घरधुरीलाई लमक्षत गरी 

आयिलूक, सीपिलूक तथा स्वरोजगारिलूक कायवक्रिहरू सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ । 

२४. मवद्यिान कानूनी व्यवस्था र जनअपेक्षा सिेतका आधारिा किविारीले पालना गनुवपने िानवीय िलू्य र 

न मतक िलू्यसिूी समहतको िलू्य ढाैँिा मनधावरण गररनेछ । सेवा प्रवाहको थप प्रभावकारीताका लामग 

आन्तररक सिुासन व्यवस्थापनलाई मक्रयािील बनाइनेछ। 

२५. कायावलयिा तत्काल आवश्यक पने थप जनिमक्तको व्यवस्थापन प्रिमलत ऐन, मनयि, कायवमवमध, 

मनिमेिका, िापिण्ि र संघीय तथा प्रििे सरकारको नीमतलाई सिेत आधार िानी गररनेछ । करारिा 

मलइएका किविारीहरूको योग्यता, क्षिता र नगरपामलकाको आवश्यकताका आधारिा सेवाको 

मनरन्तरता मिइनेछ । किविारीहरूलाई उच्ि िनोबलका साथ काि गनव सक्ने वातावरणको मसजवना 

गररनेछ। 

२६. सतूीजन्य पिाथव तथा गट्ुखा उत्पािन, मवक्री मवतरणिा किाईका साथ मनयिन गररनेछ । अस्वस्थकर 

खानेकुरा उत्पािन र मवक्री मवतरणलाई मनरुत्सामहत गि ैलमगनेछ ।  
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२७. स्रोत पररिालन र सािामजक िदु्दाहरूिा अपेमक्षत पररणािको समुनमश्चतताको लामग मनजी क्षेत्र, सहकारी 
र साििुामयक क्षेत्रसैँग सहकायव र सिन्वय गररनेछ । 

२८. अन्तर सम्वमन्धत सरोकारको मवियहरूिा संघ, प्रििे र अन्य पामलका तथा मजल्ला सिन्वय समिमतसैँग 
आवश्यकता अनुसार सिन्वय र सहकायव गररनेछ । 

२९. ग र सरकारी संस्था मनयिन सम्बन्धी ऐन मनयि मनिावण गने नीमत मलइनेछ । 
३०. ग रसरकारी संस्थाले नगरपामलकाको नीमत कायवक्रििा सहयोग परु् याउने खालका कायवक्रि िात्र 

सञ्िालन गनव स्वीकृमत मिने नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

३१. ग र सरकारी संस्थालाई मवकासका साझेिारको रुपिा व्यवहार गने नीमत अवलम्बन गररनेछ। 
ग) राजश्व िथा स्रोि पररचािन 

" तवत्तीर्य अनुशासन सुर्योदर्यको पतहचान " 

१. सब  प्रकारको आमथवक मक्रयाकलापलाई करको िायरािा ल्याई करको िायरालाई र्रामकलो बनाउि  

लमगनेछ । 

२. स्थानीय कर सेवा िलु्क तथा िस्तुर संकलन ियेक्षितािा (Ability to pay) आधाररत बनाउन 

सरोकारवालासैँग छलर्ल र पराििव गने कायवलाई मनरन्तरता मिईनेछ । 

३. करिाता पमहिानको लामग करिाता पररिय पत्रको िरुुवात भएकोिा आ.व.२०७९/२०८० वाट सव  

विािा मवस्तार गररनेछ । 

४. कर प्रिासनलाई ब्यावसामयक र प्रभावकारी तुल्याउि  कर सङ्कलन लागत र कर पररपालना लागतिा 

न्यूनीकरण गनवका लामग राजर्श् प्रिासनलाई मवमनयोजन िक्षता, कायव कुिलता र मवत्तीय अनुिासन 

कायि गरी प्रमवमधि त्री बनाईनेछ । 

५. नगरलाई आम्िानी मिने मवकास योजनालाई मिगोपनाका लामग लगानी गने नीमतलाई मनरन्तरता मिइनेछ। 

६. राजर्श् असलुीिा सक्षि रहकेा निनूायोग्य पामलकाहरूको अनुभव साटासाट र सहकायवको नीमत मलइनेछ। 

७. ििेको तरल आमथवक अवस्था र  न्यून आमथवक गमतमवमधवाट नागररकिा परेको असरलाई ध्यान मिि   

सब  करिातालाई करिाताले मतनव बाैँकी कर, िस्तुर तथा िलु्किा लाग्ने जररवानािा छुट र अन्य छुट 

सम्बन्धी व्यवस्था आमथवक मवधेयक िार्व त प्रस्ताव गररनेछ। 

८. करका िरको मनधावरण गिाव कर नीमत, सािामजक िान्यता र नगरको वस्तुमस्थमतलाई अध्ययन गरी मछिेकी 

पामलकाको असल अभ्यस र अनुभवलाई सिेत अवलम्बन गररनेछ ।  

९. कानून बिोमजि नगरपामलकालाई बुझाउनु पने कर, िस्तुर तथा िलु्क जस्ता िामयत्व रहकेा 

करिाताहरूलाई कानून बिोमजि बुझाउनु पने कर, िलु्क तथा िस्तुर नबुझाएिा िण्ि जररवाना सिेत 

लगाइनेछ । 

१०. मनयमित रुपले नगरपामलकालाई सब  भन्िा धेर  कर बुझाउने एक जना करिातालाई बामिवक रुपिा सम्िान 
गररनेछ । 
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११. सब भन्िा वढी कर संकलन गने विालाई परुस्कार स्वरुप विाक  मनणवयिा खिव गने गरी पुैँजीगत 
कायवक्रििा वजेट िार्व त पुरस्कृत गररनेछ । 

१२.  नगरपामलकाको आन्तररक श्रोत (कर, राजर्श् र ग ह्र कर राजर्श्) लाई नगरक  पूैँजीगत मवकासिा लगानी 

गने नीमत मलईनेछ । 

१३. प्रत्येक व्यमक्त वा संस्थाले नगरपामलकालाई मतनुव बुझाउनु पने सब  प्रकारका करहरूलाई एक अकावसैँग 
आबर्द् गरी सेवा प्रवाहसैँग आबर्द्ता गररनेछ । नगरपामलकालाई कुन  पमन मकमसिको राजर्श् रकि मतनव 

बुझाउन बाैँकी भएिा उक्त रकि नबुझाउन्जेलसम्ि नगरपामलकावाट पाउने सेवा समुवधा स्थमगत रा्ने 

नीमत अवलम्बन गररनेछ । 

१४. घरनक्िा पासलाई अमनवायव गराई अमभलेखीकरण कायवलाई क्रिििः न्यूनीकरण गनव करको िरिा थपघट 
गने नीमत मलइनेछ । 

१५. उत्पािनिलूक उद्योग तथा व्यवसायको संरक्षण र मनयावत प्रवर्द्वनिा सहजीकरण ह ने गरी कर प्रणालीलाई 
लगानी तथा व्यवसायीि त्री बनाइनेछ । 

१६. कर संरिना र करको िरिा सािमयक सधुार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगमतमिल र सिन्यामयक बनाउन 
मनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गि ैपवूावधार र सेवाको क्षेत्रिा नीमत साझेिारी अमभवमृर्द् गने नीमत मलइनेछ । 

१७. कर प्रिासनलाई व्यवमस्थत बनाउन करिाता मिक्षा कायावन्वयन गररनेछ ।  
घ) ि्र्याङ्क प्िािी, र्योजना र तवकास व्र्यवस्थापन  

१) सयूोिय नगरपामलकालाई सिूना प्रमवमधि त्री नगरको रुपिा मवकास गररनेछ र नगरको मवमवध क्षेत्रको 

वास्तमवक खमण्िकृत त्याङ्क एवि ्अमभलेखको संरक्षण, व्यवस्थापन गनव नगरपामलकािा नगर सूिना 

तथा अमभलेख केन्र स्थापना गरी सञ्िालनिा ल्याइनेछ साथ  मवद्यतुीय पसु्तकालय(E-Library) को 

कायव आरम्भ गररनेछ । 

२) आयोजना तथा कायवक्रिहरूलाई गणुस्तरीय रुपिा स्वीकृत लगत इमस्टिेट, नम्सव, मिजाइन र  

स्पेमिमर्केसन बिोमजि मनधावररत सियिा गणुस्तरीय रुपिा सञ्िालन/कायावन्वयन गनव आयोजना तथा 

कायवक्रिको अनुगिन प्रणालीलाई प्रमवमधिा आधाररत बनाइनेछ । 

३) स्वीकृत खररि योजना बिोमजि मनिावण सािग्री खररि गनुवपने भई उपभोक्ताको लागत सहभामगता नगि 

न  रकि नगरपामलकािा जम्िा गनेका हकिा उपलब्ध गराइने पेश्की बाहके अन्य पेश्की मिने कायवलाई 

मनरुत्सामहत गरी प्रामवमधक िलू्याङ्कनका आधारिा भकु्तानी मिइने नीमत अवलम्बन गररनेछ ।  

४) कूल लागत ५ लाख वा सोभन्िा िामथको प्रत्येक पूवावधार तर्व का आयोजनािा अमनवायव आयोजना 

सिूना पाटी (Project Information Board) आयोजना स्थलिा रा्ने व्यवस्थालाई मनरन्तरता 

मिइनेछ । 

५) भौमतक पवूावधार मवकास अन्तगवत विास्तरिा तीन लाख र नगरस्तरिा िि लाख भन्िा बढी लागतको 

आयोजना सञ्िालन गने नीमत मलइनेछ । साथ  सो आयोजनाहरू बालि त्री, अपाङ्गि त्री, Universal 
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Accessibility, वातावरणि त्री र मवपि ्जोमखि संवेिनिीलता (Disaster Risk Resilience) लाई 

ध्यानिा राखी गि ैलमगनेछ । 

६) पवूावधार सम्बन्धी नगरस्तरीय गौरवका आयोजनाहरू, पाकव , उद्यान, ऐमतहामसक िहत्त्वका सिक, 

सम्पिा, रंगिाला, कबिव हल, बह उद्देश्यीय कम्प्लेक्स, भ्यू टावर, हाटबजार पवूावधार, Solid Waste 

Management System, नगर सभागहृ, पिुपंक्षी बधिाला, जलाधार संरक्षण लगायत 

आयोजनाहरूको संघीय, प्रििे, मवमभन्न मवत्तीय संस्थासंग सिन्वय र सहकायव गरी तय भएका 

सम्भाव्यता अध्ययनको प्राथमिकताको आधारिा मनिावण गि ैलमगनेछ । 

 

*** 
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सूर्योदर्य नगरपातिकाको अथि सम्बन्धी प्स्िाविाई कार्यािन्वर्यन गनि बनेको 

"सूर्योदर्य नगरपातिकाको आतथिक ऐन, २०७९" 

नगरसभाबाट स्वीकृत मिमत: २०७९।०३।१२ 

प्स्िावना :  

सयूोिय नगरपामलकाको आमथवक विव २०७९/८० को अथव सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनवको मनमित्त 

स्थानीय कर तथा िलु्क संकलन गनव, छुट मिन तथा आय संकलनको प्रिासमनक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय 

भएकोले, नेपालको संमवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोमजि सूयोिय नगरपामलकाको नगर सभाले 

यो ऐन बनाएको छ । 

१. सांतक्षप्त नाम र प्ारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “सयूोिय नगरपामलकाको आमथवक ऐन, २०७९" रहकेो 

छ । 

(२) यो ऐन २०७९  साल श्रावण १ गतेिमेख सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रिा लाग ूह नेछ । 

२. सम्पतत्त कर : (१) नगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्रको घर र सो घरले ििेको (मप्लन्थ एररया) जग्गाको 

िलू्याङ्मकत रकििा अनुसूिी -१ को िरिा सम्पमत्त कर लगाउनेछ । 

स्पष्टीकरि:- यस िर्ाको प्रयोजनका लामग " घरले ििेको जग्गा " भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको 

क्षेत्रर्ल र अमधकति सो जग्गा बराबरको थप जग्गा सम्ि बुझ्नुपछव । 

(२) उपिर्ा (१) बिोमजिको जग्गाको िलू्यांकन गिाव अनुसिूी -२ िा उल्लेख भएको िर भन्िा कि ह ने 

गरी िलू्यांकन गररने छ न । 

३. भूतम कर (मािपोि): (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र सम्पमत्त कर लागेको घरजग्गा बाहकेको जग्गािा 

अनुसिूी -३ बिोमजि भमूिकर (िालपोत) लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।  

(२) नगरकायवपामलकाबाट मनधावररत िापिण्ििा उल्लेख भएको जग्गाको िलू्यांकन रकि अनुसिूी - ३ 

को प्रकरण (४) िा उल्लेख भएबिोमजि ह नेछ ।  

(३) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहकेा र्िव, कम्पनी, उद्योग, प्राइभेट मलमिटेि, संघ-सस्था आमिले संस्थागत 

रुपिा कृमि वा पिपुालन ब्यवसायका लामग ब्यवसामयक प्रयोजनले जग्गा खररि गरी वा साववजमनक, 

ऐलानी, पती वा सरकारी जग्गा मलजिा मलई कृमि तथा पिजुन्य बस्तु उत्पािन तथा प्रिोधन गरेिा 

त्यस्ता र्िव, कम्पनी, उद्योग, प्राइभेट मलमिटेि वा संघ-सस्थालाई लगाईने भमूिकरको िर अनुसिूी - ३ 

को प्रकरण (५) िा उल्लेख भए बिोमजि ह नेछ । 

 (४) उपिर्ा १ र २ बिोमजिको कर बुझाउने िामयत्व भएका करिाताहरुले २०७९ सालको आमर्श्न 

िसान्त सम्ििा नगरपामलकािा रकि बुझाएिा असलुी गिाव लाग्ने रकििा १० प्रमतित छुट गरर असलु 

गररने छ ।  

(५) गत मवगत विवहरुिमेख िालपोत तथा सम्पत्ती कर बुझाउन बाैँकी करिाताहरूबाट बक्यौता िालपोत 

तथा सम्पत्ती कर रकििा अनूसूिी - ३ को प्रकरण ३ बिोमजि जररवाना थप गरी असलु गररनेछ । 
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४. घरवहाि कर : नगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्र कुन  व्यमक्त वा संस्थाले भवन, पसल, ग्यारेज, गोिाि, 

टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी र यस्त  पक्की वा कच्िी संरिना परू  वा आंमिक तवरले वहालिा 

मिएकोिा अनुसूिी -४ बिोमजि घरवहाल कर लगाइने र असलू गररनेछ । 

५. घरजग्गा रतजष्रेशन शुल्क: (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्रको घर, जग्गा वा घरजग्गा रमजष्िेिन पाररत गरी 

स्वािीत्व पररवतवन भएका वखत प्रिेि सरकारले तोकेको अनुसिूी -५ बिोमजिको िररेटिा घरजग्गा 

रमजष्िेिन िलु्क असलु गररनेछ । 

(२) उपिर्ा (१) बिोमजि नगरपामलकािा घरजग्गा रमजष्िेिन िलु्क उठाउन आवश्यक पने साधन, 

श्रोत, प्रमवमध तथा जनिमक्तको व्यवस्थापन नभएसम्ि नेपाल सरकारबाट तोमकएको कायावलयबाट 

घरजग्गा रमजष्िेिन िलु्क असलु गररनेछ ।  

(३) उपिर्ा (२) बिोमजि सङ्कमलत रकि प्रििे कानून बिोमजि बाैँिर्ाैँि गरी स्थानीय तहले प्राप्त 

गने रकि नगरपामलकाको समञ्ित कोििा िामखला गररनेछ । 

६. सवारी साधन कर :(१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र िताव ह ने र िताव भई प्रयोगिा रहकेा टाैँगा, ररक्सा, 

अटोररक्सा, मवद्यतुीय ररक्सा (ई-ररक्सा) र पावर मिलरिा अनुसिूी-६ बिोमजि सवारी साधन कर 

लगाइने र असलु गररनेछ ।  

(२) प्रििे कानून बिोमजि प्रिेि सरकारले लगाएको सवारी साधन कर प्रििे सरकारले तोकेको 

कायावलयिा न  बुझाउनु पनेछ । 

(३) उपिर्ा (२) बिोमजि सङ्कमलत रकि प्रििे कानून बिोमजि बाैँिर्ाैँि गरी स्थानीय तहले प्राप्त 

गने रकि नगरपामलकाको समञ्ित कोििा िामखला गररनेछ । 

(४) आ.ब. २०७९ असार िसान्त अगाव  िताव गरी नगरक्षेत्रमभत्र सञ्िालन ह नु पनेिा उक्त अवमधिा 

िताव नगरी सञ्िालनिा रहकेा टाैँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, मवद्यतुीय ररक्सा (ई-ररक्सा) र पावर मिलरको 

िताविा अनुसिूी - ६ िा उल्लेमखत िरिा प्ति विि थप १० प्तिशि जररवाना िगाई दिाि गररनेछ । 

७. मनोरञ्जन कर : (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र ह ने िनोरन्जन व्यवसाय सेवािा अनुसिूी -७ बिोमजि 

प्रििे सरकारले लगाएको िरिा िनोरञ्जन कर असलु उपर गररनेछ ।  

(२) उपिर्ा (१) बिोमजि िनोरञ्जन करबाट उठेको रकि िनोरञ्जन स्थलको धनीले कर उठेको िमहना 

भन्िा पमछल्लो िमहनाको २५ गते मभत्र नगरपामलकािा जम्िा गनुवपने छ । 

(३) उपिर्ा (२) बिोमजिको रकि नगरपामलकाको मवभाज्य कोििा जम्िा गरी प्रििे कानून बिोमजि 

बाैँिर्ाैँि गररनेछ । 

(४) उपिर्ा (३) बिोमजि बाैँिर्ाैँि भएको रकि िध्ये प्रििे कानून बिोमजि स्थानीय तहले प्राप्त गने 

रकि नगरपामलकाले समञ्ित कोििा िामखला गनुव पनेछ । 

८. तवज्ञापन कर: (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रामखने होमिङ बोिव, साइन बोिव, ब्यानर, िाई मभजन ग्लो 

बोिव, मिमजटल बोिव, मस्टल वा धातुको फे्रि वा कुन  स्थानिा लगाउने ले्ने वा मवद्यतुीय तरंग प्रयोग 
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गररएको मवज्ञापन/प्रिारको लामग रामखने वस्तु वा सािग्रीिा गररने मवज्ञापनिा मवज्ञापन कर लगाइने र 

असलु गररनेछ । 

(२) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र ह ने मवज्ञापनिा अनुसिूी -८ बिोमजि मवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर 

गररनेछ ।  

(३) उपिर्ा (२) बिोमजिको रकि नगरपामलकाको मवभाज्य कोििा जम्िा गरी प्रििे कानून बिोमजि 

बाैँिर्ाैँि गररनेछ । 

(४) उपिर्ा (३) बिोमजि बाैँिर्ाैँि भएको रकि िध्ये प्रििे कानून बिोमजि स्थानीय तहले प्राप्त गने 

रकि नगरपामलकाले समञ्ित कोििा िामखला गनुव पनेछ । 

९. व्र्यवसार्य कर : (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूैँजीगत लगानी र आमथवक 

कारोवारका आधारिा अनुसिूी -९ बिोमजि व्यवसाय िताव र नवीकरणिा व्यवसाय कर लगाइने र 

असलू गररनेछ । 

(२) गत मवगत विव िमेख नमवकरण गनव छुट भएका व्यवसायहरूको नमवकरण गिाव अनुसिूी ९ िा 

उल्लेमखत िरको अमतररक्त जररवाना वापत अनुसिूी- ९ (क) बिोमजिको िरले ह ने रकि थप गरी असलु 

गररनेछ । 

(३) गि तवगि आ.ब.मा दिाि भएका व्र्यवसार्यहरू २०७९ असोज मसान्ि सम्ममा नतवकरि 

गरेमा नतवकरि शुल्कको २५ प्तिशििे हुने रकम छुट गररने छ । 

१०. सेवा शुल्क, दस्िुर : नगरपामलकाले नेपालको संमवधानको अनुसिूी -८ बिोमजिका क्षेत्र र मवियिा 

आरू्ले पयूावएको सेवाबापत अनुसिूी -१० िा उल्लेमखत िरिा सेवािलु्क तथा िस्तुर लगाई असलु 

गररनेछ ।  

११. पर्यिटन शुल्क : (१) आमथवक विव २०७९/८० िा सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहकेा उद्यान पाकव  

संग्रहालय तथा नेपाल सरकारले प्रवेि िलु्क उठाउन मिएका प्रािीन स्िारक र परुातामत्वक सम्पिा 

लगायत अन्य पयवटकीय स्थल प्रवेि गरेबापत नगरपामलकाले अनुसिूी - ११ बिोमजि पयवटन िलु्क 

लगाई असलु गनेछ । 

(२) उपिर्ा (१) बिोमजिको पयवटन िलु्क सम्बन्धी कायवमवमध प्रििे कानून बिोमजि ह नेछ । 

(३) उपिर्ा (१) बिोमजि सङ्कमलत रकि स्थानीय मवभाज्य कोििा जम्िा गररनेछ । 

(४) उपिर्ा (३) बिोमजि संकलन भएको रकि प्रििे कानून बिोमजि बाैँिर्ाैँि गरी नगरपामलकाले 

प्राप्त गने रकि नगरपामलकाको समञ्ित कोििा जम्िा गररनेछ । 

१२. सवारी साधन पातकि ङ शुल्क : नगरपामलकाले आरू्ले मनिावण वा व्यवस्था गरेको सवारी साधन 

पामकव ङ स्थलिा अनुसिूी-१२ बिोमजि सवारी साधन पामकव ङ िलु्क लगाई असलु गररनेछ । 

१३.  बहाि तवटौरी शुल्क : (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र साववजमनक, स्थानीय सरकारको नाििा रहकेो, 

ऐलानी, पमतव जग्गा को भोगिलन वापत र त्यस्ता जग्गािा रहकेा पोखरी, हाटबजार, प्रििवनस्थल र ती 
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ठाउैँिा रा्न अस्थायी अनुिमत मलएका पसल व्यवसायीहरू सैँग अनुसिूी -१३ बिोमजि बहाल मवटौरी 

िलु्क लगाई असलु गररनेछ । 

१४. अखेटो पहारमा िाग्ने कर : नगरपामलका क्षेत्रमभत्र प्रिमलत कानूनले मनिेध गररएको जीवजन्तु 

वाहकेका अन्य ितृ वा िाररएका जीवजन्तुको हाि, मसङ, प्वाैँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसामयक 

कारोवार गरेबापत अनुसिूी -१४ बिोमजिको कर लगाई असलु गररनेछ ।  

१५. पूवािधार उपर्योग सेवा शुल्क: नगर क्षेत्रमभत्रका नगरपामलकाले मनिावण गरेका तथा हस्तान्तरण भई 

नगरपामलकाको स्वािीत्विा रहकेा पूवावधारहरूको उपयोग गरेबापत अनुसूिी -१५ बिोमजिको पूवावधार 

उपयोग सेवा िलु्क असलु गररनेछ । 

१६.  प्ाकृतिक श्रोि सांकिन िथा तवक्री शुल्क: (१) आमथवक विव २०७९/८० िा सयूोिय नगरपामलका 

मभत्र ढंुगा मगटी वालुवा िाटो िहत्तर बहत्तरको संकलन तथा मवमक्रिा अनुसिूी- १६ बिोमजि िलु्क 

लगाइने र असलु गररनेछ ।  

(२) उपिर्ा (१) बिोमजि नगरपामलकाले ढंुगा मगटी वालुवा िाटो र िहत्तर बहत्तरको संकलन गनुव अमघ 

प्रिमलत संघीय कानून बिोमजि आवश्यक पने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेिन कायवयोजना 

प्रििे सरकार सिक्ष प्रस्तुत गनुव पनेछ । 

(३) उपिर्ा (२) िा जे सुक  कुरा लेमखएको भएतापमन यस भन्िा पमहले वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेिन 

स्वीकृत भइसकेको अवस्थािा ढंुगा मगटी वालुवा िाटो र िहत्तर बहततर संकलन गनव वाधा पने छ न ।  

(४) उपिर्ा(३) बिोमजि प्राकृमतक स्रोत संकलन तथा मवमक्र िुल्कको सङ्कमलत रकि 

नगरपामलकाको मवभाज्य कोििा जम्िा गररनेछ ।  

(५) उपिर्ा (४) बिोमजि सङ्कमलत प्राकृमतक श्रोत तथा मवक्री िलु्क बापतको रकि प्रििे कानून 

बिोमजि बाैँिर्ाैँि गरी नगरपामलकाले प्राप्त गने रकि नगरपामलकाको समञ्ित कोििा िामखला गररनेछ। 

१७. वन पैदावार शुल्क : (१) आमथवक विव २०७९/८० िा सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्र नेपाल 

सरकारद्वारा साििुामयक वनको रुपिा हस्तान्तरण गररएका रामष्िय वनिध्ये उपभोक्ता सिहूले कानून 

बिोमजि कायवयोजना बनाई मनकामलएको र नेपाल सरकारले मबमक्र मवतरणिा रोक लगाईएका बाहेकका 

काठ उपभोक्ता सिूह बामहर व्यापाररक प्रयोजनका लामग मवक्री गरेिा त्यसरी मवक्री गरी प्राप्त गरेको 

रकििा िि प्रमतित रकि वन प िावार िलु्क बापत स्थानीय समञ्ित कोििा िामखला गररनेछ । 

(२) उपिर्ा (१) बिोमजि उपभोक्ता सिहू बामहर व्यापाररक प्रयोजनका लामग काठ मवक्री गरी उपभोक्ता 

सिहूले प्राप्त गरेको रकि साििुामयक वनको संरक्षण, सम्वर्द्वन, वातावरण संरक्षण र स्थानीय मवकाससैँग 

सम्बमन्धत कायविा खिव गनुवपनेछ । 

(३) वन प िावार िलु्क सम्बन्धी कायवमवमध प्रििे कानूनले मनधावररत गरे बिोमजि ह नेछ । 

१८. कृतिजन्र्य वस्िुको व्र्यावसातर्यक कारोबारमा िगाईने कर: (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र ह ने कृमिजन्य  

बस्तु उत्पािन र प्रिोधनको व्यावसामयक कारोबारिा अनुसिूी - १७ बिोमजि कर लगाई असलु गररनेछ। 
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(२) मिया प्रिोधन गने उद्योगले यस  िर्ा बिोमजि वामिवक उत्पािनका आधारिा  नगरपामलकालाई 

अनुसिूी - १७ (क)  िा उल्लेख भएको िरिा एकिषु्ठ कर बुझाउन पनेछ । 

(३) उपिर्ा(२)  बिोमजि कर मतनुव पने िामयत्व  भएको मिया प्रिोधन उद्योगले वामिवक रुपिा कर 

नबुझाई मकस्तावन्िीिा बुझाउन िाहिेा नगरपामलकाले स्थापना गरेको करिाता सेवा केन्र िार्व त प्रमत 

के.जी.  कारोबारिा १ रुप ैँया ५० प साका िरले कर बुझाउन वाधा पने छ न ।  

(४)  यस िर्ा बिोमजि कर मतनुव पने िामयत्व भएको व्यमक्त, संस्था वा मनकायले मनयिानुसार  

बुझाए/नबुझाएको  सम्बन्धिा नगरपामलकाले मनयमित अनुगिन गनेछ । 

(५) उपिर्ा (४) बिोमजि  गिाव  कर नबुझाएको पाइएिा त्यस्तो व्यमक्त, संस्था वा मनकायलाई  

नगरपामलकाले िण्ि जररवाना गनव सक्नेछ ।  

१९. दण्ड जररवाना: (१) नगरपामलका मभत्र कुन  व्यमक्त, संस्था वा मनकायले स्थानीय कानूनको उल्लंघन 

गरेको पाइएिा िण्ि जररवाना गनव सक्नेछ । 

(२) यस ऐनको उल्लंघन बापत िण्ि र जररवानाको व्यवस्था यस  ऐनिा उल्लेख भएकोिा सोही बिोमजि 

र उल्लेख नभएकोिा प्रिमलत कानून बिोमजि ह नेछ ।  

(३) उपिर्ा (१) बिोमजिको िण्ि जररवानाको िर प्रिमलत कानून बिोमजि ह नेछ । 

२०. दर घटाउन, बढाउन वा छुट तदन सतकने : (१) यस ऐन बिोमजि कर मतने िामयत्व भएका व्यमक्त वा 

संस्थाहरूलाई कुन  पमन मकमसिको कर छुट मिइने छ न । 

(२) उपिर्ा (१) िा जनुसकु  कुरा लेमखएको भए तापमन नगरपामलकाले िुनार्ारमहत साववजमनक तथा 

साििुामयक संस्था, नेपाल सरकार वा प्रििे सरकार वा नगरपामलका वा नेपाल सरकार वा प्रििे 

सरकारको स्वािीत्व भएका संगमठत संस्थालाई िालपोत तथा सम्पमत्त कर छुट गररएको छ । त्यस्ता 

मनकायलाई यस ऐन बिोमजि लाग्ने अन्य िस्तुर, िलु्क र करको िर घटाउन वा त्यस्तो िस्तुर, िलु्क र 

कर आंमिक वा पणूव रुपिा छुट मिन सक्नेछ । 

(३) ठेक्का प्रमक्रयाबाट आन्तररक आय संकलन गिाव गराउैँिा त्यस्तो ठेक्काको सम्पणूव रकि सम्झौताको 

बखत एकिषु्ट बुझाएमा १० प्तिशि (दश प्तिशि) छुट तदइनेछ । मकस्ताबन्िीिा छुटको समुवधा 

मिइने छ न । 

(४) िमहलाहरूलाई स्वरोजगार र आत्िसम्िामनत बनाउनका लामग िमहलाहरूको नाििा िताव ह न आउने 

उद्योग व्यवसायिा ३५  प्तिशि शुल्क छुट तदईनेछ ।  

(५) "ग" श्रेणी सम्िको पररिय पत्र प्राप्त अपाङ्ग भएका ब्यामक्तहरूद्वारा संिामलत उद्योग व्यवसायिा 

नगरपामलकािा मलइने करमा ५० प्तिशि सम्म कर छुट गररनेछ ।  

(६) नगरपामलका क्षेत्र मभत्र रहेका साििुामयक मवद्यालयहरूिा अध्ययन गने"ग"श्रेणी सम्िको पररिय 

पत्र प्राप्त सब  अपाङ्ग मवद्याथीहरू र िमलत मवद्याथीहरू लाई मवद्यालयिा कुन  प्रकारको िलु्क लाग्ने 

तथा लगाईने छ न । 
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 (७) यस ऐन बिोमजि िालपोत तथा भमूिकर मतने िामयत्व भएका सव  व्यमक्तहरू वा ब्यावसायहरूलाई 

अनुसमुि १८ िा उल्लेख भए बिोमजिको छुट मिइने छ । 

२१. आर्य ठेक्का वन्दोवस्ि सम्बन्धी व्र्यवस्था : (१) नगरपामलकाले असुल गने कर तथा सेवा िलु्क 

असलुीका लामग आय ठेक्का वन्िोवस्त गनव सक्नेछ ।  

 (२) आय ठेक्का वन्िोवस्त सम्बन्धी व्यवस्था सूयोिय नगरपामलकाको साववजमनक खररि 

मनयिावली,२०७५ बिोमजि ह नेछ। 

(३) उपिर्ा (१) िा जनु सकु  कुरा लेमखएको भएतापमन २०७९ श्रावणबाट ठेक्का प्रारम्भ ह ने गरी ठेक्का 

वन्िोवस्त प्रकृया िरुु ह न नसकेिा ठेक्का संझौता ह ने िमहना िमेख आमथवक विव अन्त ह ने अवमधको 

लामग न्यूनति अंकको िामसक िािासाहीिा ह ने रकिलाई न्यूनति अंक िामन ठेक्का वन्िोवस्तको प्रकृया 

प्रारम्भ गनव वाधा पने छ न ।  

(४) यस अमघ नगरपामलकाले बह विे आय ठेक्का बन्िोवस्त गरी गरेको सम्झौता यस  ऐन बिोमजि 

भएको िामनने छ । 

२२. प्तक्रर्या सरिीकरि वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनि सक्ने: (१) प्रिमलत करसम्बन्धी कानून तथा 

यस ऐनको कायावन्वयनको क्रििा साववजमनक िामन्त र व्यवस्थािा गम्भीर खलल पगुेको वा साववजमनक 

आवागिनिा अवरोध भएको वा मवपिक्ो कारणले उल्लेमखत कानूनले प्रिान गरेको कुन  समुवधा उपभोग 

गनव नपाउने अवस्था मसजवना भएिा, कुन  जमटलता िमेखएिा वा उल्लेमखत कानून तथा यस ऐनको 

कायावन्वयनिा कुन  बाधा अि्काउ पनव गएिा कायवपामलकाले आवश्यकता अनुसार अवमध थप गनव, 

प्रमक्रया सरलीकरण गनव वा कायावन्वयनिा िमेखएको बाधा अि्काउ रु्कुवा गनव सक्नेछ । 

(२) यस ऐनिा उल्लेख नभएका कुन  पमन मवियका िररेटहरू तत्काल मनधावरण गनुवपने भएिा सोही 

मवियसैँग मिल्िोजलु्िो अको मवियको िररेटलाई आधार िानी िर कायि गररनेछ ।  
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अनुसूची - १ 

(िर्ा (२) को उपिर्ा (१) सैँग सम्वमन्धत) 

सम्पतत्त करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

क्र.सं. अनुसिूी २ बिोमजिको िलू्याङ्मकत रकि िर प्रमतलाख रु. 

१ ५००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा एकिषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा एकिषु्ट १५० 

३ २०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा १५ 

४ ३०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा २० 

५ ४०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा २५ 

६ ५०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ३० 

७ ६०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ३५ 

८ ७०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ४० 

९ ८०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ४५ 

१० ९०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ५० 

११ १००००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ५५ 

१२ २००००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ६० 

१३ ४००००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ६५ 

१४ ४००००००० भन्िा िामथको िलू्याङ्मकत रकििा ७० 
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अनुसूची - २ 

(िर्ा (२) को उपिर्ा (२) सैँग सम्वमन्धत) 

सम्पतत्तको मुल्र्याङ्कन (आ.व. २०७९/८०)  

(क) घरको िलू्यांकन:- िहेाय बिोमजिको न्यूनति िलू्यांकन िरका आधारिा िलू्याङ्मकत रकि 

घरको तकतसम 
दर (प्ति 

वगितफट रु.) 

कै. 

बाैँसको बारबेर गरी िाटोको मलउन गरेको/नगरेको र प्लामस्टक/ 

खर/ककव टपाताको छानो भएको  

३०० 

 
इैँटा/ढुङ्गा - िाटोको जोिाइ - बाैँस/काठ/ मसिेन्टले बारबेर गरी 

प्लामस्टक/खर/ककव ट पाताको छाना लगाएको  

६०० 

 
काठको घर ककव टपाताको छाना भएको  ८०० 

 
स्टील फे्रि स्टक्िर, जस्तापाताको छाना तथा वेरा भएको १००० 

 
ककव टपाताको छानो भएको इैँटा, ढुङ्गा मसिेन्टको जोिाई भएको १५०० 

 
आर मस.मस. मसिेन्ट प्लास्टर भएको ककव ट पाता वा ढलान छानो भएको  २००० 

 
कम्पाउण्ि वाल ३०० 

 
(ख) जग्गाको िलू्यांकन:- नगर कायवपामलकाबाट मनधावररत िापिण्ि बिोमजि  घरले ििेको जग्गाको 

करिाताले घोिणा गरेको जग्गाको बमगवकरणका आधारिा िलू्याङ्मकत रकि । 

रष्टव्य : नगरकायवपामलकाबाट मनधावररत िापिण्ि बिोमजि व्यापाररक क्षेत्रिा पने मकत्ता १ रोपनी भन्िा बढी 

वा आवािीय क्षेत्रिा पने मकत्ता २ रोपनी भन्िा बढी क्षेत्रर्लको भएिा उल्लेमखत क्षेत्रर्ल भन्िा बढी जग्गालाई 

कृमि क्षेत्रको िानी बह  िरिा िलू्यांकन गररनेछ । 

(ग) सम्पमत्तको िलू्यांकन = (क) + (ख) 
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अनुसूची - ३ 

(िर्ा (३) सैँग सम्वमन्धत) 

भूतमकर (मािपोि) रकम (आ.व. २०७९/८०) 

(१) मािपोिको दर : सम्पमत्त कर लाग्ने जग्गा बाहकेको जग्गाको प्रकरण (४) िा उल्लेमखत वमगवकरण 

बिोमजि प्रमत रोपनी िलू्याङ्कन िरको आधारिा िलू्याङ्मकत रकििा  

क्र.सां. अनुसूची २ बमोतजमको मूल्र्याङ्तकि रकम दर प्तििाख रु. 

१ ५००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा एकिषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा एकिषु्ट १५० 

३ २०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा १५ 

४ ३०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा २० 

५ ४०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा २५ 

६ ५०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ३० 

७ ६०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ३५ 

८ ७०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ४० 

९ ८०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ४५ 

१० ९०००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ५० 

११ १००००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ५५ 

१२ २००००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ६० 

१३ ४००००००० सम्िको िलू्याङ्मकत रकििा ६५ 

१४ ४००००००० भन्िा िामथको िलू्याङ्मकत रकििा ७० 

(२) उल्लेमखत िर बिोमजि ह न आउने िालपोत (भमूिकर) रकि जमतसुक  भए तापमन कृमि क्षेत्रिा एक 

करिाता (संस्था, र्िव, उद्योग बाहके) सैँग रु. १७,००० भन्िा बढी िालपोत (भमूिकर) असलु गररने छ न ।  

(३) गत मवगत विव िमेख िालपोत बुझाउन बाैँकी करिाताहरूबाट बक्यौता िालपोत रकििा िहेायको िरिा 

जररवाना थप गरी िालपोत असलु गररनेछ ।  

क्र स आ.व. मािपोि असुति 

१ आ. व. २०७२/७३ साल अगामि सब  आ.व. को ४० प्रमतित 

२ आ.व. २०७३/७४ ३५ प्रमतित 

३ आ.व. २०७४/७५ ३० प्रमतित 

४ आ.व. २०७५/७६ २५ प्रमतित 

५ आ.व. २०७६/७७ २० प्रमतित 

६ आ.व. २०७७/७८ १५ प्रमतित 

७ आ.व. २०७८/७९ १० प्रमतित 
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 (४) नगरकार्यिपातिकाबाट तनधािररि मापदण्डमा उल्िेख भएको जग्गाको मूल्र्याांकन रकम 

क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

१ १ क) ऋमििोि िाने 

भञ्ज्याङ सिक 

(बाह्रिासे सिक) 

अन्तगवत 

व्यापा 

ररक 

क) गोखे बजार क्षेत्रमभत्र कालोपते्र सिकले 

छोएका मकत्ताहरू 

१० लाख 

ख) गोखे बजार क्षेत्रमभत्र कालोपत्रे सिकले 

छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

३ लाख 

  आवास क) िंगलबारे र साैँघुबेसी बजार क्षेत्रमभत्र 

सिकले छोएका मकत्ताहरू 

८ लाख 

ख) िंगलबारे र साैँघबेुसी बजार क्षेत्रमभत्र 

सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

पिास हजार 

  क) ऋमििोि िाने भञ्ज्याङ सिक (बाह्रिासे 

सिक)ले छोएका मकत्ताहरू (व्यापाररक र क 

को आवास क्षेत्र बाहके) 

२ लाख 

ख) ऋमििोि िाने भञ्ज्याङ सिक (बाह्रिासे 

सिक)ले छोएका मकत्ताहरू (व्यापाररक र क 

को आवास क्षेत्र बाहके) बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१ लाख 

  कृमि व्यापाररक र आवास क्षेत्र बाहेकका सिकले 

नछोएका सब  मकत्ताहरू 

१ लाख 

२  ख) िाने भञ्ज्याङ, 

छघरेिमेख िानेिाैँिा 

ह ैँि  ढोका खोला 

सिक 

कृमि क) िाने भञ्ज्याङ, छघरेिमेख िानेिाैँिा ह ैँि  

ढोकाखोला सिक आसपासका सब  

मकत्ताहरू  

५० हजार 
 

३  ग) गोखे ओरी 

खोला िानेिाैँिा 

थुम्के सन्िकपरु 

(पयवटन) सिक 

आवास क) गोखे ओरीखोला िानेिाैँिा थुम्के 

सन्िकपरु (पयवटन) सिक आसपास भष्िे–

थुम्के क्षेत्र सिकको िखुिमेख ५०० मिटरसम्ि 

सिकको िायाैँबायाैँ १५ मिटरसम्ि आवास 

क्षेत्रका मकत्ताहरू 

३ लाख 

   कृमि आवास क्षेत्र बाहकेका सब  मकत्ताहरू १ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

४  घ) धाप–िमनश्चरे 

सिक 

आवास धाप बजार क्षेत्रमभत्र धाप-िमनश्चरे सिकले 

छोएका मकत्ताहरू 

५ लाख 

    
धाप बजार क्षेत्रमभत्र धाप-िमनश्चरे सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू र बाैँमक क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

   कृमि धाप–िमनश्चरे सिकको आवास क्षेत्र बाहके 

आसपासका बाैँकी सब  मकत्ताहरू 

१ लाख 

पिास हजार 

५  ङ) स्िमृत र्ाटक 

मिलन िोक 

िानेिाैँिा सिक 

कृमि स्िमृत र्ाटक मिलन िोक िानेिाैँिा सिक 

आसपासका सब  मकताहरू 

१ लाख ५० 

हजार 

६  ि) िंगलबारे सानो 

बाङ्मगन थुम्के 

सिक 

कृमि क) िंगलबारे सानो बाङ्मगन थुम्के सिक 

आसपासका सब  मकत्ताहरू 

१ लाख 

७  छ) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ २ क) मर्क्कल 

पिपुमतनर कालोपते्र 

सिक 

व्यापा 

ररक 

क) २ नं. विा मभत्र रहकेो मर्क्कल 

पिपुमतनगर कालो पते्र सिकले छोएका 

बजार क्षेत्रमभत्रको मकत्ताहरू 

५२ लाख 

 ख) २ नं. विा मभत्र रहकेो मर्क्कल 

पिपुमतनगर कालोपते्र सिकले छोएका बजार 

क्षेत्रमभत्रको मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   आवास पिपुमतनगर बजार क्षेत्र बाहेक २ नं. विा मभत्र 

रहकेो मर्क्कल पिपुमतनगर कालोपते्र 

सिकले छोएको मकत्ताहरू  

११ लाख 

पिपुमतनगर बजार क्षेत्र बाहेक २ नं. विा मभत्र 

रहकेो मर्क्कल पिपुमतनगर कालोपते्र 

सिकले छोएको मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   कृमि मर्क्कल पिपुमतनर कालोपते्र सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू  

४ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

२  ख) मसिा सिकिः- 

मनिाने महले अथे 

परुानो बसपाकव  ह ि  

िानेभन्ञ्याङ्ग 

सिक 

आवास क) मसिा सिकले छोएका मकत्ताहरू  ४ लाख 

ख) मसिा सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

  कृमि क) मसिा सिकले नछोएका मकत्ताहरू ८० हजार 

३  ग) पिपुमतनगर 

ररङ्गरोििःिउेराली 

टोल बागमवरे ह ि  

िानेभन्ञ्याङ्ग छेिी 

इलाका प्रहरी 

कायावलय िान्ती 

टोल परुानो ि की 

सिक 

आवास क) पिपुमतनगर ररङ्गरोिले छोएका सब  

मकत्ताहरू 

८ लाख 

ख) पिपुमतनगर ररङ्गरोिले छोएका सब  

मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

३ लाख 

४  घ) सयपत्री टोल ह ैँि  

लामलखकव  

पिपुमतनगर िउेराली 

िहािबे स्थान 

िंगलवारे सिक 

कृमि क)सयपत्री टोल ह ैँि  लामलखकव  पिपुमतनगर 

िउेराली िहािवे स्थान सिक आसपासका 

मकत्ताहरू  

८० हजार 

५  ङ) परुानो िौकी 

अथेटार िहालवारी 

सिक 

कृमि क) परुानो िौकी अथेटार िहालवारी सिक 

आसपासका मकत्ताहरू 

८० हजार 

६  अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ ३ क) मर्क्कल 

पिपुमतनगर सिक 

व्यापाररक क) मतनखटेु्टिमेख सरकारी मिज उद्योगसम्ि 

कालोपत्रे सिकले छोएका मकत्ताहरू 

४० लाख 

 ख) मतनखटेु्टिमेख सरकारी मिज उद्योगसम्ि 

कालोपत्रे सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

१० लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

   आवास  क) व्यापाररक क्षेत्र वाहकेका मतनखुटे्टिमेख 

सरकारी मिज उद्योगसम्ि सिकको िायाैँबाैँयाैँ 

१०० मिटरसम्िका मकत्ताहरू 

३० लाख 

ख) व्यापाररक क्षेत्र वाहेकका मतनखटेु्टिमेख 

सरकारी मिज उद्योगसम्ि सिकको िायाैँबाैँयाैँ 

१०० मिटरसम्िका मकत्ताहरू को बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

५लाख 

   कृमि क) मर्क्कल पिुपमतनगर सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू 

२ लाख 

२  ख) बरबोटे पान्िाि 

जील िेलबोटे गोखे 

सिक 

कृमि क) बरबोटे पान्िाि जील िेलबोटे गोखे 

सिकले छोएका मकत्ताहरू 

५ लाख 

ख) बरबोटे पान्िाि जील िेलबोटे गोखे 

सिकले नछोएका सब  मकत्ताहरू 

२ लाख 

३  ग) रुङसङु िोक 

िेलबोटे गोखे सिक 

(अलवेिर) 

कृमि क) रुङसङु िोक िेलबोटे गोखे सिक 

(अलवेिर)सिकले छोएका मकत्ताहरू 

३ लाख 

 ख) रुङसङु िोक िेलबोटे गोखे सिक 

(अलवेिर)सिकले नछोएका सब  मकत्ताहरू 

१ लाख 

४  घ) बुर्द् पाकव  

कटे्टबुङ रािपथ 

सनु्िरपानी िाझगाउैँ 

कटे्टबुङ लालीखकव  

गरु्ाताल सिक 

कृमि  क) बुर्द् पाकव  कटे्टबुङ रािपथ सनु्िरपानी 

िाझगाउैँ कटे्टबुङ लालीखकव  गरु्ाताल 

सिकले छोएका मकत्ताहरू 

२ लाख 

    ख) बुर्द् पाकव  कटे्टबुङ रािपथ सनु्िरपानी 

िाझगाउैँ कटे्टबुङ लालीखकव  गरु्ाताल 

सिकले नछोएका मकत्ताहरू 

१ लाख 

५  ङ) पानिलुे िमेख 

मजल रुङसङु ह ैँि  

िंगलबारे सिक 

कृमि  क) सिकले छोएका मकत्ता मकत्ताहरू १ लाख ५० 

हजार 

    ख) सिकले नछोएका मकत्ताहरू १ लाख 

६  ि) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

१ ४ क) मछमपटार अन्तु 

कालोपत्रे सिक 

(मसमर्द्खोला–अन्तु 

भञ्ज्याङसम्ि) 

व्यापाररक क ) अन्तुभञ्ज्याङिमेख मछरुवा 

भञ्ज्याङसम्िको सिकले छोएका मकत्ता ५० 

मि. 

५० लाख 

 ख) अन्तुभञ्ज्याङिमेख मछरुवा 

भञ्ज्याङसम्िको सिकले छोएका मकत्ता ५० 

मि. बाैँमक क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   आवास क) मछमपटार अन्तु कालोपते्र सिक 

(मसमर्द्खोला–मछरुवा सम्ि) व्यापाररक क्षेत्र 

बाहके सिकले छोएका मकत्ताहरू 

१५ लाख 

ख) मछमपटार अन्तु कालोपते्र सिक 

(मसमर्द्खोला–मछरुवासम्ि) व्यापाररक क्षेत्र 

बाहके सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   कृमि  ग) मछमपटार अन्तु कालोपते्र सिक 

(मसमर्द्खोला–अन्तु भञ्ज्याङसम्ि) सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू 

३ लाख 

२  ख) छमब्वसे मछरुवा 

विा कायावलय 

मसमर्द्खोला सल्लेरी 

श्रीबुङ िेिीगाउैँ 

सिक 

आवास क ) छमवसे मछरुवा विा कायावलय 

मसमर्द्खोला सल्लेरी श्रीबुङ िेिीगाउैँ सिकले 

छोएका मकत्ताहरू (िेिी बजार आसपास) 

१० लाख 

ख) छमवसे मछरुवा विा कायावलय 

मसमर्द्खोला सल्लेरी श्रीबुङ िेिीगाउैँ सिकले 

छोएका मकत्ताहरू (िेिी बजार आसपास) 

बाैँमक क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

   कृमि क) आवास क्षेत्र बाहके छमवसे मछरुवा विा 

कायावलय मसमर्द्खोला सल्लेरी श्रीबुङ 

िेिीगाउैँ सिक आसपासका मकत्ताहरू 

२ लाख 

३  आवास अन्तुपोखरी आसपासका मकत्ताहरू  ५ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

ग. अन्तु िक्रपथ 

(ठाकुर िोक गणेि 

महिाल िमलत बस्ती 

करर्ोक अन्तुपोखरी 

खोला गोिाि 

सिक) 

अन्तुपोखरी आसपासका मकत्ताहरू बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

  कृमि क) अन्तु िक्रपथ (ठाकुर िोक गणेि महिाल 

िमलत बस्ती करर्ोक अन्तुपोखरी खोला 

गोिाि सिक)ले छोएका मकत्ताहरू 

२ लाख 

   कृमि क) अन्तु िक्रपथ (ठाकुर िोक गणेि महिाल 

िमलत बस्ती करर्ोक अन्तुपोखरी खोला 

गोिाि सिक)ले नछोएका मकत्ताहरू 

१लाख 

पिास हजार 

४  घ) िेिीखोला 

मछरुवा जनक िामव 

काकी िाैँिा 

खमतविा गाउैँ ह ैँि  

मछरुवा सिक 

आवास क) िेिीखोला मछरुवा जनक िामव काकी 

िाैँिा खमतविा गाउैँ ह ैँि  मछरुवा सिकले 

छोएका मकत्ताहरू 

२ लाख 

 ख) िेिीखोला मछरुवा जनक िामव काकी 

िाैँिा खमतविा गाउैँ ह ैँि  मछरुवा सिकले 

छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१ लाख 

   कृमि क) आवास क्षेत्र बाहके िेिीखोला मछरुवा 

जनक िामव काकी िाैँिा खमतविा गाउैँ ह ैँि  

मछरुवा सिकले नछोएका मकत्ताहरू 

१ लाख 

५  ङ) श्रीबुङ िाैँिागाउैँ 

थुलुङगाउैँ 

नेपालगाउैँ ह ैँि  टारी 

उमनउटार गजरेुलगाउैँ 

सिक 

कृमि क) श्रीबुङ िाैँिागाउैँ, थुलुङगाउैँ, नेपालगाउैँ 

ह ैँि  टारी उमनउटार गजरेुलगाउैँ सिकले 

छोएका मकत्ताहरू 

२ लाख 

  कृमि ख) श्रीबुङ िाैँिागाउैँ थुलुङगाउैँ नेपालगाउैँ 

ह ैँि  टारी उमनउटार गजरेुलगाउैँ सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू 

१ लाख 

६  विािा अन्य क्षेत्र 

भए 

अन्य  ५० हजार 



51 

 

क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

१ ५ क) मसिा सिकिः-

भन्ञयाङ्क 

िान्तीबजार ह ैँि  

रोङ्ग टोल 

आवास क) विा नं. ४ र ५ को मसिाना 

भन्ञयाङ्गिमेख अन्तुिािाैँ रातिाटे 

खेलि िानसम्िको सिकले छोएका मकत्ताहरू 

४० लाख 

ख) विा नं. ४ र ५ को मसिाना 

भन्ञयाङ्गिमेख अन्तुिािाैँ रातिाटे 

खेलि िानसम्िको सिकले छोएका मकत्ताहरू 

बाैँमक क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   कृमि विा नं.४ र ५ को मसिाना भन्ञयाङ्गिमेख 

अन्नुिािाैँ रातिाटे खेल ि िानसम्िको 

सिकले नछोएका मकत्ताहरू 

५ लाख 

२  ख) िहने्रवेिी 

गोलेटार िान्तीबजार 

लम्बागौिाह ि  

खोला गोिाि सिक 

आवास िहने्रवेिी गोलेिािाैँ िान्ती बजार, 

लम्बागौिा खोला गोिाि सिकको 

िान्तीबजार क्षेत्रमभत्र सिकले छोएका 

मकत्ताहरू 

१० लाख 

िहने्रवेिी गोलेिािाैँ िान्ती बजार, 

लम्बागौिा खोला गोिाि सिकको 

िान्तीबाजार क्षेत्रमभत्र सिकले छोएका 

मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

   कृमि िहने्रवेिी गोलेिािाैँ िान्ती बजार 

लम्बागौिा खोला गोिाि सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू  

२ लाख 

३  ग) िहने्रवेिी बौर्द् 

आ.मव.रमव 

गोलाइिखेी 

लम्बागौिा सिक 

कृमि िहने्रवेिी बौर्द् आ.मव.रमव गोलाईिमेख 

लम्बागौिा सिक आसपासका सब  मकत्ताहरू  

५० हजार 

४  घ) भन्ञयाङ्ग 

िान्तीबजार 

आवास सिालभ्याली र गोलेिाैँिाका मकत्ताहरू  ८ लाख 

   उिय िोकको मकत्ताहरू  ६ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

  सिालबुङ्ग िा.मव. 

उियिोक काकी 

गोलाइ िामन्तधारा 

रमव गोलाई िमेख 

मसिा सिक 

कृमि भन्ञयाङ्ग िान्तीबजार सिालबुङ्ग 

िा.मव.उियिोक काकी गोलाई िामन्तधारा 

रमव गोलाईिमेख मसिा सिकसम्िका 

मकत्ताहरू  

१ लाख 

५  ङ) घले िौतारी 

िखेी बौर्द् आ.मव. 

ह ि  मसिा सिक 

जोि्ने सिक 

कृमि घले िौतारीिमेख बौर्द् आ.मव. ह ि  मसिा 

सिक जोि्ने सिक आसपासका सम्पुणव 

मकत्ताहरू  

५० हजार 

६  ि) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ ६ क) िेिी राजिागव कृमि क) िेिी राजिागव अन्तगवत कन्याि अलवेिर 

सिक िमेख अगामिको जग्गा (हकव टे बजार 

क्षेत्र सामवक कन्याि ३, ४, ५ र ७) 

५० लाख 

   कृमि क बाहकेका जग्गाको मकत्ताहरू  २ लाख 

२  ख) सकेुपोखरी 

ग्यावा िोक 

लािपैँधेरो 

िहने्रबेसी सिक 

(अलवेिर) 

कृमि पञ्िकन्या आमव िमेख लािपैँधेरोसम्ि 

सिकले छोएका मकत्ताहरू  

१० लाख 

  कृमि पञ्िकन्या आमव िमेख लािपैँधेरो सम्ि 

सिकले नछोएका मकत्ताहरू  

६ लाख 

३  ग) ह ह वरे भञ्ज्याङ 

ग्यावा िोक सिक 

आवास क) सकेुपोखरी िमेख ह ह वरे भञ्ज्याङसम्िको 

सिकले छोएका मकत्ताहरू  

१८ लाख 

ख) सकेुपोखरी िमेख ह ह वरे भञ्ज्याङसम्िको 

सिकले छोएका मकत्ताहरू  

५ लाख 

   कृमि आवास क्षेत्र बाहकेका सब  मकत्ताहरू  ५ लाख 

४  घ) हकव टेबाट 

रािजानकी िमन्िर 

कृमि हकव टेबाट रािजानकी िमन्िर तारगाउैँ 

मसमर्द्खोला सिक आसपासका सब  

मकत्ताहरू  

३ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

५  तारगाउैँ मसमर्द्खोला 

सिक 

कृमि हकव टे सकेु पोखरर सिकले छोएका मकत्ताहरू  ३ लाख 

६  ङ) विा नं.८ िालुि 

मसमर्द्गाउैँ िब्बु गाउैँ 

ह ैँि  तारगाउैँ जाने 

ररङरोि सिक 

कृमि विा नं. ८ िालुि मसमर्द्गाउैँ िब्बु गाउैँ ह ैँि  

तारगाउैँ जाने ररङरोि सिक आसपासका सब  

मकत्ताहरू  

३ लाख 

७  हकव टे रम्ङ्भ्याङ 

मजिवले बाह निाैँगी 

सिक 

कृमि हकव टे रम्ङ्भ्याङ मजिवले बाह निामग सिकले 

छोएका मकत्ताहरू 

८ लाख 

८  अन्य क्षेत्र अन्य ढकालटोल मवकास िमेख गाैँउ मसमर्द्खोलाको 

सम्िको सिक क्षेत्र 

१ लाख 

१ ७ क) िेिी राजिागव कृमि िेिी राजिागव अन्तगवत पालटांगे िमेख 

हकव टेसम्िको कालोपत्रे सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

५० लाख 

२  ख) िेिी राजिागव 

पालटागे िमेख घले 

टोल रिाइलो टोल 

ह ैँि  अम्वी टोल 

(अलविर) सिक 

कृमि िेिी राजिागव एकता टोल िमेख घले धारा ह ैँि  

(अलविर) सिक आसपासका सब  मकत्ताहरू 

५ लाख 

३  ग) िेिी 

राजिागविमेख 

कन्याि मिया 

फ्याक्िी ह ैँि  

नवज्योमत आमव 

मवररङ 

खोलासम्िको सिक 

कृमि  कन्याि मिया फ्याक्िी ह ैँि  नवज्योमत आमव 

मवररङ खोलासम्िको सिक आसपास सब  

मकत्ताहरू  

३ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

४  घ) कन्याि िेिी 

राजिागव िमेख विा 

कायावलय ह ैँि  जिनुा 

िाैँिा अम्वी मवररङ 

खोलासम्िको सिक 

कृमि जिनुा िाैँिािमेख अम्वी मवररङ खोलासम्िको 

सिक आसपासका सब  मकत्ताहरू  

२ लाख 

५  ङ) प्रगमत संस्थािमेख 

मबररङ खोला जाने 

सिक 

कृमि प्रगमत संस्था मबररङ खोला जाने बाटो एकता 

टोलिमेख राई टोल सम्िका सिक 

आसपासका सब  मकत्ताहरू  

२ लाख 

६  हकव टे सकेु पोखरर 

सिक 

कृमि हकव टे सकेु पोखरर सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू  

२ लाख 

७  सकेुपोखरर 

बोझोघारर सिक 

कृमि सकेुपोखरर बोझोघारर सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

२लाख 

८  िौरे ह ि  गोगने 

जोि्ने सिक 

कृमि िौरे ह ि  गोगने जोि्ने सिक १ लाख 

पिास हजार 

९  ि) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ ८ क) विा नं. ८ को 

मसिाना मभत्र पने 

िेिी राजिागव 

व्यापाररक 
 

पालटाङ्गे मछपीटार िेिी राजिागवले छोएका 

मकत्ताहरू  

५० लाख 

पाल्टाङ्गे मछपीटार िेिी राजिागवले छोएका 

मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१० लाख 

२  ख) मछपीटार अन्तु 

सिक 

आवास मछपीटार अन्तु सिकले छोएका मकत्ताहरू  १५ लाख 

मछपीटार अन्तु सिकले छोएका मकत्ताहरू 

बाैँमक क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   कृमि मछपीटार अन्तु सिकले नछोएका मकत्ताहरू  ५ लाख 

३  ग) विा नं. ८ 

अलवेिर सिक 

कृमि अलवेिर सिकले छोएका मकत्ताहरू  ५ लाख 

   अलवेिर सिकले नछोएका मकत्ताहरू  ३ लाख 

४  घ) पालटाङ्गे 

मसमर्द्खोला सिक 

कृमि पालटाङ्गे मसमर्द्खोला सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

१० लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

   पालटाङ्गे मसमर्द्खोला सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू  

५ लाख 

५  ङ) मसगाैँने खोल्सी 

मसर्द्ेर्श्री िमन्िर 

सिक 

आवास मसगाैँने खोल्सी मसर्द्ेर्श्री िमन्िर सिकले 

छोएका मकत्ताहरू  

१२ लाख 

मसगाैँने खोल्सी मसर्द्ेर्श्री िमन्िर सिकले 

छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   कृमि मसगाैँने खोल्सी मसर्द्ेर्श्री िमन्िर सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू  

५ लाख 

६  अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५०हजार 

१ ९ क) मर्क्कल 

पिपुमतनगर 

कालोपत्रे सिक 

(विा नं.९ को 

मसिानामभत्र) 

व्यापाररक क १० नं.विाको मसिानािमेख िानेसम्िका 

मकत्ता (सिकको क्षेत्र बाहके िायाैँबायाैँ २५ 

मिटर) 

४० लाख 

 ख १० नं.विाको मसिानािमेख िानेसम्िका 

मकत्ता (सिकको क्षेत्र बाहके िायाैँबायाैँ २५ 

मिटर) बाैँमक क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   आवास िानेबाट ३ नं. विाको मसिानासम्ि १०० 

मिटर सम्ि  

८ लाख 

   कृमि सिक आसपास व्यापाररक र आवास क्षेत्र 

बाहकेका मकत्ताहरू  

२ लाख 

२  ख) गमुप्त नयाैँबजार 

सिक 

आवास गपु्ती नयाैँबजार सिकले छोएका मकत्ताहरू  ५लाख 

   कृमि आवास क्षेत्र बाहके गपु्ती नयाैँबजार सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू  

२ लाख 

३  ग) िाने गोखे 

पान्िाि सिक 

आवास िाने गोखे पान्िाि सिकले छोएका मकत्ताहरू ५ लाख 

   कृमि आवास क्षेत्र बाहके िाने गोखे पान्िाि 

सिकले नछोएका मकत्ताहरू 

२ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

४  घ) बरबोटे ग रीगाउैँ 

कजेनी सिक 

(अलवेिर) 

आवास बरबोटे ग रीगाउैँ कजेनी सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

८ लाख 

  कृमि आवास क्षेत्र बेहक अलवेिर सिकले 

नछोएको मकत्ताहरू  

४ लाख 

५  ङ) बरबोटे सिुङु 

िाझगाउैँ कटे्टबुङ 

श्रीअन्तु सिक 

कृमि बरबोटे सिुङु िाझगाउैँ कटे्टबुङ श्रीअन्तु 

सिकले छोएका मकत्ताहरू  

५ लाख 

    बरबोटे सिुङु िाझगाउैँ कटे्टबुङ श्रीअन्तु 

सिकले नछोएका मकत्ताहरू  

२ लाख 

६  ि) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ १० क) िेिी राजिागव 

मछमपटार विा नं. ८ 

िमेख विा नं१२ 

मसिाना सम्िको 

सिक 

व्यापाररक 
 

िेिी राजिागव विा नं.१० को मसिानामभत्र 

(मछमपटारिमेख गमु्बापथसम्ि) कालोपत्रेले 

छोएका मकत्ताहरू  

९६ लाख 

िेिी राजिागव विा नं.१० को मसिानामभत्र 

(मछमपटारिमेख गमु्बापथसम्ि) कालोपत्रेले 

छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१५ लाख 

    िावा गोलाई बरबोटे िक्रपथ सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

३० लाख 

९  नं.विाको मसिानािमेख मर्क्कल बजार 

क्षेत्रका िेमि राजिागव सम्िका मकत्ताहरु  

(सिकको क्षेत्र बाहेक िायाैँबायाैँ २५ मिटर) 

४०लाख 

 िावा गोलाई बरबोटे िक्रपथ सिकले छोएका 

मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१५ लाख 

मछमपटार ग्यारेज मपएिमस ह ैँि  मर्क्कल परुानो 

बजार गमु्बा पथ (िामथल्लो सिक)ले छोएका 

मकत्ताहरू  

५५ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

   मछमपटार ग्यारेज मपएिमस ह ैँि  मर्क्कल परुानो 

बजार गमु्बा पथ (िामथल्लो सिक)ले छोएका 

मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१५ लाख 

नगरपामलका पररसर ह ैँि  िक्रपथ सिकले 

छोएका मकत्ताहरू  

३० लाख 

   नगरपामलका पररसर ह ैँि  िक्रपथ सिकले 

छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१५लाख 

   आवास गमु्बापथबाट विा नं.११ को मसिानासम्ि 

कालोपत्रे सिकले छोएका मकत्ताहरू  

४० लाख 

गमु्बापथबाट विा नं.११ को मसिानासम्ि 

कालोपत्रे सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

१५ लाख 

२  ख) मछमपटार रमिते 

याङखोला ह ैँि  १२ 

नं. विा जोि्ने 

सिक 

कृमि मछमपटार रमिते याङखोला ह ैँि  १२ नं. विा 

जोि्ने सिकले छोएका मकत्ताहरू  

८ लाख 

  साथ  ररङ्गरोि मछमपटार िखु भइ रमिते ह ि  

गमु्बापथ भइ थाक्ले घाट जोि्ने बाटोको िखु 

सम्िका मकत्ताहरू 

८ लाख 

  कृमि मछमपटार रमिते याङखोला ह ैँि  १२ नं. विा 

जोि्ने सिकले नछोएका मकत्ताहरू  

५ लाख 

४  ग) बाह्रिासे सिक 

गमु्वापथ िमेख 

जोगिाई हाइड्रो जाने 

सिक 

कृमि बाह्रिासे सिक गमु्वापथिमेख जोगिाई हाइड्रो 

जाने सिकले छोएका मकत्ताहरू  

८ लाख 

  कृमि बाह्रिासे सिक गमु्वापथिमेख जोगिाई हाइड्रो 

जाने सिकले नछोएका मकत्ताहरू  

५ लाख 

५  घ) िेिी राजिागव 

िाक्टरखोला 

िखुिमेख िाैँिागाउैँ 

कृमि िेिी राजिागव िाक्टरखोला िखुिमेख 

िाैँिागाउैँ स्वािी गाउैँ जोि्ने सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

३ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

  स्वािी गाउैँ जोि्ने 

सिक 

कृमि िेिी राजिागव िाक्टरखोला िखुिमेख 

िाैँिागाउैँ स्वािी गाउैँ जोि्ने सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू  

२ लाख 

६  ङ) िेिी राजिागव 

गमु्बापथ िखु भ  

िक्रपथ रािेखोला 

याङ ह ैँि  थक्ले घाट 

मवररङ खोला विा नं 

७ जोि्ने सिक 

कृमि क िेिी राजिागव गमु्बापथ िखु भ  िक्रपथ 

रािेखोला याङ ह ैँि  थक्ले घाट मवररङ खोला 

विा नं ७ जोि्ने सिकले छोएका मकत्ताहरू  

३ लाख 

   ख िेिी राजिागव गमु्बापथ िखु भ  िक्रपथ 

रािेखोला याङ ह ैँि  थक्ले घाट मवररङ खोला 

विा नं ७ जोि्ने सिकले नछोएका मकत्ताहरू  

१ लाख 

  थप सिक ग. िमहि िोक िमेख रत्न िोक संगि टोल 

जाने अल वेिर सिक 

२ लाख 

 घ. मसिपानी िमेख प्रणािी टोलको बाटो २ लाख 

  ङ . रमिते ररङ्गरोि ह ि  मवररङ्ग खोला घाट 

जोि्ने सिकले छोएका मकत्ता हरू 

२ लाख 

 ि. रािेखोला िमेख मिव िमन्िर ह ि  याङ्ग 

खोलाबाट विा न १२ जोि्ने सिकले 

छोएका मकत्ताहरू 

२ लाख 

७  ि) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ ११ क) िेिी राजिागव व्यापाररक 
 

१२ नं. विा कायावलयिमेख सेन्ट अगस्टेन 

वोमिवङ स्कूलसम्ि (तीनघरे बजार) िेिी 

राजिागव कालोपत्रे सिकले छोएका मकत्ताहरू 

६४ लाख 

१२ नं. विा कायावलयिमेख सेन्टअगस्टेन 

वोमिवङ स्कूलसम्ि (तीनघरे बजार) िेिी 

राजिागव कालोपत्रे सिकले छोएका मकत्ताहरू 

बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१५ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

   आवास क १० नं. विाको मसिानािमेख १२ नं. विा 

कायावलय भवनसम्ि िेिी राजिागव कालोपत्रे 

सिकले छोएका मकत्ताहरू 

३० लाख 

 ख १० नं. विाको मसिानािमेख १२ नं. विा 

कायावलय भवनसम्ि िेिी राजिागव कालोपत्रे 

सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१५ लाख 

   कृमि सेन्टअगस्टेन बोमिवङ स्कूलिमेख इनपा 

मसिानासम्िको िेिी राजिागव कालोपत्रे 

सिकले छोएका मकत्ताहरू  

१५ लाख 

   आवास क. आइतबारे बजार क्षेत्र सिकको िायाैँबायाैँ 

२०० मिटरसम्िको जग्गा 

२० लाख 

ख . आइतबारे बजार क्षेत्र सिकको 

िायाैँबायाैँ २०० मिटरसम्िको जग्गा बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

५ लाख 

   कृमि िेिी राजिागवको कालोपत्रे सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू  

५ लाख 

२  ख) बाह्रिासे सिक 

(All Weather 

Road) 

कृमि अलवेिर सिकले छोएका मकत्ताहरू  ५ लाख 

  कृमि अलवेिर सिकले नछोएका मकत्ताहरू  २ लाख ५० 

हजार 

३  ग) कालापनी–िाघे 

ह ैँि  मसस्ने सिक 

कृमि कालापनी–िाघे ह ैँि  मसस्ने सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

३ लाख 

  कृमि कालापनी–िाघे ह ैँि  मसस्ने सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू  

१ लाख 

४  घ) आइतबारे–

सनु्तले सिक 

कृमि  आइतबारे–सनु्तले सिकले छोएका 

मकत्ताहरू  

३ लाख 

     आइतबारे–सनु्तले सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू  

१ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

५  ङ) तीनघरेिमेख 

मसजवना टोल, 

साहारा टोल ह ैँि  

असले खोला जोि्ने 

सिक 

कृमि तीनघरेिमेख मसजवना टोल, साहारा टोल ह ैँि  

असले खोला जोि्ने सिकले छोएका 

मकत्ताहरू (गोिक जोि्ने सिकभन्िा िामथ) 

३ लाख 

   तीनघरेिमेख मसजवना टोल, साहारा टोल ह ैँि  

असले खोला जोि्ने सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू (गोिक जोि्ने सिकिमेख १०० मि 

१ लाख ५१ 

हजार 

६  अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ १२ क) िेिी राजिागव व्यापाररक क िेिी राजिागव कालोपत्रे सिकले छोएका 

मकत्ताहरू (िेरी गोल्ििमेख १२ नं. विा 

कायावलयसम्ि तीनघरे बजार क्षेत्र) 

६४ लाख 

ख िेिी राजिागव कालोपत्रे सिकले छोएका 

मकत्ताहरू (िेरी गोल्ििमेख १२ नं. विा 

कायावलयसम्ि तीनघरे बजार क्षेत्र) बाैँमक 

क्षेत्रर्ल 

१० लाख 

   आवास क िेिी राजिागव कालोपत्रे सिकले छोएका 

मकत्ताहरू (१२ नं.विा कायावलयिमेख 

कालापनीसम्ि)  

३० लाख 

ख िेिी राजिागव कालोपत्रे सिकले छोएका 

मकत्ताहरू (१२ नं.विा कायावलयिमेख 

कालापनीसम्ि) बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१०लाख 

   

आवास 
 

क िेिी राजिागवको व्यापाररक क्षेत्र बाहके 

सिकको िायाैँबायाैँ १०० मिटरसम्िको क्षेत्र 

१६ लाख 

ख िेिी राजिागवको व्यापाररक क्षेत्र बाहके 

सिकको िायाैँबायाैँ १०० मिटरसम्िको क्षेत्र 

बाैँमक क्षेत्रर्ल 

१० लाख 

   कृमि िेिी राजिागवको आसपास व्यापाररक र 

आवास क्षेत्र बाहकेका बाैँकी सब  क्षेत्र 

१० लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

२  ख) मतनघरे जरेु 

भञ्ज्याङ ह ैँि  रोङ १ 

जोि्ने सिक 

आवास 
 

क मतनघरे जरेु भञ्ज्याङ ह ैँि  रोङ १ जोि्ने 

सिकले छोएका मकत्ताहरू  

१० लाख 

ख मतनघरे जरेु भञ्ज्याङ ह ैँि  रोङ १ जोि्ने 

सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

३ लाख 

   कृमि मतनघरे जरेु भञ्ज्याङ ह ैँि  रोङ १ जोि्ने 

सिकले नछोएका मकत्ताहरू  

१ लाख 

३  ग) िामन्त गोलाई 

ह ैँि  मछमपटार जाने 

सिक 

आवास 
 

क िामन्त गोलाई ह ैँि  मछमपटार जाने सिकले 

छोएका मकत्ताहरू  

१० लाख 

ख िामन्त गोलाई ह ैँि  मछमपटार जाने सिकले 

छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

३ लाख 

   कृमि िामन्त गोलाई ह ैँि  मछमपटार जाने सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू  

३ लाख 

४  घ) बाह्रिासे सिक 

(All Weather 

Road) 

आवास 
 

बाह्रिासे सिक (All Weather Road 

सिकले छोएका मकत्ताहरू  

१० लाख 

बाह्रिासे सिक (All Weather Road) 

सिकले छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

   कृमि बाह्रिासे All Weather Road) सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू  

२ लाख 

५  ङ) गमु्वापथ ह ैँि  जरेु 

भञ्ज्याङसम्िको 

सिक 

आवास 
 

गमु्वापथ ह ैँि  जरेु भञ्ज्याङसम्िको सिकले 

छोएका मकत्ताहरू  

८ लाख 

गमु्वापथ ह ैँि  जरेु भञ्ज्याङसम्िको सिकले 

छोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

३लाख 

  कृमि गमु्वापथ ह ैँि  जरेु भञ्ज्याङसम्िको सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू  

३ लाख 

६  कृमि िमलि स्वास््य केन्रबाट िामन्तपरु जोि्ने 

सिक खण्िको सनु्िर बेमस सिक 

आसपासका मकत्ताहरू  

१ लाख 

पिास हजार 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

७  कृमि गमु्वापथ ह ैँि  जरेु भञ्ज्याङसम्िको सिकले 

नछोएका मकत्ताहरू बाैँमक क्षेत्रर्ल 

२ लाख 

८  ि) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ १३ क) भालुखोपिमेख 

पोखरी ह ैँि  उत्तरे 

भञ्ज्याङसम्िको 

सिक 

आवास इनपा १० को मसिानािमेख कुलबहािरु राईको 

घरसम्ि सिकले छोएका मकत्ताहरू 

३ लाख 

   कुलबहािरु राईको घरिमेख कारबारी 

िाैँिासम्ि सिकले छोएका मकत्ताहरू  

१० लाख 

   कृमि भालुखोपिमेख पोखरी ह ैँि  उत्तरे 

भञ्ज्याङसम्िको सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू  

१ लाख ५० 

हजार 

२  ख) पोखरीबाट 

िाक्टर गाउैँ, 

कोल्बोटे, 

मपपलिाैँिा ह ैँि  रोङ 

१ जोि्ने सिक 

(All Weather 

Road) 

कृमि पोखरीबाट िाक्टर गाउैँ, कोल्बोटे, मपपलिाैँिा 

ह ैँि  रोङ १ जोि्ने सिक (All Weather 

Road) ले छोएका मकत्ताहरू  

१ लाख ५० 

हजार 

   पोखरीबाट िाक्टर गाउैँ, कोल्बोटे, मपपलिाैँिा 

ह ैँि  रोङ १ जोि्ने सिक (All Weather 

Road)ले नछोएका मकत्ताहरू  

८० हजार 

३  ग) भटुाने िोकबाट 

िवेीस्थान गरुाैँसे 

खानी भञ्ज्याङ ह ैँि  

रोङ २ जोि्ने सिक 

कृमि भटुाने िोकबाट िवेीस्थान गरुाैँसे खानी 

भञ्ज्याङ ह ैँि  रोङ २ जोि्ने सिक 

आसपासको सब  मकत्ताहरू  

१ लाख 

४  घ) पोखरीिमेख 

लक्ष्िी टोल, ह ैँि  

इनपा १० राििोक 

जोि्ने सिक 

कृमि पोखरीिमेख लक्ष्िी टोल, ह ैँि  इ.न.पा. १० 

राििोक जोि्ने सिक आसपासका सब  

मकत्ताहरू  

१ लाख ५० 

हजार 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

५ 
 

ङ) िधुकेन्र, 

मसरुपाखा, आरुबोटे 

ह ैँि  खानीभञ्ज्याङ, 

टाङमटङ्गसम्ि 

जोि्ने सिक 

कृमि िधुकेन्र, मसरुपाखा, आरुबोटे ह ैँि  

खानीभञ्ज्याङ, टाङमटङ्गसम्ि जोि्ने सिक 

आसपासका सब  मकत्ताहरू  

१ लाख 

६  ि) पोखरी 

भञ्ज्याङबाट तल्लो 

िामथल्लो खनु्रुके 

ह ैँि  सनूपा १२ जोि्ने 

सिक 

कृमि पोखरी भञ्ज्याङबाट तल्लो िामथल्लो 

खनु्रुके ह ैँि  सनूपा १२ जोि्ने सिक 

आसपासका सब  मकत्ताहरू  

१ लाख 

७  ि) अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

१ १४ क) भालुखोप बतासे 

बिुव खिुनुावारी 

सिक 

आवास  भालुखोप बतासे बिुव खिुनुाबारी सिकको 

िायाैँबायाैँ सिकले छोएका १३ र १४ नं. 

विाको मसिानाबाट १४ नं. विा 

कायावलयसम्ि पने जग्गाका मकत्ताहरू 

१० लाख 

    विा नं.१४ को कायावलयबाट खिुनुावारी 

मसिानासम्ि सिकले छोएका िायाैँवायाैँका 

जग्गाका मकत्ताहरू 

२ लाख 

२  ख) बतासे हले्थपोष्ट 

मजमिखाैँि भतुेनी 

गोिक सिक(All 

Weather Road 

कृमि बाह्रिासे सिकले छोएका िायाैँ वायाैँका 

मकत्ताहरू  

२ लाख 

   बाह्रिासे सिकले नछोएका जग्गाहरू  १ लाख 

३  ग) कटुसे बजार 

राििाैँिा िमु्बाङ्ग 

कृमि  कटुसे बजार राििाैँिा िमु्बाङ्ग ह ि  

इ.न.पा.१० गोिक जोि्ने सिकले छोएका 

मकत्ताहरू 

२ लाख 
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क्र.सां. 
वडा 

नां. 

सडकको नाम वा 

स्थान 
के्षत्र वगीकरि गररएको जग्गाको तववरि 

तफल्डबाट 

बुतझएको 

चिन 

चल्िीको मूल्र्य 

रु. (प्ति 

रोपनी) 

  ह ैँि  इ.न.पा.१० 

गोिक जोि्ने सिक 

  कटुसे बजार राििाैँिा िमु्बाङ्ग ह ैँि  

इ.न.पा.१० गोिक जोि्ने सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू 

१ लाख 

४  घ) कटुवाल 

भन्ञ्याङ्ग विुव 

वतासे मसम्ले 

कागनेुह ि  सहकाले 

गाउैँ सिक 

कृमि  कटुवाल भन्ञ्याङ्ग विुव वतासे मसम्ले 

कागनेुह ैँि  सहकाले गाउैँ सिकले छोएका 

मकत्ताहरू 

२ लाख 

    कटुवाल भन्ञ्याङ्ग विुव वतासे मसम्ले 

कागनेुह ि  सहकाले गाउैँ सिकले नछोएका 

मकत्ताहरू 

१ लाख 

५  ङ) वजे गोलाई 

बीिगाउैँ १३ नं. 

विा जोि्ने सिक 

कृमि  वजे गोलाई मविगाउैँ १३ नं. विा जोि्ने 

सिकले छोएका मकत्ताहरू 

२ लाख 

    वजे गोलाई मविगाउैँ १३ नं. विा जोि्ने 

सिकले नछोएका मकत्ताहरू 

१ लाख 

६  अन्य क्षेत्र भए अन्य  ५० हजार 

 

(५) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहकेा र्िव, कम्पनी, उद्योग, प्राइभेट मलमिटेि, संघ-सस्था आमिले संस्थागत रुपिा 

कृमि वा पिपुालन ब्यवसायका लामग ब्यवसामयक प्रयोजनले जग्गा खररि गरी वा साववजमनक, ऐलानी, पती 

वा सरकारी जग्गा मलजिा मलई कृमि तथा पिजुन्य बस्तु उत्पािन तथा प्रिोधन गरेिा त्यस्ता र्िव, कम्पनी, 

उद्योग, प्राइभेट मलमिटेि वा संघ-सस्थालाई लगाईने भमूिकरको िर 

१. ५०० (पाैँिसय) रोपनीसम्ि क्षेत्रर्ल भएको जग्गा भए प्रमत रोपनी बामिवक रु. १५०.०० 

२. ५०० (पाैँिसय) रोपनीभन्िा बढीक्षेत्रर्ल भएको जग्गा भए थप िलु्क प्रमतरोपनी बामिवक रु.२००.०० 
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अनुसूची - ४ 

(िर्ा (४) सैँग सम्वमन्धत) 

घरवहाि करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

(क) आवािीय प्रयोजनका लामग घरवहाल लगाएकोिा वहाल रकिको ७ प्रमतितले ह न आउने रकि 

(ख) अन्य प्रयोजनका लामग घरवहाल लगाएकोिा वहाल रकिको १० प्रमतितले ह न आउने रकि 

 

 

अनुसूची - ५ 

(िर्ा (५) सैँग सम्वमन्धत) 

 प्देश सरकारिे िगाएको घरजग्गा रतजष्रेशन शुल्कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

प्रििे सरकारको आमथवक ऐन, २०७९ िा उल्लेख भए अनुसार 

 

 

अनुसूची - ६ 

(िर्ा (६) सैँग सम्बमन्धत) 

सवारी साधन कर (आ.व. २०७९/८०) 

(क) टाैँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, मवद्यतुीय ररक्सा (ई-ररक्सा)  

सवारी साधन िताव – प्रमत सवारी साधन वामिवक रु. ३०००.०० 

सवारी साधन िताव नवीकरण – प्रमत सवारी साधन वामिवक रु. १५००.०० 

(ख) मवििेी सवारी साधनहरू नेपाल प्रवेि गिाव प्रवेि मवन्ििुा मलइने सवारी प्रवेि िलु्कको िर (प्रमत सवारी 

साधन प्रमत पटक) 

क्र.सं. सवारी साधनको मववरण िर रु. क मर्यत 

१ हभेी इमक्वपिेन्ट (िोजर, लोिर, एक्साभेटर) १६० 
 

२ मनजी तथा भािाका िक ट्याक्टर ८० 
 

३ मनजी तथा भािाका बस, मपकअप, मिमनबस, ट्याक्सी, भ्यान आमि ४८ 
 

४ मनजी तथा भािाका कार, टेम्पो ३२ 
 

 

अनुसूची - ७ 

(िर्ा (७) सैँग सम्वमन्धत) 

प्देश सरकारबाट िगाइएको मनोरञ्जन करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

प्रििे सरकारको आमथवक ऐन, २०७९ िा उल्लेख भए अनुसार 
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अनुसूची - ८ 

(िर्ा (८) सैँग सम्वमन्धत) 

तवज्ञापन करको दर (आ.व. २०७९/८०) बातििक रु 

क्र.सां. तववरि इकाई दर रु. कै 

१ 

 
 

६X६ रु्ट सम्िको होमिवङबोि साववजमनक स्थल  
 

    

क. बजार क्षेत्र (मर्क्कल, मतनघरे, हकव टे, कन्याि, 

पिपुमतनगर, श्रीअन्तु) 

वामिवक प्रमत वोिव १०००   

ख. अन्य क्षेत्र वामिवक प्रमत वोिव ८००   

२ ६X६ रु्ट भन्िा ठुलो होमिवङबोि साववजमनक स्थल 
 

    

क. बजार क्षेत्र (मर्क्कल, मतनघरे, हकव टे, कन्याि, 

पिपुमतनगर, श्रीअन्तु) 

वामिवक प्रमत वगव 

मर्ट 

५०   

ख. अन्य क्षेत्र वामिवक प्रमत वगव 

मर्ट 

 ४०    

३ पसलिा गेट बनाइ रामखने मवज्ञापन पटक ३००   

४ सोलार बमत्तको पोलिा २"x३" मर्ट (न पा ले मनधावरण 

गरेको साइज) को वोिविा रा्ने मवज्ञापन 

वामिवक प्रमत पोल १०००   

५ मिमजटल मिस्प्ले वोिव वामिवक प्रमत वगव 

मर्ट 

    

६ मवज्ञापन प्रयोजनका लामग बनाइने स्वागत गेट प्रमत गोटा प्रत्येक 

पटक 

५००   

६ पोष्टर पोष्टर प्रमत गोटा प्रमत वगव 

मर्ट 

५   

७ मभत्ते लेखन प्रमत गोटा प्रमत वगव 

मर्ट 

२   
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अनुसूची - ९ 

(िर्ा (९) को उपिर्ा (१) सैँग सम्वमन्धत) 

क  . व्र्यवसार्य करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 
 

व्र्यवसार्य कर  िताव  

१  इलेक्िोमनक पसलिा मभमियो, क्यासेट ररकिवर तथा प्लेयर 

आमिको व्यापारिा 
 

 

 
क. ठूला (िि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) ४०००.००  

 
ख. िझौला (१० लाख सम्ि स्थीर सम्पमत भएको) २०००.००  

२ िमिरा तथा िरुोट मिलर 
 

 

  क. िमिराको मिलर ५०००  

  ख. िरुोट मिलर २०००  

३ ज्वेलरी ५०००  

४ मनिावण सािग्री बेच्ने पसल 
 

 

  सानो ३५००  

  ठूलो ५०००  

५  र्मनवमसङको सािग्री कापेट,पिाव आमि वस्तुको थोक तथा 

खरुा व्यापारिा  
 

 

 
क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २०००  

 
ख. िझौला (१–५ लाख स्थीर सम्पमत भएको) १५००  

 
ग. साना (रु. १ लाख सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) १०००  

६  ि मनक उपभोगका खाद्य पिाथव, कपिा, व्यापारिा  
 

 
 

क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २०००  
 

ख. िझौला (१–५ लाख स्थीर सम्पमत भएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ लाख सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ५००  

७ कृमि जन्य वस्तुको थोक तथा खरुा व्यापारिा  
 

 
 

क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २०००  
 

ख. िझौला (१–५ लाख स्थीर सम्पमत भएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ लाख सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ५००  

८ सवारी साधन तवके्रिा 
 

 
 

क. िोटरसाइकल सोरुि ५०००  
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 
 

ख. गािी सोरुि १००००  

९ मविेिज्ञ पराििव तथा अन्य व्यवसामयक सेवा 
 

 
 

क. मिमकत्सक १५००  
 

ख. कमवराज १५००  
 

ग. इमञ्जनीयर १५००  
 

घ. कानुन व्यवसायी १५००  
 

ङ लेखापरीक्षक १५००  
 

ि. िन्तमिमकत्सक १५००  
 

छ. कम्प्युटर एनामलष्ट तथा प्रोग्रािर १५००  
 

ज.बीिा एजेन्ट १५००  
 

झ. सभेयर १५००  
 

ञ. अनुवािक १५००  
 

ट. पिमुिमकत्सक १५००  
 

ठ.सेयर िलाल १५००  
 

ि. घर नक्सा मनिावण गने स.ई. र अ.स.ई. १५००  
 

ि. तामलिप्राप्त कालीगढ (मिस्त्री) ५००  

१० मनिावण व्यवसायी 
 

 
 

क) नगरपामलकािा प्रधान कायावलय भएको ३०००  
 

ख) नगरपामलकािा प्रधान कायावलय नभएको ५०००  

११ उत्पादनमूिक उद्योग (कोरा िाल वा अधवप्रिोमधत िाल वा 

खेर गइरहकेो िाल सािानहरूको वा अन्य िाल सािान प्रयोग 

वा प्रिोधन गरी िालसािान उत्पािन गने उद्योग व्यवसायिा) 
 

 

 
क. ठूला (१५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

 
ख. िझौला (१०-१५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

 
ग. साना (१-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

१२ उजािमुिक उद्योग (जलस्रोत, वायु, सौयविमक्त, कोइला, 

प्राकृमतक तेल, ग्यास, वायोग्यास तथा अन्य स्रोतहरूबाट उजाव 

प िा गन ेउद्योग व्यवसायिा) 
 

 

 
क. ठूला (१५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

 
ख. िझौला (१०-१५लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  
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ग. साना (१-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

१३ कृति िथा बन्र्यजन्र्य उद्योग (िलूतिः कृिी वा बन प िावरिा 

आधाररत (मिया बाहके) उद्योग व्यवसायिा) 
 

 

 
क. ठूला (१५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

 
ख. िझौला (१०-१५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

 
ग. साना (१-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

१४ खतनज उद्योग (खमनज उत्खनन् वा प्रिोधन गने उद्योग 

व्यवसायिा) 
 

 

 
क. ठूला (१५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

 
ख. िझौला (१०-१५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

 
ग. साना (१-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

१५ होटल व्यवसाय 
 

 
 

क. ठूला (खाना तथा लज सिेतको व्यवस्था भएको) ३५००  
 

ख. िझौला (खाना िात्र व्यवस्था भएको) २०००  
 

ग. साना मिया नास्ता हल्का पेय पिाथव १०००  
 

घ. साना मिया ििेना घमु्ती कटगरा ५००  

१६ पर्यिटन उद्योग (पयवटन, आवास, िोटेल, होटेल, रेष्ट राैँ, ररसोटव, 

िाभल्स एजेन्सी, स्कीइङ, ग्लाइमण्िङ, वाटर र् यामफ्टङ, पोनी 

िेमकङ, पियात्रा, हटएयर ब्यालुमनङ, प्यारा सेमलङ, 

गल्र्कोसव, पोलो, अर्श्रोहण, होि-स्टे (घरबास) आमि उद्योग 

व्यवसायिा) 
 

 

 
क. ठूला (१५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

 
ख. िझौला (१०-१५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

 
ग. साना (१-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

१७ सेवा उद्योग (छापाखाना, मजमनङ तथा बेमलङ व्यवसाय, 

िलमित्र व्यवसाय, साववजमनक पररवहन व्यवसाय, 

र्ोटोग्रार्ी, प्रयोगिाला, हवाई सेवा, िीत भण्िार आमि 

उद्योग व्यवसायिा) 
 

 

 
क. ठूला (१५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

 
ख. िझौला (१०-१५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  
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ग. साना (१-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

१८ क. मिल कुटानी पेलानी मपसानी प्रमत अर्श्िमक्त २५०  
 

ख. मिस्िर िेमसन प्रमत अर्श्िमक्त २५०  
 

ग. मिस्िर बाट ििाउने मलफ्ट प्रमत अर्श्िमक्त २५०  

१९ मनिावण उद्योग (सिक, पलु, रोपवे, टनेल, िमलबस, टनेल, 

फ्लाइङ बजृ तथा औधोमगक, व्यापाररक एवं आवास 

कम्प्लेक्स आमि मनिावण गरी सञ्िालन गने उद्योग 

व्यवसायिा) 
 

 

 
क. ठूला (५०लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ४०००  

 
ख. िझौला (५० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) ३५००  

 
ग. साना (१-२५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

२० सञ्िार सेवा 
 

 
 

क. मनजी क्षेत्रको ह लाक सेवा ५००  
 

ख. मनजी क्षेत्रको टेमलर्ोन, फ्याक्स सेवा, र्ोटोकपी, िोवाइल 

र्ोन, आइ.एस.्िी. एस.्टी.िी, इिेल, रेमियो पेमजङ अमि ५०० 

 

 
ग. कुररयर सेवा ५००  

 
घ. छपाई तथा प्रकािन ३०००  

२१ मबत्तीय सेवा 
 

 
 

क. नेपाल सरकारको पणूव स्वामित्विा रहकेो बाहेकका 

आमथवक कारोबार गने वामणज्य ब ैँक 
 

 

 
वगव क (१ करोि भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) १५०००  

 
वगव ख (१ करोि सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) १००००  

 
वगव ग (५० लाख सम्ि पुैँजी भएको) ५०००  

 
ख. आमथवक कारोबार गने मवत्तीय कम्पनीको िु् य कायावलय ५०००  

 
ग. मवत्तीय कम्पनी िाखा कायावलय ५०००  

 
घ. बीिा कम्पनी ५०००  

 
ङ मवििेी िरुा सटही िर २०००  

 
ि. मधतोपत्र कारोबार १०००  

 
छ. सहकारी ब ैँक तथा संस्था १५००  

२२ स्वास््य सेवा 
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१ क. ग र सरकारी अस्पताल िताव िस्तुरिा २५,०००  

ख ग र सरकारी अस्पताल नमवकरण िस्तुरिा 
 

१००००  

 

२ 

 

 

 
 

क ) नमसवङ्ग होि िताव िस्तुर 

क.  

१००००  

ख) नमसवङ्ग होि नमवकरण िस्तुर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

७००० 

 

 

 

 

 
 

 

३ क ) मक्लमनक ल्याप िताव िस्तुर ५०००  

ख) मक्लमनक ल्याप नमवकरण िस्तुर ३०००  

२३ मिक्षा सेवा 
 

 
 

क. मनजी क्षेत्रका स्कुल, क्याम्पस, मवर्श्मवद्यालय 
 

 
 

मवर्श्मवद्यालय १००००  
 

क्याम्पस ५०००  
 

स्कुल, ३५००  
 

ख. तामलि तथा अध्ययन केन्र १०००  
 

ग. तामलि, कम्प्युटर तथा भािा प्रमिक्षण संस्था १०००  

२४ ििवत संभार सेवा 
 

 
 

क. हभेी इमक्वपिेन्ट, बस, िक, कार १५००  
 

ख. िोटरसाइकल, टेम्पो, साइकल ििवत कारखाना १०००  
 

ग. रेमियो मट.भी., घिी, पे्रिर कुकर, महटर, टेमलर्ोन सेट, 

मवद्यतु अन्य सािाग्री ििवत केन्र ५०० 

 

२५ अन्य सेवा 
 

 
 

क. मवज्ञापन सेवा १०००  
 

ख. ब िमेिक रोजगार सेवा  १००००  
 

ग. स्वेििेी रोजगार सेवा ५००  
 

घ. सेके्रटररयल सेवा १०००  

२६ हाउमजङ कम्पनी तथा घरजग्गा खररि मबक्री –ररयल स्टेट) १००००  

२७ ब्यूटीपालवर,केि श्रगृांर,ड्राईमक्लनसव, र्ोटो स्टूमियो मसलाई 

आमि । 
 

 

 
क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) १६००  

 
ख. िझौला (१–५ लाख मस्थर सम्पमत भएको) १२००  

 
ग. साना (रु. १ लाख सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ८००  
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२८ साईनबोिव बनाउने पेमन्टङ्ग सेवा 
 

 
 

क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) १५००  
 

ख. िझौला (१–५ लाख मस्थर सम्पमत भएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ लाख सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ५००  

२९ पि ुबधिाला 
 

 
 

क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २५००  
 

ख. िझौला (१–५ लाख मस्थर सम्पमत भएको) १५००  
 

ग. साना (रु. १ लाख सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ७००  

३० िास ुमबके्रता / फे्रस हाउस २०००  

३१ रू्ल र मबरुवा मबके्रता १०००  

३२ पलु हाउस २०००  

३३ खोटो व्यवसायी २०००  

३४ मससा, प्लाइउि मवके्रता २०००  

३५ भाैँिाकुैँ िा मबके्रता 
 

 
 

क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २५००  
 

ख. िझौला तथा साना २०००  

३६ मस्टल,काठ,र्मनविर मबके्रता ५०००  

३७ खेलौना,उपहार (मगफ्ट) मबके्रता २०००  

३८ केवलु नेटवमकव ङ्ग (वामिवक व्यवसाय िलु्क) ५०००  

३९ घरनक्सा मनिावणका लामग स्थापना भएका र्िव ७०००  

४० पराििव सेवा सम्बन्धी र्िव २५००  

४१ िगू्ध मिस्यान केन्र 
 

 
 

साना (२५लाख सम्ि पुैँजी भएको) २०००  
 

ठूला(२५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

४२ मिया प्याकेमजङ उद्योग 
 

 
 

क. ठूला (१० लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ४०००  
 

 ख.  .िझौला  (५-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  
 

ग . साना (१-५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

४३ अन्य व्यवसाय 
 

 
 

क. ठूला (पाैँि लाख भन्िा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) ३०००  
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 
 

ख. िझौला (१–५ लाख स्थीर सम्पमत भएको) २५००  
 

ग. साना (रु. १ लाख सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) २०००  

४४ पेिोल पम्प १००००  

४५ ग्यास मिलर २५००  

४६ मिया उद्योग    

 क. साना उद्योग ५०००  

 ख. िझौला उद्योग ७०००  

 ग. लघ ुउद्योग १००००  

 घ. ठूला उद्योग १५०००  

४७ िगू्धजन्य खाद्य पिाथव उत्पािन गने उद्योग   

 क. ठूला (१० लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) ३०००  

 ख. िझौला (५-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

 ग. साना (१-५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

४८ क .रु्टसल िताव २०००  

 ख .रु्टसल नमवकरण १०००  

४९ ब्लक तथा इट्टा उद्योग िताविा   

 क. ठूला (१५ लाख भन्िा िामथ मस्थर पुैँजी भएको) २५००  

 ख. िझौला (१०-१५ लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) २०००  

 ग. साना (१-१० लाख सम्ि मस्थर पुैँजी भएको) १५००  

५० कवािी सािान    

 क. िाझिह/िक १०००  

 ख. मपकप ५००  

 ग. ट्याक्टर ७००  

५१ सानोखाले काठ मिरान गने िेमसन (िेनसो) १०००  

५२ साइमक्लङ ब्यावसाय (१० वटा सम्ि ) िताविा ५०००  

५३ साइमक्लङ ब्यावसाय (१० वटा सम्ि ) नमवकरणिा ३०००  

५४ गामििा घमु्ती पसल िामसक  १०००  

५५ नतृ्य कला १०००  

५६ गायन कला १०००  

५७ बाध्यवाधक  १०००  
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५८ लमन्ड्र सन्िालन १५००  

५९ रोटे मपङ २०००  

६० प्याराग्लाईमिङ्ग  ५०००  

६१ जीप लाईन ५०००  
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अनुसूची – ९ (क) 

(िर्ा (९) को उपिर्ा (२) सैँग सम्वमन्धत) 

व्र्यवसार्य करको जररवानाको दर (आ.व. २०७९/८०) 

क्र स आ.व. व्र्यवसार्य कर 

१ आ.व. २०७२/७३ साल अगामि सब  आ.व. को ४० प्रमतित 

२ आ.व. २०७३/७४ ३५ प्रमतित 

३ आ.व. २०७४/७५ ३० प्रमतित 

४ आ.व. २०७५/७६ २५ प्रमतित 

५ आ.व. २०७६/७७ २० प्रमतित 

६ आ.व. २०७७/७८ १५ प्रमतित 

७ आ.व. २०७८/७९ १० प्रमतित 

 

क. व्यवसाय कर मनधावरण गिाव िामथ उल्लेमखत भए बाहकेका प्रकृमतका व्यवसाय िताव ह न आएिा 

मिल्िो प्रकृमत र स्तरको  

िरिा व्यवसाय कर असलु गररनेछ । 

ख. मिया उद्योगहरूको नमवकरणिा नगरपामलकाले तोकेको कर सङ्कलन केन्रिा अमघल्लो आ.ब. 

को रकि बुझाइ सोको रमसि तथा उद्योग वामणज्य सङघ बाट जारी ह ने उत्पमतको प्रिाणपत्र पेि 

गरेपमछ सम्बमन्धत विा कायावलयबाट िनु्य रुपयाैँिा स्वत: नमवकरण ह नेछ । 

ग. अनुसमूि ९ क अन्तगवत िताव भएका ब्यवसायको नमवकरण गिाव २० प्रमतित रकि कििा 

नमवकरण गररनेछ । 
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अनुसूची - १० 

(िर्ा (१०) सैँग सम्वमन्धत) 

सेवाशुल्क िथा दस्िुरको दर (आ.व. २०७९/८०) 

(क) िामसक र्ोहोरि ला व्यवस्थापन िलु्क: नगरपामलका मभत्रका िहेायका क्षेत्रबाट उत्पािन ह ने र्ोहोरि ला 
व्यवस्थापन बापत िहेायिा उल्लेमखत िरिा िामसक र्ोहोरि ला व्यवस्थापन िलु्क लगाई असलु 

गररनेछ ।  

(ख)  सरसर्ाइ िलु्क बार्तको रकि िालु आ.व. २०७९/८० को बामिवक रकि श्रावण िसान्त सम्ििा 

एकिषु्ट बुझाएिा १० प्रमतित छुट गररनेछ ।  

मातसक फोहरमैिा व्र्यवस्थापन शुल्कको दर 

क्र.सां तववरि दर रु. कै. 

१ घर १ तले ४ कोठासम्िको प्रमत घर रु ५० । साथ  पररवारको सं्या 

अनुसार प्रमत पररवार थप रु. ५०।- थप र 

ब्यबसाय र बास एक  स्थानिा भएिा जुन 

बढी ह न्छ सोही अनुसार मलने, िोहोरो िलु्क 

नमलने  

 प्रयोग 

भएको 

तलाको 

िात्र 

२ घर २ तले ११/१२ कोठासम्िको 

३ घर ३ तले १६/१७ कोठासम्िको 

४ घर ३ तले २० कोठासम्िको 

५ घर ३ तले भन्िा बढी तला भएको घर  प्रमत तला १००   

६ पसल १ कोठाको साना मकराना पसल, प्रमत तला ५०   

७ साना मकराना पसल १००   

८ मकराना होलसेल, रेिीिेि कपिा ठुलो मकराना कपिा पसल  १००   

९ कस्िेमटक्स, िघु िेरी, साना मिया पसल १००   

१० कस्िेमटक्स होलसेल पसल  १००   

११ ब्यूमट पालवर  १००   

१२ मिठाई पसल २५०   

१३ आईसक्रीि पालवर  १००   

१४ पाउरोटी उद्योग  १५०   

१५ पाउरोटी पसल ५०   

१६ क .ििेना गहृ  १००   
 

ख. होटल खाना नास्ता ३००   
 

ग. होटल खाना नास्ता/लज ५०० 
 

 
घ .होटल खाना नास्ता/लज रेष्ट रेन्ट ७०० 

 

१७ रु्टपाथ ठेला १५० 
 



77 

 

१८ होटल, रेष्ट रेन्ट, पाटी प्यालसे, क्याटररङ्ग आमिले 

नगरपामलका क्षेत्रिा मववाह, पाटी, िहोत्सव , काजमक्रया 

तथा सािामजक संस्कार बिोमजिका कायवहरू सन्िालन 

गरी सािान्य अवस्थािा भन्िा बढी र्ोहरजन्य पिाथव 

उत्पािन गरेको अवस्थािा थप िस्तुर 

६०० 
 

१९ रू्टपाथ घमू्ती ठेला १००   

२० रू्टपाथिा िक , भक्का बेच्ने १००   

२१ पान पसल १००   

२२ कोल्ि मडं्रक्स पसल १००   

२३ िमिरा होलसेल पसल १००   

२४ पेप्सी, कोका कोला मिलसव  १५०   

२५ ग्यास मिलर १००   

२६ अस्पताल (सानो, िझौला, ठूलो) अस्पताल जन्य र्ोहोरि ला बाहेक २००/३००/४००   

२७ मक्लमनक/ल्याव/प्याथोलोजी (अस्पताल जन्य र्ोहोरि ला बाहेक) ५००   

२८ औिधी पसल  १००   

२९ आयुवेमिक औिधी पसल १००   

३० आयुवेमिक औिधी पसल ल्याब र िाक्टर २००   

३१ पिजुन्य औिधी पसल  १००   

३२ कृमिजन्य औिधी पसल  १००   

३३ होमियोप्याथी औिधी पसल  १००   

३४ होमियोप्याथी औिधी पसल, ल्याब र िाक्टर २००   

३५ िठ, िमन्िर, गमु्बा, िमस्जि, ििव आमि १००   

३६ स्कूल/बोिसव (मिवा/आवािीय) २००/५००   

३७ कलेज ३००   

३८ िाईल्ि केयर स्कूल  १००   

३९ स लुन  २५०   

४० सरकारी संघ संस्था नार्ा िलुक कायावलय िात्र २००   

४१ बैंक ३००   

४२ र्ाइनान्स कम्पनी २००   

४३ ईन्सरेुन्स कम्पनी २००   

४४ बित तथा ऋण सहकारी संस्था (सानो, ठूलो) २००   

४५ संघसंस्था (एन.मज.ओ.) २००   
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४६ संघसंस्था (आई.एन.मज.ओ.) ५००   

४७ िोटर साईकल ग्यारेज सानो २००   

४८ िोटर साईकल ग्यारेज ठूलो  ३००   

४९ िोटर ग्यारेज ३००   

५० साईकल-ररक्सा ििवत केन्र १००   

५१ साईकल मबक्री केन्र १००   

५२ पेिोल पम्प ३००   

५३ पाटी प्यालेस ५००   

५४ फे्रस हाउस (िास ुपसल) ३००   

५५ राैँगा (िास ुपसल) (सानो, ठूलो) ४००   

५६ बंगरू (िास ुपसल) (सानो, ठूलो) ४००   

५७ खसी (िास ुपसल) (सानो, ठूलो) ३००   

५८ िाछा पसल (सानो, िझौला र ठूलो) ३००   

५९ मससा पसल (सानो, िझौला र ठूलो) ४००   

६० छापा खाना  २००   

६१ पसु्तक पसल  १००   

६२ स्टेिनरी पसल  १००   

६३ हािववेयर पसल (सानो, ठूलो) २००   

६४ भाैँिा पसल  १००   

६५ एर्.एि. रेमियो  १००   

६६ पत्र–पमत्रका पसल १००   

६७ टेमलमभजन १००   

६८ रेमियो, टेमलमभजन, िोवाईल, कम्प्यूटर ििवत केन्र १००   

६९ रेमियो, टेमलमभजन, िोवाईल, कम्प्यूटर मबक्री केन्र १००   

७० घिी ििवत केन्र १००   

७१ घिी पसल १००   

७२ साईबर पसल  १००   

७३ कम्यूमनकेिन १००   

७४ िाभल्स एजेन्सी १००   

७५ िोटरसाईकल सोरुि २००   

७६ ट्याक्टर सोरुि ३००   
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७७ गािी सोरुि  ३००   

७८ सोलार पसल  १००   

७९ र्लरू्ल पसल  ३५०   

८० िेनपावर १००   

८१ तरकारी पसल (सानो, िझौला ठूलो)  ३००   

८२ आलू, प्याज होलसेल  २००   

८३ कपिा पसल (सानो, ठूलो) १००   

८४ रेमििेट कपिा पसल (सानो, ठूलो) १००   

८५ टेलसव  १००   

८६ िेमसनरी सािान मबक्री केन्र  १००   

८७ िोटसाईकल पाटव पसल  १००   

८८ मवमभन्न िोटरहरू मबक्री गने पसल १००   

८९ गािी को पाटवस पसल  १००   

९० मट.मभ., फ्रीज पसल  १००   

९१ जतू्ता, िप्पल पसल  २००   

९२ बूमकङ्ग काउन्टर १००   

९३ मसनेिा हल ५००   

९४ आल्िमूनयि पसल (होलसेल)  २००   

९५ आल्िमूनयि र्मनविर केन्र २००   

९६ सनूिाैँिी पसल १००   

९७ सनूिाैँिी कारखान १००   

९८ र्मनविर उद्योग  ३००   

९९ र्मनविर पसल  १००   

१०० गलृ उद्योग  २५०   

१०१ पानी उद्योग २००   

१०२ धान मिल उद्योग (सानो र ठूलो) ३००   

१०३ िाउिाउ, भमुजया, िालिोठ उद्योग  २००   

१०४ छाला जन्य उद्योग  २००   

१०५ व्याग उद्योग  २००   

१०६ थोक्पा उद्योग  २००   

१०७ ि नवत्ती उद्योग  १००   
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१०८ गलैंिा उद्योग  २००   

१०९ कापी उद्योग  २००   

११० नसवरी  २००   

१११ काठ मिल  ३००   

११२ धान मिल  ३००   

११३ तेल पेल्न ेमिल  ३००   

११४ व्याग पसल १००   

११५ व्याग पसल (होलसेल) १००   

११६ कापेट थोक मबके्रता पसल १००   

११७ िरुा सटही काउन्टर १००   

११८ मसप तथा तामलि केन्र १००   

११९ सेमिनार हल  २००   

१२० िान्स सेन्टर १००   

१२१ संगीत साधना केन्र १००   

१२२ सेक्यूररटी अमर्स  १००   

१२३ कन्सल्टेन्सी  १००   

१२४ कम्प्यूटर इमष्टच्यूट १००   

१२५ र्ोटो स्टूमियो १००   

१२६ र्ोटो ल्याब सेन्टर १००   

१२७ कवािी पसल  ३००   

१२८ ररपेयररङ सेन्टर  १००   

१२९ ड्राईमभङ सेन्टर १००   

१३० लेखापढी सेन्टर १००   

१३१ कुखरुाको िल्ला र अण्िा मिलसव १००   

१३२ फ्लेक्स मप्रन्ट १००   

१३३ आटव सेन्टर १००   

१३४ साप्तामहक हाट बजार २०००   

१३५ साप्तामहक कृमि तथा पि ुहाट  ३५००   

१३६ ईटा मबक्री केन्र २००   

१३७ ढुङ्गा, मगट्टी मबक्री केन्र २००   

१३८ बस व्यवसायी संघ १००   
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१३९ िक व्यवसायी संघ १००   

१४० ियाक्टर व्यवसायी संघ १००   

१४१ ढुवानी सेवा  १००   

१४२ कुररयर सेवा १००   

१४३ क्लव  १००   

१४४ टेन्ट हाउस  ४००   

१४५ भाैँिा पसल  १००   

१४६ क्याटररङ  ४००   

१४७ पलु हाउस  २००   

१४८ तयारी पोिाक (गािेन्ट)  ३००   

१४९ सपुरिाकेट  २५००   

१५० मिपाटविेन्ट स्टोर  ४००   

१५१ लन्ड्री (ड्राई मक्लनसव)  १००   

१५२ काैँटा पसल  १००   

१५३ समुतव पसल  १००   

१५४ केवल नेटवकव   १५०   

१५५ िस्िा पसल  १००   

१५६ नाङ्लो, िालो र मित्राको पसल १००   

१५७ र्मनवमसङ्ग तथा िेकोरेिन पसल  १००   

१५८ र्लरु्ल र उखकुो जसु पसल (ठेला)  १००   

१५९ मिल कुटानी पेलानी र मपसानी १००   

१६० खाद्य सािग्री (मकराना) पसल (साना, िझौला, ठूला) १००/२००/३००   

१६१ िधू िेरी पसल १००   

१६२ िधू सङ्कलन केन्र २००   

१६३ िधू मिस्यान केन्र २५०   

१६४ मससा पसल ३०० 
 

१६५ िटपटे पसल २०० 
 

१६६ ररपेयररङ्ग सेन्टर २०० 
 

१६७ सागसब्जी पसल ३५०  

१६८ अन्य पसलहरु २००  
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मातसक फोहोरमैिा व्र्यवस्थापन शुल्क िगाइने के्षत्रहरू 

• करर्ोक मवद्या िमन्िरको गेट िमेख आइतबारे बजार, मतनघरे बजार, मतनघरे साप्तामहक हटीया क्षेत्र ह ैँि  

पणु्य स्िाररका हाता क्षेत्र सम्ि 

• मर्क्कल गमु्बापथ िमेख पालटाैँगी सम्ि । 

• कन्याि पयवटकीय क्षेत्र, ७ नं विा कायावलय भवन आसपास तथा हकव टे बजार आसपासको क्षेत्र । 

• मर्क्कल परुानो बजार- टेमलकि को कायावलय ह ि  मछपीटार आसपासको क्षेत्र । 

• मर्क्कल िोक बाट बरबोटे ह ैँि  िाने सम्ि को आसपास को क्षेत्र । 

• तीनखटेु्टबाट वौर्द्धाि पिुपमतनगर बजार ह ैँि  र्ाटक सम्िको क्षेत्र । 

• श्रीअन्तु भञ्जाङ क्षेत्र अन्तु पोखरी,तथा श्रीअन्तु जाने कालोपते्र सिक क्षेत्र । 

(ग) िामसक र्ोहोरि ला व्यवस्थापन िलु्क लगाइने थप क्षेत्रका लाभग्रामहहरूका लामग पररियपत्र तयार 

गरी लाग ूगररने छ  

घ. कन्र्याम पर्यिटकीर्य के्षत्रमा िगाइने सरसफाई सेवाशुल्कको दररेट: कन्याि पयवटकीय क्षेत्रबाट 

उत्पािन ह ने र्ोहोरि ला व्यवस्थापन बापत िहेायिा उल्लेमखत िरिा र्ोहोरि ला व्यवस्थापन िलु्क 

लगाई असलु गररनेछ । 

क्र.सां. तववरि (सवारी साधन) इकाई 

दर रु. 

सुख्खा 

बनभोज 

पकाएर खाने 

बनभोज 

क) सवारी साधन तिई आउने व्र्यतक्तहरू प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक   

१ िोटरसाइकल मलई आउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक १५ ५० 

२ िारुती भेन मलई आउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक ५० १०० 

३ िाइक्रो बस मलई आउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक १०० २०० 

४ लेण्िरोभर जीप मलई आउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक १०० २०० 

५ मिमन बस मलई आउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक २०० ३०० 

६ 
बस मलई आउने प्रमत सवारी साधन 

प्रमत पटक 
प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक ३०० ४०० 

ख) 
सवारी साधन नतिई आउने 

व्र्यतक्तहरू 
   

१ ५ जना सम्ि 

प्रमत मिन प्रमत पटक 

५० १०० 

२ ५ िमेख १० जना ५० १०० 

३ १० जना िमेख िामथ १०० २०० 

ग) अन्र्य    
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क्र.सां. तववरि (सवारी साधन) इकाई 

दर रु. 

सुख्खा 

बनभोज 

पकाएर खाने 

बनभोज 

१ घोिा ि मनक प्रमतगोटा प्रमतमिन ८० 

२ मर्ल्ि समुटङ ठूलो पिाव 

प्रमत मिन 

१५०० 

३ म्यूमजक मभमियो १००० 

४ टेली मसरीयल १००० 

घ) अस्थार्यी पसि थाप्ने 

प्रमत मिन 

 

१ तरकारी पसल २० 

२ अन्य २० 

ङ) घुम्िी (कटगरा, रिी)  ३० 

च) शौचािर्य प्र्योग   

१ मििा 
प्रमत पटक 

१० 

२ मपसाब ५ 

 

(ङ) स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ को िर्ा १२(ङ) बिोमजि विा कायावलयहरूबाट ह ने 

मसर्ाररसिा िहेाय अनुसारको मसर्ाररस िस्तुर असलु गररनेछ । 

क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि ( * ) 

१ नागररकिा तसफाररस  
१२ ङ (२), १२ 

ङ (३१) 

 (क) वंिज ३००   

 (ख) अंगीकृत ५००   

 (ग) व वामहक अंगीकृत ५००   

 (घ) नागररकता प्रमतमलमप मसर्ाररस २००   

२ बहाि करको िेखाजोखा तसफाररस  १२ ङ (३) 

 बहाल करको लेखाजोखा मसर्ाररस ५००   

३ 
वन्द घर िथा कोठा खोल्ने रोहबरमा बसे 

बमोतजमको तसफाररस िथा प्मातिि 
 १२ ङ (४) 

 
वन्ि घर तथा कोठा खोल्ने रोहबरिा बसे 

बिोमजिको मसर्ाररस तथा प्रिामणत 
५००   

४ मोही िगि कट्टाको तसफाररस  १२ ङ (५) 
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि ( * ) 

 िोही लगत कट्टा मसर्ाररस ५००   

५ घरजग्गा करको िेखाजोखा तसफाररस  १२ ङ (६) 

 घरजग्गा करको लेखाजोखा मसर्ाररस ५००   

६ जन्म तमति प्मातिि  १२ ङ (७) 

 (क) २०३७ साल अगािीको ५००   

 (ख) २०३७ साल पछािीको ३००   

७ 

व्र्यापार व्र्यवसार्य वन्द भएको, सञ्चािन 

नभएको वा व्र्यापार व्र्यवसार्य हँुदै 

नभचएको तसफाररस गने 

 १२ ङ (८) 

 

व्यापार व्यवसाय वन्ि भएको, सञ्िालन 

नभएको वा व्यापार व्यवसाय ह ैँि  नभएको 

मसर्ाररस गने 

५०० 

 मवगत आ.व को 

पसल रहेछ भने 

िोब्बर िस्तुर मलने 

८ 
तववाह प्मातिि िथा अतववातहि 

प्मातिि गने 
 १२ ङ (९) 

 
(क) २०३७ साल अगािीको मववाह वा 

अमववामहत प्रिामणत 
५००   

 (ख) २०३७ साल पछािीको ५००   

९ 
तन:शुल्क वा सशुल्क स्वास््र्य 

उपचारको तसफाररस 
 १२ ङ (१०) 

 
मन:िलु्क वा सिलु्क स्वास््य उपिारको 

मसर्ाररस 
मनिलु्क   

१० 
अगे्रजी भािामा तसफाररस िथा 

प्मातिि 
 १२ ङ (११) 

 अंगे्रजीिा प्रिामणत  ५००   

 अंगे्रजीिा मसर्ाररस ५००   

११ घर पािाि प्मातिि गने  १२ ङ (१२) 

 घर पाताल प्रिामणत गने मनिलु्क   

१२ व्र्यतक्तगि तववरि प्मातिि गने  १२ ङ (१३) 

 ितृ्यु िताव प्रिामणत ३००   

 सम्बन्ध मवच्छेि प्रिामणत ३००   
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि ( * ) 

 पररवार कायि मसर्ाररस ३००   

 अपतुाली मसर्ाररस १५००   

 
क पमञ्जकामधकारी बाट ह ने कन्सलुर 

प्रिाणीकरण िस्तुर प्रमत पाना 
१०००   

१३ 
जग्गाधनी दिाि प्माि पुजाि र घर कार्यम 

गने तसफाररस 
 १२ ङ (१४) 

 घर कायि मसर्ाररस ७००   

 जग्गा रमजष्टिेनका लामग घरबाटो प्रिामणत ३००   

 धनीपजुाविा घर कायि मसर्ाररस िस्तुर    

 क. ५ लाख सम्ि ३००   

 ख. १० लाख सम्ि ४००   

 ग. ५० लाख सम्ि ७००   

 घ. १ करोि सम्ि २०००   

 ङ. १ करोि भन्िा िामथ ०.०३ %   

१४ 
नाम थर, जन्म तमति िथा विन फरक 

परेकोमा एकै हो भन्ने तसफाररस 
 १२ ङ (१५) 

 
नाि थर, जन्ि मिमत तथा वतन र्रक 

परेकोिा एक  हो भन्ने मसर्ाररस 
५००   

१५ 
नाम थर, जन्म तमति सांसोधनको 

तसफाररस 
 १२ ङ (१६) 

 नावालक मसर्ाररस िात्र रा्ने ३००   

१६ 
जग्गा धतन दिाि प्मािपुजाि हराएको 

तसफाररस 
 १२ ङ (१७) 

 
जग्गा धमन िताव प्रिाणपजुाव हराएको 

मसर्ाररस 
३००   

१७ तकत्ताकाट गने तसफाररस  १२ ङ (१८) 

 मकत्ताकाट गने मसर्ाररस ३००   

१८ 
सांरक्षक प्मातिि गने िथा सांस्थागि र 

व्र्यतक्तगि सांरक्षक तसफाररस 
 १२ ङ (१९) 
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि ( * ) 

 
संरक्षक प्रिामणत गने तथा संस्थागत र 

व्यमक्तगत संरक्षक मसर्ाररस 
   

 पालनपोिणका लामग संरक्षक मसर्ाररस मनिलु्क   

 जीतवि रहेको तसफाररस  १२ ङ (२२) 

 जीमवत रहेको मसर्ाररस ३००   

१९ हकवािा वा हकदार प्मातिि गने  
१२ ङ (२३) १२ 

ङ (२५) 

 हकवाला वा हकिार प्रिामणत गने ५००   

२० नामासारी गनि तसफाररस  १२ ङ (२४) 

 घरजग्गा नािसारी मसर्ाररस ३००   

२१ उद्योग ठाउँसारी गनि तसफाररस  १२ ङ (२६) 

 उद्योग ठाउैँसारी गनव मसर्ाररस १०००   

२२ आधारभूि तवद्यािर्य खोल्न तसफाररस  १२ ङ (२७) 

 क. बालबामलका हरेिाह केन्र ३०००   

 
ख. मनमज मवद्यालय िताव मसर्ाररस 

आधारभतू 
५०००   

 ग. मनमज मवद्यालय िताव मसर्ाररस िा मव  ७०००   

२३ तवद्यािर्य कक्षा थप गनि तसफाररस  १२ ङ (२९) 

 घ. प्रमत कक्षा थप मसर्ाररस २०००   

 
घ. प्रमत कक्षा थप मसर्ाररस (तह थप ह ने 

अवस्थािा) 
३०००   

२४ तवद्यािर्य ठाउँसारी तसफाररस  १२ ङ (३३) 

 मनजी मवद्यालय ठाउैँसारी मसर्ाररस १०००   

२५ सम्पतत्त/वातििक आर्य तसफाररस  १२ ङ (२८) 

 क. ५ लाख सम्ि ३००   

 ख. १० लाख सम्ि ५००   

 ग. ५० लाख सम्ि १०००   

 घ. १ करोि सम्ि १५००   

 ङ. १ करोि भन्िा िाथी ०.०२%    
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि ( * ) 

२६ 
अशक्त असहार्य िथा अनाथको पािन 

पोििका िातग तसफाररस 
मनिलु्क १२ ङ (३०) 

 
अिक्त असहाय तथा अनाथको पालन 

पोिणका लामग मसर्ाररस 
मनिलु्क   

२७ 
आतथिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न 

भएको तसफाररस 
 १२ ङ (३२) 

 
आमथवक अवस्था किजोर भएको मसर्ाररस 

(स्वास््योपिार प्रयोजन) 
मनिलु्क   

 
आमथवक अवस्था किजोर भएको मसर्ाररस 

(अन्य प्रयोजन) 
३००   

 आमथवक अवस्था सम्पन्न भएको मसर्ाररस २०००   

२८ धारा तवदु्यि जडान तसफाररस  १२ ङ (३४) 

 धारा जिान सम्बमन्ध मसर्ाररस १००   

 मवद्यतु जिान सम्बमन्ध मसर्ाररस    

 (क) सािान्य (घर तथा साववजमनक प्रयोजन) १००   

 (ख) व्यवसायीक घरेलु उद्योग ५००   

 (ग) ठूला उद्योग १०००   

 टेमलर्ोन जिान सम्बमन्ध मसर्ाररस ५००   

 
मवपन्न िमलत र लोपोन्िखु जातीको लामग 

धारा मवजलुी जिान मसर्ाररस 
मनिलु्क   

२९ अन्र्य तसफाररस  १२ ङ (३५) 

 
उपभोक्ता समिमतको खाता खोल्िाको 

प्रिामणत मसर्ाररस िस्तुर 
मनिलु्क   

 
संघ संस्था, उपभोक्ता समिमतको खाताबन्ि 

मसर्ाररस िस्तुर 
३००   

 ग सस िताव मसर्ाररस  ३००   

 िाररमत्रक प्रिाणपत्रको मसर्ाररस ३००   

 नरबढी तथा छुट जग्गा िताव मसर्ाररस २०००   

 
िारमकल्ला प्रिामणत तथा मसर्ाररस प्रती 

मकत्ता 
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि ( * ) 

 
(क) िोटर बाटोले छुने (बाटोको लगत कट्टा 

समहत मसर्ाररस ले्ने) 
३००   

 (ख) िोटर बाटोले नछुने १५०   

 बाटो प्रिामणत मसर्ाररस ५००   

 उद्यि व्यवसाय सञ्िालन िताव मसर्ाररस ५००   

 
उद्यि व्यवसाय सञ्िालन िताव मसर्ाररस 

(िमहला उद्यिीको लामग) 
३००   

 व िमेिक रोजगारको मसर्ाररस ३००   

 स्वििेी पेन्सन पट्टाको मसर्ाररस ३००   

 मवििेी पेन्सन पट्टाको मसर्ाररस ३००   

 अंमियार प्रिामणत मसर्ाररस िस्तुर ३००   

 
मतरोवारी मभत्रको रुख काट्ने मसर्ाररस िस्तुर 

प्रती मसर्ाररस 
३०० 

३३" भन्िा 

घटीको नपाइने 

 
बसाइ सरी जाैँिा सािान ल जाने मसर्ाररस 

िस्तुर 
३००   

 व्यवसाय बन्िको मसर्ाररस ३००   

 ख) अन्य मसर्ाररस    

  अ) व्यमक्तगत    

  आ) संस्थागत    

(*)  = स्थानीय सरकार संचालन ऐनको वडा कायाालयको काम कर्ाव्य अधिकार उल्लेधिर् दफा नं. 

(च) नगर कार्यिपातिकाको कार्याििर्यबाट हुने तसफाररसमा देहार्य बमोतजम तसफाररस दस्िुर असुि 

गररनेछ । 

क्र.

सां. 
तववरि दर रु. कैतफर्यि 

१ पेिोल पम्प इजाजत पत्र मसर्ाररस िस्तुर ६०००   

२ मतरोवारी मभत्रको ३३" भन्िा बढी व्यासको गोलाइ 

भएको रुख काट्ने मसर्ाररस िस्तुर (प्रती रुख ) 
५० 

विाबाट मलनका लामग 

मसर्ाररस गररएको । 

३  प्रिमलत कानूनले मनिेध गरेको बाहके जमिवटुीहरू 

वनबाट संकलन गनव िाहनेले सम्बमन्धत मनकायबाट 

अनुिमत मलनका लामग मसर्ाररस 

वन मनयिावली, 

२०५१ को अनुसिूी 
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क्र.

सां. 
तववरि दर रु. कैतफर्यि 

३ िा उल्लेमखत 

िररेट बिोमजि 

४ साििुामयक वनबाट सिहु बामहर मवक्री ह ने काठको 

हकिा  
 

  

  क) साल जात ५० प्रमत क्यू मर्ट 

  ख) अन्य जातको हकिा  १० प्रमत क्यू मर्ट 

  ग) िाउराहरू (एक िट्टा=२० मर्ट x ५ मर्ट x ५ मर्ट) ५००  प्रमत िट्टा 

(छ) नािा प्मातिि वापि देहार्य बमोतजम दस्िुर असुि गररनेछ । 

क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 

१ नािा प्मातिि   १२ ङ (१),(२१) र (२२) 

  नाता प्रिामणत ३००   

  ितृकसैँगको नाता प्रिामणत ३००   

  नाता प्रिामणत अङ्गे्रजीिा ५००   

(ज) न्र्यातर्यक दस्िुर  

क्र.सां. तववरि इकाई दर रु. कैतफर्यि 

१ मनवेिन िस्तुर 

क) विास्तरीय िेलमिलाप समिमत 

ख) नगर िेलमिलाप समिमत 

प्रमत मनवेिन १०० 

२०० 

  

२ प्रमतमलपी िस्तुर प्रमत पाना १०   

३ मलर्ा िस्तुर प्रमत पाना ५   

४ मटकट िस्तुर बापतको रकि प्रमत मटकट १०   

५ प्रमतउत्तर पत्र िस्तुर प्रमत पाना ५   

६ वकालतनािा प्रमत पाना ५   

७ र् सला प्रमतमलपी प्रमत पाना १०   

८ पाैँिलाख सम्िको लेनिेन तथा ब ना बट्टाको विाबाट प्रिामणत िस्तुर ५००.००  

९ ििलाख सम्िको लेनिेन तथा ब ना बट्टाको विाबाट प्रिामणत िस्तुर १०००.००  

१० लेनिने तथा ब ना बट्टाको विाबाट प्रिामणत िस्तुर (ििलाख भन्िा 

बढी जमतसकु  भएपमन) 

१२००.००  
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११ नगि लेनिनेको िेलमिलाप समिमतले मिलापत्र गराएकोिा रु. 

५०००००.०० सम्ि 

५००.००  

१२ नगि लेनिनेको िेलमिलाप समिमतले मिलापत्र गराएकोिा रु. 

५०००००. ०० भन्िा िामथ  

१०००.००  

िामथ उल्लेमखत बाहके न्यामयक समिमतले मनधावरण गरे बिोमजिको सेवािुल्क तथा िस्तुर लाग्नेछ। 

(झ) परीक्षा िस्तुर किविारर  

क्र स तववरि दर कैतफर्यि 

१ पिपमुतवका लामग पररक्षा िस्तुर तथा र्ारि िलु्क   

 क. अमधकृत स्तर वा सो सरह रु. १०००.००  

 ख. सहायक स्तर पाैँिौ स्तर वा सो सरह रु. ७००.००  

 ग. सहायक स्तर िौथो स्तर वा सो सरह रु. ५००.००  

 घ. श्रेमण मवमहन रु. ३००.००  

  ङ. र्ारि िस्तुर रु. ५०.००   

 

 

 

(ट) परीक्षा दस्िुर तशक्षक 

क्र स तववरि दर कैतफर्यि 

१ पिपमुतवका लामग परीक्षा िस्तुर तथा र्ारि िलु्क 

 क. अधारभतु तह प्रा मव तमृतय) श्रेणी वा सो सरह रु. ५००.००  

 ख. अधारभतु तह मन िा तमृतय) श्रेणी वा सो सरह रु. ७००.००  

 ग. िाध्यमिक तह तमृतय श्रेमण वा सो सरह  रु. १०००.००  

 घ. िाध्यमिक तह ११-१२ कक्षा वा सो सरह  रु. १२००.००  

 ङ. र्ारि िस्तुर  रु. ५०.००  

 

 (ठ) परीक्षा दस्िुर िथा नतिजा पुनर्योग 

क्र स तववरि दर कैतफर्यि 

१      सस्थागत मवद्यालयका लामग परीक्षा िस्तुर प्रमत मवद्याथी रु. ४५०/०० कक्षा ८ 

२  नमतजा पनुयोग िलु्कका लामग रु. ३००/०० कक्षा ८ 
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(ड) नक्सापास िथा घर अतभिेखीकरि दस्िुर (प्ति वगि तफट) िथा (रेखाङ्कन Layout स्थिगि 

सरजतमन मचुल्का) 

क्र.स घरको तकतसम 

नक्सा पासका िथा अतभिेतखकरि िातग 

प्ति वगि तफट 
 

नक्शापास  अतभिेतखकरि  कैतफर्यि  

१ बाैँसको बारबेर गरी िाटोको मलउन गरेको 

\ नगरेको र प्लामस्टक/ खर/ ककव टपाताको 

छानो भएको  

०.३५ 

१.००  

२ इैँटा/ढुङ्गा - िाटोको जोिाइ - बाैँस/काठ/ 

मसिेन्टले बारबेर गरी 

प्लामस्टक/खर/ककव ट पाताको छाना 

लगाएको  

३ 

९  

३ काठको घर ककव टपाताको छाना भएको  ४ १२  

४ स्टील फे्रि स्टक्िर, जस्तापाताको छाना 

तथा वेरा भएको 
५ 

१५  

५ ककव टपाताको छानो भएको इैँटा, ढुङ्गा 

मसिेन्टको जोिाई भएको 
५ 

१५  

६ आर मस.मस. मसिेन्ट प्लास्टर भएको ककव ट 

पाता वा ढलान छानो भएको  

८ २४ व्यवसामयक 

भवन  ७ आर मस.मस. मसिेन्ट प्लास्टर भएको ककव ट 

पाता वा ढलान छानो भएको 
६ 

१८ 

आवसीय 

भवन  

८ कम्पाउण्ि वाल २० 
 प्रमतरमनङ्ग मर्ट 

९ नक्िा नािसारी तीन पसु्ता मभत्र ५००.०० 
 

 

१० नक्िा नमवकरण म्याि थप ५००.०० 
 

 

११ घरनक्िाको प्रिाणपत्र प्रमतमलमप ५००.०० 
 

 

१२ अस्थाई स्वीकृमत प्रिाण पत्र ५००.०० 
 

 

१३ जग्गा प्लमटङ्ग स्वीकृती िलु्क १००० 
 

प्रमत रोपनी 
 

बुँदा नां. ३, ५ मा २५ % छुट (स्थानीर्य सामाग्रीको प्र्योग भएकोिाई)  तदईनेछ िथा 

अन्डर ग्राउण्ड पातकि ङ्ग गरर वा जतमनको बनौट अनुसार जतमन नतवगारी जतमनकै 

आकारमा घर तनमािि भएमा त्र्यस्िा घर तनमाििको नक्शा पासमा िाग्ने दस्िुरमा २५ 

प्तिशि छुट गररने । 
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ढ . रेखाङ्कन Layout स्थिगि सरजतमन मुचुल्का 

क्र.स  मववरण  िर क मर्यत  

१ रेखाङ्कन Layout  ३००.०० नक्सा पासिा 

२ स्थलगत सरजमिन ििलु्का  ५००.०० नक्सा पासिा 

३ रेखाङ्कन Layout ३००.०० अमभलेमखकरणिा  

४ स्थलगत सरजमिन ििलु्का ५००.०० अमभलेमखकरणिा 

नक्सा पास प्मािपत्र जारी गदाि िाग्ने दस्िुर 

• १००० वगवमर्ट सम्िको घरको    – रु. १०००/- 

• १००१ िमेख २५०० वगवमर्टसम्िको घरको  – रु. २०००/- 

• २५०० वगवमर्ट भन्िा िामथको घरको                 – रु. ३०००/- 

(ण) नक्सा नािसारी िस्तुर तीन (पसु्ता बाहके )  

क्र.स घरको तकतसम दर रु. कैतफर्यि 

१ बाैँसको बारबेर गरी िाटोको मलउन गरेको \ नगरेको र प्लामस्टक/ खर/ 

ककव टपाताको छानो भएको 

३००  

२ इैँटा/ढुङ्गा - िाटोको जोिाइ - बाैँस/काठ/ मसिेन्टले बारबेर गरी 

प्लामस्टक/खर/ककव ट पाताको छाना लगाएको 

३५०  

३ काठको घर ककव टपाताको छाना भएको ४००  

४ स्टीलफे्रि स्टक्िर, जस्तापाताको छाना तथा वेरा भएको १०००  

५ ककव टपाताकोछानो भएको इैँटा, ढुङ्गा मसिेन्टकोजोिाईभएको ५५०  

६ आर.मस.मस. मसिेन्ट प्लास्टर भएको ककव ट पाता वा ढलान छानो भएको   
 

२००० वगवमर्ट भन्िा कि ६००  

 २००० िमेख ४००० वगवमर्ट सम्ि १०००  

 ४००० वगवमर्ट भन्िा बढी २०००  

१) नगरपामलकाको स्वीकृमत नमलई मनिावण भएका घर तथा संरिना िापिण्ि मभत्र रहकेो अवस्थािा २०७९ 

िंसीर िसान्त मभत्र अमभलेमखकरण गराएिा उल्लेमखत िरिा २५ प्रमतित  छुटगरी िामथ उल्लेमखत 

िरिा अमभलेखीकरण िस्तुर मलई नक्सा पासको प्रमक्रया अगामि बढाउन समकनेछ । 

२) बुैँिा नम्बर (१) बिोमजि नक्सापास गने प्रयोजनका लामग आवेिन िस्तुर रू २५०.०० र अन्यको हकिा 

रु.१०००.०० लाग्ने छ । 

३) अमभलेखीकरण गने प्रयोजनका लामग आवेिन िस्तुर रू १५०.०० लाग्ने छ । 

(त) अमिन सेवा िलु्क 

व्यापाररक तथा आवासीय क्षेत्रिा 
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१ रोपनीसम्ि रु. २०००/- 

१ िमेख ५ रोपनीसम्ि रु. २५००/- 

५ िमेख २० रोपनीसम्ि रु. ३०००/- 

२० रोपनीिमेख िामथ जमतसकु  भएपमन रु. ३५००/- 

कृमि तथा अन्य क्षेत्रिा 

१० रोपनीसम्ि रु २०००/- 

१० रोपनीिमेख २५ रोपनी सम्ि रु. २०००/- िा प्रमत रोपनी रु. १०० का िरले थप 

िलु्क 

२५ रोपनीिमेख िामथ जमतसकु  भएपमन रु. ३५००/- 

(थ) ग र सरकारी संस्था/सिूह/सहकारी संस्थाको िताव तथा नवीकरण िस्तुर 

क्र.

स 
तववरि दर रु. 

कैतफर्य

ि 

१ ग र सरकारी संस्थाको िताव १५००   

२ ग र सरकारी संस्थाको नमवकरण     

  क) आमथवक विवको आमर्श्न िसान्त सम्िका लामग १०००   

  ख) कामतवक िमहनािमेख सोमह आ.व.को अन्त्य सम्ि थप 

िलु्क 

३०० 

  

  ग) आमथवक विव सिाप्त भएपमछ प्रत्येक आ.व.को थप िलु्क ५००   

३ ग र सरकारी संस्थाको मवधान संसोधन मसर्ाररस िलु्क १०००   

४ सिहू िताव इजाजत पत्र िस्तुर १००० 
 

५ सिहूको नवीकरण   

 क) आमथवक विवको आमर्श्न िसान्त सम्िका लामग ५००  

 ख) कामतवक िमहनािमेख सोमह आ.व.को र्ाल्गणु 

िसान्तसम्ि थप िलु्क 

नवीकरण िलु्कको 

२५%  

 ग) ि त्रिमेख सोमह आ.व. को अन्त्यसम्ि नवीकरण िलु्कको 

५०%  

 घ) आमथवक विव सिाप्त भएपमछ िईु विवसम्ि प्रत्येक आ.व.को 

थप िलु्क 

१००% जररवाना 

 

६ सहकारी संस्थाको िताव/नवीकरण   

 क) िताव िलु्क २५००  

 ख) नवीकरण (वामिवक) १५००  
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(ि) "घ" वगवको मनिावण व्यवसायी इजाजत पत्रको िताव तथा नवीकरण िलु्क 

क्र.स तववरि दर रु. 
कैतफर्य

ि 

 १ "घ" वगव ितावको इजाजत पत्र िस्तुर २०००   

 २ "घ" वगव नयाैँ ितावको इजाजत पत्र स्थानीय मवकास िस्तुर ४०००   

 ३ "घ" वगव इजाजत पत्रको प्रिामणत प्रमतमलपी िस्तुर १०००   

 ४ "घ" वगव इजाजत पत्र िालु आ.व. को आमर्श्न िसान्तसम्िको नमवकरण बापत १५००   

 ५ "घ वगव इजाजत पत्रको कामतवक िमहनािमेख ि त्र िमहना सम्िको लामग 

नवीकरण बापत थप िस्तुर 

२५०० 

  

 ६ "घ" वगवको मनिावण व्यवसाय इजाजत पत्र     

  क) नािसारी बापत २५००   

  ख) इजाजत पत्रको नाि पररवतवन बापत १५००   

  ग) ठाउैँसारी बापत २५००   

(ध) एर्.एि. रेमियो सञ्िालन िस्तुर 

क्र.स तववरि दर रु. 
कैतफर्य

ि 

१ एर्एि रेमियो सञ्िालनका लामग मफ्रक्वेन्सी उपलब्ध गराउने मसर्ाररसिा 

मसर्ाररस िस्तुर 

५०० 

 
२ एर्एि रेमियो सञ्िालनको इजाजतपत्र िस्तुर  ५००० 

 
३ एर्एि रेमियो सञ्िालनको इजाजतपत्र नवीकरण िस्तुर ३०००  

४ इजाजतपत्रको प्रिामणत प्रमतमलपी िस्तुर मवद्यिान संघीय 

कानूनलाई 

आधार िानी 

नगरपामलकाबा

ट िस्तुर 

मनधावरण भए 

बिोमजि 

 

५ रेमियो उपकरण (एर्एि िान्समिटर, एलमटएल मलंक र मबमबमस ररमसभर) 

को लाइसेन्स बापतको िस्तुर  

६ रेमियो उपकरण (एर्एि िान्समिटर, एलमटएल मलंक र मबमबमस ररमसभर) 

को लाइसेन्स नवीकरण बापतको िस्तुर  

(न) िुङ्गा िताव तथा नवीकरण िस्तुर         

क्र.स तववरि दर रु. कैतफर्यि 

 १ िुङ्गा िलाउने अनुिमत पत्र िताव िलु्क (एक स्थानको)  १०००   

 २ िुङ्गा िलाउने अनुिमत पत्र नवीकरण िलु्क वामिवक (आमर्श्न सम्ि) ८००   

 ३ िुङ्गा िलाउने अनुिमत पत्र नमवकरण िलु्क (आमर्श्न पमछ) १०००   
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 (प) सिूीकृत िस्तुर 

क्र.स तववरि दर रु. कैतफर्यि 

१ नगरक्षेत्र मभत्र मनिावण कायवका लामग सञ्िालन गररने बाहन तथा िेमसन 

औजारहरूको सिूीकृत िस्तुर (नगरपामलकािा िताव भएका) 

 एक्साभेटर/लोिर 

 कम्प्रेिर/िक/मिपर 

 

 

१५०० 

१०००   

 २ नगरक्षेत्र मभत्र मनिावण कायवका लामग सञ्िालन गररने बाहन तथा िेमसन 

औजारहरूको सिूीकृत िस्तुर (नगरपामलकािा िताव नभएका) 

 एक्साभेटर/लोिर 

 कम्प्रेिर/िक/मिपर 

 

 

३००० 

२००० 

 

३ िताववाला लेखापरीक्षक समूिकृत ह ने प्रयोजनका लामग मनवेिन िताव िलु्क ५००   

४ मनिावण व्यवसाय सिूीकृत िलु्क  १००० 
 

५ अन्य व्यवसाय (बस्तु वा सािान आपूतीकताव) सिूीकृत िलु्क  ५०० 
 

६ अन्य व्यवसाय (सेवा तथा पराििव सम्बन्धी) सिूीकृत िलु्क ५०० 
 

(र्) अन्य सेवा िलु्क: 

क्र.स तववरि दर रु. कैतफर्यि 

१ नगर िररेटको प्रमतमलमप उतार िस्तुर ८००   

२ नगर पार्श्वमित्र प्रमत पसु्तक थान १०००   

३ मनमश्चत स्थानको कोि प्रिामणत िलु्क २००   

४  सिूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बिोमजि नगर 

कायवपामलकाले उपलब्ध गराउने सिूनाको हकिा िर्ा ८ 

बिोमजि िस्तुर लागतको आधारिा 

 

  
 

 क) प्रमत पषृ्ठ ५   
 

 ख) प्रमत मसिी १००   

५ नगर कायवपामलका वा नगर सभाले पाररत गरेको ऐन कानुन, 

कायवमवमध मवमनयि प्रमतपषृ्ठ 

५ 

  

६ स्थलगत सजवमिन ५०० प्रमतपटक 

७ मनवेिन िताव १० मटकट 

८ अनुसिूी - ७ प्रिामणत िस्तुर २००   

९ अनुसन्धान कायव 
 

  



96 

 

क्र.स तववरि दर रु. कैतफर्यि 
 

क. स्वििेी अनुसन्धानकताव (नगरपामलका मभत्रका 

बामसन्िा) 

५०० नगरपामलका मभत्रको मवद्याथी 

अनुसन्धानकताव भएिा रु 

२००० मिइने   ख. स्वििेी अनुसन्धानकताव (नगरपामलका बामहरका 

बामसन्िा) 

१५०० 

  ग. मवििेी अनुसन्धानकताव (साकव  िुलुकमभत्रका नागररक) १०० 

िलर 

जंगल मभत्र प्रवेि गनव 

नपाइने, वन किविारीसैँग 

सिन्वय गनुवपने   घ. मवििेी अनुसन्धानकताव (साकव  िलुुकभन्िा बामहरका 

नागररक) 

३०० 

िलर 

१० कारोबारिा रकि उठाइमिएको सेवा िुल्क  

(कारोबार रकिको आधारिा) 

कारोबार 

रकिको 

१५% 

  

कारोबार 

रकिको 

१२% 

  

११ मनवेिन िताव गिाव ह लाक मटकटको सट्टा मलइि  आएको रु १० 

नगि  मलइ आम्िानी बाैँमधने छ  

१० प्रमत मसर्ाररस प्रमत पटक 

रु 

१२ मवगतिमेख संकलन गररैँि  आएको ििकल सञ्िालन सेवा 

िलु्क  

३०।- प्रमत वामिवक एक पटक सम्पमत्त 

कर, भूिीकर तथा व्यवसाय िताव 

तथा नवीकरण िुल्क असुलीका 

सियिा असुल गररने  

१३ सक्सन सेवा िलु्क 
५०००/- नगर क्षेत्रमभत्र प्रमत मिप 

८०००/- नगर क्षेत्रबामहर प्रमत मिप 

१४ फोटोकतप शुल्क प्ति पेज  ५/-  

१५ मािपोि रतसद प्तितिपी १००/-  

१६ िोजर/स्काभेटर   प्रमत घण्टा  

  

  



97 

 

अनुसूची - ११ 

(िर्ा (११) सैँग सम्वमन्धत) 

पर्यिटन शुल्कको दर (आ.व. २०७८/७९) 

क) अन्िु भ्र्यूटावर िथा गुफापािाि भ्र्यू टावरको प्वेशमा िाग्ने पर्यिटन शुल्कको दर 

क्र.सां

. 
तववरि 

दर 

रु. 
कैतफर्यि 

१ पाकव , मपकमनक स्पट ५००   

२ दृष्यावलोकन अन्तु टावरको सेवा िलु्क ५०   

  क) १२ कक्षा सम्िका मवद्याथी तथा १८ विव िमुनका बालबामलका २०   

  ख) नेपाली नागररक ५०   

  ग) अन्य िलुुकका नागररक १००   

३  कन्र्याम टी टेतस्टङ एण्ड प्मोसन सेन्टर को टी सोरुम प्वेश 

शुल्क  

२० प्ति 

ब्र्यातक्त 

 

अनुसूची - १२ 

(िर्ा (१२) सैँग सम्वमन्धत) 

सवारी साधन पातकि ङ शुल्कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

क्र.सां सवारी साधनको तकतसम 
दर 

रु. 
कैतफर्यि 

१ हभेी इमक्वपिेण्ट (िोजर, लोिर, इस्काभेटर आमि) ४०  प्रमत घण्टा रु. 

  

  

  

  

२ मनजी तथा भािाका िक, ट्याक्टर ३० 

३ मनजी तथा भािाका बस, मपक अप, मिनी बस, ट्याक्सी, भ्यान आमि) २५ 

४ मनजी तथा भािाका कार, ट्याम्पो १५ 

५ िोटरसाइकल १० 

• नगरपामलकाले पामकव ङ स्थल मनधावरण गरेपमछ िात्र पामकव ङ िलु्क संकलन गररने छ । 

• नगरपामलकाले पामकव ङ स्थल मनधावरण गरेपमछ ठेक्का वन्िोवस्त गने प्रयोजनका लामग न्यूनति अंक नगर 

कायवपामलकाले मनधावरण गरे बिोमजि ह नेछ । 
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अनुसूची - १३ 

(िर्ा (१३) सैँग सम्वमन्धत) 

बहाि तवटौरी शुल्कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

(क) साप्तातहक हाटबजार बाहेकका स्थानमा :  

क्र.सां. तववरि इकाइ दर रु. कैतफर्यि 

१  साववजमनक स्थलिा मनिावण गरेका टहराहरू प्रमत वगव मर्ट २५ िामसक 

२ 
साववजमनक स्थलिा व्यमक्तले मनिावण गरेका 

घरहरु कन्याि क्षेत्र  
प्रमत वगव मर्ट १० १ तलाको (वामिवक) 

३ 
साववजमनक स्थलिा व्यमक्तले मनिावण गरेका 

घरहरू कन्याि क्षेत्र  
प्रमत वगव मर्ट १५ २ तलाको (वामिवक) 

४ 
साववजमनक स्थलिा व्यमक्तले मनिावण गरेका 

घरहरू कन्याि क्षेत्र बाहेक  
प्रमत वगव मर्ट ५ १ तलाको (वामिवक) 

५ 
साववजमनक स्थलिा व्यमक्तले मनिावण गरेका 

घरहरू कन्याि क्षेत्र बाहेक  
प्रमत वगव मर्ट ७ २ तलाको (वामिवक) 

(ख) अब्यवमस्थत बसोबास गरेका नागररकले उपभोग गरेको जग्गािा लगाईने बहाल मवटौरी करको िर  

ब्यापाररक क्षेत्र आवामसय क्षेत्र कृमि क्षेत्र अन्य क्षेत्र 

क्षेत्रर्ल िर प्रमतविव  क्षेत्रर्ल िर प्रमतविव  क्षेत्रर्ल िर प्रमतविव  क्षेत्रर्ल िर प्रमतविव  

प्रमत आना रु १००.०० प्रमत आना रु ७५.०० प्रमत रोपनी रु २५.०० प्रमत रोपनी रु २०.०० 

(ग) साप्तातहक हाटबजारका िातग : 

(साप्तामहक रुपिा लाग्ने हाटबजार - िामन्तबजार, सिालबुङ, पिुपमतनगर, गोखे, कटुसे (लक्ष्िीपरु), 

मर्क्कल, मतनघरे, हकव टेको लामग िात्र) 

क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 

१ कपडा दोकान     

क) ठूला िोकान ८०   

ख) िझौला िोकान ६०   

ग) साना िोकान ४०   

२ मसिा तकराना पसि     

क) ठूला ८०   

ख) िझौला ६०   

ग) साना ५०   

३ कस्मेतटक पसि ५०   
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 

४ सब्जी पसि     

क) ठूला ६०   

ख) िझौला ४०   

ग) साना ३०   

५ इिेक्रोतनक पसि      

क) ठूला ६०   

ख) साना ३०   

६ चना चटपटे पसि ४०   

७ तचर्या पसि/नास्िा पसि     

क) ठूला ६०   

ख) साना २०   

८ प्िातस्टक सामग्री खेिौना पसि     

क) प्लामस्टक सािग्री ५०   

९ वधशािा     

क) व्यवमस्थत वधिाला ३५०   

ख) अन्य वधिाला २००   

१० डोको, मान्रो, डोरी र नाम्िो पसि     

क) ठूलो ४०   

ख) सानो ३०   

११ बरफ, ररर्यि पसि     

क बरर् तथा ररयल ५०   

१२ फिामको औजार सामग्री पसि     

क र्लािको सािग्री ३०   

१३ सूिीजन्र्य वस्िु पसि     

क सतूीजन्य बस्तु ८०   

ख ििाव ५०   

१४ गाडीमा सामान बेच्ने पसि     

क मकराना सािान १००   

ख िाछा १५०   

ग अन्य १००   
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क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 

१५ जुत्ता/ चप्पि अतद पसि     

क जुत्ता/ चप्पि ८०   

१६ जुत्ता/ चप्पि ममिि कार्यि     

क जतु्ता/िप्पल ििवत (िोिी) ३०   

१७ पान पसि दर     

क पान पसल ३०   

१८ छािा िाइट कुकर चुल्हो आतद ममिि कार्यि     

क छाता लाइट कुकर िलु्हो आमि ३०   

१९ चटक देखाउने     

क) िटक िस्तुर ५०   

२० ग्रह औठी तबक्री पसि     

क औठी पसल ५०   

२१ पूजा सामग्री पसि     

क) पजूा सािग्री ३०   

२२ माटाका सामग्री पसि     

क) िाटाका सािग्री िस्तुर ६०   

२३ भाडाँकुडाँका सामग्री पसि     

क) भािाैँकुिाैँका सािग्री  ६०   

२४ पशु/पांछी/घोडा     

क) पि/ुपंछी/घोिा प्रमतगोटा २०/२५/१००   

ख) बंगरु प्रतीगोटा  ४०   

२५ जतडबुतट पसि     

क) जमिबुमट पसल ३०   

२६ फिफूि पसि      

क) ठूला १००   

ख) अन्य ३०   

२७ 

मातनसिे बोकेर डुिाएर बेच्ने वस्िुहरू 

प्तिव्र्यतक्त  ३०   

२८ अन्र्य ३०   

 



101 

 

अनुसूची - १४ 

(िर्ा (१४) सैँग सम्वमन्धत) 

अखेटोपहारमा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

तस.नां. सामानको नाम इकाई दर रु. कैतफर्यि 

१ हाि प्रमत के.जी. १.२५   

२ मसङ प्रमत के.जी. २.२५   

३ खरु प्रमत के.जी. २.२५   

४ छाला ठूलो प्रमत गोटा ३५.००   

५ छाला सानो प्रमत गोटा २०.००   

६ पंक्षीहरूको प्वाैँख प्रमत के.जी. ०.१५   

७ सुैँगरुको जगर उनिा सिावेि 

गररएको 

प्रमत के.जी. ०.२५ 
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अनुसूची - १५ 

(िर्ा (१५) सैँग सम्वमन्धत) 

पूवािधार उपर्योग सेवाशुल्कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

(क) अन्िु पोखरीमा डुांगा सर्यर गदाि िाग्ने पूवािधार शुल्कको दर  

क्र.सां. तववरि दर रु. कैतफर्यि 

१ िंुगा सेयर िलु्क ५०  प्रमत िक्र 

 

 (ख) सरकारी सम्पतत्तको बहािको दर (भाडा आतद) 

क्र.

सां 

तववरि इकाइ दर रु. कैतफर्यि 

१ पिपुमतनगर बजारिा रहकेो 

नगरपामलकाको स्वािीत्विा रहेको 

सटरको घरभािा 

वामिवक १००००० 
 

२ न.पा. कायावलय हल िामथल्लो 

तला 

प्रमतमिन २५००   

३ न.पा. कायावलय हल भुैँइतला प्रमतमिन १५००   

४ १ नं विा कायावलयको हल ि मनक ३००   

५ ३ नं विा कायावलयको हल ि मनक ५००   

६ ७ नं विा कायावलयको हल प्रमतमिन १०००   

७ ७ नं विा कायावलयले संघ 

संस्थाको कायावलयको लामग कोठ 

भािा लगाउैँिा 

प्रमत िमहना १०००/२५०० प्रमत कोठा 

(सानो/ठूलो) 

८ ११ नं विा कायावलयको हल  ि मनक ५००   

९ १४ नं विा कायावलयको हल ि मनक ३००/००   

१0 ६ नां वडा कार्याििर्यको हि दैतनक १०००/०० 
 

११ ८ नां वडा कार्याििर्यको हि दैतनक १०००/०० 
 

१२ १२ नां वडा कार्याििर्यको हि दैतनक १०००/०० 
 

१३ १३ नां वडा कार्याििर्यको हि दैतनक १०००/०० 
 

१४ ९  नां वडा कार्याििर्यको हि दैतनक १०००/०० 
 

१५ प्रिासमनक भवनको सभा हल प्रमतमिन १००००/०० 
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१६ साउण्ि मसस्टि साधारण प्रमतमिन ६००/०० 
 

१७ जेनेरेटर िलु्क प्रमतमिन १०००/०० 
 

१८ प्रोजेक्टर प्रमतमिन ६००/००   

१९ बुर्द्पाकव को सटर बामिवक प्रमत 

सटर 

१०००/०० 
 

२० मर्क्कल पानी महमट सटर बामिवक प्रमत 

सटर 

३०००/०० 
 

 
 मिपर 

  

  

प्रमत घण्टा ५५०/०० इन्धन र 

िालकको खाना 

खाजा खिव 

बाहके 

ि मनक ६०००/०० 

िामसक १६५०००/०० 

२१ तिनघरे बजार बधशािा सटर मातसक १५००  

२२ कृतिजन्र्य उपज सांकिन केन्र 

वडा नां .९ 

मातसक २००० प्ति कोठा  

२३ कन्र्याम टी टेतस्टङ एण्ड प्मोसन सेन्टर को भवनमा  

 क.होटि कोठा प्तितदन २५००  

 ख.सोरुम प्ति मतहना ५०००  

 ग.हि भाडा  प्तितदन १०००  

 घ.रेषु्टरेन्ट रुम  नगरकार्यिपातिकाको तनििर्य अनसुार  

 ङ स्टोर रुम  नगरकार्यिपातिकाको तनििर्य अनसुार 

२४ डोजर  नगरकार्यिपातिकाको तनििर्य अनसुार 

२५ नगरसभाको हिबाट प्िक्ष 

प्सारि  

प्ति तदन १००००/०० 

२६ एि ई डी तस्कन प्ति वगि फुट  बातििक २००/०० 

 

अनुसूची - १६ 

(िर्ा (१६) सैँग सम्वमन्धत) 

प्ाकृतिक श्रोि सांकिन िथा तवक्री शुल्क (आ.व. २०७९/०८०) 

प्राकृमतक श्रोत तथा मवक्री िलु्कको िर प्रििे सरकारको आमथवक ऐन, २०७८ को अनुसूिी - ५ बिोमजि 

ह नेछ । 
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अनुसूची - १७ 

(िर्ा १८ सैँग सम्वमन्धत) 

 कृतिजन्र्य वस्िुको व्र्यावसातर्यक कारोबारमा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७९/०८०) 

१. तयारी मियाको व्यावसामयक कारोबारिा :- कारोबार भएको पररिाणिा प्रमत केजी रु. १/ ५० 

२. अन्य कृमिजन्य उपजको कारोबारिा:- कृमिजन्य वस्तुको व्यावसामयक कारोबार गने व्यमक्त, सिूह वा 

व्यवसायीसैँगको नगर कायवपामलकाले मनधावरण गरेको तपमिल बिोमजि को रकि 

 

क्र स मववरण रकि  क मर्यत 

१ मघउ रु. १.५०  प्रमत केजी 

२ छुपी रु. १.५०  प्रमत केजी 

३ लमलपप रु. १.५०  प्रमत केजी 

४ मिज रु. १.५०  प्रमत केजी 

५ खवुा रु. १.५०  प्रमत केजी 

६ अिवुा रु. १०.००  प्रमत िन 

७ अल ैँिी रु. ५.००  प्रमत केजी 

८ कुिो रु. ३०.००  प्रमत िन 

९ आलु रु. १०. ००  प्रमत िन 

१० अन्य तरकारी रु. ५०० पािसय  प्रमत िाझिह / िक 

११ अन्य तरकारी रु. २०० िइुसय  प्रमत मपकप 

१२ अन्य तरकारी रु. ३०० तीन सय  प्रमत ट्याक्टर 

१३  िह रु ५.००  प्रमत के.जी. 

१४ तयारी मिया अनुसिूी १७ (क) उल्लेमखत िरिा   
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अनुसूची – १७ क 

(िर्ा १८ को उपिर्ा (२) सैँग सम्वमन्धत) 

३. कारोबार पररमािका आधारमा िर्यारी तचर्या (Made tea) उद्योगिाई िगाईने  कर  

क्र 

स 

तववरि वातििक दर(रु. ) 

१ ५,००० के.जी.सम्म उत्पादन गने उद्योगिाई  ७,५००।०० 

२ ५,००० के.जी. भन्दा बढी १०,००० के.जी. सम्म उत्पादन गने 

उद्योगिाई 

१५,०००।०० 

३ १०,००० के.जी. भन्दा बढी १५,००० के.जी. सम्म उत्पादन 

गने उद्योगिाई 

२२,५००।०० 

४ १५,००० के.जी. भन्दा बढी २०,००० के.जी. सम्म उत्पादन 

गने उद्योगिाई 

३०,०००।०० 

५ २०,००० के.जी. भन्दा बढी २५,००० के.जी. सम्म उत्पादन 

गने उद्योगिाई 

३७,५००।०० 

६ २५,००० के.जी. भन्दा बढी ३०,००० के.जी. सम्म उत्पादन 

गने उद्योगिाई 

४५,०००।०० 

७ ३०,००० के.जी. भन्दा बढी ३५,००० के.जी. सम्म उत्पादन 

गने उद्योगिाई 

५१,५००।०० 

८ ३५,००० के.जी. भन्दा बढी ४०,००० के.जी. सम्म उत्पादन 

गने उद्योगिाई 

६०,०००।०० 

९ ४०,००० के.जी. भन्दा मातथ उत्पादन गने उद्योगिाई रु. ६०,०००।०० को 

अतिररक्त प्ति केजी रु 

१।५० िे हुने थप रकम 

समेि 
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अनुसूतच १८ 

दफा २१ सँग सम्बतन्धि  

 

*** 

 

  

क्र 

स  

मववरण छुटका लामग मसर्ाररस िर 

१ िालपोत तथा 

भमूिकर 

असलूीिा  

िंमसर िसान्त सम्ििा बुझाएिा गत मवगत िमेखको बक्यौतािा लाग्ने 

जररवानािा ५० प्रमतित  

िंमसर िसान्तभन्िा पमछ बुझाएिा गत मवगत िमेखको बक्यौतािा लाग्ने 

जररवानािा २५ प्रमतित 

२ ब्यवसाय 

नवीकरणिा 

गत मवगत िमेखको बक्यौता रहकेो अवस्थािा  आमर्श्न िसान्त सम्ििा 

नवीकरण गराए जररवाना नमलने । 

३ िगु्धजन्य 

पिाथवको 

उत्पािनगने 

ब्यावसायहरुलाई 

१. मघउ२. 

छुमपव३. लमलपप 

४.खवुा  

५. मिज  

क .िंमसर िसान्तभन्िा पमछ बुझाएिा गत मवगत िमेखको बक्यौतािा लाग्ने 

जररवानािा ५०  प्रमतित 

 

ख.िंमसर िसान्त सम्ििा बुझाएिा गत मवगत िमेखको बक्यौतािा लाग्ने 

जररवानािा २५ प्रमतित 
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आतथिक विि २०७९/८० को सेवा र कार्यिका िातग सूर्योदर्य नगरपातिकाको सतञ्चि कोिबाट 

केही रकम खचि गने र तवतनर्योजन गने सम्बन्धमा व्र्यवस्था गनि बनेको ऐन 

नगरसभाबाट स्वीकृत मिमत: २०७९।०३।१२ 

प्स्िावना: 

आमथवक विव २०७९/८० को सेवा र कायवहरूका लामग सयूोिय नगरपामलका, इलािको समञ्ित कोिबाट 

केही रकि खिव गने अमधकार मिन र सो रकि मवमनयोजन गनव वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संमवधानको 

धारा २२९ को उपधारा (२) बिोमजि  सयूोिय नगरपामलका, इलािको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सांतक्षप्त नाम र प्ारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “सूयोिय नगरपामलकाको मवमनयोजन ऐन, २०७९”  रहकेो 

छ । 

(२) यो ऐन मिमत २०७९ साल श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ ह नेछ । 

२. आतथिक विि २०७९/८० को  तनतमत्त सतञ्चि कोिबाट रकम खचि गने अतधकार : आमथवक विव 

२०७९/८० िा नगर कायवपामलका, विा समिमत, मवियगत िाखाले गने सेवा र कायवहरूका मनमित्त 

अनुसिूी -१ िा उमल्लमखत बजेट उपिीिवकहरूको रकि  १,३५,७९,९७,००० (अक्षेरुपी रुप याैँ एक 

अबव प तीस करोि उनासी लाख सन्तानब्बे हजार िात्र | ) िा नबढाई मनमिवष्ट गररए बिोमजि समञ्ित 

कोिबाट खिव गनव समकनेछ । 

३.  तवतनर्योजन : (१) यस ऐनद्वारा समञ्ित कोिबाट खिव गनव अमधकार मिइएको रकि  आमथवक विव 

२०७९/८० को मनमित्त सूयोिय नगरपामलका, इलािको नगर कायवपामलका, विा समिमत र मवियगत 

िाखाले गन ेसमञ्ित कोि व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) िा प्रमवष्ट भए बिोमजिका सेवा र कायवहरूको 

मनमित्त मवमनयोजन गररनेछ । 

(२) उपिर्ा (१) बिोमजि सेवा र कायवका मनमित्त मवमनयोजन गरेको रकििध्ये कुन  खिव िीिवकिा बित 

ह ने र कुन  खिव िीिवकिा अपगु ह ने भएिा नगर कायवपामलकाले बित ह ने खिव िीिवकबाट अपगु 

ह ने खिव िीिवकिा रकि सानव सक्नेछ ।  

(३) उपिर्ा (२) बिोमजि रकि सािाव अपगु ह ने िीिवकिा मवमनयोजन भएको रकिको पच्िीस 

प्रमतितिा नबढ्ने गरी कुन  एक वा एकभन्िा बढी खिव िीिवकबाट अको एक वा एकभन्िा बढी 

खिव िीिवकिा रकि सानव तथा मनकासा र खिव जनाउन र िालु तथा पुैँजीगत खिव र मवत्तीय 

व्यवस्थाको खिव व्यहोनव एक श्रोतबाट अको श्रोतिा रकि सानव समकनेछ । 

तर, 

(क) पुैँजीगत खिव िीिवकबाट िालु खिव िीिवकिा रकि सानव समकने छ न । 

(ख) िालु खिवबाट पुैँजीगत खिव गनव तथा पुैँजीगत खिव व्यहोनव एक िीिवकबाट अको िीिवकिा 

रकि सानव समकनेछ । 

(४) उपिर्ा (३) बिोमजि पच्िीस प्रमतितभन्िा बढी रकि कुन  एक िीिवकबाट अको िीिवकिा सानुवपने 

भएिा नगर सभाको स्वीकृमत मलनु पनेछ । 
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(५) उपिर्ा (३) र (४) िा जनुसुक  कुरा लेमखएको भएतापमन खिव िीिवक नं. २८९११ र ३१५११ िा 

मवमनयोजन भएको रकि जनु िीिवकिा मनकासा र खिव ह ने हो सोही िीिवकिा सानव तथा मनकासा 

गनव र खिव जनाउन बाधा पने छ न। 

(६) प्रिमलत कानूनिा जुनसकु  कुरा लेमखएको भएतापमन समञ्ित कोि व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) िा 

सिावेि भएको कायवक्रि कायावन्वयन गने प्रयोजनका लामग स्वीकृत कायवक्रि िामननेछ ।  

(७) समञ्ित कोि व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) िा सिावेि भएको कुन  खिव िीिवकिा एकिषु्ठ सिावेि 

भएको रकि खण्िीकरण गरी मवमभन्न कायवक्रििा खिव गनवका लामग नगर कायवपामलकाको 

स्वीकृमत मलनुपनेछ ।  

४.  अतख्िर्यारी: (१) यस ऐन बिोमजि मवमनयोजन भएको रकि खिव गनव यो ऐन स्वीकृत भएको मिमतले 

सात मिनमभत्र नगर प्रिखुले प्रिखु प्रिासकीय अमधकृतलाई रकि खिव गने अम्तयारी प्रिान गनुव 

पनेछ । 

(२) प्रिखु प्रिासकीय अमधकृतले उपिर्ा (१) बिोमजि अम्तयारी प्राप्त गरेको मिमतले पन्र मिनमभत्र 

मवियगत िाखा प्रिखु वा विा समिवलाई रकि खिव गने अम्तयारी प्रिान गनव सक्नेछ । 

(३) उपिर्ा (२) बिोमजि अम्तयारी प्रिान गनव मवियगत िाखा वा विा कायावलयिा कम्तीिा 

अमधकृत स्तरको किविारी र आमथवक प्रिासन सम्बन्धी किविारीको िरबन्िी रही पिपमूतव भएको 

ह नुपनेछ । 

५. कार्यितवतध िथा मापदण्ड बनाउन सक्ने:  (१) यस ऐनबिोमजि सयूोिय नगरपामलकाको कुन  

मनकायबाट कायावन्वयन ह ने गरी रकि मवमनयोजन भएको योजना वा कायवक्रि कायावन्वयन गनवका लामग 

नगर कायवपामलकाले कायवक्रि कायावन्वयन मनिमेिका स्वीकृत गरी लाग ूगनव सक्नेछ । 

(२) प्रिखु प्रिासकीय अमधकृतले आमथवक विव िुरु भएको पन्र मिनमभत्र उपिर्ा (१) बिोमजिको 

कायवक्रि कायावन्वयन मनिमेिकाको िस्यौिा तयार गरी स्वीकृमतका लामग नगर कायवपामलकािा पेि 

गनुव पनेछ । 

(३) उपिर्ा (२) बिोमजि िस्यौिा तयार गिाव मवियगत िाखा, विा कायावलय वा कायवक्रि कायावन्वयन 

गन ेमनकायसैँग पराििव मलन समकनेछ । 

(४) उपिर्ा (१) बिोमजिको मनिमेिका स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन गररनेछ । 

६. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने : यस ऐनको कायावन्वयन गिाव कुन  बाधा उत्पन्न भएिा नगर 

कायवपामलकाले स्थानीय राजपत्रिा सूिना प्रकािन गरी आवश्यक व्यवस्था गनव सक्नेछ । 
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अनुसिूी - १ 

बजेट उपशीििक अनुसार बजेट तबतनर्योजन  

आ.व. : २०७९/८०            रु. हजारिा 

क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

१ ८०१०३४०४१११ 

नगर 

कायवपामलका 

को कायावलय 

१,५०,२०२.५ १३३०११ १७१९१.५ १,५०,२०२.५ ० ० ० ० 

२ ८०१०३४०४२०१ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.१ 

२०,१७५ १५५० १८६२५ ४,८०० १४,५०० ० ० ८७५ 

३ ८०१०३४०४२०२ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.२ 

१८,७८२.५० ११२० १७६६२.५ १,८०० १६,२५० ० ० ७३२.५ 

४ ८०१०३४०४२०३ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.३ 

१२,२५५ १५५५ १०७०० ९०० ११,०२५ ० ० ३३० 
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क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

५ ८०१०३४०४२०४ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.४ 

१५,०६२.५० १५०० १३५६२.५ ५,२०० ९,००० ० ० ८६२.५ 

६ ८०१०३४०४२०५ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.५ 

१२,९०० १३७० ११५३० २,३१० १०,२९० ० ० ३०० 

७ ८०१०३४०४२०६ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.६ 

१२,२५० १२५० ११००० २,९०० ८,५५० ० ० ८०० 

८ ८०१०३४०४२०७ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.७ 

१४,९३१.२५ १०७५ १३८५६.२५ १,७९० १२,५१० ० ० ६३१.२५ 

९ ८०१०३४०४२०८ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.८ 

८,६०१.२५ १४७० ७१३१.२५ ३,४३७.५० ४,५०० ० ० ६६३.७५ 
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क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

१० ८०१०३४०४२०९ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.९ 

१८,९९५ १९२० १७०७५ २,१५० १६,१७० ० ० ६७५ 

११ ८०१०३४०४२१० 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.१० 

१५,४०७.५० २१४५ १३२६२ १,१२० १३,७३५ ० ० ५५२.५ 

१२ ८०१०३४०४२११ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.११ 

९,६९७.५० ९६० ६७३७.५ ८,९५० ० ० ० ७४७.५ 

१३ ८०१०३४०४२१२ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.१२ 

१३,०५५ १५३० ११५२५ ३,९५० ८,५०० ० ० ६०५ 

१४ ८०१०३४०४२१३ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.१३ 

१३,१७२.५० १११० १२०६२.५ ३,६३६ ९,००० २४ ० ५१२.५ 
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क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

१५ ८०१०३४०४२१४ 

सूयोिय 

नगरपामलका 

विा नं.१४ 

१५,३८७.५० ११०० १४२८७.५ १४,५५० ० ० ० ८३७.५ 

१६ ८०१०३४०४३११ 
कृमि तथा 

खाद्य सुरक्षा 
१७,२६५ १४८६५ २४०० १२,२६५ ० ३०० ० ४,७०० 

१७ ८०१०३४०४३१२ 
पिपंुक्षी 

मवकास 
१५,६२८.४० 

१३४२८.

४ 
२२०० ६,७७८.४० ६५० ३,३०० ० ४,९०० 

१८ ८०१०३४०४३१३ मसंिाई १०,१४८.५० ० १०१४८.५ १,८०० ५,२६६ ० ० ३,०८२.५० 

१९ ८०१०३४०४३१४ 

उद्योग, 

व्यापार, 

व्यवसाय 

३,००४ ३००४ ० २,७६० २४४ ० ० ० 

२० ८०१०३४०४३१५ 
पयवटन तथा 

संस्कृमत 
४५,१०० ४२०० ४०९०० ४१,९०० ३,२०० ० ० ० 

२१ ८०१०३४०४३१६ 
भिुी व्यवस्था, 

सहकारी र 
१२,६५० ९६५० ३००० ८,८५० ३,८०० ० ० ० 
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क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

मवत्तीय 

व्यवस्था 

२२ ८०१०३४०४३१७ 
श्रि तथा 

रोजगारी 
१,४०० १४०० ० १,४०० ० ० ० ० 

२३ ८०१०३४०४३२१ 
जनस्वास््य 

तथा पोिण 
३५,७१० २६२६० ९४५० ११,१०० २२,६१० २,००० ० ० 

२४ ८०१०३४०४३२२ 

मिक्षा, कला, 

भािा तथा 

संस्कृमत 

३९,८०० ३४७३५ ५०६५ ३९,८०० ० ० ० ० 

२५ ८०१०३४०४३२३ 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
५,३०० ० ५३०० ५,१०० ० ० ० २०० 

२६ ८०१०३४०४३२४ 

िमहला, 

वालवामलका, 

सािामजक 

संरक्षण र 

सिावेिीकरण 

१५,८४० १५८४० ० ९,४४० ६,४०० ० ० ० 
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क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

२७ ८०१०३४०४३२५ 
युवा तथा 

खेलकुि 
८,५५० ६२५० २३०० ८,५५० ० ० ० ० 

२८ ८०१०३४०४३२६ 

सािामजक 

सुरक्षा तथा 

पमञ्जकरण 

७४५ ७४५ ० ७४५ ० ० ० ० 

२९ ८०१०३४०४३३१ 

भवन, 

आवास, 

वस्ती तथा 

सहरी मवकास 

९७,१५० ३४५० ९३७०० २७,१५० ० ० ७०,००० ० 

३० ८०१०३४०४३३२ 
सिक, पुल 

तथा यातायात 
१,२१,२६९.८ १०३६६ ११०९०३.८ १,१६,७६९.८ ० ४,५०० ० ० 

३१ ८०१०३४०४३३४ 

सूिना तथा 

सञ्िार 

प्रमवमध 

४,५०० ४०० ४१०० ४,५०० ० ० ० ० 

३२ ८०१०३४०४३४१ 
वन, भ-ू

संरक्षण तथा 
४,२५० २२५० २००० ४,२५० ० ० ० ० 



115 

 

क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

ज मवक 

मवमवधता 

३३ ८०१०३४०४३४२ 

वातावरण 

तथा 

र्ोहोरि ला 

व्यवस्थापन 

२६,३०० ९८०० १६५०० २६,३०० ० ० ० ० 

३४ ८०१०३४०४३४३ 

मवपि जोमखि 

व्यवस्थापन 

तथा जलवायु 

पररवतवन 

अनुकुलन 

६,४०० ५३०० ११०० १,००० ५,४०० ० ० ० 

३५ ८०१०३४०४३५१ 

नीमत, कानून, 

न्याय तथा 

सुिासन 

७,१७५ ६९२५ २५० ७,१७५ ० ० ० ० 

३६ ८०१०३४०४३५२ 
संगठन 

मवकास, 
१२,६७५ ६६७५ ६००० १२,६७५ ० ० ० ० 
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क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

िानव 

संिासन र 

क्षिता मवकास 

३७ ८०१०३४०४३५३ 

राजर्श् तथा 

स्रोत 

पररिालन 

२,२६० २२६० ० २,२६० ० ० ० ० 

३८ ८०१०३४०४३५४ 

त्यांक, 

योजना तथा 

मवकास 

व्यवस्थापन 

४,८०० ४८०० ० ४,८०० ० ० ० ० 

३९ ८०१०३४०४५११ 

संघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रि 

(िसतव 

अनुिान) 

३,८४,९०० ३४७१०० ३७८०० ० ३,८४,९०० ० ० ० 



117 

 

क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

४० ८०१०३४०४५१२ 

संघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रि 

(मविेि 

अनुिान) 

१३,००० ० १३००० ० १३,००० ० ० ० 

४१ ८०१०३४०४५१३ 

संघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रि(सि

पुरक अनुिान) 

१७,००० ० १७००० ० १७,००० ० ० ० 

४२ ८०१०३४०४५२१ 

प्रिेि 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रि 

७६,८९२ १९०३ ७४९८९ ० ० ७६,८९२ ० ० 
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क्र. 

सां. 
सांकेि शीििक 

तवतनर्योजन स्रोि 

जम्मा चािु पँुतजगि आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी तवत्तीर्य 

हस्िान्िरि 
ऋि 

जन 

सहभातगिा नेपाि 

सरकार 

प्देश 

सरकार 

(िसतव 

अनुिान) 

४३ ८०१०३४०४५२३ 

प्रिेि 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रि 

(सिपुरक 

अनुिान) 

१०,००० ० १०००० ० ० १०,००० ० ० 

४४ ८०१०३४०४९२४ 

अपांगता 

पुनस्थावपना 

कायवक्रि 

७,४०९.३० ७४०९.३ ० ७,४०९.३० ० ० ० ० 

जम्मा १३,५७,९९७ ६९१६८१.७ ६६६३१५.३ ५,७२,४७३.५० ५,९६,५०० ९७,०१६ ७०,००० २२,००७.५० 

 

*** 
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सूर्योदर्य नगरपातिकाको नगर सभामा २०७९ आिाढ १० गिे नगर उप-प्मुख दुगाि कुमार बराििे 

प्स्िुि गनुिभएको आतथिक विि ०७९/०८० को बजेट वक् िव्र्य 

नगरसभाबाट स्वीकृत मिमत:  २०७९।०३।१२ गते 

नगर सभा अध्यक्षज्यू, 

१. नेपालको संमवधान जारी भए पश्चातको स्थानीय तह सिस्य मनवाविन, २०७९ बाट मनवावमित प्रििे नं. 

१ को पयवटकीय नगरी सयूोिय नगरपामलकाको नगर सभािा नेपालको संमवधानको धारा २३० 

बिोमजि आगािी आमथवक विव ०७९/०८० को आय व्ययको मववरण प्रस्तुत गने अनुिमत िाहन्छु । 

२. यस अवसरिा लोकतन्त्र प्रामप्त र सङ् घीय लोकतामन्त्रक गणतन्त्रात्िक िासन व्यवस्था स्थापनाको 

लामग मवमभन् न कालखण्ििा भएका आन्िोलन लगायत राजनीमतक क्रामन्त एवि ्सङ्घिवलाई ि स्िरण 

गनव िाहन्छु । जनामधकार र राजनीमतक पररवतवनका लामग आफ्नो अिूल्य जीवन बमलिान गने 

िमहिहरूप्रमत भावपणूव श्रर्द्ाञ्जली अपवण गिवछु । घाइते योर्द्ा र बेपत्ता नागररकहरू प्रमत उच्ि सम्िान 

र मतनका पररवारप्रमत गमहरो सहानुभमूत प्रकट गिवछु । 

३. स्थानीय तह सिस्य मनवाविन, २०७४ बाट मनवावमित भई सयूोिय नगरपामलकाको सेवािा सिमपवत 

रही सर्ल कायवकाल सम्पन्न गनुवभएका सम्पणूव जनप्रमतमनमधहरुलाई धन्यवाि मिि ैँ नवमनवावमित यस 

सभाका सम्पणूव सिस्यहरुलाई हामिवक बधाई तथा आगािी कायवकालको सर्लताको िभुकािना 

सिेत व्यक्त गनव िाहान्छु ।  

४. नेपालको संमवधानले मलएको मिगो िामन्त, सिुासन, मवकास र सिमृर्द्को आकांक्षालाई परुा गनव, 

मिगो आमथवक मवकास गनव, सिरृ्द् अथवतन्त्रको मनिावण गनव र सङ् घीय िासन प्रणालीलाई िीघवजीवी 

बनाउनका लामग स्थानीय िासनलाई जवार्िहेी, पारििी र नमतजािखुी तुल्याउन जरुरी छ । यसका 

लामग पमहलो जनमनवावमित स्थानीय सरकारबाट थालनी भएका असल अभ्यासहरूलाई संस्थागत 

गि ैबाैँकी कायवहरूलाई मनरन्तरता मिन र नगरले तय गरेका िीघवकालीन सोि, लक्ष्य एवि ्उद्देश्यको 

प्रामप्तिा यो बजेट केमन्रत रहेको कुरािा मवर्श्स्त तुल्याउन िाहन्छु । 

५. यसका लामग नगरपामलका अन्तगवतका मक्रयािील सम्पणूव राजनीमतक िल तथा आि सववसाधारण 

लगायत सब  सरोकारवालाहरुको उल्लेखनीय सहयोगका लामग यस  सभा िार्व त सब िा अनुरोध गनव 

िाहन्छु । साथ  यसका लामग नगर कायवपामलका, त्यस अन्तगवतका मवमभन्न मवियगत समिमतहरु, 

नगरसभाका समिमतहरु र नगर सभा सिस्यज्यूहरु अझ बढी मजम्िेवार, संवेिनिील र जवार्िहेी ह न 

जरुरी छ भन्ने मवियलाई हािी सब ले िनन् गनव जरुरी छ ।  

६. सङ् घीय लोकतामन्त्रक गणतन् त्रात्िक िासन व्यवस्थाको िाध्यिबाट लोकतन्त्रका आधारभतू िलू्य, 

िान्यताको सम्िान गि ै"सम्बरृ्द् नेपाल, सखुी नेपाली" को रामष्िय सोि, "स्वच्छ, सखुी तथा सिनु्नत 

प्रििे" को प्रािमेिक सोि एवि ्सयूोिय नगरपामलकाको िीघवकालीन सोि "सयूोिय नगरपामलकाको 



120 

 

सिरृ्द्ता: प्राङ्गाररक कृमि, पयाव-पयवटन र आमथवक सिानता" प्रामप्त गने मििािा आगािी आमथवक 

विवको बजेट तथा कायवक्रि लमक्षत रहेको कुरािा सब लाई मवर्श्ास मिलाउन िाहन्छु । 

७. नेपालको संमवधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको क्षेत्रामधकार अनुरुप मवत्तीय सङ् घीयतालाई 

प्रभावकारी र मिगो बनाउन राजर्श्को िायरािा मवस्तार गरी स्रोतको पररिालनिा मवमनयोजन िक्षता, 

कायावन्वयन कुिलता र मवत्तीय अनुिासनको िलू िन्त्रलाई आत्िसाथ गि ैनगरबासीको मवकास र 

सिमृर्द्को आकाङ्क्षा सम्बोधन गनव उपलब्ध स्रोत र साधनलाई केमन्रत गररएको छ ।  

८. कोमभि-१९ िहािारीबाट प्रभामवत स्थानीय आमथवक मक्रयाकलापको बढोत्तरी िार्व त लगानी र 

रोजगारीका अवसर मसजवना गनविा र  भमवष्यिा आउन सक्ने यस्ता िहािारीबाट नगरबासीलाई जोगाई 

सबल एवि ्गणुस्तरीय िानव पुैँजीको मनिावण गनविा नगर प्रमतबर्द् रहकेो छ । 

९. नगरक्षेत्रिा खाद्यान्न तथा िगु्धजन्य उत्पािन बढाउने, मिया लगायतका नगि ेबालीको उत्पािन र 

गणुस्तरिा सधुार गने, पयवटन प्रवर्द्वन गने, रोजगारी मसजवना गने, साववजमनक सेवा प्रवाहिा सधुार गने 

र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभामवत गनव भौमतक पवूावधारिा लगानी गनुवपने अमहलेको आवश्यकता भएकोले 

आगािी बजेट यसतर्व  केमन्रत रहकेो व्यहोरा ि स्पष्ट गनव िाहन्छु । 

१०. नेपालको संमवधान बिोमजि सङ् घीय लोकतामन्त्रक गणतन्त्र संस्थागत गनव एउटा बमलयो आधारको 

रुपिा रहकेो स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अमधकारलाई अवसरको रुपिा प्रयोग गि ै मिगो मवकासका 

लक्ष्य, सङ् घीय तथा प्रििे सरकारबाट योजना तजुविाका सम्बन्धिा प्राप्त िागवििवन, नगरपामलकाको 

पाैँि विे आवमधक योजनाका साथ  िध्यिकालीन खिव संरिना (०७९/८०-०८१/०८२)  र नगर 

सभाबाट स्वीकृत भएका नीमत तथा कायवक्रििा आधाररत भई आन्तररक राजर्श्, मवत्तीय हस्तान्तरण 

िार्व त सङ् घीय एवं प्रििे सरकारबाट प्राप्त ह ने रकि तथा मवकास साझेिार संस्थाहरुबाट प्राप्त ह ने 

रकि सिेतलाई सिावेि गरी नेपालको संमवधानले मनमिवष्ट गरेका स्थानीय तहका अमधकारक्षेत्र मभत्रका 

िामयत्वहरु र  स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका स्थानीय तहका काि कतवव्य 

र अमधकारहरु लाई परुा गनव प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा कायवक्रिहरुलाई सिावेि गरी बजेट तथा 

कायवक्रि तयार गररएको छ । 

११. सङ् घीय लोकतामन्त्रक गणतन्त्रात्िक िासन व्यवस्था अन्तगवत पमहलो मनवाविनबाट मनवावमित 

जनप्रमतमनमधहरूको कायवकाल परुा भएको छ । स्थानीय तह सिस्य मनवाविन, २०७९ बाट मनवावमित 

नेततृ्वले यसअमघ तजुविा गरेका कानुनी आधारमिलाहरूलाई आवश्यकतानुसार पररिाजवन र सधुार 

गि ैनगरबासीलाई सुिासनको प्रत्याभूमत मिन र स्थानीय तहप्रमतको आि नागररकको आस्था, मवर्श्ास 

एवि ्भरोसालाई बढावा मिनिा आगािी आ.व.०७९/०८०को बजेट तथा कायवक्रि केमन्रत ह ने कुरा 

यस सम्िामनत सभा सिक्ष प्रस्तुत गिवछु । 
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१२. मवकास मनिावणका मक्रयाकलापहरु मनधावरण गने मसलमसलािा स्थानीय जनताको इच्छा, िाहना र 

आधारभतू आवश्यकतालाई हरेी प्राप्त ह न सक्ने स्रोतसैँग तालिेल गनव कमठनाई भए तापमन 

प्राथमिकताको आधारिा प्राप्त स्रोतलाई मिगो मवकास तर्व  लगानी गने प्रयास गररएको छ। 

सिाध्यक्ष िहोिय, 

अब ि िालु आमथवक विवको आमथवक गमतमवमध तथा बजेट कायावन्वयनको सिीक्षा प्रस्तुत गने अनुिमत 

िाहान्छु ।  

१३. मवर्श्व्यापी रुपिा र् मलएको कोमभि १९ िहािारीको असर क्रिि: न्यून ह न गएसैँग  आमथवक तथा 

सािामजक गमतमवमधहरु गमतिील बन्ि  गएका छन् । कोमभि १९ मवरुर्द्को खोपको सववसलुभ पह ैँि 

र संघ, प्रििे तथा स्थानीय तहले िहािारी मनयन्त्रण, रोकथाि र उपिारका लामग िालेको कििल े

आमथवक जनजीवन सहज ह नुका साथ  अथवतन्त्रले लय सिातेको छ ।  

१४. िालु आमथवक विवको िरुुवातिमेख िध्यसम्िन  कोमभि १९ िहािारीको मविि पररमस्थमतका बावजिु ्

हालसम्िको राजर्श् सङ् कलनको अवस्था सन्तोिजनक रहकेो छ । िालु आ.व.िा राजर्श् पररिालन 

लक्ष्य गररएभन्िा बढी सङ् कलन भई अमघल्लो आ.व.को तुलनािा कररब १५% ले बढी अिलु ह ने 

अनुिान गररएको छ ।  

१५. सम्वत् २०७८ कामतवक िमहनािा आएको अमवरल बेिौसिी विावले कृमि उत्पािन र पवूावधारिा 

परु् याएको क्षमतका साथ  मवर्श्बजारिा इन्धन लगायतका वस्तुहरुको िलू्यवमृर्द् र खाद्यान्नको 

िलू्यवमृर्द्ले सजृना गरेको सिस्याले गिाव िालु आ.व.िा मलइएको लक्ष्य अनुरुप नमतजा हामसल 

गनविा िनुौती िमेखएको छ ।  

१६. िालु आ.व.को जेष्ठ िसान्तसम्ि कुल मवमनयोजनको ४२ िििलव ९ प्रमतित  खिव भइसकेको छ 

भने आ.व.को अन्त्यसम्ििा ७४ िििलव २ प्रमतित  खिव ह ने अनुिान गररएको छ ।  

१७. नगरको गौरवको योजनाको रुपिा रहेको बाह्रिासे सिक (All Weather Road) को मनिावणलाई 

सब  विािा मनरन्तरता मिइएकोिा मनिावणका कायवहरु कमतपय सम्पन्न भईसकेका र कमतपय सिुारु 

रहकेा छन् ।   

१८. प्रििे सरकारको मवत्तीय हस्तान्तरणबाट कन्याििा मनिावणाधीन मिया पररक्षण, अनुसन्धान तथा 

प्रिोधन केन्र (Tea Testing, Research and Promotion Center) को मनिावण कायव रुत गमतिा 

भईरहकेो र आ.व. ०७९/८० सम्ििा मनिावण सम्पन्न गरी सञ्िालनिा ल्याउने गरी आवश्यक कायव 

भइरहकेो छ ।  

१९. नगरको विा नं. १० िा मनिावणाधीन आधारभतू अस्पतालको भौमतक संरिना मनिावणको कायव रुत 

गमतिा अमघ बमढरहकेो छ । 
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२०. नगरका मवमभन्न स्थानहरुिा व्यूटीमर्केिनका लामग आवश्यक पूवावधार संरिनाहरू मनिावण गररएको 

छ । 

२१. प्रधानिन्त्री रोजगार कायवक्रि अन्तगवत सयूोिय नगरपामलकामभत्र मवमभन्न विाहरूिा कायवक्रिहरू 

सञ् िालन गरी सिूीकृत बेरोजगार व्यमक्तहरूलाई रोजगारी प्रिान गररएको छ । 

२२. स.ून.पा.को स्वामित्विा रहकेा सवारी साधनहरूिा मज.मप.एस. प्रणाली जिान गरी नगरपामलका 

कायावलयबाट सवारी साधनहरूको ि्यामकङ्ग गने प्रणालीको थालनी गररएको छ । 

२३. कायावलय पररसरिा मिमजटल मिस्प्ले जिान गरी नगरका िहत्वपणूव ब ठक, मनणवय तथा सिूनाहरूलाई 

मनयमित रुपिा साववजमनकीकरण गने प्रबन्ध मिलाइएको छ । 

२४. स.ून.पा. अन्तगवतका सब  िाध्यमिक मवद्यालयहरूिा इन्टरनेट सेवाको प्रवन्ध गररएको छ । साथ  

आधारभतू मवद्यालयहरूिा यस  आ.व.िा इन्टरनेट जिानका लामग ठेक्का सम्झौता भई कािको 

सरुुवात गररएको छ । 

२५. अन्तरावमष्िय सीिा नाका पिपुमतनगरिा रहकेो हले्थ िेस्किा नेपाल सरकारबाट िरबन्िी संरिना 

स्वीकृत गराई आवश्यक किविारी व्यवस्थापन गररएको छ । साथ  हले्थ िेस्कलाई व्यवमस्थत गरी 

ल्याब सेवालाई सहज बनाउन बुथ मनिावण गरी सञ् िालनिा ल्याइएको छ ।  

२६. स.ून.पा. विा नं. ९ िा आधारभतू स्वास््य सेवा केन्रको भवन मनिावण सम्पन्न भई सेवा प्रवाह सिूारु 

गररएको छ । साथ  स.ून.पा.११ िा स्वास््य िौकी भवन यस  आ.व.मभत्र मनिावण सम्पन्न ह ने क्रििा 

रहकेो छ भने स.ून.पा.१३ को आधारभतू स्वास््य सेवा केन्रको ठेक्का सम्झौता भई मनिावण कायव िुरु 

ह ने क्रििा रहकेो छ। 

२७. स.ून.पा. अन्तगवगतका सब  स्वास््य संस्थाहरू तथा हले्थ िेस्किा कम्प्यूटर तथा मप्रन्टर समहतको 

कायावलय व्यवस्थापन भएको छ । 

२८.  सयूोिय नगरपामलकाको स्थानीय पाठ्यक्रि (कक्षा १-८) को र हाम्रो सयूोिय नािक (कक्षा १-५) 

को स्थानीय पाठ्यपसु्तक तयार गरी यस  ि मक्षक सत्रिमेख सयूोिय नगरपामलका अन्तरगतका सब  

मवद्यालयहरुिा पठनपाठन िुरु गररएको छ ।  

२९.  सयूोिय नगरपामलका मभत्रका सािुिामयक िाध्यमिक मवद्यालयहरुिा कम्प्युटर प्रयोगिालाको 

व्यवस्थापन गररसमकएको छ साथ  यस विव कम्प्युटर नभएका २५ वटा मवद्यालयहरुलाई कम्प्युटर र 

मप्रन्टर लगायतका सािग्रीहरु व्यवस्थापनका लामग कायव भइरहेको छ ।  

३०.  मवद्याथीहरुको मसकाई उपलब्धी सुधार गनवका लामग मवज्ञान र गमणत प्रििवनी एवि ् प्रमतयोमगता 

आयोजना गरीएको छ ।  कक्षा ८ िमेख १० कक्षा   सम्िका मवद्याथीहरुका लामग मन:िलु्क गमणत 

अभ्यास पमुस्तका मवतरण गररएको छ ।  
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३१.  अमवभावकले विविा िार पटक मवद्यालयिा प्रत्यक्ष रुपिा अमनवायव उपमस्थत भई आफ्ना 

मवद्याथीहरुको मसकाइको बारेिा जानकारी मलने उद्देश्य प्रामप्तका लामग साििुामयक मवद्यालयहरुिा 

मवद्याथी-अमभभावक पररिय-पत्र मवतरण गररएको छ ।  

३२. अपाङ्गता भएका व्यमक्तहरू, एकल िमहला, िमलत मवपन्न िमहला, ५० विव िामथका अमववामहत 

एकल िमहलाहरूलाई स्वास््य बीिाको िायरािा ल्याई जम्िा ७२५ घरपररवारको स्वास््य बीिा 

गररएको छ । 

३३. सयूोिय नगरपामलकालाई बालि त्री स्थानीय िासनयुक्त नगर घोिणा गनवका लामग हालसम्ि २ वटा 

विालाई बालि त्री स्थानीय िासनयुक्त विा घोिणा गररसमकएको छ भने अन्य विाहरूलाई सिेत 

बालि त्री स्थानीय िासनयुक्त विा घोिणा गनवका लामग आवश्यक तयारी गररएको छ ।  

३४. ज्येष्ठ नागररकहरूको मिवसीय कायवक्रि अन्तगवत ज्येष्ठ नागररकहरूलाई घरि लो स्वास््य परीक्षण 

मिमवर कायवक्रि सञ् िालन गरी १४ वट  विाका ८८ विव िामथका ११६ जना ज्येष्ठ नागररकहरूलाई 

स्वास््य सेवा प्रिान गररएको छ । 

३५. िमहलाहरूलाई साववजमनक सेवािा आकमिवत गनवका लामग मिक्षण लाइसेन्स तयारी कक्षा र मिक्षा 

सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ् िालन गररएको छ ।  

३६. िमहला महसंा तथा घरेलु महंसािा परेका िमहलाहरूलाई पनुस्थावपना गनव िमक्त सिहूसैँगको सहकायविा 

पनुस्थावपना केन्र सञ् िालनको लामग सम्झौता भई यस सम्बन्धी कायव प्रकृया अगामि बढाइएको छ । 

३७. कृमिलाई व्यवसायीकरण, साना यामन्त्रकीकरण र आधमुनकीकरण गनवका लामग आवश्यक औजार र 

उपकरणहरू अनुिानिा प्रिान गररएको छ । 

३८. पिपुालन क्षेत्रलाई नगरबासीको मिगो आम्िानीको स्रोत बनाउन मवमवध कायवक्रिहरू सञ् िालन 

गररएका छन्। 

३९. कृमि उपजको बजारीकरणका लामग मिस्यान समहतको कृमि उपज सङ् कलन केन्र, स.ून.पा.९ िा 

मनिावण सम्पन्न गरी सञ् िालनका लामग आवश्यक तयारी गररएको छ ।  

४०. स.ून.पा.को विा नं.१, ४, ५, १३ र १४ िा सहकारी संस्थाहरूको क्षिता मवकास तथा व्यवस्थापन 

तामलि सञ् िालन गररएको छ । साथ  स.ून.पा. को मनयिन क्षेत्रमभत्र पने सब  सहकारी संस्थाहरूलाई 

सहकारी तथा गररबी सम्बन्धी एकीकृत सिूना प्रणाली (COPOMIS) सम्बन्धी तामलि कायवक्रि 

सम्पन्न गररएको छ । 

४१. युवा तथा लघ ुउद्यि कायवक्रि अन्तगवत कृिक सिुहहरूलाई पिपुालनिा अनुिान प्रिान गररएको छ। 

४२. स.ून.पा.िा मवपि ् प्रभामवत नगरवासीहरूलाई जस्ता पाता, मत्रपाल, खानेपानी पाइप, कपिा, 

भािाकुैँ िा जस्ता राहत सािग्रीहरू मवतरण गरी मवपि ्व्यवस्थापनिा आवश्यक कायव गररएको छ । 
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४३. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहेका सङ्घ/ संस्थाहरूको िताव तथा नवीकरण कायवलाई मनरन्तरता 

मिइएको छ । 

४४. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहकेा व्यवसायहरूको अनुगिनका लामग संयुक्त अनुगिन टोली बनाई 

िू् य-िू् य बजारहरूको अनुगिन गरी अनुगिनिा िमेखएको क मर्यतलाई सधुार गनव मनििेन 

मिइएको छ । 

सभाध्यक्ष िहोिय, 

४५. अब ि आगािी आमथवक विव ०७९/८० को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गने अनुिमत 

िाहन्छु । प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरु मनम्नानुसार छन् :  

क. नगरपामलकाको आमथवक मवकासका नवीनति ् सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरुको 

पमहिान र प्रवर्द्वन गि ैसिग्र आमथवक मवकास र सिमृर्द् हामसल गने ।  

ख. आमथवक, सािामजक तथा भौमतक पूवावधारहरुको मवकास गरी सिरृ्द् नगरको आधार 

तयार गने।  

ग. सङ् घीय सरकार र प्रििे सरकारसैँगको सिन्वय, सहकायव र सह अमस्तत्वलाई 

प्रभावकारी तुल्याई नगरको मवकासिा उपयोग गने ।  

घ. आमथवक मक्रयाकलाप एवि ् मवकास मनिावणका कायवक्रिहरुलाई मतब्रता मिि  

साववजमनक, मनजी र सहकारी क्षेत्रिा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नगरको मवकासिा 

पररिालन गने ।  

ङ. मवत्तीय अनुिासन कायि गरी उपलब्ध स्रोतको पररिालन िार्व त अमधकति उपलब्धी 

हामसल गने ।  

सभाध्यक्ष िहोिय, 

४६. उमल्लमखत उद्देश्यहरू प्रामप्तका लामग प्रस्तुत बजेटका प्राथमिकताहरु िहेाय बिोमजि तय गररएको छ: 

क. कृमि क्षेत्रको मवकास, मवमवधीकरण र व्यवसायीकरण गि ैउत्पािन तथा उत्पािकत्व 

वमृर्द् गररने छ ।  

ख. पयवटकीय स्थलहरुको प्रबर्द्वन गि ै थप पयवटकीय स्थलहरुको खोजी, मवस्तार तथा 
सौन्ियवकरण गरी पयवटन व्यवसायलाई प्रबर्द्वन गररनेछ ।  

ग. मनिावणाधीन तथा अधरुा आयोजनाहरुको मनिावण कायवलाई सियिा न  सम्पन्न गररनेछ 

।  

घ. गररबी मनवारणको लामग सहकारीको िाध्यिबाट पूैँजी मनिावण गरी उत्पािनिील क्षेत्रिा 

लगानी बढाउने र रोजगारी मसजवनाका लामग सहजीकरण गररनेछ ।  
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ङ. मवभेि रमहत सिाजको मनिावण गनव सिेतनािलूक कायवक्रिहरुको सञ्िालनिा जोि मिई 

न्यायपणूव सिाजको मनिावण गररनेछ ।   

ि. वन क्षेत्रको संरक्षण साथ  वकृ्षारोपण कायवलाई अझ  प्रभावकारी बनाई स्वच्छ वातावरण 

मनिावण गरी जलवायु पररवतवनको प्रमतकूल असर मनयन्त्रण गररनेछ ।  

छ. संघ, प्रििे र स्थानीय तहबीिको साझेिारी र सहकायव िार्व त सन्तुमलत मवकासिा जोि 

मिइनेछ।  

ज. नगर क्षेत्रमभत्रका साििुामयक मवद्यालयहरुको थप स्तरोन्नती गरी नगरको सिग्र ि मक्षक 

क्षेत्रको सुदृढीकरणिा जोि मिइनेछ ।  

झ. व्यवमस्थत स्वास््य प्रणाली तथा स्वास््य संरिनाका लामग पवूावधार मनिावणिा जोि 

मिई स्वास््यकिीहरुको क्षिता अमभबृमर्द्िा मविेि जोि मिइनेछ ।  

ञ. मवपि ् जोमखि न्यूनीकरणका लामग पवूावधार संरिनाहरु मनिावण गिाव मवपि ् जोमखि 

संवेिनिीलता (Disaster Risk Resilience) लाई प्राथमिकतािा रामखनेछ ।  

ट. सेवा प्रवाहलाई  सरल, सहज, पारििी तुल्याउनका लामग नगरलाई प्रमवमधि त्री 

नगरपामलकाको रुपिा मवकास गररनेछ ।  

सभाध्यक्ष िहोिय, 

अब ि, आ.व. ०७९/०८० को बजेट तथा कायवक्रििा सिावेि गररएका िु् य-िु्य मवियहरु प्रस्तुत गनव 

अनुिमत िाहन्छु ।  

४७.  आ.व.२०७९/०८० को बजेटिा आन्तररक स्रोत तर्व  बजेटिा करका िरहरु बढाउने भन्िा पमन िायरा 

र्रामकलो गि ैकरका केही िरहरुिा सािान्य पररवतवन गररएको छ । आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त ह ने राजश्च 

रकिलाई स्थानीय नगरवासीको महतिा न  खिव गने गरी नगरस्तरीय र विास्तरीय पूैँजीगत र 

प्रवर्द्वनात्िक कायवक्रििा खिव गने गरी आन्तररक स्रोतको रकि नगरको मवकास मनिावणिा लगानी 

गररएको छ । 

४८. नगर सभाबाट स्वीकृत नीमत तथा कायवक्रि अनुरुप यस नगर क्षेत्रमभत्र रहकेा मवपन्न, िमलत र 

मपछमिएका २५६ पररवारलाई सरुमक्षत नागररक आवास कायवक्रि अन्तगवत घर मनिावण कायव सम्पन्न 

ह ने िरणिा रहकेो र आगािी आ.व.िा पमन ५०० घर पररवारको लामग सो कायवक्रिको लामग बजेटको 

व्यवस्था गररएको छ । 

४९. हाल िमहला, आमिवासी जनजामत लगायत लमक्षत वगवको सीपिलूक आयआजवन कायवक्रिका लामग 

आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ। नारी मिवस तथा सयूोिय आिा घोिणा कायवक्रिलाई 

मनरन्तरताका लामग बजेट मवमनयोजन गररएको छ। मवपन्न एकल िमहला र अपाङ्गता भएका 

व्यमक्तहरुको लामग स्वास््य बीिा कायवक्रिको लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 
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सयूोिय नगरपामलका अमत मवपन्न नागररकहरुका लामग स्वास््य बीिा कायवक्रिको लामग बजेट 

मवमनयोजन गररएको छ।  

५०. मवमभन्न जातजामतका भािा, कला र संस्कृमत संरक्षणको लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको 

छ। िमलत तथा मवपन्न घर पररवारका लामग स्वास््य बीिाको व्यवस्था गररएको छसाथ  नगर प्रोर्ाइल 

मनिावण गरी िमलतहरुको परम्परागत पेिा प्रवर्द्वन तथा व्यवसायीकरण र सीप मवकासको लामग बजेट 

मवमनयोजन गररएको छ। 

५१. बालि त्री स्थानीय िासन (CFLG) को अवधारणा अनुरुप "सयूोिय नगर पयवटकीय िहर: बालि त्री 

बनाउने नगरवासीको रहर" नारालाई पूणवता प्रिान गनव र बालि त्री नगर घोिणा गने कायवक्रि आगािी 

आमथवक विविा सम्पन्न गने गरी बजेटको व्यवस्था गररएको छ। नगरमभत्र रहकेा अपाङ्गता भएका 

बालबामलका लगायतका व्यमक्तहरुको मवमभन्न कायवक्रिको मनरन्तरताका लामग साझेिार संस्थाहरुसैँग 

सहकायव गरी कायव गने गरी बजेट मवमनयोजन गररएको छ। 

५२. साना मसैँिाइ कायवक्रि अन्तरगत सङ् घीय सरकार, प्रििे सरकार र नगरपामलकाको सहलगानीिा थप 

६ वटा मसैँिाई आयोजना सञ् िालन गनव बजेट व्यवस्थापन गररएको छ। 

५३. नगरबाट उत्पामित मियालाई अन्तरावमष्िय बजारिा मिनाउने उद्देश्यले प्रििे सरकारसैँगको साझेिारीिा 

नगरपामलकािा ल्याब समहतको मिया परीक्षण तथा प्रवर्द्वन केन्रको भवन मनिावण कायव भइरहकेोिा 

सो कायवको मनरन्तरताको लामग बजेट प्रस्ताव गररएको छ।  

५४. सघन िहरी मवकास कायवक्रि अन्तरगत यस नगरपामलकािा कायावन्वयन ह ने कुल लागत रु ५० 

करोिका पूवावधार मनिावणका मवमभन्न आयोजनाहरु छनौट गरी कायावन्वयन गनवको लामग वजेट 

व्यवस्थापन गररएको छ।  

५५. नगरको कृमि क्षेत्रको प्रवर्द्वनात्िक मवकास, कृिकहरुलाई प्रोत्साहन गनवका लामग अनुिानिा कृमि 

औजार र कृमि उपकरण अनुिान मिनका लामग बजेट मवमनयोजन गररएको छ। विे तथा महउैँि ेर्लरू्ल 

मवरुवा मवतरण,  कर्ी मबस्तार कायवक्रि, मिया गुणस्तर सधुार कायवक्रि, पतु्का तथा िौरीपालन, 

भकारो सधुार कायवक्रि, िमल्िङ्ग प्रमवमध, साना व्यवसामयक कृमि उत्पािन पकेट कायवक्रि, तरकारी 

पकेट कायवक्रि, खाद्यान्न बालीको मवऊ उपयोगिा िलू्य अनुिान जस्ता कायवक्रिका लामग बजेटको 

व्यवस्था गररएको छ।  

५६. मसजन अनुसार घाैँसको वेनाव तयारी,कृमत्रि गभावधान कायवक्रि, सेक्सि मसिेन खररि तथा मवतरण, 

काउम्याट मवतरण, बाख्रा/भेिा उत्पािन पकेट कायवक्रि, िोटर समहतको च्यापकटर तथा नगर क्षेत्र 

मभत्र कृमि र पि ुसेवा प्रामवमधकको पररिालनका लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 
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५७. मियाको बजारीकरण र गणुस्तर प्रवर्द्वनका लामग मट-टेमस्टङ्ग प्रोग्राि, कृमिजन्य उपकरण, मविािी 

जाैँच्ने ल्याब स्थापना, कृिकहरुलाई बाख्रा/भेिा खररििा अनुिान मिने कायवक्रिको लामग बजेट 

मवमनयोजन गररएको छ। 

५८. नगर क्षेत्रका युवा उद्यिीहरुका लामग उद्यि मवकास कोि िार्व त कायवक्रिहरु सञ् िालन गनव उद्यि 

मवकास कोिको पररिालनलाई थप प्रभावकारी   बनाईनेछ । युवा रोजगारीका लामग प्रधानिन्त्री 

रोजगार कायवक्रि िार्व त वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी उपलव्ध गराउने कायवक्रिहरुका लामग 

आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

५९. नगर क्षेत्र मभत्र उद्यि सञ्िालन गने उद्यिीहरुलाई व्याज अनुिान तथा बीऊ पूैँजी अनुिान, मिया 

उद्योग स्थापना, सहकारी संस्थालाई अनुिान, सहकारी संस्थाहरुको अनुगिन, मनयिन र सहकारी 

संस्थाहरुका पिामधकारीहरुलाई तामलिका लामग बजेट मवमनयोजन गररएको छ। लघ ुउद्यि मवकास 

कायवक्रिका लामग सङ् घीय सरकारबाट प्राप्त ह ने कायवक्रिका अमतररक्त नगरपामलकाले  स्थापना 

गरेको उद्यि मवकास कोिबाट सिेत कृयाकलापहरु सञ् िालन गने गरी नगर क्षेत्रमभत्र लघ ुतथा घरेलु 

उद्योगको प्रवर्द्वनका लामग आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गररएको छ। 

६०. नवप्रवतवन साझेिारी कोि अन्तरगत प्रििे नं. १ को सहयोगिा मनिावणका लामग छनौट भएको रु्ि 

स्टल, भेमजटेवल िाकेट, मर्टनेस सेन्टर र पाकव  समहतको कन्याि- िुैँिेग रा-पणेूिाैँिा साईमक्लङ्ग 

ियाक मनिावणका लामग आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गररएको छ।   

६१. नगरमभत्र उत्सजवन ह ने र्ोहोरि लाको मिगो व्यवस्थापनका लामग प्रििे सहयोग कायवक्रि अन्तरगतको 

Solid Waste Management Program (SWMP) कायवक्रिलाई आगािी आ.व.िमेख सरुुवात 

गरी कायावन्वयनको लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ ।  

६२. वातावरण मवकास कोि, नसवरी स्थापना तथा साववजमनक जग्गािा वकृ्षारोपण कायवक्रिका लामग 

आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ।  

६३. नगर क्षेत्रमभत्र बाह्रिासे लगायत अन्य सिकहरू पमहरोका कारण सिय सियिा अबरुर्द् भई 

आवागिनिा जमटलता भएको र सिकको मनयमित ििवत संभार कायवलाई मनरन्तरता प्रिान गनव 

सहजताका लामग साथ  मवपि ्प्रमतकायवलाई प्रभावकारी तुल्याउनलाई िेमिन खररि गरी पररिालन 

गनवका लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 

६४. सयूोिय नगरपामलका क्षेत्रका मवमभन्न जातजामत, धिव, संस्कृमत संरक्षण, सम्वर्द्वन सम्बन्धी 

कायवक्रिहरु सञ् िालनका लामग आवश्यक बजेट मबमनयोजन गररएको छ।  

६५. नगर क्षेत्र मभत्रका टोल मवकास संस्थाको सञ् िालन अनुिानलाई मनरन्तरता मिि  टोल मवकास 

संस्थालाई सञ् िालन अनुिानका लामग बजेट मवमनयोजन गररएको छ। 
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६६. खेल प्रमिक्षणको व्यवस्था, मवमभन्न खेलि िान मनिावण तथा विा स्तरीय खेलकूि कायवक्रिका 

सञ्िालन गनव र िेयर कप रू्टवल/ कराैँते/ भमलबल प्रमतयोमगता सञ्िालनलाई मनरन्तरता मिनका 

लामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ। 

६७. कक्षा १ िखेी कक्षा ८ सम्ि पठन-पाठन ह ने गरी स्थानीय पाठयक्रि तथा पाठ्यपसु्तक मवकास तथा 

प्रकािन गने कायवको लामग बजेट मबमनयोजन गररएको छ। "सूयोियको इच्छा - छोरी बुहारीलाई 

मिक्षा"कायवक्रि अन्तगवत बुहारी छात्रावमृत्त कायवक्रि तथा बाल मवकास केन्र सञ् िालनका लामग 

आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ। मवद्याथी सङ््या बढी भएका तर बाल मिक्षक नभएका 

साििुामयक मवद्यालयिा स्वयिसेवक बाल मिक्षक व्यवस्थापनका लामग बजेट मवमनयोजन गररएको 

छ।   

६८. भािा, कला, सैँस्कृमत संरक्षण तथा सम्वर्द्वनका लामग बजेट मवमनयोजन गररएको छ। सूयोिय नगरक्षेत्र 

मभत्रका रहेका साििुामयक मवद्यालयहरुको सधुार, ि मक्षक गणुस्तर सधुार कायवक्रिका लामग बजेट 

मवमनयोजन गररएको छ। करर्ोक मवि ्या िन्िीर िा.मव.िा मवमभन्न पवूावधार मनिावण कायवको लामग 

आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ ।  

६९. मिगो तथा सम्िामनत रोजगारीका लामग सीप (ENSSURE) पररयोजना अन्तगवत वमृत्त पराििव 

(Career Guidance), रोजगार िेला लगायतका कायवक्रि सञ् िालन गनव आवश्यक बजेटको 

व्यवस्था गररएको छ । 

७०. बालमवकास केन्रिा कायवरत वाल मिक्षक तथा मवद्यालय किविारीहरुलाई सङ् घीय सरकारले तोके 

बिोमजि तलव समुवधाको लामग बजेट ब्यावस्थापन गररएको छ । 

७१. स्वास््य संस्थाहरूको सञ् िालन व्यवस्थापन, ििवत संभार र सञ् िालनका लामग समजवकल सािग्री 

तथा औिधी खररि, सदुृढीकरण मक्रयाकलाप र स्वास््य संस्थाको र्ोहोरि ला व्यवस्थापनका लामग 

बजेटको व्यवस्था गररएको छ।  

७२. स्वास््य स्वयंसेमवकाहरुको व्यवस्थापन प्रोत्साहन साथ  "ि िात्र ह न िेरो बच्िालाई पमन स्वास््य 

बनाउैँछु" भन्ने कायवक्रिको लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ। िेिी आयुवेि औिधालय 

र िामन्तबजार आयुवेि सेवा केन्र िार्व त आयुवेि सेवा सञ्िालनका लामग बजेटको व्यवस्था 

गररएको छ।  

७३.  यस  आ.व. िमेख सूयोिय नगरपामलका विा नं. १० िा १५ ि याको आधारभतू अस्पताल सञ्िालन 

गनव आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ।  

७४. कोमभि १९  लगायत अन्य िहािारीजन्य रोगको रोकथाि, मवपिक्ो व्यवस्थापनका लामग आवश्यक 

औिधी-उपकरण तथा स्वास््यकिी पररिालन गने कायवको लामग आवश्यक बजेटको ब्यवस्था 
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गररएको छ। कोमभि १९ जस्ता मवमभन्न िहािारी रोगको मविि पररमस्थतीिा खट्ने स्वास््य 

किविारीहरुको प्रोत्साहन लामग आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गररएको छ। 

७५. ग्रामिण अल्िासाउन्ि कायवक्रि सञ् िालन गनव, स्वास््य संस्था तथा गाउैँघर मक्लमनक सम्ि सेवा 

मवस्तार गरी गभववती िमहलाहरुिा ह न सक्ने जमटलताको पमहिान तथा जोमखि न्यूनीकरण गनव 

आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ।  

७६. िगृौला प्रत्यारोपण गरेका, िायलाइमसस गरररहकेा, क्यान्सर रोगी र िेरुिण्ि पक्षघातका 

मवरािीहरुलाई औिधी उपिार वापत खिव उपलब्ध गराउनको लामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन 

गररएको छ।  

७७. नगरपामलकाक्षेत्र मभत्र र बामहर सञ् िालन गनवको लामग एक एम्बुलेन्स र एक िव वाहन खररिको 

लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररएको छ।  

७८. सयूोिय नगरपामलकाको गौरवका आयोजना तथा कायवक्रिहरु कायावन्वयन गनवको लामग सङ् घीय 

सरकार र प्रिेि सरकारसैँग सिपरूक र मविेि अनुिान िाग गरी कायावन्वयन गनव सिपरूक र मविेि 

अनुिानबाट आयोजना तथा कायवक्रि कायावन्वयनको लामग सिपरूक अनुिान िीिवकिा आवश्यक 

बजेट मवमनयोजन गररएको छ। 

७९. सयूोिय नगरपामलकाको विा नं. १० को विा कायावलय भवन र विा नं. १३ को स्वास््य संस्थाको 

भवन मनिावण कायवको लामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ। यस नगरपामलका मभत्र मनिावण 

ह ने नगर सभा गहृ र सवारी पामकव ङ्ग मनिावण र व्यवस्थापन कायवका लामग बजेट व्यवस्था गररएको 

छ। मनिावणामधन अवस्थािा रहेको रे्न्सोङ्ग गमु्बा सौन्ियवकरण र बुर्द्पाकव  मनिावण कायवलाई मनरन्तरता 

मिन बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 

८०. नगर गौरवको रुपिा रहेका बाह्रिासे सिक (All Weather Road) को मनिावण कायवलाई मनरन्तरता 

मिइ क्रिि: कालोपत्रे गने कायवका लामग बजेट मवमनयोजन गररएको छ। बह विे ठेक्कािा गएका सिक 

योजनाहरुलाई मनरन्तरता मिने र अन्य थप आवश्यक सिक मनिावणका लामग बजेट मवमनयोजन 

गररएको छ। 

८१. न्यामयक समिमत तथा स्थानीय िेलमिलाप केन्र िार्व त  ह ने न्याय सम्पािन कायव व्यवमस्थत गनव र उक्त 

कायवसैँग सम्बमन्धत क्षिता अमभवमृर्द् गनव आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 

८२. रोगजार प्रवर्द्वन कायवक्रि िार्व त व िमेिक रोजगारीको जोमखि न्यूनीकरण एवं सिेतनासैँग सम्बमन्धत 

कृयाकलाप सञ्िालनका लामग सङ् घीय सरकारबाट प्राप्त अनुिानका अमतररक्त नगरपामलकाबाट थप 

रकिको व्यवस्था गररएको छ।  

८३. नगरमभत्र रहकेा सब  करिाताहरुलाई करको िायरािा ल्याउन र करिाता मिक्षा कायवक्रि सञ्िालनका 

लामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ।  
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८४. सिाजका मवमभन्न मवधािा उत्कृष्ट योगिान परु् याएका वमुर्द्जीवी, सिाजसेवी, किविारी, करिाता, 

पत्रकार तथा संघ संस्थाहरुलाई सम्िानका लामग बजेट व्यवस्था गररएको छ।  

८५. नगरपामलकाबाट प्रवाह ह ने सेवालाई सहज, सरल, छररतो र पारििी बनाउनका लामग सेवाग्राही 

सहायता कक्ष/मवश्राि कक्षको मनिावणको लामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ।  

८६. सयूोिय नगरपामलकालाई प्रमवमधि त्री नगरपामलकाको रुपिा मवकास गरी नगरबाट प्रवाह ह ने 

सेवाहरुलाई प्रमवमधिा आवर्द् गनवको लामग आवश्यक पने पूवावधार मनिावण र सञ् िालनको लामग 

बजेट मवमनयोजन गररएको छ। साथ  नगरवासीिा मिमजटल साक्षरता अमभबमृर्द् गने कायवक्रि 

सञ्िालन गनवको लामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ। 

सभाध्यक्ष िहोिय, 

८७. अब ि नगरपामलकाका क्षेत्रगत नीमत तथा िाथी उल्लेख गररएका कायवक्रिहरु कायावन्वयनका लामग 

श्रोत व्यवस्थापन र बजेट मवमनयोजनको अनुिान पेि गने अनुिमत िाहन्छु । 

८८. आगािी आमथवक विवको लामग प्रस्ताव गररएका कायवक्रिहरुको कायावन्यवन गनव रु. १ अवव ३५ करोि 

७९ लाख ९७ हजार  मवमनयोजन गररएको छ । कूल मवमनयोजन िध्ये रु. ६९ करोि १६ लाख ८२ 

हजार िालु खिव तर्व  र रु. ६६ करोि ६३ लाख १५ हजार पुैँमजगत खिव तर्व  छुट्याइएको छ । कूल 

मवमनयोजनिा िालु खिवको अंि  ५० िििलव ९३ प्रमतित र पुैँमजगत खिवको अंि  ४९ िििलव 

०७ प्रमतित रहकेो छ । 

८९. उमल्लमखत बिोमजिको मवमनयोमजत बजेट क्षेत्रगत लगानीको महसाबले आमथवक मवकास  क्षेत्रिा रु 

१३ करोि १२ लाख ८० हजार, सािामजक मवकास क्षेत्रिा रु. ४५ करोि, ४३ लाख, ९१ हजार, 

पवूावधार मवकास क्षेत्रिा रु. ५३ करोि, ९१ लाख, ३१ हजार, सुिासन तथा अन्तरसम्बमन्धत क्षेत्रिा 

रु. ६ करोि ६६ लाख, ६० हजार र कायावलय सञ्िालन तथा प्रिासमनक कायवका लामग रु. १६ करोि 

६५ लाख ३५ हजार  रहकेो छ । 

९०. आगािी आमथवक विवको लामग अनुिान गररएका खिव व्यहोने स्रोत िध्ये आन्तररक राजर्श् असलुी 

बाट रु.  ५ करोि ४३ लाख ६४ हजार राजर्श् बाैँिर्ाैँिबाट रु. १८ करोि ७ लाख  ७३ हजार तथा  

मवत्तीय हस्तान्तरण िार्व त सङ् घीय सरकारबाट रु. ५९ करोि, ६५ लाख र प्रििे सरकारबाट रु. ९ 

करोि ७० लाख १६ हजार तथा जनसहभागीताबाट रु. २ करोि २० लाख ०७ हजार सिेत कूल रु. 

९५ करोि ६ लाख ६० हजार प्राप्त ह ने अनुिान गररएको छ ।  

९१. आगािी आमथवक विवको लामग प्रस्ताव गररएका कायवक्रिहरुको  मक्रयाकलापगत बजेट मवमनयोजन र 

सोको खिव व्यहोने स्रोतको अनुिान अनुसिूीिा संलग्न छ । 

सभाध्यक्ष िहोिय, 

९२. यस अमघ उल्लेख गरे बिोमजि आगािी विव रु. ९५ करोि ६ लाख ६० हजार समञ् ित कोििा प्राप्त ह ने 

भनी अनुिान गररएकोिा नगरको आवश्यकता र नगरवासीको िाहना बिोमजि रु १ अवव ३५ करोि ७९ 



131 

 

लाख ९७ हजार मवमनयोजन प्रस्ताव गिाव रु. ४० करोि ७३ लाख ३७ हजार रकि आय र व्ययिा र्रक 

परेको छ । उक्त रकि िध्ये िालु आमथवक विविा खिव नभई आिाढ िसान्तिा समञ् ित कोििा िौज्िात 

रहने रकिबाट रु. ३३ करोि ७३ लाख ३७ हजार र नगरमवकास कोिबाट ऋण मलनेगरी प्रस्ताव गररएको 

रु. ७ करोि रकिबाट घाटा व्यहोररने अनुिान गरी बजेट तजुविा गररएको छ। 

९३. प्रिमलत कानून प्रित्त अमधकारलाई प्रयोग गि ैनगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्र सङ् कलन गने कर, िस्तुर 

र सेवा िलू्कको िररेट, छुट तथा नीमत सम्बन्धी व्यवस्था एवं राजर्श् प्रिासन सम्बन्धी प्रस्तावहरु सिावेि 

गरी आ.ब.२०७९/८० का लामग अथव सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनव बनेको मवधेयक, २०७९ यस  

सम्िामनत सभािा प्रस्तुत गिवछु । 

९४. सम्भाव्य स्थानीय स्रोत साधनलाई बढीभन्िा बढी प्रयोग गिै नगरवासीलाई सरल, सहज ढङ् गबाट 

गणुस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नगरवासीहरुलाई उच्ि सम्िान गि ैसिमृर्द्तर्व  उन्िखु गराउने एवं नगर 

मवकासको आधारिीला खिा गने अमभप्रायका साथ योजना तथा कायवक्रििा रकि मवमनयोजन गरी 

मनधावररत कृयाकलापका लामग आवश्यक पने रकि समञ्ित कोिबाट खिव गने प्रस्तावको रुपिा 

मवमनयोजन मबधेयक, २०७९ सिेत यस  सभािा पेि गिवछु ।  

९५. अन्तर सरकारी मवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुरुप साववजमनक खिविा मवमनयोजन 

िक्षता, कायावन्वयन कुिलता र मवत्तीय अनुिासन कायि रा्ने उदे्दश्यले सयूोिय नगरपामलकाको ५ विे 

आवमधक योजना र आगािी विवको वामिवक बजेट बीि तािात्म्यता कायि गनव िहत्वपणूव औजारको रुपिा 

रहने अपेक्षा गररएको आगािी ३ विवको िध्यिकालीन खिव संरिना सिेत तयार गरी स्वीकृमतका लामग 

यस सम्िानीत सभािा पेि गिवछु ।  

सभाध्यक्ष िहोिय, 

अन्त्यिा, 

९६. यस बजेटको सर्ल कायावन्वयनबाट सूयोिय नगरबासीको सिग्र मवकास र सिमृर्द्को िाहना परुा गनवका 

लामग यस बजेटको कायावन्वयनिा सम्पणूव नगरवासी एवं सरोकारवालाहरुबाट सहयोग मिल्नेछ भन्ने 

अपेक्षा गिवछु । बजेट तजुविाका मसलमसलािा आफ्ना अिलू्य राय सझुाव, सल्लाह र मनििेन उपलव्ध 

गराउनुह ने सम्पणूव िहानुभावहरु, राजन मतक िलका प्रमतमनमधज्यूहरु, मविय मवज्ञहरु, मवियगत समिमतका 

संयोजकज्यूहरु, मवमभन्न संघ संस्थाका प्रमतमनमधज्यूहरु, मवकास साझेिारहरु तथा किविारीहरु सब िा 

हामिवक धन्यवाि मिन िाहन्छु । 

धन्यवाि ! 

मिमत: २०७९ असार १० गते िकु्रबार 

िगुाव कुिार बराल 

नगर उपप्रिखु 
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अनुसूची १ 

आ.व. ०७९/०८० को राजस्व िथा अनुदान प्ातप्तको अनुमान  

आ.व. : २०७९/८०        रु. हजारिा 

शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को र्यथाथि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को सांशोतधि 

अनुमान 

आ.व. 

२०७९/८० 

को अनुमान 

आय ८७,२३,६१ १,३८,४१,०८ १,३५,७९,९७ 

राजस्व १९,७३,५१ ६२,३२,३३ ६४,२४,७३ 

आन्तररक श्रोत ५,८५,२० ४७,४१,४७ ४६,१७,०० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर १७,६० २४,०० २०,०० 

११३१४ भमुिकर/िालपोत १,८८,०७ १,४०,०० १,५४,०० 

११३२१ घरवहाल कर १६,८१ १२,०० १३,०० 

११३२२ वहाल मवटौरी कर ८,०८ १,५०,०० ५,०० 

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ७१ १,०० ३,०० 

११४५२ पुवावधार सेवाको उपयोगिा लाग्ने कर ३७,१५ २०,०० ४०,०० 

११४७९ अन्य िनोरञ्जन कर   १० १० 

११६३१ कृमितथा पिजुन्य वस्तुको व्यावसामयक 

कारोवारिा लाग्ने कर 
३४,४६ ६,०० ४०,०० 

११६९१ अन्य कर २८,७४ २०,०० १० 

१३४११ अन्य संस्थागत आन्तररक अनुिान   १,३७,०६ १,१८,७८ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय २,२९ ३,५० ३,०० 

१४२१३ अन्य मबक्रीबाट प्राप्त रकि ६,६१ ४,०० ५,०० 

१४२१९ अन्य सेवा िलु्क तथा मबक्री २९,५४ ४०,०० २७,०० 

१४२२१ न्यामयक िस्तूर ७ १,०० २५ 

१४२२४ परीक्षा िलु्क ३,९५ १,०० ३,०० 

१४२२९ अन्य प्रिासमनक सेवा िलु्क ११,१० १,०० ५० 

१४२४१ पामकव ङ्ग िलु्क   ५० २० 

१४२४२ नक्सापास िस्तुर १२,८४ १५,०० १५,०० 
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शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को र्यथाथि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को सांशोतधि 

अनुमान 

आ.व. 

२०७९/८० 

को अनुमान 

१४२४३ मसर्ाररि िस्तुर ३८,२३ ४०,०० ४०,०० 

१४२४४ व्यमक्तगत घटना िताव िस्तुर १,६६ ३० ७,०० 

१४२४५ नाता प्रिामणत िस्तुर १,५१ २,५० २,०० 

१४२४९ अन्य िस्तुर ४३ ० ६,०० 

१४२५३ व्यावसाय रमजष्िेिन िस्तुर ३७,०२ ८५,०० ४०,०० 

१४३११ न्यामयक िण्ि, जररवाना र जर्त ७८ १० १ 

१४३१२ प्रिासमनक िण्ि, जररवाना र जर्त   ० ५० 

१४५११ बीिा िावी प्रामप्त   ० ० 

१४६११ व्यवसाय कर   ० ० 

३२१२२ बैंक िौज्िात   ३८,३७,४१ ३३,७३,३६ 

३३१४३ अन्य संस्थाहरूबाट ऋण प्रामप्त   २,००,०० ७,००,०० 

राजस्व बाैँिर्ाैँिबाट प्राप्त रकि १३,८८,३० १४,९०,८६ १८,०७,७३ 

११३१५ घरजग्गा रमजष्टिेन िस्तुर १,३६,२२ १,५०,०० १,८१,५० 

११४११ बाैँिर्ाैँि भई प्राप्त ह ने िलू्य अमभबमृर्द् कर ८,०५,४६ ५,४९,५६ १३,३१,४६ 

११४२१ बाैँिर्ाैँि भइव प्राप्त ह ने अन्त:िुल्क २,३३,१५ ५,४९,५६ ० 

११४५६ बाैँिर्ाैँटबाट प्राप्त ह ने सवारी साधन कर २,००,८८ २,३२,७३ २,८१,६१ 

११४७१ बाैँिर्ाैँिबाट प्राप्त ह ने िनोरञ्जन कर   ५० ६१ 

११४७२ बाैँिर्ाैँिबाट प्राप्त ह ने मवज्ञापन कर २५ १,०० १,०० 

१४१५३ बाैँिर्ाैँि भई प्राप्त वन रोयल्टी १,२४ ३,५० २९ 

१४१५६ बाैँिर्ाैँि भई प्राप्त मवद्युत सम्बन्धी रोयल्टी ११,०८ ४,०० ११,२६ 

अन्य आय १,०७,४५ ० २० 

१४५२९ अन्य राजस्व ५०,९३ ० १० 

१५१११ बेरूज ू ५६,५२ ० १० 

अन्तर सरकारी मवत्तीय हस्तान्तरण ६७,४९,८५ ७६,०८,७५ ६९,३५,१६ 
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शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को र्यथाथि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को सांशोतधि 

अनुमान 

आ.व. 

२०७९/८० 

को अनुमान 

संघीय सरकार ५७,११,२३ ६४,८७,६७ ५९,६५,०० 

१३३११ सिामनकरण अनुिान १६,०८,०० १७,२४,०० १८,१६,०० 

१३३१२ िसतव अनुिान िालु ३९,५८,०४ ३६,४५,६७ ३४,७६,०० 

१३३१३ िसतव अनुिान पुैँजीगत   ६,०१,०० ३,७३,०० 

१३३१५ मविेि अनुिान पुैँजीगत   ३,११,०० १,३०,०० 

१३३१६ सिपुरक अनुिान िालु १,४५,१८     

१३३१७ सिपुरक अनुिान पुैँजीगत   २,०६,०० १,७०,०० 

प्रिेि सरकार १०,३८,६२ ११,२१,०८ ९,७०,१६ 

१३३११ सिामनकरण अनुिान ७७,५१ १,०१,२४ १,०१,२४ 

१३३१२ िसतव अनुिान िालु ८,६१,११ ९,१९,८४ १९,०३ 

१३३१३ िसतव अनुिान पुैँजीगत   ० ७,४९,८९ 

१३३१६ सिपुरक अनुिान िालु १,००,०० १,००,०० ० 

१३३१७ सिपुरक अनुिान पुैँजीगत   ० १,००,०० 

ब िेमिक       

जनसहभामगता   ० २,२०,०७ 
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अनुसिूी २  

आ.व. ०७९/०८० को मवमनयोमजत बजेटको मक्रयाकलापगत बाैँिर्ाैँि  

आ.व. : २०७९/०८०              रु. हजारिा 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

८०१०३४०४१११ नगर कायवपामलकाको कायावलय 

१ पाररश्रमिक किविारी 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
२,५३,१८ 

२ पाररश्रमिक किविारी 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३,४६,८२ 

३ पाररश्रमिक पिामधकारी 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२१११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२७,५६ 

४ पोिाक 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५,०० 

५ िहगंी भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५,०० 

६ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

७ अन्य भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

८ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१०,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

९ किविारीको सािामजक सुरक्षा कोि खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२१२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१०,०० 

१० 
किविारीको योगिानिा आधाररत मनवतृभरण तथा उपिान 

कोि खिव 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२१२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,५० 

११ किविारीको योगिानिा आधाररत बीिा कोि खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२१२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६,०० 

१२ किविारी कल्याण कोि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२१२१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४०,०० 

१३ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१०,०० 

१४ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२०,०० 

१५ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२०,०० 

१६ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३०,०० 

१७ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४५,०० 

१८ मबिा तथा नवीकरण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
९,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१९ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१०,०० 

२० मनमिवत साववजमनक सम्पमत्तको ििवत सम्भार खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२३१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५०,०० 

२१ अन्य सम्पमत्तहरूको संिालन तथा सम्भार खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२९१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३,०० 

२२ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२०,०० 

२३ पिपंुक्षीहरूको आहार 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५० 

२४ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३,०० 

२५ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२,०० 

२६ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२०,०० 

२७ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३,०० 

२८ सेवा र पराििव खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

२९ सूिना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

३० करार सेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५,०० 

३१ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,४० 

३२ सीप मवकास तथा जनिेतना तामलि तथा गोष्ठी सम्बन्धी खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

३३ कायवक्रि खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४५,०० 

३४ मवमभन्न सभा सिारोह मिवस आमि सञ्िालन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
५,०० 

३५ मवमवध कायवक्रि खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

३६ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१३,०० 

३७ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
२०,०० 

३८ मवमिष्ट व्यमक्त तथा प्रमतमनमध िण्िलको भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

३९ अन्य भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,०० 

४० मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२०,०० 

४१ सभा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५,०० 

४२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थावपना खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२७२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

४३ अन्य सािामजक सहायता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२७२१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

४४ घरभािा 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८१४२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
१६,०० 

४५ सवारी साधन तथा िेमिनर औजार भािा 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८१४३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२,०० 

४६ अन्य भािा 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८१४९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,०० 

४७ राजस्व मर्ताव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

४८ न्यामयक मर्ताव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

४९ अन्य मर्ताव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८२१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,०० 

५० भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४३,१५ 

५१ जग्गा मवकास कायव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३१११४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
२,०० 

५२ सवारी साधन खररि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३११२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

५३ िेमिनरी तथा औजार 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३११२२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५,०० 

५४ र्मनविर तथा मर्क्िसव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३११२३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५,०० 

५५ कम्प्युटर सफ्टवेयर मनिावण तथा खरीि खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१०,०० 

५६ जग्गाप्रामप्त खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३१४११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,०० 

५७ करार, मलज तथा लाइवसेन्स खररि प्रामप्त खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३१४४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 

५८ 
मवमभन्न मनकायसैँगको साझेिारीिा योजना तथा 

कायवक्रिहरुको लामग सिपुरक कोि (Matching Fund) 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३१५११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४२,४५ 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

५९ 
मवमभन्न मनकायसैँगको साझेिारीिा योजना तथा 

कायवक्रिहरुको लामग सिपुरक कोि (Matching Fund) 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३१५११ आन्तररक श्रोत - नगि ७६,४६ 

८०१०३४०४२०१ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.१ 

६० किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

६१ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

६२ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
७ 

६३ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

६४ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
१५ 

६५ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
३६ 

६६ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

६७ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ आन्तररक श्रोत - नगि ५ 

६८ खमत्रगाउैँ मिव िमन्िर ििवत यातयात पूवावधार २२२३१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 
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६९ खमत्रगाउैँ मिव िमन्िर ििवत यातयात पूवावधार २२२३१ जन सहभामगता - नगि १२ 

७० बौर्द् ि त्य िमन्िर ऐमतहामसक गुम्बा घेराबारा यातयात पूवावधार २२२३१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७१ बौर्द् ि त्य िमन्िर ऐमतहामसक गुम्बा घेराबारा यातयात पूवावधार २२२३१ जन सहभामगता - नगि १२ 

७२ िानेमसंह िेवी पििागव तथा घेराबारा यातयात पूवावधार २२२३१ जन सहभामगता - नगि १२ 

७३ िानेमसंह िेवी पििागव तथा घेराबारा यातयात पूवावधार २२२३१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७४ लामलगुराैँस बाल मवकास केन्र ििवत यातयात पूवावधार २२२३१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७५ लामलगुराैँस बाल मवकास केन्र ििवत यातयात पूवावधार २२२३१ जन सहभामगता - नगि १२ 

७६ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ आन्तररक श्रोत - नगि ९० 

७७ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ आन्तररक श्रोत - नगि २ 

७८ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ आन्तररक श्रोत - नगि ४ 

७९ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ आन्तररक श्रोत - नगि ८ 

८० अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ आन्तररक श्रोत - नगि ३१ 

८१ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ आन्तररक श्रोत - नगि ३ 
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८२ अनिोल कृमि बजार तथा संकलन केन्र व्यवस्थापन कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८३ अपाङ्गता भएका नागररकलाई न्यानो कपिा मवतरण 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

८४ कृमि मवउ मवजन मवतरण कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८० 

८५ िन्रकला आमविा ि मक्षक सािाग्री मवतरण मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

८६ जेष्ठ नागररक सम्िान कायवक्रि 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २० 

८७ विा कायावलयको सेवा केन्र व्यवस्थापन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८८ विा स्तररय रु्टबल प्रमतयोमगता युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८९ मवपन्न िमलतलाई बंगुरको पाठा मवतरण कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

९० मवपन्न िमहलाहरुलाई बाख्राको पाठा मवतरण कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

९१ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ आन्तररक श्रोत - नगि २० 

९२ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ आन्तररक श्रोत - नगि ४५ 

९३ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 

९४ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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९५ िाङ्मखि टहरो मनिावण सामवक जोगिाई ८ यातयात पूवावधार ३१११२ जन सहभामगता - नगि २५ 

९६ िाङ्मखि टहरो मनिावण सामवक जोगिाई ८ यातयात पूवावधार ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

९७ 
ऋमििोि गोखे-िंगलबारे-िानेभन्ज्यङ सिक स्तरोन्नती कायव 

मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,४५,०० 

९८ किेरे िाहागाउैँ सिक स्तरोन्नती कायव यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९९ किेरे िाहागाउैँ सिक स्तरोन्नती कायव यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

१०० गोखे थुम्के पयवटन सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१०१ गोखे थुम्के पयवटन सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

१०२ िप्लेटी थुम्के सिक स्तरोन्नती कायव यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१०३ िप्लेटी थुम्के सिक स्तरोन्नती कायव यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

१०४ िेउराली िेउराज राईको घर ह ैँि  जोगिाई सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

१०५ िेउराली िेउराज राईको घर ह ैँि  जोगिाई सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१०६ िंगलबारे खोप केन्रलाई बाटो मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

१०७ िंगलबारे खोप केन्रलाई बाटो मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

१०८ िहने्रोिय आमव ह ैँि  िप्लेमट जाने सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

१०९ िहने्रोिय आमव ह ैँि  िप्लेमट जाने सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११० िाछापोखरी पाखा गाउैँ काकी िाैँिा सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१११ िाछापोखरी पाखा गाउैँ काकी िाैँिा सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 
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११२ लािीधरुा थरीगाउैँ कामिटार सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

११३ लािीधरुा थरीगाउैँ कामिटार सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,५० 

११४ विा कायावलय िढुे धजे िकरजुङ सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

११५ विा कायावलय िढुे धजे िकरजुङ सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

११६ मसंहिेवी िन्िीर कटुवालगाउैँ सिक ििवत (सानोबाङ्मगन) यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

११७ मसंहिेवी िन्िीर कटुवालगाउैँ सिक ििवत (सानोबाङ्मगन) यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११८ ििाई धारा खानेपानी संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५५ जन सहभामगता - नगि १२ 

११९ ििाई धारा खानेपानी संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५५ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

१२० घोसेटार रुपागाउैँ रे्मिखोला पििागव यातयात पूवावधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२१ घोसेटार रुपागाउैँ रे्मिखोला पििागव यातयात पूवावधार ३११५९ जन सहभामगता - नगि ३७ 

१२२ श्रीखोला घाट ििवत संभार भािा तथा संस्कृमत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२३ श्रीखोला घाट ििवत संभार भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि ५० 

१२४ रक्तिाला िमन्िर स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११६१ जन सहभामगता - नगि २५ 

१२५ रक्तिाला िमन्िर स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११६१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२६ मसमर्द् िेवी आ मव घेराबारा यातयात पूवावधार ३११६१ जन सहभामगता - नगि २५ 

१२७ मसमर्द् िेवी आ मव घेराबारा यातयात पूवावधार ३११६१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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८०१०३४०४२०२ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.२ 

१२८ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

१२९ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

१३० पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३५ 

१३१ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

१३२ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
२० 

१३३ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
२० 

१३४ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

१३५ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

१३६ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८० 
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१३७ िमलत वालवामलका लाई ि मक्षक सािाग्री मवतरण 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३१३ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

१३८ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

१३९ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

१४० पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

१४१ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 

१४२ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

१४३ 
टोल मवकास संस्था र उपभोक्ता समिमतका पिामधकारीहरुलाई 

क्षिता अमभवमृर्द् तामलि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७० 

१४४ िमहलाहरुको लामग उद्घोिण तामलि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१४५ अपांगता भएका व्यमक्तको लामग सहायक सािाग्री मवतरण 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 
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१४६ आमिवासी जनजाती लक्षीत कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१४७ राजर्श् सुधार कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१४८ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

१४९ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 

१५० मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 

१५१ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

१५२ 
आहाल ग रीबाट थािी गाउैँ ह ैँि  काफ्लेटोल जोि्ने सिक 

ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

१५३ 
आहाल ग रीबाट थािी गाउैँ ह ैँि  काफ्लेटोल जोि्ने सिक 

ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१५४ आहाल ेलालीखकव  सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१५५ आहाल ेलालीखकव  सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 
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१५६ मिज फ्यक्िी गुरुङ टोल सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

१५७ मिज फ्यक्िी गुरुङ टोल सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१५८ िम्बर काकीको घर ह ैँि  िङगलबारे जोि्ने सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १५ 

१५९ िम्बर काकीको घर ह ैँि  िङगलबारे जोि्ने सिक यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६० 

१६० मनिाने जङ्गुिािा सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१६१ मनिाने जङ्गुिािा सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

१६२ पुलखोला भानुभक्त आ.मव. सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१६३ पुलखोला भानुभक्त आ.मव. सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

१६४ बरिािा िेमख िाहालबारी सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१६५ बरिािा िेमख िाहालबारी सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

१६६ बागमवरे खि्का िोक ह ैँि  मिते्र टोल जाने सिक यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१६७ बागमवरे खि्का िोक ह ैँि  मिते्र टोल जाने सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

१६८ 
बौर्द्धाि गुम्बा आले सिक स्तरोन्नती (कल्भटव तथा ह्यिू 

पाइप सिेत) 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७० 
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१६९ 
बौर्द्धाि गुम्बा आले सिक स्तरोन्नती (कल्भटव तथा ह्यिू 

पाइप सिेत) 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १७ 

१७० िानेिाैँिा मसमर्द्खोला सिक सोमलङ्ग यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

१७१ िानेिाैँिा मसमर्द्खोला सिक सोमलङ्ग यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१७२ 
िानेभन्ज्याङ िोक िेउराली बागमबरे िहािेवस्थान सिक 

मनिावण कायव मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,४०,०० 

१७३ रमिते मिवेर्श्र धाि सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१७४ रमिते मिवेर्श्र धाि सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

१७५ वरिािा िेमख मकराैँतिोक सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

१७६ वरिािा िेमख मकराैँतिोक सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

८०१०३४०४२०३ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.३ 

१७७ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

१७८ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

१७९ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

१८० संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 
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१८१ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

१८२ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

१८३ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

१८४ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३५ 

१८५ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
९० 

१८६ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

१८७ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४ 

१८८ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

१८९ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

१९० सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 
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१९१ आमिवामस जनजामत मसप मवकास कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१९२ 

टोल मवकास कसमिमत तथा उपभोक्ता समिमतका 

पिामधकारीहरुलाई ििता अमभबमृर्द् तमलि तथा प्रोत्साहन 

कायवक्रि 

मवत्तीय सुिासन २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

१९३ िमहला लमक्षत क्षिता अमभबमृर्द् कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१९४ ५ वटा मवद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्िालन मिक्षा २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२५ 

१९५ खेलकुि कायवक्रि भािा तथा संस्कृमत २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१९६ जेष्ठ नागररक आाैँखा िेक तथा िस्िा मवतरण कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१९७ िमलत लमक्षत मसप मवकास कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५५ 



153 

 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१९८ बालबामलका लमक्षत कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४५ 

१९९ राजर्श् सुधार कायवक्रि मवत्तीय सुिासन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

२०० मवपि व्यवस्थापन मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,६० 

२०१ स्वास््य िौकी व्यास्थापन स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२० 

२०२ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

२०३ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४४ 

२०४ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 

२०५ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

२०६ 
कटे्टबुङ िलिले गमहरो ह ि  मतनखटेु्ट महटीगमहरो जोि्ने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२०७ 
कटे्टबुङ िलिले गमहरो ह ि  मतनखटेु्ट महटीगमहरो जोि्ने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 
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२०८ िेउराली िेमख आिायव गाउैँ ह ैँि  पोख्रेलिोक सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२०९ िेउराली िेमख आिायव गाउैँ ह ैँि  पोख्रेलिोक सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

२१० 
िेउराली वमलङ िाैँिा हैँि  धजे िोभानसम्ि िोटरबाटो 

स्तरोन्नमत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

२११ 
िेउराली वमलङ िाैँिा हैँि  धजे िोभानसम्ि िोटरबाटो 

स्तरोन्नमत 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

२१२ प्रधान टोल िौलो िाैँिा िेहलेवोटे खण्ि सिक ििवत संभार यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

२१३ प्रधान टोल िौलो िाैँिा िेहलेवोटे खण्ि सिक ििवत संभार यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

२१४ बुर्द् पाकव  कटेबुङ्ग अलवेिर सिक मनरन्तरता यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
९०,०० 

२१५ 
रुङ्गखङु िोक भजुेल थान सोङिेन टोल ह ैँि  मतनतले झनाव 

सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

२१६ 
रुङ्गखङु िोक भजुेल थान सोङिेन टोल ह ैँि  मतनतले झनाव 

सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२१७ लामलकाैँिे िेमख तारेमभर सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

२१८ लामलकाैँिे िेमख तारेमभर सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

२१९ महमटगमहरो िाझाैँगाउैँ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,७० 



155 

 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

२२० महमटगमहरो िाझाैँगाउैँ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ४२ 

२२१ खानेपानी पाईप खररि 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

२२२ रुङसुङ िोक खानेपानी आयोजनाको ट्याङकी ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 

२२३ रुङसुङ िोक खानेपानी आयोजनाको ट्याङकी ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

२२४ कटे्टबुङ िाङमखि व्यवस्थापन भािा तथा संस्कृमत ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

२२५ कटे्टबुङ िाङमखि व्यवस्थापन भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि १२ 

२२६ मतनकन्य िमन्िर ििवत भािा तथा संस्कृमत ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

२२७ मतनकन्य िमन्िर ििवत भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि १२ 

२२८ ियुैँ खोला आयव घाट ििवत/मनिावण भािा तथा संस्कृमत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

२२९ ियुैँ खोला आयव घाट ििवत/मनिावण भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि ५० 

२३० रुङसुङ िाङमखि व्यावस्थािन भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि १२ 

२३१ रुङसुङ िाङमखि व्यावस्थािन भािा तथा संस्कृमत ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

२३२ िाक्य छ्योकोमलवङ गुम्बा ििवत भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि १२ 
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२३३ िाक्य छ्योकोमलवङ गुम्बा ििवत भािा तथा संस्कृमत ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

८०१०३४०४२०४ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.४ 

२३४ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

२३५ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

२३६ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

२३७ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

२३८ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
२० 

२३९ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

२४० सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

२४१ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८० 

२४२ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 
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२४३ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

२४४ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

२४५ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

२४६ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६० 

२४७ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

२४८ आमिवासी जनजाती भवन व्यवस्थापन कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

२४९ 
उपभोक्ता समिमत तथा टोल मबकास सम्बमन्ध अमभिखुीकरण 

कायवक्रि 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२५० जेष्ठ नागररक तथा अपागता भएको ब्यामक्त स्वास््य कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,३० 

२५१ िमलत पररवारका मबद्याथीहरुलाई ि मक्षक सािाग्री मवतरण 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 
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२५२ धामिवक िठ िमन्िर ििवत भािा तथा संस्कृमत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

२५३ 
पि ुपालन ब्यवसाय तथा कृमि अन्तगवत (कृिक प्रोत्सान 

)कायवक्रि 
पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

२५४ बालबामलका सम्ब्नधी कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७० 

२५५ िमहला कानुनी साक्षरता कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

२५६ युवा तथा खेलकुि सम्बन्धी कायवक्रि युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२५७ मवपि ्व्यवस्थापन मवपि व्यवस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

२५८ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

२५९ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

२६० मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 

२६१ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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२६२ स्वास््य िौकी प्रमतक्षालय मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२६३ वाि कायावलय घेराबारा तथा पामकव ङ स्थल मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३१११३ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

२६४ 
अन्त ुपोखरी मिब िमन्िर बुि ्आििव सिक अन्तगवत (अन्तु 

पोखरी िेमख अनन्त गोलाइ खण्ि) ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ६२ 

२६५ 
अन्त ुपोखरी मिब िमन्िर बुि ्आििव सिक अन्तगवत (अन्तु 

पोखरी िेमख अनन्त गोलाइ खण्ि) ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

२६६ आले गाउ करर्ोक सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२६७ आले गाउ करर्ोक सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२६८ उत्तरे केिीगाउैँ खोलागोिाि सिक ििवत संभार यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,५० 

२६९ उत्तरे केिीगाउैँ खोलागोिाि सिक ििवत संभार यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

२७० 
काकी िािा गाजले गाउ गजुरेल गाउ िहेन्र बेसी सिक 

(गाजले गाउ किरे खण्ि) ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२७१ 
काकी िािा गाजले गाउ गजुरेल गाउ िहेन्र बेसी सिक 

(गाजले गाउ किरे खण्ि) ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२७२ काकीिाैँिा गाजलेगाउैँ बाटो ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

२७३ काकीिाैँिा गाजलेगाउैँ बाटो ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

२७४ 
गुर्ाटार भालु खोला ह ि  सल्लेरी सिक अन्तगवत ( सुमजत 

गोलाई िेमख भालुखोला सल्लेरी सिक ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 



160 

 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

२७५ 
गुर्ाटार भालु खोला ह ि  सल्लेरी सिक अन्तगवत ( सुमजत 

गोलाई िेमख भालुखोला सल्लेरी सिक ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

२७६ गोगुने िेमख सातिाइल(नाखा पामन) सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२७७ गोगुने िेमख सातिाइल(नाखा पामन) सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२७८ मछरुवा खमतवािा िािा पोखेल गाउ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२७९ मछरुवा खमतवािा िािा पोखेल गाउ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२८० मछरुवा मगरीगाउैँ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

२८१ मछरुवा मगरीगाउैँ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

२८२ 
ठाकुर िोक-बराल भन्ज्याङ्ग-गणेि महिाल-िमलत वस्ती-

सानो करर्ोक िक्रपथ मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
९०,०० 

२८३ िमलत बमस्त उमनउटार सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

२८४ िमलत बमस्त उमनउटार सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

२८५ भन्सार लाइन र्ाल्गुनन्ि सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२८६ भन्सार लाइन र्ाल्गुनन्ि सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२८७ िेिी बजार प्रताब गाउ िािा गाउ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२८८ िेिी बजार प्रताब गाउ िािा गाउ सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२८९ 
रत्न बहािरु राइको घर िेमख मतमम्सना गाउ सिक अन्तगवत 

(सेती नागेस्वारी मतमम्सना गाउ खण्ि) ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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२९० 
रत्न बहािरु राइको घर िेमख मतमम्सना गाउ सिक अन्तगवत 

(सेती नागेस्वारी मतमम्सना गाउ खण्ि) ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२९१ श्रीबुङ बररे्ि मिब िमन्िर थुलुङ गाउ सल्लेरी सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

२९२ श्रीबुङ बररे्ि मिब िमन्िर थुलुङ गाउ सल्लेरी सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२९३ अंिवुिाव आ मव कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

२९४ अंिवुिाव आ मव कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ जन सहभामगता - नगि १२ 

२९५ िन्रोिय आ मव कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ जन सहभामगता - नगि १२ 

२९६ िन्रोिय आ मव कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

२९७ िेिी िा मव कक्षाकोठा ििवत मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

२९८ िेिी िा मव कक्षाकोठा ििवत मिक्षा ३११५९ जन सहभामगता - नगि २५ 

२९९ रामष्िय आ मव कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३०० रामष्िय आ मव कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ जन सहभामगता - नगि १२ 

८०१०३४०४२०५ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.५ 

३०१ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

३०२ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

३०३ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 
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३०४ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१२ 

३०५ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

३०६ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

३०७ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

३०८ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२५ 

३०९ विा कायावलयको स्टोररुि मनिावण प्रिासकीय सुिासन २२२३१ आन्तररक श्रोत - नगि ५५ 

३१० िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६५ 

३११ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२ 

३१२ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२ 

३१३ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४ 

३१४ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 
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३१५ 

विा कायावलयको सुिासन व्यावस्थापनिा नपुग मस.मस 

क्यिेरा र िाईकोर्ोनसेट तथा ग्यसमसमलण्िर लगायत 

आवश्यक सािामग्र खररि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३१९ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३१६ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

३१७ िमलत सििुायलाई मिपिुलक तमलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३१८ 
िमहलालाई करेसाबारी खेती र घरबाट मनस्केकाको 

र्ोहोरि लालाई के कसरी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी तमलि 

खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३१९ िमहलालाई नेततृ्व मवकासका लामग िन्तव्य कला तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३२० युवालाई मिपमवकासिा प्लमम्वङ्ग तामलि मिक्षा २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३२१ आमिवामस जनजामतको संस्कृमत प्रवधवन कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

३२२ 

टोल मवकास संस्थाका पिामधकारीहरुलाई क्षिता मवकास 

तथा र्ोहोर ि ला व्यवस्थापन सम्बमन्ध तमलि समहत ११ 

टोल को पमहिानन र्लेक्स बोिव रा्ने र सरसर्ाई सम्बमन्ध 

ज्ञानिलुक टोलिा बोिव रा्ने 

खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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३२३ 
धामिवक क्षेत्र गुम्बा िठिमन्िर ििव मकरात िङमहि िमन्िरहरुिा 

र्ोहोरि ला व्यवस्थापनिा िमस्वन मवतरण गने 

खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३२४ 
नागररक आरोग्य केन्रको औिमध व्यवस्थापन 

नगरपामलकाको साझेिारीिा 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

३२५ पुतका संरक्षण तथा खोज अनुसन्धानिा बतृ्तमित्र मनिावण उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३२६ 

पि ुपंक्षी उपिारको औिमध व्यवस्थापन तथा कृमि आधारीत 

कृिकहरुलाई वीउ मवजन मवतरण (नगरपामलकाको 

साझेिारीिा) 

मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 

३२७ 
बालअमधकार सिेतना कायवक्रि (११ वट  टोललाई सिेटेर २ 

केन्रिा) 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३२८ लेप्िा भािा संस्कृमत र मलमपको प्रवर्द्वन कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

३२९ विा कायवकालयिा स्तन पान कक्ष व्यवस्थापन प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १५ 

३३० 
विा कायवलयको खानेपानी व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीको 

लामग मर्ल्टर खररि 
प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 
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३३१ 

साििुामयक तथा संस्थागत मवद्यालयका बालबामलकाहरु 

वीि मवमवध कायवक्रि समहत खेलकुि तथा ि मक्षक सािाग्री 

मवतरण गने अन्तरमवद्यालय वीि मवमवध मििवकिा 

प्रमतयोमगता गने खेलकुि तथा ि मक्षक सािाग्री मवतरण गने 

मिक्षा २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६० 

३३२ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

३३३ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४५ 

३३४ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५१ 

३३५ आसाङ्गखोला सिक मवस्तार क्रिागत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

३३६ आसाङ्गखोला सिक मवस्तार क्रिागत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३३७ 
ओरेन्जभ्याली िागव-अन्तगवत िामन्तधारा रमवगोलाई 

गोठालेबारी सिक सण्ि स्तरोन्नमत क्रिगत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

३३८ 
ओरेन्जभ्याली िागव-अन्तगवत िामन्तधारा रमवगोलाई 

गोठालेबारी सिक सण्ि स्तरोन्नमत क्रिगत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३३९ कंिेल िाैँिा प्रहरी िौकी जोि्ने सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

३४० कंिेल िाैँिा प्रहरी िौकी जोि्ने सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 
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३४१ गौति गाउैँ करर्ोक जोि्ने सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

३४२ गौति गाउैँ करर्ोक जोि्ने सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

३४३ ज्यठी िेििाैँिा जने घोिेठो बाटो मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३४४ ज्यठी िेििाैँिा जने घोिेठो बाटो मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

३४५ 
पाखेगोलाई-ग रीगाउैँ पुच्छरगाउैँ जोि्ने सिक खण्ि स्तरोन्नती 

(ििकट िागव) 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

३४६ 
पाखेगोलाई-ग रीगाउैँ पुच्छरगाउैँ जोि्ने सिक खण्ि स्तरोन्नती 

(ििकट िागव) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३४७ पौिेल बारी खानेपानी सरसर्ाई आयोजनाको पाइप खररि यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३० 

३४८ 
िहने्रवे ैँिी-गोलेिाैँिा-िामन्तबजार-सिालबुङ िा मव-

सुब्बागाैँउ ह ि  लम्बागौिा िोटरबाटो मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,०० 

३४९ 
रुकबहािरु गोलाई खत्रीगाउैँ सत्िस्त्र क्याप जाने मिविमन्िर 

सिक खण्िको नाली र कजवे मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

३५० 
रुकबहािरु गोलाई खत्रीगाउैँ सत्िस्त्र क्याप जाने मिविमन्िर 

सिक खण्िको नाली र कजवे मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

३५१ 
राङभाङगोलाई मिकारीगाउैँ बौर्द् टोल जोि्ने सिक 

स्तरोन्नमत तथा नाली मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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३५२ 
राङभाङगोलाई मिकारीगाउैँ बौर्द् टोल जोि्ने सिक 

स्तरोन्नमत तथा नाली मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

३५३ विा कायावलय आउने सिक ग्रावल मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

३५४ विा कायावलय आउने सिक ग्रावल मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३५५ 
िामन्तबजार -खोला गोिाि जाने सिकको िखुराखी 

मपङिािा लालरे्टे जाने सिक खण्िको स्तरोन्नमत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३५६ 
िामन्तबजार -खोला गोिाि जाने सिकको िखुराखी 

मपङिािा लालरे्टे जाने सिक खण्िको स्तरोन्नमत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

३५७ 
सिालबुङ्ग स्वास््य िौकी जाने सिक मनिावण (समिल 

गोलेको बारी िखुाराखी सिक मनिावण) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३५८ 
सिालबुङ्ग स्वास््य िौकी जाने सिक मनिावण (समिल 

गोलेको बारी िखुाराखी सिक मनिावण) 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

३५९ 
ओरेन्जभ्याली टोल मस्थत खेलि िानको िन्ि तथा िौिालय 

मनिावण 
मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

३६० 
ओरेन्जभ्याली टोल मस्थत खेलि िानको िन्ि तथा िौिालय 

मनिावण 
मिक्षा ३११५९ जन सहभामगता - नगि २५ 

३६१ 
स्वास््य िौकी सिालबुङ्गको सेवाग्राही बस्ने प्रमतक्षालय 

मनिावण 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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३६२ 
स्वास््य िौकी सिालबुङ्गको सेवाग्राही बस्ने प्रमतक्षालय 

मनिावण 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

३११५९ जन सहभामगता - नगि २५ 

८०१०३४०४२०६ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.६ 

३६३ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

३६४ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

३६५ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

३६६ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

३६७ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३६ 

३६८ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३६ 

३६९ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

३७० िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 
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३७१ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८० 

३७२ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

३७३ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१२ 

३७४ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

३७५ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

३७६ िमलत लमक्षत अन्तगवत पञ्िे बाजा बजाउन तामलि कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७५ 

३७७ िमहलाहरुको लामग कृस्टल तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७५ 

३७८ युवा पत्रकाररता सम्बमन्ध क्षिता अमभवमृर्द् तामलि िासन प्रणाली २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६० 

३७९ युवाहरुको लामग िोबाइल ििवत तामलि युवा तथा खेलकुि २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 
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३८० 
७५ बिव िामथको वरृ्द् वरृ्द्ाहरुलाई स्वास््य पररक्षण तथा 

सम्िान 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

३८१ 
कृिकहरुलाइ अकबरे खोसावनी रायोको साग अन्य बेिौसिी 

तरकारी खेती सम्बमन्ध तामलि तथा मवउ मवजन मवतरण 
कृमि २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,३० 

३८२ तािाङ्ग जामतको भािा , कला ,संस्कृमत सम्बमन्ध तामलि भािा तथा संस्कृमत २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६० 

३८३ बालबामलका हरुलाई क्षिता अमभवमृर्द् कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

३८४ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

३८५ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१४ 

३८६ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८४ 

३८७ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

३८८ 
गोलेखेत बाट गणेि िमन्िर ह ि  िगुाव घाट सम्ि सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

३८९ 
गोलेखेत बाट गणेि िमन्िर ह ि  िगुाव घाट सम्ि सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

३९० गौति गोलाइ बाट गुम्बा टोल जाने सिक स्तरोन्ती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

३९१ गौति गोलाइ बाट गुम्बा टोल जाने सिक स्तरोन्ती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

३९२ 
मजिवल ेसिकको गोलाईबाट सरस्वती आ.मव. ह ैँि  िामन्तिोक 

सम्ि जाने सिक ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

३९३ 
मजिवल ेसिकको गोलाईबाट सरस्वती आ.मव. ह ैँि  िामन्तिोक 

सम्ि जाने सिक ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

३९४ 
ढकालगाउैँ तल्लो र्ामजगाउैँ िहने्रवेिीबाट विा कायावलय 

सम्िको सिक मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

३९५ 
ढकालगाउैँ तल्लो र्ामजगाउैँ िहने्रवेिीबाट विा कायावलय 

सम्िको सिक मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

३९६ 
तारगाउ पुरानो बोमिङ्ग स्कुल बाट िापागाइ टोल सम्ि 

सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ६२ 

३९७ 
तारगाउ पुरानो बोमिङ्ग स्कुल बाट िापागाइ टोल सम्ि 

सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

३९८ तारगाैँउ िान्तीिोक सुवेिीगाैँउ सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २,०० 

३९९ तारगाैँउ िान्तीिोक सुवेिीगाैँउ सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

४०० सौरे िािा बाट भट्टराई टोल सम्ि सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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४०१ सौरे िािा बाट भट्टराई टोल सम्ि सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

४०२ हकव टे तारगाउ सिक ििवत सु.न.पा-६ यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

४०३ हकव टे तारगाउ सिक ििवत सु.न.पा-६ यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

४०४ हकव टे-तारगाैँउ-िहने्रबे ैँसी सिक मनरन्तरता यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७०,०० 

८०१०३४०४२०७ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.७ 

४०५ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

४०६ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

४०७ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१८ 

४०८ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१२ 

४०९ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३२ 

४१० इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३२ 

४११ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

४१२ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२५ 

४१३ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
७५ 

४१४ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

४१५ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

४१६ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

४१७ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

४१८ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

४१९ उत्कृष्ट व्यमक्त /संस्था प्रोत्साहन कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२५ 

४२० कृिकहरुलाई तरकारीका वीउमवजन मवतरण कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

४२१ खेलकुि तथा सामहत्यक कायवक्रि युवा तथा खेलकुि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

४२२ जेष्ठ नगररक सम्िान कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

४२३ धलुोरमहत बालकक्षा व्यावस्थापन मिक्षा २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३० 

४२४ नागरी मिवस कायवक्रि सहयोग 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२० 

४२५ िमहलाहरुका लामग उद्घोिण तमलि गररबी मनवारण २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

४२६ वालवाल क्लव मिटीङ्ग तथा कायवक्रि व्यावस्थापन युवा तथा खेलकुि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

४२७ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

४२८ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

४२९ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५० 

४३० भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,६० 
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४३१ 
अम्बी खेलि िानबाट ग रीगाैँउ ह ैँि  अल िीवारी जाने वाटो 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,२५ 

४३२ 
अम्बी खेलि िानबाट ग रीगाैँउ ह ैँि  अल िीवारी जाने वाटो 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५६ 

४३३ क्यूवा गुर्ा पििागव मनिावण पयवटन ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

४३४ क्यूवा गुर्ा पििागव मनिावण पयवटन ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

४३५ 
प्रगमत िगु्िध संस्था बह उद्देश्यी िेखी बरमपपल ह ैँि  रिाइलो 

सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

४३६ 
प्रगमत िगु्िध संस्था बह उद्देश्यी िेखी बरमपपल ह ैँि  रिाइलो 

सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

४३७ पुरानो िीज फ्याक्िी सौररे भीर रोङ सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २,०० 

४३८ पुरानो िीज फ्याक्िी सौररे भीर रोङ सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

४३९ 
पालटाैँगे कालोपत्रे -भाग्योिय-राईटोल- मवररङ खोला सिक 

मनिावण कायव मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०७,०० 

४४० भाङटार क्यािनुा खोल्सािा तारजाली मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

४४१ भाङटार क्यािनुा खोल्सािा तारजाली मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

४४२ सजृना टोलको तािाङगाैँउवाट मसग्राि जोि्ने वाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 
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४४३ सजृना टोलको तािाङगाैँउवाट मसग्राि जोि्ने वाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

४४४ हकव टे गुप्ती सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

४४५ हकव टे गुप्ती सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

४४६ मियावारी र एकता टोलको खानेपानी िहुान संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 

४४७ मियावारी र एकता टोलको खानेपानी िहुान संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

४४८ मसछिेवी िेवीस्थानिा िमन्िर मनिावण भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि २५ 

४४९ मसछिेवी िेवीस्थानिा िमन्िर मनिावण भािा तथा संस्कृमत ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

८०१०३४०४२०८ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.८ 

४५० किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ आन्तररक श्रोत - नगि २४ 

४५१ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ आन्तररक श्रोत - नगि १,२० 

४५२ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ आन्तररक श्रोत - नगि २० 

४५३ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ आन्तररक श्रोत - नगि १२ 
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४५४ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ आन्तररक श्रोत - नगि २१ 

४५५ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ आन्तररक श्रोत - नगि २५ 

४५६ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ आन्तररक श्रोत - नगि १० 

४५७ िमलत पररवारलाई स्वास््य मविा तथा नमवकरण 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१४ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 

४५८ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ आन्तररक श्रोत - नगि २५ 

४५९ िालुि आ मव लाई घेराबारा तथा ििवत स्भार 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२२३१ जन सहभामगता - नगि २५ 

४६० िालुि आ मव लाई घेराबारा तथा ििवत स्भार 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२२३१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

४६१ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

४६२ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ आन्तररक श्रोत - नगि ३ 

४६३ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ आन्तररक श्रोत - नगि ४ 
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४६४ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ आन्तररक श्रोत - नगि ७ 

४६५ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ आन्तररक श्रोत - नगि १० 

४६६ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ आन्तररक श्रोत - नगि ३ 

४६७ िमहलाहरुलाई उद्घोिण तामलि कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ९५ 

४६८ आमिवासी जनजामतहरुको भािा संस्कृमत संरक्षण तथा प्रवधवन भािा तथा संस्कृमत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

४६९ 
उत्कृष्ट मकसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप आलुको मवउ मवजन 

मवतरण 
कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 

४७० मकसानहरुलाई िक को मवउ मवतरण कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 

४७१ 
िेमि राजिागव अन्तगवत पयवटन प्रवधवनका लामग होमिङ्ग बोिव 

रा्ने कायव 
पयवटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

४७२ 

िोिवन पमब्लक हमस्पटल प्रा मल संगको साझेिारीिा 

युवाहरुलाई स्वास््य सम्बन्धी प्राथमिक उपिार तामलि तथा 

सािाग्री मवतरण 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

४७३ राजर्श् सम्बन्धी सिेतना अन्तरमक्रया कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 
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४७४ 
मसर्द् आ मव र आििव आ मव लाई खेलकुिको सािाग्री 

मवतरण 
युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

४७५ मसंहिेवी संस्था संरक्षण 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

४७६ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ आन्तररक श्रोत - नगि २० 

४७७ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

४७८ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ आन्तररक श्रोत - नगि ६६ 

४७९ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

४८० 
कजेनी िालुि-विा कायावलय- िब्बु गाैँउ ह ि  विा नं. ६ 

जोि्ने सिक मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४५,०० 

४८१ मनिावणमधन पद्म घोमलङ्ग गुम््बा जाने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

४८२ मनिावणमधन पद्म घोमलङ्ग गुम््बा जाने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

४८३ 
पुरानो मिज फ्याक्िी िेमख प्रकाि श्रेष्ठको घर ह ैँि  काकी िाैँिा 

जाने बाटो स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

४८४ 
पुरानो मिज फ्याक्िी िेमख प्रकाि श्रेष्ठको घर ह ैँि  काकी िाैँिा 

जाने बाटो स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 
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४८५ पुरानो विा कायावलय बाट नेपाल िाैँिा जोि्ने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ७५ 

४८६ पुरानो विा कायावलय बाट नेपाल िाैँिा जोि्ने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १८ 

४८७ 
पाल्टाङ्ग ेकटुसेिाैँिा िेमख प्याराग्लाइमिङ्ग जोि्ने बाटो 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

४८८ 
पाल्टाङ्ग ेकटुसेिाैँिा िेमख प्याराग्लाइमिङ्ग जोि्ने बाटो 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

४८९ 
भलु भलेु िोक िेमख खानी गाउा ह ैँि  ६ नं जुन तारा जोि्ने 

बाटो 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

४९० 
भलु भलेु िोक िेमख खानी गाउा ह ैँि  ६ नं जुन तारा जोि्ने 

बाटो 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

४९१ 
भोजराज भण्िारीको घर ह ैँि  थापा टोल लाप्िा टोल ह ैँि  

मत्रवेणी घाट जोि्ने बाटो स्तरोन्ती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,७० 

४९२ 
भोजराज भण्िारीको घर ह ैँि  थापा टोल लाप्िा टोल ह ैँि  

मत्रवेणी घाट जोि्ने बाटो स्तरोन्ती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ४२ 

४९३ िालुि आलग री ढुंङ्गेल गाउैँ ह ैँि  अलवेिर जोि्ने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ४३ 

४९४ िालुि आलग री ढुंङ्गेल गाउैँ ह ैँि  अलवेिर जोि्ने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,७५ 

४९५ 
िालुि राठीबारी मघमिरे गाउैँ ह ैँि  मसमर्द्गाउैँ जोि्ने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

४९६ 
िालुि राठीबारी मघमिरे गाउैँ ह ैँि  मसमर्द्गाउैँ जोि्ने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 
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४९७ युर्द् नारायणको घर िेमख बरिाैँिा जाने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

४९८ युर्द् नारायणको घर िेमख बरिाैँिा जाने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

४९९ 
विा कायावलयबाट िम्बरको घरह ैँि  िेवीस्थान जाने बाटो 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १५ 

५०० 
विा कायावलयबाट िम्बरको घरह ैँि  िेवीस्थान जाने बाटो 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 

५०१ वरिाािा िेमख मसमर्द्खोला जाने बाटो स्तरोन्नमत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

५०२ वरिाािा िेमख मसमर्द्खोला जाने बाटो स्तरोन्नमत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

५०३ 
सुनिाई फ्याक्िी िेमख टी गािेन स्कुल ह ैँि  विा कायावलयजाने 

बाटो स्तरोन्नती(मनरन्तरता) 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,५० 

५०४ 
सुनिाई फ्याक्िी िेमख टी गािेन स्कुल ह ैँि  विा कायावलयजाने 

बाटो स्तरोन्नती(मनरन्तरता) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३७ 

५०५ मसर्द् आ मव िेमख विा कायावलय जाने बाटो स्तरोन्नमत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

५०६ मसर्द् आ मव िेमख विा कायावलय जाने बाटो स्तरोन्नमत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

५०७ मछमपटार खानेपानी िहुान संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 

५०८ मछमपटार खानेपानी िहुान संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

५०९ िामम्सङ्ग खानेपानी ििवत तथा िहुान संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १८ 
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५१० िामम्सङ्ग खानेपानी ििवत तथा िहुान संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ७५ 

८०१०३४०४२०९ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.९ 

५११ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

५१२ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

५१३ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२५ 

५१४ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५१५ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५१६ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५१७ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५१८ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

५१९ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८० 
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५२० पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

५२१ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४ 

५२२ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

५२३ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१२ 

५२४ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

५२५ िमलत वगव सिहु मनिावण मवमत्तय साक्षरता तामलि कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७५ 

५२६ िमहला लमक्षत िागिा आधाररत मिप मवकास कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

५२७ अपाङ्गतगा स्वास्वलम्बन सिुहलाई सहयोग कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २५ 

५२८ कर उत्प्रेरणा तथा मिमवर कायवक्रि मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 
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५२९ जनजाती आमिवासी सांकमतवक सािाग्री सहयोग 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५३० तरकारी बाली सम्बमन्ध रोग सम्बमन्ध तामलि कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७५ 

५३१ नगरपामलकाको साझेिारीिा गोठेिल सुधार कायवक्रि पिपुन्छी मवकास २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

५३२ नगरपामलकाको साझेिारीिा गोठेिल सुधार कायवक्रि पिपुन्छी मवकास २२५२२ जन सहभामगता - नगि २,०० 

५३३ 
विा नं ९ िा रहकेो साििुामयक मवद्यालयहरुको ि मक्षक सुधार 

कायवक्रि 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

५३४ मवपन्न जेष्ठ नागररकलाई सम्िान प्रोत्हान कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७५ 

५३५ स्वास््य मिमवर कायवक्रि स्वास््य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

५३६ साववजामनक स्थानिा वकृ्षा रोपण कायवक्रि मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२० 

५३७ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

५३८ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 
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५३९ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५४ 

५४० भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

५४१ आधारभतु स्वास््य केन्र रक्र्ोक सम्ि जाने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५४२ आधारभतु स्वास््य केन्र रक्र्ोक सम्ि जाने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

५४३ काजी र्ाटक िहालटोल (सुमम्निा पारुहाङ्ग) यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५०,०० 

५४४ 
काजीर्ाटक िाहाल गाउैँ जाने बाटोबाट सहायक स्िाइल 

टोल र आििव टोल जोि्ने बाटो 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

५४५ 
काजीर्ाटक िाहाल गाउैँ जाने बाटोबाट सहायक स्िाइल 

टोल र आििव टोल जोि्ने बाटो 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

५४६ ग रीगाउैँ कजेनी अलवेिर सिक यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
९२,०० 

५४७ मिउरीवोटे हररगोलाई नयाैँ बजार जोि्ने बाटो ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

५४८ मिउरीवोटे हररगोलाई नयाैँ बजार जोि्ने बाटो ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५४९ बरबोटे बजारको मवमभन्न ठाउैँिा ढल व्यवस्थापन र संरक्षण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 
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५५० बरबोटे बजारको मवमभन्न ठाउैँिा ढल व्यवस्थापन र संरक्षण यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५५१ 
िाने पान्िाि जील गोखे सिकबाट पायुल गुम्बा जाने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

५५२ 
िाने पान्िाि जील गोखे सिकबाट पायुल गुम्बा जाने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

५५३ 
लाप्िा गाउैँ ह ैँि  रम्र्ोक जाने बाटोिा च्याक्से खोल्सीिा श्रि 

साझेिारीिा बाल मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

५५४ 
लाप्िा गाउैँ ह ैँि  रम्र्ोक जाने बाटोिा च्याक्से खोल्सीिा श्रि 

साझेिारीिा बाल मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

५५५ विा कायवलय सम्ि जाने प िल िागव मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५५६ विा कायवलय सम्ि जाने प िल िागव मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

५५७ सुन्िरपानी पुलिाैँिा तािाङ्ग गाउैँ कटे्टबुङ्ग जाने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

५५८ सुन्िरपानी पुलिाैँिा तािाङ्ग गाउैँ कटे्टबुङ्ग जाने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

५५९ हयेरव्हले मवद्यालयबाट कृमिवथोक सम्ि जाने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५६० हयेरव्हले मवद्यालयबाट कृमिवथोक सम्ि जाने बाटो यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 
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५६१ ियुैँ खोला िलािी टहरो सू.न.पा.९ 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ जन सहभामगता - नगि ७५ 

५६२ ियुैँ खोला िलािी टहरो सू.न.पा.९ 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

५६३ विा नं ९ को िाङ्मखि मनिावण/ििवत संभार भािा तथा संस्कृमत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८०१०३४०४२१० सूयोिय नगरपामलकाविा नं.१० 

५६४ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

५६५ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

५६६ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५६७ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५६८ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५६९ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

५७० सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 
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५७१ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

५७२ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,०० 

५७३ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

५७४ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

५७५ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

५७६ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

५७७ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

५७८ स्यामनटरी प्याि उत्पािन तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७५ 

५७९ उन्नत जातको बाख्रा बंगुर िल्ला मवतरण कायवक्रि पिपुन्छी मवकास २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,२५ 

५८० कृमि औजार मवतरण कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 
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५८१ खेलकुि कायवक्रि युवा तथा खेलकुि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५८२ ज्येष्ठ नागररक अपाङ्ग िमलत लमक्षत कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

५८३ पुष्प व्यवसाय प्रविवन कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५८४ बालबामलका लमक्षत कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

५८५ िमहला मसप मवकास तथा रोजगाररिुलक कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,२५ 

५८६ युवा उद्यि अनुिान कायवक्रि उद्योग २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५८७ स्थामनय काल संस्कृमत संरक्षण कायवक्रि भािा तथा संस्कृमत २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

५८८ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

५८९ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४० 
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५९० मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५२ 

५९१ 
श्री निनूा मर्क्कल िाध्यमिक मवद्यालयिा मवज्ञान संकाय 

सञ्िालन गनव अनुिान 
युवा तथा खेलकुि २५३११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

५९२ घरभािा 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८१४२ आन्तररक श्रोत - नगि १,२० 

५९३ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

५९४ 
F10- मिव िागव स्तरोन्नती (िाक्टरखोला मवसाउनेिोक 

भजुेलगाउैँ ह ि  रोङ िागव 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

५९५ 
F10- मिव िागव स्तरोन्नती (िाक्टरखोला मवसाउनेिोक 

भजुेलगाउैँ ह ि  रोङ िागव 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

५९६ F17-िमन्िर िागव स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

५९७ F17-िमन्िर िागव स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

५९८ F20- ताररङ िागव स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

५९९ F20- ताररङ िागव स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

६०० F22- प्रणािी िागव स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

६०१ F22- प्रणािी िागव स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

६०२ आरुबोटे ह ि  ढोिे जोि्ने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

६०३ आरुबोटे ह ि  ढोिे जोि्ने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

६०४ कृष्णबुर्द् िागव ििवत सम्भार यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

६०५ कृष्णबुर्द् िागव ििवत सम्भार यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

६०६ प्रभलुाल टोलबाट नेङ्गबारी हाइड्रो जाने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

६०७ प्रभलुाल टोलबाट नेङ्गबारी हाइड्रो जाने बाटो स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

६०८ 
समहि िोक-रत्निोक -संगिटोल सिक मनिावण कायव 

मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०५,०० 

६०९ नयाैँ िोक खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 

६१० नयाैँ िोक खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

६११ सिावेिी टोलिा जरुवा पानी संरक्षण बन ३११५७ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

६१२ सिावेिी टोलिा जरुवा पानी संरक्षण बन ३११५७ जन सहभामगता - नगि १२ 

६१३ मर्क्कल व्यूमटमर्केिन पयवटन ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 
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६१४ मर्क्कल व्यूमटमर्केिन पयवटन ३११५९ जन सहभामगता - नगि ५० 

६१५ याङ्ग मिव िमन्िर खोल्सी व्यवस्थापन 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ जन सहभामगता - नगि २५ 

६१६ याङ्ग मिव िमन्िर खोल्सी व्यवस्थापन 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

६१७ रत्न कुिार बान्तवाको सामलक मनिावण सम्पिा पूवावधार ३११५९ जन सहभामगता - नगि १५ 

६१८ रत्न कुिार बान्तवाको सामलक मनिावण सम्पिा पूवावधार ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६० 

८०१०३४०४२११ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.११ 

६१९ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

६२० पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

६२१ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

६२२ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१० 

६२३ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

६२४ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

६२५ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२३ 

६२६ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
७ 

६२७ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८० 

६२८ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१ 

६२९ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
७ 

६३० पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
७ 

६३१ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४५ 

६३२ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 

६३३ एकल िमहलाहरुको लामग मसप तथा क्षिता मवकास कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 
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६३४ तरकारी खेती तामलि तथा मवउ मवजन मवतरण कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

६३५ मसताके च्याउ खेमत तामलि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

६३६ अपाङ्गता भएका व्यमक्तहरु लमक्षत कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

६३७ बालबामलका लमक्षत कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

६३८ 
मवपन्न पररवारहरुलाई न्यानो कपिा ब्ल्याङकेट मवतरण 

कायवक्रि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

६३९ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

६४० भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

६४१ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५० 

६४२ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
१,५० 

६४३ आइतबारे िेमख महिाली टोल ह ैँि  सुन्तले जोि्ने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

६४४ आइतबारे िेमख महिाली टोल ह ैँि  सुन्तले जोि्ने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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६४५ करर्ोक मपसल्याण्ि ररपुङ्गे जाने सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

६४६ करर्ोक मपसल्याण्ि ररपुङ्गे जाने सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

६४७ 
केराबारी तारागोलाई बगरे गाैँउ मसस्ने नािसामलङ्ग सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

६४८ 
केराबारी तारागोलाई बगरे गाैँउ मसस्ने नािसामलङ्ग सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २,०० 

६४९ मतनघरे पुण्यस्िाररका मभमत्त झोिा बान्तवा सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ५० 

६५० मतनघरे पुण्यस्िाररका मभमत्त झोिा बान्तवा सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

६५१ मतनघरे सुन्तले सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

६५२ मतनघरे सुन्तले सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

६५३ 
नयाैँिोक केराबारी िाघे सुन्तले मभत्री ह ैँि  गोिक जोि्ने सिक 

मनिावण तथा स्तरोन्नती (बाह्रिासे सिक) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

६५४ बुर्द् यलम्बर सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

६५५ बुर्द् यलम्बर सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

६५६ 
िझवुा टोल ह ैँि  पेिाजुङ्ग झोलुङ्गे पुल जोि्ने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

६५७ 
िझवुा टोल ह ैँि  पेिाजुङ्ग झोलुङ्गे पुल जोि्ने सिक 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

६५८ िाघेिेमख लखवुा जोि्ने सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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६५९ िाघेिेमख लखवुा जोि्ने सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

६६० 
लक्ष्िीनारायण िमन्िरबाट पराले जाने सिक (पराले िागव) 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

६६१ 
लक्ष्िीनारायण िमन्िरबाट पराले जाने सिक (पराले िागव) 

स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

६६२ 
लक्ष्िीनारायण िमन्िरबाट भालेटार ह ैँि  मिररसे मत्रवेणी टोल 

जाने सिक 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

६६३ 
लक्ष्िीनारायण िमन्िरबाट भालेटार ह ैँि  मिररसे मत्रवेणी टोल 

जाने सिक 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १२ 

६६४ 
सन्सारी बालमवकास स्थल िेमख मभत्र िान्तीिागव जाने सिक 

ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

६६५ 
सन्सारी बालमवकास स्थल िेमख मभत्र िान्तीिागव जाने सिक 

ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

६६६ सम्झना िोक मभत्री सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

६६७ सम्झना िोक मभत्री सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

६६८ ढुंगे खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५५ जन सहभामगता - नगि २५ 

६६९ ढुंगे खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५५ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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६७० िमलत पररवारलाई खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५५ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

६७१ िमलत पररवारलाई खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५५ जन सहभामगता - नगि १२ 

६७२ पैँधेरे धारा ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 

६७३ पैँधेरे धारा ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १० 

६७४ पराल ेखानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

६७५ पराल ेखानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि २५ 

६७६ भालुखोप खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि २५ 

६७७ भालुखोप खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

६७८ िगरकुवा खानेपानी ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

६७९ िगरकुवा खानेपानी ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 
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६८० सुधाने खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 

६८१ सुधाने खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

८०१०३४०४२१२ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.१२ 

६८२ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

६८३ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

६८४ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३२ 

६८५ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१२ 

६८६ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

६८७ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

६८८ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

६८९ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२२ 
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६९० िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
९४ 

६९१ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२ 

६९२ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

६९३ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

६९४ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
१६ 

६९५ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
३ 

६९६ िमहलाहरुलाई च्याउ खेमत सम्बन्धी तामलि कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,२५ 

६९७ युवाहरुलाई कम्प्यूटर तामलि कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

६९८ 
आमिवामस तथा जनजातीहरुलाई बंगुरको पाठा मवतरण 

कायवक्रि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

६९९ कृिकहरुलाई उन्नत जातको मबउ बोका मवतरण कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 
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७०० जेष्ठ नागररक सम्िान कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७५ 

७०१ िमलतहरुलाई बंगुरको पाठा मवतरण कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७०२ 
बाल मववाह बह  मववाह तथा घरेलु महसंा सम्बन्धी सिेतना 

कायवक्रि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

७०३ मवद्यालयको भौमतक स्तर सुधार कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७०४ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
२१ 

७०५ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
३९ 

७०६ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
४९ 

७०७ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
१,५० 

७०८ अलवेिर सिक मत्रवेणी टोल संगि टोल सुन्तरबेसी सिक यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २,०० 

७०९ अलवेिर सिक मत्रवेणी टोल संगि टोल सुन्तरबेसी सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

७१० आठघरे िमलि स्वास््य केन्र सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,८५ 

७११ आठघरे िमलि स्वास््य केन्र सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ४६ 
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७१२ 
िेक प्वाईन्ट ररङ्गरोि पंिकन्या आ.मव.सिक ििवत 

आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,८५ 

७१३ 
िेक प्वाईन्ट ररङ्गरोि पंिकन्या आ.मव.सिक ििवत 

आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ४६ 

७१४ 
िौबमन्ध िोक मविोङ असारे मवररङ्ग खोला सिक ििवत 

आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

७१५ 
िौबमन्ध िोक मविोङ असारे मवररङ्ग खोला सिक ििवत 

आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

७१६ मतनघरे ितुी सिक स्तरोन्नमत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

७१७ मतनघरे ितुी सिक स्तरोन्नमत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

७१८ िहाधार पामथभरा सुन्िरबस्ती सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

७१९ िहाधार पामथभरा सुन्िरबस्ती सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

७२० 
याङ खोला-मपङ िाैँिा घिुाउने िमलि-सेमतिेवी टोल-

पररवतवन टोल-िचु्िेढुंगा-मतनघरे सिक मनिावण मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
८५,०० 

७२१ 
श्री कृष्ण िगु्ध उ.संस्ठा ह ैँि  सेमतिेमव सुन्िरखोला सिक ििवत 

आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

७२२ 
श्री कृष्ण िगु्ध उ.संस्ठा ह ैँि  सेमतिेमव सुन्िरखोला सिक ििवत 

आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

७२३ िामन्त गोलाई याङ्ग खाोला सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

७२४ िामन्त गोलाई याङ्ग खाोला सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 



202 

 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

७२५ मिव िमन्िर तािाङ्ग गाउैँ धारापानी सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

७२६ मिव िमन्िर तािाङ्ग गाउैँ धारापानी सिक ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

८०१०३४०४२१३ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.१३ 

७२७ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 

७२८ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

७२९ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१८ 

७३० संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१२ 

७३१ इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

७३२ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

७३३ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

७३४ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
२० 
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७३५ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,०० 

७३६ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२ 

७३७ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

७३८ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

७३९ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

७४० सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६ 

७४१ अपाङ्गलाई न्यानो कपिा मवतरण कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

७४२ 
उपभोक्ता समिमत क्षिता अमभवमृर्द् तथा टोल मवकास संस्ठा 

क्षिता मवकास कायवक्रि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७६ 

७४३ 
घरेलु महसंा अन्त्य तथा बालमववाह, बह मववाह न्यूमनकारण 

सम्बन्धी सिेतना कायवक्रि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
२४ 

७४४ 
टोलटोलिा सरसर्ाई तथा घटना िताव सम्बन्धी सिेतना 

कायवक्रि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 
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७४५ बालबामलका लमक्षत कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७४६ 
मबपन्न आमिबासी जनजातीलाई बंगुरको पाठा मवतरण 

कायवक्रि 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७४७ िमहला आयआजवन तथा असल बुहारी सम्िान कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७० 

७४८ मवपन्न िमलतलाई बाख्रा मवतरण कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७४९ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२५ 

७५० भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

७५१ जेष्ठ नागररकलाई सम्िान गिै आन्तररक भ्रिण कायवक्रि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१९ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७५२ मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६० 

७५३ सवारी साधन तथा िेमिनर औजार भािा 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८१४३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

७५४ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
१,५० 

७५५ नयाैँ विा कायावलयिा िौिालय मनिावण आयोजना यातयात पूवावधार ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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७५६ 
लक्ष्िीपुर टोल र लक्ष्िी टोलिा अवमस्थत मसंह िेवी िमन्िरिा 

तार घेराबारा आयोजना 
यातयात पूवावधार ३१११३ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७५७ 
िोक्टीगाैँउ िेखी तल्लो आरुबोटे ह ैँि  खानीभञ्ज्याङ्ग सम्ि 

सिक मनिावण आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

७५८ 
िोक्टीगाैँउ िेखी तल्लो आरुबोटे ह ैँि  खानीभञ्ज्याङ्ग सम्ि 

सिक मनिावण आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

७५९ 
मटकाराि आिायवको घर छेउबाट रु्लबारी ह ैँि  िामथल्लो 

आरुबोटे जोि्ने सिक स्तरोन्नती आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

७६० 
मटकाराि आिायवको घर छेउबाट रु्लबारी ह ैँि  िामथल्लो 

आरुबोटे जोि्ने सिक स्तरोन्नती आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

७६१ 
पोखरी-िाक्टरगाैँउ ह ि  रोङ १ जोि्ने बाह्रिासे सिक 

मनरन्तरता 
यातयात पूवावधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
९०,०० 

७६२ 
भञ्ज्याङ्ग िेमख िामथल्लो खनु्रुके ह ैँि  सू.न.पा. १२ जोि्ने 

सिक स्तोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

७६३ 
भञ्ज्याङ्ग िेमख िामथल्लो खनु्रुके ह ैँि  सू.न.पा. १२ जोि्ने 

सिक स्तोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

७६४ 
लक्ष्िीपुर टोल बीि गाैँउबाट भोल्टेवारी ह ि  लक्ष्िीपुर स्वास््य 

िौकी जोि्ने सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

७६५ 
लक्ष्िीपुर टोल बीि गाैँउबाट भोल्टेवारी ह ि  लक्ष्िीपुर स्वास््य 

िौकी जोि्ने सिक स्तरोन्नती 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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७६६ 
विा १३ अलवेिर सिकको िोक्टी - तल्लो आरुबोटे 

खानीभञ्ज्याङ सिक खण्ि ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

७६७ 
विा १३ अलवेिर सिकको िोक्टी - तल्लो आरुबोटे 

खानीभञ्ज्याङ सिक खण्ि ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

७६८ 
सुकेपोखरी िेमख लक्ष्िीटोल ररठ्ठाबोटे ह ैँि  गोिक नारायणिोक 

जोि्ने सिक ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

७६९ 
सुकेपोखरी िेमख लक्ष्िीटोल ररठ्ठाबोटे ह ैँि  गोिक नारायणिोक 

जोि्ने सिक ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

७७० 
सुकेपोखरी िेखी तल्लो खनु्रुके ह ैँि  रोङ गा.पा. १ जोि्ने 

सिक स्तरोन्नती आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

७७१ 
सुकेपोखरी िेखी तल्लो खनु्रुके ह ैँि  रोङ गा.पा. १ जोि्ने 

सिक स्तरोन्नती आयोजना 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ७५ 

७७२ गुराैँसे खानेपानी िहुान ििवत आयोजना यातयात पूवावधार ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७७३ भरासे खोल्सी िुहान राखी गेवाटार खानेपानी आयोजना यातयात पूवावधार ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

७७४ िाङ्खीि मनिावण भािा तथा संस्कृमत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

७७५ िाङ्खीि मनिावण भािा तथा संस्कृमत ३११५९ जन सहभामगता - नगि १,२५ 

८०१०३४०४२१४ सूयोिय नगरपामलकाविा नं.१४ 

७७६ किविारीको ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२४ 
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७७७ पिामधकारी ब ठक भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२११४१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,२० 

७७८ पानी तथा मबजुली 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२१११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२० 

७७९ संिार िहसुल 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२११२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८ 

७८० इन्धन (पिामधकारी) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

७८१ इन्धन (कायावलय प्रयोजन) 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२३ 

७८२ सवारी साधन ििवत खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५ 

७८३ िेमिनरी तथा औजार ििवत सम्भार तथा सञ्िालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२२२१ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३० 

७८४ िसलन्ि तथा कायावलय सािाग्री 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८० 

७८५ पुस्तक तथा सािग्री खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२ 

७८६ इन्धन - अन्य प्रयोजन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३ 
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७८७ पत्रपमत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकािन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
७ 

७८८ अन्य कायावलय संिालन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८ 

७८९ सरसर्ाईसेवा िलु्क 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५ 

७९० अपाङ्ग लमक्षत आयआजवन कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७९१ आमिवासी जनजाती लक्षीत कायवक्रि आय आजवन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,२० 

७९२ ज्येष्ठ नागररक न्यानो कपिा मवतरण तथा सम्िान कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७९३ िमलत लमक्षत कायवक्रि आय आजवन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७९४ नारी मिवस कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १५ 
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७९५ बालबामलका लमक्षत कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

७९६ िमहला घरेलु महसंा तथा बाल मववाह सिेतना कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १५ 

७९७ 
िमहला लमक्षत कायवक्रि आय आजवन तथा असल बुहारी 

सम्िान 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

७९८ अनुगिन, िलू्यांकन खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
३५ 

७९९ भ्रिण खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२६१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
४५ 

८०० मवमवध खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२७११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
६० 

८०१ भ परी आउने िालु खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२८९११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

८०२ मजिीखाैँि आधारभतू मवद्यालयिा र्मनविर खररि मिक्षा ३११२३ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

८०३ िारिा आ मव र्मनविर खररि मिक्षा ३११२३ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

८०४ अंधेरी खोला भतूेनी पुछार कल्भटव मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २,०० 
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८०५ अंधेरी खोला भतूेनी पुछार कल्भटव मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

८०६ उत्तरेिेखी सुवेिी गाैँउ ह ि  १३ नं. विा जोि्ने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

८०७ उत्तरेिेखी सुवेिी गाैँउ ह ि  १३ नं. विा जोि्ने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

८०८ 
कटुवाल भनज्यङ बस्तेत गाैँउ कागुने मसम्ले सहकाले ह ि  

अजुवनधारा जाने सिक ििवत (सािाधारा वीि खण्ि सिेत) 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,६२ 

८०९ 
कटुवाल भनज्यङ बस्तेत गाैँउ कागुने मसम्ले सहकाले ह ि  

अजुवनधारा जाने सिक ििवत (सािाधारा वीि खण्ि सिेत) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६,५० 

८१० 
कटुसे बजार राििाैँिा िमु्बाङ ह ि  घट्टाबजार जोि्ने सिक 

ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

८११ 
कटुसे बजार राििाैँिा िमु्बाङ ह ि  घट्टाबजार जोि्ने सिक 

ििवत 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि ३७ 

८१२ ठुलो बिुव कोयुगाउ जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८१३ ठुलो बिुव कोयुगाउ जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

८१४ तेसेगाउैँ बाट ख रेनी जाने सिक गुम्बा सिक खण्ि १ यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८१५ तेसेगाउैँ बाट ख रेनी जाने सिक गुम्बा सिक खण्ि १ यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

८१६ थापा िोक िेखी िाइ न पा जोि्ने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८१७ थापा िोक िेखी िाइ न पा जोि्ने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

८१८ िाङसाराङबाट बाघेटार जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८१९ िाङसाराङबाट बाघेटार जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 
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८२० िोकान िाैँिाबाट खोलीपाखा आठघरे जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८२१ िोकान िाैँिाबाट खोलीपाखा आठघरे जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

८२२ बतासे भन्ज्याङ-हले्थ पोष्ट-मजमिखाैँि-भतुेनी गोिक सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ९९,०० 

८२३ 
लुइिेटार इ.न.पा.१० गोिक जोि्ने खोलाटारिा कल्भटव 

मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० 

८२४ 
लुइिेटार इ.न.पा.१० गोिक जोि्ने खोलाटारिा कल्भटव 

मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि १,७५ 

८२५ साउन ेगोलाइ बाट अधेरी जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८२६ साउन ेगोलाइ बाट अधेरी जाने सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ जन सहभामगता - नगि २५ 

८२७ मजिलधारा िहुान राखी खानेपानी ट्याङ्की मनिावण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 

८२८ मजिलधारा िहुान राखी खानेपानी ट्याङ्की मनिावण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

८२९ सरस्वती िा मव खानेपानी ट्याङ्की ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

८३० सरस्वती िा मव खानेपानी ट्याङ्की ििवत 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि १२ 

८३१ कटुसे बजारको टहरोको लामग ककव ट पाता खररि 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

८३२ सरस्वती िा मव ककव ट पाता खररि तथा कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ जन सहभामगता - नगि ५० 
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८३३ सरस्वती िा मव ककव ट पाता खररि तथा कक्षा कोठा ििवत मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८०१०३४०४३११ कृमि तथा खाद्य सुरक्षा 

८३४ संिार सेवा कृमि २२११२ आन्तररक श्रोत - नगि २५ 

८३५ सवारी इन्धन कृमि २२२१२ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 

८३६ कायावलय सािान कृमि २२३११ आन्तररक श्रोत - नगि २० 

८३७ मबिािी व्यवस्थापन तामलि कृमि २२५१२ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
३,०० 

८३८ 
५० %25 लागत साझेिारीिा विे तथा महउैँिर्लरु्ल मवरुवा 

मवतरण कायवक्रि 
कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि २,०० 

८३९ 
५० %25 लागत साझेिारीिा विे तथा महउैँिर्लरु्ल मवरुवा 

मवतरण कायवक्रि 
कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८४० 
अिवुा तथा बेसार प्रबिवन कायवक्रि ५० प्रमतसत अनुिान 

सहयोग 
कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

८४१ 
अिवुा तथा बेसार प्रबिवन कायवक्रि ५० प्रमतसत अनुिान 

सहयोग 
कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि ४,०० 

८४२ आकमस्िक कृमि प्रकोप सहयोग कायवक्रि कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८४३ आलुको बीउिा ५० प्रमतित सहयोग कायवक्रि कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८४४ आलुको बीउिा ५० प्रमतित सहयोग कायवक्रि कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि ५,०० 

८४५ एमककृत कृमि तथा पिपुालन गुरुयोजना कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 
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८४६ कर्ी मबस्तार कायवक्रि कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८४७ कृिक व्यवसायी कृमि उद्यिी पुरस्कार कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

८४८ कृमि र्िव प्रोत्साहन कायवक्रि ५० प्रमतित लागत साझेिारीिा कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि ८,०० 

८४९ कृमि र्िव प्रोत्साहन कायवक्रि ५० प्रमतित लागत साझेिारीिा कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

८५० कृमि सिहूको िागको आधारिा कायवक्रि कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८५१ मिया गुणस्तर सुधार कायवक्रि कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

८५२ ज मबक तथा प्रङ्गारीक िल ब्यवस्थापन कायवक्रि कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

८५३ तरकारी बीउ मकट मबतरण कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

८५४ मनिलु्क मबतरणको लामग मकटनािक औिधी खरीि कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

८५५ 
पुत्का पालन अध्ययन सहयोग र िौरी िह उत्पािन कायवक्रि 

५० प्रमतित लागत साझेिारीिा अनुिान मबतरण 
कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

८५६ 
पुत्का पालन अध्ययन सहयोग र िौरी िह उत्पािन कायवक्रि 

५० प्रमतित लागत साझेिारीिा अनुिान मबतरण 
कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि ३,०० 

८५७ प्लामष्टक टनेल मवतरण कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८५८ प्लामष्टक टनेल मवतरण कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि ५,०० 

८५९ 
भकारो सुधार कायवक्रि ५० प्रमतसत अनुिानिा सहयोग 

कायवक्रि 
कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि ८,०० 

८६० 
भकारो सुधार कायवक्रि ५० प्रमतसत अनुिानिा सहयोग 

कायवक्रि 
कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 
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८६१ िल व्यवस्थापन समिमतको ब ठक कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

८६२ 
िाटो पररक्षण र साझेिाररिा कृमि िनु मबतरण तथा ल्याव 

सािाग्री ब्यवस्थापन 
कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८६३ 
युवा लमक्षत तरकारी च्याउ उत्पािन कायवक्रि ५० प्रमतिन 

सहयोग अनुिान कायवक्रि 
कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८६४ 
युवा लमक्षत तरकारी च्याउ उत्पािन कायवक्रि ५० प्रमतिन 

सहयोग अनुिान कायवक्रि 
कृमि २२५२२ जन सहभामगता - नगि २,०० 

८६५ लागत साझेिारीिा िमल्िङ्ग प्रमवमध सहयोग कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

८६६ मसताकेकन्य च्याउ तामलि तथा बीउ मबतरण कृमि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८६७ ि मनक भ्रिण भत्ता खिव कृमि २२६१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८६८ कृिक भ्रिण कायवक्रि कृमि २२६१९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८६९ रमष्टक स्टोर मनिावण कृमि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

८७० कृमि औजार मबतरण ५० प्रमतित अनुिान कृमि ३११२२ जन सहभामगता - नगि १०,०० 

८७१ कृमि औजार मबतरण ५० प्रमतित अनुिान कृमि ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

८०१०३४०४३१२ पिपंुक्षी मवकास 

८७२ करार प्रमबमधककिविारीको तलब भत्ता पिपुन्छी मवकास २११११ आन्तररक श्रोत - नगि १०,५२ 

८७३ पोिाक भत्ता पिपुन्छी मवकास २११२१ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 

८७४ िामसक ब ठक पिपुन्छी मवकास २११३४ आन्तररक श्रोत - नगि ३६ 

८७५ संिार सेवा पिपुन्छी मवकास २२११२ आन्तररक श्रोत - नगि २५ 
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८७६ ३ सवारी इन्धन पिपुन्छी मवकास २२२१२ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 

८७७ कायावलय सािान पिपुन्छी मवकास २२३११ आन्तररक श्रोत - नगि १५ 

८७८ कृ.ग. कतावलाई पुनरताजवगी तामलि पिपुन्छी मवकास २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

८७९ घाैँसको नसवरी स्थापना तथा तामलि कायवक्रि पिपुन्छी मवकास २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

८८० िागको आधारिा पिुपालन तामलि कायवक्रि पिपुन्छी मवकास २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

८८१ आकमस्िक रोग मनयन्त्रण पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८८२ कृमति गभावधान सािाग्री खररि पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८८३ काउम्याट मवतरण (५०% अनुिानिा ) पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० 

८८४ काउम्याट मवतरण (५०% अनुिानिा ) पिपुन्छी मवकास २२५२२ जन सहभामगता - नगि ७,०० 

८८५ गोठ /खोर सुधार कायवक्रि (५०%) लागत साझेिरािा पिपुन्छी मवकास २२५२२ जन सहभामगता - नगि ७,०० 

८८६ गोठ /खोर सुधार कायवक्रि (५०%) लागत साझेिरािा पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० 

८८७ घाैँसको मवउ तथा मवरुवा मवतरण पिपुन्छी मवकास २२५२२ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
८,०० 

८८८ थुमनलो रोग मनयन्त्रण पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८८९ पि ुस्वास््य उपकरण खररि पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८९० पिपंुक्षी खोप सेवा पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८९१ भेिा/बाख्रापकेट कायवक्रि पिपुन्छी मवकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 
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८९२ सेक्सिमसिेन खररि तथा मबतरण पिपुन्छी मवकास २२५२२ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
२५,०० 

८९३ सेक्सिमसिेन खररि तथा मबतरण पिपुन्छी मवकास २२५२२ जन सहभामगता - नगि २५,०० 

८९४ ि मनक भ्रिण भत्ता खिव पिपुन्छी मवकास २२६१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

८९५ पिपुन्क्षी औिमध खररि तथा मबतरण पिपुन्छी मवकास २७२१३ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८९६ 
िोटर समहतको च्यापकटर मवतरण (५०% लागत साझेिारी 

अनुिानिा ) 
पिपुन्छी मवकास ३११२२ जन सहभामगता - नगि १०,०० 

८९७ 
िोटर समहतको च्यापकटर मवतरण (५०% लागत साझेिारी 

अनुिानिा ) 
पिपुन्छी मवकास ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

८९८ कृमति गभावधान नश्ल सुधार पिपुन्छी मवकास ३११३१ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८०१०३४०४३१३ मसंिाई 

८९९ अैँधेरी मजिीखाैँि भतूेनी मसिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
११,८५ 

९०० अैँधेरी मजिीखाैँि भतूेनी मसिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि ५,९२ 

९०१ कट्याङ खोला मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,७२ 

९०२ कट्याङ खोला मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि २,८६ 

९०३ केराबारी मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि ५,१७ 
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९०४ केराबारी मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,३४ 

९०५ कालीखोला मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,९९ 

९०६ कालीखोला मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि २,४९ 

९०७ गुप्ती अम्बीखोला मसिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि २,२७ 

९०८ गुप्ती अम्बीखोला मसिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,५५ 

९०९ ििगते मसंिाई योजना ििवत संभार जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि ७५ 

९१० ििगते मसंिाई योजना ििवत संभार जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९११ िकरजुङ मसंिाइ योजना ििवत संभार जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९१२ िकरजुङ मसंिाइ योजना ििवत संभार जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि ७५ 

९१३ श्रीखोला खत्री थरीगाैँउ मसैँिाई योजाना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि २,६६ 

९१४ श्रीखोला खत्री थरीगाैँउ मसैँिाई योजाना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,३२ 

९१५ सुिङु िहुान आररिाङ टोल मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि ३,६० 

९१६ सुिङु िहुान आररिाङ टोल मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७,२० 
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९१७ सुन्िरबे ैँसी मसिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,६५ 

९१८ सुन्िरबे ैँसी मसिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि १,३२ 

९१९ सल्लेरी मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ आन्तररक श्रोत - नगि १२,०० 

९२० सल्लेरी मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ जन सहभामगता - नगि ३,०० 

८०१०३४०४३१४ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय 

९२१ उद्यि मवकास सहजकताव पोसाक भत्ता उद्योग २११२१ आन्तररक श्रोत - नगि २० 

९२२ 
सीप मवकास तामलि प्राप्त पुराना लघ ुउद्यिीहरुलाई 

पुन:ताजगी तामलि 
उद्योग २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९२३ 
अमत गररब पररवारको लामग सिहुिा साझा सुमवधा केन्र 

स्थापना 
उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

९२४ 
उत्पािनको उत्पािकत्व र बजार प्रमतष्पधाव वमृर्द्का लामग 

सिहुिा प्रमवमध हस्तान्तरण 
उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,४४ 

९२५ उद्यि मवकास सहजकताव पररिालन उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,१५ 

९२६ उद्योग वामणज्य संघको सहकायविा कायवक्रि सञ्िालन उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

९२७ नयाैँ लद्यु उद्यिी मसजवना उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८,२५ 

९२८ 
युवा उद्यिी लक्षीत कायवक्रिका लामग उद्यि मवकास कोििा 

रकि जम्िा गनव 
उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८०१०३४०४३१५ पयवटन तथा संस्कृमत 
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९२९ असल पयवटमकय अभ्यास सम्बन्धी तामलि पयवटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

९३० 
कन्याि िमहिपाकव , कन्याि, श्रीअन्तु, बुर्द्पाकव  वग िा मनिावण 

तथा िष्टमवन व्यवस्थापन, सूिना वोिव र रंगरोकन 
पयवटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

९३१ पयवटकीय उपज उत्पािन सम्बमन्ध तामलि पयवटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

९३२ पयवटन तथा संस्कृमत सम्बमन्ध कृयाकलाप पयवटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

९३३ पयवटन प्रिार प्रसारण पयवटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९३४ 
लोपोन्िखु हाबे्र(Red Panda) संरक्षण क्षेत्र अमभिमुखकरण 

कायवक्रि 
पयवटन २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

९३५ 
सूयोिय नगरपामलका क्षेत्रभरी पयवटन गुरुयोजना तजुविा तयार 

गने 
पयवटन २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९३६ नगरका पयवटकीय स्थलहरुिा Wi-Fi रा्ने कायव पयवटन ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

९३७ अन्त ुपोखरी पामकव ङ स्थल - वाइपास सिक ििवत कायव पयवटन ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

९३८ रातोिाटे अन्तुिाैँिा पयवटन सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २०,०० 

९३९ 
साइमक्लङ ि्याक मनिावण (कन्याि िुिेग रा स्वािीपाकव  

पुणेिाैँिैँ) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

९४० Glass Bridge Construction पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १,५०,०० 

९४१ ऐमतहामसक रे्न्सोङ गुम्बा पाकव  मनिावण पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

९४२ कृष्ण प्रणािी िमन्िर मर्क्कल १० मनिावण पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

९४३ नाकािोरा कररअप्पा क्षेत्र सौंियवकरण सुनपा १ पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 
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९४४ पञ्िकन्या उद्यानिा भानुभक्त र श्रीजंघाको सामलक रा्ने 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

९४५ मर्क्कल बजार सौन्ियवकरण पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

९४६ बुर्द्पाकव  मनिावण मनरन्तरता पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ३०,०० 

९४७ िठ िमन्िर गुम्बा ििव ििवत संभार तथा रंगरोकन पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

९४८ विा नं २ को मसिाना क्षेत्र BEAUTIFICATION पयवटन ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,०० 

९४९ मिव िन्िीर मनिावण सुनपा १० पयवटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

९५० सुन्िरपानी BEAUTIFICATION पयवटन ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९५१ मसिपानी BEAUTIFICATION पयवटन ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१५,०० 

९५२ मसिपानी BEAUTIFICATION पयवटन ३११५९ नेपाल पयवटन वोिव - नगि १५,०० 

८०१०३४०४३१६ भिुी व्यवस्था, सहकारी र मवत्तीय व्यवस्था 

९५३ सहकारीझलक पुमस्तका प्रकािन सहकारी २२३१५ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२,०० 

९५४ भमूि आयोग सम्बन्धी अन्य प्रिासमनक खिव भमूि व्यवस्था २२३१९ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
३०,०० 

९५५ भमूि आयोग सम्बन्धी तामलि भमूि व्यवस्था २२५१२ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
५,०० 
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९५६ सहकारी लेखापालन तामलि सञ्िालन खिव सहकारी २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

९५७ सहकारी संस्थाहरुलाई कोपोमिस तामलि सहकारी २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९५८ 
सहकारीसंस्थाहरुको क्षिता अमभवमृर्द् तथा व्यवस्थापन 

तामलि 
सहकारी २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९५९ मिया मिवस िनाउने सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

९६० नगर स्तरीय सहकारी मवकास वोिव गठन सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

९६१ भमूि आयोग सम्बन्धी पराििव सेवा भमूि व्यवस्था २२५२२ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
१,०० 

९६२ 
व्यवसामयक ऋण प्रवाह तथा सह मलयत कजावका लामग 

मवमत्तय संस्थासैँगको अन्तरमक्रया कायवक्रि 
वामणज्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

९६३ सहकारी मिवि िनाउने सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

९६४ 
सहकारीसंस्थाको मनयिन िताव खारेजी एमककरण सम्बन्धी 

कायव 
सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

९६५ सहकारीसंस्थासैँगको साझेिारीिा कायवक्रि सञ्िालन सहकारी २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९६६ सहकारीसंस्थाको अनुगिन सहकारी २२६११ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

९६७ अन्तरव मजल्ला सहकारी अवलोकन भ्रिण सहकारी २२६१९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

९६८ 
सहकारीसंस्थाहरुलाई उद्योग स्थापना र सञ्िालनिा व्याज 

अनुिान 
सहकारी २५३१५ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२०,०० 
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९६९ सहकारीसंस्थाहरुलाई मवउ पुैँजी अनुिान सहकारी २५३१५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,०० 

९७० जग्गा नापीको लामग आवश्यक उपकरण खररि भमूि व्यवस्था ३११२२ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
३०,०० 

८०१०३४०४३१७ श्रि तथा रोजगारी 

९७१ 
आप्रवासी काििार हकमहत संरक्षण केन्र क्षिता अमभवमृर्द् 

कायवक्रि 
श्रि तथा रोजगारी २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

९७२ 
आत्िहत्या जोमखि मनयुनीकरणका लामग अन्तरमक्रया तथा 

अमभिखुीकरण कायवक्रि 
श्रि तथा रोजगारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

९७३ 
आप्रवासी सहकारी प्रवर्द्वन कायवक्रि तथा आप्रवासी काििार 

उद्यिमिलता मवकास कायवक्रि 
श्रि तथा रोजगारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

९७४ 
जनप्रमतमनमध, मवमभन्न, टोल मवकास सैँस्थाहरुिा , व िोमिक 

रोजगारीका पररवारस ग अन्तरमक्रया कायवक्रि 
श्रि तथा रोजगारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

९७५ 
मवत्तीय साक्षरता सहजकताव पररिालन वा आप्रवासी स्रोत 

उप- केन्र संिालन 
श्रि तथा रोजगारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

९७६ 
मवमभन्न स्थानिा ब िेमिक रोजगार सम्बन्धी सूिनािलूक 

होमिवङ्ग बोिव मनिावण 
श्रि तथा रोजगारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

९७७ सुरमक्षत आप्रवासन आपतकालीन कोि मनिावण गने श्रि तथा रोजगारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

८०१०३४०४३२१ जनस्वास््य तथा पोिण 
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९७८ 

सेवा करार तर्व का स्वास््यकिीहरुको तलव-भत्ता,िािपवव र 

पोिाक खिव (आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र,िहरी स्वास््य 

केन्रिा कायवरत स्वास््यकिीहरु र प्रा.स्वा.के,स्वास््य िौकी 

,िहरी स्वास््य केन्र,आ.स्वा.के िा कायवरत का.स 

हरु,स्वास््य िौकी गोखे,सिाल्बुङ,लक्ष्िीपुर र श्रीअन्तुिा 

कायवरत ल्याव अमसष्टणे्ट) 

स्वास््य २११११ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
८५,०० 

९७९ 

मिमजटल स्वास््य संस्था तथा एमक्ककृत स्वास््य सूिना 

प्रणालीका लामग आवश्यक कम्प्युटर,मप्रन्टर,ईन्टरनेट 

व्यवस्थापनका लामग सािाग्री खररि तथा ििवत 

संभार,स्वास््य संस्थास्तरिा Elmis System को सुरुवात 

सिेत 

स्वास््य २२२२१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९८० िेिी आयुवेि अस्पतालिा फ्लोररङ तथा िस्ट मनिावण स्वास््य २२२३१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

९८१ 
वमथवङ सेन्टरिा सुत्केरी भए पश्चात मनमस्कएका साल नाल 

व्यवस्थापनका लामग placenta pit मनिावण 
स्वास््य २२२३१ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

९८२ स्वास््य संस्थाहरुको रङरोगन तथा ििवत खिव स्वास््य २२२३१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,०० 

९८३ नगर स्वास््य िाखा संिालन /व्यवस्थापन स्वास््य २२३११ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२,०० 

९८४ 
HMIS Tools, recording reporting tools,अन्य 

र्ाराि/र्रम्याट छपाई तथा मवतरण 
स्वास््य २२३१५ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 
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९८५ 
मवरािीको लामग ओ.मप.मि.मटकट (काववन कपी समहतको ) 

छपाई 
स्वास््य २२३१५ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९८६ 
स्वास््य सन्िेििलूक सूिना सािाग्री छपाई,रेमियो,मट.मभ 

तथा सञ्िार िाध्ययिबाट सूिना प्रसारण 
स्वास््य २२३१५ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

९८७ १५ ि याको आधारभतू अस्पताल सञ्िालन खिव स्वास््य २२३१९ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१५,०० 

९८८ 
स्वास््य संस्थाहरुकोि लामग कायावलय सञ्िालन तथा 

व्यवस्थापन खिव/ OPD मटकटको आधारिा 
स्वास््य २२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
७,०० 

९८९ 

सुरमक्षत िाततृ्व कायवक्रि अन्तगवत मिमकत्सक तथा नमििंङ 

किविारीलाई MA/MVA/SBA/ IUCD/Implant तथा 

Advance SBA तामलि संिालन 

स्वास््य २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,५० 

९९० 

"ि िात्र होइन, िेरो नानीलाई पमन स्वस्थ बनाउैँछ ु" कायवक्रि: 

वमथवङ सेण्टरिा ४ ANC जाैँि र सुत्केरी गराएवापत पौमष्टक 

आहार मवतरण 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९९१ 

Covid-19 लगायत अन्य िहािारीजन्य रोगको रोकथाि, 

मवपिको व्यवस्थापनका लामग आवश्यक औिधी-उपकरण 

तथा स्वास््यकिी पररिालन खिव सिेत 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,०० 

९९२ PNC Home Visit कायवक्रिको सञ्िालन यातयात खिव स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 
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९९३ 

VIA/ Cervical Cancer / Breast Cancer/ Mental 

/Prostrate/ Health/ENT/Oral Health आमि सम्बमन्ध 

मविेिज्ञ मिमबर संिालन 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९९४ 
अमत मवपन्न नागररक स्वास््य उपिार सहायता कोि 

सञ्िालन कायवमवमध २०७७ कोिको लामग 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

९९५ 

उत्कृष्ट िमहला स्वास््य स्वयंसेमवका,६० विव उिेर नाघेका 

ि.स्वा.स.से हरुको सम्िानजनक मविाई साथ  उत्कृष्ठ 

मिकीत्सक तथा स्वास््यकिी सम्िान कायवक्रि 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६० 

९९६ 

कोमभि १९ लगायत मवमभन्न िहािारीजन्य रोगहरुको 

रोकथाि, मनयन्त्रण तथा मनगरानीका लामग सरोकारवाला 

सैँगको अन्तरमक्रया तथा RRT, स्वास््यकिी पररिालन 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

९९७ गभववती तथा सुत्केरी आिा लमक्षत कायवक्रि स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
८,०० 

९९८ 

ग्रामिण अल्िा साउन्ि कायवक्रि अन्तगवत स्वास््य संस्था तथा 

गाउैँघर मक्लमनक सम्ि सेवा मवस्तार गरी गभववती 

िमहलाहरुिा ह न सक्ने जमटलताको पमहिान तथा जोमखि 

न्यूमनकरण गनव तामलि तथा उपकरण खररि 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
८,०० 

९९९ पोष्टिाटवि गने जनिमक्त व्यवस्थापन स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१००० पोिण,स्वच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाई लमक्षत कायवक्रि स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 
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१००१ 

मबद्यालय स्वास््य मिक्षा, आिा सिहू तथा स्थानीय तहिा 

स्वास््यका लामग सािामजक व्यवहार पररवतवन प्रवध्िवन 

अमभयान, स्वास््य संिेि (Public Awareness) रेमियो/ 

अर् एि कायवक्रि 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१००२ 

िगृौला प्रत्यारोपण गरेका,िायलामसस गरररहकेा,क्यान्सर रोगी 

र िेरुिण्ि पक्षघातका मवरािीहरुलाई औिधी उपिार वापत 

खिव उपलब्ध गराउैँन कोि स्थापना 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

१००३ िानमसक स्वास््य कायवक्रि सञ्िालन स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

१००४ 

ल्याब सेवाको मवस्तार तथा सुमरमढकरण 

(मर्क्कल/पिपुमतनगर प्रा.स्वा.के , सिाल्बुंङ , गोखे 

लक्ष्िीपुर र श्रीअन्तु स्वास््य िौकी ) 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७,०० 

१००५ 
मवद्यालय तथा स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहकेा बस्तीहरुिा 

प्राथमिक उपिार सािाग्री Kit Box मवतरण 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,५० 

१००६ 
मवद्यालयिा अध्ययनरत मवद्याथीहरुको मभजन टेष्ट कायवक्रि 

सञ्िाल 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

१००७ 
स्वास््य संस्था/प्रसूमत कक्षिा ब कल्पीक उजाव व्यवस्थापन 

तथा सुदृढीकरण 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१००८ 
स्वास््य संस्थाहरुको न्युनति सेवा िापिण्ि कायावन्वयनन 

तथा मनरन्तरता 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 
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१००९ 
स्वास््य संस्थाहरुको िामसक/अधववामिवक/वामिवक प्रगमत 

सिीक्षा,िाटा भेररमर्केिन तथा गुणस्तर सुधार कायवक्रि 
स्वास््य २२५२२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२,०० 

१०१० स्वास््य संस्थािा र्ोहोर ि ला ब्यबस्थापन अनुिान स्वास््य २५३१५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१०११ 
Birth Defect कायवक्रिका लामग Folic Acid, calcium 

तथा अन्य औिधी/औजार खररि 
स्वास््य २७२१३ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

१०१२ 

आधारभतू तथा आकमस्िक सेवाको लामग औिमध, समजवकल 

सािग्री(औजार उपकरण cotton, bandage आमि) र 

स्वास््य सुरक्षा सािग्री (PPE बाहके) खररि तथा औिमध 

लगायतका सािग्रीको ढुवानी तथा ररप्यामकंग र मवतरण सिेत 

स्वास््य २७२१३ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३५,०० 

१०१३ 
आयुवेि अस्पताल तथा नागररक आरोग्य सेवा केन्र 

िामन्तवजारको लागी आयुवेि औिधी तथा सािाग्री सहयोग 
स्वास््य २७२१३ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

१०१४ एम्बुलेन्स खररि स्वास््य ३११२१ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
२०,०० 

१०१५ िव वाहन गािी खरीि स्वास््य ३११२१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२०,०० 

१०१६ 

वालवामलकाहरुको मनयमित तौल अनुगिनलाई प्रभावकारी 

बनाउैँन िमहला स्वास््य स्वंसेमवकाहरु िार्व त तौल 

अनुगिनका लामग तौल िेमसन खररि साथ  थिोमिटर सेट 

मवतरण 

स्वास््य ३११२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६,५० 
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१०१७ 
स्वास््य संस्थाहरुका लामग आवश्यक औजार उपकरण खररि 

तथा मवतरण 
स्वास््य ३११२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,०० 

१०१८ 
बाह्यय खोप केन्र तथा गाउैँघर मक्लमनक सेवा सञ्िालनका 

लामग र्मनविर तथा स्वास््यजन्य औजार-उपकरण खररि 
स्वास््य ३११२३ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१०१९ स्वास््य संस्थािा र्मनविर खररि स्वास््य ३११२३ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,०० 

१०२० 

पुणवखोप सुमनमश्चतता र मिगोपनाको लामग खोप लगाएको 

मववरण अध्यावमधक र खोप बाट वमञ्ित ह न नमिन सफ्टवेयर 

खररि 

स्वास््य ३११३४ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१०२१ 
आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र भवन मनिावणका लामग 

आवश्यक रकि 
स्वास््य ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३०,०० 

८०१०३४०४३२२ मिक्षा, कला, भािा तथा संस्कृमत 

१०२२ 
करर्ोक मवद्या िमन्िर िाध्यमिक मवद्यालयको सुस्त श्रवण 

कक्षािा जनिमक्त व्यवस्थापन 
मिक्षा २११११ आन्तररक श्रोत - नगि १,३० 

१०२३ 
प्रधानाध्यापकहरुको ब ठक सञ्िालन र यातायात खिव 

व्यवस्थापन 
मिक्षा २११३४ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,५० 

१०२४ साििुामयक मवद्यालयिा कम्प्युटर ििवत कायवक्रि मिक्षा २२२२१ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

१०२५ स्थानीय पाठ्यक्रि /पाठ्यपुस्तक मवकास तथा प्रकािन मिक्षा २२३१३ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

१०२६ ि मक्षक क्यालेण्िर मनिावण मिक्षा २२३१५ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 
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१०२७ 
नगर मिक्षा समिमतको ब ठक/अन्य मिक्षासैँग सम्बमन्धत ब ठक 

व्यवस्थापन खिव 
मिक्षा २२३१९ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२,०० 

१०२८ 
नगर सामहत्यकला सङ्गीत प्रमतष्ठानको कायावलय सञ्िालन, 

ब ठङ्क भत्ता र प्रिासमनक खिव 
मिक्षा २२३१९ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०२९ 

इन्स्योर हले्बेटास नेपालको सहकायविा सञ्िालन ह ने वमृत्त 

पराििव (Carrer Guidance) कायवक्रि तथा गत विवको 

छोटो अवमधको तामलि सञ्िालन 

मिक्षा २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,३७ 

१०३० 
प्रामवमधक तथा व्यावसामयक तामलिको लामग छात्रवमृत्त (मस 

टी इ मभ टी िार्व त) 
मिक्षा २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,६८ 

१०३१ 
िाध्यमिक मबद्यालयहरुिा नेपाल स्काउट र जुरेिको स्थापना, 

तामलि सञ्िालन 
मिक्षा २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०३२ मिक्षक तामलि सञ्िालन (प्रमवमध सम्बन्धी तामलि सिेत) मिक्षा २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०३३ MGML सञ्िामलत मवद्यालयलाई अनुिान र तामलि मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०३४ 
उत्कृष्ट प्र.अ., मिक्षक, मवव्यस, मि.अ संघ अध्यक्ष, 

अमभभावक र मवद्याथी सम्िान 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०३५ 
कक्षा १० को ल्याकत िलू्याङ्कन नगर स्तरीय परीक्षा 

आधारभतू तह परीक्षा कक्षा ८ संिालन व्यवस्थापन 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० 

१०३६ 
मकराैँत लुङमखि राई भािाको िब्िकोि मनिावण र भामिक 

प्रमिक्षण कायवक्रि 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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१०३७ 
गमणतसैँग खेलौ गमणतीय धारणा बसाऔैँ (मवद्यालयिा 

अभ्यास पुमस्तका मवतरण कक्षा ८,९,१०) 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

१०३८ 
गायक यि बरालसैँगको सहकायविा संगीत तथा गायनक्षेत्रसैँग 

सम्बमन्धत कायवक्रि 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

१०३९ नेपाल रेिक्रस सोसाइटी सहयोग मक्रयाकलाप मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०४० 

प्रधानाध्यापकहरुसैँगको कायव सम्पािन करार सम्झौता तथा 

मिक्षकहरुको प्र अ सैँगको करार सम्झौताको पुनरावलोकन, 

तथा सूिक पुनरावलोकन िलू्याङ्कन र पुरस्कार मवतरण 

मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

१०४१ पुनेिाैँिा/ झ्याम्टे िेला प्रवधवन कायवक्रि मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१०४२ बह भामिक कमवता गजल गीत सम्िेलन मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०४३ 
बाह्र िमहना बाह्र कायवक्रि सञ्िालन (रू्लबारी मनिावण र 

कक्षाकोठा सजावट प्रमतयोमगता सिेत ) 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

१०४४ 

िेयर मिक्षा सुधार कोि (सब  तहका उत्कृष्ट मवद्याथीहरुलाई 

अध्ययन प्रोत्साहन कायवक्रि), प्रामवमधक तथा व्यावसामयक 

मिक्षा अध्ययन गने मवद्याथीका लामग छात्रवमृत्त कायवक्रि 

मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

१०४५ मवद्यालय मवद्याथी सहयोग पररिि र पूवव मवद्याथी िञ्ि गठन मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१०४६ 

ि मक्षक योजना/ नगर मिक्षा योजना/ त्याङ्क व्यवस्थापन/ 

मवरु्द्यालय घेराबारा/ धलुोरमहत कक्षाकोठा मनिावणको मनमम्त 

योजना तजुविा तथा मवद्यालय वगीकरण र नक्साङ्कन 

मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

१०४७ मिक्षक छनौट परीक्षा तथा अन्य परीक्षा सञ्िालन मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,५० 
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१०४८ 
सिेतनािलूक नाट्य कायवक्रि उत्पािन र प्रििवन ( गणेि 

रमसक र्ाउन्िेिन िार्व त) 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१०४९ सब  साििुामयक मवद्यालयिा मवद्युतीय हामजरी व्यवस्थापन मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

१०५० सूयोिय नगरपामलकाको स्िाररका प्रकािन मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१०५१ साङ्गीमतक कायवक्रि सञ्िालन मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०५२ 
साििुामयक मवद्यालयको गुणस्तर सुधारका लामग रेमियो 

मिक्षा कायवक्रि सञ्िालन 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

१०५३ 
साििुामयक मवद्यालयिा पढाउने मवद्याथीका अमभभावक 

पररिय पत्र 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१०५४ 
साििुामयक मवद्यालयहरुको स्वतन्त्र (तेस्रो पक्ष) अनुगिन 

तथा ३ विे मस्थमत प्रमतवेिन तयारी 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१०५५ 
सास्कृमतक बाजागाजा संरक्षण खररि तथा प्रमिक्षण र 

सङ्ग्राहलय व्यवस्थापन 
मिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०५६ मवद्यालय मनयमिमत एबि सघन अनुगिन/मनयिन मिक्षा २२६११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१०५७ 

कोमभि-१९ का कारण उत्पन्न पररमस्थमतबाट भएको ि मक्षक 

क्षमत न्यूनीकरण गनव स्वयम्सेवक मिक्षक व्यवस्थापन (गमणत 

अङ्ग्रेजी र मवज्ञान मविय मिक्षक ) 

मिक्षा २५३११ आन्तररक श्रोत - नगि ३०,०० 

१०५८ गुम्बा पाठिाला र संस्कृत पाठिाला सहयोग अनुिान मिक्षा २५३११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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१०५९ 

नगर क्षेत्रका मवद्यालय स्तरीय मवज्ञान तथा गमणत प्रििवनी 

प्रमतयोमगता एवि ्साििुामयक मवद्यालयलाई तयारीको मनमम्त 

सञ्िालन अनुिान 

मिक्षा २५३११ आन्तररक श्रोत - नगि १३,५० 

१०६० 

मवद्याथी सङ््या बढी भएका तर बाल मिक्षक नभएका 

साििुामयक मवद्यालयिा स्वयिसेवक बाल मिक्षक 

व्यवस्थापन अनुिान 

मिक्षा २५३११ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

१०६१ 
मिक्षा- बाल मिक्षक र मवद्यालय किविारी तथा मिक्षण 

अनुिान मिक्षकका लामग थप तलब भत्ता अनुिान 
मिक्षा २५३११ आन्तररक श्रोत - नगि १,३९,०० 

१०६२ 
करर्ोक मवद्या िमन्िर बह िखुी क्याम्पसिा अध्ययनरत 

छात्राहरुका लामग (छोरी बुहारी) छात्रवमृत्त अनुिान कायवक्रि 
मिक्षा २७२११ आन्तररक श्रोत - नगि २७,०० 

१०६३ 

आ.ब. २०७८/७९ िा ४ कोठे र २ कोठे मवद्यालय भवन 

मनिावणका लामग छनौट भएका मवद्यालयहरुको लामग सितव 

अनुिानबाट नपुग रकि भकु्तानी 

मिक्षा ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि १२,०० 

१०६४ 

बौर्द्धाि िा मव मवद्यालय भवनिा रेक्टो मर्मटङ कायवको 

लामग आ.ब. २०७८/७९ को सितव अनुिानबाट नपुग रकि 

भकु्तानी 

मिक्षा ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि २,६५ 

१०६५ 
ऐमतहामसक व्यमक्तत्वहरुको सामलक मनिावण तथा पाकव  मनिावण 

(सामहत्य कला तथा सङ्गगीत प्रमतष्ठान) 
भािा तथा संस्कृमत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

१०६६ धलुोरमहत कक्षाकोठा मनिावण मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 
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१०६७ 

साििुामयक मवद्यालय, कक्षाकोठा, िौिालय ििवत सम्भार 

(जस्ता रे्न,े घेराबारा मनिावण गने, र्मनविर ििवत, कक्षाकोठा 

ििवत, िौिालय ििवत, तारजाली तथा पखावल मनिावण ) 

मिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

८०१०३४०४३२३ खानेपानी तथा सरसर्ाई 

१०६८ खानेपानी आयोजना ििवत सम्बन्धी कायवक्रि 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

१०६९ गोखे खानेपानी योजना ििवत संभार 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

१०७० गोखे खानेपानी योजना ििवत संभार 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ जन सहभामगता - नगि २,०० 

१०७१ मवमभन्न खानेपानी योजनाको लामग एि मि मप पाइप खररि 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

१०७२ 
मवमभन्न मनकायसैँग खानेपानी आयोजना मनिावण लागत 

साझेिारी 

खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि २०,०० 

१०७३ विा नं १० को सिावेिी टोल मस्थत खानेपानी िहुान संरक्षण 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

८०१०३४०४३२४ िमहला, वालवामलका, सािामजक संरक्षण र सिावेिीकरण 

१०७४ 
अमत मवपन्न अवस्थाका नागररकहरुको स्वास््य मविा 

सहयोग 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२२१४ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१०७५ 
एकल तथा मवपन्न िमहलाहरुको लामग स्वास््य मविा 

कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२२१४ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
११,०० 

१०७६ िमलत मवपन्न पररवारको स्वास््य वीिा 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२२१४ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

१०७७ जनजाती संस्कृती प्रमिक्षण र सािाग्री खररि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३११ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०७८ नगरका वालवामलकाको प्रमतभा स्िारीका प्रकािन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३१५ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१०७९ युवा तथा जेष्ठ नागररकहरुको प्रमतभा मसजवना संग्रह स्िारीका 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३१५ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१०८० लमक्षत वगव कायवक्रि रेमियो /पत्र पमत्रका सूिना प्रिार प्रसार 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३१५ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०८१ 
िमहला बालबामलका तथा सिाजकल्याण िाखाको 

सञ्िालन खिव 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३१९ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१,५० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१०८२ आमिवासी जनजाती आयिलूक/सीपिुलक कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१०८३ आमिवासी जनजाती एि्भान्स ढाका बुनाई तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०८४ मकिोरीहरुलाई आत्िरक्षा सीप तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१०८५ िमलत वगवको सीपिूलक तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०८६ बालबामलका सम्बमन्ध घटना व्यवस्थापन सम्बमन्ध तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१०८७ िमहला सिहुहरुको नेततृ्व तथा क्षिता मवकास तामलि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०८८ 
िमहला समिमत/सस्थाका अध्यक्ष/ समिव िाझ िौिामसक 

अन्तरमक्रया 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१०८९ 
अन्तरावमष्िय िमहला मिवस /सूयोिय आिा सम्िान / सूयोिय 

आिा घोिणा 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१०९० अपाङ्गता सिन्वय समिमतको ब ठक सञ्िालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ९० 

१०९१ आमिवासी जनजामत संस्कृमतको उत्थान तथा प्रवर्द्वन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१०९२ आमिवासी जनजाती / िमलत लोक सेवा तयारी कक्षा 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

१०९३ 
आमिवासी जनजाती लमक्षत कायवक्रिको बामिवक सिीक्षा 

िलू्याङ्कन एव रणनीमतक योजना अध्यावमधक गने 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

१०९४ 
आमिवासी जनजाती स्वीकृत प्रस्तावना अनुसार लमक्षत 

कायवक्रि संिालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

१०९५ घरेलु महसा सिेतना कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१०९६ जेण्िर अमिट (ल ङ्मगक उत्तरिायी बजेट पररक्षण) 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१०९७ ज्येष्ठ नागररक मिवस तथा अल्जाइििव मिवस 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

१०९८ ज्येष्ठ नागररक स्वास््य पररक्षण मिमवर 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१०९९ ज्येष्ठ नागररकहरुलाई िेि ििवन कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,०० 

११०० िमलत वगव लमक्षत स्वास््य सिेतना कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

११०१ 
नगर स्तरीय िमहला उर्द्िी सञ्जाल र विा स्तरीय संजाल 

ब ठक सञ्िालन खिव 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

११०२ बाल अस्पताल स्थापना साझेिारी 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

११०३ बाल कोिको स्थापना 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११०४ बालक्लव गठन पररिालन र मनयिन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

११०५ 
बालबामलका िामथ ह ने यौन िवू्यववहार मवरुर्द् /लागु 

औिधमवरुर्द् सिेतना कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११०६ 
बालबामलका लमक्षत अन्य कायवक्रि बालि त्री स्थानीय 

िासनसैँग सम्वमन्धत कृयाकलाप सिालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,०० 

११०७ बालि त्री उद्यन तथा अध्यायन केन्र व्यावस्थापन खिव 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११०८ िमहला मवकास कायवक्रि अनुगिन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

११०९ िमहला सम्बन्धी मिवसीय कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 



239 

 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१११० िमहला स्वास््य मिमवर संिालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

११११ 
िमहला संस्था / समिमत सिस्यको व्यवसायिा सहयोगका 

लामग बीउैँपूैँजी पररिालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१११२ िमहलाको सीपिलूक आयआजवन कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

१११३ 
िानव बेिमवखन तथा ओसार पसार मवरुर्द्को विा स्तरीय 

समिमत गठन तथा पररिालन तथा सिेतना कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१११४ रामष्िय तथा अन्तरावमष्िय बाल मिवस 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१११५ ल ङ्मगक महंसा मवरुर्द्को १६ मिने अमभयान 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१११६ 
मवपतिा परेका िमहलाहरुका लामग ल ङ्मगक महसा मनवारण 

कोि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१११७ 
मवपन्न ज्येष्ठ नागररकहरुका लामग सहायक सािाग्री मवतरण 

कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१११८ 
मवियगत तथा सािामजक मवकास समिमतको सिन्वय ब ठक 

सञ्िालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१११९ संघ/ संस्थाहरु सग साझेिारी प्रस्ताविा आधाररत कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११२० 
सुयोिय नगरपामलकाको १४ वटा विा भीत्रका 

बालबामलकाको प्रोर्ाइल अध्यावमध गनव 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

११२१ 
सूयोिय िमहला िञ्ि सैँगको सहकायविा िमहला लमक्षत 

कायवक्रि संिालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

११२२ 
सूयोिय िमहला िञ्िसैँग साझेिारीिा िमहला क्षिता 

अमभबमृर्द् कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

११२३ 
साइवर अपराध सम्बमन्ध (बाल मववाह सम्बन्धी ) सिेतना 

कायवक्रि 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 
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११२४ 

बाल सञ्जालका प्रमतमनमध/ बाल अमधकार तथा सिबर्द्वन 

समिमत र बालि त्री स्थानीय िासन नगर समिमतका 

पिामधकारीहरुलाई बालि त्री स्थानीय िासन युक्त पामलका 

अवलोकन भ्रिण 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२६१९ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

८०१०३४०४३२५ युवा तथा खेलकुि 

११२५ खेल प्रमिक्षक सेवा करार युवा तथा खेलकुि २११११ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

११२६ 
युवा पररिि र खेलकुि पररिि कायावलय सञ्िालन र ब ठक 

खिव 
युवा तथा खेलकुि २११३४ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११२७ अन्तर मवद्यालय एथलेमटक्स प्रमतयोमगता युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

११२८ अन्तरामष्िय/ रामष्िय कराैँते प्रमतयोमगता सञ्िालन युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

११२९ 
आधारभतू तह कक्षा १-५ छात्रछात्रा रू्टबल प्रमतयोमगता 

सञ्िालन 
युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

११३० तङ इल िो िो रामष्िय प्रमतयोमगता सञ्िालन युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११३१ 
िवू्यवसनी मवरुर्द्को सिेतना अमभयान (मिलेमनयि फे्रण्िस 

क्लव सैँगको सहकायविा) 
युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

११३२ नगर युवा पररिि िार्व त मवमवध कायवक्रि सञ्िालन युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११३३ नगरस्तरीय खेलकुि सञ्िालन युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

११३४ 
नगरस्तरीय रु्टबल कायवक्रि (अन्तर िाध्यमिक मवद्यालय 

स्तरीय) 
युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 
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११३५ 
पामलकाको तर्व बाट प्रमतयोमगतात्िक खेलिा बामहर खेलािी 

तथा प्रमिक्षक पठाउैँिा यातायात र बसोवास व्यवस्थापन खिव 
युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

११३६ मर्ल्ि वेस तामलि सञ्िालन/युवा युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११३७ भमलबल प्रमतयोमगता युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११३८ िेयर कप रू्टबल प्रमतयोमगता युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १२,०० 

११३९ युवा उद्यि कायवक्रि युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११४० मवद्यालयहरुिा खेलकुि सािग्री मवतरण युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११४१ मवमभन्न खेल प्रमिक्षण कायवक्रि युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

११४२ संमवधान मिवसको अवसरिा म्याराथुन िौि प्रमतयोमगता युवा तथा खेलकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

११४३ 
खेल ि िान ििवत सम्भार कायवक्रि (मवियालयको खेल ि िान 

सिेत) 
युवा तथा खेलकुि ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११४४ रमिते खेल ि िान सू न पा - २ मनिावण युवा तथा खेलकुि ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

११४५ 
विास्तरीय खेल ि िान मनिावण (आवश्यकता र िागका 

आधारिा विाहरुिा) 
युवा तथा खेलकुि ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

८०१०३४०४३२६ सािामजक सुरक्षा तथा पमञ्जकरण 

११४६ एि आइ एस अपरेटर र मर्ल्ि सहायकको नपुग तलब भत्ता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
७,४५ 

८०१०३४०४३३१ भवन, आवास, वस्ती तथा सहरी मवकास 
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११४७ कामलगढ तामलि 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

११४८ भकुम्प प्रमतरोधी भवन सम्बन्धी अमभिुमखकरण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

११४९ E-BPS कायावन्वयन 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११५० Land Polling सम्बन्धी अध्ययन 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११५१ भ ुउपयोग योजना तजुविा (भ ुजोमखि संवेिनिीलता सिेत) 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

११५२ 
मवगतिा नक्सा पास तथा अमभलेमखकरण भएका घर नक्सा 

मिमजटाइजेसन 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

११५३ साववजमनक सिकको लगत कट्टा गने कायव 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११५४ नगरसभा हल मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि २०,०० 

११५५ नगरसभा हल मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३१११२ 

नगर मवकास कोि - नगि 

ऋण 
७,००,०० 

११५६ विा नं. १० विा कायावलय भवन मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि ७०,०० 
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११५७ सानो श्रीबुङिा सिाििुामयक भवन मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

११५८ 
२ नं विा कायावलय भवन ििवत (िस तथा छाना लगाउने 

कायव) तथा हल मनिावण 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २०,०० 

११५९ 
कायावलय भवन अगािी िेिी राजिागवको मकनारिा पाकीङ 

व्यवस्थापन, रेमलङ तथा आराि कुसी मनिावण 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११६० 
कायावलयको मवमभन्न संरिना मनिावण (अपांगि त्री िस वजृ/ 

नागररक सहायता कक्ष/ स्तनपान कक्ष लगायत) 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ३०,०० 

११६१ नगर क्षेत्रमभत्र बजार व्यवस्थापन 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११६२ नगरपामलका क्षेत्रभररको िोिेल मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० 

११६३ 
पूणे िाैँिा सिस्त्र वेस क्याम्प भवन ििवत तथा व्यवस्थापन 

सहयोग 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११६४ 
मर्क्कल िामव र प्राथमिक स्वास््य केन्र वीिको पखावल 

मनिावण कायव 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

११६५ मवमभन्न सरकारी कायावलयहरुको ििवत सम्भारिा सहयोग 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० 

११६६ 
साववजमनक भवनहरुको संरक्षणको लामग गेट तारजाली र 

घेराबारा 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 
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११६७ सिस्त्र प्रहरी बल पिपुमतनगरको जग्गा खररि 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३१४११ आन्तररक श्रोत - नगि १६,०० 

८०१०३४०४३३२ सिक, पुल तथा यातायात 

११६८ िहत्वपूणव आयोजनाहरुको िी पी आर तयारी यातयात पूवावधार २२४११ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

११६९ झोलुङ्ग ेपुल संरक्षकको पाररश्रमिक यातयात पूवावधार २२४१३ आन्तररक श्रोत - नगि २,१६ 

११७० 
बाह्रिासे सिकहरुको मनयमित ििवत संभार कायवका लामग 

वामिवक १०० मिन सिक संरक्षक पररिालन गने 
यातयात पूवावधार २२४१३ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

११७१ झोलुङ्ग ेपुल संरक्षकहरुलाई झो पु ििवत संभार तामलि यातयात पूवावधार २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

११७२ ििवत संभार कोििा रकि जम्िा गनव यातयात पूवावधार २२५२२ 
राजस्व बाैँिर्ाैँि – 

स्थानीय - नगि 
८०,०० 

११७३ व्याक हो लोिर खररि यातयात पूवावधार ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६०,०० 

११७४ 
अन्त ुभञ्ज्याङ सिर भ्याली िान्तीबजार लािा गोलाई 

गोलेिाैँिा सिक स्तरोन्नती (क्रिागत) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

११७५ कट्टेल महटी सू.न.पा.१० िझवुा-केराबारी सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

११७६ 
कन्याि कटुवाल गाैँउ वथवसेन्टर सिक ििवत (सिक बोिव 

०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ सिक बोिव - नगि ६,०९ 

११७७ 
कन्याि कटुवाल गाैँउ वथवसेन्टर सिक ििवत (सिक बोिव 

०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६,३४ 

११७८ 
कन्याि ह रह रे भञ्ज्याङ्ग ७ नं विा कायावलय पक्की सिक 

मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २७,०० 
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११७९ 
गणेि महिाल काकीिाैँिा उत्तरेखोला गोिाि सिक केिीगाउैँ 

लाप्िा संग्रालय सिकको जनक िामव काकीिाैँिा खण्ि 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

११८० 
गुर्ाटार ठुलो श्रीबुङ्ग मसमर्द्खोला सिक ििवत (सिक बोिव 

०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ सिक बोिव - नगि ६,११ 

११८१ 
गुर्ाटार ठुलो श्रीबुङ्ग मसमर्द्खोला सिक ििवत (सिक बोिव 

०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६,३६ 

११८२ गोखे अलवेिर मनरन्तरता (मटिरेु गोखे खण्ि ) यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १६,६० 

११८३ 
घल ेिौतारा वौर्द् आ मव रोङ सिक ग्राभेल नाली तथा गोरो 

खोला खण्ििा ियाक िेन्ज 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

११८४ छघरे कालोिाने थुम्के सिक यातयात पूवावधार ३११५१ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
१५,०० 

११८५ 
मछरुवा सेती नागेर्श्री र्ाल्गुनन्ि प्रतापगाैँउ िेिीबजार सिक 

ििवत (सिक बोिव ०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०७ 

११८६ 
मछरुवा सेती नागेर्श्री र्ाल्गुनन्ि प्रतापगाैँउ िेिीबजार सिक 

ििवत (सिक बोिव ०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ सिक बोिव - नगि ४,८७ 

११८७ झोलुङ्ग ेपुल मनिावण साझेिारी यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

११८८ 
तकपत वौर्द् आ मव ह ैँि  सीिा सिक जोि्ने सिक (प्रिेि 

सिपुरक साझेिारी) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

११८९ 
मतनघरे सुन्तले िमन्िरिैँिा मसररसे भेलेटार व िाखे नािसामलङ 

सिक 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३०,०० 
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११९० 
थापाथली जील लुङिाैँिा रुङसुङ िेहलेबोटे िंगलबारे सिक 

मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

११९१ 
िावा गोलाई र बरबोटे बीि कच्िी सिक कालोपत्रे गने कायव 

(मनरन्तरता) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

११९२ 
िावाग री कठेतगाउैँ श्रीअन्तु सिकिा ग्यामवन वाल लगाउने 

कायव (क्रिागत) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १४,०० 

११९३ पञ्ि ेिौतारी बुलबुले विा नं ६ सिक स्तरोन्नती (क्रिागत) यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३२,५० 

११९४ पालटाैँगे मसमद्दखोला पक्की सिक मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६२,०० 

११९५ 
मर्क्कल पान्िाि जील गोखे िानेभञ्ज्याङ्ग पक्की सिक 

मनिावण 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

११९६ 
मर्क्कल-गुम्बापथ-िमलि जुरेभन्ज्याङ सिक (प्रिेि सिपुरक 

साझेिारी) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

११९७ 
बरबोटे कटे्टबुङ मछरुवा सिक (संघीय सरकार सिपुरक) 

साझेिारी 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १,७०,०० 

११९८ 
बराल भञ्जयाङ नेपालगाउैँ िगर गाउैँ थुलुङ गाउैँ िौरासेगाउैँ 

सल्लेरी सिकको (नेपाल गाउैँ -थुलुङ गाउैँ सिक खण्ि) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

११९९ िु् यिन्त्री ग्रामिण सिक आयोजनाका लामग लागत साझेिारी यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ४०,०० 

१२०० 
िेिी राजिागव मर्क्कल स्वास््य िौकी मछमपटार पक्सकी 

सिक 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 
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१२०१ 
रोङ गाउैँपामलकासैँगको सहकायविा अम्बी खोला िाइभसवन 

पुल मनिावण साझेिारी 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

१२०२ वरु्द्िागव गुर्ापाताल सिक ििवत (सिक बोिव ०७८/०७९) यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ११,८८ 

१२०३ वरु्द्िागव गुर्ापाताल सिक ििवत (सिक बोिव ०७८/०७९) यातयात पूवावधार ३११५१ सिक बोिव - नगि ११,४१ 

१२०४ मवमभन्न सिकहरुको ििवत सम्भार (सिक बोिव ०७९/०८०) यातयात पूवावधार ३११५१ सिक बोिव - नगि ७०,०० 

१२०५ मवमभन्न सिकहरुको ििवत सम्भार (सिक बोिव ०७९/०८०) यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३०,०० 

१२०६ सू.न.पा.९ विा कायावलय जाने बाटो मनिावण यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

१२०७ स्िमृत र्ाटक िानेिाैँिा थुम्के लामिधरुा सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

१२०८ 
सिालबुङ्ग िा मव उियिोक ह ि  अम्बीटार सिक ििवत 

(सिक बोिव ०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,४९ 

१२०९ 
सिालबुङ्ग िा मव उियिोक ह ि  अम्बीटार सिक ििवत 

(सिक बोिव ०७८/०७९) 
यातयात पूवावधार ३११५१ सिक बोिव - नगि ५,२८ 

१२१० साििुामयक प्रहरी िौकीिेखी िारिाइल सिक ििवत यातयात पूवावधार ३११५१ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
३०,०० 

१२११ मसमर्द् - सल्लेरी सिक यातयात पूवावधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

१२१२ सवारी पामकव ङ्ग, सूिना केन्र, पयवटन सेवा सम्बन्धी यातयात पूवावधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

८०१०३४०४३३४ सूिना तथा सञ्िार प्रमवमध 

१२१३ 
सञ्िालनिा रहकेा सफ्टवेयरहरुको वामिवक नमवकरण िलु्क 

भकु्तानी 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२४१२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
४,०० 
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१२१४ कायावलयिा कम्प्यूटर नेटवमकव ङ व्यवमस्थत गने कायव 
संिार तथा सूिना 

प्रमबमध 
३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० 

१२१५ मिमजटल बोिव व्यवस्थापन र संिालन 
संिार तथा सूिना 

प्रमबमध 
३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि २०,०० 

१२१६ िाखाहरुिा इन्टरकि टेमलर्ोन ििवत तथा पुनजविान 
संिार तथा सूिना 

प्रमबमध 
३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२१७ Cloud Based Server Management 
संिार तथा सूिना 

प्रमबमध 
३११३४ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१२१८ कम्प्युटर सफ्टवेयर मनिावण तथा खरीि खिव 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
३११३४ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

८०१०३४०४३४१ वन, भ-ूसंरक्षण तथा ज मवक मवमवधता 

१२१९ 
नगर स्तरीय पाररवाररक मनमज वनलाई प्रववधन गनव बकृ्षारोपन 

कायवक्रि 

वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२२० नसवरी मवरुवा खररि तथा ढुवानी एवं वकृ्षारोपण 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२२१ 
नमवकरणीय उजाव प्रवधृी जिान (बायोग्यास, मबधमुतय िलुो , 

िौयव उजाव,सुधाररएको िलुो) 

वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० 

१२२२ वातावरण मवकास कोि 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२२३ वातावरण प्रििूण प्रमतवेिन 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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१२२४ 
साििुामयक वन उपभाेेक्ता समिमतसैँगको साझेिारीिा वन 

क्षेत्रको मवकासका लामग अध्ययन र प्रस्तावना तयारी 

वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१२२५ अनुगिन खिव 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२६११ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२२६ वायु प्रििुण जाैँि गने उपकरण खररि 
वातावरण तथा 

जलवायु 
३११२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२२७ हरीयाली पाकव  पोखरी बनाउने 
वातावरण तथा 

जलवायु 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० 

८०१०३४०४३४२ वातावरण तथा र्ोहोरि ला व्यवस्थापन 

१२२८ 
र्ोहरि ला संकलन कायविा संलग्न किविारीको पाररश्रमिक 

खिव 

वातावरण तथा 

जलवायु 
२११११ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
२१,०० 

१२२९ र्ोहरि ला समिमतको ब ठक भत्ता 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२११३४ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२३० िक्सनिेसीन ,ििकल,र्ोहरि ला बोक्ने गािी ििवत 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२२२१ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० 

१२३१ 
र्ोहरि ला व्यावस्थापनिा खमटने किविारीहरुलाई आवश्यक 

सािाग्री खररि 

वातावरण तथा 

जलवायु 
२२३११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२३२ जन्िमिनको उपहार १० मवरुवा कायवक्रि 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२३३ िस्वीन खररि तथा मवतरण कायवक्रि 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 



251 

 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१२३४ र्ोहर ि ला व्यवस्थापन सम्बनधी अवलोकन भम्रण 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२३५ र्ोहरि ला व्याव्थापन 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २४,५० 

१२३६ र्ोहरि ला व्यावस्थापन साझेिारी कायवक्रि 
वातावरण तथा 

जलवायु 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३३,०० 

१२३७ र्ोहोरि ला संकलनको लामग मिमन िक खररि 
वातावरण तथा 

जलवायु 
३११२१ आन्तररक श्रोत - नगि ४०,०० 

१२३८ र्ोहरि ला व्यवस्थापनकालागी सिक ििवत 
वातावरण तथा 

जलवायु 
३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ३५,०० 

१२३९ बोझोघारी पोखरी सौन्ियवकरण विा नं. १३ 
वातावरण तथा 

जलवायु 
३११५७ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२४० घमु्ती िौिालय मनिावण खरीि र व्यवस्थापन 
वातावरण तथा 

जलवायु 
३११५८ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

१२४१ नगरका मवमभन्न स्थानिा साववजामनक िौिालय मनिावण 
वातावरण तथा 

जलवायु 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

१२४२ 
र्ोहोरि ला व्यवस्थापनको लामग ल्याण्िमर्ल्ि साइटको 

जग्गा व्यवस्थापन 

वातावरण तथा 

जलवायु 
३१४११ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

८०१०३४०४३४३ मवपि जोमखि व्यवस्थापन तथा जलवायु पररवतवन अनुकुलन 

१२४३ त्याकं संकल्न तथा नक्सांकन मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 
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१२४४ पुन:स्थापना मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१२४५ वारुण यन्त्र संिालन तथा व्यवस्थापन मवपि व्यवस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२४६ 
मवपि ्जोमखि न्यूनीकरण तथा जलवायु पररवतवन सम्बन्धी 

सिेतना कायवक्रि 
मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१२४७ मवपि ्जोमखि पूवव तयारी मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,०० 

१२४८ मवपि ्व्यावस्थापन कोि मवपि व्यवस्थापन २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२५,०० 

१२४९ 
हररयाली क्षेत्र प्रबर्द्वन बाल उद्यान खलुा क्षेत्र पोखरी मनिावण 

सिक हररयाली सम्बन्धी मक्रयाकलाप 
मवपि व्यवस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२५० मवपि ्उर्द्ार कायवको लामग आवश्यक सािाग्री खररि मवपि व्यवस्थापन ३११२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६,०० 

१२५१ मवमभन्न स्थानिा र्ायर एमक्टङ्गमवसर रा्ने कायव मवपि व्यवस्थापन ३११२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

८०१०३४०४३५१ नीमत, कानून, न्याय तथा सुिासन 

१२५२ न्यामयक समिमत कायावलय सन्िालन कानुन तथा न्याय २२३११ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२५३ 
विािा रहकेा िेलमिलाप केन्रलाई आवश्यक स्टेसनरी 

सािामग्र मवतरण 
कानुन तथा न्याय २२३११ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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१२५४ 
100 जना िेलमिलाप कतावलाई 3 िरणिा पुनरवताजमग 

तामलि 
कानुन तथा न्याय २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

१२५५ 14 वट  विािा िेलमिलाप केन्र सन्िालन कानुन तथा न्याय २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२५६ 
१४ वट  विाका िेलमिलाप कतावहरुलाई यातायत खिव 

ब्यावस्थापन कायवक्रि 
कानुन तथा न्याय २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२५७ अन्तर मजल्लाका पामलकाहरुको अनुभव साटासाट कायवक्रि कानुन तथा न्याय २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२५८ 
उपभोक्ता अमधकार संरक्षण सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसैँगको 

अन्तरमक्रया 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७५ 

१२५९ 
कायवसम्पािनिा सुधार ल्याउनव सूिक समहत िाखा प्रिखु 

सम्ि कायव सम्पािन सम्झौता गने कायविाला र संझौता 
प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२६० नगर क्षेत्र सुरक्षा सम्बन्धी मक्रयाकलाप 
िामन्त तथा 

सुव्यवस्था 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१२६१ नगर क्षेत्रको िामर्क व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव 
िामन्त तथा 

सुव्यवस्था 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२६२ 

नगरपामलकाको तर्व बाट जारी गनुवपने लोककल्याणकारी 

सूिनाहरु स्थानीय पत्रपमत्रका, एर् एि रेिीयो र अनलाइन 

मिमिया िार्व त प्रकािन तथा प्रिासरणका लामग 

िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२६३ नगरपामलकाको त्र िामसक बुलेमटन प्रकािन िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

१२६४ 
न्यामयक साक्षरता कायवक्रि तथा न्याय सम्पािनिा िेलमिलाप 

कतावको भमूिका मविायक अन्तर मक्रया कायवक्रि 
कानुन तथा न्याय २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 
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१२६५ 
नागररक सहायता केन्र स्थापना तथा सन्िालन १४ वट  विा 

कायावलय 
कानुन तथा न्याय २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२६६ बजार अनुगिन 
अनुगिन तथा 

िलू्यांकन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२६७ व्यवस्थापन परीक्षण मनिेमिका तयारी गने 
योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२६८ मवद्युतीय िासन सम्बन्धी नागररक मिक्षा िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१२६९ 

मवद्यिान कानुनी व्यवस्था र जनअपेक्षा सिेतका आधारिा 

किविारीले पालना गनुवपने िानवीय िलू्य र न मतक िलू्यसूिी 

समहतको िलू्यढाैँिा तयारी कायविाला 

योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२७० 

स्थानीय तहिा सिावेिी िासनको अभ्यास: सूयोिय 

नगरपामलकाको साववजमनक सेवा प्रवाह सम्बन्धी 

एथनोग्रामर्क अध्ययन (क्रिागत) 

िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२७१ 
स्थानीय सरकार संिालनको लामग थप कानुन मनिावण र 

कायावन्वयन 
कानुन तथा न्याय २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१२७२ 
सेवा प्रामप्तका लामग प्रयोग ह ने र्ारि एवि ्मनवेिनका ढाैँिा 

मनधावरण गरी सूिना प्रमवमधिा आधाररत बनाउने । 
प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२७३ 

सेवाग्राही िाहकेो बखत आफ्नो सेवाको अध्यावमधक 

अवस्थाको बारेिा तत्काल जानकारर पाउन Service 

Delivery Tracking System तयार गरी कायावन्वयनिा 

ल्याउन े

प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 
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१२७४ 
सेवाग्राही तथा किविारीको गुनासो सुनुेुवाई सम्बन्धी संयन्त्र 

मनिावण गरी गुनासो न्यूमनकरण गने 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२७५ 
सेवाग्राही सन्तुमष्ट सभेक्षण मनिेमिका तयार गरी कायावन्वयनिा 

ल्याउन े
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२७६ 

साववजमनक जवार्िेहीताका लामग नगरपामलकाले साववजमनक 

गनुवपने सूिनाहरु तयारी व्यवस्थापन प्रकािन प्रिारण ( सूिना 

िेक्स सञ्िालन सिेत) 

िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२७७ 

साववजमनक सेवा प्रवाहसैँग सम्बमन्धत मनिेमिकाहरुको 

पररिाजवन/एमककरण गरी साववजमनक सेवा प्रवाहको एमककृत 

मनिेमिका तयार गरी कायावन्वयनिा ल्याउने 

िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२७८ हले्लो सूयोिय/सूयोिय गमतमवमध रेमियो कायवक्रि िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० 

१२७९ िानेभञ्ज्याङ प्रहरी िौकी ििवत 
िामन्त तथा 

सुव्यवस्था 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

८०१०३४०४३५२ संगठन मवकास, िानव संिासन र क्षिता मवकास 

१२८० किविारीको कायव सम्पािन नमतजाका आधारिा प्रोत्साहन 
िानब संिाधन 

मवकास 
२११३५ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
१०,०० 

१२८१ 
ग्रुप एस एि एसका लामग सेवा नमवकरण खिव (संिार िहिलु 

भकु्तानी) 
िासन प्रणाली २२११२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२८२ उपभोक्ता समिमतका पिामधकारीहरुलाई तामलि 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 
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१२८३ पत्रकारीता प्रमिक्षण कायवक्रि 
िानब संिाधन 

मवकास 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२८४ 
आन्तररक मनयन्त्रण प्रणालीको प्रभावकाररता िलु्याङ्कन गरी 

मनिेमिका अद्यावमधक गने 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१२८५ 

किविारी पररिालन नीमत पररिालन गरर कायावलय सम्बन्धी 

मनयमित कायव र सेवा प्रवाहको सुमनमश्चतताको लामग work 

from home र service at home को प्रणाली मवकास गने 

प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

१२८६ 
किविारीको PIS अध्यावमधक र Documents 

Digitization 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२८७ 

कायवपामलका एवं अन्य मनकायबाट ह ने मनणवय एवं 

सकुव लरहरुलाई कायावन्वयन गने मनकाय र सूिना अमधकारर 

सम्ि तत्काल जानकारी गराउने मवद्युमतय प्रणामल स्थामपत गने 

िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२८८ जोमखििा आधाररत आन्तररक लेखापररक्षण योजना तयारी िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१२८९ नगरपामलकाको क्षिता मवकास योजना कायावन्वयन 
िानब संिाधन 

मवकास 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २५,०० 

१२९० 
प्रमवमध ि त्री सेवा प्रवाह सैँग सम्बमन्धत कृयाकलाप सञ्िालन 

गनव 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२९१ योजना अनुगिन प्रणालीलाई प्रमवमधिा आधाररत बनाउने 
अनुगिन तथा 

िलू्यांकन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 
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१२९२ 

वेवसाइट, िोवाइल एप तथा िाटा सभवरको सुरक्षा पररक्षण 

(Security Audit) गने तथा Fire wall, SSL र 

Automatic Data Backup System को व्यवस्था गने 

िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१२९३ 
वेवसाइटिा सिावेि गनुव पने आधारभतू अन्तरवस्तु एवं ढाैँिा 

तयारी सम्बन्धी कायविाला सञ्िालन 

अनुगिन तथा 

िलू्यांकन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७५ 

१२९४ 
मवमभन्न प्रमतवेिनहरुबाट प्राप्त सुझाव एवं मनिेिनहरुको 

कायावन्वयन सम्बन्धी स्थामय संयन्त्र मनिावण गने 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

१२९५ 
सेवा प्रवाहिा प्रत्यक्ष संलग्न किविारीलाई सेवा ि त्री व्यवहार 

सम्बन्धी तामलि 
प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१२९६ किविारी आवास गहृ मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११११ आन्तररक श्रोत - नगि ५०,०० 

१२९७ मनिावण सािाग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगिाला पुवावधार मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

८०१०३४०४३५३ राजर्श् तथा स्रोत पररिालन 

१२९८ 
अन्तर मजल्ला अन्तरपामलका स्तरिा अनुभव साटासाट 

कायवक्रि 
मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

१२९९ करिाता अमभलेख तथा प्रमतवेिन तयारी मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

१३०० करिाता मिक्षा कायवक्रि सब  विा मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,५० 

१३०१ 
घर बहाल कर सम्बन्धी त्याङ्क अध्यावमधक गने र बैंक 

तथा मवत्तीय संस्थाको मववरण तयारी 
मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 
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१३०२ 
िालपोत लगत अद्यावमधक तथा ब्यवमस्थत गने कायव तथा 

जग्गाधमनको अमभलेख तयारी 
मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१३०३ 
राजर्श् असूली,अनुगिन, सुपरीवेक्षण तथा प्रमतवेिन तयारी 

प्रत्येक िमहना 
मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,८० 

१३०४ राजर्श् सुधार योजना मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१३०५ 
सब  विाका जनप्रमतमनमध र राजर्श् सङ्कलन कायविा संलग्न 

किविारीलाई आमथवक ऐन २०७९ को बारेिा अमभिखुीकरण 
मवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,८० 

८०१०३४०४३५४ त्यांक, योजना तथा मवकास व्यवस्थापन 

१३०६ 
वामिवक मवकास योजना, िध्यिकालीन खिव संरिना र 

कायवक्रि कायावन्वयन मनिेमिका छपाई र मवतरण 

योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२३१३ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - प्रिेि 

सरकार - नगि 
४,०० 

१३०७ 

GIS based Spatial Plan एमककृत भ ूउपयोग योजना 

िध्यिकामलन खिव संरिना वतावरण व्यवस्थापन योजना एवं 

आवमधक नगर मवकास योजनाको िध्यावमध समिक्षा र 

पररिाजवन 

योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० 

१३०८ 

आवमधक योजना, िध्यिकालीन खिव संरिना र वामिवक 

मवकास योजना तजुविा गिाव त्याङ्कको अभाविा नमतजा 

प्रक्षेपण गनव नसमकएका मवियहरुसैँग सम्बमन्धत वाह्य 

स्रोतबाट आधार रेखा सूिना प्राप्त गरी नमतजा प्रक्षेपण गने 

योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१३०९ कायावलयिा भौगोमलक सूिना प्रणाली (GIS) स्थापना 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

राजस्व बाैँिर्ाैँि - संघीय 

सरकार - नगि 
५,०० 
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१३१० 
मिगो मवकासका लक्ष्यहरु स्थानीयकरण - नीमत तथा 

कायवयोजना मनिावण 

योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१३११ नगर प्रोर्यल अध्यावमधक गने कायवलाइ मनरन्तरता 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१३१२ 
नगरपामलका क्षेत्रमभत्रका सरकारी/साववजमनक सम्पमत्तको 

लगत व्यवस्थापन 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१३१३ 
नगरपामलका सूिनाहरुलाई GIS प्रणाली र अनलाईन 

म्यापिा राखी अध्यावमधक गने 
िासन प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० 

१३१४ नगरपामलकाको क्षिता मवकास योजना तजुविा 
योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१३१५ नगरपामलकाको वामिवक क्यालेन्िर प्रकािन 
कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

१३१६ 
पामलका स्तरीय िररेट मनधावरण तथा मनिावण कायवको 

िापिण्िका आधारिा िररेट मवशे्लिण 
प्रिासकीय सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१३१७ वामिवक खररि योजना र खररि गुरुयोजना तयारी 
योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१३१८ 
मविय क्षेत्र/उपक्षेत्रगत रुपिा स्थानीय मवकास सैँग सम्बन्धीत 

आधारभतू त्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गने 

योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१३१९ स्थानीय तहको आमथवक सभेक्षण र प्रमतवेिन तयारी 
योजना तजुविा र 

कायवन्वयन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 
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१३२० 
सभा र कायवपामलकाको मनणवयहरु लगायत अन्य िहत्वपूणव 

कागजातहरु मिमजटाइज गने 
त्यांक प्रणाली २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० 

८०१०३४०४५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायवक्रि (िसतव अनुिान) 

30700106 लघ ुउद्यि मवकास कायवक्रि 

१३२१ उद्यि मवकास सहजकताव पररिालन उद्योग २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७,८५ 

१३२२ 

गररबी मनवारणका लामग लघ ुउद्यि मवकास कायवक्रि 

संिालन मनिेमिका, २०७७ बिोमजि उद्यिीको स्तरोन्नती 

(आवश्यकता पमहिानका आधारिा पुनतावजगी र एिभान्स 

सीप मवकास तामलि कायवक्रि) 

उद्योग २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,८० 

१३२३ नयाैँ लघ ुउद्यिी मसजवना उद्योग २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१५,९५ 

१३२४ 
सम्भाव्य उत्पािनको उत्पािकत्व र बजार प्रमतस्पधाव बमृर्द् 

गनवका लामग कमम्तिा ५ जनाको सिहुिा प्रमबमध हस्तान्तरण 
उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,४० 

१३२५ 
अमत गररब पररवारहरुको लामग कमम्तिा १० जनाको लामग 

ह ने गरी साझा सुमवधा केन्रको स्थापना। 
उद्योग ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

30800104 रामष्िय ग्रािीण तथा नवीकरणीय उजाव कायवक्रि 

१३२६ 
नवीकरणीय ऊजाव प्रवमध जिान (वायोग्याैँस/मवद्युतीय 

िलुो/सुधाररएको िलुो/सौयव ऊजाव) 
उजाव ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
८,०० 

31200101 कृमि मवकास रणनीमत अनुगिन तथा सिन्वय कायवक्रि 
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१३२७ 
कृमि तथा पि ुसेवाका एक गाैँउ एक प्रामवमधकहरुको तलव 

भत्ता 
कृमि २११११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,०० 

१३२८ कृमि, पिुपन्छी तथा ित्स्य त्याकं अध्यावमधक कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१३२९ मकसान सूिीकरण कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

31200106 प्रधानिन्त्री कृमि आधुमनमककरण पररयोजना 

१३३० 
आ.व. 2078/79 िा स्थापना भएको तरकारीबाली पकेट 

मवकास कायवक्रिको मनरन् तरता 
कृमि २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६,०० 

१३३१ 
आ.व. 207९/८० िा नयाैँ गाई/भैंसी पकेट मवकास कायवक्रि 

सञ् िालन 
कृमि २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२५,०० 

१३३२ 
आ.व. 207९/८० िा नयाैँ तरकारीबाली पकेट मवकास 

कायवक्रि सञ् िालन 
कृमि २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,०० 

31201011 कृमि मवभाग 

१३३३ कृमि स्नातक करार कृमि २११११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,८० 

१३३४ उन्नत बीउ मवतरकलाई प्रोत्साहन अनुिान कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

१३३५ खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगिा अनुिान कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,२० 
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१३३६ सूिना प्रकािन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगिन मनरीक्षण कृमि २२६११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

31202011 पि ुसेवा मवभाग 

१३३७ रेमबज मनयन्त्रण कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

१३३८ एक पामलका एक भेटेररनरी िाक्टर कृमि २११११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,८० 

१३३९ इमपिेमियोलोमजकल ररपोमटवङ्ग कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२० 

१३४० कृमत्रि गभावधान मिसन कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,०० 

१३४१ छुपी प्रवर्द्वन कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१९,९४ 

१३४२ 
पि ुसेवा मवभाग र प्रािेमिक मनकायिा पिपुन्छी त्यांक 

तथा पि ुसेवाका कायवक्रिको प्रगमत ररपोमटवङ 
कृमि २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२० 

१३४३ पिपुन्छी रोगको अन्वेिण, निुना सङ्कलन तथा पे्रिण कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१० 

१३४४ ित्स्य मिसन कायवक्रि कृमि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१९,७६ 

31301102 खानेपानी सेवा मवस्तार तथा पुनस्थावपना कायवक्रि 
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१३४५ पधेरा धारा खापाआसुमव, सुयोिय १२, इलाि 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ 

आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
३,०० 

१३४६ 
लक्ष्िीपुर, कन्या पामथभरा कोल्वङ्ुग वहृत खा.पा. आ. 

सूयविय न.पा. -इलाि 

खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ 

आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
३०,०० 

१३४७ सुयोिय न.पा. वहृत खा.पा.आ (इलाि) 
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई 
३११५६ 

आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
१०,०० 

31401011 रामष्िय पररियपत्र तथा पञ्जीकरण मवभाग 

१३४८ 
एि. आइव. एस. अपरेटर र मर्ल्ि सहायक पाररश्रमिक, 

िािपवव खतव तथा पोिाक खिव 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२११११ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
६,१६ 

१३४९ एि. आइव. एस. अपरेटर र मर्ल्ि सहायको लामग सञ्िार खिव 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२११२ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
७ 

१३५० 
िेमिनरी आजार तथा र्मनविर ििवत सम्भार (सेवा केन्र 

सञ्िालानाथव) 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२२२१ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
९६ 

१३५१ िसलन्ि सािान खररि (सेवा केन्र सञ्िालानाथव) 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२३११ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
१,८० 
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१३५२ 
अन्य मवमवध खिव - आयोजना, सािामजक सुरक्षा तथा घटना 

िताव सम्बन्धी मवमभन्न बैंठकको मियापान लगायतको खिव 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
७१ 

१३५३ 
मवभागल ेउपलव्ध गराउने मवमध/पद्दमत अनुसार विा स्तरबाट 

घटना िताव सप्ताह अमभयान सञ्िालन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
१,२० 

१३५४ 
सञ्िार सािाग्री प्रसारण तथा छपाइव (सञ्िार र पैँह ि 

अमभयान सञ्िालान) 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२५२२ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
१,५० 

१३५५ 
एि. आइव. एस. अपरेटर र मर्ल्ि सहायक िेमनक भ्रिण 

भत्ता/यातायात खिव/ईन्धन 

लैंमगक सिानता तथा 

सािामजक 

सिावेिीकरण 

२२६१२ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
६० 

32500103 संस्कृमत प्रवर्द्वन कायवक्रि 

१३५६ 
रुङसुङ घटे्टिािािा अवमस्थत मिव िमन्िर एवि गुरुकुल 

पाठिालाको स्तरउन्नमत सुयोिय न पा ३ ईलाि 
पयवटन ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७,५० 

१३५७ मसंहबामहनी िेवस्थल सुयोिय न.पा. १ िकरजुङ्ग ईलाि पयवटन ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
११,५० 

32501106 पयवटन पूवावधार मवकास आयोजना 

१३५८ मवन्िावामसनी िमन्िर सूयौिय नगरपामलका ३ इलाि पयवटन ३११५९ 
आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
५,०० 
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33600101 गररब घर पररवार पमहिान तथा पररिय पत्र मवतरण कायवक्रि (गररव लमक्षत मविेि 

१३५९ गुनासो सुनुवाइ कायवक्रि भमूि व्यवस्था २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,०० 

34341011 रामष्िय खेलकुि पररिि ्

१३६० राष्िपमत रमनङ्ग मसल्ि प्रमतयोमगता (स्थानीय तहस्तरीय) युवा तथा खेलकुि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

34341012 रामष्िय युवा पररिि् 

१३६१ विाक्लव गठन तथा निुना युवा संसि अभ्यास युवा तथा खेलकुि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,५० 

१३६२ युवा प्रमतभाहरुको खोजी तथा प्रोत्साहन कायवक्रि युवा तथा खेलकुि २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,२५ 

१३६३ एक मिक्षण संस्था एक उद्यि कायवक्ि मिक्षा २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,२५ 

34701101 आवास व्यवस्था कायवक्रि 

१३६४ 

सुरमक्षत नागररक आवास कायवक्रि :-प्रिेि नं. १ को ईलाि 

मजल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तगवत सूयोिय नगरपामलका- 756 वटा 

(क्रिागत) 

भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
३९,०० 

34701114 एमककृत बस्ती मवकास कायवक्रि 

१३६५ इलाि मजल्ला सुयोिय वस्ती मवकास कायवक्रि । 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
५०,०० 
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35000014 सब का लामग मिक्षा- आधारभतू तह 

१३६६ 

आधारभतू तहका स्वीकृत िरवन्िीका मिक्षक, राहत अनुिान 

मिक्षकका लामग तलब भत्ता अनुिान (मविेि मिक्षा पररिि 

अन्तरगतका मिक्षक/किविारीहरु सिेत) 

मिक्षा २५३११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१६,६७,०० 

35000015 िाध्यामिक तह 

१३६७ 

िाध्यमिक तहका स्वीकृत िरवन्िीका मिक्षक, राहत अनुिान 

मिक्षक लामग तलब भत्ता अनुिान (मविेि मिक्षा पररिि 

अन्तरगतका मिक्षक/किविारी,प्रामवमधक धारका प्रमिक्षक 

सिेत) 

मिक्षा २५३११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,६७,०० 

35001801 मवद्यालय मिक्षा क्षेत्र योजना - ( प्रिेि तथा स्थानीय तहका लामग) 

१३६८ 
कोमभि-१९ बाट पुगेको ि मक्षक क्षमतको पररपुरण तथा अन्य 

मवपिको सियिा मसकाइ मनरन्तरताका लामग कायवक्रि 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
५८ 

१३६९ 
कोमभि-१९ बाट पुगेको ि मक्षक क्षमतको पररपुरण तथा अन्य 

मवपिको सियिा मसकाइ मनरन्तरताका लामग कायवक्रि 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
१,१८ 

१३७० 
कोमभि-१९ बाट पुगेको ि मक्षक क्षमतको पररपुरण तथा अन्य 

मवपिको सियिा मसकाइ मनरन्तरताका लामग कायवक्रि 
मिक्षा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,२४ 

१३७१ 
तोमकएका मवद्याथीको मिवा खाजाका लामग मवद्यालयलाई 

अनुिान 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
१०,०५ 

१३७२ 
तोमकएका मवद्याथीको मिवा खाजाका लामग मवद्यालयलाई 

अनुिान 
मिक्षा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५६,४६ 
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१३७३ 
तोमकएका मवद्याथीको मिवा खाजाका लामग मवद्यालयलाई 

अनुिान 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
२०,४६ 

१३७४ 
सस्थागत क्षिता मवकास,परीक्षा सञ्िालन एवि् मवद्याथी 

िलु्याङ्कन 
मिक्षा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६,२६ 

१३७५ 
सस्थागत क्षिता मवकास,परीक्षा सञ्िालन एवि् मवद्याथी 

िलु्याङ्कन 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
१,१२ 

१३७६ 
सस्थागत क्षिता मवकास,परीक्षा सञ्िालन एवि् मवद्याथी 

िलु्याङ्कन 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
२,२७ 

१३७७ 
साििुामयक मवद्यालयका छात्राहरुलाई मनिलु्क स्यामनटरी 

प्याि ब्यवस्थापन 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
४,४४ 

१३७८ 
साििुामयक मवद्यालयका छात्राहरुलाई मनिलु्क स्यामनटरी 

प्याि ब्यवस्थापन 
मिक्षा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,२४ 

१३७९ 
साििुामयक मवद्यालयका छात्राहरुलाई मनिलु्क स्यामनटरी 

प्याि ब्यवस्थापन 
मिक्षा २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
२,१८ 

१३८० 
आधारितु तह कक्षा (६-८) िा अंग्रेजी,गमणत र मवज्ञान 

मवियिा मिक्षण सहयोग अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
१,६८ 

१३८१ 
आधारितु तह कक्षा (६-८) िा अंग्रेजी,गमणत र मवज्ञान 

मवियिा मिक्षण सहयोग अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
३,४१ 

१३८२ 
आधारितु तह कक्षा (६-८) िा अंग्रेजी,गमणत र मवज्ञान 

मवियिा मिक्षण सहयोग अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
९,४१ 
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१३८३ 

प्रमत मवद्याथी लागतका आधारिा मसकाइ सािग्री तथा 

मिमजटल मसकाइ सिाग्री व्यवस्थाका लामग मवद्यालयलाइ 

अनुिान 

मिक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
७,४४ 

१३८४ 

प्रमत मवद्याथी लागतका आधारिा मसकाइ सािग्री तथा 

मिमजटल मसकाइ सिाग्री व्यवस्थाका लामग मवद्यालयलाइ 

अनुिान 

मिक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
३,६६ 

१३८५ 

प्रमत मवद्याथी लागतका आधारिा मसकाइ सािग्री तथा 

मिमजटल मसकाइ सिाग्री व्यवस्थाका लामग मवद्यालयलाइ 

अनुिान 

मिक्षा २५३११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२०,५३ 

१३८६ 
प्रारमम्भक बाल मवकास सहजकतावहरुको पाररश्रमिक तथा 

मवद्यालय किविारी व्यबस्थापन अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०८,९१ 

१३८७ 
प्रारमम्भक बाल मवकास सहजकतावहरुको पाररश्रमिक तथा 

मवद्यालय किविारी व्यबस्थापन अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
३९,६४ 

१३८८ 
प्रारमम्भक बाल मवकास सहजकतावहरुको पाररश्रमिक तथा 

मवद्यालय किविारी व्यबस्थापन अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
१९,१६ 

१३८९ 
िाध्यमिक तह कक्षा (९-१०) िा अंग्रेजी,गमणत र मवज्ञान 

मवियिा मिक्षण सहयोग अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
३,१६ 

१३९० 
िाध्यमिक तह कक्षा (९-१०) िा अंग्रेजी,गमणत र मवज्ञान 

मवियिा मिक्षण सहयोग अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१७,७५ 

१३९१ 
िाध्यमिक तह कक्षा (९-१०) िा अंग्रेजी,गमणत र मवज्ञान 

मवियिा मिक्षण सहयोग अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
६,४४ 
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१३९२ मवद्यालय सञ्िालन तथा व्यवस्थापन अनुिान मिक्षा २५३११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२७,९९ 

१३९३ मवद्यालय सञ्िालन तथा व्यवस्थापन अनुिान मिक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
१०,१५ 

१३९४ मवद्यालय सञ्िालन तथा व्यवस्थापन अनुिान मिक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
४,९९ 

१३९५ 
मवद्यालयिा ि मक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवि ्

कायवसम्पािनिा आधाररत प्रोत्साहन अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
१६,२४ 

१३९६ 
मवद्यालयिा ि मक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवि ्

कायवसम्पािनिा आधाररत प्रोत्साहन अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४४,७८ 

१३९७ 
मवद्यालयिा ि मक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवि ्

कायवसम्पािनिा आधाररत प्रोत्साहन अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
७,९८ 

१३९८ 

ि मक्षक पह ैँि सुमनमश्चतता, अनौपिाररक तथा व कमल्पक 

मिक्षा कायवक्रि (परम्परागत मवद्यालय, व कमल्पक मवद्यालय, 

साक्षरता र मनरन्तर मिक्षाका कायवक्रि सिेत) 

मिक्षा २५३११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७,०२ 

१३९९ 

ि मक्षक पह ैँि सुमनमश्चतता, अनौपिाररक तथा व कमल्पक 

मिक्षा कायवक्रि (परम्परागत मवद्यालय, व कमल्पक मवद्यालय, 

साक्षरता र मनरन्तर मिक्षाका कायवक्रि सिेत) 

मिक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
२,५५ 

१४०० 

ि मक्षक पह ैँि सुमनमश्चतता, अनौपिाररक तथा व कमल्पक 

मिक्षा कायवक्रि (परम्परागत मवद्यालय, व कमल्पक मवद्यालय, 

साक्षरता र मनरन्तर मिक्षाका कायवक्रि सिेत) 

मिक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
१,२५ 
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१४०१ 
साववजमनक मवद्यालयका मवद्याथीहरुका लामग मनिलु्क 

पाठ्यपुस्तक अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२४,४९ 

१४०२ 
साववजमनक मवद्यालयका मवद्याथीहरुका लामग मनिलु्क 

पाठ्यपुस्तक अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
४,३६ 

१४०३ 
साववजमनक मवद्यालयका मवद्याथीहरुका लामग मनिलु्क 

पाठ्यपुस्तक अनुिान 
मिक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
८,८८ 

१४०४ 
साववजमनक मवद्यालयिा अध्ययनरत मवद्याथीहरुका लामग 

छात्रबमृत्त (आवासीय तथा ग रआवासीय) 
मिक्षा २७२११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
२,८३ 

१४०५ 
साववजमनक मवद्यालयिा अध्ययनरत मवद्याथीहरुका लामग 

छात्रबमृत्त (आवासीय तथा ग रआवासीय) 
मिक्षा २७२११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१५,९२ 

१४०६ 
साववजमनक मवद्यालयिा अध्ययनरत मवद्याथीहरुका लामग 

छात्रबमृत्त (आवासीय तथा ग रआवासीय) 
मिक्षा २७२११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
५,९० 

१४०७ 

केन्रबाट छनौट भएका निनुा मवद्यालय,मविेि मवद्यालयको 

क्रिागत भवन मनिावण तथा कक्षा ११ स्तोन्नमत भएका 

प्रामवमधक धार मवद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुिान 

मिक्षा ३११५९ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

अनुिान (ब िेमिक) 
६,०० 

१४०८ 

केन्रबाट छनौट भएका निनुा मवद्यालय,मविेि मवद्यालयको 

क्रिागत भवन मनिावण तथा कक्षा ११ स्तोन्नमत भएका 

प्रामवमधक धार मवद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुिान 

मिक्षा ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३२,०० 

१४०९ 

केन्रबाट छनौट भएका निनुा मवद्यालय,मविेि मवद्यालयको 

क्रिागत भवन मनिावण तथा कक्षा ११ स्तोन्नमत भएका 

प्रामवमधक धार मवद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुिान 

मिक्षा ३११५९ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाव 

ह ने ऋण (ब िेमिक) 
१२,०० 
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35041011 प्रामवमधक मिक्षा तथा व्यवसामयक तामलि पररिि ्(मविेि कायवक्रि सिेत) 

१४१० कायवक्रि समिक्षा तथा योजना तजुविा मिक्षा २२५१२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

५० 

१४११ कायवगत अभ्याससमहतको तामलि सञ्िालन मिक्षा २२५१२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

१२,३० 

१४१२ 
कायवगत अभ्याससमहतको तामलि सम्बन्धी सूिना प्रिार-

प्रसार 
मिक्षा २२५१२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

५० 

१४१३ 
ब िेमिक रोजगारीबाट र्केकाका लामग सीप तामलि सम्बन्धी 

त्याङ्क सङ्कलन/अध्यावमध कायव 
मिक्षा २२५१२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

५० 

१४१४ 
गत विवको कायवगत अभ्याससमहतको तामलि संिालन 

मनरन्तरता 
मिक्षा २२५२२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

११,९० 

१४१५ 
ब ठक, योजना तजुवना, अनुगिन, सुपररवेक्षण तथा प्रिासमनक 

कायव 
मिक्षा २२५२२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

३,६० 
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१४१६ 
वमृत्त िागवमनिेि कायवक्रि का लामग उपयुक्त मबद्यालय 

पमहिान तथा अमभिखुीकरण कायव 
मिक्षा २२५२२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

५० 

१४१७ वमृत्त-िागवमनिेिन तथा रोजगार िेला आयोजना मिक्षा २२५२२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

५,०० 

१४१८ 
सम्बमन्धत मनकाय/सरोकारवाला वीि सिन्वय 

छलर्ल/अन्तरमक्रया 
मिक्षा २२५२२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

५० 

१४१९ 
साििुामयक तथा मनजी मवद्यालयका मवद्याथी (कक्षा ९ र 

१०)लाई वमृत्त-िागवमनिेिन कायवक्रि सञ्िालन 
मिक्षा २२५२२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

३,२० 

१४२० 
बेरोजगार तथा ब िेमिक रोजगारीबाट र्केका युवाका 

त्याङ्क सङ्कलन तथा अध्यावमध कायव 
श्रि तथा रोजगारी २२५२२ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

५० 

36500106 बह क्षेत्रीय पोिण कायवक्रि 

१४२१ पोपण मविेि (स्वास््य) क्षेत्रका कायवक्रि सञ्िालन मिक्षा २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 

१४२२ 

पोिण संवेिनिील (खानेपानी तथा सरसर्ाइ, कृमि, पिसेुवा, 

िमहला तथा बालबामलका, मिक्षा र िासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका 

कायवक्रिहरू सञ्िानल) 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५० 
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36501103 झोलंुगे पुल क्षेत्रगत कायवक्रि 

१४२३ 

"धोरेखोला, सुन्िरखोला झो.पु. सूयोिय नगरपामलका १२ 

ईलाि, मवररङ्गखोला झो पु सूयोिय नगरपामलका १२ र ७ 

ईलाि, वौर्द्टोल रोङ्ग झो.पु.सु.न.पा. ५ र रोङ्ग ६ ईलाि, 

यातयात पूवावधार ३११५१ 
आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
२०,०० 

36501109 तीन मसंिाई कायवक्रि 

१४२४ अधे ैँरी मजिीखाैँि भतुेनी मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

१७,७८ 

१४२५ अधे ैँरी मजिीखाैँि भतुेनी मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,२० 

१४२६ कट्याङ खोला मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

८,६० 

१४२७ कट्याङ खोला मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,७३ 

१४२८ केराबारी मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

१५,५२ 

१४२९ केराबारी मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,३४ 
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१४३० कालीखोला मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

७,४९ 

१४३१ कालीखोला मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,९९ 

१४३२ गुप्ती अम्बी खोला मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,५५ 

१४३३ गुप्ती अम्बी खोला मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

६,८३ 

१४३४ श्रीखोला खत्री थरीगाउैँ मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

७,९९ 

१४३५ श्रीखोला खत्री थरीगाउैँ मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,३३ 

१४३६ सुिङु िहुान आररिाङटोल मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

१०,८१ 

१४३७ सुिङु िहुान आररिाङटोल मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७,२१ 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१४३८ सुन्िरबेिी मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 

स्वीट्जरल्याण्ि - एस िी 

सी - नगि अनुिान 

(ब िेमिक) 

३,९८ 

१४३९ सुन्िरबेिी मसंिाइ योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,६५ 

37001012 प्राथमिक स्वास््य सेवा 

१४४० 

स्थानीय तहका स्वास््य िौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुिा 

कायवरत किविारीहरुको तलव, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, 

पोिाक लगायत प्रिासमनक खिव सिेत 

स्वास््य २११११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,५४,०० 

37001101 क्षयरोग मनयन्त्रण 

१४४१ 

आकमस्िक अवस्थािा औसमध एवं ल्याब सािाग्री ढुवानी, 

रेकमिवङ तथा ररपोमटवङका लामग र्िव र्रिेट छपाइ, ई-मट.मब 

रमजस्टरअध्यावमधक, मवर्श् क्षयरोग मिवस सम्बन्धी कायवक्रि, 

स्थलगत अनुमिक्षण तथा सुपररवेक्षण, क्षयरोगका 

कायवक्रिको अधव बामिवक समिक्षा तथा कोहटव मवि् 

स्वास््य २२३१९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१४४२ 

क्षयरोगका जोमखि सिहु तथा स्वास्थ सेवाको पह ि कि 

भएका सििुायिा सकृय क्षयरोग खोजपिताल कायवक्रि। 

घरपररवारका सिस्यहरूको सम्पकव  पररक्षण, एवं पाैँि विव 

िमुनका बालबामलिा क्षयरोग रोकथाि सम्बन्धी टी.मप.टी. 

कायवक्रि 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

37001103 पररवार कल्याण कायवक्रि 

१४४३ 
CBIMNCI कायवक्रि (कायवक्रि समिक्षा, स्थलगत 

अनुमिक्षण, सिता तथा पह ि कायवक्रि) 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,०० 

१४४४ 

कोमभि १९ मवरुर्द् खोप अमभयान तथा बुस्टर खोप सिेत 

संिालन ब्यवस्थापन खिव (पामलकास्तररय योजना र पामलका 

तथा स्वास््य सस्था स्तररय सुपररवेक्षण) 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,१९ 

१४४५ 

मनयमित खोप सुदृढीकरण, पूणव खोप सुमनश्चतता र िीगोपनाको 

लामग सुक्ष्ियोजना अद्यावमधक २ मिन र सरसर्ाई प्रबर्धन 

प्याकेज पुनवताजगी तामलि १ मिन गरी ३ मिन एवं पूणवखोप 

न.पा., गा.पा. सुमनमश्चतताको लामग स्थामनय तह, विा, खोप 

सिन्वय समिती तथा नवमनवामिवत जनप्रमतमन 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३,१२ 

१४४६ प्रजनन् रुग्णता स्वास््य सेवा स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,६० 

१४४७ 
पररवार मनयोजन मकिोर मकिोरी तथा प्रजनन् स्वास््य 

कायवक्रि 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,६० 

१४४८ पोिण कायवक्रि स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५,४७ 

१४४९ 

िात ृतथा नवमििु कायवक्रि अन्तगवत आिा सुरक्षा, गभववती, 

रक्तसंिार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र मनिलु्क गभवपतन 

कायवक्रि 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१४,६९ 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१४५० िात ृतथा नवमििु कायवक्रि संन्िालन स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,३३ 

१४५१ 
Inj. Oxytocin भण्िारणका लागी ILR Refrigerator 

खरीि 
स्वास््य ३११२२ 

आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
४,०० 

37001105 िहािारी रोग मनयन्त्रण कायवक्रि 

१४५२ 
अन्तररामष्िय स्वास््य मनयिावली २००५ अन्तरगत स्थापना 

भएका हले्थ िेस्क हरु सञ्िालन तथा सुदृढीकरण 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,७० 

१४५३ 

कोमभि १९ लगायत मवमभन्न िहािारीजन्य रोगहरुको 

रोकथाि, मनयन्त्रण तथा मनगरानीका लामग सरोकारवाला 

सैँगको अन्तरमक्रया तथा RRT, स्वास््यकिी पररिालन 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
५० 

१४५४ 

पिपंुक्षी आिीबाट ह ने ईन्रु्एन्जा, बिव फ्लु, AMR, 

मसमष्टसकोमसस, टक्सोप्लाज्िोमसस आमि मवमभन्न सरुवारोग 

सम्बमन्ध रोकथाि तथा मनयन्त्रणका लामग सिेतना कायवक्रि 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२० 

१४५५ 

पामलकाहरुिा स्वीकृत मनिेमिका अनुसार गमठत rapid 

response team तथा risk communication and 

community engagement team लाई अमभिमुखकरण, 

िहािारी/जनस्वास््यिा असर पने घटनाहरुको ब्यबस्थापनका 

लामग कमम्तिा बिविा िईु पटक सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु 

सिेतको सहभामग 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,३० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१४५६ 

मवर्श् औलो मिवस िनाउने, मकटजन्य रोग मनयन्त्रण 

कायवक्रिको अनुगिन एवि् िलू्याङ्कन तथा मकटजन्य रोग 

मनयन्त्रणका लामग बह मनकाय अन्तरमक्रया गने तथा Active 

Case Detection (औलो र कालाजार) 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३० 

37001107 स्वास््य ब्यवस्थापन कायवक्रि 

१४५७ 

पामलका स्तरिा स्वास््य संस्थाहरुको िामसक ब ठक, स्वास््य 

कायवक्रिहरुको िाटा भेररमर्केिन एवं गुणस्तर सुधार साथ  

अधवबामिवक एवं बामिवक समिक्षा 

स्वास््य २२३१९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,१५ 

१४५८ 
कोमभि १९ को भ्यामक्सनको मिमजटाइजेिन तथा क्यू आर 

कोि प्रिामणकरण 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,२० 

१४५९ स्वास््य सूिना साथ  आइ एि यू सुदृढीकरण कायवक्रि स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६५ 

37001109 रामष्िय स्वास््य मिक्षा, सूिना तथा संिार केन्र 

१४६० 

मवद्यालय स्वास््य मिक्षा/आिा सिहू तथा िमहला स्वास््य 

स्वयं सेमवकाहरुका लामग सािामजक ब्यवहार पररवतवन 

कायवक्रि 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७५ 

१४६१ 
सुमतवजन्य पिाथव सेवनको न्यूमनकरण सम्बन्धी सिेतना 

कायवक्रि 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२५ 

37001115 उपिारात्िक सेवा कायवक्रि 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१४६२ 
आैँखा, नाक, कान, घांटी तथा िखु स्वास््य सम्वमन्ध 

अमभिखुीकरण 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,०० 

१४६३ 

स्वास््य िौकी (आधारभतु स्वास््य सेवा केन्र) को न्युनति 

सेवा िापिण्ि कायवक्रि ( अमभिखुीकरण, समिक्षा, र्लो अप 

, अनुगिन तथा सुदृमधकरण सिेत ) 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,२५ 

१४६४ 
आधारभतू तथा आकमस्िक स्वास््य सेवाको लामग औिमध 

खररि 
स्वास््य २७२१३ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,७५ 

37001116 नमसवङ तथा सािाजमक सुरक्षा सेवा कावयक्रि 

१४६५ 

रामष्िय िमहला स्वास््य स्वयंसेमवका कायवक्रि (पोिाक 

प्रोत्साहन, यातायात खिव, वामिवक समिक्षा गोष्ठी र मिवस 

िनाउने खिव सिेत) 

स्वास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४२,०० 

37100101 रोजगार प्रवर्द्वन कायवक्रि 

१४६६ तलब तथा सुमबधा- िनोसािामजक पराििवकताव श्रि तथा रोजगारी २११११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,४६ 

१४६७ तलब तथा सुमबधा -मवमत्तय साक्षरता सहजकताव क्रायवक्रि श्रि तथा रोजगारी २११११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,४६ 

१४६८ ररटनी स्वयंि सेवक पररिालन श्रि तथा रोजगारी २११११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
६,३२ 

१४६९ 
सािी पररयोजना कयावन्वयनको लामग स्थानीय सरकारको 

पिामधकारी सैँग सिन्वय व ठक 
श्रि तथा रोजगारी २११३४ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४० 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१४७० 
आप्रवासी स्रोत केन्रको कायावलय संिालन/ किविारी भ्रिण 

खिव / मिरोभार खिव 
श्रि तथा रोजगारी २२३१९ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७७ 

१४७१ िनोसिामजक पराििव संिालन खिव श्रि तथा रोजगारी २२३१९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
९३ 

१४७२ मवमत्तय साक्षरता क्रायवक्रि संिालन खिव श्रि तथा रोजगारी २२३१९ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
२,२५ 

१४७३ 
ब िेमिक रोजगारीिा जान िाहने सम्भामवत काििारहरुलाई 

गहन अमभिखुीकरण कायवक्रि 
श्रि तथा रोजगारी २२५१२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३ 

१४७४ 
स्थानीय तहिा मक्रयामिल काििार संजनालाई सािग्री 

सहयोग 
श्रि तथा रोजगारी २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१० 

१४७५ सििुाय अमभिखुीकरण कायवक्रि श्रि तथा रोजगारी २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१२ 

१४७६ 

सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरमक्रया तथा अमभिखुीकरण 

कायवक्रि ( प्रहरी /पत्रकार/मिमिया पररिालन/स्थानीय 

जनप्रमतमनधी/ स्थानीय तहको मवियगत िाखा जस्त  स्वास्थ 

िाखाका स्िस्यहरु/स्थानीयतहिा िनोसािामजक मवियको 

मिगोपन/ सििुायका अगुवाहरुलाई आप्रावसनको असर तथा 

प्रभाव, का 

श्रि तथा रोजगारी २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
७६ 

१४७७ 
सम्बमन्धत सरोकारवालाहरुवाट पररयोजना अनुगिन तथा 

िलु्याकंन 
श्रि तथा रोजगारी २२६११ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४० 

37100102 प्रधानिन्त्री रोजगार कायवक्रि 
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तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१४७८ रोजगार संयोजकको तलव श्रि तथा रोजगारी २११११ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४,९४ 

१४७९ रोजगार संयोजकको पोसाक श्रि तथा रोजगारी २११२१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१० 

१४८० रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता श्रि तथा रोजगारी २११३१ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
४८ 

१४८१ रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार) श्रि तथा रोजगारी २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
३७,४८ 

37100103 युवा रोजगारीका लामग रुपान्तरण पहल पररयोजना 

१४८२ प्रामवमधक सहायकको तलव श्रि तथा रोजगारी २११११ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
३,९३ 

१४८३ रोजगार सहायकको तलब श्रि तथा रोजगारी २११११ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
३,९३ 

१४८४ प्रामवमधक सहायकको पोसाक श्रि तथा रोजगारी २११२१ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
१० 

१४८५ रोजगार सहायकको पोिाक भत्ता श्रि तथा रोजगारी २११२१ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
१० 

१४८६ प्रामवमधक सहायकको स्थानीय भत्ता श्रि तथा रोजगारी २११३१ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
३९ 

१४८७ रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता श्रि तथा रोजगारी २११३१ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
३९ 
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१४८८ रोजगार सेवा केन्रको सैँिालन खिव श्रि तथा रोजगारी २२३१९ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
२,६५ 

१४८९ रोजगारी सजृना (आई.मि.ए.ì श्रि तथा रोजगारी २२५२२ 
आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
२३,५१ 

१४९० 
रोजगार सेवा केन्रको सुदृमढकरण (कम्प्यूटर, र्मनविर 

मर्क्िसव, क्यािरा, अन्य मवद्युतीय उपकरण) 
श्रि तथा रोजगारी ३११२३ 

आई मि ए - सोधभनाव ह ने 

ऋण (ब िेमिक) 
३,०० 

८०१०३४०४५१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायवक्रि (मविेि अनुिान) 

१४९१ कर्ोक मबद्यालयिा भवन मनिावण आयोजना 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ 

नेपाल सरकार - नगि 

अनुिान 
१,३०,०० 

८०१०३४०४५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायवक्रि(सिपुरक अनुिान) 

१४९२ बरबोटे कटे्टबुङ्ग मछरुवा सिक स्तरोन्नती आयोजना यातयात पूवावधार ३११५१ 
आन्तररक ऋण - नगि 

ऋण 
१,७०,०० 

८०१०३४०४५२१ प्रिेि सरकारबाट हस्तान्तररत कायवक्रि (िसतव अनुिान) 

१४९३ 
अपांङ्गता रोकथाि तथा पुनस्थापन कायवक्रि(अपांङ्गता 

रोकथाि तथा पुनस्थापन कायवक्रि) 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
१०,८० 

१४९४ 
बालमववाह अन्त्यका लामग मकिोरी सिमक्तकरण कायवक्रि 

(बालमववाह अन्त्यका लामग मकिोरी संिमक्तकरण कायवक्रि) 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
७३ 

१४९५ 

लैंङ्मगक महंसा मनवारणका लामग स्थानीय तहिा संरक्षण कोि 

संिालन अनुिान(लैंङ्मगक महंसा मनवारणका लामग स्थानीय 

तहिा संरक्षण कोि संिालन अनुिान) 

कायावलय सञ्िालन 

तथा प्रिासमनक 
२२५२२ 

प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
५० 
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१४९६ 
सूयोिय नगरपामलका-१३ खानी भन्ज्याङिा स्वास््य सेवा 

मवस्तार 
स्वास््य २२५२२ 

प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
७,०० 

१४९७ अधे ैँरी मजिीखाैँि भतुेनी मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
१०,६७ 

१४९८ कट्याङ खोला मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
५,७२ 

१४९९ केराबारी मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
८,७९ 

१५०० कालीखोला मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
४,९९ 

१५०१ गुप्ती अम्बी खोला मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
४,५५ 

१५०२ श्रीखोला खत्री थरीगाउैँ मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
५,३२ 

१५०३ सिङु िहुान आररिाङटोल मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
७,२० 

१५०४ सुन्िरबेिी मसैँिाई योजना जलश्रोत तथा मसंिाई ३११५५ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
२,६५ 

१५०५ मिया परीक्षण तथा प्रवर्द्वन केन्र मनिावण 
भवन, आवास तथा 

सहरी मवकास 
३११५९ 

प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
७,००,०० 

८०१०३४०४५२३ प्रिेि सरकारबाट हस्तान्तररत कायवक्रि (सिपुरक अनुिान) 
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१५०६ तकपत अम्बीटार सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
५०,०० 

१५०७ मर्क्कल गुम्वापथ िमलि जुरेभञ्जाङ्ग सिक स्तरोन्नती यातयात पूवावधार ३११५१ 
प्रिेि नंबर १ - नगि 

अनुिान 
५०,०० 

८०१०३४०४९२४ अपांगता पुनस्थावपना कायवक्रि 

१५०८ सििुायिा आधाररत पुनस्थापना सहजकतावहरुको पाररश्रामिक 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२११११ आन्तररक श्रोत - नगि २३,०२ 

१५०९ मस मव आर सहजवकतावको पोिाक भत्ता 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२११२१ आन्तररक श्रोत - नगि ७० 

१५१० अपांगता भएका ब्यमत्तहरुको स्वास््य मबिा 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२२१४ आन्तररक श्रोत - नगि १२,१६ 

१५११ िभु कािना कािव तथा रमजष्टरको छपाई 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२३१५ आन्तररक श्रोत - नगि ७० 

१५१२ ि तरी मिक्षा तामलि 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि ७० 

१५१३ मसपिलूक र व्यवसामयक तामलि 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

१५१४ अन्तरावमष्टय अपांगता मिवस िनाउने 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१५१५ 
अपांगता भएका ब्यमत्तलाई बह प्रमतभा कायवक्रििा सहयोग 

गायन मित्रकला नतृ्य अन्य 

सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 
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१५१६ 
अपांगता भएका ब्यमत्तहरुको आविीय संरिना सुधार 

सहयोग 

सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० 

१५१७ 
अपांगता भएका ब्यमत्तहरुको उत्कृष्ट संरक्षक अमभभावकलाई 

प्रोत्साहन सहयोग 

सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५० 

१५१८ अपांगता भएका ब्यमत्तहरुको संस्थाको प्रिासमनक खिव 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ९ 

१५१९ अपांगता भएका ब्यमत्तहरुको सहकारी संस्थाको ब ठक 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६० 

१५२० 
अपांगता भएका बालबामलकाहरुका लामग स मक्षक सािाग्री 

सहयोग 

सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४२ 

१५२१ अपांगता भएका बालबामलकाहरुलाई पोिण सहयोग 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ८४ 

१५२२ अपांगता भएका िमहलाहरुलाई स्यानेटरी प्याि मबतरण 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५२ 

१५२३ 
अपांगता भएका व्यमत्तहरु िध्ये उत्कृष्ट उध्िमसलता प्रोत्साहन 

सहयोग 

सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ७५ 

१५२४ 
एस इ इ पररक्षा उमत्तणव गने अपांगता भएका छात्रछात्रालाई 

प्रोत्साहन 

सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

१५२५ 
मकिोर मकिोरीलाई प्रजनन स्वास््य र अपांगता रोकथाि 

सम्ब्धी मिक्षा 

सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,४० 
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१५२६ पुनस्थापना योजना तथा प्रोर्ाइल तयारी 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 

१५२७ प्रमवमध हस्तानतरण 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५० 

१५२८ बालक्लव क्लवकालामग अमतररत्त मक्रयाकलाप 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,४० 

१५२९ मिमलजुमल सिहुको ब ठक 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि २,५२ 

१५३० विा स्तररय समिक्षा तथा पामलका स्तररय समिक्षा 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,८० 

१५३१ वामिवक योजना मनिाणव कायविाला 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 

१५३२ मवध्यालय भनाव अमभयान सहयोग 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १२ 

१५३३ िभु कािना कायवक्रिको समिक्षा 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४० 

१५३४ सुन ला हजार मिनका आिाहरुका लामग पोिण सम्बन्धी मिक्षा 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,४० 

१५३५ सिावेिी बाल क्लवको ब ठक 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ६३ 



287 

 

तस.नां. कार्यिक्रम/आर्योजना/तक्रर्याकिापको नाम उप के्षत्र खचि शीििक स्रोि रकम 

१५३६ स्वास््य उपिारका लामग सहयोग 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१५३७ स्वास््य संस्था र गेटवेका लामग ररिाजव 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४८ 

१५३८ स्वास््य संस्थािा गभववती िमहलाहरुको िताव र अध्यावमधक 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० 

१५३९ सहयोगी सािाग्रीका लामग सहयोग 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० 

१५४० मस मव आर एर् ि िामिक ब ठक 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १२ 

१५४१ मस मव आर सहजवकतावको संिार खिव 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ४२ 

१५४२ अनुगिन तथा िलु्यांकन 
सािामजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण 
२२६११ आन्तररक श्रोत - नगि ३० 

कुल जम्िा    १,३५,७९,९७ 

 

*** 

आज्ञाले 

मिलन भट्टराई 

प्रिखु प्रिासकीय अमधकृत 


