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भाग-१ 

नेपालको संफिधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोफजम गठन भएको र्यस सूर्योदर्य 

नगरपाफलकाको नगरसभाले बनाएको तल लेफखए बमोफजमको ऐन सिवसाधारणको 

जानकारीका लाफग प्रकाशन गररएको छ।  

 

 
  



 

 

आ.ि ०७८/७९ का नीफतहरु 

 

कोफभड-१९ महामारी रोकथाम तथा फनर्यन्त्त्रण 

१. कोलिड-१९ ि ेलसर्जना गरेको मनोबैज्ञालनक र आलथजक  त्रासका बीच उत्पादनलिि क्षेत्रमा 

िगानी बलृि गनज सहर्योग पगु्ने, उद्यमिीिताको लिकास मार्ज त रोर्गारीका अिसरहरु 

लसर्जना हुन,े उत्पादन र उत्पादकत्िको बलृिमार्ज त आलथजक बलृि िई गरीिी न्र्यनूीकरणमा 

र्योगदान पगु्न,े लिक्षामा गणुात्मक सधुार, सिजसिुि स्िास््र्य सधुार, स्िस्थ, अनुिालसत र 

आत्मलनिजर नागररक तर्यार गनजमा सहर्योग पगु्ने तथा पिूाजधार लिकास मार्ज त लिकासका 

अन्र्य आर्यामहरुमा सहर्ीकरण गने आर्योर्ना तथा कार्यजक्रमहरुको कार्याजन्िर्यनमा लििेष 

ध्र्यान लदइन ेछ ।  

२. कोलिड-१९ कोरोना िाइरसबाट मतृ्र्य ु हुन ु िएका व्र्यलिहरुिाई कार्लक्रर्या गनज सहर्योग 

उपिब्ध गराईनेछ । 

 

१.कृफि तथा पशुपंछी फिकास सम्बन्त्धी नीफत 

"व्र्यािसाफर्यक पशुपंक्षी र कृफि: नगरिासीको समृफि" 

कृफि 

कररब २३ करोड िागतमा लट-टेलस्टङ्ग एण्ड प्रमोसन सेण्टर मार्ज त लचर्याको अन्तराजलरिर्य बर्ार 

लिस्तार गरी लचर्या पर्यजटन मार्ज त आलथजक लिकास गन ेनगरको िक्ष्र्य रहकेो छ।  

१. लकसानहरुको सचूीकरण एिं कृषक पररचर्यपत्रिाई नगर कृषक प्रोर्ाइि तर्यार गरी कार्याजन्िर्यन 

गरीनेछ । 

२. कृषक समहू र सहकारी मार्ज त प्राङ्गररक कृलष प्रििजन  कार्यजक्रम अगालड बढाइनेछ । 

३. उत्पालदत कृलष उपर् िण्डारको िालग उपर्यिु स्थानमा संकिन केन्र लिस्तार गरीनछे । 

४. प्राङ्गररक कृलष उत्पादनको लिक्री लितरणका िालग संकिन केन्र लिस्तार गने, आिश्र्यक कृलष 

सडक, लिद्यतु, लसंचाई, साना प्रकारका लसत िण्डार, संकिन तथा लिक्री केन्र र्स्ता 

पिूाजधारको लिकास गरीनछे। 

५. कृषकहरुिाई समहू िा सहकारीमा आिि गराएर प्रादलेिक तथा संघीर्य कार्यजक्रम सहकार्यजमा 

सञ्चािन गरीनछे । 

६. कर्ी खलेतको लनलतत संतिाव्र्यता अध्र्यर्यन गरी कर्ी खलेतको नसजरी तथा कर्ी खलेत लिस्तार 

गरीनेछ । 



 

७. नगरपालिकाको नगदिेािीको रुपमा उत्पादनको संिािना बोकेको अिैंची अदिुा र बेसारको 

उत्पादन, प्रिोधन र बर्ार प्रििजन गनज पहि गरीनेछ । 

८. इिामकै िोप हुुँद ैगइरहकेो पतु्कासंरक्षणको सतिाव्र्यता अध्र्यर्यन र मौरी र महको उत्पादनमा 

र्ोड लदने कार्यजक्रम ल्र्याइनेछ । 

९. लसताके र कन्र्ये च्र्याउमा आर्यात प्रलतस्थापन गरी लनर्याजत र्योग्र्य बनाइनछे । 

१०. Rainbow Trout माछापािनको िालग Race-way लनमाजण गरी मरै्यूुँखोिा र लसलिखोिामा 

अन्र्य आिश्र्यक संरचना लनमाजण गरीनेछ । 

११. बेमौसमी तरकारी खतेी प्रोत्साहन गरीनछे । 

१२. Post Harvestपश्चात स्थानीर्यउत्पादनमा आधाररत खाना पररकार बनाउन प्रोत्साहन गरीनेछ । 

१३. खाद्यान्न बािी तथा तरकारीको उन्नत िीउ उपर्योग तथा लितरण गरीनछे । 

१४. लिपन्न तथा साना कृषकहरुको कृलष आर्यमा ििृी  गरी  गरीबी घटाउने नीलत लिइनेछ । 

१५. आि ुबािीको िीउ तथा िण्डारणमा आत्मलनिजर बनाउन सहर्योग गरीनेछ । 

१६. प्रदिे तथा संघ सरकारसुँगको समन्िर्यमा कृलष तथा तरकारी िािीमा पकेटब्िकर्ोन कार्यजक्रम 

लिस्तार गरीदैं िलगनेछ । 

१७. कृषकहरुिाई निीनतम लिउ तथा मि निीनतम प्रलिलध उपिब्ध गराउने व्र्यिस्था लमिाइन ेछ । 

१८. कृलष र्योग्र्य िलूमको लनर्यलमत माटो परीक्षण गनज व्र्यिस्था लमिाईनछे ।कृषकहरुको माटोको 

प्रकार, गणुस्तर, हािापानी अनुकूि खेती गनज प्रालिलधक सेिा उपिब्ध गराईनछे । 

१९. संघ, प्रदिे र नगरपालिकाको समन्िर्य र सहकार्यजमा स्थानीर्य लिउ, नश्ल, और्ार प्रलिलधको 

उत्पादन, िण्डारण,व्र्यिस्थापन, साना प्रसोधन केन्रहरुको लनमाजण र बर्ारीकरणको लिकास 

गरीनेछ। 

२०. कृलष उपर्को मलू्र्य श्रङ्ृखिामा सचूना प्रर्योगिाई प्रोत्साहन गनज आिश्र्यक प्रलिलधिाई 

कार्यजन्िर्यनमा ल्र्याइनेछ । 

पशुपंछी फिकास 

१. पिपुािन पेििाई व्र्यिसालर्यकरण गरीद ैिलगनेछ । 

२. मासरु्न्र्य उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउने कार्यजक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

३. हररर्यो घाुँसमा आधाररत पिपुािन व्र्यिसार्यिाई प्रबिजन गरीनेछ । 

४. दधूको उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउने कार्यजक्रम सञ्चािन गरीनछे । 

५. सरू्योदर्य नगरपालिकािाई गाईको स्रोत केन्र लनमाजण गने एक घर एक उन्नत गाईपािन नीलत 

कार्यजन्िर्यन गरीनेछ। 

६. माछापािनिाई व्र्यािसार्यीकरण, लिकास र लिस्तार गरीनेछ । 

७. िेडापािन पेिािाई संरक्षण र सतबिजन गरीनछे।   



 

८. स्िच्छ तथा स्िस्थ पि ुपकं्षी र्न्र्य पदाथज उत्पादन गन ेपि ुस्िास्थर्य सेिािाई सदुृढ गरीन ेनीलत 

अिितिन गरीनछे।  

९. दधु उत्पादनमा लिलिलधकरण गरी व्र्यिसालर्यक उत्पादनिाई प्रोत्साहन गने नीलत अिितिन 

गरीनेछ।  

१०. पिपुािनमा हनुे र्ोलखम न्र्यनूीकरण गनज पि ुलिमािाई प्रोत्साहनगरीनेछ । 

११. प्रधानमन्त्री कृलष आधलुनकीकरण पररर्योर्नाको गाई र्ोन कार्यजक्रमिाई व्र्यािसालर्यक 

कृषकहरुको आिश्र्यकता र रुची अनुसार कार्याजन्िर्यन गद ैिलगनेछ। 

१२. उन्नत नश्लको कृलत्रम गिाजधान सेिा, बाख्रा,पाडा पाडी, बङ्गगुर, माछा पािनको 

कार्यजक्रमहरुिाई कृषकसुँगको साझेदारी कार्यजक्रम मार्ज त सञ्चािन गरीनेछ ।  

१३. पिपुकं्षी र कृलष सेिामा अलत आिश्र्यक पन ेर्निलिको व्र्यिस्थापन गरीनेछ । 

 

२.पर्यवटन प्रििवन तथा संस्कृफत नीफत 

"हाम्रो संस्कार: पाहुनाको सत्कार" 

१. लिलिध िाषा, किा, धमज, संस्कृलत संरक्षण सतबिजन गद ैपर्यजटन प्रििजन गन ेनीलत लिइनेछ । 

२. नगरलित्रको पर्यजटकीर्य महत्िको स्थानहरूको व्र्यिलस्थत लिकास गद ैसरू्योदर्य नगरपालिकािाई 

सिजकािीन पर्यजटकीर्य गन्तव्र्य स्थि (Touristic Land For All Seasons)को रुपमा लिकास 

गरीद ैर्ाने नीलत लिइनछे । 

३. सतिाव्र्यता अध्र्यर्यन गरी पैदि मागज तथा साइकि चिाउन र्योग्र्य Narrow हररत सडकको 

लनमाजण गद ैआतदानी र रोर्गार प्रििजन गद ैिलगनेछ । 

४. ऐलतहालसक र परुातालत्िक महत्ि बोकेको गतुबाहरू, मठमलन्दर,चचज,दउेरािी तथा अन्र्य धालमजक 

र साुँस्कृलतक, धरोहरहरूिाई संरक्षण गरी आकषजकीर्य धालमजक पर्यजटन गन्तब्र्यको स्थिको 

रुपमा लिकास गद ैिलगनेछ । 

५. गणुस्तरीर्य पर्यजटन अभ्र्यास (Quality Tourism Practice) िाई कार्याजन्िर्यन गने नीलत 

लिइनछे। 

६. होटि, होमस्टे िगार्यत अन्र्य पर्यजटकसंग सतबलन्धत संस्थाहरूको अनुगमन लनर्यमनिाई थप 

व्र्यिलस्थत गद ैिलगनेछ । 

७. पर्यजटनको लिकासको लनलतत परुातालत्िक तथा निीनतम प्रलिलधको प्रििजन गद ैिलगनेछ । 

८. रै्लिक, सांस्कृलतक लिलिधता एिम ् प्राकृलतक सौन्दर्यजिे िररपणूज नगरको नर्याुँ पर्यजटकीर्य 

गन्तब्र्यहरूको पलहचान संरक्षण र सतबधजन गद ैिलगनेछ । 

९. नगरपालिकाको पर्यजटकीर्य गन्तब्र्य स्थिहरूको रालरिर्य र अन्तरालरिर्य प्रचार प्रसार गने र्स्ता 

कार्यजक्रमहरू सञ्चािन गरीनछे । 



 

१०. सरू्योदर्य नगरपालिकािाई चिलचत्र छार्याङ्कन, Virtual World स्थिको रुपमा लिकास गनज 

पहि गरीनेछ । 

११. सरू्योदर्य नगरपालिका क्षते्रलित्र रालरिर्य तथा अन्तरालरिर्य स्तरका होटि तथा अन्र्य व्र्यिसार्य 

स्थापना तथा सञ्चािन गनज लनर्ी, लनर्ी सािजर्लनक साझेदारी र्या ठूिा िगानीकताज आकलषजत 

गनज पहि गरीनेछ। 

१२.  साहलसक पर्यजटनको सतिाव्र्यता अध्र्यर्यन गरीनेछ । 

३. फशक्षा सम्बन्त्धी नीफत 

"फशक्षामा, गुणस्तरीर्य प्राफिफधक र व्र्यािहाररक फशक्षा: नैफतकिान र सक्षम जनशफि 

उत्पादन हाम्रो आकांक्षा" 

१. र्यस नगरपालिकाको आधारितू तथा माध्र्यलमक लिक्षा ऐन तथा लनर्यमाििी २०७६ तथा 

सामदुालर्यक लिद्यािर्यको आलथजक कार्यजलिलध सतबलन्ध लनर्यमाििी २०७७ िाग ू गन े तथा 

प्रारलतिक बाि लिक्षा तथा लिद्यािर्य लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, िैकलल्पक लिक्षा (गरुुकूि 

गतुबा आलद) लनरन्तर लसकाइ तथा लििेष लिक्षा सतबलन्ध नीलत, कानून, मापदण्ड, र्योर्नाको 

लनमाजण, कार्याजन्िर्यन र लनर्यमन लनरन्तर गन ेनीलत लिइने छ । 

२. औपचाररक लिक्षाबाट बलञ्चत नागरीकका िालग अनौपचाररक लिक्षाको प्रबन्ध गन े र 

प्रालिलधक तथा व्र्यािसालर्यक लिक्षाको र्योर्ना तर्ुजमा, सञ्चािन तथा लनर्यमन गरीनेछ । 

३. बाह्र मलहना बाह्र कार्यजक्रम सञ्चािनिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

४. लिद्यािर्यको िगीकरण नक्साङ्कन अनुमलत, स्िीकृलत, कक्षा थप गन ेप्रलक्रर्या तथा समार्योर्न 

र लनर्यमन गने कार्यजिाई लनरन्तरता लदइने छ । 

५. लिद्यािर्यहरुमा िैलक्षक पिूाजधार लनमाजण र ममजत सतिार गरीने कार्यजिाई लनरन्तरता लदने नीलत 

लिइनछे। 

६. िैलक्षक परामिज सेिा सञ्चािन र लनर्यमन गरीनछे । 

७. माध्र्यलमक तहसतमको िैलक्षक कार्यजक्रमको समन्िर्य िा लनर्यमन गरीनेछ साथै गठुीद्वारा 

सञ्चालित लिद्यािर्यिाई आिश्र्यक सहर्योग उपिब्ध गराउन ेनीलत लिइनेछ । 

८. सािजर्लनक स्थि तथा सामदुालर्यक लिद्यािर्यमा पसु्तकािर्य, िाचनािर्य, सामदुालर्यक 

अध्र्यर्यन केन्र सञ्चािन, व्र्यिस्थापन र लनर्यमन गरीनेछ । 

९. नगरलित्रका लिद्यािर्यहरुमा अलतररि लक्रर्याकिाप अन्तगजत खिेकूद, िालषक, सालहलत्र्यक 

किा, सङ्गीत, साुँस्कृलतक पक्ष, हालर्री र्िार् आलद कार्यजक्रमहरु प्रलतर्योलगतात्मक रुपमा 

सञ्चािन गरीनछे । 

१०. बौलिक रुपमा अपाङ्गता िएका बािबालिकाका िालग स्रोत केन्र सञ्चािन गरी 

पठनपाठनको व्र्यिस्था लमिाइनछे । लहसंा पीलडत, िलहस्कृत र्रक क्षमता िएका 

व्र्यलिहरुिाई प्रालिलधक लिक्षा लदन ेप्रिन्ध गरीनेछ । 



 

११. लिद्यािर्यहरुमा प्रलिलध लिकासका िालग उलचत व्र्यिस्था गरीनछे । 

१२. लिद्यािर्यिाई नमनूा लिद्यािर्यको रुपमा अगालड बढाउने कार्यजिाई लनरन्तरता लदन लर्क्कि 

माध्र्यलमक लिद्यािर्यमार्ज त अनिुि र तालिम सञ्चािन गरी अन्र्य लिद्यािर्यमा 

कार्यजक्रमलिस्तार गरीन ेछ । 

१३. लिद्यािर्य स्तरदलेख न ै मानलसक स्िास््र्य, मनोसामालर्क तथा साुँस्कृलतक ज्ञान प्रदान गन े

व्र्यिस्थाका िालग पहि गरीनेछ । 

१४. सामदुालर्यक लिद्यािर्यमा आधारितू तह कक्षा १-८ मा अलििािक गमुाएका तथा अन्र्य 

संरक्षकको आिश्र्यकता पने लिद्याथी  तथा मा.लि. तहमा अध्र्यर्यनरत डेरा गरी बस्नपुन े 

लस्थलतका लिद्याथीहरुिाई आिासीर्य छात्रिलृि उपिब्ध गराउने नीलत रहनछे । 

१५. लिक्षा क्षते्रमा कार्यजरत र्निलिको क्षमता लिकासका  कार्यजक्रमहरुको सञ्चािन कार्यजिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ । 

१६. राम्रो अभ्र्यास तथा उत्कृष्ट कार्यज र लसकाइ उपिलब्ध हालसि गन ेआधारितू तथा माध्र्यलमक 

लिद्यािर्य तथा काम गने लिक्षक, बाि लिक्षक, लनर्ी स्रोतका लिक्षक र कमजचारीहरुिाई 

िालषजक रुपमा छनौट गरी परुस्कृत गने कार्यजिाई लनरन्तरता लदइने छ । 

१७. लिक्षकहरुिाई लिषर्यगत अध्र्यर्यन र सीपहरुको बीच प्रलतस्पधाज गराई परुस्कारको व्र्यिस्था गन े

नीलत लिइनछे ।  

१८. नगरलित्र सामदुालर्यक लिद्यािर्यबाट SEE परीक्षामा A+ गे्रड ल्र्याई उिीणज हुन े गरीब तथा 

रे्हने्दार लिद्याथीहरुको लनलतत छात्रिलृिको व्र्यिस्था गरीनछे । 

१९. नगरलित्र रहकेा स्नातक तह सञ्चालित क्र्यातपसको िलैक्षक गणुस्तर िलृि गनुजका साथै पर्यजटन 

तथा होटि ब्र्यिस्थापन लिक्षण लसकाइका िालग आिश्र्यक पहि गरीनेछ । 

२०. नगरलित्र लिद्यािर्य र्ान े उमेर समहूका बािबालिकाहरु लिद्यािर्य र्ान नसक्नुको 

अिस्थािाई हरेी लिपन्न पररिारका लिद्याथीिाई  सब ै लकलसमको सहर्योग उपिब्ध गराउन े

तथा  द्वन्द्व, पाररिाररक द्वन्द्व, प्राकृलतक प्रकोप िा समस्र्यमामा परेका बािबालिकाकाको 

लिक्षाको हक सलुनलश्चतताका िालग पोिाक, लिक्षण सामग्री िगार्यतको सतपणूज व्र्यिस्था गरी 

लिद्यािर्यमा ल्र्याउने नीलत लिइनछे । 

२१. कक्षा १-८ को स्थानीर्य पाठ्र्यक्रमका आधारमा  पाठ्र्यपसु्तकको लिकास गरी क्रमि िाग ूगन े

नीलत लिइन ेछ । 

२२. आधारितू तहको लिक्षा अलनिार्यज र लनिलु्क तथा माध्र्यलमक तहको लिक्षा लनिलु्क लदन े

पिलतिाई कार्याजन्िर्यन गद ैिलगनछे। 

२३. न्र्यनू िेतन िएका बाि लिक्षक र लिद्यािर्य कमजचारीहरुिाई श्रम ऐन अनुसार तिब ििा 

(पाररश्रलमक) उपिब्ध गराउने छ । 



 

२४. हरेक माध्र्यलमक लिद्यािर्यमा स्काउलटङ र र्लुनर्यर  रेडक्रस सकज िको स्थापना र सञ्चािन 

तथा सबै लिद्यािर्यमा बाि क्िबको गठन  र सञ्चािन गने नीलत लिइने छ । 

२५. गलणत, अङगे्रर्ी र लिज्ञान लिक्षकहरुको समहू बनाई गलणत, अङग्रेर्ी र लिज्ञान लिषर्यको 

गणुस्तर सधुारका िालग थप कार्यजक्रम सञ्चािन गरीन ेछ। 

२६.  हरेक लिषर्यका रोष्टर प्रलिक्षकको चर्यन गरी प्रलिक्षक प्रलिक्षण तालिम सञ्चािन गरीने तथा 

ती रोष्टर प्रलिक्षक मार्ज त लिषर्यगत रुपमा दलेखएका िैलक्षक समस्र्या समाधान गनज 

लिक्षकहरुिाई सहर्योग िैलक्षक सपुरीिेक्षणको बैज्ञालनक पिलत अनूकुि कार्यज गद ैिलगने छ । 

२७. लिद्यािर्यको आलथजक कार्यज प्रणािीिाई पारदिी तथा लिद्यािर्यको आन्तररक सिुासन प्रििजन 

गनज न.पा बाट आ.िे.प गन े तथा िैलक्षक प्रगलत र लििीर्य उपिलब्ध आिलधक रुपमा 

सािजर्लनक गने पद्यलतको लिकास गरीने तथा सामदुालर्यक लिद्यािर्यहरुको आलथजक िखेा 

सतबलन्ध कार्यजलिलध तर्यार गरी लनर्यमनिाई प्राथलमकताका साथ अगालड बढाइन ेछ । 

२८. गलणत खिेेर लसकौ ुँ गलणतीर्य धारणा बसाऔुँ” िन्न ेनाराका साथ िजै्ञालनक सोच र धारणाको 

समेत लिकास गनज तथा गलणतीर्य धारणािाई सहर् रुपमा लिकास गनज गलणतका लिलिध 

कार्यजक्रम सञ्चािन गरीने छ । 

२९. लिज्ञान र गलणत लिषर्यमा स्िच्छ प्रलतस्पधाज गराई र्यी लिषर्यिाई बढी प्रर्योगात्मक रुपमा लिन 

लिज्ञान तथा गलणत लिषर्यको प्रलतस्पधाजत्मक प्रदिजनी गन ेर र्यसको लिकास गन ेनीलत लिइने छ। 

३०. "सरू्योदर्य नगरपालिकाको इच्छा : छोरी बुहारीिाई लिक्षा" िन्ने अलिर्यानिाई अगालड बढाई 

स्नातक तहमा अध्र्यर्यन गन ेछोरी बुहारीिाई छात्रिलृि उपिब्ध गराउने कार्यजिाइ र्यस िषज पलन 

लनरन्तरता लदइनेछ । 

३१. िैलक्षक त्र्याङ्क सलहतको फ्िास ररपोटजिाई स्थानीर्यकरण गरीन े छ। नगरलित्र MEMIS 

स्थापना गरीन ेछ। 

३२. नगर क्षेत्रमा रहकेा लनर्ी लिद्यािर्यहरूको पेिागत संस्थासुँग सहकार्यज गरी लिपन्न 

बािबालिकाहरुिाई संस्थागत लिद्यािर्यमा लन:िलु्क अध्र्यर्यन गने अिसर लसर्जना गरीनछे । 

३३. नगरक्षेत्रलित्र बोलिन े मातिृाषाको अध्र्यर्यन गरी पाठ्र्यसामग्री िखेन तथा पठनपाठनको 

व्र्यिस्था गद ैिलगन ेछ । 

३४. संस्थागत लिद्यािर्यहरुको लनर्यलमत अनुगमन तथा लनर्यमन गरीनछे । 

३५. आधारितू तथा माध्र्यलमक लिद्यािर्यसुँग समालहत िई सञ्चालित बाि लिकाि केन्रमध्रे्य 

छनोटमा पनज सर्ि िएका बाि लिकास केन्रिाई एकीकृत पिूजप्राथलमक नमनूा बाि लिकास 

केन्रको रुपमा सञ्चािन गन ेनीलत लिइनछे ।  

३६. सरू्योदर्य नगरलित्र सञ्चालित आधारितू तथा माध्र्यलमक लिद्यािर्य तहका लिक्षकहरुिाई 

प्रलिलध मतै्री बनाउन समर्यानुकूि तालिमको व्र्यिस्था गद ैिलगन ेछ । 



 

३७. नगरक्षेत्र लित्र सञ्चालित कततीमा एक सामदुालर्यक माध्र्यलमक लिद्यािर्यमा कक्षा ११-१२ मा 

लिज्ञान लिषर्य अध्र्यर्यन अध्र्यापन गराउन सतिाव्र्यता अध्र्यर्यन गरी आिश्र्यक पहि गरीने छ । 

३८. नगरस्तरीर्य नमनूा लिद्यािर्यको लनलतत िैलक्षक अध्र्यर्यन अनुसन्धान समेतको कार्यज गनजका िालग 

आिश्र्यक व्र्यिस्था गरीनेछ ।  

३९. मेर्यर लिक्षा सधुार कोष स्थापना गरी लिद्यािर्यको िौलतक, िैलक्षक, पिूाजधारको लिकास गन े

तथा सरू्योदर्य नगरलित्र रहकेा आधारितू लिद्यािर्यहरुको िैलक्षक गणुस्तर सधुार गनजका िालग 

अनुदान रकम उपिब्ध गराइने नीलत लिइनछे । 

४०. MGML कक्षा लिक्षण लसकाइ गद ैर्ान ेकार्यजिाई लनरन्तरता लदइने छ । 

४१. सामदुालर्यक लिद्यािर्यहरुमा अध्र्यर्यन गने बािबालिकाहरुका अलििािकहरुिे उनीहरु 

अध्र्यर्यन गन ेलिद्यािर्यमा एक िैलक्षक सत्रमा कततीमा ४ लदन लिद्यािर्यमा अलनिार्यज उपलस्थत 

िई आफ्नो बािबालिकाको पषृ्ठपोषण लिन े लनलत लिइनछे साथै लबद्याथी अलििािक 

पररचर्यपत्रको ब्र्यिस्थापन गरी कार्याजन्िर्यन गरीनेछ । 

४२. व्र्यिस्थापन सलमलतका पदालधकारी तथा प्रारलतिक बाि लिकासका अलििािकका िालग  

अलििािक लिक्षा कार्यजक्रम सञ्चािन गन ेनीलत लिइनेछ । 

४३. सामदुालर्यक लिद्यािर्यमा कक्षा, तह, लिषर्य, र लिद्याथी सङ््र्याको अनुपातमा लिक्षकको 

दरिन्दी लमिान गरीने छ । लिक्षकहरुको कार्यज सतपादन र लिद्याथी सङ््र्याको अिस्था हरेी 

लिक्षकहरुिाई िैलक्षक सत्र लमल्ने गरी आिलधक सरुिा व्र्यिस्था िाग ूगरीन ेर िैलक्षक सत्रको 

लबचमा सरुिा गने कार्यजिाई लनरुसालहत गद ैिग्न ेकार्यजिाई लनरन्तरता लदइने छ। 

४४. प्रारलतिक बािलिकास केन्र सञ्चािनका िालग न्र्यनूतम मापदण्ड तोकी िाग ूगरीन ेछ। 

४५. लिद्यािर्यको िैलक्षक गणुस्तर सधुारका िालग प्रधानाध्र्यापक र लिक्षकसुँग गरीन ेकार्यजसतपादन 

करारका सचूकिाई ब्र्यिलस्थत गरी िक्ष्र्य र उपिलब्धको मापन गन े प्रणािी अिितबन 

गरीनेछ। 

४६. लिलिध कारणिि लिद्यािर्य िनाज हुन नसकेको तर लनर्ी रुपमा अध्र्यर्यन गरेको व्र्यलििाई 

सतबलन्धत िडाको लिद्यािर्यि ेलसर्ालिस गरेको लनर्को क्षमता र स्तरको र्ाुँच परीक्षण गरी 

लिद्यािर्यिे मापदण्ड बनाई कक्षा ८ सतम िनाज परीक्षा लदन पाउने आिश्र्यक व्र्यिस्था गरीनछे। 

४७. लनरपेक्ष गरीिीको रेखामलुन रहकेा न्र्यनू आर्य िई अलनिार्यज लिक्षाका िालग पाठ्र्यपसु्तक र 

कापीकिम समेतको र्ोहो गनज नसक्ने अपाङ्गता िएका अलत लिपन्न सीमान्तकृत १०% 

लिद्याथीहरुिाई सतबलन्धत िडाको लसर्ाररसमा संस्थागत लिद्यािर्यिे लन:िलु्क छात्रिलृि 

उपिब्ध गराउन ेकार्यजिाई लनरन्तरता लदइने छ।  

४८. "िािी पसू्ताको प्रकृलत, पर्याजिरण र प्राकृलतक स्रोतको उपर्योगको अलधकार: ितजमान पसु्ताबाट 

उपहार" िन्ने नारािाई साकार पानज आ.ि. ०७७/७८ मा कक्षा १०, SEE परीक्षा, ११ र १२ 



 

कक्षाको परीक्षामा उिीणज हुने लिद्याथीहरुि ेलिद्यािर्यमा गे्रडलसट माकज लसट र चाररलत्रक प्रमाण 

पत्र लिन र्ानुपिूज कततीमा १० िटा िकृ्षारोपण अलनिार्यज गनुजपने नीलत िाई लनरन्तरता लदईनछे । 

४९. अलििािक, लिद्यािर्य पररिार र लिद्याथीका लबचमा समुधरु सतबन्ध कार्यम गरी िैलक्षक 

गणुस्तर अलििलृि गनज माध्र्यलमक तह सञ्चािन िएका लिद्यािर्यहरुमा लिद्यािर्य लिद्याथी 

पररषद ्तथा पिूज लिद्याथीहरुको मञ्च गठन गरीने छ । 

५०. सरू्योदर्य नगरपालिका लित्रका सबै सामदुालर्यक लबद्यािर्यमा अध्र्यर्यनरत छात्राहरुिाई 

लनिःिलु्क सेनेटरी प्र्याड लितरण गन ेनीलत लिइनेछ । 

५१. र्यस अगालड िौलतक लनमाजण िएका लिद्यािर्यहरुको िौलतक ििन, िौचािर्य, कक्षाकोठा 

आलदको अपाङ्ग मतै्री संरचनाको व्र्यिस्थापन गद ैिलगन े र अब लनमाजण हुन े हरेक िौलतक 

संरचना अपाङ्ग मैत्री बनाउन ेनीलत लिइने छ । 

५२. कक्षा १ मा िनाज हनुे उमेर समहूका सबै बािबालिकािाई लिद्यािर्यमा िनाज गने, सब ै

बािबालिकािाई कक्षा ८ सतमको लिक्षा परूा गराउने, पिूज प्राथलमक उमरे समहूका सबै 

बािबालिकािाई पिूज प्राथलमक लिक्षामा िनाज गरी सबैिाई पिूज प्राथलमकको अनुिि सलहत 

कक्षा १ मा िनाज गराउन ेनीलत लिइने छ । 

५३. नगरको लिक्षा, र्यिुा तथा खिेकूद िाखाको र्निलिको अिस्था मलू्र्याङ्कन गरी आिश्र्यक 

र्निलि व्र्यिस्थापन गन ेनीलत लिइने छ । 

५४. श्री करर्ोक लिद्या मलन्दर माध्र्यलमक लिद्यािर्यमा सञ्चालित ससु्त श्रिण लिद्यािर्यमा दक्ष 

र्निलि व्र्यिस्थापन गरी लििेष क्षमता िएका बािबालिकाको लसकाइमा थप सहर्योग गन े

नीलत लिइन ेछ । 

५५. कोलिड -१९ को प्रकोपबाट लिक्षा क्षेत्र र लसकाइमा परेको प्रिाि कम गनज लिक्षक, कमजचारी 

तथा बाि लिक्षक र खोप प्राप्त गन े उमरे पगुेका लिद्याथीहरुिाई खोपको व्र्यिस्था गनज 

आिश्र्यक पहि गरीन े तथा  लसकाइिाई लनरन्तरता लदन बैकलल्पक पिलत, घतुती लिक्षा, 

अनिाइन लिक्षा, सानो समहूमा लसकाइ तथा उपिब्ध िएका  र हनु सक्ने लिलिध प्रलिलधको 

प्रर्योग गन ेनीलत लिइने छ । 

५६.  कोलिड -१९ को सङ्क्रमणको समर्यमा लसकाईिाइ लनरन्तरता लदन लिद्याथी तथा लिक्षकका 

िालग आिश्र्यक पने स्िास््र्य सामग्री व्र्यिस्थापन गने र आिश्र्यक लसकाइ सामग्रीको लिकास, 

छपाइ र लितरण गने नीलत लिइने छ । 

५७.  रारिपलत िलैक्षक सधुार कार्यजक्रम मार्ज त लिक्षाको िैलक्षक र िौलतक सधुार कार्यजिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ । 

५८.  करर्ोक लिद्या मलन्दर मा.लि. िाई अध्र्यर्यन अनुसन्धान समतेको कार्यज गने गरी िैलक्षक तथा 

िौलतक पिुाजधारको लिकास गनज लिलिध कार्यजक्रम सञ्चािन गरीनछे । 

 



 

र्युिा 

१. र्यिुाहरुिाई रुपान्तरणको सतिाहक र नतेतृ्िको साझेदारको रुपमा लिकास गद ै सामालर्क, 

रार्लनलतक र आलथजक क्षेत्रका समग्र लर्तमेिारी सतहाल्न र्यिुा नतेतृ्िको लिकास गन े गराउन े

प्रर्यास गरीनछे । उद्यमिीिता लिकास गरी र्यिुाहरुिाई स्िरोर्गार तर्ज  आकलषजत गरीनेछ । 

२. र्यिुाहरुको लसर्जनिीि उर्ाज, सतिािनाको लिकासका िालग िातािरण लनमाजण गरी लहसंा, 

दवु्र्यजसन र अरार्कतामा र्यिुाहरुिाई दरुुपर्योग गन ेप्रिलृििाई लनर्यन्त्रण गन ेगराउन ेनीलत रहनेछ। 

३. नगरक्षेत्रका र्यिुा र्निलििाई सीपमिुक तालिम लदई दक्ष र्निलि उत्पादन गरीनेछ । 

४. र्यस िषज कततीमा तीनिटा िडामा बेरोर्गार रहकेा र्यिुाहरुिाई गरेर खान सक्न े बनाउन तीन 

मलहनाको लर्ल्ड िेस तालिम सञ्चािन गरीनेछ।  

५. स्िास््र्य सचेतना, सरसर्ाइ, लिपद ् ब्र्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण, सामालर्क कुरीलत र 

अन्धलिश्वास लिरुिको सामालर्क र्ागरणका िालग प्रत्रे्यक िडामा िडा र्यिुा क्िब तथा 

नगरमा नगर र्यिुा सञ्र्ाि गठन र कार्यज सञ्चािन गन ेनीलत लिइने छ । ।  

६. र्यिुा सतबलन्ध कार्यजक्रमहरु कार्याजन्िर्यनका िालग रालरिर्य र्यिुा पररषद ् र प्रदिे सरकारसुँग 

आिश्र्यक समन्िर्य गरीनेछ ।  

७. र्यिुा प्रलतिा पलहचानको कार्यजक्रम सञ्चािन गरी प्रलतिािाई उर्ागर गने नीलत लिइन ेछ । 

८. सरू्योदर्य नगर र्यिुा पररषदमार्ज त लिलिध कार्यजक्रम सञ्चािन गरीन ेछ । 

९. र्यिुा व्र्यिसार्यीका िालग नगर क्षते्रलित्रका व्र्यिसार्यी/साना उद्योगिे रोर्गार लदन सक्ने गरी 

िागत साझेदारीमा साना व्र्यिसार्य/उद्योग सञ्चािन गने नीलत लिइने छ । 

 

४. खेलकूद तथा अफतररि फिर्याकलाप सम्बफन्त्ध नीफत 

“सक्षम खेलाडी, प्रतिष्पर्धी खेल” 

१. सरू्योदर्य नगरपालिका लित्र सञ्चािन गरीन ेखेिकूदहरु िालषजक खेिकूद क्र्यािेण्डर लनमाजण गरी 

नगरस्तरीर्य खिेहरु सञ्चािन गरीने नीलत लिइनेछ । 

२. "एक िडा एक खेि मैदान" को अिधारणा अनुसार खेिमैदान लनमाजण गद ैिलगन ेछ । 

३. नगर, क्षते्र, प्रदिे स्तरीर्य खिेकूद सञ्चािनका िालग प्रदिे स्तरीर्य खेि मैदान लनमाजण तर्ज  

पहि गरीनेछ । 

४. र्यस नगरपालिकाका लिलिन्न खिेका खिेाडीहरुिाई प्रलिक्षण कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गरीनछे। 

५. आिश्र्यकता र स्थानीर्य र्यिुाहरु तथा खेिपे्रमीहरुको माग अनुसार खिेकूदको िौलतक संरचना 

लनमाजण गने कामिाई प्राथलमकतामा रालखनेछ । 

६. खेिकूदमा सबैिाई समान अिसर लदने नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

७. सरू्योदर्य नगर खिेकूद पररषदिाई खेिाडीहरु र सतपणूज नगरका खेिपे्रमीहरु तथा नगरको 

खेिको िक्ष्र्य उद्देश्र्यप्रलत र्िार्दहेी बनाउने नीलत अिितबन गरीने छ । 



 

८. अन्तर लिद्यािर्य नगर स्तरीर्य प्रलतर्योलगतात्मक खिे सञ्चािन गरीने छ। 

९. रालरिर्य स्तरमा उत्कृष्ट िई परुस्कार प्राप्त गन े नगरक्षेत्रका खिेाडीहरुिाई नगरपालिकाको 

तर्ज बाट सतमान गरीनछे । 

१०. मेर्यर कप रू्टबि प्रलतर्योलगतािाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

११. लिद्यािर्य तथा खेिकूदसुँग आिि संस्थाहरुिाई खिे सामग्री प्रदान गने नीलत लिइन ेछ ।  

१२. अन्तराजलरिर्य स्तरको खिे प्रलतर्योलगता आर्योर्ना गनज आिश्र्यक पिूाजधारहरु सङ्घ, प्रदिे, 

िैदलेिक सङ्घसंस्थालसत समन्िर्य, सहकार्यज र साझदेारीमा लनमाजण गद ैिलगन ेछ । 

१३. िडा स्तरीर्य खिेकूद सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ ।  

१४. रारिपलत रलनङ्ग लिल्ड प्रलतर्योलगतािाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

१५. नगर स्तरीर्य लिलिध खिेकूद कार्यजक्रम सञ्चािन गरीनछे । 

१६. लिलिन्न खिेसुँग सतबलन्धत प्रलिक्षक उत्पादन गरी खिेकूद क्षते्रको लिकास गनज प्रलिक्षक 

प्रलिक्षण तालिम सञ्चािन गरीन ेछ । 

१७. लिद्यािर्य तथा खिेसुँग सतबलन्धत संस्थाहरुहको आिश्र्यकताको मलू्र्याङ्कन गरी खेि 

सतबलन्ध प्रलिक्षण उपिब्ध गराइन ेछ । 

 

५.स्िास््र्य सम्बन्त्धी नीफत 

"स्िास््र्य बीमा, फनशुल्क उपचार : आधारभतू स्िास््र्य, जनताको अफधकार" 

१. नगरिासीहरुको स्िास््र्य सेिामा सिजब्र्यापी पहुुँच बढाउुँन र गणुस्तर स्िास््र्य सेिा प्रदान गनज 

नगर क्षेत्र लित्र अस्पताि, प्राथलमक स्िास््र्य केन्र, स्िास््र्य चौकी, िहरी स्िास््र्य केन्र, 

आधारितू स्िास््र्य केन्र सञ्चािन गरीनछे साथै लनमाजण गनुज पने स्िास््र्य संस्थाहरुबाट 

र्यथािीघ्र सेिा प्रिाह सञ्चािन गनज संघ र प्रदिे सरकारसंग समन्िर्य र सहकार्यज गद ैर्ान ेनीलत 

लिईनछे। 

२.  नगरिासीहरुिे आधारितू स्िास््र्य सेिा पाउने अलधकारिाई स्थालपत र सलुनलश्चत गनज उपिब्ध 

स्रोत र साधनको अलधकतम प्रर्योग गरी सतपणूज िडाहरुमा सामदुालर्यक स्िास््र्य संस्था मार्ज त 

आधारितू स्िास््र्य सेिा सञ्चािन गद ै आधारितू स्िास््र्य सेिामा र्नताको अलधकार 

सलुनलश्चत गद ैिलगनछे । 

३. सबै नगरिासीहरुिाई स्िास््र्य िीमा कार्यजक्रममा आबद्द गद ै िलगने नीलत तथा कार्यजक्रम 

अिितबन गरीने छ । 

४. हाि सञ्चािनमा रहकेा स्िास््र्य केन्र र स्िास््र्य चौकी, िहरी स्िास््र्य केन्र, आधारितू 

स्िास््र्य केन्रमा  बाहै्र मलहना स्िीकृत दरबन्दी अनुसारको दक्ष र्निलि,अत्र्यािश्र्यक 

लनिःिलु्क लितरण हुन ेऔषधी, और्ार उपकरण, तथा स्िास््र्य सचूना प्रणािी संग सतबलन्धत 



 

सामग्रीहरु अिाि हुन नलदन प्रबन्ध लमिाइ सतपणूज सामदुालर्यक स्िास््र्य संस्थाहरु  प्रलिधीमैत्री 

बनाई गणुस्तर स्िास््र्य सेिा प्रदान गरीनेछ । 

५. कोलिड-१९ तथा अन्र्य महामारीर्न्र्य रोग एिम ्दिैीप्रकोपको सामना गनज आिस्र्यक िौलतक 

संरचना लनमाजण गद ैिलगनेछ,िडा स्तरमा CRRT तथा नगरस्तरीर्य MRRT लटम गठन साथै 

कार्यजर्योर्ना बनाई िाग ुगरीनेछ । 

६. कोलिड-१९ महामारी रोगको रोकथाम तथा लनर्यन्त्रण गनज संक्रमण अनुसन्धान तथा 

खोर्पड्ताि समहू (CICT) पररचािन गरीनछे तथा कोलिड-१९ खोपको उपिब्धताको 

िालग प्रदिे तथा संघीर्य सरकार संग सहकार्यज र समन्िर्य गद ैर्ान ेनीलत अिितिन  

गरीनेछ । 

७. सीमा क्षेत्रमा रहकेा हले्थ डेस्कबाट प्रदान गने स्िास््र्य सेिा सलुिधा गणुस्तरीर्य बनाउन 

आिश्र्यक स्िास््र्यकमी र िौलतक संरचनाको व्र्यिस्थापनमा  संघ र प्रदिे सरकारसंग सहकार्यज 

र समन्िर्य गद ैर्ाने नीलत लिइनछे । 

८. लनर्ी लक्िलनक, अस्पताि, ल्र्याि तथा स्िास््र्य संस्थाहरुको सञ्चािन मापदण्ड अनुसार िए 

निएको लनर्यलमत अनगुमनिाई थप प्रिािकारी रुपमा कार्याजन्िर्यनमा ल्र्याइनेछ । 

९. गिजिती तथा सतु्केरी मलहिा िाई Folic Acid र Calcium लितरण कार्यजक्रम संग अन्र्य 

कार्यजक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

१०. सामदुालर्यक लिद्यािर्यमा अध्र्यर्यनरत छात्राहरुको िालषजक रुपमा २ पटक (१०-१९) उमेर 

समहुका लकिोरीहरुिाई Ironand Folic Acid तथा सेलनटेरी प्र्याड लितरण गने कार्यजक्रम 

सञ्चािन गरीनछे । 

११. स्िास््र्य क्षेत्रमा कार्यज गने लचलकत्सक,स्िास््र्यकमी, मलहिा स्िास््र्य स्िर्यम ्सेलिका तथा अन्र्य 

कमजचारीहरुको क्षमता अलिबलृिका िालग तालिम, सेलमनार, गोष्ठी सञ्चािन गरी दक्ष र्निलि 

उत्पादन गरीनछे, महामारीर्न्र्य रोग लिरुि काम गने कमजचारीहरुिाई प्रोत्साहन/ र्ोलखम ििा 

प्रदान गरीन ेछ  । 

१२. आर्यिेुद तथा र्योग सतबलन्ध कार्यजक्रम मेची आर्यबेुद औषधािर्यसंग समन्िर्य गरी सञ्चािन 

गरीने छ । 

१३. नगरपालिकाको लिलिन्न िडाहरुमा रहकेा िडा कार्याजिर्य,स्िास््र्य संस्था,लिद्यािर्य,स्थानीर्य 

पत्र-पलत्रका/ FM मार्ज त स्िास््र्य सतबलन्ध बहृत र्नचतेना मिुक  स्िास््र्य 

संदिे(IEC/BCC) प्रिाह गरीनछे। 

 

 

 

 



 

६.भौफतक पूिावधार फिकास नीफत 

“सुदृढ भौफतक पूिावधार समृि नगरको आधार” 

१. सरू्योदर्य नगरपालिकाको आिलधक र्योर्ना र नगरस्तरीर्य गरुुर्योर्ना अनुसार सतपणूज िौलतक 

पिूाजधार लनमाजण तथा सडक सञ्र्ािका कार्यजहरू सञ्चािन गद ैिलगनेछ । 

२. नगरक्षेत्रलित्र सञ्चािन हुन े सतपणूज िौलतक कार्यजक्रम तथा र्योर्नाहरूको तर्यार िएका DPR, 

DEDR अनुसार िगीकृत गरी स्थानीर्य प्रदिे तथा संघीर्य सरकार मार्ज त कार्याजन्िर्यन गद ैिलगनेछ। 

३. सरू्योदर्य नगरपालिकालित्र रहकेा प्रमखु बर्ार तथा पर्यजटकीर्य स्थि अन्तगजत पालकज ङ तथा 

दगुजन्धरलहत सािजर्लनक िौचािर्य लनमाजण प्राथलमकताका आधारमा गरीनेछ । 

४. नगरको बाह्रमासे सडक (All Weather Road) िाई कािोपत्रे सडकमा रुपान्तरण गद ैिलगनेछ । 

५. लचर्याको लिकास, बर्ारीकरण र प्रििजनका लनलमि अन्तरसरकारी सहकार्यजको नीलत अपनाइनछे ।  

६. संघ तथा प्रदिे सरकारको कार्यजक्रममा समािेि िएको सतिाव्र्यता अध्र्यर्यनको कार्यजिाई र्यस 

क्षेत्रको सतिािनासंग र्ोडी लनर्ी क्षेत्रसंगको सहकार्यजमा (PPP) कार्याजन्िर्यन गराउनका लनलमि 

पहि गरीनेछ । 

७. िौलतक पिूाजधार लिकास अन्तगजत िडास्तरमा ३ िाख र नगरस्तरमा १०िाख िन्दा बढी 

िागतको आर्योर्ना सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ । साथै सो आर्योर्नाहरू बािमतै्री, 

िातािरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लिपद ् व्र्यिस्थापन पक्षिाई (Universal Accessibility) 

ध्र्यानमा राखी गद ैिलगनेछ। 

८. प्रस्तालित लनमाजणाधीन तथा लनलमजत पिूाजधारहरूको लनमाजण तथा सञ्चािन, ममजत, सतिार 

संरक्षण, सतििजन गनजका लनलमि आिश्र्यक पने मेलिनरी उपकरण तथा और्ारहरू खररद गन े

नीलत लिइनछे। 

९. पिूाजधार लनमाजण सतबलन्ध नगरस्तरीर्य गौरिका आर्योर्नाहरू, पाकज , उद्यान, ऐलतहालसक 

महत्त्िका सडक रंगिािा, कबडज हि, बहुउद्देलिर्य कतप्िेक्स, भ्र्य ू टािर, हाटबर्ार पिूाजधार, 

सेलनटरी ल्र्याण्ड लर्ल्ड, डलतपङ्ग साइट, नगर सिागहृ, पिपुलञ्छ बधिािा, र्िाधार संरक्षण 

िगार्यत आर्योर्नाहरूको संघीर्य, प्रदिे, लिलिन्न लििीर्य संस्थासंग समन्िर्य र सहकारर गरी तर्य 

िएका सतिाव्र्यता अध्र्यर्यनको प्राथलमकीकरण अनुसार गद ैिलगनेछ । 

१०. सरू्योदर्य नगरपालिका क्षते्रलित्र िएको िौलतक र अन्र्य संरचनाहरुको ममजत संिारको लनलतत 

लििेष कोष लनमाजण गरी कार्याजन्िर्यन गरीन ेछ । 

११. नगर गौरबको रुपमा रहकेो बाह्रमासे सडक (All Weather Road) को लनमाजण कार्यजिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ ।  

१२. सरू्योदर्य नगरपालिकाको १४ िटै िडा कार्याजिर्यदलेख नगरपालिकाको कार्याजिर्यसतम र्ोड्न े

सडक सञ्र्ाििाई उच्च प्राथलमकतामा राखी लनमाजण कार्यज अगालड बढाइनेछ ।  



 

१३. मेची रार्मागज सडक क्षेत्रालधकार कार्यम गन े कार्यजिाई लनरन्तरतमा लदुँद ै सडक क्षते्रालधकार 

कार्यम गरीएका क्षते्रको लनमाजण कार्यजिाई प्राथलमकतामा राखी संघीर्य सरकारसुँग समन्िर्य गरी 

लनमाजण कार्यजिाई अगालड बढाइने छ ।  

१४. मची कोररडोर (लसमा सडक) लनमाजणका िालग प्रदेि र संघीर्य सरकारसंग आिश्र्यक समन्िर्य 

गरीनेछ । 

१५. बरबोटे-माने-कट्टेबुङ्ग-लछरुिा कृलष सडक लनमाजण कार्यज संघीर्य सरकार र नगरपालिकाको 

साझेदारीमा लनमाजण गने कार्यजिाई क्रमागत रुपमा अलघ बढाइनछे ।  

१६. पािटाङ्ग-ेलसिीगाउुँ सडक कािोपत्रे गन ेकार्यजिाई क्रमागत रुपमा अगालड बढाइने छ ।  

१७. लर्क्कि-गपु्ती-नर्याुँबर्ार सडक कािोपत्र े गन े कार्यज रुत रुपमा सतपन्न गनज आिश्र्यक पहि 

गरीने छ । 

१८. लर्क्कि-श्री अन्तु- छलब्बस-े बौिधाम रार्मागजको लनमाजण कार्यज रुत रुपमा अघी बढाउन 

संघीर्य सरकारसुँग आिश्र्यक पहि गरीनछे ।  

१९. मानिेञ्र्याङ्ग- गोखे बर्ार- मगंिबारे- मकरर्ङ्ुग सडक लनमाजण कार्यजिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

२०. माने- पान्दाम- गोखे सडकिाई कािोपत्रे गन ेर स्तरोन्नलत गन ेकार्यजिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

२१.सहरी लिकास  मन्त्रािर्य, सघन सहरी क्षेत्र कार्यजक्रम अन्तगजत लनमाजणाधीन छलब्बसे- लछरुिा- 

लसिीखोिा सडकको लनमाजण कार्यजिाइ लनरन्तरता लदईनछे ।  

२२. सडकमा लनिाजधरुपमा आितर्ाित गनज अिरोध लसर्जना गन े (सडकमा लनमाजण सामग्री रा्न,े 

गोिीर्या काठ थपुाने, सडक लमचरे घर टहरा बनाउने, पािी गास्न,े पसि थाप्ने र्स्ता) कार्यजिाई 

लनरुत्सालहत गरीनेछ ।  

२३. लनधाजररत मापदण्ड कार्याजन्िर्यन गनज नसलकन े सडक आर्योर्नाहरुमा थप िगानी नगन े नीलत 

अिितबन गरीनेछ । 

२४. सरू्योदर्य नगर चक्रपथको लनमाजण कार्यजिाई लनरन्तरता लदइनछे ।  

२५. नगरपालिकालित्र सडक लनमाजण गदाज स्थानीर्य स्तरमा उत्पादनको पकेट क्षेत्र र पर्यजटन प्रििजनिाई 

आधार लिइनेछ । 

२६. नगरपालिकालित्र रहकेा नगरस्तरीर्य, प्रदिे स्तरीर्य र रालरिर्य स्तरको सडकको दार्याुँबार्याुँ 

अलधकार क्षेत्रको मापदण्ड अनुसार पािना गनगेराउने कार्यजिाई लनरन्तरता लदइनेछ। 

२७ .सडक क्षेत्रालधकारको र्यलकन गनज सडक लडलिर्न कार्याजिर्यसुँग समन्िर्य गरी रेखांकन गरी िगत 

कट्टाको प्रलक्रर्या अगालडबढाइनेछ। 

२८. सरू्योदर्य नगरपालिका मेची रार्मागज अन्तगजतको हकज टे कन्र्याम लर्क्कि सडक क्षते्रिाई नमनूा 

सडकको रुपमा लिस्तार गरीनेछ । 

२९. लनधाजररत मापदण्ड अनुसार कार्यज गनज अिरोध हनुे सडक र्योर्नाहरुमा िगानी नगन े नीलत 

अिितबन गरीनेछ । 



 

३०. नगर सडक गरुर्योर्ना (MTMP) िाई कार्याजन्िर्यन गरीद ैिलगनेछ । 

 

७.खानेपानी सम्बन्त्धी नीफत 

“जलस्रोत संरक्षणको अफभर्यानमानि जीिनको पफहचान” 

  

१. समदुार्यिे प्रर्योग गरीरहकेो खानपेानीको महुान कसैको नतबरी आिादी लित्र नै परेपलन िडा 

सलमलत िा नगर कार्यजपालिकासुँग िैकलल्पक व्र्यिस्था नगरी स्िीकृलत नलिई मास्न,े बेच्ने िा 

लनषेध गनज पणूज प्रलतबन्ध िगाइनछे ।  

२. लिगत समर्यदलेख सामलुहक रुपमा सञ्चािनमा रहकेा खानपेानीका महुान तथा स्रोत 

सामलुहक/सािजर्लनक प्रर्योगमा कसैिे पलन अिरोध गनज पाउन ेछैन । र्यलद कसैिे अिरोध गरेमा 

त्र्यस्तो कार्यज दण्डनीर्य हनुे नीलत अिितबन गरीनछे । 

३. नगर क्षेत्रलित्रका नागरीकिाई लपउने पानीको न्र्यनूतम व्र्यिस्थापन गनज सबै पक्षसुँग समन्िर्य 

गरीनेछ । 

४. स्थानीर्य स्तरमा रहकेा पानीका महुानहरुको संरक्षण, सतििजन र प्रर्योग गनज िडा सलमलतको 

अगिुाईमा टोि लिकास संस्था तथा समदुार्यिाई पररचािन गने नीलत अिितबन गरीनेछ। 

५. गल्छी खोल्साबाट बग्ने पानीिाई सोही ठाउुँमा अड्र्याउन प्राकृलतक छेकबारका कार्यजक्रम लनर्ी 

एिं स्थानीर्य समदुार्यको अग्रसरतामा सञ्चािन गनज प्राथलमकता लदई प्रोत्सालहत गन े नीलत 

लिइनछे । 

६. घरघरमा आकािपेानी संकिनका िालग प्रोत्सालहत गन ेनीलत अिितबन गरीनेछ । 

७. पानीका स्रोत र बहाि क्षेत्रको ५० लमटर आसपासमा रसार्यलनक मि, लिषादी तथा कुनैपलन 

लकलसमिे प्रदषूण गन ेकार्यजिाई दण्डनीर्य गरीनेछ । 

८. खानपेानी महुानको २५ लमटर आसपास कुनैपलन लकलसमको रुख, लबरुिा ढािर्ाुँड गनज नपाउन े

गरी समदुार्यकै सहर्योगमा कडाईका साथ पािना गन ेगराउने नीलत अिितबन गरीनछे । 

९. साना सहरी खानेपानी तथा सरसर्ाई सलमलत, लर्क्किद्वारा सञ्चालित खानपेानी र्योर्नािाई 

व्र्यिलस्थत गरी उपिोिाको ििु लपउन े पानीको अलधकार सलुनलश्चतता गरीने छ।आर्योर्ना 

अन्तगजतको श्रीखोिा खानेपानी आर्योर्नािाई व्र्यिलस्थत र पणूज क्षमतामा सञ्चािन गनज पहि 

गरीनेछ । 

१०. र्ोगमाई िहृत खानपेानी आर्योर्नाको लनमाजण कार्यज प्रारति गनज संघीर्य सरकारसुँग सहकार्यज र 

समन्िर्य गरी अगालड बढाइनेछ । 

११. र्यस नगरपालिकाको िडा न.ं १ िाई पानीको उद ्गम तथा संरलक्षत क्षते्रको रुपमा सतििजन र 

लिकास गनज सतिाव्र्यता अध्र्यर्यन गरी एकीकृत गरुुर्योर्ना लनमाजण गरी कार्याजन्िर्यन गरीनछे। 



 

१२. लिलफ्टङ लसस्टमका खानेपानी र्योर्नाहरुिाई उपिब्ध उर्ाजको प्रर्योगद्वारा िागत साझेदारीका 

आधारमा सञ्चािन गनज सतिाव्र्यता अध्र्यर्यन गरीनेछ। 

१३. खानपेानीको स्थानीर्य महुान संरक्षण तथा महुान आसपास पानी प्रदार्यक िनस्पलत रोपण 

कार्यजक्रम अलिर्यानको रुपमा सञ्चािन गरीन ेछ । 

 

फसिँचाई 

१. साना लसंचाई क्षेत्रका आर्योर्ना पलहचान, छनौट कार्याजन्िर्यन, सञ्चािन र सेिाको िालग एक 

द्वार प्रणािी अिितिन गरीनेछ। 

२. कृलष उत्पादनको पकेट ब्िक क्षते्रमा लसंचाइको प्रलिलध सलहतको व्र्यिस्था गरीनेछ । 

३. खेती र्योग्र्य िलूममा लसंचाइ पानीको अिाििाई व्र्यिस्थापन गनज िैकलल्पक उपार्यहरु अिितिन 

गरीनेछ । 

४. साना, मझौिा तथा ठूिा लसंचाइ र्योर्नाहरु पलहचान गरी लसंचाइ र्योर्ना कार्यजक्रम अगालड 

बढाइनछे । 

५. लसंचाइ सलुिधा प्राप्त क्षते्रिाई लसंलचत क्षते्र घोषणा अनुसार अनमुलत लिनुपन ेव्र्यिस्था गरीनेछ ।  

६. लसंचाइ सलुिधाबाट िंलचत साना तथा लिपन्न कृषकहरुिाई लसंचाइ सलुिधा प्रदान गरी आर्यमा 

िलृि गरीनछे । 

७. परुानो नहर तथा कुिोहरुिाई व्र्यिलस्थत गन ेर महूानको संरक्षण गरीनछे । 

 

८.फिदु्यत तथा िैकफल्पक उजाव 

"उज्र्यालो नगर हाम्रो अफभर्यान, फिलीफमली सोलार सडक सूर्योदर्यको पफहचान" 

 

हािसतम पलन केन्रीर्य प्रसारण िाइनबाट लिद्यतु सेिा नपगुेका टोि बस्तीहरुमा लिद्यतु सेिा लिस्तार 

गनज नेपाि लिद्यतु प्रालधकरणसुँग समन्िर्य गरीनेछ । केन्रीर्य प्रिारण िाइन लिस्तार गनज नसलकन े

क्षेत्रका अलत लबपन्न घरपररिारिाई लिद्यतु सेिा उपिब्ध गराउन िैकलल्पक उर्ाजको व्र्यिस्था गरीन े

छ । रालरिर्य प्रिारण िाइन लिस्तार गदाज तिुनात्मक रुपमा महगंो पने टोि, बस्ती घरहरुमा उज्र्यािो 

बनाउन सरोकारिािाहरुको समेत सहिालगतामा िैकलल्पक उर्ाज (सौर्यज उर्ाज) को लिस्तार गरीनछे । 

१. लचर्या प्रिोधन कारखाना, साना, मझौिा, ठूिा किकारखाना तथा व्र्यािसालर्यक केन्रहरुमा 

आिश्र्यक पने िान्सर्मजर (Transformer) तीन रे्र् िाइन लिस्तारको लनलतत लिद्यतु 

प्रालधकरणसुँग समन्िर्य गरीनछे । 

२. लिद्यतु प्रालधकरणसुँग समन्िर्य गरी काठका लबर्िुी पोि प्रलतस्थापन गद ैिलगनेछ । 

३. िैकलल्पक उर्ाजका सतिािनाहरुिाई पलहचान गरी सरोकारिािाहरुको सहिागीता तथा 

समन्िर्यमा प्रर्योगमा ल्र्याउन ेनीलत अिितिन गरीनछे । 



 

४. पर्यजटकीर्य क्षेत्र, सािजर्लनक महत्िका ििन तथा स्थान, बर्ारक्षते्र, कािोपत्रे सडक क्षते्रलित्रका 

टोिबस्तीहरुमा समदुार्यको साझेदारीमा सौर्यज सडक बिी र्डान गन े कार्यजिाई लनरन्तरता 

लदइनेछ। 

५. सरू्योदर्य नगरपालिकामा रहकेो नेपाि लिद्यतु प्रालधकरणको िाखािाई लितरण केन्रको रुपमा 

स्तरिलृि गनज पहि गरीनछे । 

६. लिद्यतुको केन्रीर्य प्रिारण तथा िकैलल्पक उर्ाज िलििाई नगरिासीको दलैनक आिश्र्यकताका 

अलतररि उद्यम लिकाससुँग समेत आबि गन ेनीलत अिितबन गरीनछे । 

७. नगरपालिका क्षते्रलित्र लिद्यतु उत्पादन गनज गराउन आिश्र्यकता अनुसार सहर्ीकरण तथा 

समन्िर्य गरीनछे । 

८. लिद्यतु हाइटेन्सन िाइनमलुन कुनपैलन िौलतक संरचना लनमाजण गनज लनरुत्सालहत गने नीलत 

अिितबन गरीनेछ । 

९. बर्ार क्षते्रमा रहकेो लिद्यतु लितरणको तारिाई इन्सलुिन तारमा पररणत गनज सतबलन्धत 

लनकार्यसुँग पहि गरीनछे । 

१०. सामदुालर्यक लिद्यतु आर्योर्नाहरुिाई नेपाि लिद्यतु प्रालधकरणको स्िामीत्िमा िैर्ान लनरन्तर 

पहि गरीनेछ । 

 

९.बस्ती तथा भूकम्प प्रफतरोफध भिन फनमावण सम्बफन्त्ध नीफत 

"व्र्यिफस्थत बस्ती, भूकम्प प्रफतरोधी भिन फनमावण, हाम्रो अफभर्यान” 

अलत-लिपन्न आलथजक अिस्था िएका पररिारहरुको बसोबासी गने घरको छानो काम निाग्ने िई 

चलुहने िा रु्सको िएमा प्रलतस्थापन गरी व्र्यिस्थापन गने कार्यजिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

१. ििन लनमाजण मापदण्ड िाग ु हनुुिन्दा अगालड लनमाजण िएका घरहरुिाई ििन लनमाजण 

मापदण्डमा उल्िेख िएको व्र्यिस्था अनुसार घर अलििखेीकरण कार्यज अलिर्यानको रुपमा 

सञ्चािन गन ेनीलत अिितबन गरीनेछ। 

२. संघीर्य, प्रदिे तथा नगरस्तरीर्य सडकमा र्ोलडएका र्ग्गा घरघडेरीका िालग लकिाकाट गरी 

लकनिेच गदाज त्र्यस्ता सडकहरुसुँग र्ोलडएको र्ग्गा र सो दलेख ३०० लमटरको दरूीसतम 

१९०.७८ िगज लमटर (६ आना) िन्दा घटी लकिाकाट गरी लकनिचे गनज रोक िगाइन े नीलत 

अिितबन गरीनछे।तर ६ आना बराबरका क्षेत्र लमिान गनज लकिा र्ोलडएको सुँलधर्यारसुँग 

लिनलदन रोलकएको मालनन ेछैन तर लदने सुँलधर्यारको बाुँकी रहने र्ग्गा ६ आना िन्दा कम हुन ु

हुनेछैन । 

३. नगरपालिकाको क्षते्रलित्र लनमाजण गरी लनर्ी, सामदुालर्यक िगार्यतका सबै लकलसमका ििन 

लनमाजणका िालग ििन लनमाजण आचारसंलहतािाई पणूज पािना गरी गराई िकूतप प्रलतरोधी ििन 

लनमाजण गने गराउने नीलत कडाईका साथ पािना गने गराइन ेछ । 



 

४. तालिमप्राप्त कालिगढहरुबाट मात्र घर लनमाजण गनज गराउन कालिगढ तालिम सञ्चािन गने नीलत 

अिितबन गरीनेछ। 

५. घर लनमाजण गदाज अलनर्यलन्त्रत रुपि ेपहाड खाने प्रिलृििाई लनरुत्सालहत गरीनछे । 

६. घर लनमाजण गदाज अलनिार्यज रुपमा नक्सापास गनुजपने छ।र्लमनको बनौट अनुसार न ै घर लनमाजण 

गनेिाई घरनक्सा पास गदाज १५% दस्तुर छुट लदने नीलत अिितबन गरीनेछ। 

७. रार्मागजको दार्याुँबार्याुँ घडेरी खाने कार्यजिाई ििन लनमाजण मापदण्डसुँग आबि गने नीलत 

अिितबन गरीनेछ ।  

८. ििन लनर्यलमत एिम ्अलििेखीकरण सतबलन्ध कार्यजलिलध बनाएर आिश्र्यक रार्श्वको प्रलक्रर्या 

अगालड बनाइनछे । 

९. नगरपालिकामा बलनन ेििनहरूमा िलूमगत पालकज ङ बनाएमा रार्श्वमा छुट लदइनछे । 

१०. र्योर्ना तथा ििन लनमाजण मापदण्ड २०७८ पररमालर्जत गद ैकार्याजन्िर्यनमा ल्र्याइनेछ। 

११. ि-ूउपर्योग नीलतिाई प्राथलमकतामा ल्र्याई र्लमनको आफ्नो उपर्योग र सतिाव्र्यता अध्र्यर्यन गरी 

बगीकरण गद ैिलगनेछ। 

१२. नगरपालिका क्षेत्रमा प्िलटङ्ग गनज आिश्र्यक कार्यजलिलध बनाई अनमुलत लदद ैिलगनछे। 

१३. सडक क्षेत्रालधकारको र्यलकन गनज सतबलन्धत लनकार्यहरू संग समन्िर्य गरी रेखाङ्कन गद ैिगत 

कट्टाको प्रकृर्या अगालड बढाइनछे । 

१४. ििन लनमाजणको लनलमि सडकहरूको Row र Setback नगर सडक गरुुर्योर्नामा लनधाजररत 

मापदण्मा रही गरीनेछ । 

१५. नगरपालिका लित्रका क्षेत्रहरूमा प्िलटङ्ग गनज आिश्र्यक कार्यजलिलध बनाई स्िीकृत लदइनेछ। 

१६. िातािरण संरक्षणका लनलमि नक्सा पास गदाज ििनको सेलप्टक टेंक र Soakpit बनाउने नीलत 

अिितबन गरीनेछ ।  

१७. लिकास लनमाजण मापदण्ड तर्ुजमा “रालरिर्य ििन संलहता २०६०” अनुरुप अिितबन गरीनेछ । 

 

१०.सहकारी, गरीबी न्त्र्यूनीकरण तथा उद्यमशीलताको फिकास 

"सहकारी: फदगो फिकासको आधार" 

१. एक िडा एक लिषर्यगत सहकारी संस्थाको नीलत लिइनेछ । 

२. सहकारी ऐन २०७४ लनर्यमाििी २०७५ र सरू्योदर्य नगरपालिकाको ऐन २०७५ अनुसार 

सहकारी संस्थाहरुिाई अनगुमन, लनरीक्षण लनर्यमन गन ेनीलत लिइनछे । 

३. सरू्योदर्य नगरपालिका लित्र रहकेो सहकारीहरुको प्रििजन, व्र्यिस्थापन र क्षमता अलिबलृि 

प्रोत्साहन गरीनछे । । 

४. सहकारी संस्थाहरुबाट उत्पालदत िस्तुहरुको बर्ारीकरण गनज सहर्ीकरण गरीनछे ।  

५. अन्तर सहकारी संस्थाहरुको लबच समन्िर्य तथा सहकार्यजको िातािरण लसर्जना गरीनेछ । 



 

६. उद्यम गनज चाहने सहकारी संस्थाहरुिाई प्रोत्साहन र प्रििजन गरीनछे ।  

७. सहकारी संस्थाहरुिाई एलककृत सहकारी व्र्यिस्थापन सचूना प्रणािी (COPOMIS) मा 

आबि गरीनछे। 

८. सहकारी संस्थाहरुिाई स्िरोर्गार कार्यजक्रम अन्तगजत सञ्चािन गने गरी कृलष, पिपुलंछपािन, 

घरेि ुतथा कुलटर उद्योग, कािीगढ र लसप अलििलृिका कार्यजक्रम, कृलष उपर् संकिन, हाट 

बर्ार व्र्यिस्थापन सञ्चािन गनज गराउन प्राथलमकता लदने नीलत अिितबन गरीन ेछ। 

९. सहकारी मार्ज त न ैपूुँर्ी संकिन गरी िघलुिि मार्ज तको आलथजक लनिजरता कम गन ेप्रिािकारी 

कार्यजक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

 

११. गरीिी फनिारणका लाफग लघ ' उद्यम फिकास कार्यविम,उद्यमशीलता 

फिकास, तथा उद्यम फिकास कोि सम्बफन्त्ध नीफत 

“स्थानीर्य उत्पादन प्रर्योग र उपभोग गरौं, फदगो उद्यम सञ्चालन गरी आत्मफनभवर बनौं” 

१.  गररिी लनिारणको िालग िघ ु उद्यमिीिता लिकास र लसप लिकास कार्यजक्रमहरु साझेदारी 

सहकार्यज र समन्िर्यमा सञ्चािन गरीनछे । 

२. लिलिन्न लसप लिकास तालिम लिएका रोर्गारमिूक कार्यजक्रममा सहिागी िएका बैदलेिक 

रोर्गारबाट र्लकज एर उद्यम सञ्चािन गनज चाहने साथै बेरोर्गार बसेको र्यिूाहरुिाई एकि िा 

सामलूहक उद्यमी कार्यजक्रम सञ्चािन गरीनछे ।  

३. लदगो िघ ुउद्यम सञ्चािन, प्रोत्साहन र प्रबिजन गनज उद्यम लिकास कोष लनमाजण गरी पररचािन 

गरीनेछ ।  

४. गत लिगत िषजहरुमा संचालित गररिी लनिारणको िालग उद्यम लिकास कार्यजक्रमहरुिाई 

पनुतार्जगी तालिम तथा रोर्गारसुँग र्ोड्ने नीलत लिइनेछ । 

५. गरीिी लनिारण सतबलन्ध स्थानीर्य नीलत तथा पलहचानको मापदण्ड तर्यार गरी लदगो लिकास 

िक्ष्र्यका पाुँच स्तति र सत्र िक्ष्र्यहरु प्राप्त गनज सक्न ेकार्यजक्रमहरु सञ्चािन गरीनेछ । 

६. नगर क्षेत्रलित्र सञ्चािनमा रहकेा िघ,ु घरेि ु तथा साना उद्यमीहरुिाई उपर्युजि प्रलिलध 

हस्तान्तरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्िमा बलृि गनुजका साथै प्रलिलधमैत्री बनाइनेछ । 

७. र्यिुा उद्यमिीिता लिकास तथा औद्योलगक र्निलि सीप लिकासका लिलिन्न तालिम तथा 

कार्यजक्रमहरू सञ्चािन गरीनछे । 

८. नगर क्षेत्रमा रहकेा लिलिन्न समहूहरुिाई सहकाररताको माध्र्यमबाट िहरी गरीबी न्र्यनूीकरण एिं 

सामालर्क पूुँर्ी लनमाजणमा र्ोड लदइने नीलत लिइनेछ।  

९. परतपरागतरूपमा सञ्चािनमा रहकेा िघ,ु घरेि ुउद्यमी, व्र्यलि र समहूहरूको संरक्षण प्रबिजन 

गरीनेछ । 



 

१२.उद्योग,िाफणज्र्य तथा बजार व्र्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीफत 

“उद्योगको फिकास, स्िच्छ व्र्यापार: उफचत मूल्र्य, गणुस्तरीर्य िस्तु उपभोिाको 

अफधकार” र “उपभोिा फहत संरक्षणमा फदउिँ ध्र्यान, सुरफक्षत गरौं सम्पत्ती र जीउ ज्र्यान” 

नगर क्षते्र लित्र सञ्चािनमा रहकेा सबै उद्योग तथा व्र्यिसार्यहरुिाई नगरमा सलूचकृत गरीनेछ । 

१. व्र्यिसार्य र्न्र्य सिुासन र संरक्षण गनज नगर लित्रको उद्योग तथा व्र्यिसालर्यक संघ, संस्था सुँग 

सहर्योग र सहकार्यज गने नीलत अिितबन गरीनछे । 

२. रोर्गार र्न्र्य उद्योगहरु स्थापना गने स्थानसतम आधारितू पिूाजधार लनमाजण गनज सहर्ीकरण 

गरीनेछ । 

३. सहकारी संस्थाहरु,समहूहरु मार्ज त लचर्या तथा अन्र्य कृलष प्रसोधन उद्योगहरु लनमाजण गनज बैङ्क 

तथा लििीर्य संस्थाहरुसुँग िगानीमतै्री िातािरण लनमाजण गरीनछे । 

४. सरोकारिािाहरुसुँग सहकार्यज गरी बर्ारहरु उद्योग धन्दािाई अनगुमन गरीनछे । 

५. सहकारी उद्योगबाट उत्पालदत बस्त ुतथा सेिाको बर्ार प्रबिजन गनज पहि गरीनेछ । 

६. स्थानीर्य स्तरमा पाइने स्रोत साधन र कच्चा पदाथजमा आधाररत िघ ु घरेि ु तथा साना 

उद्योगहरुको स्थापना कार्यजक्रमिाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

७. आर्यात प्रलतस्थापना र लनर्याजत प्रििजन हुन ेउद्योग, व्र्यिसार्यिाई प्रोत्साहन र प्रििजन गरीनेछ । 

८. “लचनौ ुँ आफ्नो माटो, बनाऔ ंआफ्नो दिे” संघीर्य सरकारको अलिर्यान अनुरुप निप्रितजनकारी 

र्यिुा तथा बैदिेीक रोर्गारीबाट र्लकज एका अनुििी तथा सीपर्यिु उद्यमिीि र्यिुाहरुिाई 

उद्यम ब्र्यिसार्य सरुिात गनज अनुकूि िातािरणको लसर्जना गरीनछे । 

९. स्थानीर्य क्षते्रमा उपिोिािे प्राप्त गने बस्तु तथा सेिाको गणुस्तर र बर्ार मलू्र्यको लनर्यलमत 

अनुगमन गरीनेछ।  

१०. उपिोिा लहत संरक्षणको िालग सरोकारिािाहरुसुँग समन्िर्य गरी उपिोिा र्ागरण र सचेतना 

सतबलन्ध कार्यजक्रमहरु   सञ्चािन गरीनेछ। 

 

१३.खानी तथा खफनज पदाथव 

१. सरू्योदर्य नगरपालिका लित्र रहकेो खानी तथा खलनर् पदाथजको संरक्षण गरीनेछ । 

२. र्थािािी रुपमा ढुंगा, लगटी, बाििुा, माटो र्स्तो खलनर्र्न्र्य िस्तकुो उत्खनन् गने कार्यजिाई 

लनरुत्सालहत गने र दलण्डत गरीनेछ । 

 

१४. साफहत्र्य कला र सङ्गीत 

१. सालहत्र्य किा र सङ्गीतको लिकासमा र्योगदान परु्याजउन नगर सालहत्र्य किा तथा सङ्गीत 

प्रलतष्ठान मार्ज त लिलिन्न कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गरीने छ । 



 

२. नगर क्षेत्रलित्रका सालहत्र्य, किा र सङ्गीत क्षेत्रमा िामो समर्यसतम कार्यज गरीरहकेा 

प्रलतिाहरुको िालषजक मलू्र्याङ्कन गरी परुस्कृत गन ेनीलत लिइने छ । 

३. सालहत्र्य किा र सङ्गीतसुँग सतबलन्धत लिषर्यका सामग्रीहरु तथा परुाना िेषिषूा, सामग्री, 

प्रलिलध आलदको खोर् अनुसन्धन गरी संरक्षण गने र उपर्यिु कुरा हस्तान्तरण गने  गरी 

सङ्ग्राहािर्य स्थापना गने नीलत लिइने छ । 

४. नगर क्षते्रलित्रको सालहत्र्य किा र सङ्गीतको इलतहासको खोर्ी गरी स्माररका प्रकािन गरीनेछ। 

५. सालहत्र्य किा र सङ्गीतसुँग सतबलन्धत परुातालत्िक, ऐलतहालसक लचर् ,िस्त,ु स्थिहरुको 

सरक्षण र सतिधजन गने नीलत लिइने छ । 

६. नगर क्षते्रलित्रका लिलिन्न सालहत्र्य, किा सङ्गीत क्षेत्र सुँग सतबलन्धत, सङ्घ संस्थासुँग सहकार्यज 

गरी सालहत्र्य, किा सङ्गीत क्षेत्र सुँग सतबलन्धत र्यिुा प्रलतिाहरुसुँग समेत सहकार्यज गरी लिलिन्न 

रचनात्मक कार्यज गरीन ेछ । 

७. लिद्यािर्यमा सालहत्र्य किा तथा सङ्गीत लिधाका सतपकज  लिक्षक तोकी लिद्यािर्य स्तरमा 

लिलिध कार्यजक्रम सञ्चािन गरीन ेछ । 

८. नगर लित्रका साुँस्कृलतक महत्िका लिषर्यिस्तुको संरक्षण र सतबधजन गनज सास्कृलतक महत्िका 

लिषर्य क्षेत्रमा कार्यज गन ेव्र्यलिहरु तथा सङ्घ संस्थासुँग सहकार्यज गन ेनीलत लिइने छ ।  

९. नगर क्षेत्र लित्र बोलिन ेिाषाहरुको संरक्षण, सङ्किन गनजका िालग बहुिालषक कलिता, गीत, 

कथा, नाटक िगार्यतका लिलिध लिधाहरु सग सतबलन्धत बहिुालषक लक्रर्याकिाप सञ्चािन 

गने नीलत लिइन ेछ । 

१०. िाषािास्त्री महानन्द सापकोटा, स्िामी सोमशे्वरानन्द िगार्यतका व्र्यलित्िहरुको अध्र्यर्यन 

अनुसन्धान गने र प्राप्त उपिलब्धिाई संरक्षण र हस्तान्तरण गन ेनीलत लिइने छ । 

११. नगर सालहत्र्य, किा, सङ्गीत प्रलतष्ठानि े नपेाि प्रज्ञा प्रलतष्ठान, गीलत क्षेत्र, नाट्र्य रङ्गमञ्च 

क्षेत्रका लिलिध सङ्घसंस्थासुँग सहकार्यज गरी अगालड बढ्ने नीलत लिइन ेछ । 

१२. हस्तकिा, लचत्रकिा, मलूतजकिा, धातुकिा िगार्यतका किासुँग सतबलन्धत लक्रर्याकिापसुँग 

सतबलन्धत कार्यजक्रम सञ्चािन गरीने नीलत लिइने छ । 

१३. िाषा, सालहत्र्य, किा, दिजन आलद क्षेत्रमा र्योगदान परु्याजएका व्र्यलित्िहरुको र्योगदानको समते 

सतमान हुन ेगरी िालिक तथा  पाकज  लनमाजण गन ेनीलत लिइने छ । 

१४. नगर सालहत्र्य तथा किा सङ्गगीत प्रलतष्ठानको छुट्ट ैकार्याजिर्य व्र्यिस्थापन /ििन लनमाजण गरी 

पसु्तकािर्य, सङ्ग्राहिर्य आलदको व्र्यिस्था गन ेनीलत लिइने छ । 

१५. परुाना ऐलतहालसक बार्ा, (नौमती बार्ा, लिनार्यो मचुुजङ्गा िगार्यतका प्राचीन बार्ागार्ा) गीत, 

सिाइ, लचठी पत्र, परुातालत्िक साुँस्कृलतक महत्िका सामग्रीहरुको खोर्ी गरी  संरक्षण गने नीलत 

लिइन ेछ । 



 

१६. नगर क्षते्रलित्रका सङ्गीत तथा नाट्र्य र सालहत्र्य लिधासुँग सतबलन्धत प्रलतिाहरुको खोर् गरी 

प्रलिक्षण लदइने तथा प्रलिक्षक प्रलिक्षण उत्पादन समेत गन ेनीलत लिइन ेछ । 

 

१५ .लैङ्फगक समानता तथा समािेशीकरण सम्बफन्त्ध नीफत 

समतामूलक समाजको आधार: लैङ्गीक समानता तथा समािेशी फिकासको प्रर्यास" 

१) सामालर्क, आलथजक तथा साुँस्कृलतक क्षते्रमा पलछ परेका मलहिा, बािबालिका, दलित, 

आलदिासी र्नर्ालत, र्रक क्षमता िएका नागरीक तथा उमरेका आधारमा लनलस्क्रर्य 

अिस्थातर्ज  उन्मखु ज्रे्यष्ठ नागरीकहरुिाई सकारात्मक लििेदका आधारमा लिकासमा सबैिाई 

सहिागी हुने अिसर प्रदान गरी समग्र लिकास प्रलक्रर्यामा सबै िगज, तह, क्षेत्र, समदुार्यको 

र्योगदानिाई साझा प्रर्यासमा समालहत गन ेनीलत अिितबन गरीनछे। 

 

 

मफहलासशिीकरण  

१. नेपािको संलिधानिे मलहिाहरुको लनलमि प्रत्र्याितू गरेका सबै अलधकारहरुिाई कार्याजन्िर्यन 

गद ैिलगनेछ ।   

२. मलहिाहरुको आलथजक, सामालर्क, साुँस्कृलतक पररितजनका िालग क्रमि: र्योर्ना तथा 

कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गने नीलत अिितबन गरीनछे।  

३. मलहिाहरुिाई स्िरोर्गार र आत्मसतमालनत बनाउनका िालग मलहिाहरुको नाममा दताज हुन 

आउने उद्योग व्र्यिसार्यमा ३५ (पै ुँतीस) प्रलतित िलु्क छुट लदने नीलत अिितबन गरीनेछ ।  

४. मलहिा लहसंा तथा घरेि ु लहसंामा परेका मलहिाहरुको सहर्योगको लनलमिमनो-सामालर्क 

लिमिजकताज तथा सीप लिकास सलहतको पनुजिःस्थापना केन्रको लनमाजण कार्यज साथै आप्रिासी 

आपतकािीन कोष सलहत संस्था दताज र लिलिन्न लक्रर्याकिाप सतपन्न गरी सञ्चािनमा  

ल्र्याइनेछ ।  

५. मलहिाहरुिाई व्र्यािसालर्यक बनाउन उद्यमिीिता तालिम सञ्चािन गन े गराउने नीलत 

अिितबन गरीनेछ।  

६. मानि अलधकार, मलहिा अलधकार, मानि बचेलिखन लिरुिका कार्यजक्रमहरु सरोकारिािा 

संघ\संस्थाहरुसंग समन्िर्य गरी सञ्चािन गरीनछे।  

७. मलहिाहरुमा हुन े िा हुनसक्न े स्िास््र्य समस्र्याको र्लटिताका आधारमा क्रमििः स्िास््र्य 

लिलिर सञ्चािन गरीनेछ।  

८. नगर क्षते्र लित्रका सतपणूज मलहिाहरुको पहुुँच पगु्ने गरी सरुलक्षत माततृ्ि गिजपतन सेिा प्रिाह गन े

नीलत लिइनछे। 



 

९. नगर क्षेत्र क्षेत्रलित्र रहकेा अलत लिपन्न एकि मलहिाहरुका िालग स्िास््र्य लिमा गने नीलत लिइने 

छ । 

१०. नगर क्षेत्र लित्रका मलहिाहरु मध्रे्यबाट सबै मलहिा िन्दा रे्ष्ठ मलहिा छानी सरू्योदर्य नगर आमा 

घोषणा गने नीलत लिइन ेछ। 

११. सरू्योदर्य नगरलित्र गठन हनुे उपिोिा सलमलत, सहकारी संस्था तथा अन्र्य कुन ै पलन संघ-

संगठनमा मलहिाहरुको सहिालगता सं्र्या ४०% हुन ुपन ेनीलतिाई लनरन्तरता लदइनछे। 

१२. सीप लिकास तालिम लिएका एकि मलहिाहरुिाई सामलूहक व्र्यिसार्य सञ्चािन गनज अनुदान 

लदने नीलत लिइन ेछ । 

१३. सरू्योदर्य नगरपालिकाका सामदुालर्यक लिद्यािर्यमा अध्र्यर्यनरत छात्रा र र्रक क्षमता िएका 

छात्रा तथा मलहिाहरुिाई लनिःिलु्क सेलनटरी प्र्याड उपिब्ध गराउने नीलत लिइनछे । 

१४. व्र्यािसालर्यक तररकाबाट उद्योग तथा कृलष व्र्यिसार्य गनज इच्छुक मलहिाहरुिाई ऋण अनुदान 

लदइने नीलत लिइन ेछ। 

 

बालबाफलका 

"बालबाफलका ितवमानका आधार, फिकासका सािेदार, भफिष्र्यका कणवधार" 

१. बािबालिकािाई िलिरर्यको कणजधारको रुपमा मात्र होइन ितजमानमा लिकासको साझेदारको 

रुपमा व्र्यिहार गरीनछे । बािबालिकाहरुसुँग सतबलन्धत लिषर्यको नीलत कार्यजक्रम बनाउुँदा 

बािबालिकाहरुको संस्थागत सहिालगता गने गराउने नीलतिाई लनरन्तरता लदईनछे । 

२. बािबालिकाको चौतर्ी लिकासका िालग उनीहरुकै सहिालगता तथा अगिुाइमा लिलिन्न 

लक्रर्याकिापहरु सञ्चािन गन ेगराउने नीलत रहनेछ।  

३. लि.स.२०८० सािसतममा नगरपालिकािाई बािमतै्री नगर घोषणा गने िक्ष्र्यिाई परूा गनज 

लबलिन्न कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गरीनेछ।  

४. बाि लिकासका ४ िटा अलधकार (बाच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, लिकास गन,े सहिालगता 

हुने) सलुनलश्चतताका िालग क्रमागत लहसाििे िडागत रुपमा बािमतै्री िडा घोषणा गने नीलत 

लिइनछे । 

५. सरू्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रका बािबालिकाको लस्थलत प्रलतिेदन, बािबालिकाको िस्तगुत 

लििरण, बाि कोष सञ्चािन कार्यजलिलध बािबालिकाको आिलधक िगानी र्योर्ना, बाि 

संरक्षण नीलत तथा कार्यजर्योर्ना बािबालिकासुँग सतबलन्धत सरोकारिािा लनकार्य, दातलृनकार्य 

र लिकासका साझेदार संस्थासुँगको समन्िर्यमा गन ेनीलत अिितिन गरीनेछ । 

६. बािबालिकामा पनज सक्ने मनो-सामालर्क असर प्रिाििाई कम गनज सामदुालर्यक लिद्यािर्यका 

बािमैत्री कक्षा लिक्षक र बािलिकास केन्रको सहर्योगी लिलक्षकािाई सामालर्क मनोलचलकत्सा 

सतबलन्ध प्रलिक्षण तालिम सञ्चािन गने नीलत लिइनछे ।  



 

७. बािअलधकारको सलुनलश्चतता सलहत लिकास र्योर्ना तर्ुजमा दलेख अनुगमनका चरण सतमन ै

बािबालिकाहरुको सहिालगताका िालग हरेक िडामा बािक्िबको गठन गरीनछे । 

८. अदृश्र्य रुपमा कानून लिपररत हुन सक्ने िािलििाह िाई हनु नलदन सचतेनामिुक कार्यजक्रम 

सञ्चािन गरीनछे ।  

 

ज्रे्यष्ठ नागरीक 

१. ज्रे्यष्ठ नागरीकहरुसुँग िएको ज्ञान तथा अनुिि पसु्ता हस्तान्तरण कार्यजक्रम गरीनेछ ।  

२. क्रमागत रुपमा प्रत्रे्यक िडामा ज्र्येष्ठ नागरीक लमिन केन्र लनमाजण गरीन ेनीलत अिितिन गरीनेछ । 

३. ज्र्येष्ठ नागरीक सतमान तथा दिे दिजन कार्यजक्रम सञ्चािनिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

४. ज्र्येष्ठ नागरीक पररचर्य-पत्र सहर् रुपमा उपिव्ध गराउने प्रिन्धिाई लनरन्तरता लदइनछे ।  

५. आफ्नो घरका ज्रे्यष्ठ नागरीकहरुिाई उत्कृष्ट हरेचाह गन े पररिारका सदस्र्यिाई छनौट गरी 

बालषजक रुपमा सतमालनत गन े र लनर्ी सािजर्लनक साझेदारीमा एक छुट्ट ै कोष खडा गरी ज्रे्यष्ठ 

नागरीकको लहतमा प्रर्योग गने नीलत अिितबन गरीनेछ । 

६. ज्र्येष्ठ नागरीक ६०बषज िन्दा मालथकाहरुिाई आम िेिा गराई िडा र नगरस्तरीर्य नागरीक 

संर्ाि स्थापना गने नीलत लिइनछे। 

७. ७० िषज िन्दा मालथका र्ेष्ठ नागरीकहरुिाई स्िास््र्य बीमाको लनलतत सहर्ीकरण गने कार्यज गरीनेछ। 

 

दफलतिगव 

१. र्ातीर्य िेदिाि तथा छुिाछुत कसरु सर्ार्य ऐन, २०६८ को प्रिािकारी कार्याजन्िर्यनमा र्ोड 

लदइनेछ । 

२. दलित समदुार्यका परतपरागत पिेा, किा र सीप संरक्षण सतििजन गद ै लतनको क्रमि: 

आधलुनकीकरण र व्र्यिसालर्यकरण गने नीलत अिितबन गरीनेछ । 

३. दलित िगजको लदन-दलैनकी सहर् बनाउने, सचेतना तथा सीप लिकास र्स्ता कार्यजक्रम सञ्चािन 

गने गराउने नीलत रहनछे । 

४. नगर क्षेत्रमा रहनु िएका दलित समदुार्यको त्र्याङ्क अध्र्यािलधक गरी नगर दलित प्रोर्ार्यि 

तर्यार गने नीलत लिइनछे । 

५. नगरपालिका क्षते्र लित्र रहकेा सामदुालर्यक लिद्यािर्यहरुमा अध्र्यर्यन गने सबै दलित 

लिद्याथीहरुिाई लिद्यािर्यमा कुनै प्रकारको िलू्क निाग्ने तथा निगाउने नीलत कडाईका साथ 

िाग ुगरीनेछ । 

६. दलित समदुार्यिाई पेिागत उद्यमिीिता तालिम लदन ेव्र्यिस्था गने नीलत लिइन ेछ । 

७. १४ िटै िडाबाट SEE परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्र्याउने दलित समदुार्यका बािबालिकािाई 

प्रोत्साहन गन ेनीलत लिइनछे । 



 

८. नौमलत बार्ा बर्ाउने गरी नगरपालिकािे नै एउटा नौमलत बार्ागार्ा र पोिाक सलहतको दस्ता 

तर्यार गने नीलत लिइनछे। 

 

आफदिासी जनजाफत 

१. आलदिासी र्नर्ालतहरुको संलिधान प्रदि अलधकारिाई सलुनलश्चत गद ैआलथजक, सामालर्क एिं 

सांस्कृलतक लिकासका साथै िाषा लिलप, संस्कृलत, परतपरा र पू् र्यौिी सीपको संरक्षण, प्रििजन 

गने नीलत रहनछे । 

२. आलदिासी र्नर्ालत समदुार्यका नागरीकिाई सरकारी सेिामा प्रोत्सालहत गनजका िालग 

िोकसेिा आर्योग पिूज तर्यारी कक्षा सञ्चािन गरीनेछ। 

३. आलदिासी र्नर्ालत महासंघको ५ िषे रणनैलतक कार्यज-र्योर्नािाई अध्र्यािलधक गद ैत्र्यसको 

कार्याजन्िर्यनमा सहर्योग गने नीलत अिितिन गरीनेछ । 

 

लोपोन्त्मूख जाती 

१. िोपोन्मखु र्ालतमा सलूचकृत रहकेो िपे्चा र्ालतहरुको आलथजक, सामालर्क, सांस्कृलतक र 

धालमजक स्थि संरक्षण तथा प्रििजन गद ैिेप्चा लििेर् लनमाजणको अध्र्यर्यन गरीनछे । 

२. िेप्चा र्ालतको नामिन पिज (नर्याुँ िषज) का लदन नगरिरर सािजर्लनक लबदा लदई उत्सिको रुपमा 

मनाइने छ । 

३. ऐलतहालसक ज्र्यठूी (लकल्िा) िाई संरक्षण, सतििजन र पनुिःलनमाजण गन ेनीलत लिइनेछ । 

४. िोपोन्मखु िेप्चा र्ालतसुँग सतबलन्धत ऐलतहालसक रे्न्सोङ गतुबािाई धालमजक पर्यजटकीर्य 

केन्रको रुपमा लिकास गद ैिलगनेछ ।  

 

अपांगता भएका व्र्यिीहरु 

१. अपांगता िएका व्र्यलिहरुको चौतर्ी लिकास गनज नगरपालिका र लिकासको साझेदार संस्थाको 

साझेदारीमा अपांगता िएका व्र्यलि िलक्षत कार्यजक्रम सञ्चािन गन ेनीलत रहनछे । 

२. नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहकेा सामदुालर्यक लिद्यािर्यहरुमा अध्र्यर्यन गने सबै अपांगता िएका 

लिद्याथीहरुिाई लिद्यािर्यमा कुनै प्रकारको िलु्क निाग्ने तथा निगाउने नीलत अिितबन गरीनछे । 

३. "ग" श्रेणी सतमको पररचर्यपत्र प्राप्त अपांगता िएका व्र्यलिहरुद्वारा संचालित उद्योग व्र्यिसार्यमा 

नगरपालिकामा लिइन ेकरमा ५० प्रलतित सतम कर छुट लदइने नीलत अबितबन गरीनछे । 

४. रातो, लनिो काडज लिएका अपांगता िएका व्र्यलििाई स्िास््र्य बीमाको व्र्यिस्था गने नीलत 

लदइने छ । 

५. सरू्योदर्य नगरपालिकालित्र रहकेा सतपणूज अपागंता िएका व्र्यलिहरुिाई लनर्यलमत पररचर्य पत्र 

लितरण गन ेकार्यजिाई लनरन्तरता लदइनेछ। 



 

६. अपांगता िएका मलहिाहरुका िालग लनिलु्क सरुलक्षत सेलनटरी प्र्याड उपिब्ध गराउन े नीलत 

लिइन ेछ । 

७. सरू्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रलित्र लनमाजण हुन े िौलतक संरचनाहरु अपांगता िएका व्र्यलिमैत्री 

बनाउने नीलत लिइनेछ । 

८. नगर क्षते्रलित्र गलठत अपाङ्गता स्िािितबन समहूहरुिाई संगलठत गरी सहकारी संस्थाको 

रुपमा पररणत गरीनेछ ।  

 

१६.सामाफजक पररचालन तथा सामाफजक सशिीकरण 

"सामाफजक पररचालनको आधार: सक्षम समुदार्यको फनमावण" 

१. लिगतदलेख सञ्चािन गरीएको सामालर्क पररचािन कार्यजक्रमिाई लनरन्तरता लदने नीलत 

अिितबन गरीनेछ । 

२. सामालर्क पररचािनको माध्र्यमबाट सामालर्क, आलथजक रुपिे पलछ परेका समदुार्यहरुको 

सििीकरण गरी लिकासको मिू प्रिाहमा समालहत गन े नीलत अिितबन गरीनेछ । 

३. सामालर्क पररचािनको माध्र्यमद्वारा टोि लिकास संस्थाहरुिाई आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्न ेसबै 

लिकास लनमाजणका कार्यजहरुमा अगिुाई गनज सक्षम बनाउन ेनीलत रहने छ । 

४. हाि कार्यजरत सामालर्क पररचािकहरुको कार्यज मलू्र्यांकन गरी लनर्हरुको सेिाको लनरन्तरता 

लनधाजरण गरीनछे ।  

५. टोि लिकास संस्थाहरुको सििीकरण तथा सामालर्क पररचािन गद ै अलतररि 

लक्रर्याकिापमा सहिागी गराउन ेनीलत लिइनछे ।  

 

 

१७.श्रम र श्रफमक 

१. गरीबी न्र्यनूीकरणका िालग आन्तररक रोर्गारी लसर्जना एिं रोर्गारीको क्षेत्र लिस्तार गरी 

रोर्गारीको अिसरमा िलृि गनज सरोकारिािा लनकार्य, लनर्ी, सहकारी तथा गरैसरकारी 

क्षेत्रहरुसुँग समन्िर्य र सहकार्यजमा र्ोड लदइनेछ। 

२. नगरपालिका क्षते्रमा रहकेा संगलठत उद्योगधन्दामा कार्यजरत कामदारहरुका िालग प्रचलित 

कानुनिे तोकेको न्र्यनूतम ज्र्यािा दर िाग ूगने/गराउन ेनीलत लिइनेछ। 

३. नगर क्षेत्रमा रहकेा संगलठत र असंगलठत क्षेत्रमा रहकेा िारीररक श्रम गन े मर्दरुहरुिाई 

पररचर्यपत्र प्रदान गनज आिश्र्यक अध्र्यर्यन गरीनेछ। 

४. श्रलमकहरुिाई सामलूहक दघुजटना बीमा कार्यजक्रममा आिि गराउन पहि गरीनेछ। 

५. र्यिुा तथा िैलक्षक बेरोर्गारिाई प्राथलमकतामा राखी स्िरोर्गारमिुक कार्यजमा संिग्न स्थानीर्य 

र्यिुा उद्यमीहरुिाई प्रोत्सालहत गरीनछे। 



 

६. नगरपालिकाका लिलिन्न र्योर्ना तथा कार्यजक्रमहरुमा रोर्गार सेिा केन्रमा सचूीकृत स्थानीर्य 

बेरोर्गार व्र्यलिहरुिाई प्राथलमकतामा राखी पररचािन गन े एिं दक्ष तथा सक्षम र्निलि 

लिकास गनज आिश्र्यक सीपमिूक तालिमको पलहचान गरी सचूीकृत बेरोर्गार व्र्यलिहरुिाई 

तालिम लदने व्र्यिस्था गरीनछे। 

७. लिलिन्न सीप तथा श्रममा आिि सीपर्यिु तथा दक्ष नपेािी नागररक श्रलमकहरुको पलहचान गरी 

सचूीकृत गरीने नीलत लिइनछे र लिलिन्न लिकास लनमाजण तथा अन्र्य र्योर्नाहरुमा प्राथलमकताका 

साथ सहिागी गराउन ेव्र्यिस्था गरीनेछ। 

८. प्रधानमन्त्री रोर्गार कार्यजक्रम अन्तगजतका र्यिुा रोर्गारीका िालग रुपान्तरण पहि आर्योर्ना 

तथा कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्यक आर्योर्ना र्स्ता कार्यजक्रमहरुिाई थप 

प्रिािकारी ढगंबाट सञ्चािन गनज आिश्र्यक लनमाजण सामग्री, और्ार तथा श्रलमक सरुक्षा 

सामाग्रीहरु खररद गनज बरे्टको व्र्यिस्था गरीनेछ। 

 

१८. गैर सरकारी संस्थासम्बफन्त्ध नीफत 

"गैर सरकारी संस्था : फिकासका सािेदार" 

१. गैर सरकारी संस्था लनर्यमन सतबलन्ध ऐन लनर्यम लनमाजण गन ेनीलत रहनछे । 

२. गैरसरकारी संस्थािे नगरपालिकाको नीलत कार्यजक्रममा सहर्योग परु् र्याउने खािका कार्यजक्रम मात्र 

सञ्चािन गनज स्िीकृलत लदने नीलत अिितबन गरीनेछ । 

३. गैर सरकारी संस्थािाई लिकासका साझेदारको रुपमा व्र्यिहार गने नीलत अिितबन गरीनेछ । 

 

१९. िन,िातािरण तथा फिपद् व्र्यिस्थापन नीफत 

“फदगो फिकासको आधार,भािी सन्त्ततीको अफधकार” 

१. सरू्योदर्य नगरपालिकाको िन क्षते्रिाई बलृि गररद ैिलगनछे । 

२. रालरिर्य रार्मागजको क्षेत्रालधकारलित्र लग्रन बेल्ट घोषण गरी बकृ्षरोपण कार्यजक्रम सन्चािन 

गरीनेछ। 

३. र्ििार्य ु पररितजनिाई न्र्यनूीकरण गनज एक िडा एक पोखरीको कार्यजक्रम सञ्चािन गन े

नीलतिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

४. नगरपालिकाबाट सञ्चािन गरीने पिूाजधार लनमाजणका कार्यजहरुिाई िातािरण संरक्षणसंग 

आबि गरीन ेनीलत अबितबन गरीनेछ । 

५. टोि लिकास संस्थाहरुबीच िातािरण मतै्री टोिको अिधारणा अनुसार प्रलतरपधी गराई 

परुस्कृत गने नीलत अबितबन गरीनछे । 

६. नगरपालिकाको सतपणूज िौगोलिक क्षते्रहरु आिािीर्य,औद्योलगक क्षेत्र,कृलष क्षते्र, 

लसमसार,नदीनािा,िनक्षेत्र आलद स्पष्ट रुपमा खलु्ने गरी नक्साङकन गने नीलत लिइनेछ । 



 

७. िनिाई िातािरण संरक्षण संगसंग ैआर्यआर्जनसंग र्ोडेर नगरिासीहरुको आर्यमा बलृि गरीन े

कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ। 

८. नदी खोल्सा लकनारको दिैु तर्ज को पच्चीस मीटर िलूममा रुख तथा बोट लिरुिा कटानिाई 

पणूजरुपमा प्रलतबन्ध िगाउन ेनीलतिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

९. खोिा नदीमा लिद्यतुीर्य करेन्ट र लिषादी प्रर्योग गरी माछा मान ेकामिाई लनरुत्सालहत गरी अटेर 

गनेिाई दण्ड र्रीिाना गन ेनीलतिाइ लनरन्तरता लदइनछे । 

१०. नगरिासीिे आफ्नो नतबरी आिादीको रुख कटान गनुजपरेमा ३३ इन्च िन्दा कम गोिाइ िएको 

कुनै पलन रुख कटान गनज पाउन े छैन। सरपट कटानीिाई कडाइकासाथ लनषेध गरीनेछ । िडा 

सलमलतको उपलस्थलतमा सर्जलमन लसर्ाररसको आधारमा नगरपालिकाको स्िीकृलत लिना छपान 

कटान गनज पाईने छैन । 

११. एक रुख कटानी गरेबापत कटानी गने गराउनिेे दईु िटा लिरुिा रोपण गरी हुकाजउनु पने नीलतिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ । 

१२. ि–ूक्षर्य लनर्यन्त्रण तथा नदी कटान रोकथाम र न्र्यनूीकरका िालग चरेु क्षेत्रहरुसंग समन्िर्य गरी 

कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गने नीलत अिितबन गरीनछे । 

१३. र्यस नगर क्षेत्रमा रहकेो रै्लिक लिलिधताको संरक्षण,प्रबधजन र लिकास गनज प्रकृलत संरक्षण 

कोषको सहर्योग र सहकार्यजमा रै्लिक लिलिधता अनुसन्धान केन्र स्थापना तथा 

सञ्चािनकािालग पहि गने नीलतिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

१४. िन क्षेत्रलित्र रहकेा लचर्िस्तु,लिरुिा,र्निारसंग सतबलन्धत िएर अध्र्यर्यन अनुसन्धान गनज 

चाहानिे े पेि गरेको प्रस्तािनािाई प्रकृलत संरक्षण कोषको लसर्ाररसमा मात्र अनुमलत प्रदान 

गरीनेछ। कुन ै पलन लिदिेी नागरीकिाई कुन ै पलन कार्यजकािालग िन क्षते्रमा प्रिेि लनषेध गन े

नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

१५. नगर क्षेत्रलित्र क्षते्र लिस्तारकािालग आिश्र्यक पन े लिरुिा उत्पादन गनज नगर क्षेत्रलित्र ै नसजरी 

स्थापना गन ेनीलतिाई लनरन्तरता  लदइनेछ। 

१६. सडक छेउका उपर्यूजि स्थिहरुमा स-साना उद्यान(बगचैा) लनमाजण गन ेगराउन ेनीलत लिइनेछ । 

१७. िातािरण संरक्षणमा टोि लिकास संस्था, नागरीक तथा लनर्ी क्षेत्र र ग.ैस.स.को समते 

सहिालगतामा कार्यजक्रम सञ्चािन गने नीलत अिितबन गरीनेछ ।  

१८. िातािरणीर्य प्रदषुण लनर्यन्त्रण तथा मापनका कार्यजक्रमहरु प्रिािकारीरुपमा सञ्चािन गनुजका 

साथै िार्य ुप्रदषुणको स्तर रालरिर्य मापदण्ड अनुरुप िए निएको मापन गने नीलत लिइनछे । 

१९. एक नगर एक उद्यान कार्यजक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

२०. िातािरण संरक्षणकािालग र्डीबुटी र्ातका लिरुिा व्र्यिसालर्यक र्ातका रुखका लिरुिा 

उत्पादन गनजका लनलतत सामदुालर्यक िनसंग सहकार्यज गरी नसजरी स्थापना गने कार्यजक्रमिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ। 



 

२१. नगर क्षेत्रलित्र र्ििार्य ु पररितजनबाट हनुे प्रिाििाई न्र्यनूीकरण गनज सरोकारिािाहरुको 

समन्िर्यमा कार्यजक्रम सञ्चािन गद ैिलगनछे । र्यस क्षेत्रको कार्यजका िालग लिकासका साझेदार 

संस्थाहरुको र दात ृलनकार्यहरुको सहर्योग र्टुाउन ेनीलतगत रुपमा आिश्र्यक पहि गरीनछे । 

२२. सरू्योदर्य नगरपालिकाको थतुके िगार्यतका उिरपिूी क्षेत्रमा रहकेो खिुा पि ु चरन क्षेत्रहरुका 

कारण िनरं्गि, हररर्यािी नालसद ै गएकोि े िनरं्गि र्ोगाउन र बकृ्षरोपण गरीएको ठाउको 

उलचत संरक्षण गनज उि क्षेत्रहरुमा खिुा चररचरनिाई समदुार्यको सहिालगतामा व्र्यिलस्थत 

गरीनेछ । 

२३. सरू्योदर्य नगरपालिकाको क्षेत्र अन्तगजत पन ेसामदुालर्यक लनर्ी िनको क्षेत्रमा क्रमि: िनिालटका 

लनमाजण गने नीलत लिइनछे ।(कन्र्याम र श्रीअन्त ुिगार्यतका स्थानहरु) 

२४. िन पैदािर व्र्यिसार्यी संघ एिं सरोकारिािाहरुसंग सहकार्यज गरी बकृ्षरोपण तथा िन संरक्षण, 

िन लिकास सतबलन्ध अलिर्यान साथै िन व्र्यिस्थापन सतबलन्ध कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गरीनछे । 

२५. सामदुालर्यक िनको व्र्यिस्थापन र लिकास गनज नगरको छुट्ट ै नीलत अनुरुप सामदुालर्यक िन र 

उपिोिा सलमलत सञ्चािन कार्यजलिलध तर्यार गरीनछे । 

२६. नगर क्षेत्रलित्र रहकेो र्ोलखम क्षते्रको पलहचान र नक्साङकन गरी सोही बमोलर्म कार्यजक्रम तर्यार 

गरी लिपदक्ो कार्यजिाई प्रिािकारीरुपमा अगालड बढाइनछे । 

२७. प्राकृलतक िा मानिीर्य कुनै पलन कारणबाट हुन सक्ने सतिाव्र्य लिपदबाट बच्न र बचाउन 

सचेतनामिूक कार्यजक्रमहरु सञ्चािन,CRRT (Communuty Rapid Rescue 

Team)टोि िस्ती स्तरमा लनमाजण गरी पररचािन गरीनछे । 

२८. सतिाव्र्य लिपदबाट हुने क्षलत कम गनज आिश्र्यक पन े न्र्यनूतम र्यन्त्र उपकरण,साधन तथा 

और्ारहरुको उलचत व्र्यिस्थापन गने नीलतिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

२९. लिपद ्उिारमा सबैिन्दा पलहिा पगु्ने सरूक्षा लनकार्यहरुमा उिारमा िालग आिश्र्यक सामग्रीर्यिु 

बनाउने नीलत अिितबन गरीनछे । 

३०. नगरपालिकाको संगठन संरचना बमोलर्मको लिपद ् व्र्यिस्थापन िाखािाई लक्रर्यािीि बनाई 

लिपदसं्ग सतबलन्धत कार्यजिाई र्यसै िाखा मार्ज त सञ्चािन गन ेव्र्यिस्था लमिाइनेछ । 

३१. लिपद ् व्र्यिस्थापनिाई 3C को लसिान्त (समन्िर्य, सहर्योग तथा लनर्यन्त्रण) का आधारमा 

सञ्चािन गरीनछे । 

३२. लिपद ् व्र्यिस्थापनकािालग नगरपालिकामा संस्थागत संर्यन्त्र र संस्थागत क्षमता लिकास गरी 

लिपद ्र्ोलखम न्र्यनूीकरण तथा व्र्यिस्थापन गने नीलत लिइनछे । 

 

३३. भूफम व्र्यिस्थापन सम्बफन्त्ध नीफत 

१. नगरपालिका लित्रको र्ग्गाप्रिासन सतबलन्ध कार्यजका आिश्र्यक पिूजधार तर्यार गरी मािपोत 

कार्याजिर्य र नापी कार्याजिर्य स्थापनाका िालग आिश्र्यक पहि गरीनेछ । 



 

२. ि-ूसेिा सञ्चािन कार्यजिाई प्रिािकारी बनाइनेछ । 

३. सकुुतबासी तथा अव्र्यिलस्थत बसोबास सतबलन्ध समस्र्या समाधानका िालग आर्योग सुँगको 

सहकार्यजमा र्ग्गा व्र्यिस्थापन सतबलन्ध कार्यज अलघ बढाइनछे । 

४. िलूम बैंक स्थापनाको अिधारणा िाई कार्याजन्िर्यन गनज कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गरीनछे । 

५. ि-ूउपर्योग नक्सा र त्र्याङ्क व्र्यिलस्थत गरी ि-ूउपर्योग र्योर्ना लनमाजण तथा कार्याजन्िर्यन गरीनछे। 

६. ि-ूउपर्योग नीलतिाई कार्याजन्िर्यन गनज संघ प्रदिेसुँग सहकार्यज गने नीलत अिितबन गरीनेछ। 

 

३४. िोहरमैला तथा सरसिाइसम्बफन्त्ध नीफत 

"िोहरमैलाको उफचत व्र्यिस्थापन, सभ्र्यताको मापन" 

१. र्ोहोर र्सि ेगदजछ मलू्र्य उसैि े लतनुजपदजछ र र्ोहोरबाट मोहर बनाउने नीलतिाई अिितबन गद ै

नगर क्षते्रमा उत्पन्न हुन ेर्ोहरमैिािाई व्र्यिलस्थत गद ैिलगन ेनीलतिाई लनरन्तरता लदइनछे । 

२. नगरिे स्थार्यी र्ोहरमिैा व्र्यिस्थापन स्थि तथा पथृकीकरण स्थि (Segregation Hut) 

व्र्यिस्था गरी क्रमििः अन्र्य स्थिहरुमा समते र्ोहोरमिैा व्र्यिस्थापन तथा पथृकीकरण स्थि 

(Segregation Hut) हरुको व्र्यिस्था गदै िलगन ेनीलत लिइनेछ । 

३. र्ोहोरमैिा नै उत्पादन नगने,गरे पलन न्र्यनू गने,त्र्यसिाई पनूिः प्रर्योग गन े कार्यजिाई व्र्यिहारमा 

अिितबन गनज सरोकारिािाहरुको सहर्योग र सहिालगतामा सीपमिूक,सचेतनामिूक 

कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गने गराउने नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

४. िडास्तरमा उत्पादन हुन े र्ोहोरमिैािाई िडा स्तरमा न ै संकिन केन्र तथा स्रोतमा नै पकृलत 

अनुसार छुट्र्याउन व्र्यिस्था लमिाउन िडा सलमलतहरुिाई प्रोत्सालहत गने नीलत अिितबन गरीनछे। 

५. र्ोहोरमैिा प्रिोधन केन्रको लनमाजण तथा सञ्चािनका िालग आिश्र्यक प्रलक्रर्या अगालड 

बढाइनछे । 

६. नगर क्षते्रमा उत्सर्जन हुने र्ोहोरमिैािाई सािजर्लनक लनर्ी साझेदारीको माध्र्यर्यमिारा व्र्यिस्थापन 

गने नीलत अिितबन गरीनेछ । 

७. सरू्योदर्य नगरपालिका क्षते्र खिुा लदिामिु क्षेत्र घोषणा िईसकेकोि े सािजर्लनक स्थिहरुमा 

स्थानीर्य समदुार्यबाटै व्र्यिस्थापन हनुे गरी िौचािर्यहरु लनमाजण गने नीलत लिइनछे । 

८. आनीबानी पररितजन सलहतको पणूज सरसर्ाई कार्यजक्रम अलिर्यानकारुपमा सञ्चािन गरीनेछ  

९. घोडचढी व्र्यिसार्य र बंगरुपािन व्र्यिसार्यिाई व्र्यिलस्थत गने गराउन ेनीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ। 

१०. सरू्योदर्य नगरपालिकामा रहकेा र लनमाजण हुने ढिहरुिाई मापदण्ड अनुसार उलचत व्र्यिस्थापन गन े

नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

११. र्नािरि ेलनरकासन गन ेलिष्टाको उलचत व्र्यस्थापन गन ेर त्र्यसबाट अरुिाई दगुजन्ध रै्िाउन ेतथा 

रोगको बाहक बनाउने कार्यजको लर्तमेिारी र र्िार्दलेहता सतबलन्धत र्निारको धनी न ै हुनपुन े

नीलत अिितबन गरीनेछ । 



 

१२. लदसार्न्र्य िेदो पदाथज व्र्यिस्थापनका िालग उपर्यूजि स्थानको खोर्ी गरी संरचना लनमाजणका साथै 

कार्यजलिलध बनाई सञ्चािनमा ल्र्याइनेछ । 

१३. नगरपालिकामा उत्सर्जन हनु ेर्ोहोरमिैा व्र्यिस्थापन तथा लिसर्जनका िालग लदगो तथा बैज्ञालनक 

तिरबाट लिसर्जन गनज स्र्यालनटरी ल्र्याण्डलर्ल्ड साइटको व्र्यिस्था गनज उपर्युजि स्थिको पलहचान 

तथा प्रबन्ध गरी लिस्ततृ पररर्योर्ना प्रस्ताि तर्यार गरीनेछ । 

१४. मलदरार्न्र्य उद्योगबाट उत्पालदत मलदरार्न्र्य िस्तुबाट नगरक्षते्रमा उत्सर्जन हुन े लससार्न्र्य 

र्ोहोरमैिािाई व्र्यिस्थापन गनज सतबलन्धत मलदरा उद्योग िा उि उद्योगका नगर क्षते्रमा रहकेा 

आलधकाररक लिके्रताहरुिाई व्र्यिस्थपनका िालग लर्तमेिार बनाउने नीलत लिइनेछ। 

 

३५. संस्थागत क्षमता फिकास तथा सािवजफनक सेिा प्रिाह सम्बफन्त्ध 

"सुदृढ संस्थागत क्षमता, सेिा प्रिाहमा पारदशीता र चुस्तता" 

 

१. सेिा प्रिाह गने नगर कार्यजपालिकाको कार्याजिर्य ,िडा सलमलतहरु र लबषर्यगत िाखाहरुमा 

आिश्र्यक स्रोत र साधनको ब्र्यिस्था गरी निीनतम प्रलिलधको उपर्योग गद ै सेिा प्रिाह गरी 

प्रिाह हनुे सेिाहरुिाई थप सहर्, सरि, पारदिी र सेिामखुी बनाउुँद ैिैर्ान ेनीलत लिइनेछ । 

२. नगरपालिकामा कार्यजरत कमजचारी तथा लिक्षकहरुिाई कामको मूंल्र्याकन गरी परुस्कार र दलण्डत 

गने नीलत अिितबन गरीनेछ । 

३. नगरपालिकािाई आिश्र्यक पने ऐन,लनर्यम,लनदलेिका,कार्यजलिलध,मापदण्ड लनमाजण गरी 

कार्याजन्िर्यन गन ेनीलत ल्र्याइनछे। 

४. र्नताको गनुासो सतबोधन गनज स्थानीर्य एर्.एम. रेलडर्योबाट नगरका गलतलिधीहरुप्रिारण हुन े

कार्यजक्रमिाई र्यस िषज पलन लनरन्तरता लदइनेछ साथै राज्र्यको चौथो अंगको रुपमा स्थालपत 

सञ्चारकमी तथा पत्रकारहरुसुँग सहकार्यज गद ैलिकास पत्रकाररतािाई प्रोत्साहन गरीनछे। 

५. नगरपालिकाका महत्िपणूज लनणजर्य,सचूनाहरुिाई नगरपालिकाको आलधकाररक िेबसाइट तथा 

मोबाइि एप तथा लनर्यलमत बुिेलटन मार्ज त सािजर्लनक गरीनेछ र सािजर्ालनक 

सनुुिाई,सािजर्ालनक परीक्षण,गनुासो चौतारी,सामालर्क परीक्षण र्स्ता सािजर्ालनक 

र्िार्दलेहता अलिबलिज सतबलन्ध और्ारहरुको अभ्र्यासिाई प्राथलमकता लदइनछे। 

६. िालर्क व्र्यिस्थािाई सहर् सरि बनाउुँद ै सतिालित सडक दघुजटनािाई न्र्यनूीकरण गनजका 

िालग सचेतनामिूक कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गन ेनीलत लिइनेछ । 

७. नगरपालिका क्षते्रलित्र सञ्चािन िएका र्यात्रिुाहक सिारी साधनहरुिे लिने गरेको र्यात्र ुिाडा 

दर दरूीका आधारमा निएको िगार्यतका र्यात्र ु िाडाका समस्र्याहरुिाई सतबलन्धत 

सरोकारिािाहरुको समेत सहर्योगमा समाधान गन ेनीलत लिइनेछ । 



 

८. सरू्योदर्य नगरपालिकािे रालरिर्य, अन्तराजलरिर्य रुपमा रहनसहन, संस्कृलत, िगूोि, र्ििार्य,ु 

उत्पादन तथा अन्र्य कुनै पलन लिषर्यहरुमा आधाररत िए िलगनी सतबन्ध स्थालपत गन े नीलत 

रहनछे । 

९. सामलर्क सरुक्षाििृी प्राप्त गन ेिािग्राहीहरुको अलििेखीकरण तथा ब्र्यलिगत घटना दताजसुँग 

सतबलन्धत अलििेखहरुिाई व्र्यिलस्थत गरी सेिा ग्राहीको माग अनसुार सहर् रुपमा उपिब्ध 

हुने ब्र्यिस्था लमिाइनेछ ।  

१०. सरू्योदर्य नगरपालिकालित्र सामालर्क संघसंस्था, समार्सेिी, र्ग्गादाता, करदाता, सरुक्षा 

लनकार्य, पत्रकाररता, सालहत्र्य संगीत, साना िघ ुउद्योगहरु, उपिोिा सलमलत, लिद्यािर्य उत्कृष्ट 

लिद्याथी, कमजचारी, लिक्षक र्स्ता क्षेत्रहरुिाई सतमान तथा परुस्कारको व्र्यिस्था गरी उत्पे्ररणा 

र्गाउने नीलत अिितबन गरीनछे । 

११. सरू्योदर्य नगरपालिकािाई सचूना प्रलिलधमैत्री नगरको रुपमा लिकास गरीनेछ र नगरको लिलिध 

क्षेत्रको अिस्था तथा त्र्याङ्क एिम ् अलििेखको संरक्षण,व्र्यिस्थापन गनज नगरपालिकामा 

नगर सचूना तथा अलििेख केन्र स्थापना सञ्चािनमा ल्र्याइनेछ साथै लबद्यतुीर्य 

पसु्तकािर्य(E-Library) को कार्यज आरति गरीनेछ । 

१२. नगर क्षते्र लित्र रहकेा हाटबर्ारमा नगर बालहर तथा लित्र रहकेा व्र्यिसार्यीहरुिाई अलनिार्यज 

रुपमा करको दार्यरामा ल्र्याइनेछ । 

१३. सरू्योदर्य नगर क्षेत्रलित्र रहकेा हाटबर्ारहरुिाई व्र्यिलस्थत गद ैिलगनछे । 

१४. करदाता लिक्षा कार्यजक्रम सञ्चािन गरी रार्श्व सधुार र्योर्ना बमोलर्मका लक्रर्याकिापहरु 

सञ्चािनमा ल्र्याइनछे । 

१५. आर्योर्ना तथा कार्यजक्रमहरुिाई गणुस्तरीर्य रुपमा स्िीकृत िगत इलस्टमेट ,नम्जलडर्ाइन र 

स्पेलिलर्केसनबमोलर्म लनधाजररत समर्यमा िागत र पररमाण सञ्चािन कार्याजन्िर्यन गनज 

आर्योर्ना तथा कार्यजक्रमको अनुगमन प्रणािीिाई प्रलिलधमा आधाररत बनाइनछे । 

१६. नगरपालिकाका िाखा प्रमखु, िडा सलचि तथा सामदुालर्यक लिद्यािर्यका प्रधानाध्र्यापकहरुसुँग 

कार्यज सतपादन सतझौता गरी सो को मलू्र्याकंनको नलतर्ािाई कमजचारीको कार्यजसतपादन 

मलू्र्यांकनसुँग आिि गरी कमजचारीको िढुिा, स्तरिलृि, प्रोत्साहन, परुस्कार प्रदान तथा दलण्डत 

गने र्स्ता कार्यजिाई लनरन्तरता लदइनेछ।र्निलििाई समर्यानुकूि सक्षम बनाउन आन्तररक एिं 

बाह्य सहर्योगका आधारमा क्षमता लिकासका कार्यजक्रम सञ्चािन गने नीलत लिइनछे । 

१७. सरू्योदर्य नगरपालिकाको आन्तररक लनर्यन्त्रण प्रणािीको प्रिािकाररताको मलू्र्यांकन गरी क्रमि 

सधुार गद ैिलगन ेछ। 

१८. स्िीकृत खररद र्योर्ना बमोलर्म लनमाजण सामग्री खररद गनुज पन े िई उपिोिाको िागत 

सहिालगता नगद नै रकम नगरपालिकामा र्तमा गनकेा हकमाउपिब्ध गराइन े पेश्की बाहके 



 

अन्र्य पेश्की लदन ेकार्यजिाई लनरुत्सालहत गरी प्रालिलधक मलू्र्याङ्कनका आधारमा ििुानी लदइन े

नीलत अिितबन गरीने छ ।  

१९. उपिोिा लहत संरक्षणिाई ध्र्यानमा राखेर अनलुचत कृलष उत्पादन लक्रर्याकिाप तथा व्र्यापाररक 

गलतलिलधबाट उपिोिामा हनुे िोषणको अन्त्र्य गने नीलत अिितबन गरीनेछ । 

२०. नगरका लिपन्न िगजको उत्थानमा नगर लिकासका गलतलिलधहरु केलन्रत गने नीलत लिइनेछ । 

लिपन्नता स्तरीकरण मापन (DAG Mapping) मार्ज त पलहचान िएका लिपन्न घरधरुीिाई 

िलक्षत गरी आर्यमिूक, सीपमिूक तथा स्िरोर्गारमिूक कार्यजक्रमहरु सञ्चािन गने नीलत 

लिइनछे । 

२१. लिद्यमान काननूी व्र्यिस्था र र्नअपेक्षा समतेका आधारमा कमजचारीिे पािना गनुजपन ेमानिीर्य 

मलू्र्य र नैलतक मलू्र्यसचूी सलहतको मलू्र्यढाुँचा लनधाजरण गरीनेछ।सेिा प्रिाहको थप 

प्रिािकारीताका िालग आन्तररक सिुासन व्र्यिस्थापनिाई लक्रर्यािीि बनाइनछे। 

२२. कूि िागत ५ िाख िा सोिन्दा मालथको प्रत्रे्यक पिूाजधार तर्ज का आर्योर्नामा अलनिार्यज 

आर्योर्ना सचूना पाटी (Project Information Board) आर्योर्ना स्थिमा रा्न े

व्र्यिस्थािाई लनरन्तरता लदइनछे । 

२३. कार्याजिर्यमा तत्काि आिश्र्यक पने थप र्निलिको व्र्यिस्थापन प्रचलित ऐन, लनर्यम 

कार्यजलिलध लनदलेिका, मापदण्ड र संघीर्य तथा प्रदिे सरकारको नीलतिाई समते आधार मानी 

गरीनेछ। करारमा लिइएका कमजचारीहरुको र्योग्र्यता, क्षमता र नगरपालिकाको आिश्र्यकताका 

आधारमा सेिाको लनरन्तरता लदइनछे । कमजचारीहरुिाई उच्च मनोबिका साथ काम गनज सक्न े

िातािरणको लसर्जना गरीनछे । 

२४. नगरपालिकामा उपिब्ध र्निलिको क्षमता लिकासमा लििेष र्ोड लदइनेछ । कार्यजसतपादनका 

आधारमा सचूकहरुको व्र्यिस्था गरी उत्कृष्ट कमजचारीिाई परुस्कृत गरीनेछ। ऐन लनर्यमको 

पररलधलित्र रही कार्यज सतपादन मलू्र्यांकनका आधारमा कार्यजरत कमजचारीको बढुिा, स्तरिलृि, 

प्रोत्साहन, परुस्कार प्रदान गने र्स्ता कार्यजिाई लनरन्तरता लदइनेछ । र्निलििाई समर्यानुकूि 

सक्षम बनाउन आन्तररक एिम ्बाह्य सहर्योगका आधारमा तालिम लदई सक्षम बनाउुँद ैिैर्ान े

नीलत लिइनछे । 

२५. सतूीर्न्र्य पदाथज तथा गटुखा उत्पादन, लिक्री लितरणमा कडाइका साथ लनर्यमन गरीनछे । 

अस्िस्थकर खानेकुरा उत्पादन र लिक्रीलितरणिाई लनरुत्सालहत गद ै िलगन े छ ।कूि धमज 

अनुसार गरीने धालमजक तथा लपत ृकार्यजमा प्रर्योग गरीने बाहके अिैध मलदरा उत्पादन तथा लिक्री 

लिरतणिाई रोक िगाइनेछ, दण्ड सर्ार्यसुँग आबि गरीनेछ । 

२६. स्रोत पररचािन र सामालर्क मदु्दाहरुमा अपलेक्षत पररणामको सलुनलश्चतताको िालग लनर्ी क्षते्र, 

सहकारी र सामदुालर्यक क्षते्रसुँग सहकार्यज र समन्िर्य गरीन ेछ । 

 



 

२३. फित्तीर्य व्र्यिस्थापन सम्बफन्त्ध नीफत 

१. लििीर्य स्रोत संकिनका क्षेत्रहरुको दार्यरािाई र्रालकिो बनाइन ेछ। 

२. नगरपालिकाको आन्तररक स्रोतिाई अलधकतम रुपमा पूुँर्ीगत लिकासमा िगानी गरीनछे। 

३. स्थानीर्य कर सेिा िलु्क तथा दस्तुर संकिन दरे्यक्षमतामा आधाररत बनाउन सरोकारिािा 

लसतछिर्ि र परामिज   गरीन ेछ। 

४. नगरको लििीर्य स्रोत संकिनका िालग सतिािानाको अध्र्यर्यन गरी रार्श्व असिुीको 

दीघजकािीनर्योर्ना तर्यार पानज रार्श्व सधूार र्योर्नािाई थप सधुार गरीने छ। 

५. करदाता पलहचानको िालग करदाता पररचर्य पत्रको िरुुिात िएकोमा  आ.ब.०७८/०७९ िाट 

सिै िडामा लिस्तार गरीनछे।  

६. कर संकिन प्रणािीिाई पारदिी र प्रिािकारी बनाउन रार्श्व प्रणािीिाई प्रलिलध मैत्री बनाउद ै

िलगने छ । 

७. नगरिाई आतदानी लदन ेलिकास र्योर्नािाई लदगोपनाका िालग िगानी गने नीलतिाई लनरन्तरता 

लदइनेछ ।  

८. रार्श्व प्रणािीिाई समार्यानुकूि बनाउद ै िलगन े छ  र्यसका िालग रार्श्व लिक्षा कार्यजक्रम 

सञ्चािन गरीनछे । 

९. लििीर्य स्रोत संकिनका िालग लनर्ी क्षते्रसंग हातमेािो गरी Public Private 

Partnershipमोडिको कार्यजक्रम कार्याजन्िर्यनमा ल्र्याइनछे। 

१०. रार्श्व असिुीमा सक्षम रहकेा दिेका नमनूा र्योग्र्य पालिकाहरुको अनिुि साटासाट र 

सहकार्यजको नीलत लिइनछे। 

११. महामारीको कारण िएको न्र्यनू आलथजक गलतलिलधिाई व्र्यिस्थापन गनज सब ै

करदातािाईकरदाताि ेलतनज बाुँकी कर दस्तुर तथा िलु्कमा िाग्न ेर्ररिानामा छुट र अन्र्य छुट 

सतबलन्ध व्र्यिस्था आलथजक लिधेर्यक मार्ज त प्रस्ताि गरीनछे। 

१२. करका दरको लनधाजरण गदाज कर नीलत, सामालर्क मान्र्यता र नगरको िस्तुलस्थलत िाई अध्र्यर्यन 

गरी लछमेकी पालिकाहरु संग सहकार्यज गरीनछे। 

१३. कानून बमोलर्म नगरपालिकािाई बुझाउनु पन े कर, दस्तुर तथा िलु्क र्स्ता दालर्यत्ि रहकेा 

करदाताहरुिाई कानून बमोलर्म बुझाउनु पन ेकर िलु्क तथा दस्तुर नबुझाएमा दण्ड र्ररिाना 

समेत िगाइनछे। 

१४. लनर्यलमत रुपिे नगरपालिकािाई सबै िन्दा धेरै कर बुझाउन े एक र्ना करदातािाई बालषजक 

रुपमा सतमान गरीनेछ। 

१५. सबैिन्दा िढी कर संकिन गने िडािाई परुस्कार स्िरुप िडाकै लनणजर्यमा खचज गन ेगरी पुुँर्ीगत 

कार्यजक्रममा िरे्ट मार्ज त परुस्कृत गरीनछे। 

 



 

२४.सूचना तथा सञ्चारकोनीफत 

"सूचना तथा सञ्चार: नागरीकको मौफलक अफधकार" 

१. नागरीकको सचूना सतबलन्ध हकिाई कार्याजन्िर्यन गनज बनेको ऐनिाई पािना गरीनेछ । 

२. टेलिर्ोन ल्र्याण्डिाइन नपगुेका क्षते्रहरुमा लिस्तार गनज सतबलन्धत लनकार्यहरुमा पहि गरीनेछ । 

३. मोबाइि र्ोन सेिािाई िरपदो बनाउनका िालग आिश्र्यक ररपीटर टािरहरु स्थापना गनज 

सहर्योग तथा सहर्ीकरण गरीनछे । 

४. एर्.एम रेलडर्यो स्थापना तथा सञ्चािनमा प्रोत्सालहत गरीनेछ। 

५. कृषकहरुको समहूिा सहकारीहरुिाई सचूना तथा सञ्चारमा आबि गद ैर्ान ेनीलत लिइनेछ । 

६. नगरपालिका क्षते्रलित्र रहकेो मु् र्य पर्यजटकीर्य क्षते्रिाई क्रमि: Free Wi-Fi Zone बनाउुँद ै

िलगनेछ । 

७. नगरमा रहकेा सब ै सरकारी कार्याजिर्यहरुको कामिाई Online मार्ज त गरी गराई सचूना 

प्रलिलधिाई सेिाग्राहीको पहुुँचमा परु् र्याउन े र कार्याजिर्यबाट हनुे ििुानी प्रणािीिाई 

EFT(Electronic Fund Transfer) प्रणािीमा रुपान्तरण गद ैिलगने नीलत रहने छ । 

८. क्रमागत रुपमा नगरपालिकाका सबै िडा कार्याजिर्यहरुमा लडलर्टि सचूना पाटीको व्र्यिस्था 

गरीनेछ । 

९. नगरपालिकाको कार्याजिर्यलित्र ैई -ल्र्याइनछे ।िाइब्ररेी स्थापना गरी सिजसाधारणको पहुुँचमा  

१०. नगरको सतपणूज सचूना तथा सेिाहरुिाई सहर् रुपमा प्राप्त गनज सलकन ेगरी नगरको मोबाइि एप 

(Mobile App) लनरन्तरता लदइनछे। 

११. नगरलित्र रहकेा िलैक्षक संस्था,स्िास््र्य संस्था िगार्यतका सरकारी कार्याजिर्यहरुमा ईन्टरनटेको 

पहुुँचिाई प्राथलमकता लदइनछे। 

 

 



 
 

 

 

 

सूर्योदर्यनगरपाफलकाकोअथवसम्बन्त्धीप्रस्तािलाईकार्यावन्त्िर्यन गनव बनेको 

"सूर्योदर्य नगरपाफलकाको आफथवक ऐन, २०७८" 

 

सिाबाट स्िीकृत लमलत-२०७८/०३/१३ 

 

प्रस्तािना : 

सरू्योदर्य नगरपालिकाको आलथजक िषज २०७८/७९को अथज सतबन्धी प्रस्ताििाई कार्याजन्िर्यन गनजको 

लनलमि स्थानीर्य कर तथा िलु्क संकिन गनज, छुट लदन तथा आर्य संकिनको प्रिासलनक व्र्यिस्था 

गनज िाञ्छनीर्य िएकोिे, नेपािको संलिधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलर्म सरू्योदर्य 

नगरपालिकाको नगर सिािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संफक्षप्त नाम र प्रारम्भ :(१) र्यस ऐनको नाम “सरू्योदर्य नगरपालिकाको आलथजक ऐन, २०७८" 

रहकेो छ । 

(२) र्यो ऐन २०७८ साि श्रािण १ गतेदलेख सरू्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रमा िाग ूहुनछे । 

२. सम्पफत्त कर :(१) नगरपालिकाि ेआफ्नो क्षेत्रलित्रको घर र सो घरिे चचेको (लप्िन्थ एररर्या) 

र्ग्गाको मलू्र्यांलकत रकममा अनुसचूी -१ को दरमा सतपलि कर िगाउनेछ । 

स्पष्टीकरण:- र्यस दर्ाको प्रर्योर्नका िालग " घरिे चचेको र्ग्गा " िन्नािे घरि ेओगटेको 

र्ग्गाको क्षेत्रर्ि र अलधकतम सो र्ग्गा बराबरको थप र्ग्गा सतम बुझ्नुपछज । 

(२) उपदर्ा (१) बमोलर्मको र्ग्गाको मलू्र्यांकन गदाज अनुसचूी -२ मा उल्िेख िएको दर िन्दा 

कम हनुे गरी मलू्र्यांकन गररन ेछैन । 

३. भूफम कर (मालपोत):(१)नगरपालिका क्षते्रलित्र सतपलि कर िागेको घरर्ग्गा बाहकेको 

र्ग्गामा अनुसचूी -३ बमोलर्म िलूमकर (मािपोत) िगाइने र असिू उपर गररनछे । 

(२) नगरकार्यजपालिकाबाट लनधाजररत मापदण्डमा उल्िेख िएको र्गगाको मलू्र्यांकन रकम 

अनुसचूी ३ को प्रकरण (४) मा उल्िेख िएबमोलर्म हुनेछ ।  

४. घरिहाल कर :नगरपालिकाि ेआफ्नो क्षेत्रलित्र कुन ैव्र्यलि िा संस्थािे ििन, पसि, ग्र्यारेर्, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, र्ग्गा, पोखरी र र्यस्तै पक्की िा कच्ची संरचना परैू िा 



 

आंलिक तिरि े िहािमा लदएकोमा अनुसचूी -४ बमोलर्म घरिहाि कर िगाइने र असिू 

गररनेछ । 

५. घरजग्गा रफजष्रेशन शुल्क: (१) नगरपालिका क्षेत्रलित्रको घर, र्ग्गा िा घरर्ग्गा रलर्रिेिन 

पाररत गरी स्िामीत्ि पररितजन िएका िखत प्रदिे सरकारिे तोकेको अनुसचूी -५ बमोलर्मको 

दररेटमा घरर्ग्गा रलर्रिेिन िलु्क असिु गररनछे । 

(२)उपदर्ा (१) बमोलर्म नगरपालिकामा घरर्ग्गा रलर्रिेिन िलु्क उठाउन आिश्र्यक पने 

साधन, श्रोत, प्रलिलध तथा र्निलिको व्र्यिस्थापन निएसतम नेपाि सरकारबाट 

तोलकएको कार्याजिर्यबाट घरर्ग्गा रलर्रिेिन िलु्क असिु   गररनेछ ।  

(३)उपदर्ा (२) बमोलर्म संकलित रकम प्रदिे कानून बमोलर्म बाुँडर्ाुँड गरी स्थानीर्य तहि े

प्राप्त गने रकम नगरपालिकाको सलञ्चत कोषमा दालखिा गररनेछ । 

६. सिारी साधन कर:(१) नगरपालिका क्षते्रलित्र दताज हनुे र दताज िई प्रर्योगमा रहकेा टाुँगा, ररक्सा, 

अटोररक्सा, लिद्यतुीर्य ररक्सा (ई-ररक्सा) र पािर लििरमा अनुसचूी-६ बमोलर्म सिारी साधन 

कर िगाइने र असिु गररनेछ ।  

(२) प्रदिे कानून बमोलर्म प्रदिे सरकारि े िगाएको सिारी साधन कर प्रदिे सरकारि े

तोकेको कार्याजिर्यमा नै बुझाउन ुपनछे । 

(३) उपदर्ा (२) बमोलर्म संकलित रकम प्रदिे कानून बमोलर्म बाुँडर्ाुँड गरी स्थानीर्य तहि े

प्राप्त गने रकम नगरपालिकाको सलञ्चत कोषमा दालखिा गररनेछ । 

(४) आ.ि. २०७८ असार मसान्त अगािै दताज गरी नगरक्षते्रलित्र सञ्चािन हुन ु पनेमा उि 

अिलधमा दताज नगरी सञ्चािनमा रहकेा टाुँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लिद्यतुीर्य ररक्सा (ई-

ररक्सा) र पािर लििरको दताजमा अनुसचूी - ६ मा उल्िेलखत दरमा थप १० प्रलतित 

र्ररिाना िगाई दताज गररनछे । 

७. मनोरञ्जन कर :(१) नगरपालिका क्षेत्रलित्र हुने मनोरन्र्न व्र्यिसार्य सेिामा अनुसचूी -७ 

बमोलर्म प्रदिे सरकारि ेिगाएको दरमा मनोरञ्र्न कर असिु उपर गररनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोलर्म मनोरञ्र्न करबाट उठेको रकम मनोरञ्र्न स्थिको धनीि े कर 

उठेको मलहनािन्दा पलछल्िो मलहनाको २५ गत ेलित्र नगरपालिकामा र्तमा गनुजपनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोलर्मको रकम नगरपालिकाको लििाज्र्य कोषमा र्तमा गरी प्रदिे कानून 

बमोलर्म बाुँडर्ाुँड गररनेछ । 



 

(४) उपदर्ा (३) बमोलर्म बाुँडर्ाुँड िएको रकम मध्रे्य प्रदिे कानून बमोलर्म स्थानीर्य तहिे 

प्राप्त गने रकम नगरपालिकाि ेसलञ्चत कोषमा दालखिा गनुज पनछे । 

 

८. फिज्ञापन कर :(१) नगरपालिका क्षेत्रलित्र रालखन ेहोलडिंग बोडज, साइन बोडज, ब्र्यानर, िाई लिर्न 

ग्िो बोडज, लडलर्टि बोडज, लस्टि िा धातुको फे्रम िा कुन ैस्थानमा िगाउने िे्न ेिा लिद्यतुीर्य 

तरंग प्रर्योग गररएको लिज्ञापन/प्रचारको िालग रालखने िस्तु िा सामग्रीमा गररने लिज्ञापनमा 

लिज्ञापन कर िगाइन ेर असिु गररनेछ । 

(२) नगरपालिका क्षेत्रलित्र हुन ेलिज्ञापनमा अनुसचूी -८ बमोलर्म लिज्ञापन कर िगाइने र असिू 

उपर गररनछे ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोलर्मको रकम नगरपालिकाको लििाज्र्य कोषमा र्तमा गरी प्रदिे कानून 

बमोलर्म बाुँडर्ाुँड गररनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोलर्म बाुँडर्ाुँड िएको रकम मध्रे्य प्रदिे कानून बमोलर्म स्थानीर्य तहिे 

प्राप्त गने रकम नगरपालिकाि ेसलञ्चत कोषमा दालखिा गनुज पनछे । 

(५)   र्यस अलघ नगरपालिकािे बहुिषे सतझौता गरर िाग ुिएको लिज्ञापन कर प्रलत िषज १० 

प्रलतित थप गरर अिलुि गने गरेको रकम, र्यसै ऐन बमोलर्म असलुि िएको मालनन ेछ । 

९. व्र्यिसार्यकर : (१) नगरपालिका क्षेत्रलित्र व्र्यापार, व्र्यिसार्य िा सेिामा पूुँर्ीगत िगानी र 

आलथजक कारोिारका आधारमा अनुसचूी -९ बमोलर्म व्र्यिसार्य दताज र निीकरणमा व्र्यिसार्य 

कर िगाइने र असिू गररनेछ । 

(२) गत लिगत िषज दलेख नलिकरण गनज छुट िएका व्र्यिसार्यहरुको नलिकरण गदाज अनुसचूी ९ 

मा उल्िेलखत दरको अलतररि र्ररिाना िापत अनुसचूी- ९ (क) बमोलर्मको दरिे हनु े

रकम थप गरी असिु गररनछे । 

(३) गत लिगत आ.ब.मा दताज िएका व्र्यिसार्यहरु २०७८ असोर् मसान्त सतममा नलिकरण 

गरेमा नलिकरण िलु्कको २० प्रलतिति ेहुन ेरकम छुट गररन ेछ । 

१०. सेिा शुल्क, दस्तुर :नगरपालिकाि े नपेािको संलिधानको अनुसचूी -८ बमोलर्मका क्षते्र र 

लिषर्यमा आरू्िे परू्याजएको सेिाबापत अनुसचूी -१० मा उल्िेलखत दरमा सेिािलु्क तथा दस्तुर 

िगाई असिु गररनछे ।  

११. पर्यवटन शुल्क :(१) आलथजक िषज २०७८/७९ मा सरू्योदर्य नगरपालिका क्षते्रलित्र रहकेा उद्यान 

पाकज  संग्रहािर्य तथा नपेाि सरकारिे प्रिेि िलु्क उठाउन लदएका प्राचीन स्मारक र 



 

परुातालत्िक सतपदा िगार्यत अन्र्य पर्यजटकीर्य स्थि प्रिेि गरेबापत नगरपालिकािे अनुसचूी - 

११ बमोलर्म पर्यजटन िलु्क िगाई असिु गनछे । 

(२) उपदर्ा (१) बमोलर्मको पर्यजटन िलु्क सतबन्धी कार्यजलिलध प्रदिे कानून बमोलर्म हुनछे। 

(३) उपदर्ा (१) बमोलर्म सङ्कलित रकम स्थानीर्य लििाज्र्य कोषमा र्तमा गररनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोलर्म संकिन िएको रकम प्रदिे कानून बमोलर्म बाुँडर्ाुँड गरी 

नगरपालिकाि ेप्राप्त गन ेरकम नगरपालिकाको सलञ्चत कोषमा र्तमा गररनेछ । 

१२. सिारी साधन पाफकव ङ शुल्क :नगरपालिकाि े आरू्िे लनमाजण िा व्र्यिस्था गरेको सिारी 

साधन पालकज ङ स्थिमा अनुसचूी -१२ बमोलर्म सिारी साधन पालकज ङ िलु्किगाई असिु 

गररनेछ । 

१३. बहाल फिटौरी शुल्क :(१) नगरपालिका क्षेत्रलित्र सािजर्लनक, स्थानीर्य सरकारको नाममा 

रहकेो, ऐिानी, पलतज र्ग्गा को िोगचिन िापत र त्र्यस्ता र्ग्गामा रहकेा पोखरी, हाटबर्ार, 

प्रदिजनस्थि र ती ठाउुँमा रा्न अस्थार्यी अनुमलत लिएका पसि व्र्यिसार्यीहरु सुँग  अनुसचूी -

१३ बमोलर्म बहाि लिटौरी िलु्क िगाई असिु गररनछे । 

१४. अखेटो पहारमा लाग्ने कर : नगरपालिका क्षेत्रलित्र प्रचलित काननूि े लनषेध गररएको 

र्ीिर्न्तु िाहकेका अन्र्य मतृ िा माररएका र्ीिर्न्तुको हाड, लसङ, प्िाुँख, छािा र्स्ता 

िस्तुको व्र्यािसालर्यककारोिार गरेबापत अनुसचूी -१४ बमोलर्मको कर िगाई असिु गररनछे । 

१५. पूिावधार उपर्योग सेिा शुल्क: नगर क्षते्रलित्रका नगरपालिकािे लनमाजण गरेका तथा 

हस्तान्तरण िई नगरपालिकाको स्िामीत्िमा रहकेा पिूाजधारहरुको उपर्योग गरेबापत अनुसचूी -

१५ बमोलर्मको पिूाजधार उपर्योग सेिा िलु्क असिु गररनछे । 

१६. प्राकृफतक श्रोत संकलन तथा फििी शुल्क: (१) आलथजक िषज २०७७/७८ मा सरू्योदर्य 

नगरपालिका लित्र बमोलर्म ढुगंा लगटी िाििुा माटो दहिर बहिरको संकिन तथा लिलक्रमा 

अनुसचूी- १६ िलु्क िगाइने र असिु गररनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोलर्म नगरपालिकािे ढुगंा लगटी िाििुा माटो र दहिर बहिरको संकिन 

गनुज अलघ प्रचलित संघीर्य कानून बमोलर्म आिश्र्यक पने स्िीकृत िातािरणीर्य अध्र्यर्यन 

प्रलतिेदन कार्यजर्योर्ना प्रदिे सरकार समक्ष प्रस्तुत गनुज  पनछे । 

(३) उपदर्ा (२) मा रे् सकैु कुरा िेलखएको िएतापलन र्यस िन्दा पलहिे िातािरणीर्य अध्र्यर्यन 

प्रलतिेदन स्िीकृत िइसकेको अिस्थामा ढुंगा लगटी िाििुा माटो र दहिर बहततर 

संकिन गनज िाधा पने छैन ।  



 

(४) उपदर्ा(३) बमोलर्म प्राकृलतक स्रोत संकिन तथा लिलक्र िलु्कको संकलित रकम 

नगरपालिकाको लििाज्र्य कोषमा र्तमा गररनेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोलर्म संकलित प्राकृलतक श्रोत तथा लिक्री िलु्क बापतको रकम प्रदिे 

कानून बमोलर्म बाुँडर्ाुँड गरी नगरपालिकािे प्राप्त गन े रकम नगरपालिकाको सलञ्चत 

कोषमा दालखिा गररनछे । 

१७. िन पैदािार शुल्क :(१) आलथजक िषज २०७७/७८ मा सरू्योदर्य नगरपालिका क्षते्रलित्र नेपाि 

सरकारद्वारा सामदुालर्यक िनको रुपमा हस्तान्तरण गररएका रालरिर्य िनमध्रे्य उपिोिा समहूि े

कानून बमोलर्म कार्यजर्योर्ना बनाई लनकालिएको साि र खर्यर बाहकेका काठ उपिोिा समहू 

बालहर व्र्यापाररक प्रर्योर्नका िालग लिक्री गरेमा त्र्यसरी लिक्री गरी प्राप्त गरेको रकममा दि 

प्रलतित रकम िन पैदािार िलु्क बापत स्थानीर्य सलञ्चत कोषमा दालखिा गररनछे । 

(२) उपदर्ा (१) बमोलर्म उपिोिा समहू बालहर व्र्यापाररक प्रर्योर्नका िालग काठ लिक्री गरी 

उपिोिा समहूि े प्राप्त गरेको रकम सामदुालर्यक िनको संरक्षण, सतििजन, िातािरण 

संरक्षण र स्थानीर्य लिकाससुँग सतबलन्धत कार्यजमा खचज गनुजपनछे । 

(३) िन पैदािार िलु्क सतबन्धी कार्यजलिलध प्रदिे कानूनिे लनधाजररत गरे बमोलर्म हुनेछ । 

१८. कृफिजन्त्र्यिस्तुको व्र्यािसाफर्यक कारोबारमा कर:(१) कृलषर्न्र्य उत्पादनको नगरपालिका 

क्षेत्रलित्र हुन ेव्र्यािसालर्यक कारोबारमाअनुसचूी - १७ बमोलर्म कर िगाई असिु गररनछे । 

१९. दण्ड जररिाना: (१) नगरपालिका लित्र कुन ै व्र्यलि, संस्था िा लनकार्यि ेस्थानीर्य कानूनको 

उल्िंघन गरेको पाइएमा दण्ड र्ररिाना गनज सक्नेछ । 

(२) र्यस ऐनको उल्िंघन बापत दण्ड र र्ररिानाको व्र्यिस्था र्यसै ऐनमा उल्िेख िएकोमा सोही 

बमोलर्म र उल्िेख निएकोमा प्रचलित कानून बमोलर्म हुनछे ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोलर्मको दण्ड र्ररिानाको दर प्रचलित कानून बमोलर्म हनुेछ । 

२०. दर घटाउन, बढाउन िा छुट फदन सफकने :(१) र्यस ऐन बमोलर्म कर लतने दालर्यत्ि िएका 

व्र्यलि िा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट लदइने छैन । 

(२) उपदर्ा (१) मा र्नुसकैु कुरा िेलखएको िए तापलन नगरपालिकािे मनुार्ारलहत सािजर्लनक 

तथा सामदुालर्यक संस्था, नेपाि सरकार िा प्रदिे सरकार िा नगरपालिका िा नेपाि सरकार िा प्रदिे 

सरकारको स्िामीत्ि िएका संगलठत संस्थािाई मािपोत तथा सतपलि कर छुट गररएको छ। त्र्यस्ता 

लनकार्यिाई र्यस ऐन बमोलर्म िाग्ने अन्र्य दस्तुर, िलु्क र करको दर घटाउन िा त्र्यस्तो दस्तरु, िलु्क 

र कर आंलिक िा पणूज रुपमा छुट लदन सक्नछे । 



 

(३) ठेक्का प्रलक्रर्याबाट आन्तररक आर्य संकिन गदाज गराउुँदा त्र्यस्तो ठेक्काको सतपणूज रकम 

सतझौताको बखत एकमषु्ट बुझाएमा १० प्रलतित (दि प्रलतित) छुट लदइनेछ । 

लकस्ताबन्दीमा छुटको सलुिधा लदइने छैन । 

(४) मलहिाहरुिाई स्िरोर्गार र आत्मसतमालनत बनाउनका िालग मलहिाहरुको नाममा दताज 

हुन आउने उद्योग व्र्यिसार्यमा पै ुँतीस प्रलतित िलु्क छुट लदईनेछ ।  

(५) "ग" श्रेणी सतमको पररचर्य पत्र प्राप्त अपाङ्गिएका ब्र्यालि हरुद्वारा संचालित उद्योग 

व्र्यिसार्यमा नगरपालिकामा लिइन ेकरमा ५० प्रलतित सतम कर छुट गररनछे ।  

(६) नगरपालिका क्षते्र लित्र रहकेा सामदुालर्यक लिद्यािर्यहरुमा अध्र्यर्यन गने"ग"श्रेणी सतमको 

पररचर्य पत्र प्राप्त सबै अपाङ्ग लिद्याथीहरु र दलित लिद्याथीहरु िाई लिद्यािर्यमा कुन ै

प्रकारको िलु्क िाग्ने तथा िगाईन ेछैन । 

२१. फिश्व ब्र्याफप रुपमा िैफलएको कोरोना ,कोफिड- १९ को दोस्रो भेररएन्त्टका कारण 

नगरपाफलकाले असूल गने करमा छुट सम्बफन्त्ध ब्र्यािस्था:(१)र्यस ऐन बमोलर्म कर लतन े

दालर्यत्ि िएका व्र्यलि िा ब्र्यािसार्यीिे नगरपालिकािाइ बुझाउनु पने आ. ब. 

२०७८/७९ को कर रकम २०७८ असोर् मसान्त सतममा बुझाएमा १० प्रलतित छुट 

लदइनेछ ।  

(२) र्यस ऐन बमोलर्म कर लतन ेदालर्यत्ि िएका सिै व्र्यलिहरु िा ब्र्यािसार्यहरुिाई  अनुसलुच 

१८ मा उल्िेख िए बमोलर्मको छुट लदइने छ । 

२२. आर्य ठेक्का िन्त्दोिस्त सम्बन्त्धी व्र्यिस्था : (१)नगरपालिकाि ेअसिु गने कर तथा सेिा 

िलु्क असिुीका िालग आर्य ठेक्का िन्दोिस्त गनज सक्नछे ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोलर्म आर्य ठेक्का िन्दोिस्त गन े प्रर्योर्नका िालग र्यस ऐनको 

अनुसचूीहरुमा उल्िेलखत न्र्यनूतम कबोि अंकमा बढ्न ेगरी ठेक्का िन्दोिस्तको प्रकृर्या 

प्रारति गनुज पनेछ ।  

(३) आर्य ठेक्का िन्दोिस्त सतबन्धी व्र्यिस्था सरू्योदर्य नगरपालिकाको सािजर्लनक खररद 

लनर्यमाििी,२०७५ बमोलर्म हुनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) मा र्नु सकैु कुरा िेलखएको िएतापलन २०७८ श्रािणबाट ठेक्का प्रारति 

हुने गरी ठेक्का िन्दोिस्त प्रकृर्या िरुु हुन नसकेमा ठेक्का संझौता हनुे मलहना दलेख 

आलथजक िषज अन्त हनुे अिलधको िालग न्र्यनूतम अंकको मालसक दामासाहीमा हनु े

रकमिाई न्र्यनूतम अंक मालन ठेक्का िन्दोिस्तको प्रकृर्या प्रारति गनज िाधा पन ेछैन ।  



 

२३. प्रफिर्या सरलीकरण िा बाधा अड्काउ िुकुिा गनव सक्ने: 

(१) प्रचलित करसतबन्धी कानून तथा र्यस ऐनको कार्याजन्िर्यनको क्रममा सािजर्लनक िालन्त र 

व्र्यिस्थामा गतिीर खिि पगुेको िा सािजर्लनक आिागमनमा अिरोध िएको िा लिपदक्ो 

कारणि े उल्िेलखत काननूिे प्रदान गरेको कुनै सलुिधा उपिोग गनज नपाउने अिस्था लसर्जना 

िएमा, कुन ैर्लटिता दलेखएमा िा उल्िेलखत कानून तथा र्यस ऐनको कार्याजन्िर्यनमा कुन ैबाधा 

अड्काउ पनज गएमा कार्यजपालिकािे आिश्र्यकता अनुसार अिलध थप गनज, प्रलक्रर्या सरिीकरण 

गनज िा कार्याजन्िर्यनमा दलेखएको बाधा अड्काउ रु्कुिा गनज सक्नेछ । 

(२) र्यस ऐनमा उल्िेख निएका कुनै पलन लिषर्यका दररेटहरु तत्काि लनधाजरण गनुजपने िएमा 

सोही लिषर्यसुँग लमल्दोर्लु्दो अको लिषर्यको दररेटिाई आधार मानी दर कार्यम गररनछे ।  

 



 

अनुसूची - १ 

(दर्ा (२) को उपदर्ा (१) सुँग सतिलन्धत) 

सम्पफत्त करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

ि.सं. अनुसूची २ बमोफजमको मूल्र्यांफकत रकम दर प्रफतलाख रु. 

१ ५००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा एकमषु्ट १०० 

२ १०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा एकमषु्ट १५० 

३ २०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा १५ 

४ ३०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा २० 

५ ४०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा २५ 

६ ५०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ३० 

७ ६०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ३५ 

८ ७०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ४० 

९ ८०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ४५ 

१० ९०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ५० 

११ १००००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ५५ 

१२ २००००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ६० 

१३ ४००००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ६५ 

१४ ४००००००० िन्दा मालथको मलू्र्यांलकत रकममा ७० 

 

 

 

 



 

अनुसूची - २ 

(दर्ा (२) को उपदर्ा (२) सुँग सतिलन्धत) 

सम्पफत्तको मुल्र्याङ्कन (आ.ि. २०७८/७९)  

(क) घरको मलू्र्यांकन:- दहेार्य बमोलर्मको न्र्यनूतम मलू्र्यांकन दरका आधारमा मलू्र्यालंकत रकम 

घरको फकफसम 
दर  (प्रफत 

िगवफिट रु.) 

कैफिर्यत 

बाुँसको बारबरे गरी माटोको लिउन गरेको/नगरेको  र प्िालस्टक/ 

खर/ककज टपाताको छानो िएको  

३०० 

 
इुँटा/ढुङ्गा - माटोको र्ोडाइ - बाुँस/काठ/ लसमने्टिे बारबेर गरी 

प्िालस्टक/खर/ककज ट पाताको छाना िगाएको  

६०० 

 
काठको घर ककज टपाताको छाना िएको  ८०० 

 
स्टीि फे्रम स्टक्चर, र्स्तापाताको छाना तथा िरेा िएको १००० 

 
ककज टपाताको छानो िएको इुँटा, ढुङ्गा लसमेन्टको र्ोडाई िएको १५०० 

 
आर लस.लस. लसमेन्ट प्िास्टर िएको ककज ट पाता िा ढिान छानो 

िएको  

२००० 

 
कतपाउण्ड िाि ३०० 

 
(ख) र्ग्गाको मलू्र्यांकन:-  नगर कार्यजपालिकाबाट लनधाजररत मापदण्ड बमोलर्म  घरिे चचेको 

र्ग्गाको करदाताि ेघोषणा गरेको र्ग्गाको बलगजकरणका आधारमा मलू्र्यांलकत रकम । 

रष्टव्र्य :  नगरकार्यजपालिकाबाट लनधाजररत मापदण्ड बमोलर्म व्र्यापाररक क्षेत्रमा पने लकिा १ 

रोपनी िन्दा बढी िा आिािीर्य क्षते्रमा पन ेलकिा २ रोपनी िन्दा बढी क्षेत्रर्िको िएमा 

उल्िेलखत क्षते्रर्ि िन्दा बढी र्ग्गािाई कृलष क्षते्रको मानी बहु दरमा मलू्र्यांकन गररनछे । 

(ग) सतपलिको मलू्र्यांकन = (क) + (ख) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनुसूची - ३ 

(दर्ा (३) सुँग सतिलन्धत) 

 

भूफमकर (मालपोत) रकम (आ.ि. २०७८/७९) 

(१) मालपोतको दर : सतपलि कर िाग्ने र्ग्गा बाहकेको र्ग्गाको प्रकरण (४) मा उल्िेलखत िलगजकरण बमोलर्म 

प्रलत रोपनी मलू्र्यांकन दरको आधारमा मूल्र्यांलकत रकममा  

क्र.सं. अनुसूची २ बमोलर्मको मलू्र्यांलकत रकम दर प्रलतिाख रु. 

१ ५००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा एकमषु्ट १०० 

२ १०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा एकमषु्ट १५० 

३ २०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा १५ 

४ ३०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा २० 

५ ४०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा २५ 

६ ५०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ३० 

७ ६०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ३५ 

८ ७०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ४० 

९ ८०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ४५ 

१० ९०००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ५० 

११ १००००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ५५ 

१२ २००००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ६० 

१३ ४००००००० सतमको मलू्र्यांलकत रकममा ६५ 

१४ ४००००००० िन्दा मालथको मलू्र्यांलकत रकममा ७० 



 
 

 

 

 

(२)  उल्िेलखत दर बमोलर्म हुन आउने मािपोत (िलूमकर) रकम र्लतसकैु िए तापलन कृलष क्षते्रमाएक करदाता (संस्था, र्मज, उद्योग बाहके) सुँग रु. 

१७,००० िन्दा बढी मािपोत (िलूमकर) असिु गररने छैन ।  

(३) गत लिगत िषज दलेख मािपोत बुझाउन बाुँकी करदाताहरुबाट बक्र्यौता मािपोत रकममा दहेार्यको दरमा र्ररिाना थप गरी मािपोि असिु गररनेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ि स आ. ब. मालपोत असुफल 

१ आ. ब. २०७२/७३ साल अगाफड सबै आ. ब. को ३५ प्रफतशत 

२ आ. ब. २०७३/७४ ३० प्रफतशत 

३ आ. ब. २०७४/७५ २५ प्रफतशत 

४ आ. ब. २०७5/७६ २० प्रफतशत 

५ आ. ब. २०७६/७७ १५प्रफतशत 

६ आ. ब. २०७७/७८ १० प्रफतशत 



 

(४) नगरकार्यवपाफलकाबाट फनधावररत मापदण्डमा उल्लेख भएको जग्गाको मूल्र्यांकन रकम 

 

 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

१ १   क)  ऋलषमोड माने िञ्ज्र्याङ 

सडक (बाह्रमासे सडक) 

अन्तगजत 
व्र्यापाररक 

क) गोखे बर्ार क्षेत्रलित्र कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु 
१० िाख 

 ख) गोखे बर्ार क्षेत्रलित्र कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक 

क्षेत्रर्ि 
३ िाख 

   

आिास 

क)  मंगिबारे र साुँघबुेसी बर्ार क्षेत्रलित्र सडकिे छोएका लकिाहरु  
८ िाख 

ख)  मंगिबारे र साुँघबुेसी बर्ार क्षेत्रलित्र सडकिे छोएका लकिाहरु 

बाुँलक क्षेत्रर्ि 
२ िाख पचास हर्ार 

     क) ऋलषमोड माने िञ्ज्र्याङ सडक (बाह्रमासे सडक)िे छोएका 

लकिाहरु (व्र्यापाररक र क को आिास क्षेत्र बाहके) २ िाख 

ख) ऋलषमोड माने िञ्ज्र्याङ सडक (बाह्रमासे सडक)िे छोएका 

लकिाहरु (व्र्यापाररक र क को आिास क्षेत्र बाहके) बाुँलक क्षेत्रर्ि 
१ िाख 

   

कृलष 

 व्र्यापाररक र आिास क्षेत्र बाहकेका सडकिे नछोएका सबै लकिाहरु  

१ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

२  ख) माने िञ्ज्र्याङ, छघरेदेलख 

मानेडाुँडा हुुँदै ढोका खोिा 

सडक 

कृलष 

क) माने िञ्ज्र्याङ, छघरेदेलख मानेडाुँडा हुुँदै ढोकाखोिा सडक 

आसपासका सबै लकिाहरु  

 

  

  

५० हर्ार 
 

३  ग) गोखे ओरी खोिा मानेडाुँडा 

थुतके सन्दकपुर (पर्यजटन) सडक 

आिास 

 क)  गोखे ओरीखोिा मानेडाुँडा थुतके सन्दकपुर (पर्यजटन) सडक 

आसपास िरमे–थुतके क्षेत्र सडकको मखुदेलख ५०० लमटरसतम सडकको 

दार्याुँबार्याुँ १५ लमटरसतम आिास क्षेत्रका लकिाहरु ३ िाख 

   

कृलष 

आिास क्षेत्र बाहकेका सबै लकिाहरु 

१ िाख 

४  घ) धाप–िलनश्चरे सडक 

आिास 

धाप बर्ार क्षेत्रलित्र धाप-िलनश्चरे सडकिे छोएका लकिाहरु 

५ िाख 



 
 

 

 

 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

    
धाप बर्ार क्षेत्रलित्र धाप-िलनश्चरे सडकिे नछोएका लकिाहरु र बाुँलक 

क्षेत्रर्ि 

२ िाख 

   

कृलष 

 धाप–शफनश्चरे सडकको आिास के्षत्र बाहेक आसपासका बािँकी 

सबै फकत्ताहरु १ लाख पचास हजार 

५  ङ)   स्मलृत र्ाटक लमिन चोक 

मानेडाुँडा सडक 
कृलष 

 स्मलृत र्ाटक लमिन चोक मानेडाुँडा सडक आसपासका सबै लकताहरु 
१ िाख ५० हर्ार 

६  च) मंगिबारे सानो बाङ्लगन 

थुतके सडक 
कृलष 

  क) मंगिबारे सानो बाङ्लगन थुतके सडक आसपासका सबै लकिाहरु 
१ िाख 

७  छ) अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ २ क) लर्क्कि पिपुलतनर 

कािोपत्रे सडक 
व्र्यापाररक 

क)   २ नं. िडा लित्र रहकेो लर्क्कि पिुपलतनगर    कािो पते्र 

सडकिे छोएका बर्ार क्षेत्रलित्रको लकिा हरु 
५२ िाख 

 
ख)  २ नं. िडा लित्र रहकेो लर्क्कि पिुपलतनगर कािोपते्र सडकिे 

छोएका बर्ार क्षेत्रलित्रको लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
५ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

   

आिास 

पिपुलतनगर बर्ार क्षेत्र बाहके २ नं. िडा लित्र रहकेो लर्क्कि 

पिपुलतनगर कािोपते्र सडकिे छोएको लकिाहरु ११ िाख 

पिपुलतनगर बर्ार क्षेत्र बाहके २ नं. िडा लित्र रहकेो लर्क्कि 

पिपुलतनगर कािोपते्र सडकिे छोएको लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
५ िाख 

   

कृलष 

लर्क्कि पिपुलतनर कािोपते्र सडकिे नछोएका लकिाहरु 

४िाख 

२  ख) लसमा सडकिः- लनिाने लहिे 

अथे पुरानो बसपाकज  हुदै 

मानेिन्ञ्र्याङ्ग सडक 

आिास 

क)   लसमा सडकिे छोएका लकिाहरु 
४ िाख 

ख)   लसमा सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि २ िाख 

   
कृलष 

क) लसमा सडकिे नछोएका लकिाहरु 
८० हर्ार 

३  ग) पिपुलतनगर ररङ्गरोडिः-

देउरािी टोि बागलिरे हुदै 

मानेिन्ञ्र्याङ्ग छेडी इिाका 

प्रहरी कार्याजिर्य िान्ती टोि 

पुरानो चैकी सडक 

आिास 

क) पिपुलतनगर ररङ्गरोडिे छोएका सबै लकिाहरु 

८ िाख 

ख) पिपुलतनगर ररङ्गरोडिे छोएका सबै लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
३ िाख 

४  घ) सर्यपत्री टोि हुुँदै िालिखकज  

पिपुलतनगर देउरािी महादेब 

स्थान मंगििारे सडक 

कृलष 

क)सर्यपत्री टोि हुुँदै िालिखकज  पिपुलतनगर देउरािी महादेि स्थान 

सडक आसपासका लकिाहरु ८० हर्ार 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

५  ङ) पुरानो चौकी अथेटार 

दहाििारी सडक 
कृलष 

क) पुरानो चौकी अथेटार दहाििारी सडक आसपासका लकिाहरु 
८० हर्ार 

६  अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ ३ क) लर्क्कि पिपुलतनगर सडक 
व्र्यापाररक 

क) लतनखटेु्टदेलख सरकारी लचर् उद्योगसतम कािोपते्र सडकिे छोएका 

लकिाहरु 
४० िाख 

    
ख) लतनखटेु्टदेलख सरकारी लचर् उद्योगसतम कािोपत्रे सडकिे छोएका 

लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
१० िाख 

   
आिास 

क) व्र्यापाररक क्षेत्र िाहकेका लतनखटेु्टदेलख सरकारी लचर् उद्योगसतम 

सडकको दार्याुँबाुँर्याुँ १०० लमटरसतमका लकिाहरु 
३० िाख 

    
ख) व्र्यापाररक क्षेत्र िाहकेका लतनखटेु्टदेलख सरकारी लचर् उद्योगसतम 

सडकको दार्याुँबाुँर्याुँ १०० लमटरसतमका लकिाहरु को बाुँलक क्षेत्रर्ि 
५िाख 

   कृलष क) लर्क्कि पिपुलतनगर सडकिे नछोएका लकिाहरु २ िाख 

२  ख) बरबोटे पान्दाम र्ीि 

मेिबोटे गोखे सडक 
कृलष 

क) बरबोटे पान्दाम र्ीि मेिबोटे गोखे सडकिे छोएका लकिाहरु 
५ िाख 

   
 

ख) बरबोटे पान्दाम र्ीि मेिबोटे गोखे सडकिे नछोएका सबै 

लकिाहरु 
२ िाख 

३  ग) रुङसुङ चोक मेिबोटे गोखे 

सडक (अििेदर) 
कृलष 

क) रुङसुङ चोक मेिबोटे गोखे सडक (अििेदर)सडकिे छोएका 

लकिाहरु 
३ िाख 

      

   
 

ख) रुङसुङ चोक मेिबोटे गोखे सडक (अििेदर)सडकिे नछोएका 

सबै लकिाहरु 
१ िाख 



 
 

 

 

 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

   
कृफि 

ग) फछफपटार अन्त्तु कालोपते्र सडक (फसफिखोला–अन्त्तु 

भञ्ज्र्याङसम्म) सडकले नछोएका फकत्ताहरु 
३ लाख 

२  ख) छलिसे लछरुिा िडा 

कार्याजिर्य लसलिखोिा सल्िेरी 

श्रीबुङ मेचीगाउुँ सडक आिास 

क ) छलिसे लछरुिा िडा कार्याजिर्य लसलिखोिा सल्िेरी श्रीबुङ मेचीगाउुँ 

सडकिे छोएका लकिाहरु (मेची बर्ार आसपास) १० िाख 

ख) छलिसे लछरुिा िडा कार्याजिर्य लसलिखोिा सल्िेरी श्रीबुङ मेचीगाउुँ 

सडकिे छोएका लकिाहरु (मेची बर्ार आसपास) बाुँलक क्षेत्रर्ि 
२ िाख 

   
कृलष 

क) आिास क्षेत्र बाहके छलिसे लछरुिा िडा कार्याजिर्य लसलिखोिा 

सल्िेरी श्रीबुङ मेचीगाउुँ सडक आसपासका लकिाहरु 
२ िाख 

३  ग. अन्तु चक्रपथ (ठाकुर चोक 

गणेि लहमाि दलित बस्ती 

करर्ोक अन्तुपोखरी खोिा 

गोदाम सडक) 

आिास 

अन्तुपोखरी आसपासका लकिाहरु 
५ िाख 

अन्तुपोखरी आसपासका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
२ िाख 

   
कृलष 

क) अन्तु चक्रपथ (ठाकुर चोक गणेि लहमाि दलित बस्ती करर्ोक 

अन्तुपोखरी खोिा गोदाम सडक)िे छोएका लकिाहरु 
२ िाख 

   
कृलष 

क) अन्तु चक्रपथ (ठाकुर चोक गणेि लहमाि दलित बस्ती करर्ोक 

अन्तुपोखरी खोिा गोदाम सडक)िे नछोएका लकिाहरु 

१िाख 

पचास हर्ार 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

४  घ) मेचीखोिा लछरुिा र्नक 

मालि काकी डाुँडा खलतिडा गाउुँ 

हुुँदै लछरुिा सडक 

आिास 

क) मेचीखोिा लछरुिा र्नक मालि काकी डाुँडा खलतिडा गाउुँ हुुँदै 

लछरुिा सडकिे छोएका लकिाहरु २ िाख 

 
ख) मेचीखोिा लछरुिा र्नक मालि काकी डाुँडा खलतिडा गाउुँ हुुँदै 

लछरुिा सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
१ िाख 

   
कृलष 

क) आिास क्षेत्र बाहके मेचीखोिा लछरुिा र्नक मालि काकी डाुँडा 

खलतिडा गाउुँ हुुँदै लछरुिा सडकिे नछोएका लकिाहरु 
१ िाख 

५  ङ)  श्रीबुङ डाुँडागाउुँ 

थुिुङगाउुँ नेपािगाउुँ हुुँदै टारी 

उलनउटार गर्ुरेिगाउुँ सडक 

कृलष 

क)  श्रीबुङ डाुँडागाउुँ, थुिुङगाउुँ, नेपािगाउुँ हुुँदै टारी उलनउटार 

गर्ुरेिगाउुँ सडकिे छोएका लकिाहरु २ िाख 

   
कृलष 

ख) श्रीबुङ डाुँडागाउुँ थुिुङगाउुँ नेपािगाउुँ हुुँदै टारी उलनउटार 

गर्ुरेिगाउुँ सडकिे नछोएका लकिाहरु 
१ िाख 

६  िडामा अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ ५ क) लसमा सडकिः-िन्ञर्याङ्क 

िान्तीबर्ार हुुँदै रोङ्ग टोि 

आिास 

क. िडा नं. ४ र ५ को लसमाना िन्ञर्याङ्गदेलख अन्नुडाडाुँ रातमाटे 

खेिमैदानसतमको सडकिे छोएका लकिाहरु ४० िाख 

ख. िडा नं. ४ र ५ को लसमाना िन्ञर्याङ्गदेलख अन्नुडाडाुँ रातमाटे 

खेिमैदानसतमको सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
५ िाख 

   
कृलष 

िडा नं.४ र ५ को लसमाना िन्ञर्याङ्गदेलख अन्नुडाडाुँ रातमाटे खेि 

मैदानसतमको सडकिे नछोएका लकिाहरु 
५ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

२  ख) महने्रिेिी गोिेटार 

िान्तीबर्ार ितबागौडाहुदै 

खोिा गोदाम सडक 
आिास 

महने्रिेिी गोिेडाडाुँ िान्ती बर्ार, ितबागौडा खोिा गोदाम सडकको 

िान्तीबार्ार क्षेत्रलित्र सडकिे छोएका लकिाहरु 
१० िाख 

महने्रिेिी गोिेडाडाुँ िान्ती बर्ार, ितबागौडा खोिा गोदाम सडकको 

िान्तीबार्ार क्षेत्रलित्र सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 
२ िाख 

   
कृलष 

महने्रिेिी गोिेडाडाुँ िान्ती बर्ार ितबागौडा खोिा गोदाम सडकिे 

नछोएका लकिाहरु 
२ िाख 

३  ग) महने्रिेिी बौि आ.लि.रलि 

गोिाइदेखी ितबागौडा सडक 

कृलष महने्रिेिी बौि आ.लि.रलि गोिाईदेलख ितबागौडा सडक 

आसपासका सबै लकिाहरु 

५० हर्ार 

४  घ) िन्ञर्याङ्ग िान्तीबर्ार 

समािबुङ्ग मा.लि.उदर्यचोक 

काकी गोिाइ िालन्तधारा रलि 

गोिाई देखी लसमा सडक 

आिास समािभ्र्यािी र गोिेडाुँडाका लकिाहरु ८ िाख 

    उदर्य चोकको लकिाहरु ६ िाख 

   कृलष िन्ञर्याङ्ग िान्तीबर्ार समािबुङ्ग मा.लि.उदर्यचोक काकी गोिाई 

िालन्तधारा रलि गोिाईदेलख लसमा सडकसतमका लकिाहरु 

१ िाख 

५  ङ ) घिे चौतारी देखी बौि 

आ.लि. हुदै लसमा सडक र्ोड्ने 

सडक 

कृलष घिे चौतारीदेलख बौि आ.लि. हुदै लसमा सडक र्ोड्ने सडक 

आसपासका सतपुणज लकिाहरु 

५०हर्ार 

६  च) अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

१ ६ क)     मेची रार्मागज कृलष क) मेची रार्मागज अन्तगजत कन्र्याम अििेदर    सडक देलख अगालडको 

र्ग्गा (हकज टे बर्ार क्षेत्र सालिक कन्र्याम ३, ४, ५ र ७) 

५०िाख 

   कृलष क बाहकेका र्ग्गाको लकिाहरु २ िाख 

२  ख) सुकेपोखरी ग्र्यािा चोक 

िामपुँधेरो महने्रबेसी सडक 

(अििेदर) 

कृलष पञ्चकन्र्या आलि देलख िामपुँधेरोसतम सडकिे छोएका लकिाहरु १०िाख 

   कृलष पञ्चकन्र्या आलि देलख िामपुँधेरो सतम सडकिे नछोएका लकिाहरु ६ िाख 

३  ग) हुहुजरे िञ्ज्र्याङ ग्र्यािा चोक 

सडक 

आिास क. सुकेपोखरी देलख हुहुजरे िञ्ज्र्याङसतमको सडकिे छोएका लकिाहरु 

बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१८ िाख 

ख. सुकेपोखरी देलख हुहुजरे िञ्ज्र्याङसतमको सडकिे छोएका लकिाहरु 

बाुँलक क्षेत्रर्ि 

५ िाख 

   कृलष आिास क्षेत्र बाहकेका सबै लकिाहरु ५ िाख 

४  घ) हकज टेबाट रामर्ानकी मलन्दर 

तारगाउुँ लसलिखोिा सडक 

कृलष हकज टेबाट रामर्ानकी मलन्दर तारगाउुँ लसलिखोिा सडक आसपासका 

सबै लकिाहरु 

३ िाख 

५  कृलष हकज टे सुके पोखरर सडकिे छोएका लकिाहरु ३ िाख 

६  ङ) िडा नं.८ मािुम लसलिगाउुँ 

डब्बु गाउुँ हुुँदै तारगाउुँ र्ाने 

ररङरोड सडक 

कृलष िडा नं. ८ मािुम लसलिगाउुँ डब्बु गाउुँ हुुँदै तारगाउुँ र्ाने ररङरोड सडक 

आसपासका सबै लकिाहरु 

३ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

७  हकज टे रतङ्भ्र्याङ लर्मजिे 

बाहुनडालग सडक 

कृलष हकज टे रतङ्भ्र्याङ लर्मजिे बाहुनडालग सडकिे छोएका लकिाहरु ८ िाख 

८  अन्त्र्य के्षत्र अन्त्र्य ढकालटोल फिकास देफख गाउ फसफिखोलाको सम्मको सडक 

के्षत्र 

१ लाख 

१ ७ क)     मेची रार्मागज कृलष मेची रार्मागज अन्तगजत पािटांगे देलख हकज टेसतमको कािोपते्र सडकिे 

छोएका लकिाहरु 

५० िाख 

२  ख) मेची रार्मागज पािटागे देलख 

घिे टोि रमाइिो टोि हुुँदै 

अतिी टोि (अििदर) सडक 

कृलष मेची रार्मागज एकता टोि देलख घिे धारा  हुुँदै (अििदर) सडक 

आसपासका सबै लकिाहरु 

५ िाख 

३  ग) मेची रार्मागजदेलख कन्र्याम 

लचर्या फ्र्याक्िी हुुँदै निज्र्यलत 

आलि लिररङ खोिासतमको 

सडक 

कृलष कन्र्याम लचर्या फ्र्याक्िी हुुँदै निज्र्यलत आलि लिररङ खोिासतमको 

सडक आसपास सबै लकिाहरु 

३ िाख 

४  घ) कन्र्याम मेची रार्मागज देलख 

िडा कार्याजिर्य हुुँदै र्मनुा डाुँडा 

अतिी लिररङ खोिासतमको 

सडक 

कृलष र्मनुा डाुँडादेलख अतिी लिररङ खोिासतमको सडक आसपासका सबै 

लकिाहरु 

२ िाख 

५  ङ) प्रगलत संस्थादेलख लबररङ 

खोिा र्ाने सडक 

कृलष प्रगलत संस्था लबररङ खोिा र्ाने बाटो एकता टोिदेलख राइ टोि 

सतमका सडक आसपासका सबै लकिाहरु 

२ िाख 

६  हकव टे सुके पोखरर सडक कृफि हकव टे सुके पोखरर सडकले नछोएका फकत्ताहरु २ लाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

७  सुकेपोखरर बोिोघारर 

सडक 

कृफि सुकेपोखरर बोिोघारर सडकले छोएका फकत्ताहरु २लाख 

८  शौरे हुदै गोगने जोड्ने सडक कृफि शौरे हुदै गोगने जोड्ने सडक १ लाख पचास हजार 

९  च) अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ ८ क) िडा नं. ८ को लसमाना 

िीत्र पने मेची रार्मागज 

व्र्यापाररक 
 

क . पािटाङ्गे लछपीटार मेची रार्मागजिे छोएका लकिाहरु ५० िाख 

क. पािटाङ्गे लछपीटार मेची रार्मागजिे छोएका लकिाहरु बाुँलक 

क्षेत्रर्ि 

१० िाख 

२  ख) लछपीटार अन्तु सडक आिास लछपीटार अन्तु सडकिे छोएका लकिाहरु १५ िाख 

लछपीटार अन्तु सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि ५ िाख 

   कृलष लछपीटार अन्तु सडकिे नछोएका लकिाहरु ५ िाख 

   

३  ग) िडा नं. ८ अििेदर सडक कृलष अििेदर सडकिे छोएका लकिाहरु ५ िाख 

    अििेदर सडकिे नछोएका लकिाहरु ३ िाख 

४  घ) पािटाङ्गे लसलिखोिा 

सडक 

कृलष पािटाङ्गे लसलिखोिा सडकिे छोएका लकिाहरु १० िाख 

    पािटाङ्गे लसलिखोिा सडकिे नछोएका लकिाहरु ५ िाख 

५  ङ) लसगाुँने खोल्सी लसिेश्वरी 

मलन्दर सडक 

आिास क . लसगाुँने खोल्सी लसिेश्वरी मलन्दर सडकिे छोएका लकिाहरु १२ िाख 

ख . लसगाुँने खोल्सी लसिेश्वरी मलन्दर सडकिे छोएका लकिाहरु ५ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

बाुँलक क्षेत्रर्ि 

   कृलष लसगाुँने खोल्सी लसिेश्वरी मलन्दर सडकिे नछोएका लकिाहरु ५ िाख 

६  अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५०हर्ार 

१ ९ क) लर्क्कि पिपुलतनगर 

कािोपत्रे सडक (िडा नं.९ को 

लसमानालित्र) 

व्र्यापाररक क. १० नं.िडाको लसमानादेलख मानेसतमका लकिा (सडकको क्षेत्र 

बाहके दार्याुँबार्याुँ २५ लमटर) 

४० िाख 

 ख. १० नं.िडाको लसमानादेलख मानेसतमका लकिा (सडकको क्षेत्र 

बाहके दार्याुँबार्याुँ २५ लमटर) बाुँलक क्षेत्रर्ि 

५ िाख 

      

   आिास मानेबाट ३ नं. िडाको लसमानासतम १०० लमटर सतम ८ िाख 

   कृलष सडक आसपास व्र्यापाररक र आिास क्षेत्र बाहकेका लकिाहरु २ िाख 

२  ख) गुलप्त नर्याुँबर्ार सडक आिास क.गुप्ती नर्याुँबर्ार सडकिे छोएका लकिाहरु ५िाख 

   कृलष क.आिास क्षेत्र बाहके गुप्ती नर्याुँबर्ार सडकिे नछोएका लकिाहरु २ िाख 

३  ग) माने गोखे पान्दाम सडक आिास माने गोखे पान्दाम सडकिे छोएका लकिाहरु ५िाख 

   कृलष आिास क्षेत्र बाहके माने गोखे पान्दाम सडकिे नछोएका लकिाहरु २ िाख 

४  घ) बरबोटे गैरीगाउुँ कर्ेनी 

सडक (अििेदर) 

आिास बरबोटे गैरीगाउुँ कर्ेनी सडकिे छोएका लकिाहरु ८ िाख 

   कृलष आिास क्षेत्र बेहक अििेदर सडकिे नछोएको लकिाहरु ४ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

५  ङ) बरबोटे सुदङु माझगाउुँ 

कटे्टबुङ श्रीअन्तु सडक 

कृलष बरबोटे सुदङु माझगाउुँ कटे्टबुङ श्रीअन्तु सडकिे छोएका लकिाहरु ५ िाख 

    बरबोटे सुदङु माझगाउुँ कटे्टबुङ श्रीअन्तु सडकिे नछोएका लकिाहरु २ िाख 

६      च) अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ १० क) मेची रार्मागज लछलपटार िडा 

नं. ८ देलख िडा नं१२ लसमाना 

सतमको सडक 

व्र्यापाररक 
 

क. मेची रार्मागज िडा नं.१० को लसमानालित्र (लछलपटारदेलख 

गुतबापथसतम) कािोपत्रेिे छोएका लकिाहरु  

९६ िाख 

ख. मेची रार्मागज िडा नं.१० को लसमानालित्र (लछलपटारदेलख 

गुतबापथसतम) कािोपत्रेिे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१५ िाख 

   क. दािा गोिाई बरबोटे चक्रपथ सडकिे छोएका लकिाहरु  ३०िाख 

ख. दािा गोिाई बरबोटे चक्रपथ सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक 

क्षेत्रर्ि 

१५ िाख 

क लछलपटार ग्र्यारेर् लपएचलस हुुँदै लर्क्कि पुरानो बर्ार गुतबा पथ 

(मालथल्िो सडक)िे छोएका लकिाहरु  

५५ िाख 

   ख. लछलपटार ग्र्यारेर् लपएचलस हुुँदै लर्क्कि पुरानो बर्ार गुतबा पथ 

(मालथल्िो सडक)िे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१५ िाख 

क. नगरपालिका पररसर हुुँदै चक्रपथ सडकिे छोएका लकिाहरु  ३०िाख 

   ख नगरपालिका पररसर हुुँदै चक्रपथ सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक १५िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

क्षेत्रर्ि 

   आिास क. गुतबापथबाट िडा नं.११ को लसमानासतम कािोपत्रे सडकिे 

छोएका लकिाहरु  

४० िाख 

गुतबापथबाट िडा नं.११ को लसमानासतम कािोपत्रे सडकिे छोएका 

लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१५ िाख 

२  ख) लछलपटार रलमते र्याङखोिा 

हुुँदै १२ नं. िडा र्ोड्ने सडक 

कृलष लछलपटार रलमते र्याङखोिा हुुँदै १२ नं. िडा र्ोड्ने सडकिे छोएका 

लकिाहरु   

८िाख 

    साथै ररङ्गरोड लछलपटार मखु िइ रलमते हुदै गुतबापथ िइ थाक्िे घाट 

र्ोड्ने बाटोको मखु सतमका लकिाहरु 

८िाख 

   कृलष लछलपटार रलमते र्याङखोिा हुुँदै १२ नं. िडा र्ोड्ने सडकिे नछोएका 

लकिाहरु  

५िाख 

४  ग) बाह्रमासे सडक 

गुतिापथदेलख र्ोगमाई हाइड्रो 

र्ाने सडक 

कृलष बाह्रमासे सडक गुतिापथदेलख र्ोगमाई हाइड्रो र्ाने सडकिे छोएका 

लकिाहरु  

८िाख 

   कृलष बाह्रमासे सडक गुतिापथदेलख र्ोगमाई हाइड्रो र्ाने सडकिे नछोएका 

लकिाहरु  

५ िाख 

5  घ) मेची रार्मागज डाक्टरखोिा 

मखुदेलख डाुँडागाउुँ स्िामी गाउुँ 

र्ोड्ने सडक 

कृलष मेची रार्मागज डाक्टरखोिा मखुदेलख डाुँडागाउुँ स्िामी गाउुँ र्ोड्ने 

सडकिे छोएका लकिाहरु  

3 िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

   कृलष मेची रार्मागज डाक्टरखोिा मखुदेलख डाुँडागाउुँ स्िामी गाउुँ र्ोड्ने 

सडकिे नछोएका लकिाहरु  

२िाख 

६  ङ) मेची रार्मागज गुतबापथ मुख 

िै चक्रपथ रामेखोिा र्याङ हुुँदै 

थक्िे घाट लिररङ खोिा िडा नं 

७ र्ोड्ने सडक 

कृलष क. मेची रार्मागज गुतबापथ मखु िै चक्रपथ रामेखोिा र्याङ हुुँदै थक्िे 

घाट लिररङ खोिा िडा नं ७ र्ोड्ने सडकिे छोएका लकिाहरु 

३ िाख 

    ख. मेची रार्मागज गुतबापथ मखु िै चक्रपथ रामेखोिा र्याङ हुुँदै थक्िे 

घाट लिररङ खोिा िडा नं ७ र्ोड्ने सडकिे नछोएका लकिाहरु 

१ िाख 

  थप सडक ग. िलहद चोक  देलख रत्न चोक संगम टोि र्ाने अि िेदर सडक २िाख 

 घ. लसमपानी देलख प्रणामी टोिको बाटो २िाख 

   ङ . रलमते ररङ्गरोड हुदै लिररङ्ग खोिा घाट र्ोड्ने सडकिे छोएका 

लकिा हरु 

२िाख 

 च. रामेखोिा देलख लिि मलन्दर हुदै र्याङ्ग खोिाबाट िडा न १२ 

र्ोड्ने सडकिे छोएका लकिाहरु 

२िाख 

७     च) अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ ११     क) मेची रार्मागज व्र्यापाररक 
 

१२ नं. िडा कार्याजिर्यदेलख सेन्टअगस्टेन िोलडजङ स्कूिसतम (तीनघरे 

बर्ार) मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु 

६४ िाख 

 १२ नं. िडा कार्याजिर्यदेलख सेन्टअगस्टेन िोलडजङ स्कूिसतम (तीनघरे १५ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

बर्ार) मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक 

क्षेत्रर्ि 

   आिास क.  १० नं. िडाको लसमानादेलख १२ नं. िडा कार्याजिर्य ििनसतम 

मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु 

३० िाख 

  ख. १० नं. िडाको लसमानादेलख १२ नं. िडा कार्याजिर्य ििनसतम 

मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१५ िाख 

   कृलष सेन्टअगस्टेन बोलडजङ स्कूिदेलख इनपा लसमानासतमको मेची रार्मागज 

कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु  

१५ िाख 

      

   आिास   क. आइतबारे बर्ार क्षेत्र सडकको दार्याुँबार्याुँ २०० लमटरसतमको 

र्ग्गा 

२० िाख 

  ख . आइतबारे बर्ार क्षेत्र सडकको दार्याुँबार्याुँ २०० लमटरसतमको 

र्ग्गा बाुँलक क्षेत्रर्ि 

५ िाख 

   कृलष मेची रार्मागजिे कािोपत्रे नछोएका लकिाहरु ५ िाख 

२  ख) बाह्रमासे सडक (All 

Weather Road) 

कृलष अििेदर सडकिे छोएका लकिाहरु ५ िाख 

   कृलष अििेदर सडकिे नछोएका लकिाहरु २ िाख ५० हर्ार 

३  ग)  कािापनी–माघे हुुँदै लसस्ने 

सडक 

कृलष कािापनी–माघे हुुँदै लसस्ने सडकिे छोएका लकिाहरु ३ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

   कृलष कािापनी–माघे हुुँदै लसस्ने सडकिे नछोएका लकिाहरु १ िाख 

४  घ) आइतबारे–सुन्तिे सडक कृलष आइतबारे–सुन्तिे सडकिे छोएका लकिाहरु ३ िाख 

    आइतबारे–सुन्तिे सडकिे नछोएका लकिाहरु १ िाख 

५  ङ) तीनघरेदेलख लसर्जना टोि, 

साहारा टोि हुुँदै असिे खोिा 

र्ोड्ने सडक 

कृलष तीनघरेदेलख लसर्जना टोि, साहारा टोि हुुँदै असिे खोिा र्ोड्ने 

सडकिे छोएका लकिाहरु (गोदक र्ोड्ने सडकिन्दा मालथ) 

३ िाख 

    तीनघरेदेलख लसर्जना टोि, साहारा टोि हुुँदै असिे खोिा र्ोड्ने 

सडकिे नछोएका लकिाहरु (गोदक र्ोड्ने सडकदेलख १०० लम 

१ िाख ५१ हर्ार 

६  अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ १२ क) मेची रार्मागज व्र्यापाररक क. मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु (मेरीगोल्डदेलख 

१२ नं. िडा कार्याजिर्यसतम तीनघरे बर्ार क्षेत्र) 

६४ िाख 

      

    
ख.  मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु (मेरीगोल्डदेलख 

१२ नं. िडा कार्याजिर्यसतम तीनघरे बर्ार क्षेत्र) बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१० िाख 

   आिास 

आिास 
 

क. मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु (१२ नं.िडा 

कार्याजिर्यदेलख कािापनीसतम)  

३०िाख 

ख. मेची रार्मागज कािोपत्रे सडकिे छोएका लकिाहरु (१२ नं.िडा 

कार्याजिर्यदेलख कािापनीसतम) बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१०िाख 

   क. मेची रार्मागजको व्र्यापाररक क्षेत्र बाहके सडकको दार्याुँबार्याुँ १०० 

लमटरसतमको क्षेत्र 

१६ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

ख. मेची रार्मागजको व्र्यापाररक क्षेत्र बाहके सडकको दार्याुँबार्याुँ १०० 

लमटरसतमको क्षेत्र बाुँलक क्षेत्रर्ि 

१० िाख 

   कृलष मेची रार्मागजको आसपास व्र्यापाररक र आिास क्षेत्र बाहकेका बाुँकी 

सबै क्षेत्र 

१० िाख 

२  ख) लतनघरे र्ुरे िञ्ज्र्याङ हुुँदै 

रोङ १ र्ोड्ने सडक 

आिास 
 

क. लतनघरे र्ुरे िञ्ज्र्याङ हुुँदै रोङ १ र्ोड्ने सडकिे छोएका लकिाहरु  १० िाख 

ख. लतनघरे र्ुरे िञ्ज्र्याङ हुुँदै रोङ १ र्ोड्ने सडकिे छोएका लकिाहरु 

बाुँलक क्षेत्रर्ि 

३ िाख 

   कृलष लतनघरे र्ुरे िञ्ज्र्याङ हुुँदै रोङ १ र्ोड्ने सडकिे नछोएका लकिाहरु  १ िाख 

३  ग) िालन्त गोिाई हुुँदै लछलपटार 

र्ाने सडक 

आिास 
 

क. िालन्त गोिाई हुुँदै लछलपटार र्ाने सडकिे छोएका लकिाहरु  १० िाख 

ख. िालन्त गोिाई हुुँदै लछलपटार र्ाने सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक ३ िाख 

     क्षेत्रर्ि  

   कृलष िालन्त गोिाई हुुँदै लछलपटार र्ाने सडकिे नछोएका लकिाहरु  ३ िाख 

४  घ) बाह्रमासे सडक (All 

Weather Road) 

आिास 
 

बाह्रमासे सडक (All Weather Road सडकिे छोएका लकिाहरु  १० िाख 

बाह्रमासे सडक (All Weather Road) सडकिे छोएका लकिाहरु 

बाुँलक क्षेत्रर्ि 

२ िाख 

   कृलष बाह्रमासे All Weather Road) सडकिे नछोएका लकिाहरु  २ िाख 

५  ङ) गुतिापथ हुुँदै र्ुरे आिास 
 

गुतिापथ हुुँदै र्ुरे िञ्ज्र्याङसतमको सडकिे छोएका लकिाहरु  ८ िाख 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

िञ्ज्र्याङसतमको सडक गुतिापथ हुुँदै र्ुरे िञ्ज्र्याङसतमको सडकिे छोएका लकिाहरु बाुँलक 

क्षेत्रर्ि 

३िाख 

  कृलष गुतिापथ हुुँदै र्ुरे िञ्ज्र्याङसतमको सडकिे नछोएका लकिाहरु  ३ िाख 

६ कृलष  मलिम स्िास््र्य केन्रबाट िालन्तपुर र्ोड्ने सडक खण्डको सुन्दर बेलस 

सडक आसपासका लकिाहरु   

१ िाख पचास हर्ार 

७ कृलष गुतिापथ हुुँदै र्ुरे िञ्ज्र्याङसतमको सडकिे नछोएका लकिाहरु बाुँलक 

क्षेत्रर्ि 

२ िाख 

८  च) अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ १३ क) िािुखोपदेलख पोखरी हुुँदै 

उिरे िञ्ज्र्याङसतमको सडक 

आिास इनपा १० को लसमानादेलख कुिबहादरु राईको घरसतम सडकिे छोएका 

लकिाहरु 

३िाख 

    कुिबहादरु राईको घरदेलख कारबारी डाुँडासतम सडकिे छोएका 

लकिाहरु  

१० िाख 

   कृलष िािुखोपदेलख पोखरी हुुँदै उिरे िञ्ज्र्याङसतमको सडकिे नछोएका 

लकिाहरु  

१ िाख ५० हर्ार 

      

२  ख) पोखरीबाट डाक्टर गाउुँ, 

कोल्बोटे, लपपिडाुँडा हुुँदै रोङ १ 

र्ोड्ने सडक (All Weather 

Road) 

कृलष पोखरीबाट डाक्टर गाउुँ, कोल्बोटे, लपपिडाुँडा हुुँदै रोङ १ र्ोड्ने सडक 

(All Weather Road) िे छोएका लकिाहरु   

१ िाख ५० हर्ार 



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

    पोखरीबाट डाक्टर गाउुँ, कोल्बोटे, लपपिडाुँडा हुुँदै रोङ १ र्ोड्ने सडक 

(All Weather Road)िे नछोएका लकिाहरु  

८० हर्ार 

३  ग) िटुाने चोकबाट देिीस्थान 

गुराुँसे खानी िञ्ज्र्याङ हुुँदै रोङ 

२ र्ोड्ने सडक 

कृलष िटुाने चोकबाट देिीस्थान गुराुँसे खानी िञ्ज्र्याङ हुुँदै रोङ २ र्ोड्ने 

सडक आसपासको सबै लकिाहरु  

१ िाख 

४  घ) पोखरीदेलख िक्ष्मी टोि, हुुँदै 

इनपा १० रामचोक र्ोड्ने सडक 

कृलष पोखरीदेलख िक्ष्मी टोि, हुुँदै इ.न.पा. १० रामचोक र्ोड्ने सडक 

आसपासका सबै लकिाहरु  

१ िाख ५० हर्ार 

५ 
 

ङ) दधुकेन्र, लसरुपाखा, 

आरुबोटे हुुँदै खानीिञ्ज्र्याङ, 

टाङलटङ्गसतम र्ोड्ने सडक 

कृलष दधुकेन्र, लसरुपाखा, आरुबोटे हुुँदै खानीिञ्ज्र्याङ, टाङलटङ्गसतम 

र्ोड्ने सडक आसपासका सबै लकिाहरु  

१ िाख 

६  च) पोखरी िञ्ज्र्याङबाट तल्िो 

मालथल्िो खनु्रुके हुुँदै सूनपा १२ 

र्ोड्ने सडक 

कृलष पोखरी िञ्ज्र्याङबाट तल्िो मालथल्िो खनु्रुके हुुँदै सूनपा १२ र्ोड्ने 

सडक आसपासका सबै लकिाहरु  

१ िाख 

७  च) अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 

१ १४ क) िािुखोप बतासे बदुज 

खदुनुािारी सडक 

आिास   िािुखोप बतासे बदुज खदुनुाबारी सडकको दार्याुँबार्याुँ सडकिे छोएका 

१३   र १४ नं. िडाको लसमानाबाट १४ नं. िडा कार्याजिर्यसतम पने 

र्ग्गाका लकिाहरु 

१० िाख 

    िडा नं.१४ को कार्याजिर्यबाट खदुनुािारी लसमानासतम सडकिे छोएका 

दार्याुँिार्याुँका र्ग्गाका लकिाहरु 

२ िाख 

      



 

क्र.सं. िडा नं. सडकको नाम िा स्थान क्षेत्र िगीकरण गररएको र्ग्गाको लििरण 

लर्ल्डबाट बुलझएको 

चिनचल्तीको मलू्र्य रु. 

(प्रलत रोपनी) 

२  ख)     बतासे हले्थपोष्ट 

लर्लमखाुँद ितुेनी गोदक 

सडक(All Weather Road 

कृलष बाह्रमासे सडकिे छोएका दार्याुँ िार्याुँका लकिाहरु  २ िाख 

    बाह्रमासे सडकिे नछोएका र्ग्गाहरु  १ िाख 

३  ग) कटुसे बर्ार रामडाुँडा 

चतुबाङ्ग हुुँदै इ.न.पा.१० गोदक 

र्ोड्ने सडक 

कृलष  कटुसे बर्ार रामडाुँडा चतुबाङ्ग हुदै इ.न.पा.१० गोदक र्ोड्ने सडकिे 

छोएका लकिाहरु 

२ िाख 

     कटुसे बर्ार रामडाुँडा चतुबाङ्ग हुुँदै इ.न.पा.१० गोदक र्ोड्ने सडकिे 

नछोएका लकिाहरु 

१ िाख 

४  घ) कटुिाि िन्ञ्र्याङ्ग िदुज 

ितासे लसतिे कागुनेहुदै सहकािे 

गाउुँ सडक 

कृलष  कटुिाि िन्ञ्र्याङ्ग िदुज ितासे लसतिे कागुनेहुुँदै सहकािे गाउुँ सडकिे 

छोएका लकिाहरु 

२िाख 

     कटुिाि िन्ञ्र्याङ्ग िदुज ितासे लसतिे कागुनेहुदै सहकािे गाउुँ सडकिे 

नछोएका लकिाहरु 

१ िाख 

५  ङ) िर्े गोिाई बीचगाउुँ १३ नं. 

िडा र्ोड्ने सडक 

कृलष  िर्े गोिाई लिचगाउुँ १३ नं. िडा र्ोड्ने सडकिे छोएका लकिाहरु २ िाख 

    िर्े गोिाई लिचगाउुँ १३ नं. िडा र्ोड्ने सडकिे नछोएका लकिाहरु १ िाख 

६  अन्र्य क्षेत्र िए अन्र्य  ५० हर्ार 



 
 

 

 

 

 

 

अनुसूची - ४ 

(दर्ा (४) सुँग सतिलन्धत) 

घरिहाल करको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

(क) आिािीर्य प्रर्योर्नका िालग घरिहाि िगाएकोमा िहाि रकमको ७ प्रलतिति े हनु आउन े

रकम 

(ख) अन्र्य प्रर्योर्नका िालग घरिहाि िगाएकोमा िहाि रकमको १० प्रलतितिे हुन आउने रकम 

 

अनुसूची - ५ 

(दर्ा (५) सुँग सतिलन्धत) 

प्रदेश सरकारले लगाएको घरजग्गा रफजष्रेशन शुल्कको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

प्रदिे सरकारको आलथजक ऐन, २०७८ मा उल्िेख िए अनुसार 

 

 



 

अनुसूची - ६ 

(दर्ा (६) सुँग सतबलन्धत) 

सिारी साधन कर (आ.ि. २०७८/७९) 

(क) टाुँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लिद्यतुीर्य ररक्सा (ई-ररक्सा)  

सिारी साधन दताज – प्रलत सिारी साधन िालषजक रु. ५०००.०० 

सिारी साधन दताज निीकरण – प्रलत सिारी साधन िालषजक रु. ३०००.०० 

 

(ख) लिदिेी सिारी साधनहरु नपेाि प्रिेि गदाज प्रिेि लिन्दमुा लिइने सिारी प्रिेि िलु्कको दर 

(प्रलतसिारी साधन प्रलत पटक) 

क्र.सं. सिारी साधनकोलििरण 

दर 

रु. कैलर्र्यत 

१ हिेी इलक्िपमेन्ट (डोर्र, िोडर, एक्सािेटर) १६० 
 

२ लनर्ी तथा िाडाका िक ट्र्याक्टर ८० 
 

३ लनर्ी तथा िाडाका बस, लपकअप, लमलनबस, ट्र्याक्सी, भ्र्यान आलद ४८ 
 

४ लनर्ी तथा िाडाका कार, टेतपो ३२ 
 

 

 

(ग) लिदिेी सिारी साधनहरु नेपाि प्रिेि गदाज प्रिेि िलु्क संकिन गने कर संकिन केन्रहरु र 

ठेक्का िन्दोिस्त गन ेप्रर्योर्नका िालग िालषजक लनधाजररत न्र्यनूतम िालषजक ठेक्का अंक र संकिन 

केन्रहरु : 

 

क्र.सं. लििरण 
न्र्यनूतम िालषजक कबोि 

रकम 
कैलर्र्यत 

१ पिपुलतनगर 

रु. २०००००/-  २ मानिेञ्ज्र्याङ 

३ छलब्बस े

 

 

 

 



 

अनुसूची - ७ 

(दर्ा (७) सुँग सतिलन्धत) 

प्रदेश सरकारबाट लगाइएको मनोरञ्जन करको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

प्रदिे सरकारको आलथजक ऐन, २०७८ मा उल्िेख िए अनुसार 

अनुसूची – ८ 

(दिा (८) सिँग सम्िफन्त्धत) 

फिज्ञापन करको दर (आ.ि. २०७८/७९) बाफिवक रु 

ि.

सं. 

फििरण इकाई दर रु. कै

फि

र्यत 

१ 

 
 

६X६ रु्ट सतमको होलडजङबोड सािजर्लनकस्थि 
 

    

क.बर्ार क्षेत्र (लर्क्कि, लतनघरे, हकज टे, कन्र्याम, 

पिपुलतनगर, श्रीअन्तु) 

िालषजकप्रलत िोडज १०००   

ख.अन्र्य क्षते्र िालषजकप्रलत िोडज ८००   

२ ६X६ रु्ट िन्दा ठुिो होलडजङबोडसािजर्लनक 

स्थि 

 
    

क.बर्ार क्षेत्र (लर्क्कि, लतनघरे, हकज टे, कन्र्याम, 

पिपुलतनगर, श्रीअन्तु) 

िालषजकप्रलत िगज लर्ट ५०   

ख.अन्र्य क्षते्र िालषजकप्रलत िगज लर्ट   

४० 

  

  

३ पसिमागटे बनाइ रालखन ेलिज्ञापन पटक ३००   

४ सोिार बलिकोपोिमा २"x३" लर्ट (न पा ि े

लनधाजरण गरेको साइर्) को िोडजमा रा्नेलिज्ञापन 

िालषजकप्रलत पोि १०००   

५ लडलर्टिलडस्प्ि ेिोडज िालषजकप्रलत िगज लर्ट     

६ लिज्ञापनप्रर्योर्नका िालग बनाइने स्िागत गेट प्रलतगोटा प्रत्रे्यक 

पटक 

५००   

६ पोष्टरपोष्टर प्रलतगोटा प्रलत िगज 

लर्ट 

५   

७ लििेिखेन प्रलतगोटा प्रलत िगज 

लर्ट 

२   



 

उल्िेलखत बमोलर्मको लिज्ञापन कर असिुी ठेक्का बन्दोिस्त गन े प्रर्योर्नका िालग िालषजक न्र्यनूतम  

कबोि अंक रु. १०००००।- लनधाजरण गररएको छ। 

 

अनुसूची - ९ 

(दर्ा (९) को उपदर्ा (१)सुँग सतिलन्धत) 

व्र्यिसार्य करको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 
 

व्र्यिसार्य कर  दताज  

१ इिेक्िोलनक पसिमा लिलडर्यो, क्र्यासेट ररकडजर तथा प्िेर्यर 

आलदको व्र्यापारमा 
 

 

 
क. ठूिा (दि िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) ४०००.००  

 
ख. मझौिा (१० िाख सतम स्थीर सतपलत िएको) २०००.००  

२ मलदरा तथा चरुोट लडिर 
 

 
 

क. मलदराको लडिर ५०००  
 

ख. चरुोट लडिर २०००  

३ ज्िेिरी ५०००  

४ लनमाजण सामग्री बेच्न ेपसि ३५००  
 

सानो ३५००  
 

ठूिो ५०००  

५ र्लनजलसङको सामग्री कापेट,पदाज आलद िस्तकुो थोक 

तथाखरुा व्र्यापारमा 
 

 

 
क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) २०००  

 
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सतपलत िएको) १५००  

 
ग. साना (रु. १ िाख सतम लस्थर सतपलत िएको) १०००  

६ दलैनक उपिोगका खाद्यपदाथज, कपडा, व्र्यापारमा 
 

 
 

क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) २०००  
 

ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सतपलत िएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ िाख सतम लस्थर सतपलत िएको) ५००  

७ कृलष र्न्र्य िस्तुको थोक तथा खरुा व्र्यापारमा 
 

 
 

क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) २०००  



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 
 

ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सतपलत िएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ िाख सतम लस्थर सतपलत िएको) ५००  

८ सिारी साधन फििेता 
 

 
 

क. मोटरसाइकि सोरुम ५०००  
 

ख. गाडी सोरुम १००००  

९ लििेषज्ञ परामिज तथा अन्र्य व्र्यिसालर्यक सेिा 
 

 
 

क. लचलकत्सक १५००  
 

ख. कलिरार् १५००  
 

ग. इलञ्र्नीर्यर १५००  
 

घ. कानुन व्र्यिसार्यी १५००  
 

ङ िेखापरीक्षक १५००  
 

च. दन्तलचलकत्सक १५००  
 

छ. कतप्र्यटुर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर १५००  
 

र्.बीमा एर्ेन्ट १५००  
 

झ. सिेर्यर १५००  
 

ञ. अनुिादक १५००  
 

ट. पिलुचलकत्सक १५००  
 

ठ.सेर्यर दिाि १५००  
 

ड. घर नक्सा लनमाजण गन ेस.ई. र अ.स.ई. १५००  
 

च. तालिमप्राप्त कािीगढ (लमस्त्री) ५००  

१० लनमाजण व्र्यिसार्यी 
 

 
 

क) नगरपालिकामा प्रधान कार्याजिर्य िएको ३०००  
 

ख) नगरपालिकामा प्रधान कार्याजिर्य निएको ५०००  

११ उत्पादनमूलक उद्योग (कोरा माि िा अधजप्रिोलधत माि 

िा खेर गइरहकेो माि सामानहरुको िा अन्र्य माि 

सामानप्रर्योग िा प्रिोधन गरी मािसामान उत्पादन गन े

उद्योग व्र्यिसार्यमा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  

 
ख. मझौिा(१०-१५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१२ उजावमुलक उद्योग(र्िस्रोत, िार्य,ु सौर्यजिलि, कोइिा, 

प्राकृलतक तेि, ग्र्यास, िार्योग्र्यास तथा अन्र्य स्रोतहरुबाट 

उर्ाज पैदा गनेउद्योग व्र्यिसार्यमा) 
 

 

    
 

क. ठूिा(१५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  
 

ख. मझौिा(१०-१५िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  
 

ग. साना(१-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  

१३ कृिी तथा बन्त्र्यजन्त्र्य उद्योग  (मिूतिः कृषी िा बन 

पैदािरमा आधाररत (लचर्या बाहके) उद्योग व्र्यिसार्यमा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  

 
ख. मझौिा(१०-१५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  

१४ खफनज उद्योग  (खलनर् उत्खनन ्िा प्रिोधन गन ेउद्योग 

व्र्यिसार्यमा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  

 
ख. मझौिा(१०-१५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  

१५ होटिव्र्यिसार्य 
 

 
 

क. ठूिा (खाना तथा िर् समेतको व्र्यिस्था िएको) ३५००  
 

ख. मझौिा (खाना मात्र व्र्यिस्था िएको) २०००  
 

ग. सानालचर्या नास्ता हल्का पेर्य पदाथज १०००  
 

घ. सानालचर्या चमेना घतुती कटगरा ५००  

१६ पर्यवटन उद्योग  (पर्यजटन, आिास, मोटेि, होटेि, रेषु्टराुँ, 

ररसोटज, िािल्स एर्ेन्सी, स्कीइङ, ग्िाइलण्डङ, 

िाटरर् र्यालफ्टङ, पोनी िेलकङ, पदर्यात्रा, हटएर्यर ब्र्यािलुनङ, 

प्र्यारा सेलिङ, गल्र्कोसज, पोिो, अश्वरोहण, होम-स्टे 

(घरबास) आलद उद्योग व्र्यिसार्यमा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  

 
ख. मझौिा(१0-१५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१७ सेिा उद्योग (छापाखाना, लर्लनङ तथा बेलिङ व्र्यिसार्य, 

चिलचत्र व्र्यिसार्य, सािजर्लनक पररिहनव्र्यिसार्य, 

र्ोटोग्रार्ी, प्रर्योगिािा, हिाई सेिा, िीत िण्डार आलद 

उद्योग व्र्यिसार्यमा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  

 
ख. मझौिा(१0-१5 िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  

१८ क. लमि कुटानीपिेानी लपसानी प्रलत अश्विलि २५०  

 
 ख. लमस्चर मेलसन प्रलत अश्विलि २५० 

 
 

ग. लमस्चर बाट चडाउने लिफ्ट प्रलत अश्विलि २५० 
 

१९ फनमावण उद्योग (सडक, पिु, रोपिे, टनिे, िलिबस, 

टनेि, फ्िाइङ बरृ् तथा औधोलगक,व्र्यापाररक एिंआिास 

कतप्िेक्स आलद लनमाजण गरी सञ्चािन गने उद्योग 

व्र्यिसार्यमा) 
 

 

 
क. ठूिा(५०िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ४०००  

 
ख. मझौिा(५० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) ३५००  

 
ग. साना(१-२५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

२० सञ्चारसेिा 
 

 
 

क. लनर्ीक्षते्रको हिुाक सेिा ५००  
 

ख. लनर्ी क्षते्रकोटेलिर्ोन, फ्र्याक्स सेिा, र्ोटोकपी, 

मोिाइि र्ोन, आइ.एस.्डी. एस.्टी.डी, इमिे, रेलडर्यो 

पेलर्ङ अलद ५०० 

 

 
ग. कुररर्यरसेिा ५००  

 
घ. छपाईतथा प्रकािन ३०००  

२१ लबिीर्यसेिा 
 

 
 

क. नपेाि सरकारको पणूज स्िालमत्िमा रहकेो बाहकेका 

आलथजक कारोबारगन ेिालणज्र्य बै ुँक 
 

 

 
िगज क (१ करोड िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) १५०००  

 
िगज ख (1 करोड सतम लस्थर पुुँलर् िएको) १००००  

 
िगज ग (50 िाख सतम पुुँलर् िएको) ५०००  



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 
 

ख. आलथजक कारोबार गन े लििीर्य कतपनीको मु् र्य 

कार्याजिर्य ५००० 

 

 
ग. लििीर्यकतपनी िाखा कार्याजिर्य ५०००  

 
घ. बीमाकतपनी ५०००  

 
ङ लिदिेीमरुा सटही दर २०००  

 
च.लधतोपत्र कारोबार १०००  

 
छ. सहकारीबै ुँक तथा संस्था १५००  

२२ स्िास््र्यसेिा 
 

 

१ क. गैरसरकारी अस्पताि दताज दस्तरुमा २५,००० 
 

 

ख गरैसरकारी अस्पताि नलिकरण दस्तुरमा 
 

१००००  

 

२ 

 

 

 
 

    क ) नलसजङ्ग होम दताज दस्तरु 

क.  

१००००  

   ख) नलसजङ्ग होम नलिकरण दस्तरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

७००० 

 

 

 

 

 
 

 

३ क ) लक्िलनक ल्र्याप दताज दस्तरु ५०००  

ख) लक्िलनक ल्र्याप नलिकरण दस्तरु ३०००  

२३ लिक्षासेिा 
 

 
 

क. लनर्ीक्षते्रका स्कुि, क्र्यातपस, लिश्वलिद्यािर्य 
 

 

 
लिश्वलिद्यािर्य १००००  

 
क्र्यातपस ५०००  

 
स्कुि, ३५००  

 
ख. तालिमतथा अध्र्यर्यन केन्र १०००  

 
ग. तालिम, कतप्र्यटुर तथा िाषा प्रलिक्षण संस्था १०००  

२४ ममजतसंिार सेिा 
 

 
 

क. हिेी इलक्िपमेन्ट, बस, िक, कार १५००  
 

ख. मोटरसाइकि, टेतपो, साइकि ममजत कारखाना १५००  
 

ग. रेलडर्यो लट.िी., घडी, पे्रिर कुकर, लहटर, टेलिर्ोन सेट, 

लिद्यतुअन्र्य सामाग्री ममजत केन्र ५०० 

 

२५ अन्र्य सेिा 
 

 
 

क.लिज्ञापन सेिा १०००  



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 
 

ख. बदैलेिकरोर्गार सेिा १००००  
 

ग.स्िेदिेी रोर्गार सेिा ५००  
 

घ.सेके्रटररर्यि सेिा १०००  

२६ हाउलर्ङ कतपनी तथा घरर्ग्गा खररद लबक्री –ररर्यि स्टेट) १००००  

२७ ब्र्यटूीपािजर,केि श्रगृांर,ड्राईलक्िनसज, र्ोटो स्टूलडर्यो लसिाई 

आलद। 
 

 

 
क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) १६००  

 
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सतपलत िएको) १२००  

 
ग. साना (रु. १ िाख सतम लस्थर सतपलत िएको) ८००  

२८ साईनबोडजबनाउने पेलन्टङ्ग सेिा 
 

 
 

क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) १५००  
 

ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सतपलत िएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ िाख सतम लस्थर सतपलत िएको) ५००  

२९ पि ुबधिािा 
 

 
 

क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) २५००  
 

ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सतपलत िएको) १५००  
 

ग. साना (रु. १ िाख सतम लस्थर सतपलत िएको) ७००  

३० मासलुबके्रता / फे्रस हाउस २०००  

३१ रू्ि रलबरुिा लबके्रता १०००  

३२ पिु हाउस २०००  

३३ खोटोव्र्यिसार्यी २०००  

३४ लससा, प्िाइउड लिके्रता २०००  

३५ िाुँडाकुुँ डालबके्रता 
 

 
 

क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) २५००  
 

ख. मझौिा तथा साना २०००  

३६ लस्टि,काठ,र्लनजचरलबके्रता ५०००  

३७ खेिौना,उपहार (लगफ्ट) लबके्रता २०००  

३८ केििुनेटिलकज ङ्ग (िालषजक व्र्यिसार्य िलु्क) 
 

 

३९ घरनक्सा लनमाजणका िालग स्थापना िएका र्मज ७०००  

४० परामिजसेिा सतबन्धी र्मज २५००  



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

४१ दूग्धफचस्र्यान केन्त्र 
 

 
 

साना (२५िाख सतम पुुँलर् िएको) २०००  
 

ठूिा(२५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  

४२ लचर्याप्र्याकेलर्ङ उद्योग 
 

 
 

क  .ठूिा (१० िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ४०००  
 

ख  .मझौिा  (५-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  
 

ग  .साना  (१-५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

४३ अन्र्य व्र्यिसार्य 
 

 
 

क. ठूिा (पाुँच िाख िन्दा मालथ लस्थर सतपलत िएको) ३०००  
 

ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सतपलत िएको) २५००  
 

ग. साना (रु. १ िाख सतम लस्थर सतपलत िएको) २०००  

४४ पेिोि पतप १००००  

४५ ग्र्यास लडिर २५००  

४६ लचर्या उद्योग    

 क. साना उद्योग ५०००  

 ख. मझौिा उद्योग ७०००  

 ग. िघ ुउद्योग १००००  

 घ. ठूिा उद्योग १५०००  

४७ दगू्धर्न्र्य खाद्य पदाथज उत्पादन गन ेउद्योग   

 क  .ठूिा   (१0 िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) ३०००  

 ख  .मझौिा  (५-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

 ग साना (१-५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  

४८ क .रु्टसि दताज २०००  

 ख) रु्टसि नलिकरण १०००  

४९ ब्िक तथा इट्टा उद्योग दताजमा   

 क. ठूिा(१५ िाख िन्दा मालथ लस्थर पुुँलर् िएको) २५००  

 ख. मझौिा(१0-१५ िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) २०००  

 ग. साना(१-१० िाख सतम लस्थर पुुँलर् िएको) १५००  

५० किाडी सामान    

 क. माझदह/िक १०००  



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

 ख. लपकप ५००  

 ग. ट्र्याक्टर ७००  

५१ सानोखाि ेकाठ लचरान गन ेमेलसन (चेनसो) १०००  

५२ साइलक्िङ ब्र्यािसार्य (१० िटा सतम ) दताजमा ५०००  

५३ साइलक्िङ ब्र्यािसार्य (१० िटा सतम ) नलिकरणमा ३०००  

५४ गालडमा घतुती पसि  मालसक  १०००  

 

अनुसचूी – ९ (क) 

(दर्ा (९) को उपदर्ा (२)सुँग सतिलन्धत) 

व्र्यिसार्य करको र्ररिानाको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

 

 

 क.  व्र्यिसार्य कर लनधाजरण गदाज मालथ उल्िेलखत िए बाहकेा प्रकृलतका व्र्यिसार्य दताज हुन आएमा 

लमल्दो प्रकृलत र स्तरको दरमा व्र्यिसार्य कर  असिु गररनछे । 

ख.लचर्या उद्योगहरुको नलिकरणमा नगरपालिकाि ेतोकेको कर सङ्किन केन्रमा अलघल्िो आ.ब. 

को रकम बुझाइ सोको रलसद तथा उद्योग िालणज्र्य सङघ बाट र्ारर हुने उत्पलतको प्रमाणपत्र पेि 

गरेपलछ सतबलन्धत िडा कार्याजिर्यबाट िनु्र्य रुपर्याुँमा स्ित नलिकरण हनुेछ । 

 

 

ि. सं. आ. ब. व्र्यिसार्य कर 

१ आ. ब. २०७२/७३ साल 

अगाफड सबै आ. ब. को 

३५ प्रफतशत 

२ आ. ब. २०७३/७४ ३० प्रफतशत 

३ आ. ब. २०७४/७५ २५ प्रफतशत 

४ आ. ब. २०७५/७६ २० प्रफतशत 

५ आ. ब. २०७६/७७ १५ प्रफतशत 

६ आ. ब. २०७७/७८ १०प्रफतशत 



 

अनुसचूी - १० 

(दर्ा (१०) सुँग सतिलन्धत) 

सेिािलु्क तथा दस्तरुको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

 

(क) माफसक िोहोरमैला व्र्यिस्थापन शुल्क: नगरपालिका लित्रका दहेार्यका क्षते्रबाट 

उत्पादन हुने र्ोहोरमैिा व्र्यिस्थापन बापत दहेार्यमा उल्िलेखत दरमा मालसक र्ोहोरमैिा 

व्र्यिस्थापन िलु्क िगाई असिु गररनछे । 

(ख) सरसर्ाइ िलु्क बार्तको रकम चाि ुआ. ब. २०७८/७९ को बालषजक रकम श्रािण मसान्त 

सतममा एकमषु्ट बुझाएमा १० प्रलतित छुट गररनछे ।  

 

          माफसक िोहरमैला व्र्यिस्थापन शुल्कको दर 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१ घर १ ति े४ कोठासतमको प्रलत घर प्रलत घर रु 

५० । साथै पररिारको 

सं्र्याअनुसार प्रलत 

पररिार थप रु ५०। 

थप र ब्र्यबसार्य र 

बास एकै स्थानमा 

िएमा र्नु बढी हुन्छ 

सोही अनुसार लिने, 

दोहोरो िलु्क नलिने । 

  

  

  

प्रर्योगिएको 

तिाको मात्र 

२ घर २ तिे११/१२ कोठासतमको 

३ घर ३ तिे१६/१७ कोठासतमको 

४ घर ३ तिे२० कोठासतमको 

५ घर ३ तििेन्दा बढी तिा िएको घर प्रलत तिा १००   

६ पसि १कोठाको साना लकराना पसि, प्रलत तिा ५०   

७ सानालकराना पसि ५०   

८ 

लकरानाहोिसेि, रेडीमेड कपडा ठुिो लकराना 

कपडा पसि १००   

९ कस्मेलटक्स, दघु डेरी, साना लचर्या पसि १००   

१० कस्मेलटक्सहोिसेि पसि १००   

११ ब्र्यलूटपािजर १००   

१२ लमठाई पसि २००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१३ आईसक्रीमपािजर १००   

१४ पाउरोटीउद्योग १५०   

१५ पाउरोटीपसि ५०   

१६ रेषु्टरेण्ट २००   

१७ होटि खानानास्ता ३००   

१८ 

होटि, रेषु्टरेन्ट, पाटी प्र्यािेस, क्र्याटररङ्ग 

आलदि े नगरपालिका क्षेत्रमा लििाह, पाटी,  

महोत्सि , कार्लक्रर्या तथा सामालर्क संस्कार 

बमोलर्मका कार्यजहरु सन्चािन गरी सामान्र्य 

अिस्थामा िन्दा बढी र्ोहरर्न्र्य पदाथज 

उत्पादन गरेको अिस्थामा थप दस्तरु ६०० 
 

१९ रू्टपाथघतूती ठेिा १००   

२० रू्टपाथमामकै, िक्का बेच्न े १००   

२१ पान पसि १००   

२२ कोल्डलडं्रक्स पसि १००   

२३ मलदराहोिसेि पसि १००   

२४ पेप्सी, कोका कोिा लडिसज १५०   

२५ ग्र्यास लडिर १००   

२६ 

अस्पताि (सानो, मझौिा, ठूिो) अस्पताि 

र्न्र्य र्ोहोरमिैा बाहके १५०/२००/३००   

२७ 

लक्िलनक/ल्र्याि/प्र्याथोिोर्ी (अस्पताि र्न्र्य 

र्ोहोरमैिा बाहके) ५००   

२८ औषधीपसि १००   

२९ आर्यिेुलदकऔषधी पसि १००   

३० आर्यिेुलदकऔषधी पसि ल्र्याब र डाक्टर २००   

३१ पिरु्न्र्यऔषधी पसि १००   

३२ कृलषर्न्र्यऔषधी पसि १००   

३३ होलमओपलेथकऔषधी पसि १००   

३४ होलमओपलेथकऔषधी पसि, ल्र्याब र डाक्टर २००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

३५ मठ, मलन्दर, गतुबा, मलस्र्द, चचज आलद १००   

३६ स्कूि/बोडसज (लदिा/आिािीर्य) २००/५००   

३७ किेर् ३००   

३८ चाईल्डकेर्यर स्कूि १००   

३९ सैिनु २५०   

४० सरकारी संघसंस्था नार्ा मिुक कार्याजिर्य मात्र २००   

४१ बैंक ३००   

४२ र्ाइनान्सकतपनी २००   

४३ ईन्सरेुन्सकतपनी २००   

४४ बचत तथा ऋणसहकारी संस्था (सानो, ठूिो) २००   

४५ संघसंस्था (एन.लर्.ओ.) २००   

४६ संघसंस्था (आई.एन.लर्.ओ.) ५००   

४७ मोटर साईकिग्र्यारेर् सानो २००   

४८ मोटर साईकिग्र्यारेर् ठूिो ३००   

४९ मोटरग्र्यारेर् ३००   

५० साईकि-ररक्साममजत केन्र १००   

५१ साईकिलबक्री केन्र १००   

५२ पेिोिपतप ३००   

५३ पाटीप्र्यािेस ५००   

५४ फे्रस हाउस (मास ुपसि) ३००   

५५ राुँगा (मास ुपसि)   (सानो, ठूिो) ४००   

५६ बंगरू (मास ुपसि) (सानो, ठूिो) ४००   

५७ खसी (मासपुसि) (सानो,  ठूिो) ३००   

५८ माछा पसि (सानो, मझौिा र ठूिो) ३००   

५९ लससा पसि (सानो, मझौिा र ठूिो) ४००   

६० छापाखाना २००   

६१ पसु्तकपसि १००   

६२ स्टेिनरीपसि १००   

६३ हाडजिेर्यरपसि (सानो,  ठूिो) २००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

६४ िाुँडापसि १००   

६५ एर्.एम.रेलडर्यो १००   

६६ पत्र–पलत्रकापसि १००   

६७ टेलिलिर्न १००   

६८ 

रेलडर्यो, टेलिलिर्न, मोिाईि, कतप्र्यटूर ममजत 

केन्र १००   

६९ 

रेलडर्यो, टेलिलिर्न, मोिाईि, कतप्र्यटूर लबक्री 

केन्र १००   

७० घडी ममजतकेन्द १००   

७१ घडी पसि १००   

७२ साईबरपसि १००   

७३ कतर्यलूनकेिन १००   

७४ िाििएर्ेन्सी १००   

७५ मोटरसाईकिसोरुम २००   

७६ ट्र्याक्टरसोरुम ३००   

७७ गाडीसोरुम ३००   

७८ सोिारपसि १००   

७९ र्िरू्िपसि ३५०   

८० मेनपािर १००   

८१ तरकारी पसि (सानो, मझौिा ठूिो) ३००   

८२ आि,ू प्र्यार्होिसेि २००   

८३ कपडा पसि (सानो,  ठूिो) १००   

८४ रेलडमटेकपडा पसि (सानो, ठूिो) १००   

८५ टेिसज १००   

८६ मेलसनरीसामान लबक्री केन्र १००   

८७ मोटसाईकिपाटज पसि १००   

८८ लिलिन्नमोटरहरु लबक्री गने पसि १००   

८९ गाडी कोपाटजस पसि १००   

९० लट.लि., फ्रीर् पसि १००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

९१ र्िूा, चप्पि पसि १००   

९२ बूलकङ्गकाउन्टर १००   

९३ लसनेमा हि ५००   

९४ आल्मलूनर्यमपसि (होिसेि) २००   

९५ आल्मलूनर्यमर्लनजचर केन्र २००   

९६ सनूचाुँदी पसि १००   

९७ सनूचाुँदी कारखान १००   

९८ र्लनजचर उद्योग ३००   

९९ र्लनजचरपसि १००   

१०

० गिृउद्योग २००   

१०

१ पानीउद्योग २००   

१०

२ धान लमिउद्योग  (सानो र ठूिो) ३००   

१०

३ चाउचाउ, िलुर्र्या, दािमोठ उद्योग २००   

१०

४ छािा र्न्र्यउद्योग २००   

१०

५ व्र्यागउद्योग २००   

१०

६ थोक्पाउद्योग २००   

१०

७ मैनििीउद्योग १००   

१०

८ गिैंचाउद्योग २००   

१०

९ कापीउद्योग २००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

११

० नसजरी २००   

११

१ काठलमि ३००   

११

२ धानलमि ३००   

११

३ तेि पेल्नलेमि ३००   

११

४ व्र्याग पसि १००   

११

५ व्र्याग पसि (होिसेि) १००   

११

६ कापेटथोक लबके्रता पसि १००   

११

७ मरुासटही काउन्टर १००   

११

८ लसप तथातालिम केन्र १००   

११

९ सेलमनारहि २००   

१२

० डान्ससेन्टर १००   

१२

१ संगीतसाधना केन्र १००   

१२

२ सेक्र्यरूरटीअलर्स १००   

१२

३ कन्सल्टेन्सी १००   

१२ कतप्र्यटूरइलष्टच्र्यटू १००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

४ 

१२

५ र्ोटोस्टूलडर्यो १००   

१२

६ र्ोटो ल्र्याबसेन्टर १००   

१२

७ किाडीपसि ३००   

१२

८ ररपेर्यररङसेन्टर १००   

१२

९ ड्राईलिङसेन्टर १००   

१३

० िेखापढीसेन्टर १००   

१३

१ कुखरुाकोचल्िा र अण्डा लडिसज १००   

१३

२ फ्िेक्सलप्रन्ट १००   

१३

३ आटजसेन्टर १००   

१३

४ साप्तालहकहाट बर्ार २०००   

१३

५ साप्तालहककृलष तथा पि ुहाट ३५००   

१३

६ ईटा लबक्रीकेन्र २००   

१३

७ ढुङ्गा, लगट्टी लबक्री केन्र २००   

१३

८ बसव्र्यिसार्यी संघ १००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१३

९ िकव्र्यिसार्यी संघ १००   

१४

० िर्याक्टरव्र्यिसार्यी संघ १००   

१४

१ ढुिानीसेिा १००   

१४

२ कुररर्यरसेिा १००   

१४

३ क्िि १००   

१४

४ टेन्टहाउस २००   

१४

५ िाुँडापसि १००   

१४

६ क्र्याटररङ २००   

१४

७ पिुहाउस २००   

१४

८ तर्यारीपोषाक (गामेन्ट) ३००   

१४

९ सपुरमाकेट २५००   

१५

० लडपाटजमेन्टस्टोर ४००   

१५

१ िन्ड्री (ड्राई लक्िनसज) १००   

१५

२ काुँटापसि १००   

१५ सलुतजपसि १००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत 

३ 

१५

४ केििनेटिकज  १५०   

१५

५ चस्मापसि १००   

१५

६ नाङ्िो, डािो र लचत्राको पसि १००   

१५

७ र्लनजलसङ्गतथा डेकोरेिन पसि १००   

१५

८ र्िरु्ि रउखकुो र्सु पसि (ठेिा) १००   

१५

९ लमि कुटानीपिेानी र लपसानी १००   

१६

० 

खाद्यसामग्री (लकराना) पसि (साना, मझौिा, 

ठूिा) १००/२००/३००   

१६

१ दधू डेरीपसि १००   

१६

२ दधू सङ्किनकेन्र २००   

16

3 दधूलचस्र्यान केन्र २५०   

 

माफसक िोहोरमैला व्र्यिस्थापन शुल्क लगाइने के्षत्रहरु 

• करर्ोक लिद्या मलन्दरको गेट दलेख आइतबारे बर्ार, लतनघरे बर्ार, लतनघरे 

साप्तालहकहटीर्या क्षते्र हुुँद ैपणु्र्य स्माररका हाता क्षेत्र सतम 

• लर्क्कि गतुबापथ दलेख पािटाुँगी सतम । 

• कन्र्याम पर्यजटकीर्य क्षेत्र, ७ न ंिडा कार्याजिर्य ििनआसपास तथाहकज टे बर्ार आसपासको 

क्षेत्र। 

• लर्क्कि परुानो बर्ार- टेलिकम को कार्याजिर्य हुदलैछपीटार आसपासको क्षते्र । 



 

• लर्क्कि चोक बाट बरबोटे हुुँद ैमाने सतम को आसपास कोक्षते्र । 

• तीनखटु्टेबाटिौिधाम पिपुलतनगर बर्ार हुुँद ैर्ाटक सतमको क्षेत्र  

(ग) मालसक र्ोहोरमिैा व्र्यिस्थापन िलु्क िगाइनके्षेत्रका िािग्रालहहरुका िालग पररचर्यपत्र तर्यार 

पारर िाग ूगररने छ  

र्ोहरमैिा व्र्यिस्थापन िलु्क बापत  िालषजक ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रर्योर्नका िालग 

एकमषु्ठ न्र्यनूतम कबोि अंक रु. १5 िाख लनधाजरण गररएको छ ।  

(ग) कन्त्र्याम पर्यवटकीर्य के्षत्रमा लगाइने सरसिाई सेिाशुल्कको दररेट : कन्र्याम 

पर्यजटकीर्य क्षते्रबाट उत्पादन हुन ेर्ोहोरमैिा व्र्यिस्थापन बापत दहेार्यमा उल्िेलखत दरमा 

र्ोहोरमैिा व्र्यिस्थापन िलु्क िगाई असिु गररनछे  

 

िम 

संख्र्या 
फििरण (सिारी साधन) इकाई 

 दर रु. 

सुख्खाब

नभोज 

पकाएर

खाने 

बनभोज 

क) 

सिारीसाधन फलई आउने 

व्र्यफिहरु 

प्रलत सिारी साधन प्रलत 

पटक     

१ मोटरसाइकिलिई आउन े

प्रलत सिारी साधन प्रलत 

पटक १५ ५० 

२ मारुती िनेलिई आउन े

प्रलत सिारी साधन प्रलत 

पटक ५० १०० 

३ माइक्रो बसलिई आउन े

प्रलत सिारी साधन प्रलत 

पटक 
१०० २०० 

४  िेण्डरोिरर्ीप लिई आउन े

प्रलत सिारी साधन प्रलत 

पटक 
१०० २०० 

५ लमलन बसलिई आउन े

प्रलत सिारी साधन प्रलत 

पटक २०० ३०० 

६ 

बस लिईआउन े प्रलत सिारी 

साधन प्रलत पटक 

प्रलत सिारी साधन प्रलत 

पटक ३०० ४०० 

ख) 

सिारीसाधन नफलई आउने 

व्र्यफिहरु       

१ ५ र्ना सतम प्रलत लदन प्रलत पटक ५० १०० 



 

िम 

संख्र्या 
फििरण (सिारी साधन) इकाई 

 दर रु. 

सुख्खाब

नभोज 

पकाएर

खाने 

बनभोज 

२ ५ दलेख १०र्ना ५० १०० 

३ १० र्नादलेख माथी १०० २०० 

ग) अन्त्र्य       

१ घोडा दलैनक प्रलतगोटा प्रलतलदन ८० 

२ लर्ल्मसलुटङ ठूिो पदाज 

प्रलत लदन 

१५०० 

३ तर्यलूर्कलिलडर्यो १००० 

४ टेिीलसरीर्यि १००० 

घ) अस्थार्यीपसल थाप्ने 

प्रलत लदन 

  

१ तरकारी पसि २० 

२ अन्र्य २० 

ङ) घुम्ती(कटगरा, रली)   ३० 

च) शौचालर्यप्रर्योग     

१ लदिा 
प्रलत पटक 

१० 

२ लपसाब ५ 

 

कन्र्याम पर्यजटकीर्य क्षते्र बाहकेका क्षेत्रको मालसक सरसर्ाई सेिा िलु्क र कन्र्याम पर्यजटकीर्य क्षेत्रको 

सरसर्ाई सेिा िलु्क असिुी कार्यज सािजर्लनक लनर्ी साझेदारीबाट र्ोहोरमैिा व्र्यिस्थापन गने िा 

ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रर्योर्नका िालग एकमषु्ठ न्र्यनूतम कबोि अंक रु. 2१ िाख लनधाजरण गररएको 

छ । 

 

(ग) स्थानीर्य सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा १२(ङ) बमोफजम िडा 

कार्यावलर्यहरुबाट हुने फसिाररसमा देहार्य अनुसारको फसिाररस दस्तुर असुल गररनेछ । 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

१ नागररकताफसिाररस 
 

१२ ङ (२), १२ ङ (३१) 

 (क) िंिर् ३००   

 (ख) अंगीकृत ५००   



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

 (ग) िैिालहक अंगीकृत ५००   

 
(घ) नागररकता प्रलतलिलप 

लसर्ाररस 

२०० 

  

२ 
बहालकरको 

लेखाजोखा फसिाररस 
 

१२ ङ (३) 

 
बहािकरको िेखार्ोखा 

लसर्ाररस 
५०० 

  

३ 

िन्त्दघर तथा कोठा 

खोल्ने रोहबरमा बसे 

बमोफजमको फसिाररस 

तथा प्रमाफणत 

 

१२ ङ (४) 

 

िन्दघर तथा कोठा खोल्न े

रोहबरमा बसे बमोलर्मको 

लसर्ाररस तथा प्रमालणत 

५०० 

  

४ 
मोहीलगत कट्टाको 

फसिाररस 
 

१२ ङ (५) 

 मोहीिगत कट्टा लसर्ाररस ५००   

५ 
घरजग्गाकरको 

लेखाजोखा फसिाररस 
 

१२ ङ (६) 

 
घरर्ग्गाकरको 

िेखार्ोखा लसर्ाररस 
५०० 

  

६ जन्त्मफमफत प्रमाफणत  १२ ङ (७) 

 
(क) २०३७ साि 

अगाडीको 

५०० 

  

 
(ख) २०३७ साि 

पछाडीको 

३०० 

  

७ 

व्र्यापारव्र्यिसार्य िन्त्द 

भएको, सञ्चालन 

नभएको िा व्र्यापार 

 

१२ ङ (८) 



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

व्र्यिसार्य हुिँदै नभचएको 

फसिाररसगने 

 

व्र्यापारव्र्यिसार्य िन्द 

िएको, सञ्चािन 

निएको िा व्र्यापार 

व्र्यिसार्य हुुँद ै निएको 

लसर्ाररसगन े

५०० 

 लिगत आ.ि को पसि रहछे िने दोब्बर दस्तरु 

लिन े

८ 

फििाहप्रमाफणततथा 

अफििाफहत प्रमाफणत 

गने 

 

१२ ङ (९) 

 

(क) २०३७ साि 

अगाडीको लििाह िा 

अलििालहत प्रमालणत 

५०० 

  

 
(ख) २०३७ साि 

पछाडीको 

५०० 

  

९ 

फन:शुल्किा सशुल्क 

स्िास््र्य उपचारको 

फसिाररस 

 
१२ ङ (१०) 

 

लन:िलु्किा सिलु्क 

स्िास््र्य उपचारको 

लसर्ाररस 

लनिु

ल्क 

  

१० 
अगे्रजीभािामाफसिारर

स तथा प्रमाफणत 

 
१२ ङ (११) 

 अंगे्रर्ीमाप्रमालणत ५००   

 अंगे्रर्ीमालसर्ाररस ५००   

११ घरपाताल प्रमाफणत गने 
 

१२ ङ (१२) 

 
घरपाताि प्रमालणत गन े लनिु

ल्क   

१२ व्र्यफिगतफििरण 
 

१२ ङ (१३) 



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

प्रमाफणत गने 

 मतृ्र्यदुताज प्रमालणत ३००   

 सतबन्धलिच्छेद प्रमालणत ३००   

 पररिारकार्यम लसर्ाररस ३००   

 अपतुािीलसर्ाररस १५००   

 

कपलञ्र्कालधकारी बाट 

हुने कन्सिुर प्रमाणीकरण 

दस्तुर प्रलत पाना 

१००० 

  

१३ 

जग्गाधनीदताव प्रमाण 

पुजाव र घर कार्यम गने 

फसिाररस 

 
१२ ङ (१४) 

 घरकार्यम लसर्ाररस ७००   

 
र्ग्गारलर्ष्टिेनका 

िालगघरबाटो प्रमालणत 

३००   

 
धनीपरु्ाजमाघर कार्यम 

लसर्ाररस दस्तरु 

 

  

 क.५ िाख सतम ३००   

 
ख.१० िाख 

सतम 

४०० 

  

 ग.५० िाख सतम ७००   

 घ.१ करोड सतम २०००   

 
ङ.१ करोड िन्दा 

माथी 

०.०३ 

  

१४ 

नामथर, जन्त्म फमफत 

तथा ितन िरक 

परेकोमा एकै हो भन्त्ने 

फसिाररस 

 
१२ ङ (१५) 

 
नामथर, र्न्म लमलत तथा 

ितन र्रक परेकोमा एकै 

५०० 

  



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

हो िन्न ेलसर्ाररस 

१५ 
नामथर, जन्त्म फमफत 

संसोधनको फसिाररस 

 
१२ ङ (१६) 

 
नािािक लसर्ाररस मात्र 

रा्न े

३०० 

  

१६ 

जग्गाधफन दताव 

प्रमाणपुजाव हराएको 

फसिाररस 

 
१२ ङ (१७) 

 
र्ग्गाधलन दताज प्रमाणपरु्ाज 

हराएको लसर्ाररस 

३०० 

  

१७ 
फकत्ताकाटगने 

फसिाररस 

 
१२ ङ (१८) 

 लकिाकाटगने लसर्ाररस ३००   

१८ 

संरक्षकप्रमाफणत गने 

तथा संस्थागत र 

व्र्यफिगत संरक्षक 

फसिाररस 

 
१२ ङ (१९) 

 

संरक्षकप्रमालणत गन े तथा 

संस्थागत र व्र्यलिगत 

संरक्षक लसर्ाररस 

 

  

 
पािनपोषणकािालग 

संरक्षक लसर्ाररस 

लनिु

ल्क   

 जीफितरहेको फसिाररस 
 

१२ ङ (२२) 

 र्ीलितरहकेो लसर्ाररस ३००   

१९ 
हकिालािा हकदार 

प्रमाफणत गने 

 
१२ङ (२३) 

१२ ङ (२५) 

 
हकिािािा हकदार 

प्रमालणत गन े

५०० 

  

२० नामासारीगनव फसिाररस 
 

१२ ङ (२४) 



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

 
घरर्ग्गानामसारी 

लसर्ाररस ३००   

२१ 
उद्योगठाउिँसारी गनव 

फसिाररस 

 
१२ ङ (२६) 

 
उद्योगठाउुँसारी गनज 

लसर्ाररस 

१००० 

  

२२ 
आधारभूतफिद्यालर्य 

खोल्न फसिाररस 

 
१२ ङ (२७) 

 
क.बािबालिका हरेचाह 

केन्र 

३००० 

  

 
ख.लनलर् लिद्यािर्य दताज 

लसर्ाररसआधारितू 

५००० 

  

 
ग.लनलर् लिद्यािर्य दताज 

लसर्ाररस मा लि 

७००० 

  

२३ 
फिद्यालर्यकक्षा थप गनव 

फसिाररस 

 
१२ ङ (२९) 

 
घ.प्रलत कक्षा थप 

लसर्ारीस 

२००० 

  

 

घ.प्रलत कक्षा थप 

लसर्ारीस (तह थप हुन े

अिस्थामा) 

३००० 

  

२४ 
फिद्यालर्यठाउिँसारी 

फसिाररस 

 
१२ ङ (३३) 

 
लनर्ीलिद्यािर्य ठाउुँसारी 

लसर्ाररस 

१००० 

  

२५ 
सम्पफत्त/िाफिवक आर्य 

फसिाररस 

 
१२ ङ (२८) 

 क.५ िाख सतम ३००   

 ख.१० िाख सतम ५००   



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

 ग.५० िाख सतम १०००   

 घ.१ करोड सतम १५००   

 
ङ.१ करोड िन्दा माथी ०.०२ 

प्रलतित   

२६ 

अशिअसहार्य तथा 

अनाथको पालन 

पोिणका लाफग 

फसिाररस 

लनिु

ल्क 

१२ ङ (३०) 

 

अििअसहार्य तथा 

अनाथको पािन पोषणका 

िालग लसर्ाररस 

लनिु

ल्क 

  

२७ 

आफथवकअिस्था 

कमजोर िा सम्पन्त्न 

भएको फसिाररस 

 
१२ ङ (३२) 

 

आलथजकअिस्था कमर्ोर 

िएको लसर्ाररस 

(स्िास््र्योपचार प्रर्योर्न) 

लनिु

ल्क 

  

 

आलथजकअिस्था कमर्ोर 

िएको लसर्ाररस   

(अन्र्यप्रर्योर्न) 

३०० 

  

 
आलथजकअिस्था सतपन्न 

िएको लसर्ाररस 

२००० 

  

२८ 
धाराफिदु्यत जडान 

फसिाररस 

 
१२ ङ (३४) 

 
धारार्डान सतबलन्ध 

लसर्ाररस 

१००   

 
लिद्यतुर्डान सतबलन्ध 

लसर्ाररस 

 

  

  (क) सामान्र्य १००   



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

(घर तथासािजर्लनक 

प्रर्योर्न) 

 
 (ख) व्र्यिसार्यीक 

घरेिउुद्योग 

५०० 

  

  (ग) ठूिा उद्योग १०००   

 
टेलिर्ोनर्डान सतबलन्ध 

लसर्ाररस 

५००   

 

लिपन्नदलित र िोपोन्मखु 

र्ातीको िालग धारा 

लिर्िुी र्डान लसर्ाररस 

लनिु

ल्क 

  

२९ अन्त्र्यफसिाररस 
 

१२ ङ (३५) 

 

उपिोिासलमलतको खाता 

खोल्दाको प्रमालणत 

लसर्ाररस दस्तरु 

लनिु

ल्क 

  

 

संघसंस्था, उपिोिा 

सलमलतको खाताबन्द 

लसर्ाररस दस्तरु 

३०० 

  

 गैससदताज लसर्ाररस ३००   

 
चाररलत्रकप्रमाणपत्रको 

लसर्ाररस 

३०० 

  

 
नरबढीतथा छुट र्ग्गा दताज 

लसर्ाररस 

२००० 

  

 
चारलकल्िाप्रमालणत तथा 

लसर्ाररस प्रती लकिा 

 

  

 

 (क) मोटर बाटोि े

छुने(बाटोको िगत कट्टा 

सलहत लसर्ाररसिे्ने) 

३०० 

  

  (ख) मोटर बाटोिे नछुन े १५०   

 बाटोप्रमालणत लसर्ाररस ५००   



 

ि.सं

. 
फििरण दर रु. कैफिर्यत ( * ) 

 
उद्यमव्र्यिसार्य सञ्चािन 

दताज लसर्ारीस 

५०० 

  

 

उद्यमव्र्यिसार्य सञ्चािन 

दताज लसर्ारीस (मलहिा 

उद्यमीको िालग) 

३०० 

  

 
िैदलेिकरोर्गारको 

लसर्ाररस 

३०० 

  

 
स्िदिेीपेन्सन पट्टाको 

लसर्ाररस 

३०० 

  

 
लिदिेीपने्सन पट्टाको 

लसर्ाररस 

३०० 

  

 
अंलिर्यारप्रमालणत 

लसर्ाररस दस्तरु 

३०० 

  

 

लतरोिारीलित्रको रुख 

काट्न े लसर्ाररस दस्तुर 

प्रती लसर्ाररस 

३०० ३३" िन्दा घटीको नपाइन े

 
बसाइसरी र्ाुँदा सामान 

िैर्ान ेलसर्ाररस दस्तरु 

३०० 

  

 व्र्यिसार्यबन्दको लसर्ाररस ३०० 
  

 ख)अन्र्य लसर्ाररस 
 

  

 अ) व्र्यलिगत 
 

  

 आ) संस्थागत 
 

  

(*)  =  स्थानीर्य सरकार संचािन ऐनको िडा कार्याजिर्यको काम कतजव्र्य अलधकार उल्िेलखत दर्ा 

नं. 

(घ) नगर कार्यवपाफलकाको कार्यावलर्यबाट हुने फसिाररसमा देहार्य बमोफजम फसिाररस दस्तुर 

असुल गररनेछ । 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. 

कैफिर्य

त 

१ पेिोिपतप इर्ार्त पत्र लसर्ाररस दस्तुर ६०००   



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. 

कैफिर्य

त 

२ लतरोिारी लित्रको३३" िन्दा बढी व्र्यासको गोिाइ 

िएको रुख काट्न ेलसर्ाररस दस्तुर (प्रती रुख) 

५० 

िडाबाट 

लिनका 

िालग 

लसर्ारर

स 

गररएको 

। 

३ प्रचलित काननूि े लनषेध गरेको बाहके र्लडिटुीहरु 

िनबाट संकिन गनजचाहनेि ेसतबलन्धत लनकार्यबाट 

अनुमलत लिनका िालगलसर्ाररस 

िनलनर्यमाििी, २०५१ 

को अनुसचूी ३ मा 

उल्िेलखत दररेट 

बमोलर्म 
 

४ सामदुालर्यक िनबाटसमहु बालहर लिक्री हुने काठको 

हकमा 
 

  

  क)साि र्ात 
५० 

प्रलतक्र्य ू

लर्ट 

  ख)अन्र्य र्ातको हकमा 
१० 

प्रलतक्र्य ू

लर्ट 

  ग)दाउराहरु (एक चट्टा=२० लर्ट x ५ लर्ट x ५ 

लर्ट) 
५०० 

 प्रलतच

ट्टा 

 

(ङ) नाता प्रमाफणत िापत देहार्य बमोफजम दस्तुर असुल गररनेछ । 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१ नाता प्रमाफणत   १२ ङ (१),(२१) र (२२) 

  नाताप्रमालणत ३००   

  मतृकसुँगकोनाता प्रमालणत ३००   

  नाताप्रमालणत अङ्गे्रर्ीमा ५००   

(च) न्त्र्याफर्यक दस्तुर  

ि.सं. फििरण इकाई दर रु. कैफिर्यत 

१ लनिेदनदस्तरु प्रलतलनिदेन १००   



 

ि.सं. फििरण इकाई दर रु. कैफिर्यत 

क) िडास्तरीर्य मिेलमिाप 

सलमलत 

ख) नगर मिेलमिाप सलमलत 

२०० 

२ प्रलतलिपीदस्तरु प्रलतपाना १०   

३ लिर्ादस्तरु प्रलतपाना ५   

४ लटकटदस्तरु बापतको रकम प्रलतलटकट १०   

५ प्रलतउिरपत्र दस्तरु प्रलतपाना ५   

६ िकाितनामा प्रलतपाना ५   

७ रै्सिाप्रलतलिपी प्रलतपाना १०   

८ पाुँचिाख सतमको िेनदने तथा बैना बट्टाको िडाबाट 

प्रमालणत दस्तरु 

५००.००  

९ दििाख सतमको िेनदने तथा बैना बट्टाको िडाबाट 

प्रमालणत दस्तरु 

१०००.००  

१० िेनदने तथा बैना बट्टाको िडाबाट प्रमालणत दस्तुर (दििाख 

िन्दा बढी र्लतसकैु िएपलन) 

१२००.००  

११ नगद िेनदनेको मिेलमिाप सलमलतिे लमिापत्र गराएकोमा 

रु.५०००००.००सतम 

५००.००  

१२ नगद िेनदनेको मिेलमिाप सलमलतिे लमिापत्र गराएकोमा 

रु.५०००००. ०० िन्दा मालथ  

१०००.००  

 

मालथ उल्िेलखत बाहके न्र्यालर्यक सलमलति ेलनधाजरण गरे बमोलर्मको सेिािलु्क तथा दस्तरु िाग्नछे। 

 

 

(छ) परीक्षा दस्तुर कमवचारी 

 

ि. सं फििरण दर कैफिर्यत 

१ पदपलुतजका िालग पररक्षा दस्तुर तथा र्ारम िलु्क   

 क. अलधकृत स्तर िा सो सरह रु. १०००.००  

 ख. सहार्यक स्तर पाुँचौ स्तर िा सो सरह रु. ७००.००  



 

ि. सं फििरण दर कैफिर्यत 

 ग. सहार्यक स्तर चौथो  स्तर िा सो सरह रु. ५००.००  

 घ. श्रेलण लिलहन रु. ३००.००  

  ङ. र्ारम दस्तुर रु. ५०.००  

 

 

 

 

 

(ि) परीक्षा दस्तुर फशक्षक 

ि. सं फििरण दर कैफिर्यत 

२ पदपलुतजका िालग परीक्षा दस्तुर तथा र्ारम िलु्क   

 क. अधारितु तह प्रा लि तलृतर्य) श्रणेी  िा सो सरह रु. ५००.००  

 ख.  अधारितु तह लन मा तलृतर्य) श्रणेी िा सो सरह रु. ७००.००  

 ग.  माध्र्यलमक तह तलृतर्य श्रेलण  िा सो सरह रु. १०००.००  

 घ. माध्र्यलमक तह ११-१२ कक्षा िा सो सरह रु. १२००.००  

 ङ. र्ारम दस्तरु रु. ५०.००  

 

(र्) परीक्षा दस्तरु तथा नलतर्ा पनुर्योग 

 

क्र .सं लििरण दर कैलर्र्यत 

१ सस्थागत लिद्यािर्यका िालग  परीक्षा दस्तुर प्रलत लिद्याथी रु. ४५०/०० कक्षा ८ 

२   नलतर्ा पनुर्योग िलु्कका िालग रु. ३००/०० कक्षा ८ 

 

(ञ) नक्सापास तथा घर अलििखेीकरण दस्तुर (प्रलत िगज लर्ट) तथा (रेखाङ्कन Layout  

स्थलगत सरजफमन मजुल्का) 

 

ि.स घरको फकफसम 

अफभलेफखकरण का लाफग प्रफत िगव 

फिट 
 २०७२ साल अफध 

बनेका भिनको 

लाफग दर  

२०७२ साल पफछ 

बनेको भिनको 

लाफग दर  

१ बाुँसकोबारबेर गरी माटोको लिउन गरेको \ ०.२५ ०.२५ 



 

ि.स घरको फकफसम 

अफभलेफखकरण का लाफग प्रफत िगव 

फिट 
 २०७२ साल अफध 

बनेका भिनको 

लाफग दर  

२०७२ साल पफछ 

बनेको भिनको 

लाफग दर  

नगरेको र प्िालस्टक/ खर/ ककज टपाताको 

छानोिएको 

२ इुँटा/ढुङ्गा - माटोको र्ोडाइ - बाुँस/काठ/ 

लसमेन्टिे बारबेर गरी प्िालस्टक/खर/ककज ट 

पाताकोछाना िगाएको 

२ 

६ 

३ काठकोघर ककज टपाताको छाना िएको ३ ९ 

४ स्टीिफे्रम स्टक्चर, र्स्तापाताको छाना तथा 

िेरा िएको 
४.५ 

१२ 

५ ककज टपाताकोछानो िएको इुँटा, ढुङ्गा 

लसमेन्टकोर्ोडाईिएको 
३.५ 

१० 

६ आरलस.लस. लसमेन्ट प्िास्टर िएको ककज ट 

पाता िा ढिान छानो िएको 

४.५ 
 १२ 

     
 

ि

.

स 

घरको फकफसम 

नक्सा पासका लाफग प्रफत िगव 

फिट 
 आ ि २०७८/०७९ 

को दर 

कैफिर्यत  

१ बाुँसकोबारबेर गरी माटोको लिउन गरेको \ नगरेको 

र प्िालस्टक/ खर/ ककज टपाताको छानोिएको 
०.३५ 

 
२ इुँटा/ढुङ्गा - माटोको र्ोडाइ - बाुँस/काठ/ लसमने्टिे 

बारबरे गरी प्िालस्टक/खर/ककज ट पाताकोछाना 

िगाएको 

३ 

 
३ काठकोघर ककज टपाताको छाना िएको ६ 

 
४ स्टीिफे्रम स्टक्चर, र्स्तापाताको छाना तथा िेरा 

िएको 
६ 

 
५ ककज टपाताकोछानो िएको इुँटा, ढुङ्गा 

लसमेन्टकोर्ोडाईिएको 
८ 

 
६ आरलस.लस. लसमने्ट प्िास्टर िएको ककज ट पाता िा 

ढिान छानो िएको 

१२ व्र्यिसालर्यक 

ििन   ७ आरलस.लस. लसमने्ट प्िास्टर िएको ककज ट पाता िा १० आिसीर्य 



 

ि

.

स 

घरको फकफसम 

नक्सा पासका लाफग प्रफत िगव 

फिट 
 आ ि २०७८/०७९ 

को दर 

कैफिर्यत  

ढिान छानो िएको ििन  

८ 
कतपाउण्डिाि २० 

प्रलतरलनङ्ग  

लर्ट 
 

९ घरको नक्िा सतसोधन स्िीकृती २०००.०० 
 

१

० 
नक्िा नामसारी तोन पसु्ता लित्र ५००.०० 

 
१

१ 
नक्िा नलिकरण तर्याद थप ५००.०० 

 
१

२ 
घरनक्िाको प्रमाणपत्र प्रलतलिलप ५००.०० 

 
१

३ 
अस्थाई स्िीकृलत प्रमाण पत्र ५००.०० 

 
१

४ 
र्ग्गा प्िलटङ्ग स्िीकृती िलु्क १००० 

प्रलत रोपनी 
 

बुुँदा न.ं ३, ५ मा ३० % छुट (स्थानीर्य सामाग्रीको प्रर्योग िएकोिाई) तथा अन्डर ग्राउण्ड 

पालकज ङ्ग गरर घर लनमाजण िएमा त्र्यस्ता घर लनमाजणको नक्िा पासमा िाग्ने दस्तुरमा २० 

प्रलतित छुट लदईनछे । 
     

 

  



 

ट . रेखाङ्कन Layout  स्थलगत सरजफमन मुचुल्का 

ि.स फििरण दर कैफिर्यत 

१ रेखाङ्कन Layout  ३००.०० नक्सा पासमा 

२ स्थिगत सरर्लमन 

मर्लु्का  

५००.०० नक्सा पासमा 

३ रेखाङ्कन Layout ३००.०० अलििेलखकरणमा  

४ स्थिगत सरर्लमन 

मचलु्का 

५००.०० अलििेलखकरणमा 

 

नक्सा पास प्रमाणपत्र जारी गदाव लाग्ने दस्तुर 

• १००० िगजलर्ट सतमको घरको     –  रु. १०००/- 

• १००१ दलेख २५०० िगजलर्टसतमको घरको  –  रु. २०००/- 

• २५०० िगजलर्ट िन्दा मालथको घरको      –  रु. ३०००/- 

(ठ) नक्सा नामसारी दस्तरु तीन (पसु्ता बाहके ) 

ि.स घरको फकफसम दर रु. कैफिर्यत 

१ बाुँसकोबारबेर गरी माटोको लिउन गरेको \ नगरेको र प्िालस्टक/ 

खर/ ककज टपाताको छानोिएको 

३००  

२ इुँटा/ढुङ्गा - माटोको र्ोडाइ - बाुँस/काठ/ लसमेन्टि े बारबेर गरी 

प्िालस्टक/खर/ककज ट पाताकोछाना िगाएको 

३५०  

३ काठकोघर ककज टपाताको छाना िएको ४००  

४ स्टीिफे्रम स्टक्चर, र्स्तापाताको छाना तथा िरेा िएको १०००  

५ ककज टपाताकोछानो िएको इुँटा, ढुङ्गा लसमेन्टकोर्ोडाईिएको ५५०  

६ आर.लस.लस. लसमेन्ट प्िास्टर िएको ककज ट पाता िा ढिान छानो 

िएको 

  

 
२०००िगजलर्ट िन्दा कम ६००  

 २००० दलेख ४००० िगजलर्ट सतम १०००  

 ४००० िगजलर्ट िन्दा बढी २०००  

 

१) नगरपालिकाको स्िीकृलत नलिई लनमाजण िएका घर तथा संरचना मापदण्ड लित्ररहकेो 

अिस्थामा २०७8 मंसीर मसान्त लित्र अलििेलखकरण गराएमा उल्िलेखत दरमा ५० 



 

प्रलतित छुटगरी मालथ उल्िलेखत दरमा अलििेखीकरण दस्तरु लिई नक्सा पासको 

प्रलक्रर्या अगालड बढाउन सलकनछे । 

२) बुुँदा नतबर (१)  बमोलर्म नक्सापास गन ेप्रर्योर्नका िालगआिेदन दस्तुर रू २५०.०० 

र अन्र्यको हकमा रु.१०००.००िाग्ने छ । 

३) अलििेखीकरण गन ेप्रर्योर्नका िालग आिेदन दस्तरु रू १५०.०० िाग्नेछ । 

 

(ड) अफमन सेिा शुल्क 

व्र्यापाररक तथा आिासीर्य क्षेत्रमा 

१ रोपनीसतम रु. २०००/- 

१ दलेख ५ रोपनीसतम रु. २५००/- 

५ दलेख २० रोपनीसतम रु. ३०००/- 

२० रोपनीदलेख मालथ र्लतसकैु िएपलन रु. ३५००/- 

 

कृफि तथा अन्त्र्य के्षत्रमा 

१० रोपनीसतम रु २०००/- 

१० रोपनीदलेख २५ रोपनी सतम रु. २०००/- मा प्रलत रोपनी रु. १०० का दरिे 

थप िलु्क 

२५ रोपनीदलेख मालथ र्लतसकैु िएपलन रु. ३५००/- 

 

(ढ) गैर सरकारी संस्था/समूह/सहकारी संस्थाको दताव तथा निीकरण दस्तुर 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. 

कैफि

र्यत 

१ गैर सरकारी संस्थाको दताज १५००   

२ गैर सरकारी संस्थाको नलिकरण     

  क) आलथजक िषजकोआलश्वन मसान्त सतमका िालग १०००   

  ख) कालतजक मलहनादलेखसोलह आ.ि.को अन्त्र्य सतम थप 

िलु्क 

३०० 

  

  ग) आलथजक िषज समाप्तिएपलछ प्रत्रे्यक आ.ि.को थप 

िलु्क 

५०० 

  

३ गैर सरकारी संस्थाको लिधान संसोधनलसर्ाररस िलु्क १०००   

४ समहू दताज इर्ार्त पत्र दस्तुर १००० 
 



 

ि.

सं. 
फििरण दर रु. 

कैफि

र्यत 

५ समहूको निीकरण   

 क) आलथजक िषजकोआलश्वन मसान्त सतमका िालग ५००  

 ख) कालतजक मलहनादलेखसोलह आ.ि.को र्ाल्गणु 

मसान्तसतम थप िलु्क 

निीकरण िलु्कको 

२५%  

 ग) चैत्रदलेख सोलह आ.ि. को अन्त्र्यसतम निीकरण िलु्कको 

५०%  

 घ) आलथजक िषज समाप्तिएपलछ दईु िषजसतम प्रत्रे्यक 

आ.ि.को थप िलु्क 

१००% र्ररिाना 

 

६ सहकारी संस्थाको दताज/निीकरण   

 क) दताज िलु्क २५००  

 ख) निीकरण (िालषजक) १५००  

 

 

(ण) "घ" िगवको फनमावण व्र्यिसार्यीइजाजत पत्रको दताव तथा निीकरण शुल्क 

ि.

सं 
फििरण दर रु. 

कैफिर्य

त 

 १ "घ" िगजदताजको इर्ार्त पत्र दस्तुर २००

०   

 २ "घ" िगजनर्याुँ दताजको इर्ार्त पत्र स्थानीर्य लिकास दस्तरु ४००

०   

 ३ "घ" िगजइर्ार्त पत्रको प्रमालणत प्रलतलिपी दस्तरु १००

०   

 ४ "घ" िगजइर्ार्त पत्र चाि ु आ.ि. को आलश्वन मसान्तसतमको 

नलिकरण बापत 

१५०

०   

 ५ "घ िगज इर्ार्त पत्रको कालतजक मलहनादलेख चैत्र मलहना सतमको 

िालगनिीकरण बापत थप दस्तरु 

२५०

०   

 ६ "घ" िगजको लनमाजण व्र्यिसार्य इर्ार्त पत्र     

  क)नामसारी बापत २५०

०   



 

ि.

सं 
फििरण दर रु. 

कैफिर्य

त 

  ख)इर्ार्त पत्रको नाम पररितजन बापत १५०

०   

  ग)ठाउुँसारी बापत २५०

०   

 

(त) एि.एम. रेफडर्यो सञ्चालन दस्तुर 

ि

.स 
फििरण दर रु. 

कैफिर्य

त 

१ एर्एम रेलडर्यो सञ्चािनका िालग लफ्रक्िेन्सी उपिब्ध 

गराउने लसर्ाररसमा लसर्ाररस दस्तरु 

 

 
२ एर्एम रेलडर्यो सञ्चािनको इर्ार्तपत्र दस्तरु  ५००० 

 
३ एर्एम रेलडर्यो सञ्चािनको इर्ार्तपत्र निीकरण 

दस्तुर 

३००० 

 

४ इर्ार्तपत्रको प्रमालणत प्रलतलिपी दस्तुर 
लिद्यमान संघीर्य 

कानूनिाई आधार 

मानी नगरपालिकाबाट 

दस्तुर लनधाजरण िए 

बमोलर्म 

 

५ रेलडर्यो उपकरण (एर्एम िान्सलमटर, एिलटएि लिंक 

र लबलबलस ररलसिर) को िाइसेन्स बापतको दस्तुर  

६ रेलडर्यो उपकरण (एर्एम िान्सलमटर, एिलटएि लिंक 

र लबलबलस ररलसिर) को िाइसेन्स निीकरण बापतको 

दस्तुर  

    

 

(थ) डुङ्गा दतावतथा निीकरण दस्तुर         

ि.स फििरण दर रु. कैफिर्यत 

 १ डुङ्गा चिाउनेअनुमलत पत्र दताज िलु्क (एक स्थानको) १०००   

 २ डुङ्गा चिाउनेअनुमलत पत्र निीकरण िलु्क िालषजक (आलश्वन सतम) ८००   

 ३ डुङ्गा चिाउनेअनुमलत पत्र नलिकरण िलु्क (आलश्वन पलछ) १०००   

 

 

 



 

(द) सूचीकृत दस्तुर 

ि.स फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१ नगरक्षेत्र लित्र लनमाजण कार्यजका िालग सञ्चािन गररने बाहन तथा 

मेिीन और्ारहरुको सचूीकृत दस्तरु (नगरपालिकामा दताज िएका) 

 एक्सािेटर/िोडर 

 कतप्रेिर/िक/लिपर 

 

 

 

१५०० 

१०००   

 २ नगरक्षेत्र लित्र लनमाजण कार्यजका िालग सञ्चािन गररने बाहन तथा 

मेिीन और्ारहरुको सचूीकृत दस्तरु (नगरपालिकामा दताज 

निएका) 

 एक्सािेटर/िोडर 

 कतप्रेिर/िक/लिपर 

 

 

३००० 

२००० 
 

 

३ दताजिािा िेखापरीक्षकसलूचकृत हनुे प्रर्योर्नका िालग लनिेदन दताज 

िलु्क 
५०० 

  

४ लनमाजण व्र्यिसार्य सचूीकृत िलु्क  
१००० 

 
५ अन्र्य व्र्यिसार्य (बस्त ुिा सामान आपतूीकताज) सचूीकृत िलु्क  

५०० 
 

६ अन्र्य व्र्यिसार्य (सेिा तथा परामिज सतबन्धी) सचूीकृत िलु्क ५०० 
 

 

(ध) अन्त्र्य सेिा शुल्क: 

ि.सं फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१ नगर दररेटकोप्रलतलिपी उतार दस्तरु ८००   

२ नगर पाश्वजलचत्रप्रलत पसु्तक थान १०००   

३ लनलश्चत स्थानकोकोष प्रमालणत िलु्क २००   

४ सचूनाको हक सतबन्धी ऐन, २०६४ बमोलर्म 

नगरकार्यजपालिकािे उपिब्ध गराउने सचूनाको 

हकमा दर्ा ८ बमोलर्म दस्तरु िागतको 

आधारमा 

  

  

 क)प्रलत पषृ्ठ ५   

 ख)प्रलत लसडी १००   

५ नगरकार्यजपालिका िा नगर सिाि े पाररतगरेको ५   



 

ि.सं फििरण दर रु. कैफिर्यत 

ऐन कानुन, कार्यजलिलधलिलनर्यम प्रलतपषृ्ठ 

६ स्थिगतसर्जलमन ५०० प्रलतपटक 

७ लनिेदनदताज १० लटकट 

८ अनुसचूी -७ प्रमालणत दस्तुर २००   

९ अनुसन्धानकार्यज     

  

  

क. स्िदिेीअनुसन्धानकताज (नगरपालिका 

लित्रकाबालसन्दा) 

५०० नगरपालिकालित्रको 

लिद्याथी 

अनुसन्धानकताज िएमा 

रु २००० लदइन े

ख. स्िदिेीअनुसन्धानकताज (नगरपालिका 

बालहरकाबालसन्दा) 

१५०० 

ग. लिदिेीअनुसन्धानकताज (साकज  

मिुकुलित्रकानागररक) 

१०० डिर रं्गिलित्र प्रिेि गनज 

नपाइने, िन 

कमजचारीसुँग समन्िर्य 

गनुजपन े

  घ. लिदिेीअनुसन्धानकताज (साकज  

मिुकुिन्दाबालहरका नागररक) 

३०० डिर 

१० कारोबारमारकम उठाइलदएको सेिा िलु्क  

(कारोबाररकमको आधारमा) 

कारोबाररकम

को १५ 

प्रलतित 

  

कारोबाररकम

को १२ 

प्रलतित 

  

११ लनिेदन दताज गदाज हिुाकलटकटको सट्टा लिइद ै

आएको रु १० नगद ैलिइ आतदानीबाुँलधन ेछ  

१० प्रलतलसर्ाररस प्रलत 

पटक रु 

१२ लिगतदलेख संकिन गररुँदआैएको दमकि 

सञ्चािन सेिा िलु्क  

३०।- प्रलतिालषजक एक पटक 

सतपलि कर,  िमूीकर 

तथा व्र्यिसार्य दताज 

तथा निीकरण िलु्क 

असिुीका समर्यमा 

असिु गररन े 

१३ सक्सन सेिा िलु्क 

५०००/- नगर क्षते्रलित्र प्रलत लिप 

८०००/- नगर क्षते्रबालहर प्रलत 

लिप 



 

अनुसूची - ११ 

(दिा (११) सिँग सम्िफन्त्धत) 

पर्यवटन शुल्कको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

क) अन्त्त ुभ्र्यूटािर तथा गिुापाताल भ्र्यू टािरको प्रिेशमा लाग्ने पर्यवटन शुल्कको दर 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१ पाकज , लपकलनकस्पट ५००   

२ दृरर्याििोकनअन्त ुटािरको सेिा िलु्क ५०   

  क) १२ कक्षासतमका लिद्याथी तथा १८ िषजमलुनका बािबालिका २०   

  ख) नपेािी नागररक ५०   

  ग) अन्र्यमिुकुका नागररक १००   

 

अन्तु टािरबाट अििोकन बापत लिइन े सेिािलु्क असिुी कार्यजको ठेक्का बन्दोिस्त गन े

प्रर्योर्नका िालग न्र्यनूतम कबोि अंक रु. 30 लाख । 

 

अनुसचूी - १२ 

(दर्ा (१२) सुँग सतिलन्धत) 

सिारी साधन पालकज ङ िलु्कको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

ि.

सं 
सिारी साधनकोफकफसम 

दर 

रु. 
कैफिर्यत 

१ 

हिेीइलक्िपमेण्ट (डोर्र, िोडर, इस्कािेटर आलद) 

४

० 

 प्रलत घण्टा 

रु. 

  

  

  

  

२ 

लनर्ी तथािाडाका िक, ट्र्याक्टर 

३

० 

३ लनर्ी तथािाडाका बस, लपक अप, लमनी बस, ट्र्याक्सी, भ्र्यान 

आलद) 

२

५ 

४ 

लनर्ी तथािाडाका कार, ट्र्यातपो 

१

५ 

५ 

मोटरसाइकि 

१

० 

 

 



 

• नगरपालिकाि ेपालकज ङ स्थि लनधाजरण गरेपलछ मात्र पालकज ङ िलु्कसंकिन गररन ेछ । 

• नगरपालिकाि े पालकज ङ स्थि लनधाजरण गरेपलछ ठेक्का िन्दोिस्त गनेप्रर्योर्नका िालग न्र्यनूतम 

अंक नगर कार्यजपालिकाि ेलनधाजरण गरेबमोलर्म  

हुनेछ  । 

अनुसूची - १३ 

(दिा (१३) सिँग सम्िफन्त्धत) 

बहाल फिटौरी शुल्कको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

(क) साप्ताफहकहाटबजार बाहेकका स्थानमा :  

 

ि.सं. फििरण इकाइ दर रु. कैफिर्यत 

१ 
 सािजर्लनक स्थिमा लनमाजण गरेका 

टहराहरु 
प्रलतिगज लर्ट २५ मालसक 

२ 
सािजर्लनक स्थिमा व्र्यलिि े

लनमाजण गरेका घरहर कन्र्याम क्षते्र  
प्रलतिगज लर्ट १० १ तिाको (िालषजक) 

३ 
सािजर्लनक स्थिमा व्र्यलिि े

लनमाजण गरेका घरहरु कन्र्याम क्षेत्र  
प्रलतिगज लर्ट १५ २ तिाको (िालषजक) 

४ 

सािजर्लनक स्थिमा व्र्यलिि े

लनमाजण गरेका घरहरु कन्र्याम क्षते्र 

बाहके  

प्रलतिगज लर्ट ५ १ तिाको (िालषजक) 

५ 

सािजर्लनक स्थिमा व्र्यलिि े

लनमाजण गरेका घरहरु कन्र्याम क्षते्र 

बाहके  

प्रलतिगज लर्ट ७ २ तिाको (िालषजक) 

 

(ख) अब्र्यिलस्थत बसोबास गरेका नागररकिे उपिोग गरेको र्ग्गामा िगाईने बहाि लिटौरी करको 

दर  

 

ब्र्यापाररक के्षत्र आिाफसर्य के्षत्र कृफि के्षत्र अन्त्र्य के्षत्र 

क्षेत्रर्ि दर प्रलतिषज  क्षेत्रर्ि दर 

प्रलतिषज  

क्षेत्रर्ि दर 

प्रलतिषज  

क्षेत्रर्ि दर 

प्रलतिषज  

प्रलत 

आना 

रु 

.१००.०० 

प्रलत 

आना 

रु 

७५.०० 

प्रलत 

रोपनी 

रु 

.२५०० 

प्रलत 

रोपनी 

रु 

.२०.०० 



 

 

(ग) साप्ताफहक हाटबजारका लाफग : 

(साप्तालहक रुपमा िाग्ने हाटबर्ार - िालन्तबर्ार, समािबुङ, पिपुलतनगर, गोख,े कटुसे (िक्ष्मीपरु), 

लर्क्कि, लतनघरे, हकज टेको िालग मात्र) 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१ कपडा दोकान     

क) ठूिा दोकान ८०   

ख) मझौिादोकान ६०   

ग) साना दोकान ४०   

२ मसला फकराना पसल     

क) ठूिा ८०   

ख) मझौिा ६०   

ग) साना ५०   

३ कस्मेफटकपसल ५०   

४ सब्जी पसल     

क) ठूिा ६०   

ख) मझौिा ४०   

ग) साना ३०   

५ इलेक्रोफनक पसल     

क) ठूिा ६०   

ख) साना ३०   

६ चना चटपटे पसल ४०   

७ फचर्या पसल/नास्ता पसल     

क) ठूिा ६०   

ख) साना २०   

८ प्लाफस्टक सामग्रीखेलौना पसल     

क) प्िालस्टकसामग्री ५०   

९ िधशाला     

क) व्र्यिलस्थतिधिािा ३५०   

ख) अन्र्यिधिािा २००   

१० डोको, मान्त्रो, डोरीर नाम्लो पसल     



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

क) ठूिो ४०   

ख) सानो ३०   

११ बरि, ररर्यल पसल     

क बरर् तथाररर्यि ५०   

१२ िलामको औजार सामग्री पसल     

क र्िामकोसामग्री ३०   

१३ सूतीजन्त्र्य िस्तु पसल     

क सतूीर्न्र्य बस्त ु ८०   

ख मचाज ५०   

१४ गाडीमा सामान बेच्ने पसल     

क लकराना सामान १००   

ख माछा १५०   

ग अन्र्य १००   

१५ जुत्ता/ चप्पल अफद पसल     

क जुत्ता/ चप्पल ८०   

१६ जुत्ता/ चप्पल ममवतकार्यव     

क र्िुा/चप्पिममजत (मोची) ३०   

१७ पान पसल दर     

क पान पसि ३०   

१८ छाता लाइट कुकर चुल्होआफद ममवतकार्यव     

क छाता िाइट कुकर चलु्होआलद ३०   

१९ चटकदेखाउने     

क) चटकदस्तरु ५०   

२० ग्रह औठी फबिी पसल     

क औठी पसि ५०   

२१ पूजा सामग्री पसल     

क) परू्ासामग्री ३०   

२२ माटाका सामग्री पसल     

क) माटाकासामग्री दस्तरु ६०   

२३ भाडािँकुडािँकासामग्री पसल     



 

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

क) िाडाुँकुडाुँकासामग्री  ६०   

२४ पशु/पंछी/घोडा     

क) पि/ुपछंी/घोडा प्रलतगोटा २०/२५/१००   

ख) बंगरुप्रतीगोटा ४०   

२५ जफडबुफट पसल     

क) र्लडबुलट पसि ३०   

२६ िलिुल पसल      

क) ठूिा १००   

ख) अन्र्य ३०   

२७ 

माफनसलेबोकेर डुलाएर बेच्ने िस्तुहरु 

प्रफतव्र्यफि ३०   

२८ अन्त्र्य ३०   

 

(घ) साप्ताफहक हाटबजारबाट िहाल फिटौरी कर असुलीका लाफग ठेक्का िन्त्दोिस्त 

गने प्रर्योजनका लाफग न्त्र्यूनतम ठेक्का अंक  

क्र.सं. साप्तालहकहाटबर्ारको नाम, ठेगाना 
न्र्यनूतम ठेक्कारकम 

२०७८/७९ (रु. मा) 

१ िालन्तबर्ार, समािबुङ    २०,०००।- 

२ पिपुलतनगर हाटकर तथा सिारर साधनको प्रिेि िलु्क 

समेत एकमषु्ठ  

१,०८,०००।- 

३ गोख े २०,०००।- 

४ कटुसे, िक्ष्मीपरु २०,०००।- 

५ लर्क्कि ५,४०,०००।- 

६ लतनघरे १,८०,०००।- 

७ हकज टे १,२०,०००।- 

 

 

 

 

 



 

अनुसूची - १४ 

(दिा (१४) सिँग सम्िफन्त्धत) 

अखेटोपहारमा लाग्ने करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

 

फस.नं. सामानको नाम इकाई दर रु. कैफिर्यत 

१ हाड प्रलतके.र्ी. १.२५   

२ लसङ प्रलतके.र्ी. २.२५   

३ खरु प्रलतके.र्ी. २.२५   

४ छािाठूिो प्रलतगोटा ३५.००   

५ छािासानो प्रलतगोटा २०.००   

६ पंक्षीहरुकोप्िाुँख प्रलतके.र्ी. ०.१५   

७ सुुँगरुकोर्गर उनमा समािेि 

गररएको 

प्रलतके.र्ी. ०.२५ 

  

 

अनुसूची - १५ 

(दिा (१५) सिँग सम्िफन्त्धत) 

पूिावधार उपर्योग सेिाशुल्कको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

(क) अन्त्त ुपोखरीमा डंुगा सर्यर गदाव लाग्ने पूिावधार शुल्कको दर  

ि.सं. फििरण दर रु. कैफिर्यत 

१ डंुगा सेर्यर िलु्क ५०  प्रलत चक्र 

अन्तु पोखरीमा डंुगा सर्यर गदाज िाग्ने पिूाजधार िलु्कको असिुी कार्यजको ठेक्का बन्दोिस्त गन े

प्रर्योर्नका िालग न्र्यनूतम कबोि अंक रु. २५००००.०० दईु िाख पचास हर्ार। 

(ख) सरकारी सम्पफत्तको बहालको दर (भाडा आफद) 

ि.सं. फििरण इकाइ दर रु. कैफिर्यत 

१ पिपुलतनगर बर्ारमा रहकेो 

नगरपालिकाको स्िामीत्िमा 

रहकेो सटरको घरिाडा 

िालषजक १००००० 
 

२ न.पा.कार्याजिर्य हि 

मालथल्िो तिा 

प्रलतलदन २५००   

३ न.पा.कार्याजिर्य हि िुुँइतिा प्रलतलदन १५००   

४ १ नं िडा कार्याजिर्यकोहि दलैनक ३००   



 

ि.सं. फििरण इकाइ दर रु. कैफिर्यत 

५ ३ नं िडा कार्याजिर्यकोहि दलैनक ५००   

६ ७ नं िडा कार्याजिर्यकोहि प्रलतलदन १०००   

७ ७ न ं िडा कार्याजिर्यि े संघ 

संस्थाको कार्याजिर्यको िालग 

कोठ िाडा िगाउुँदा 

प्रलत मलहना १०००/२५०

० 

प्रलत कोठा 

(सानो/ठूिो) 

८ ११ नं िडा कार्याजिर्यकोहि  दलैनक ५००   

९ १४ नं िडा कार्याजिर्यकोहि दलैनक ३००   

१० प्रिासलनक ििनको सिा 

हि 

प्रलतलदन १०००० 
 

११ साउण्डलसस्टम साधारण प्रलतलदन ६०० हििाडाको अलतररि 

१२ रे्नेरेटर िलु्क प्रलतलदन १००० 
 

१3 प्रोर्ेक्टर प्रलतलदन ६००   

१4 बुिपाकज को सटर िालषजक प्रलत 

सटर 

 
नगरकार्यजपालिकाको 

लनणजर्य बमोलर्म हनुे  

१५ लर्क्कि पानी लहलट सटर बालषजक प्रलत 

सटर 

 

 
 लिपर 

  

  

प्रलत घण्टा ५५० इन्धन र चािकको 

खानाखार्ा खचज 

बाहके 

दलैनक ६००० 

मालसक १६५००० 

 

 

अनुसूची - १६ 

(दर्ा (१६) सुँग सतिलन्धत) 

प्राकृफतक श्रोत संकलन तथा फििी शुल्क (आ.ि. २०७८/७९) 

प्राकृलतक श्रोत तथा लिक्री िलु्कको दर प्रदिे सरकारको आलथजक ऐन, २०७८ को अनुसचूी - ५ 

बमोलर्म हुनेछ । 

 

 

 



 

अनुसूची - १७ 

(दर्ा (१८) सुँग सतिलन्धत) 

 

कृफिजन्त्र्य िस्तुको व्र्यािसाफर्यक कारोबारमा लाग्ने करको दर (आ.ि. २०७८/७९) 

१. तर्यारी लचर्याको व्र्यािसालर्यक कारोबारमा :- कारोबार िएको पररमाणमा प्रलत केर्ी रु. १/ ५० 

२. अन्र्य कृलषर्न्र्य उपर्को कारोबारमा:- कृलषर्न्र्य िस्तुको व्र्यािसालर्यक कारोबार गने व्र्यलि, समहू 

िा व्र्यिसार्यीसुँगको नगर कार्यजपालिकािे लनधाजरण गरेको तपलिि बमोलर्म को रकम 

 

ि स फििरण रकम कैफिर्यत 

१ लघउ रु. १.५० प्रलत केर्ी 

२ छुपी रु. १.५० प्रलत केर्ी 

३ िलिपप रु. १.५० प्रलत केर्ी 

४ लचर् रु. १.५० प्रलत केर्ी 

५ खिुा रु. १.५० प्रलत केर्ी 

६ अदिुा रु. १०.०० प्रलत मन 

७ अिैलच रु. ५.०० प्रलत केर्ी 

८ कुचो रु. ३०.०० प्रलत मन 

९ आि ु रु. १०.०० प्रलत मन 

१0 अन्र्य तरकारर रु. ५०० पाचसर्य प्रलत माझदह / िक 

११ अन्र्य तरकारर रु. २०० दइुसर्य प्रलत लपकप 

१२ अन्र्य तरकारर रु. ३०० तीन सर्य प्रलत ट्र्याक्टर 

१३ मह रु ५.०० प्रफत के.जी. 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनुसूची - १८ 

(दिा (२१) सिँग सम्िफन्त्धत) 

करको दरमा छुट सतबलन्ध ब्र्यािस्था  

ि .सं. फििरण छुटको दर 

१ मािपोत तथा िलुमकर 

अिलुिमा 

 

क. मंलसर मसान्त सतममा बुझाएमा गत लिगत दलेखको 

बक्र्यौतामा िाग्ने र्ररिानामा ५० प्रलतित । 

ख. मलसर मसान्त िन्दा पलछ बुझाएमा गत लिगत दलेखको 

बक्र्यौतामा िाग्ने र्ररिानामा २५ प्रलतित । 

२ ब्र्यािसार्यको दताज तथा 

नलिकरणमा 

      आलश्वन मसान्त सतममा बुझाएमा र्ररिाना निाग्ने। 

३ दगु्धर्न्र्य पदाथज उत्पादन 

गने ब्र्यािसार्यको 

व्र्यिसालर्यक कारोबारमा 

(क) लघउ (ख) छुलपज (ग) िलिपप (घ) खिुा (ङ) लचर्  

आ.ब. २०७७/७८ को िक्र्यौता रकम आलश्वन मसान्तमा 

बुझाएमा र्ररिाना निाग्ने  

 
 



 
 

 

 

 

आफथवक ििव २०७८/७९ को सेिा र कार्यवका लाफग सूर्योदर्य नगरपाफलकाको सफञ्चत 

कोिबाट केही रकम खचव गने र फिफनर्योजन गने सम्बन्त्धमा व्र्यिस्था गनव बनेको ऐन 

प्रस्तािना :आलथजक बषज २०७८/७९ को सेिा र कार्यजहरुको िालग सरू्योदर्यनगरपालिका, इिामको 

सलञ्चत कोषबाटकेही रकम खचज गन े अलधकार लदन र सो रकम लिलनर्योर्न गनज िाञ्छनीर्य 

िएकोिे,नेपािको संलिधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलर्मसरू्योदर्य नगरपालिका,इिामको 

नगर सिािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संफक्षप्त नाम र प्रारम्भ :(१) र्यस ऐनको नाम “सरू्योदर्य नगरपालिकाको लिलनर्योर्न ऐन, 

२०७८” रहकेो छ । 

(२) र्यो ऐन लमलत २०७८साि श्रािण १ गत ेबाट प्रारति हनुेछ । 

२. आफथवक ििव २०७८/७९ कोफनफमत्त सफञ्चत कोिबाट रकम खचव गने 

अफधकार:आलथजकिषज २०७८/७९ मा नगर कार्यजपालिका, िडा सलमलत, लिषर्यगत िाखािे गन े

सेिा रकार्यजहरुका लनलमि अनुसचूी -१ मा उलल्िलखत बरे्ट 

उपिीषजकहरुकोरकम  १,२९,९१,३३,८०० (अक्षेरुपी रुपैर्याुँ एक अबज उनालन्तस करोड 

एकान्नब्बे िाख तलेिस हर्ार आठ सर्य मात्र )मा नबढाई लनलदजष्ट गररए बमोलर्म सलञ्चत 

कोषबाटखचज गनज सलकनछे । 

 

३. फिफनर्योजन :(१) र्यस ऐनद्वारा सलञ्चत कोषबाट खचज गनज अलधकार लदइएको रकमआलथजक िषज 

२०७८/७९को लनलमि सरू्योदर्य नगरपालिका, इिामको नगर कार्यजपालिका, िडासलमलत र 

लिषर्यगत िाखािे गनेसलञ्चत कोष व्र्यिस्थापन प्रणािी (सतु्र) मा प्रलिष्ट िए बमोलर्मका सेिा 

र कार्यजहरुको लनलमि लिलनर्योर्न गररनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोलर्म सेिा र कार्यजको लनलमि लिलनर्योर्न गरेको रकममध्रे्य कुनै खचज 

िीषजकमा बचत हुने र कुनै खचज िीषजकमा अपगु हुने िएमा नगर कार्यजपालिकािे बचत हुन े

खचज िीषजकबाट अपगु हुने खचज िीषजकमा रकम सानज सक्नछे । 

(३) उपदर्ा (२) बमोलर्मरकम सादाज अपगु हुन ेिीषजकमा लिलनर्योर्न िएको रकमको पलच्चस 

प्रलतितमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एकिन्दा बढी खचज िीषजकबाट अको एक िा एकिन्दा 

बढी खचज िीषजकमा रकम सानज तथा लनकासा र खचज र्नाउन र चाि ुतथा पूुँर्ीगत खचज र 

लििीर्य व्र्यिस्थाको खचज व्र्यहोनज एक श्रोतबाट अको श्रोतमा रकम सानज सलकनछे । 

तर, 



 

(क) पूुँर्ीगत खचज िीषजकबाट चाि ूखचज िीषजकमा रकम सानज सलकने छैन । 

(ख) चाि ुखचजबाट पूुँर्ीगत खचज गनज तथा पूुँर्ीगत खचज व्र्यहोनज एक िीषजकबाट अको 

िीषजकमा रकम सानज सलकनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोलर्म पलच्चस प्रलतितिन्दा बढी रकम कुनै एक िीषजकबाट अको 

िीषजकमा सानुजपन ेिएमा नगर सिाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

(५) उपदर्ा (३) र (४) मा र्नुसकैु कुरा िेलखएको िएतापलन खचज लिषजक नं. २८९११ र 

३१५११ मा लिलनर्योर्न िएको रकम र्नु लिषजकमा लनकासा र खचज हनुे हो सोही 

लिषजकमा सानज तथा लनकासा गनज र खचज र्नाउन िाधा पने छैन । 

(६) प्रचलित कानूनमा र्नुसकैु कुरा िेलखएको िएतापलन सलञ्चत कोष व्र्यिस्थापन प्रणािी 

(सतु्र) मा समािेि िएको कार्यजक्रम कार्याजन्िर्यन गने प्रर्योर्नका िालग स्िीकृत कार्यजक्रम 

मालननेछ ।  

(७) सलञ्चत कोष व्र्यिस्थापन प्रणािी (सतु्र) मा समािेि िएको कुनै खचज िीषजकमा एकमषु्ठ 

समािेि िएको रकम खण्डीकरण गरी लिलिन्न कार्यजक्रममा खचज गनजको िालग नगर 

कार्यजपालिकाको स्िीकृलत लिनपुनछे ।  

 

४. अफख्तर्यारी:(१) र्यस ऐन बमोलर्म लिलनर्योर्न िएको रकम खचज गनज र्यो ऐन स्िीकृत िएको 

लमलति े सात लदनलित्र नगर प्रमखुि े प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृतिाई रकम खचज गने 

अल्तर्यारी प्रदान गनुज पनेछ । 

(२) प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृति ेउपदर्ा (१) बमोलर्म अल्तर्यारी प्राप्त गरेको लमलतिे पन्र 

लदनलित्र लिषर्यगत िाखा प्रमखु िा िडा सलचििाई रकम खचज गने अल्तर्यारी प्रदान गनज 

सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोलर्म अल्तर्यारी प्रदान गनज लिषर्यगत िाखा िा िडा कार्याजिर्यमा 

कततीमा अलधकृत स्तरको कमजचारी र आलथजक प्रिासन सतबन्धी कमजचारीको दरबन्दी रही 

पदपलूतज िएको हुनुपनेछ । 

 

५.  कार्यवफिफध तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने:(१) र्यस ऐनबमोलर्मसरू्योदर्य नगरपालिकाको 

कुनै लनकार्यबाट कार्याजन्िर्यन हनु े गरी रकम लिलनर्योर्न िएको र्योर्ना िा कार्यजक्रम 

कार्याजन्िर्यन गनजका िालग नगर कार्यजपालिकाि ेकार्यजक्रम कार्याजन्िर्यन लनदलेिका स्िीकृत गरी 

िाग ूगनज सक्नछे । 

(२) प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृतिे आलथजक िषज िरुु िएको पन्र लदनलित्र उपदर्ा (१) 

बमोलर्मको कार्यजक्रम कार्याजन्िर्यन लनदलेिकाको मस्र्यौदा तर्यार गरी स्िीकृलतका िालग नगर 

कार्यजपालिकामा पेि गनुज पनेछ । 



 

(३) उपदर्ा (२) बमोलर्म मस्र्यौदा तर्यार गदाज लिषर्यगत िाखा, िडा कार्याजिर्यिा कार्यजक्रम 

कार्याजन्िर्यन गन ेलनकार्यसुँग परामिज लिन सलकनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोलर्मको लनदलेिका स्थानीर्य रार्पत्रमा प्रकािन गररनेछ । 

 

६. बाधा अड्काउ िुकाउन सक्ने :र्यस ऐनको कार्याजन्िर्यन गदाज कुनै बाधा उत्पन्न िएमा 

नगर कार्यजपालिकाि े स्थानीर्य रार्पत्रमा सचूना प्रकािन गरी आिश्र्यक व्र्यिस्था गनज 

सक्नेछ । 
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  १०००० १००००     ० १०००० ० 

र्तमा ६५४९२७ ६४४२०७ १२९९१३४ ४५४१४७ १४९०८७ ५८६००० ८९९०० २०००० 

 
 

 

 



 

सूर्योदर्य नगरपाफलका 

नगर कार्यवपाफलकाको कार्यावलर्य इलाम 

कार्यावलर्यको कोड : ८०१०३४०४३०० 

कार्यविम / पररर्योजना/ कृर्याकलापगत बजेट फबफनर्योजन 

आ.ि. : २०७८/७९ 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
८०१०३४०४१११ नगर कार्यजपालिकाको कार्याजिर्य  

१ पाररश्रलमक कमजचारी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - प्रदेि सरकार – 

नगद 
३८४२३६७०  

२ पाररश्रलमक कमजचारी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१६५२१०००  

३ पाररश्रलमक पदालधकारी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२१११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
११४६७५००  

४ पोिाक 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

५ महगंी ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

६ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

७ अन्र्य ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

८ पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९ कमजचारीको सामालर्क सुरक्षा कोष खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२१२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१००००००  

१० 
कमजचारीको र्योगदानमा आधाररत लनितृिरण तथा 

उपदान कोष खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२१२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५५००००  

११ कमजचारीको र्योगदानमा आधाररत बीमा कोष खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२१२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

१२ कमजचारी कल्र्याण कोष 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२१२१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४००००००  

१३ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८०००००  

१४ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

१५ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

१६ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२००००००  

१७ सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३५०००००  

१८ लबमा तथा निीकरण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

१९ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१००००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

२० लनलमजत सािजर्लनक सतपलिको ममजत सतिार खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२३१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०००००००  

२१ अन्र्य सतपलिहरूको संचािन तथा सतिार खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२९१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

२२ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

२३ पिपंुक्षीहरूको आहार 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०,०००  

२४ पुस्तक तथा सामग्री खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

२५ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०००००  

२६ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२००००००  

२७ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

२८ सेिा र परामिज खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

२९ सूचना प्रणािी तथा सफ्टिेर्यर संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

३० करार सेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

३१ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२२०००००  

३२ अन्र्य सेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

३३ कमजचारी तालिम खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१००००००  

३४ 
सीप लिकास तथा र्नचेतना तालिम तथा गोष्ठी 

सतबन्धी खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१००००००  

३५ कार्यजक्रम खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७५०००००  

३६ लिलिध कार्यजक्रम खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

३७ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१३०००००  

३८ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२१०००००  

३९ लिलिष्ट व्र्यलि तथा प्रलतलनलध मण्डिको भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

४० अन्र्य भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०००००  

४१ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२००००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

४२ सिा सञ्चािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

४३ उद्दार राहत तथा पुनस्थाजपना खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२७२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

४४ अन्र्य सामालर्क सहार्यता 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२७२१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

४५ घरिाडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८१४२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

४६ सिारी साधन तथा मेलिनर और्ार िाडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८१४३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०००००  

४७ अन्र्य िाडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८१४९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०००००  

४८ रार्स्ि लर्ताज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

४९ न्र्यालर्यक लर्ताज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

५० अन्र्य लर्ताज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८२१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०००००  

५१ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ आन्तररक श्रोत - नगद ८९४३१३०  

५२ र्ग्गा लिकास कार्यज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
३१११४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

५३ सिारी साधन 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
३११२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०००००  

५४ मेलिनरी तथा और्ार 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
३११२२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५०००००  

५५ र्लनजचर तथा लर्क्चसज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
३११२३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२००००००  

५६ कतप्रु्यटर सफ्टिेर्यर लनमाजण तथा खरीद खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
३११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५०००००  

५७ र्ग्गाप्रालप्त खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
३१४११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०००००  

८०१०३४०४२०१ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.१  

५८ लिपन्न दलितहरुिाई िंगुरको पाठा लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२१११२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५९ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

६० पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

६१ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

६२ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

६३ इन्धन (पदालधकारी) कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२२११ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - १०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

६४ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

६५ सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

६६ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२,०००  

६७ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६८,०००  

६८ पुस्तक तथा सामग्री खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१,०००  

६९ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

७० पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८,०००  

७१ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४६,०००  

७२ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

७३ 
अपाङ्गता िएका व्र्यलक्िहरुिाई न्र्यानो कपडा तथा 

सहार्यक सामाग्री लितरण 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

७४ र्ेष्ठ नागररक सतमान कार्यजक्रम िैंलगक समानता तथा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
सामालर्क समािेिीकरण 

७५ 
लिपन्न मलहिाहरुिाई बाख्रा पाठा र संङ्गुरको पाठा 

लितरण कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७६ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

७७ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४५,०००  

७८ 
सामदुालर्यक लिद्यािर्यका १-५ कक्षामा अध्र्यर्यनरत 

र्ेहने्दार छात्र छात्रािाई छात्रिलिज लितरण 
लिक्षा २२७११ आन्तररक श्रोत - नगद ७०,०००  

७९ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३५,०००  

८० िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

८१ कटुिाि गाउुँ चतुिुङ्ग हुुँदै थुतके डाुँडा सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८२ गोखे िांलगन थुतके सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८३ घोसेटार खानेपानी र्योर्ना र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८४ चप्िेटी काकी गाउुँ सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८५ चरचरे थामी गाउुँ सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८६ धाप मानेडाुँडा िाप्चा गाउुँ साुँधिुेसी सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८७ रे्लदखोिा कामीटार छघरे सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८८ िगिती आ.लि. िाहगाउुँ कटुिाि गाउुँ सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
८९ मढुे मालथल्िो धर्े मक्करर्ुङ सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९० महने्रोदर्य आ.लि. खेि मैदान ममजत पुनलनमाजण ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

९१ मानेिञ्ज्र्याङ्ग माने लसमा िर्यालकङ्ग रुट लनमाजण र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

९२ रक्िमाि मलन्दर ममजत 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

९३ 
िडा कार्याजिर्य िैधाङ गाउुँ चुतिुङ लसि आ लि 

मानेडाुँडा सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९४ 
ऋलषमोड गोखे मंगिबारे मानेिञ्ज्र्याङ सक 

स्तरोन्नलत कार्यज (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १२६०००००  

९५ चाुँचिे दगुाज ििानी मानेडाुँडा सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

९६ 

मंगिबारे श्रीखोिा थुतके सडकको लर्क्कि 

पानीको महुान देलख गैरीघर-थुतके सडक खण्ड ममजत 

संिार 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

९७ ठूिो खोिा मालथल्िो छ घरे खापा सुनपा १ खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगद २५००००  

९८ इन्रेणी समार् ििन लनमाजण 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

९९ छघरे रे्दीखोिा खेिमैदान लनमाजण रु्यिा तथा खेिकुद ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

१०० िािीगुराुँस िाि लिकास केन्र ििन ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

१०१ सामदुालर्यक ििन लनमाजण मंगिबारे टोि 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

१०२ कमज टासी छ्र्योलिङ गुतबा ममजत सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१०३ 
सत्र्यदेिी मन्दीर ििन लनमाजण सुनपा १ 

मानेिञ्ज्र्याङ 
सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

८०१०३४०४२०२ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.२  

१०४ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

१०५ पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

१०६ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३५,०००  

१०७ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१०८ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१०९ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

११० सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

१११ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३६,०००  

११२ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७०,०००  

११३ पुस्तक तथा सामग्री खचज कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२३१३ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - १०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

११४ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

११५ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

११६ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

११७ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

११८ अपाङ्गता सचेतना कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २५,०००  

११९ 
टोि लिकास संस्था क्षमता लिकास तथा उपिोिा 

सलमलत क्षमता अलिबलृि कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ७०,०००  

१२० मलहिा घरेिु लहसंा सतबलन्ध सचेतना कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २५,०००  

१२१ आलदबासी र्नर्ाती िलक्षत कार्यजक्रम संचािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

१२२ र्ग्गा पास तथा र्ग्गा दाता सतमान कार्यजक्रम 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०,०००  

१२३ 
र्ेष्ठ नागररक न्र्यानो कपडा लितरण तथा सतमान 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

१२४ दलित बािबालिका िैलक्षक सामाग्री लितरण तथा िैंलगक समानता तथा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रोत्सान कार्यजक्रम (िडा कार्याजिर्य मार्ज त) सामालर्क समािेिीकरण 

१२५ 
बाक्रा पाठा तथा बंगुरपाठा लबतरण साझेदारी 

कार्यजक्रम 
पिपुन्छी लिकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

१२६ 
बाि लििाह बहु लििाहमा कानुनको अिधारणा 

सतबलन्ध सचेतना कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २५,०००  

१२७ िैलगक उतरदालत्र्यि सतबलन्ध कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २५,०००  

१२८ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१२९ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

१३० लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३२,०००  

१३१ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

१३२ चौकी दईुमाइि सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

१३३ 
मानेिञ्ज्र्याङ चोक देउरािी बागलिरे महादेिस्थान 

सडक लनमाजण कार्यज (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ९२०००००  

१३४ गुतबे देलख दहािबारी सडक स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१३५ दईु माइि सुके घोरेटोबाटो लनमाजण र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

१३६ पिपुलत नगर चारमाइि सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
१३७ बुिमागज तल्िो लनसाने सडक खण्ड स्तरोन्ती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

१३८ बुिमागज िुतबा खकज  खण्ड सडक स्तरोन्नलत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

१३९ 
बोिधाम गुतबा देलख महने्र आ.लि अथे सडक 

स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१४० िडा कार्याजिर्य ममजत संिार तथा रंगरोकन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

१४१ लििेश्वर चार धाम सुनपा २ िालिखकज  मरमत सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

१४२ इिाका प्रहरी कार्याजिर्य घेराबारा 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

१४३ रे्दी खोिा पुि लनमाजण र्यातर्यात पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

१४४ महने्र आ.लब. खेि मैदान ममजत (बागलिरे) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

१४५ रलमते खानेपानी ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

८०१०३४०४२०३ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.३  

१४६ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

१४७ पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

१४८ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

१४९ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१५० इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१५१ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१५२ सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

१५३ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

१५४ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८०,०००  

१५५ पुस्तक तथा सामग्री खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

१५६ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४,०००  

१५७ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८,०००  

१५८ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

१५९ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

१६० र्नर्ालत लसप लिकास 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१६१ मलहिा लसप लिकास कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

१६२ ५ लिद्यािर्य िैलक्षक सामाग्री लितरण कार्यजक्रम लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

१६३ र्ेष्ठ नागररक लमिान केन्र 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

१६४ 
दतज िएका कुनै अनुदान नपाएका कृलष समहु 

लबउलिर्न लितरण कार्यजक्रम 
कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

१६५ 
दताज िएका कुनै अनुदान पिपुािन र्मजिाई उन्नत 

र्ातको घासको लबउ लबतरण कार्यजक्रम 
कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

१६६ पञ्चेबार्ा लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३५,०००  

१६७ िैङ्लगक उिरदार्यी बर्ेट पररक्षण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५,०००  

१६८ 
िडास्तरीर्य खेिकुद प्रलतर्योलगता (लतनखुटे्ट खेि 

मैदान) 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

१६९ लिपत व्र्यिस्थापन लििीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

१७० खानेपानी पाईप खररद खानेपानी तथा सरसर्ाई २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

१७१ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८,०००  

१७२ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१७३ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४०,०००  

१७४ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

१७५ बुिपाकज  कटे्टबुङ अििेदर सडक (लनरन्तरता) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ७४०००००  

१७६ 
कटे्टबुङ लदल्पालि चोकदेलख मालङम हुदै िक्ष्मी 

रालरिर्य आ.लि सडक स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

१७७ लर्ि स्कुि तारेलिर सडक स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२५०००  

१७८ लतनकन्र्य मलन्दर र्ाने बाठो स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

१७९ लिमज्र्योती लििमलन्दर प्रगलत चोक सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२५०००  

१८० रुङसुङ्ग माङलखम आचार्यजगाउुँ सडक स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

१८१ छेरप व्हके्षेलिङ गुतबा ममजत सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

१८२ न्रू्य सलृष्ट मण्डिी चचज ममजत सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

१८३ लसिेश्वरी लिि मन्दीर संरक्षण सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

१८४ 
ड्र्याङ्गुर लञङ्मा पेमा छ्र्योलिङ गोन्पािे गुतबा 

संरक्षण 
सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१८५ िीमज्र्योलत िाक्र्य छ्र्योरगुलिङ गुतबा संरक्षण सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

१८६ मरु्युँखोिा घाट व्र्यिस्थापन 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१८७ िडा कार्याजिर्य ममजत 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१८८ लसंहमाई देिीस्थान ममजत संिार 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८०१०३४०४२०४ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.४  

१८९ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

१९० पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

१९१ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१९२ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१९३ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

१९४ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

१९५ सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

१९६ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८,०००  

१९७ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७२,०००  

१९८ पुस्तक तथा सामग्री खचज कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२३१३ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - ३,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

१९९ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

२०० पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

२०१ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

२०२ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

२०३ 
उन्नत र्ातको र्िरु्ि लबरिा तथा मौरी पािन 

तालिम 
कृलष २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

२०४ घरेिु लहसंा अन्त्र्यको कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ४०,५००  

२०५ 
दलित समदुार्यिे संचािन मेलसन आरन ममजत तथा 

खररद 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ७५,०००  

२०६ िहुलििाह िाि लििाह न्रु्यलनकरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ४०,५००  

२०७ 
र्ेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गगता िएका व्र्यलिहरुिाई 

सतमान कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

२०८ टोि लिकास संस्था प्रोत्सहान 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

२०९ रु्यिा खेिकुद तथा बािबालिका प्रोत्सहान कार्यजक्रम रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
२१० िडा को िैलगक उिरदालर्य बर्ेट परीक्षण कार्यजक्रम र्योर्ना तर्ुजमा र कार्यजन्िर्यन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५,०००  

२११ लिपद व्र्यिस्थापन लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

२१२ लिपन्न पररिारिाई बाख्रा तथा बंगुर पाठा लबतरण 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

२१३ साझेदारीमा लसल्पोलिन प्िालष्टक खररद/लितरण 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

२१४ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

२१५ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

२१६ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६५,०००  

२१७ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

२१८ 
ठाकुर चोक - बराि िञ्ज्र्याङ - गणेि लहमाि - 

दलित िलस्त - सानो करर्ोक चक्रपथ (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५००००००  

२१९ स्िास््र्य चौकी र्ाने सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

२२० एकेडेमी स्कुिबाट दिाजमी गाउुँ फ्र्याक्िी चोक सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२२१ काकीडाुँडा केलचगाुँउ सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

२२२ छलब्बसे लछरुिा िडा कार्याजिर्य र्ाने सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२९०००  

२२३ लछरुिा लतलतसनागाउुँ छागे डलतपङ्गसाईड र्ाने र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
सडक ममजत 

२२४ बांगेखोिा महुान िई तकपत खानेपानी र्योर्ना र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

२२५ 
मेचीगाउुँ लछरुिा खलतिडागाउुँ पोखरेिगाउुँ सडक 

(लछरुिा खलतिडागाउुँ खण्ड) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

२२६ श्रीअन्तु ररङरोड ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

२२७ अधरुो केचीगाउुँ िाप्चाधाम लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

२२८ र्यार्यो्खा माङ्लखम लनमाजण मेचीटोि सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

२२९ िाप्चा घाट लनमाजण सुनपा ४ सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

८०१०३४०४२०५ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.५  

२३० कमजचारीको बैठक ििा ५नं.िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

२३१ पदालधकारी बैठक ििा ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

२३२ पानी तथा लबर्ुिी ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

२३३ संचार महसुि ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२,०००  

२३४ इन्धन (पदालधकारी) ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

२३५ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

२३६ सिारी साधन ममजत खचज ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

२३७ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज ५ नं. िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

२३८ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७०,०००  

२३९ पुस्तक तथा सामग्री खचज ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२,०००  

२४० इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२,०००  

२४१ 
पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज ५ नं. 

िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

२४२ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

२४३ सरसर्ाईसेिा िलु्क ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

२४४ 
पिपुािन तालिम कृलषतालिम र पि ु

उपचारको औषधी व्र्यिस्थापनको िालग लफ्रर् खररद 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

२४५ रु्यिािाई उद्घोषण तालिम रु्यिा तथा खेिकुद २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

२४६ आलदिासी र्नर्ालतको संस्कृलत प्रिधजन कार्यजक्रम िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ७६,०००  

२४७ 
टोि लिकास संस्थाको अध्र्यक्ष सलचि र 

कोषाध्र्यक्षहरुिाई साझेदारीमा नमनूा टोि 
स्िास््र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ९९,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
अन्तरलर्ल्िा अििोकन भ्रमण 

२४८ 
दलित समदुार्यिाई बाख्रा लितरण कार्यजक्रम 

नगरपालिकासंगको साझेदारीमा 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

२४९ नागररक िडापत्र व्र्यिस्थापन िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५,०००  

२५० 
मलहिा स्िास््र्य सतबन्धी सचेतना लिलिर (३ 

स्थानमा) 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

२५१ 
िडा कार्याजिर्यको ििन अगालडको ढिलनकास तथा 

प्रलतक्षािर्यमा सेिाग्राहीको िालग िेन्च व्र्यिस्थापन 
िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ६०,०००  

२५२ 
सामदुालर्यक लिद्यािर्यका १ देलख ५ कक्षा सतमका 

छात्र छात्रािाई िोगो सलहतको स्कूि व्र्याग लितरण 
लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

२५३ 
ओरेन्र्भ्र्यािी टोि लस्थत खेिमैदान गोिपोष्ट 

सलहत मन्च लनमाजण 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२५४ 
िडा कार्याजिर्यमको सिाहिमा रोष्टम लनमाजण र 

साउण्ड सेट व्र्यिस्थापन खररद 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३५,०००  

२५५ 
िडा कार्याजिर्यमा लस.लस. क्र्यामेरा र डेक्सटप 

कतप्रु्यटर सेट व्र्यिस्थापन 
िालन्त तथा सुव्र्यिस्था २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६५,०००  

२५६ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

२५७ भ्रमण खचज ५ नं.िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४०,०००  

२५८ लिलिध खचज ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

२५९ िैपरी आउने चािु खचज ५ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

२६० क्र्यानन् लप्रन्टर १ थान खररद िासन प्रणािी ३११३४ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०,०००  

२६१ गुरुङगाउुँ केराबारी सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

२६२ 

महने्रिेिी गोिेडाुँडा िालन्तबर्ार समािबुङ्ग 

मा.लि. सुब्बागाउुँ हुदै ितबागौडा मोटरबाटो 

(बाह्रमासे सडक लनरन्तरता / गोिेडाुँडुँ महने्रिेिी 

खण्ड)) 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००००  

२६३ रातमाटे चौतारे मेचीखोिा मिामी टहरा सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

२६४ कणेगोिाई ितबागौडा सडक स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२६५ 
कालर्गोिाई िालन्तधारा रलिगोिाई सडक 

स्तरोन्नलत 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२६६ गौतमगाउुँ करर्ोक र्ोड्ने सडक स्तरोन्नलत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२६७ 
घिेचौतारा बौि आ.लि. हुुँदै देउरािी सडक 

खारेगोिाई लनमाजण तथासडक स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२६८ चचजगाउुँ - आसाङ्गखोिा सडक लिस्तार र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२६९ लपङडाुँडा िािलर्टे मेचीखोिा सडक सुनपा ५ र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

२७० 
मानेडाुँडा - पाखेगोिाई टारघर मखुराखी पुच्छरगाउुँ 

र्ोड्ने सडक लनमाजण 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२७१ 
रुक बहादरु गोिाई खत्रीगाउुँ िसस्त्र क्र्यातप र्ाने 

सडक स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

२७२ 
राङिाङगोिाई लिकारीगाउुँ बौि टोि सडक 

स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

२७३ 
रातेमाटे-लििमलन्दर-मानेडाुँडा र्ोड्ने सडक 

स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

२७४ िडाको खानेपानी र ममजत सतिार खचज खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५,०००  

८०१०३४०४२०६ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.६  

२७५ कमजचारीको बैठक ििा ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

२७६ पदालधकारी बैठक ििा ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
९६,०००  

२७७ पानी तथा लबर्ुिी ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

२७८ संचार महसुि ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

२७९ इन्धन (पदालधकारी) ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

२८० इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

२८१ सिारी साधन ममजत खचज ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

२८२ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज ६ नं. िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

२८३ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८०,०००  

२८४ पुस्तक तथा सामग्री खचज ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

२८५ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न ६नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

२८६ 
पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज ६ नं. 

िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२,०००  

२८७ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

२८८ सरसर्ाईसेिा िलु्क ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

२८९ मलहिा तथा रु्यिाहरुको िागी मढुा बुन्ने तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ११५०००  

२९० िडा बाि क्िब अन्तगजत सचेतना मिुक कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

२९१ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

२९२ भ्रमण खचज ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

२९३ लिलिध खचज ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८४,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

२९४ िैपरी आउने चािु खचज ६ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

२९५ र्ार्ीगाुँउ तरगाुँउ सडक स्तरोन्नती आर्योर्ना र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ७३५०००  

२९६ 
सुकेपोखरी- ग्र्यािाचोक- िडा कार्याजिर्य-तारगाउुँ 

महने्रिेसी सडक िडा नं ६ (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५५०००००  

२९७ 

ग्िािाचोक-िडा कार्याजिर्य सतम सडक स्तोन्नती 

कार्यज (प्रधानमलन्त्र स्िरोर्गार कार्यजक्रम संग 

साझेदारी) 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

२९८ 
पोख्रेि-टोिबाट र्ार्ी ुँगाउुँ िामा गोिाई हुदै ुँ बाि 

लिकास आ.लि सतम सडक स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४०००००  

२९९ 
िालिगुरास टोि बाट गुतबा दरिेिी र्ोड्ने सडक 

स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

३०० 
हकज टे रतर्याङ सडक खण्डको अतबके िरू्ेिगाउुँ 

सडकको स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

३०१ 
तल्िो र्ार्ीगाउ दरिेिी खानेपानी महुान ममजत 

संिार आर्योर्ना 
खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

३०२ 
सुनपा ६ राम मन्दीरमा िेषरार् स्मलृत प्रलतक्षािर्य 

लनमाजण 
सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

८०१०३४०४२०७ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.७  

३०३ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

३०४ पदालधकारी बैठक ििा कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २११४१ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - १२००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

३०५ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१८,०००  

३०६ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३०७ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

३०८ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  

३०९ सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३१० 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

३११ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६५,०००  

३१२ पुस्तक तथा सामग्री खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

३१३ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

३१४ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३१५ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२३१९ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - १२,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

३१६ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

३१७ 
५०%अनुदानमा कृषकहरुिाई च्र्यापकटर लितरण 

कार्यजक्रम 
कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

३१८ अपाङ्गता िएका व्र्यलिहरुिाई सतमान कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

३१९ टोिस्तरीर्य खेिकुद कार्यजक्रम रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

३२० बािबालिकाहरुका िालग प्रलतर्योलगतात्मक कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

३२१ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

३२२ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

३२३ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०,०००  

३२४ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

३२५ 
पाल्टाुँगे कािोपत्रे िाग्र्योदर्य राईटोि लिररङखोिा 

सडक लनमाजण कार्यज (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ६५०००००  

३२६ लसमिडाुँडा लसरिानी लिररङखोिा सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
३२७ हकज टे गुप्ती अतबी सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

३२८ कन्र्याम अन्बी सडक लनमाजण र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

३२९ 
कन्र्याम लचर्या कारखानाबाट बोझोधारा र्ोड्ने बाटो 

ग्रािेि 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

३३० 
लचउरी गोिाईबाट अतबी र्ोड्ने बाटो स्तरोन्नती 

तथा लसुँडी लनमाजण 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

३३१ लतनघरे टोि बाटो ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

३३२ लर्ष्ट ेखोिादेलख िट्टराई गाुँउ र्ोड्ने बाटो ग्रािेि र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

३३३ िलथजङ सेन्टरबाट लिररङ्गखोिा र्ोड्ने बाटो ममाजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

३३४ सरृ्ना टोिदेलख गोगने र्ोड्ने बाटो ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

३३५ िडा कार्याजिर्य ममजत तथा व्र्यिस्थापन र्यातर्यात पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

८०१०३४०४२०८ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.८  

३३६ कमजचारीको बैठक ििा ि८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

३३७ पदालधकारी बैठक ििा ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

३३८ पानी तथा लबर्ुिी ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

३३९ संचार महसुि ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२,०००  

३४० इन्धन (पदालधकारी) ८ नं. िडा कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२२११ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - २१,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

३४१ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२१,०००  

३४२ सिारी साधन ममजत खचज ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३४३ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज ८ नं. िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

३४४ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७०,०००  

३४५ पुस्तक तथा सामग्री खचज ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

३४६ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

३४७ 
पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज ८ नं. 

िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७,०००  

३४८ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८,०००  

३४९ सरसर्ाईसेिा िलु्क ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

३५० 
अपाङ्गता िएका व्र्यलक्िहरुका िालग न्र्यानो कपडा 

लितरण 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

३५१ कक्षा १ देलख ५ सतमका सामदुालर्यक लिद्यािर्यका लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
लिद्याथीहरुिाई व्र्याग लितरण 

३५२ 
र्नर्ालत लिपन्न मलहिाहरुिाई सुङ्गुरको पाठा 

लितरण कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

३५३ 

टोि लिकास संस्थाका प्रलतलनलध (अध्र्यक्ष र सलचि) 

हरुिाई र्ोहोर मैिा व्र्यिस्थामन सतबन्धी अन्तर 

लर्ल्िा अििोकन भ्रमण 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

३५४ 
दलित पररिारकहरुका िालग स्िास््र्य लिमा तथा 

नलिकरण 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

३५५ 
मलहिाहरुका िालग बाख्रा लितरण कार्यजक्रम 

(साझेदारीमा ) 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

३५६ रु्यिा िलक्षत कार्यजक्रम रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

३५७ रार्श्व सतबलन्ध सचेतना अन्तरकृर्या कार्यजक्रम 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २५,०००  

३५८ िैङ्गीक उिरदार्यी बर्ेट पररक्षण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५,०००  

३५९ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३६० भ्रमण खचज ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

३६१ लिलिध खचज ८ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६४,०००  

३६२ िैपरी आउने चािु खचज ८ नं. िडा कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २८९११ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

३६३ 
कर्ेनी मािुम िडुँ कार्याजिर्य डब्बुगाउुँ हुुँदै िडा नं ६ 

र्ोड्ने सडक लनमाजण (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ६५०००००  

३६४ 

दािागैरी कठेतगाउुँ श्रीअन्तु िैकल्पीक सडकको 

पलहरो लनर्यन्त्रणका िालग ग्र्यालिर्यन िाि िगाउने 

कार्यज 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

३६५ 
डब्बु गाउुँ सुिाष स्र्याङ्बोको घरदेलख अििेदर 

र्ोड्ने गोरेटो बाटा सोलिङ 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

३६६ 
लदनेि लघलसङ्गको घरछेउबाट मािुम लपचदेलख 

नसजरी र्ानेबाटो स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २७५०००  

३६७ रेडक्रस उपिाखा कन्र्यामिाई ममजत सतिार र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १३५०००  

३६८ 
राठी फ्र्याक्िी छेउबाट गान्धी डाुँडा र्ाने बाटो 

स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

३६९ 
ितसाि गोिाई देलख ििुििेु द्बोक र्ाने बाटो 

स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५००००  

३७० 
सुन्माई फ्र्याक्िीबाट लट गाडजन स्कूि हुुँदै िडा 

कार्याजिर्य र्ानेबाटो स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

३७१ 
लसि आ.लि. बाट िडा कार्याजिर्य र्ाने बाटोमा होप 

पाइप 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

३७२ 

लसिेििर मलन्दर छेउबाट सौरेलिर हुुँदै िडा नं. ७ 

र्ोड्ने बाटो ( २ ठाउुँ होमपाइप २ ठाउुँ कर्िे र 

१ठाउुँ िाि) 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

३७३ 
लसिेश्वर लिि मलन्दर िालन्तचोक मलन्दर ममजत 

सतिार 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८०१०३४०४२०९ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.९  

३७४ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

३७५ पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

३७६ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

३७७ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३७८ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

३७९ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

३८० सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३८१ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३८२ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७५,०००  

३८३ पुस्तक तथा सामग्री खचज कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२३१३ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - ३,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

३८४ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

३८५ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

३८६ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

३८७ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

३८८ 
प्िालस्टक टनेि खेलत प्रलिलध तालिम र प्रलिलध 

हस्तान्तरण 
कृलष २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

३८९ अन्तर टोि स्तरीर्य लिलिन्न खेिकुद कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १२००००  

३९० बाि प्रलतिा पलहचान र प्रोत्साहन कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

३९१ 

मलहिा दलित र्नर्ालत आलदिासी नगरसंग र 

िलक्षत समदुार्य साझेदारी कार्यजक्रम िंगुर िाठा 

लितरण 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

३९२ िडा प्रोर्ाइि सलहतको स्माररका प्रकािन 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

३९३ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

३९४ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

३९५ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६७,०००  

३९६ घरिाडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८१४२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८०,०००  

३९७ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
९०००००  

३९८ 

नर्याुँ बर्ार रोडबाट साङ्गपाङ्ग गाउुँ र्ोड्ने बाटो 

हुदै(कार्ीर्ाटक लदर्यािो टोि पान्दाम चेिी टोि 

आदिज टोि ) बाटो सतम र्ोड्ने बाटो 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

३९९ बरबोटे गलहरीगाउुँ कर्ेनी सडक लनमाजण (लनरन्तरता) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६५०००००  

४०० रालरिर्य आ.लि चन्रग्राउण्ड सतम र्ाने बाटो र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

४०१ संगम टोि(आररदाङ) हुदै स्िगजिारी र्ाने बाटो र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

४०२ 
सुन्दरपानी MFC ग्राउण्ड र्योल्म ुगाुँउ लदर्यािो टोि 

सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

४०३ पान्दाम माङ्लखम लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

४०४ बरबोटे बर्ार माने सतम सौन्दर्यजकरण कार्यजक्रम बन ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८०१०३४०४२१० सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.१०  

४०५ कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

४०६ पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

४०७ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

४०८ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

४०९ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

४१० इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

४११ सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

४१२ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

४१३ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७५,०००  

४१४ पुस्तक तथा सामग्री खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

४१५ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

४१६ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

४१७ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

४१८ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

४१९ 
अपाङ्गगता िएको व्र्यलिहरु तथा र्ेष्ट नागररक 

िलक्षत कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

४२० बािबालिका िलक्षत कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

४२१ 
५० प्रलतित अनुदानमा कृषकहरुिाई उन्नत र्ातको 

आिुको लिउ लितरण 
कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

४२२ खेिकुद कार्यजक्रम रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

४२३ दलित िलक्षत कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

४२४ रु्यिा उद्यम अनुदान उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

४२५ स्थालनर्य किा संस्कृलत संरक्षण िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

४२६ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

४२७ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४०,०००  

४२८ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४७,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

४२९ घरिाडा (िडा नं १०) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८१४२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
११५५००  

४३० िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

४३१ लकरात ििन लनमाजण सुनपा १० आहािे 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

४३२ आहािे लमिनटोि संगमटोि सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

४३३ 
लर्क्कि चोक - कृरण बुि टोि- र्ोगमाई हाइड्रो 

र्ोड्ने सडक स्तरोन्नलत 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

४३४ 
िलहद चोक- रत्न चोक-संगम टोि सडक लनमाजण 

कार्यज (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ६५०००००  

४३५ समािेिी टोि लस्थत बाटो ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

४३६ आरुिोटे आहािे र्ोड्ने बाटो स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५००००  

४३७ र्ोगमाई खोिा घाट व्र्यिस्थापन सुनपा १० 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

४३८ डाक्टरखोिा डाडाुँगाएुँ र्याङ सडक बाटो स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

४३९ िीमेश्वर हरी (माइस्थान) िौलतक पूिाजधार 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

४४० 
िडा नं ११ को बाह्रमासे सडक देखी प्रणामी टोि 

हुादै िडा नं १० को बाह्रमासे सडक र्ोड्ने सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

४४१ स्िामी पाकज  र्ाने बाटो स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
४४२ र्रुिा पानी संरक्षण बन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

४४३ लर्क्कि बर्ार व्र्यिस्थापन सौन्दर्यजकरण 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २५००००  

४४४ लर्क्कि व्रु्यलटलर्केसन (डाक्टर खोिा लसमपानी) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

४४५ लिि मलुतज लनमाजण र्योर्ना सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

४४६ गणेि मलन्दर नागथानमा लपण्डदान स्थि लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १३५०००  

४४७ रे्नसोङ गुतबा लर्णोद्वार संरक्षण सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

४४८ रत्न चोकमा रत्न कुमार बान्तिाको सालिक लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

४४९ स्िामी सोमेश्वरानन्द कुटी संरक्षण सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

८०१०३४०४२११ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.११  

४५० कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

४५१ पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

४५२ पानी तथा लबर्ुिी 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१८,०००  

४५३ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२,०००  

४५४ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१७,०००  

४५५ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२२१२ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - १७,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

४५६ सिारी साधन ममजत खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२३,०००  

४५७ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७,०००  

४५८ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८०,०००  

४५९ पुस्तक तथा सामग्री खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२,०००  

४६० इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

४६१ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६,०००  

४६२ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
९,०००  

४६३ सरसर्ाईसेिा िलु्क 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

४६४ 
घरेिु लहसंा बाि लििाह बहुलििाह न्रु्यलनकरण 

सतबलन्ध सचेतना कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ३२,०००  

४६५ 
अपाङ्गगता िएका व्र्यलि तथा पररिारिाई 

लििपोलिन लितरण कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०,०००  

४६६ आदािासी र्नर्ालत बंगुर पाठपाठी लितरण िैंलगक समानता तथा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
कार्यजक्रम सामालर्क समािेिीकरण 

४६७ च्र्यापकटर लितरण कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १२००००  

४६८ दलित पररिारिाई लििर्ोलिन लितरण 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०,०००  

४६९ मलहिािाई च्र्यापकटर लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

४७० िडाको िैलगक उिरदार्यी बर्ेट परीक्षण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०,०००  

४७१ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

४७२ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२७,०००  

४७३ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०,०००  

४७४ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

४७५ आईतबारे सिस्त प्रहरी िेस क्र्यातप ममजत 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

४७६ 
नर्याुँचोक केराबारी माघे सुन्तिे लिलत्र हुुँदै गोदक 

र्ोड्ने सडक (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ६५०००००  

४७७ 
नर्याुँचोक केराबारी माघे सुन्तिे लिलत्र हुुँदै गोदक 

र्ोड्ने सडक (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५००००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

४७८ 
पुण्र्यस्माररका लित्री सडकको सरृ्नाटोि असिे 

सडक खण्ड 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

४७९ ह्यमू पाइप खररद र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ४८,०००  

४८० कटे्टि गाउुँ लहटी मझिुा सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

४८१ घोङ्गगे खोिा घाट र्ाने बाटो लनमाजण र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

४८२ तारागोिाई बगरे टोि सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २२००००  

४८३ लतनघरे सतझना टोि सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

४८४ परािे लचत्रे सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२००००  

४८५ 
बुि र्यितबर दुंगे नामसालिङ्ग सडक ममजत संिार 

(दङ्ुगे खण्ड) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

४८६ बरडाुँडा ठाडो सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६०,०००  

४८७ र्यितबर बुि सडक ममजत (मोिान गाउुँ खण्ड) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८०,०००  

४८८ पूणजडाुँडा ििदाह स्थि लनमाजण 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

४८९ बरडाुँडा चोकमा मुलतज लनमाजण स्तति रा्ने सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८०१०३४०४२१२ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.१२  

४९० कमजचारीको बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

४९१ पदालधकारी बैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

४९२ पानी तथा लबर्ुिी कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२१११ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - २२,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

४९३ संचार महसुि 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

४९४ इन्धन (पदालधकारी) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

४९५ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

४९६ सिारी साधन ममजत खचज १२ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

४९७ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

४९८ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८०,०००  

४९९ पुस्तक तथा सामग्री खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२,०००  

५०० इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

५०१ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६,०००  

५०२ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

५०३ सरसर्ाईसेिा िलु्क १२ नं. िडा कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२४१४ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - ३,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

५०४ घरेिु लहसंा रोकथाम सतबन्धी सचेतना कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ३७,०००  

५०५ 
बाि लििाह बहु-लििाह सतबन्धी सचेतना मिुक 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ३७,०००  

५०६ आलदिालस र्नर्ालतिाई बंगुर लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

५०७ कृषकहरुिाई उन्नत लिउ लिर्न लितरण कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ९३,०००  

५०८ र्ेष्ठ नागररकिाई न्र्यानो कपडा लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

५०९ 
टोि स्तरीर्य रु्यिहरिाई रु्टिि प्रलतर्योलगता 

कार्यजक्रम 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

५१० दलितहरुिाई आधुलनक और्ार लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५११ 
बािबालिकाहरुिाई िैलक्षक सामालग्र लितरण 

कार्यजक्रम 
लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५१२ मलहिाहरिाई बाख्र लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

५१३ िैलगक उिरदार्यी बर्ेट 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५,०००  

५१४ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२१,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

५१५ भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४०,०००  

५१६ लिलिध खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४९,०००  

५१७ िैपरी आउने चािु खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
९०००००  

५१८ 
तीनघरे लिि मन्दीर गोपािे िडा नं १३ र्ोड्ने सडक 

सुनपा १२ 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

५१९ 

र्याङखोिा लपङडाुँडा घुमाउने मलिम सेतीदेिी टोि 

पररितजनटोि चचु्चे ढुुँडा तीनघरे सडक लनमाजण 

(लनरन्तरता) 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ४५०००००  

५२० र्ुरे लिर्ुिा गाुँउ िुतबे माने गाउुँ सडक ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

५२१ मेची रार्मागज नाघी आचार्यज डाुँडा मोटरबाटो ममजत र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १६८०००  

८०१०३४०४२१३ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.१३  

५२२ कमजचारीको बैठक ििा १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

५२३ पदालधकारी बैठक ििा १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

५२४ पानी तथा लबर्ुिी १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

५२५ संचार महसुि १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

५२६ इन्धन (पदालधकारी) १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

५२७ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

५२८ सिारी साधन ममजत खचज १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१८,०००  

५२९ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज १३ नं. िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

५३० मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८०,०००  

५३१ पुस्तक तथा सामग्री खचज १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२,०००  

५३२ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

५३३ 
पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज १३ नं. 

िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०,०००  

५३४ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५,०००  

५३५ सरसर्ाईसेिा िलु्क १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

५३६ उपिोक्िा सलमलतिाई र्योर्ना सतबन्धी तालिम कानुन तथा न्र्यार्य २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५३७ अपाङ्गिाई न्र्यानो कपडा लितरण कार्यजक्रम िैंलगक समानता तथा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
सामालर्क समािेिीकरण 

५३८ 
आलदिासी र्नर्ातीिाई बंगुरको पाठा लितरण 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५३९ कृषकिाई लिउ लिर्न लितरण कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५४० घरेिु लहसंा अन्त्र्य सतबन्धी सचेतना कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ११,५००  

५४१ ज्र्येष्ठ नागररक सतमान कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५४२ 
ज्र्योलत मा .लि. र्ोर पोखरीमा माछा पािनको िालग 

िरुा खररद कार्यजक्रम 
कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १२,०००  

५४३ 
बहुलििाह बािलििाह न्रू्यलनकरण सतबन्धी सचेतना 

कार्यजक्रम 
कानुन तथा न्र्यार्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ११,५००  

५४४ बािबालिकािाई िैलक्षक सामाग्री लितरण कार्यजक्रम लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५४५ 
मलहिा आर्यआर्जन तथा असि बुहार सतमान 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ७०,०००  

५४६ िैंलगक उिरदार्यी बर्ेट पररक्षण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५,०००  

५४७ लिपन्न दलितिाई बंगुरको पाठा लितरण कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५४८ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

५४९ भ्रमण खचज १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

५५० लिलिध खचज १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५०,०००  

५५१ सिारी साधन तथा मेलिनर और्ार िाडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८१४३ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०००  

५५२ िैपरी आउने चािु खचज १३ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६०००००  

५५३ 
दधूकेन्र सीरपाखा आरुबोटे खानेिञ्ज्र्याङ रोङ 

गापा र्ोड्ने सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २५००००  

५५४ 
पोखरी देलख डक्टर गाउ हुदै रोङ १ र्ोड्ने बाह्रमासे 

सडक र्योर्ना (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ६००००००  

५५५ 
सुकेपोखरी िक्ष्मीपुरटोि हुुँदै इनपा १० रामचोक 

र्ोड्ने सडक लनमाजण 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २५००००  

५५६ 
गेिाटार देखी खानीिञ्ज्र्याङ्ग सतम सडक ममजत 

र्योर्ना 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

५५७ 

चोक्टीगाउुँ मािबासे हुादै लपपिडाुँडा टाङलटङ 

ििदाह घाट सतम सडक ममजत तथा स्तरोन्नती 

र्योर्ना 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

५५८ आरुबोटे खानेपानी आर्योर्ना खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

५५९ काब्राबोटे खोल्सी लकरण टोि खा पा खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

५६० नर्याुँ िडुँ कार्याजिर्यमा पक्की नािी तथा मेिीनरी र्यातर्यात पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
िाि लनमाजण र्योर्ना 

८०१०३४०४२१४ सूर्योदर्य नगरपालिकािडा नं.१४  

५६१ कमजचारीको बैठक ििा १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२४,०००  

५६२ पदालधकारी बैठक ििा १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११४१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२००००  

५६३ पानी तथा लबर्ुिी १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२१११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२,०००  

५६४ संचार महसुि १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२११२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
८,०००  

५६५ इन्धन (पदालधकारी) १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

५६६ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

५६७ सिारी साधन ममजत खचज १४ न्. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५,०००  

५६८ 
मेलिनरी तथा और्ार ममजत सतिार तथा सञ्चािन 

खचज १४ नं. िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२२१ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०,०००  

५६९ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७०,०००  

५७० पुस्तक तथा सामग्री खचज १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

५७१ इन्धन - अन्र्य प्रर्योर्न १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

५७२ 
पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचज १४ नं. 

िडा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१५ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१२,०००  

५७३ अन्र्य कार्याजिर्य संचािन खचज १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
७,०००  

५७४ सरसर्ाईसेिा िलु्क १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३,०००  

५७५ अपाङ्गता िलक्षत तथा आर्यआर्जन कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५७६ आलदिासी र्नर्ाती िलक्षत आर्यआर्जन कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

५७७ दलित िलक्षत आर्यआर्जन कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५७८ 
च्र्यापकटर खररद र्यिर्ना नगरसंग साझेदारी 

कार्यजक्रम ५० प्रलतित अनुदानमा 
कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

५७९ र्ेष्ठ नागररक सतमान कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५८० बंगुर तथा बाख्रा लितरण कार्यजक्रम अनुदान कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १७००००  

५८१ बािबालिका िलक्षत कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

५८२ मलहिा घरेिु लहसंा तथा बािलििाह सचेतना िैंलगक समानता तथा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
कार्यजक्रम सामालर्क समािेिीकरण 

५८३ 
मलहिा िलक्षत आर्यआर्जन तथा असि बुहारी 

सतमान कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

५८४ अनुगमन मलू्र्यांकन खचज १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२९,०००  

५८५ भ्रमण खचज १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३५,०००  

५८६ लिलिध खचज १४ नं. िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२७११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
५५,०००  

५८७ िैपरी आउने चािु खचज १४ नं.िडा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२८९११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

५८८ 
बतासे िञ्ज्र्याङ्ग - हले्थ पोष्ट - लर्ुँलमखाद - ितुेनी 

- घट्टाबर्ार सडक (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ८१०००००  

५८९ 
कटुिाि िञ्ज्र्याङ बस्नेतगाउुँ कागुने लसतिेगाउुँ 

सहकािे टोि अर्ुजनधारा सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

५९० कटुसे चतुमाङ हुदै ितुेनी सडक ममजत र्योर्ना र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

५९१ 
चन्र मलण गोिाईबाट थापा गाउुँ र्ाने सडक ममजत 

र्योर्ना 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

५९२ र्मदार घाप खानेपानी िडा नं १४ र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

५९३ साउने गोिाईबाट अधेरी र्ाने सडक ममजत र्योर्ना र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

५९४ लिद्युत तार खररद उर्ाज ३११५३ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
५९५ ितुेनी टोि खानेपानी पाईप खररद खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

५९६ 
ठोट्ने खोिा महुान हुुँदै लर्लमरार्ा लर्मीरानी 

खानेपानीर्य आर्योर्ना 
खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगद ७५१०००  

५९७ 
गोपे खोल्सा बस्नेत गाउुँ खानेपानी पाईप खररद 

र्योर्ना 
खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

५९८ 
लबच बिासे टोि घने धारा खानेपानी ट्र्याङ्गकी 

लनमाजण र्योर्ना 
खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

५९९ 
िुइचेटार- इ.न.पा १० गोदक र्ोड्ने सडकको 

खोिाटारमा कल्िटज लनमाजण 
र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

६०० पूिी ितासे टोिको लसंहबालहलन मलन्दर टहरो लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

८०१०३४०४३०१ सूर्योदर्य नगरपालिका - लिक्षा  

६०१ प्रधानाध्र्यापकहरुको बैठक संचािन (चौमालसक) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१०००००  

६०२ 
नगर सालहत्र्यक किा सङ्गीत प्रलतष्ठानको कार्याजिर्य 

सञ्चािन प्रिासलनक खचज बैठक सञ्चािन खचज 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

६०३ धिुोरलहत कक्षाकोठा लनमाजण अलिर्यान 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १५०००००  

६०४ सास्कृलतक बार्ागार्ा संरक्षण खररद तथा प्रलिक्षण िाषा तथा संस्कृलत २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ७०००००  

६०५ 
बहुिालषक कलिता गर्िगीत सतमेिन (निीन 

सालहत्र्य प्रलतष्ठान कर्ोकको सहकार्यजमा) 
िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

६०६ पुनेडाुँडा/ झ्र्यातटे मेिा प्रिधजन कार्यजक्रम िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
६०७ सङ्ग्राहिर्य व्र्यिस्थापन िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

६०८ 
सचेतनामिूक नाट्र्य कार्यजक्रम उत्पादन र प्रदिजन ( 

गणेि रलसक र्ाउन्डेिन मार्ज त) 
िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६०९ साङ्गीलत कार्यजक्रम सञ्चािन िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

६१० 
सालहत्र्य सतबन्धी रु्यिा िेखक/लिद्याथी तथा 

मलहिाहरुिाई प्रलिक्षण कार्यजक्रम 
िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६११ 
पुरानो आइतबारे बर्ारमा पाकज  तथा महानन्द 

सापकोटाको सालिक लनमाजण 
िाषा तथा संस्कृलत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

६१२ खेिकुद-खेि लिक्षक सेिा करार रु्यिा तथा खेिकुद २२४१३ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ३५१०००  

६१३ खेिकुद -नगरस्तरीर्य खेिकुद संचािन रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ८०००००  

६१४ िलिबि प्रलतर्योलगता रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

६१५ 
रु्यिा पररषद र खेिकुद पररषद कार्यजिर्य संचािन 

बैठक खचज 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

६१६ मेर्यर कप र्टबि प्रलतर्योलगता रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार २००००००  

६१७ खेिकुद- अन्तरालरिर्य कराते प्रलतर्योलतता संचािन रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४०००००  

६१८ 
खेिकुद- नगरस्तरीर्य रु्टबि कार्याजक्रम( अन्तर 

लिद्यािर्य स्तरीर्य) 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४०००००  

६१९ खेिकुद-अन्तरलिद्यािर्य एथिेलटक्स प्रलतर्योलगता रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६२० लिलिन्न खेि प्रलिक्षण कार्यजक्रम रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

६२१ 
संलिधान लदििको अिसरमा तर्याराथुन दौड 

आर्योर्ना 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
६२२ िडास्तरीर्य खेि मैदान लनमाजण रु्यिा तथा खेिकुद ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

६२३ उिरे खेि मैदान िक्ष्मीपुर रु्यिा तथा खेिकुद ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६२४ िाि लदिि तथा लिक्षा लदिि कार्यजक्रम संचािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

६२५ 
नगर लिक्षा सलमलत तथा अन्र्य लिक्षा सुँग सतबलन्धत 

सलमलत बैठक व्र्यिस्थापन खचज 
लिक्षा २११३९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०००००  

६२६ लिक्षा - िैलक्षक क्र्यािेण्डर लनमाजण लिक्षा २२३१५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

६२७ रु्यिा- लर्ल्ड िेस तालिम लिक्षा २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

६२८ 
लिक्षा- लिक्षक तालिम सञ्चािन (मन्टेश्वरी तालिम 

िाि लिक्षक) तथा तालिम हि स्थापना 
लिक्षा २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १५०००००  

६२९ 
माध्र्यलमक लिद्यािर्यहरुमा नेपाि स्काउट र र्ु रे ि 

को स्थापना तालिम संचािन 
लिक्षा २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

६३० 
लिद्यािर्यका लिक्षकहरुिाई प्रलिलध सतबन्धी 

तालिम सञ्चािन 
लिक्षा २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६३१ 

सामदुालर्यक लिद्यािर्यका प्र अ र 

िेखाकमजचारी/लिक्षकहरुिाई लिद्यािर्य िेखा 

व्र्यिस्थापन तालिम 

लिक्षा २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

६३२ 

उत्कृष्ट प्र.अ. लिक्षक लि.व्र्य.स. अध्र्यक्ष लि.अ.संघ 

अध्र्यक्ष अलििािक र लिद्याथी सतमान कार्यजक्रम 

सञ्चािन । 

लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

६३३ 
नगर क्षेत्र लित्रका लिद्यािर्य स्तरीर्य लिज्ञान तथा 

गलणत प्रदिजनी र तर्यारीको लनलतत सामदुालर्यक 
लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १३५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
लिद्यािर्यिाई संचािन अनुदान 

६३४ नगर रु्यिा पररषद मार्ज त कार्यजक्रम सञ्चािन लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

६३५ 
नगर रु्यिा सञ्र्ाि गठन र नमनूा संसद अभ्र्यास 

कार्यजक्रम 
लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

६३६ प्रलतिा पलहचान कार्यजक्रम सञ्चािन । लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

६३७ रु्यिा प्रलतिा पलहचान कार्यजक्रम लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

६३८ 
रु्यिा/रु्यिा समहूसुँग िागत साझेदारीमा व्र्यिसार्य / 

उद्यम सञ्चािन 
लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

६३९ 
लिद्यािर्य लिद्याथी पररषद ्गठन पूिज लिद्याथी मञ्च 

गठन गनज 
लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

६४० 

िैलक्षक र्योर्ना नगर लिक्षा र्योर्ना त्र्याङ्क 

व्र्यिस्थापन बुिेलटन प्रकािन लिद्यािर्य बगीकरण 

नक्साङ्कन 

लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

६४१ 
सामदुालर्यक लिद्यािर्यमा पढाउने लिद्याथीहरुको 

अलििािक पररचर्य पत्र । 
लिक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

६४२ 

लिक्षा- गलणतसंग खेिौ गलणलतर्य धारणा बसाऔ 

कक्षा ८, ९ र १० का िालग (लिद्यािर्यमा अभ्र्यास 

पुलस्तका) 

लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ६०००००  

६४३ 
स्थालनर्य पाठ्र्यक्रम र पाठ्र्यपुस्तक लिकास र 

प्रकािन 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार २००००००  

६४४ 
आधारितू तह कक्षा ५ र ८ परीक्षा संचािन 

व्र्यिस्थापन । 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

६४५ 
इन्टरनेट सुलिधा नपुगेका सामदुालर्यक लिद्यािर्यमा 

इन्टरनेट र्डान र उपकरण 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६४६ क्र्यािेणडर लनमाजण र प्रकािन लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६४७ 
करर्ोक लिद्या मलन्दर माध्र्यलमक लिद्यािर्यको सुस्त 

श्रिण कक्षामा र्निलि व्र्यिस्थापन 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १३००००  

६४८ 
लकराुँत िाषा पाठ्र्यक्रम तथा पाठ्र्यपुस्तक लनमाजण 

(िुङ्लखम िाषा) 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६४९ 
कोलिड १९ बाट उत्पन्न पररलस्थलतमा लसकाइ 

सहर्ीकरणका िालग 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६५० 
गलणत लिषर्यको लििेष तालिम सञ्चािन 

कक्षाकोठामा आधाररत र नलतर्ा सुधारमा आधाररत 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६५१ नगर रु्यिा पररषद सञ्चािन लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६५२ 

प्रधानाध्र्यापकहरुसंगको कार्यज सतपादन करार 

संझौताको पुनराििोकन तथा सूचक लनधाजरण 

कार्यजिािा 

लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६५३ 
बाह्र मलहना बाह्र कार्यजक्रम (लिद्यािर्य स्तरीर्य 

अलतररि लक्रर्याकिप संचािन ) 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

६५४ मेर्यर लिक्षा सुधार कोष लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५०००००  

६५५ रु्यिा उद्यम लिकास कार्यजक्रम लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६५६ 
लिषर्यगत रोष्टर प्रलिक्षक प्रलिक्षण तथा लिषर्यगत 

नलतर्ा सुधार कार्यजक्रम 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

६५७ 
लिक्षा- थप लिद्यािर्यहरुमा लिद्युतीर्य हालर्रर 

व्र्यिस्थापन 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६५८ 
लिक्षा- लिक्षक छनौट परीक्षा तथा अन्र्य परीक्षा 

संचािन 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६५९ लिक्षा-लिद्यािर्यहरमा खेिकुद सामाग्री लितरण लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६६० 
सूर्योदर्य सामालर्क प्रलतष्ठानको सहकार्यजमा स्माररका 

प्रकािन 
लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६६१ लिद्यािर्य लनर्यलमत एिं सघन अनुगमन तथा लनर्यमन लिक्षा २२६११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

६६२ MGMlसञ्चालित लिद्यािर्यिाई सहर्योग अनुदान लिक्षा २५३११ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

६६३ 
गुतबा पाठिािा र संस्कृत पाठिािा सहर्योग 

अनुदान 
लिक्षा २५३११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

६६४ 
लिक्षा-बाि लिक्षक र लिद्यािर्य कमजचारीको िालग 

थप तिब ििा अनुदान 
लिक्षा २५३११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२५०००००  

६६५ 

लिक्षा- करर्ोक लिद्यामलन्दर बहुमलुख क्र्यातपसमा 

छात्रछात्राहरुका िालग िैलक्षक िलु्किापत 

छात्राबलृत्र अनुदान (छोरी बुहारी छात्रिलृत्र कार्याजक्रम) 

लिक्षा २७२११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५०००००  

६६६ 
सामदुालर्यक लिद्यािर्यको िालग सिारी साधन खररद 

(नगरपालिका र लिद्यािर्यको साझेदारी) 
लिक्षा ३११२१ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

६६७ लिक्षा- सामदुालर्यक लिद्यािर्यहरुको ममजत संिार लिक्षा ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

८०१०३४०४३०२ सूर्योदर्य नगरपालिका - स्िास््र्य  

६६८ श्री अन्तु स्िास््र्य चौलकमा ल्र्याब सेिा लिस्तार र स्िास््र्य २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
संचािन 

६६९ 
HMIS Tools recording reporting 

toolsअन्र्य र्ाराम/र्रतर्याट छपाई तथा लितरण 
स्िास््र्य २२३१५ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

६७० 

"म मात्र होइन मेरो नानीिाई पलन स्िस्थ बनाउुँछु" 

कार्यजक्रम: िलथजङ सेण्टरमा ४ ANC र्ाुँच र सुत्केरी 

गराएिापत पौलष्टक आहार लितरण 

स्िास््र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

६७१ 

कोलिड १९ िगार्यत लिलिन्न महामारीर्न्र्य 

रोगहरुको रोकथाम लनर्यन्त्रण तथा लनगरानीका िालग 

सरोकारिािा सुँगको अन्तरलक्रर्या तथा RRT 

स्िास््र्यकमी पररचािन 

स्िास््र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

६७२ 
लडलर्टि स्िास््र्य संस्था तथा एलक्ककृत स्िास््र्य 

सूचना कार्यजक्रम 
स्िास््र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५५००००  

६७३ 
स्िास््र्य चौलक (गोखे िक्ष्मीपुर र समल्बुंङ) मा 

टेलिमेलडलसन सेिा संचािन 
स्िास््र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

६७४ 

स्िास््र्य संस्थाकोिालग लर्न्सी व्र्यिस्थापन र 

अस्पताि सञ्चािन सतबन्धी लिद्यूतीर्य प्रणािी 

स्थापना 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

६७५ 

स्िास््र्य संस्थाहरुिाई कार्याजिर्य 

सञ्चािन/व्र्यिस्थापनका िालग लिरामी सं्र्याका 

आधारमा अनुदान 

स्िास््र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ७०००००  

६७६ 
प्राथलमक स्िास््र्य केन्र लर्क्कि र पिपुलतनगरमा 

लिडीर्यो x-ray तथा आिश्र्यक और्ार उपकरण 
स्िास््र्य ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
खररद 

६७७ स्िास््र्य संस्थामा र्लनजचर खररद 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
३११२३ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

६७८ 
मेची आरु्यिेद औषधािर्यको िालग पानी टंकी 

लनमाजण तथा कार्याजिर्य पररसर मरमत कार्यज 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

६७९ स्िास््र्य संस्था ममजत खचज पुनलनमाजण ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

६८० 

आधारितू तथा आकलस्मक सेिाको िालग औषलध 

सलर्जकि सामग्री(और्ार उपकरण cotton 

bandage आलद) र स्िास््र्य सुरक्षा सामग्री (PPE 

बाहके) खररद तथा औषलध िगार्यतका सामग्रीको 

ढुिानी तथा ररप्र्यालकंग र लितरण समेत 

स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ३००००००  

६८१ 
उत्कृष्ट मलहिा स्िास््र्य स्िरं्यसेलिका स्िास््र्यकमी 

तथा लदिि संचािनहरुिाई सतमान 
स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ६०,०००  

६८२ कोलिड लनर्यन्त्रण तथा रोकथाम कोष स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार २००००००  

६८३ स्िास््र्य संस्था मालसक/िालषजक समीक्षा स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ७५,०००  

६८४ स्िास््र्यकमीको पाररश्रलमक व्र्यिस्थापन 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७२०००००  

६८५ 
आफ्नो ििन िएका खोपकेन्र तथा गाउुँघर 

लक्िलनकको िालग आिश्र्यक सामाग्री व्र्यिस्थापन 
स्िास््र्य २२३११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २७००००  

६८६ नगर स्िास््र्य िाखा संचािन /व्र्यिस्थापन स्िास््र्य २२३११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

६८७ 
स्िास््र्य संस्थाहरुको सुदृढीकरण तथा व्र्यिस्थापन 

खचज 
स्िास््र्य २२३११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

६८८ 
लिरामीको िालग ओ.लप.लड.लटकट (कािजन कपी 

सलहतको ) छपाई 
स्िास््र्य २२३१५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

६८९ 

ग्रालमण अल्िा साउन्ड कार्यजक्रम मार्ज त HRD बाट 

स्िास््र्य संस्था तथा गाउघर लक्िलनकमा कार्यजक्रम 

सुरुिात तथा लिस्तार (स्िास््र्यकमीको तालिम 

समेत) 

स्िास््र्य २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

६९० 

मलहिा स्िास््र्य स्िरं्यसेलिकाहरुिाइ प्रोत्साहन 

िापत बालषजक र्यातार्यात खचज रेफे्रसर तालिम तथा 

स्िास््र्यर्न्र्य सामग्री 

स्िास््र्य २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८८००००  

६९१ 

सुरलक्षत माततृ्ि कार्यजक्रम अन्तगजत लचलकत्सक तथा 

नलििंङ कमजचारीिाई MA/MVA/SBA/ 

IUCD/Implant तथा Advance SBA तालिम 

संचािन 

स्िास््र्य २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६९२ 

VIA/ Cervical Cancer / Breast Cancer/ 

Mental /Prostrate/ Health/ENT/Oral 

Health आलद सतबलन्ध लििेषज्ञ लिलबर संचािन 

स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६९३ आरु्यिेद औषधी खररद स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

६९४ 
दन्त लचलकत्सा सेिा सञ्चािन- लर्क्कि प्राथलमक 

स्िास््र्य केन्र 
स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

६९५ 

लबद्यािर्य स्िास््र्य लिक्षा आमा समहू लबद्यािर्य 

स्िास््र्य लिक्षा आमा समहू तथा स्थानीर्य तहमा 

स्िास््र्यका िालग सामालर्क व्र्यिहार पररितजन 

स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिध्दजन अलिर्यान स्िास््र्य संदेि (Public 

Awareness) रेलडर्यो/ अर् एम कार्यजक्रम तथा 

स्थानीर्य तहमा स्िास््र्यका िालग सामालर्क 

व्र्यिहार पररितजन प्रिध्दजन अलिर्यान स्िास््र्य संदेि 

(Public Awareness) रेलडर्यो/ अर् एम कार्यजक्रम 

६९६ 
ल्र्याब सेिा सुलधररकरण (लर्क्कि/पिपुलतनगर 

प्रा.स्िा.केसमाल्बुंङगोखे िक्ष्मीपुर स्िास््र्य चौकी ) 
स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

६९७ 
िालन्तबर्ार आरु्यिेद सेिा केन्र सञ्चािन 

व्र्यिस्थापन 
स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६९८ स्िास््र्य संस्थाको न्रु्यनतम सेिा मापदण्ड पुरा गने स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

६९९ स्िास््र्य संस्थामा र्ोहोर मैिा ब्र्यबस्थापन अनुदान स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

७०० 
Birth Defect कार्यजक्रमका िालग Folic Acid 

calcium तथा अन्र्य औषधी/और्ार खररद 
स्िास््र्य ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

७०१ 
स्िास््र्य संस्थामा और्ार उपकरण खररद तथा 

लितरण 
स्िास््र्य ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

७०२ 
स्िास््र्य संस्था प्रसुतीसेिाबाट लनलस्कएका साि 

नाि व्र्यिस्थापनका िालग placenta pit लनमाजण 
स्िास््र्य ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

८०१०३४०४३०३ सूर्योदर्य नगरपालिका – कृलष  

७०३ िघ ुउद्यम लिकास कार्यजक्रममा साझेदारी उद्योग २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

७०४ 
कृलत्रम गिाजधान कताज संग मालसक समन्िर्यातम 

बैठक 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ आन्तररक श्रोत - नगद ३६,०००  

७०५ संचार महसुि कार्याजिर्य सञ्चािन तथा २२११२ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - २४,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
प्रिासलनक नगद 

७०६ इन्धन (कार्याजिर्य प्रर्योर्न) 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२२१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
४०,०००  

७०७ मसिन्द तथा कार्याजिर्य सामाग्री 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३११ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०,०००  

७०८ 
कृलष तथा पिसेुिा सतबन्धी सामालर्क पररचािक 

करार व्र्यिस्थापन 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३३५०००  

७०९ 
पिसेुिा प्रालिलधक करारमा व्र्यिस्थापन गने (एक 

गाउुँ एक प्रालिलधक सितज अनुदानमा थप) 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२४१३ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
६०५०००  

७१० सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर स्मारीका प्रकािन 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

७११ पि ुसेिा िाखाको िागी भ्रमण खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२६१२ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२०००००  

७१२ लिषादी व्र्यिस्थापन तालिम कृलष २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७१३ लसताके च्र्याउ खेलत तालिम तथा लिउ लितरण कृलष २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७१४ अदिुा तथा िेसार प्रििजन कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

७१५ कलर् खेती लिस्तार कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७१६ कृषकको मागको आधारमा कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७१७ कृलष तथा पिपुािन क्षेत्रको लिकास र्योर्ना तर्ुजमा कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

७१८ कृलष तथा पिपुािन र्ामज प्रोत्साहन कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १४०००००  

७१९ कृलष सेिा टेिा र पिुपंक्षी सेिा टेिा सतबन्धी कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
मापदण्ड तर्यारी 

७२० तापमापक केन्र (मेिोिोलर्कि स्टेिन) कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४५००००  

७२१ मागमा आधाररत िडा साझेदारी कृलष कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २८०००००  

७२२ 
माटो परीक्षण र साझेदारीमा कृलष चनु लितरण तथा 

ल्र्याि सामाग्री व्र्यिस्थापन 
कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७२३ मौरी पािन तथा घार लितरण कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

७२४ रु्यिा िलक्षत तरकारी च्र्याउ उत्पादन कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७२५ स्थानीर्य उत्पादन प्रििजन कार्यजक्रम कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७२६ लसिपोलिन प्िालष्टक लितरण कृलष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७२७ आकलस्मक कृलष प्रकोप सहर्योग कार्यजक्रम कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

७२८ आिको लिउमा सहर्योग कार्यजक्रम कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

७२९ 
कन्र्या च्र्याउ उत्पादन प्रििजन कार्यजक्रम समहूको 

िालग सामाग्री तथा प्रलिलध 
कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

७३० 
कृलष त्र्यांक संकिन लिशे्लषण एिं अलििेख 

अध्र्यािलधक गने 
कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

७३१ कृलष सूचना सतबन्धी एप लनमाजण कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

७३२ गोठ सुधार कार्यजक्रम कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०००००  

७३३ लनतन आर्य िलक्षत तरकारीको लमलनलकट लितरण कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

७३४ लनिलु्क लितरणका िालग अगाजलनक लिषादी खररद कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

७३५ सञ्चार माध्र्यमबाट कृलष सूचना प्रिाह कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

७३६ साझेदारीमा र्िरु्ि लिरुिा लितरण कृलष २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

७३७ कृलष कार्यजक्रम अनुगमन कृलष २२६११ 
रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  

७३८ कृलष भ्रमण कार्यजक्रम कृलष २२६१२ 
रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
३०००००  

७३९ कोल्ड रुम सलहतको कृलष केन्र लनमाजण सुनपा ९ कृलष ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १३०००००  

७४० रलष्टक स्टोर लनमाजण कृलष ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ८०००००  

७४१ साना लसंचाई सामाग्री लितरण (थोपा लसंचाई) र्िश्रोत तथा लसंचाई २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

७४२ अंधेरी लर्लमखाुँद ितुेनी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २८१४०००  

७४३ अतबीटार लसरुिानी कूिो लसंचाइ र्योर्ना (क्रमागत) र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५६९०००  

७४४ कट्र्याङखोिा लसंचाई र्योर्ना (क्रमागत) र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८१८०००  

७४५ किकिे लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२९२०००  

७४६ दिगते रे्दी लसंचाइ र्योर्ना (क्रमागत) र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५७३०००  

७४७ पान्दाम दहािटोि लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४९९०००  

७४८ माघेटार लसंचाइ र्योर्ना (क्रमागत) र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६७३०००  

७४९ रामेखोिा मेहिेबोटे लसंचाइ र्योर्ना (क्रमागत) र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४३८०००  

७५० िेिकटोि लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १३९४०००  

७५१ श्रीखोिा गलहरीगाउुँ लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८३३०००  

७५२ सल्िेरी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८३३०००  

७५३ 
डािे घाुँसको नसजरी स्थापना गनेिाई तालिम सामग्री 

तथा लिउ अनुदान 
पिपुन्छी लिकास २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

७५४ कृलत्रम गिाजधान सेिा संचािन पिपुन्छी लिकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
७५५ गोठे मि सुधारको िागी सामग्री लितरण पिपुन्छी लिकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७५६ राुँगा पकेट लिकास कार्यजक्रम - २ िटा पिपुन्छी लिकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

७५७ आकलस्मक पि ुपंलक्ष रोग लनर्यन्त्रण सेिा पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

७५८ उन्नत र्ातको लसमेन बाट कृलत्रम गिाजधान पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५०००००  

७५९ काउ तर्याट लितरण ५०%अनुदानमा पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

७६० थूलनिो रोग लनर्यन्त्रण कार्यजक्रम पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

७६१ 
दधु उत्पादक कृषकहरुिाई ५ देखी २० लिटर 

सततनको लमल्क क्र्यान लितरण 
पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

७६२ 
लनिःिलु्क पिपंुलक्ष औषलध लितरण तथा लडस्पेन्सरी 

संचािन 
पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४०००००  

७६३ पिपंुलक्ष खोप सेिा संचािन पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

७६४ बाख्रा लिकास कार्यजक्रम पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

७६५ माछा िरूा लितरण ५०%अनुदानमा पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

७६६ रेलिर् रोग लनर्यनत्रण कार्यजक्रम पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

७६७ िंगुर लिकास कार्यजक्रम पिपुन्छी लिकास २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६०००००  

७६८ कृलत्रम गिाजनको िागी उपकरण खररद पिपुन्छी लिकास ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

७६९ बलडजर्ो कस्िेटर खररद (िोका खसी पाने मेलसन) पिपुन्छी लिकास ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

७७० लमल्क एनािाईर्र लितरण (५०%अनुदान) पिपुन्छी लिकास ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २६५०००  

७७१ मोटर सलहतको च्र्यापकटर लितरण (५०%अनुदान) पिपुन्छी लिकास ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५०००००  

७७२ 
लसर्न अनुसार लिलिन्न घांसको लिउ तथा िेनाज 

लितरण 
पिपुन्छी लिकास ३११३१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
७७३ सहकारी िाखा सञ्चािन खचज सहकारी २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७७४ सहकारी पल्स तथा कोपोलमस तालिम सहकारी २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

७७५ 
सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अलििलृि तथा 

व्र्यिस्थापन तालिम 
सहकारी २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७७६ लचर्या लदिि मनाउने सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

७७७ 
रु्यिा िघ ुउद्यम लिकास कार्यजक्रम (रु्यिा समहूको 

मागको आधारमा) 
सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ६००००००  

७७८ सहकारी झिक पुलस्तका प्रकािन सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

७७९ 
सहकारी संस्थाको लनर्यमन दताज खारेर्ी एलककरण 

सतबन्धी कार्यज 
सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

७८० 
सहकारी संस्थासुँगको साझेदारीमा कार्यजक्रम 

सञ्चािन 
सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७८१ 
सहकारी संस्थाहरुिाई उद्योग स्थापना र 

सञ्चािनमा व्र्यार् अनुदान 
सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

७८२ सहकारी संस्थाहरुिाई लिउ पुुँर्ी अनुदान सहकारी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७८३ सहकारी लदिि मनाउने सहकारी २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

७८४ सहकारी संस्थाको अनुगमन सहकारी २२६११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८०१०३४०४३०४ मलहिा िाििालिका समार्कल्र्याण तथा सामालर्क समािेिीकरण  

७८५ 
लिषर्यगत तथा सामालर्क लिकास सलमलतको 

समन्िर्य बैठक सञ्चािन 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

७८६ मलहिा बािबालिका तथा समार्कल्र्याण िाखाको िैंलगक समानता तथा २२३१९ रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
सञ्चािन खचज सामालर्क समािेिीकरण नगद 

७८७ आलदिासी र्नर्ाती एड्िान्स ढाका बुनाई तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

७८८ 
बेमौसमी तरकारी खेती तालिम /मलहिाको 

सीपमिूक आर्यआर्जन कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७८९ मलहिा समहुहरुको संस्थागत क्षमता लिकास तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

७९० 
साइिर अपराध सतबलन्ध (बाि लििाह सतबन्धी ) 

सचेतना कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

७९१ 
आलदिासी र्नर्ाती आर्यमिूक/सीपमुिक 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

७९२ लकिोरीहरुिाई आत्मरक्षा सीप तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

७९३ घरेिु लहसंा सचेतना कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

७९४ 
सूर्योदर्य मलहिा मञ्चसुँग साझेदारीमा मलहिा क्षमता 

अलििलृि कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

७९५ अिि स्र्याहार केन्र स्थापना र संचािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७९६ 
आलदिासी र्नर्ालत संस्कृलतको उत्थान तथा 

प्रििजन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

७९७ आलदिासी र्नर्ाती िलक्षत कार्यजक्रमको बालषजक िैंलगक समानता तथा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
समीक्षा मलू्र्याङ्कन एि रणनीलतक र्योर्ना 

अध्र्यािलधक गने 

सामालर्क समािेिीकरण 

७९८ 
आलदिासी र्नर्ाती स्िीकृत प्रस्तािना अनुसार 

िलक्षत कार्यजक्रम संचािन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

७९९ र्नर्ाती संस्कृती प्रलिक्षण र सामाग्री खररद 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४०००००  

८०० ज्र्येष्ठ नागररक लदिा लमिन केन्र स्थापना 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

८०१ र्ेष्ठ नागररक आश्रर्य केन्र स्थापना र संचािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

८०२ दलित िगजको अन्र्य कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

८०३ 
दलित िगजको सीपमूिक तालिम अन्तरगत ड्राइलिङ 

तालिम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

८०४ 
पुरातालत्िक साुँस्कृलतक मठ मन्दीर गुतबा चचजहरुको 

त्र्यांक संकिन तथा अलििेलखकरण 
िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

८०५ बािबालिका पुनजस्थापना केन्र स्थापना र संचािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

८०६ मलहिा पुरुष समलिकास तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

८०७ मलहिाहरुको लिक्षक िाइसेन्स तर्यारी कक्षा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

८०८ 
िडा स्तरीर्य मलहिा उद्यमीहरुको सञ्र्ाि गठन र 

पररचािन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

८०९ 
लहसंा लपलडत मलहिाहरुको िालग पुनस्थापना 

सञ्चािन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

८१० अन्तराजलरिर्य मलहिा लदिस 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८११ अपाङ्गता समन्िर्य सलमलतको बैठक सञ्चािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ९०,०००  

८१२ असाहर्य लिपन्न स्िास््र्य तथा आलथजक संरक्षण कोष 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

८१३ 
आलदिासी र्नर्ालत हरुका िालग िोक सेिा तर्यारी 

कक्षा 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

८१४ 
एकि तथा लिपन्न मलहिाहरुको िालग स्िास््र्य 

लिमा कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

८१५ ज्र्येष्ठ नागररक घरदैिो स्िास््र्य पररक्षण लिलिर 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

८१६ ज्र्येष्ठ नागररक लदिस तथा अल्र्ाइमिज लदिस 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

८१७ 
दलित िगज िलक्षत स्िास््र्य सचेतनामिूक नाटक 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८१८ दलित िगजको प्रोर्ार्यि तर्यारी 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

८१९ 
दलित िगजको पेिा आधलुनलककरण सतिलन्ध 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८२० दलित लिपन्न पररिारको स्िास््र्य िीमा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

८२१ दलितिगजको िालग िोकसेिा तर्यारी कक्षा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८२२ 
लनलरक्रर्य मलहिा समहू/ सलमलत/ लनगरानी समहू 

गठन/पुन:गठन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

८२३ बाि कोषको स्थापना 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८२४ बािक्िि गठन पररचािन र लनर्यमन (१४ िडा) 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

८२५ 
बािबालिका मालथ हुने र्यौन दवू्र्यजिहार लिरुि /िागु 

औषधलिरुि सचेतना कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२००००  

८२६ 
बािबालिका िलक्षत अन्र्य कार्यजक्रम बािमत्री 

स्थानीर्य िासनसुँग सतिलन्धत कृर्याकिाप सचािन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

८२७ मलहिा सतबन्धी लदिसीर्य कार्यजक्रम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८२८ मलहिा समहूहरुको कार्यजको समीक्षा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५२,०७०  

८२९ 
मलहिा सलमलत/सस्थाका अध्र्यक्ष/ सलचि माझ 

चौमालसक अन्तरलक्रर्या 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

८३० मलहिा स्िास््र्य लिलिर संचािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

८३१ रालरिर्य तथा अन्तराजलरिर्य बाि लदिस 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८३२ िैंलगक उिरदार्यी बर्ेट परीक्षण 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८३३ िैङ्लगक लहंसा लिरुिको १६ लदने अलिर्यान 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८३४ 
िडा स्तरीर्य मलहिा उद्यमीहरूका िडा स्तरीर्य 

संर्ाि गठन र पररचािन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

८३५ 
लिपतमा परेका मलहिाहरुका िालग िैङ्लगक लहसा 

लनिारण कोष 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८३६ 
सघ/ संस्थाहरु सग साझेदारी प्रस्तािमा आधाररत 

कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

८३७ सूर्योदर्य आमा सतमान / सूर्योदर्य आमा घोषणा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८३८ 
सुर्योदर्य नगरपालिकाको १४ िटा िडा लित्रका 

बािबालिकाका प्रोर्ाइि तर्यारी 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

८३९ 
सामालर्क क्षेत्रमा र्योगदान पुर्याजउने ज्रे्यष्ठ नागररक 

सतमान कार्यजक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८४० मलहिा लिकास कार्यजक्रम अनुगमन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२६११ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
८०१०३४०४३०५ अपांगता पुनस्थाजपना कार्यजक्रम  

८४१ 
समदुार्यमा आधाररत पुनस्थाजपना सहर्कताजहरुको 

पाररश्रलमक 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२११११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २००२०००  

८४२ लसलिआर सहर्कताजको संचार तथा इन्टरनेट खचज 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२११२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०,५००  

८४३ 
अपाङ्गता िएका ब्र्यालिहरुको आिािीर्य संरचना 

सुधार सहर्योग 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२२३१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७५,०००  

८४४ लसपमिुक र व्र्यिसालर्यक तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

८४५ अनुगमन तथा मलू्र्यांकन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १८,०००  

८४६ अन्तराजलरिर्य अपाङ्गता लदिस मनाउने 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ९८,०००  

८४७ 

अपाङ्गता िएका ब्र्यलिहरुको लबषेिज्ञ 

लचलकत्सकहरुद्वारा प्रारतिीक स्िास््र्य र्ाुँच लिलिर 

तथा पररचर्य पत्र लितरण 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०,०००  

८४८ अपाङ्गता िएका ब्र्यालिको स्िास््र्य लिमा सहर्योग 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

८४९ 
अपाङ्गता िएका ब्र्यालिको संस्थाको प्रिासलनक 

खचज 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ९,०००  

८५० 
अपाङ्गता िएका ब्र्यालिहरुको उत्कृष्ट 

संरक्षक÷अलििािकिाई प्रोत्साहान सहर्योग 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

८५१ 
अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरुका िालग सैलक्षक 

सामग्री सहर्योग 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४२,०००  

८५२ 
अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरुिाई ज पोषण 

सहर्योग 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५६,०००  

८५३ 
अपाङ्गता िएका मलहिाहरुिाई स्र्यालनटरी प्र्याड 

लितरण 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २१८४००  

८५४ 
अपाङ्गता िएका व्र्यलििाई बहुप्रलतिा कार्यजक्रममा 

सहर्योग ९गार्यन लचत्रकिा नतृ्र्य तथा अन्र्य० 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४०,०००  

८५५ 
अपाङ्गता िएका व्र्यलिहरु मध्रे्य उत्कृष्ट 

उद्यमलसिता प्रोत्साहन सहर्योग 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७५,०००  

८५६ 
अपाङ्गता िएका व्र्यलिहरुको समहूको सहकारी 

दताज क्षमता लिकास तथा व्र्यिस्थापन 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८०,०००  

८५७ अपाङ्गता िएका व्र्यलिहरुको संस्थाको बैठक 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६०,०००  

८५८ 
एस इ इ परीक्षा उलिणज गने अपांगता िएका 

छात्रछात्राहरुिाई प्रोत्साहन सहर्योग 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०,०००  

८५९ 
लकिोर–लकिोरीिाई प्रर्नन स्िास््र्य र अपाङ्गता 

रोकथाम सतबन्धी लिक्षा 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८४,०००  

८६० दौतरी लिक्षा तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४२,०००  

८६१ 
नि दतपतीहरुकोिालग ििुकामना काडज छपाई र 

लितरण 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १८,९००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

८६२ पुनस्थाजपना र्योर्ना तथा प्रोर्ाइि तर्यारी 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३६,५००  

८६३ पालिका स्तरीर्य सलमक्षा बैठक 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५,०००  

८६४ पास बुक र रलर्स्टार छपाई 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०,०००  

८६५ बाि क्िबकािालग अलतररि लक्रर्याकिाप 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०५०००  

८६६ लबउ पुुँर्ी सहर्योग सहकारी 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

८६७ लमलिर्ुिी समहुको बैठक 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०१६००  

८६८ िडा स्तरीर्य सलमक्षा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४२,०००  

८६९ िडास्तरीर्य अनुगमन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२,६००  

८७० िालषजक र्योर्ना लनमाजण कार्यजिािा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २८,०००  

८७१ लिद्यािर्य िनाज अलिर्यान सहर्योग 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १२,०००  

८७२ ििु कामना काडज तथा रलर्ष्टरको छपाई 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १८,९००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

८७३ ििु कामना कार्यजक्रमको सलमक्षा 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३२,०००  

८७४ 
सुनौिा हर्ार लदनका आमाहरुका िालग पोषण 

सतबन्धी लिक्षा 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८४,०००  

८७५ समािेिी बाि क्िबको बैठक 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,४००  

८७६ स्िास््र्य उपचारका िालग सहर्योग 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३३६०००  

८७७ स्िास््र्य संस्था र गेटिेका िालग ररचार्ज खचज 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४८,०००  

८७८ 
स्िास््र्य संस्थामा गिजिती मलहिाहरुको दताज र 

अध्र्यािलधक 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०५०००  

८७९ सहर्योगी सामाग्रीका िालग सहर्योग 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २२४०००  

८८० लसलबआरएर् त्रैमालसक बैठक 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १४,०००  

८८१ मलहिा स्िास््र्य स्िरं्य सेलिकाहरुिाई मोिाइि र्ोन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७८,०००  

८०१०३४०४३०६ सूर्योदर्य नगरपालिका- अन्र्य पूिाजधार  

८८२ सौर्यज सडक बलि (उज्र्यािो िहर कार्यजक्रम) उर्ाज २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५००००००  

८८३ 
रालरिर्य प्रिारण िाइनबाट लिद्यूत पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा 

सोिार िाइट 
उर्ाज २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
८८४ लिद्युत लिस्तार (काठको पोि प्रलतस्थापन) उर्ाज २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

८८५ 
खानेपानी महुान संरक्षण 

(लसमसारखोल्सापोखरीकुिाधारा) 
खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगद १५०००००  

८८६ लिलिन्न खानेपानी र्योर्नाहरु खानेपानी तथा सरसर्ाई ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

८८७ पर्यजटन प्रििजन सतबन्धी र्योर्नाहरु पर्यजटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००००  

८८८ साइकि रुट लनमाजण बहुिषे क्रमागत आर्योर्ना पर्यजटन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५००००००  

८८९ 
िडा नं १३ मा आधारितू स्िास््र्य केन्र ििन 

लनमाजण 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

८९० नगर सिागहृ लनमाजण सुनपा १० 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३१११२ नगर लिकास कोष - नगद ऋण २०००००००  

८९१ 
२ नं िडा कार्याजिर्य ििन ममजत तथा हि लनमाजण 

(िस) 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १५०००००  

८९२ 

कन्र्याम िलहदपाकज  कन्र्याम श्रीअन्तु बुिपाकज  िगैचा 

लनमाजण तथा डष्टलिन व्र्यिस्थापन सूचना िोडज र 

रंगरोकन 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

८९३ कार्याजिर्यको लिलिन्न संरचना लनमाजण 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २५०००००  

८९४ 
नगरका लिलिन्न स्थानमा सािजर्लनक िौचािर्य 

लनमाजण 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५००००००  

८९५ बहुतिे पालकज ङ स्थि लनमाजण सुनपा 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

८९६ िडा नं १० को िडा कार्याजिर्य ििन लनमाजण 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ७००००००  

८९७ 
सािजर्लनक ििनहरुको संरक्षणको िालग गेट 

तारर्ािी र घेराबारा 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

८९८ अन्तुडाुँडा बगैचा लनमाजण र िौलतक संरचना 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

८९९ 
कार्याजिर्य पररसरमा िस िरृ् िगार्यत लिलिन्न 

लनमाजण कार्यज (लनरन्तरता) 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५०००००  

९०० डुुँडेगैरा खेिमैदान स्तरोन्नती (लनरन्तरता) 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०००००  

९०१ िडा नं ९ को िडा कार्याजिर्य ििन लनमाजण 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५०००००  

९०२ 
सकसन मेिीन द्वारा संकलित र्ोहरमैिा 

व्र्यिस्थापनका िालग सकलपट लनमाजण 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १३०००००  

९०३ िैपरी आउने पुुँर्ीगत खचज 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३१५११ आन्तररक श्रोत - नगद ४४१५८०००  

९०४ 
महत्िपूणज सतिालित आर्योर्नाहरुको डीपीआर 

तर्यारी 
र्यातर्यात पूिाजधार २२४११ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

९०५ 
लसलिखोिा सरोिर लनमाजण लडलपआर तथा 

िातािरणीर्य प्रिाि मलू्र्यांकन 
र्यातर्यात पूिाजधार २२४११ आन्तररक श्रोत - नगद २५०००००  

९०६ आइतबारे बर्ार कािोपत्रे गने कार्यज र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५२०००००  

९०७ तकपत िौि आलि हुुँदै लसमा सडक र्ोड्ने सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५००००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
(प्रदेि समपुरक साझेदारी) - (उन्रू्युँटार गोरख 

चतिागाईगंाुँ िौि आलि सीमा खण्डमा ग्रािि तथा 

कलटङ) 

९०८ 
लतनखटेु्ट माङ्लखम लतनतिे झरना (माङ्खीम झरना 

खण्ड) सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ७०००००  

९०९ धोरेखोिा झोिुङ्गे पुि लनमाजण (साझेदारी) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ८०००००  

९१० पािटाुँगे लसलिखोिा सडक कािोपत्रे गने कार्यज र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ९९०००००  

९११ 
लर्क्कि पान्दाम र्ीि गोखे मानेिञ्ज्र्याङ सडक 

स्तरोन्नती र कािोपत्रे 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १९५०००००  

९१२ 
बरबोटे कटे्टबुङ लछरुिा सडक (संघ समपुरक 

साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००००  

९१३ 
मेची रार्मागज लर्क्कि स्िास््र्यचौकी लछलपटार 

सडक कािोपत्रे (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

९१४ 
महादेिस्थान छ घरे लचते्रगुतबा सडकको िामीधरुा 

थरीगाउुँ कालमटार सडक खण्ड 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ६०००००  

९१५ मानेिञ्ज्र्याङ मानेडाुँडा सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

९१६ 
कन्र्याम फ्र्यालक्ि कटुिािगाउुँ िलथजङ सेण्टर सडक 

सुनपा ७ (सडक िोडज २०७७/७८) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद ७७६०००  

९१७ 
लर्क्कि बर्ार पुरानो िाइन कािोपते्र सडक सुनपा 

१० (सडक िोडज २०७७/७८) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद ७७५०००  

९१८ 
लर्क्कि मलिम र्ुरेिञ्ज्र्याङ सडक सुनपा १० र 

१२ (सडक िोडज २०७७/७८) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद ११०९०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९१९ 
बुिमागज गुर्ापाताि सडक सुनपा २ र ३ (सडक 

िोडज २०७७/७८) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद १०७५०००  

९२० 
बरडाुँडा तारे गोिाई सडक सुनपा ११ (सडक िोडज 

२०७७/७८) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद ६९५०००  

९२१ 
बरबोटे िाप्चाटोि ढोडे लचउरीबोटे सडक सुनपा ९ 

(सडक िोडज २०७७/७८) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद ९८६०००  

९२२ 
िडा नं ९ अििेदर कर्ेनी लसलिखोिा सडक सुनपा 

९ र ८ (सडक िोडज २०७७/७८) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद ७९००००  

९२३ 

लिलिन्न सडक ममजत सतिार (सडक िोडज 

२०७८/७९) लसंगाने खोल्सा दामलसङ िडा 

कार्याजिर्य हुुँदै बाह्रमासे र्ोड्ने सडक समािबुङ मा 

लि उदर्यचोक हुुँदै अतबीटार रोङ गाउुँपालिका सडक 

िटुाने चोक सल्िाघारी देिीस्थान खानीिञ्ज्र्याङ 

सडक गलहरीगाउुँ मानेडुँडा सडक लछरुिा सेती 

नागेश्वरी र्ाल्गुनन्द प्रतापगाउुँ हुुँदै मेची बर्ार र्ोड्ने 

सडक (सेती नागेश्वरी खण्ड) बरबोटे पुरपिाि मागज 

दधूकेन्र लसरुपाखा आरुबोटे खानीिञ्ज्र्याङ हुुँदै रोङ 

२ र्ोड्ने सडक 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ सडक िोडज नेपाि - नगद ७५०००००  

९२४ अंधेरी खोिा ितूेनी पुछार कल्िटज लनमाजण र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६०००००  

९२५ अतबीटार लसरुिानी सडक स्तरोन्नती र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २३०००००  

९२६ 
कन्र्याम फ्र्यालक्ि कटुिािगाउुँ िलथजङ सेण्टर सडक 

सुनपा ७ (सडक िोडज २०७७/७८ साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३३३०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९२७ 
कन्र्याम हुरहुरे िञ्ज्र्याङ ७ नं िडा कार्याजिर्य सडक 

स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

९२८ 
कालर्र्ाटक लदर्यािो टोि पान्दाम चेिीटोि नमनूा 

टोि आदिज टोि सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २००००००  

९२९ 
घिे चौतारा िौि आ लि रोङ सडक स्तरोन्नलत 

(िौिटोि खण्ड) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५२५०००  

९३० 
छघरे थुतके बीचको मालथल्िो श्रीखोिामा कर्िे 

लनमाजण 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०००००  

९३१ 
ढकािगाउुँ तल्िो र्ालर्गाउुँ महने्रिेिीबाट िडा 

कार्याजिर्य सतमको सडक लनमाजण 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७७००००  

९३२ तारगाउुँ िालन्तचोक सुिेदीगाउुँ गुरुङगाउुँ सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०००००  

९३३ 
लतनघरे सुन्तिे मलन्दरडुँडा लसररसे िेिेटार िैिाखे 

नामसालिङ सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५०००००  

९३४ 
थापाथिी लर्ि िुङडाुँडा रुङसुङ मेहिेबोटे 

मंगिबारे सडक स्तरोन्नती 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५०००००  

९३५ दइुमाइि कालिके सुके सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०००००  

९३६ 
दािागोिाई र बरबोटे िीच कच्ची सडक कािोपत्रे 

गने कार्यजको (लनरन्तरता) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

९३७ 
लर्क्कि बर्ार पुरानो िाइन कािोपते्र सडक सुनपा 

१० (सडक िोडज २०७७/७८ साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३३२०००  

९३८ 
लर्क्कि मलिम र्ुरेिञ्ज्र्याङ सडक सुनपा १० र 

१२ (सडक िोडज २०७७/७८ साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४७६०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९३९ 
बुिमागज गुर्ापाताि सडक सुनपा २ र ३ (सडक 

िोडज २०७७/७८ साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४६१०००  

९४० 
बरडाुँडा तारे गोिाई सडक सुनपा ११ (सडक िोडज 

२०७७/७८ साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २९८०००  

९४१ 
बरबोटे िाप्चाटोि ढोडे लचउरीबोटे सडक सुनपा ९ 

(सडक िोडज २०७७/७८ साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४२३०००  

९४२ 
रोषणगोिाई दाङसाराङ िुइचेटार खोिीटार गोदक 

कौलिल्र्य चोक सडक 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०००००  

९४३ 
िडा नं ९ अििेदर कर्ेनी लसलिखोिा सडक सुनपा 

९ र ८ (सडक िोडज २०७७/७८ साझेदारी) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३३९०००  

९४४ 

लिलिन्न सडक ममजत सतिार (सडक िोडज 

२०७८/७९साझेदारी) लसंगाने खोल्सा दामलसङ िडा 

कार्याजिर्य हुुँदै बाह्रमासे र्ोड्ने सडक समािबुङ मा 

लि उदर्यचोक हुुँदै अतबीटार रोङ गाउुँपालिका सडक 

िटुाने चोक सल्िाघारी देिीस्थान खानीिञ्ज्र्याङ 

सडक गलहरीगाउुँ मानेडुँडा सडक लछरुिा सेती 

नागेश्वरी र्ाल्गुनन्द प्रतापगाउुँ हुुँदै मेची बर्ार र्ोड्ने 

सडक (सेती नागेश्वरी खण्ड) बरबोटे पुरपिाि मागज 

दधूकेन्र लसरुपाखा आरुबोटे खानीिञ्ज्र्याङ हुुँदै रोङ 

२ र्ोड्ने सडक 

र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३२०००००  

९४५ िालन्तचोक साइलक्िङ रुट लनमाजण (लनरन्तरता) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५०००००  

९४६ सडक िोडजबाट सञ्चािन हुने सडक ममजतमा र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
साझेदारी 

९४७ 
सुनपा ३,४,८ र ९ को िडाको संगम स्थि 

लसलिखोिामा कर्िे लनमाजण 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

९४८ स्मलृत र्ाटक मानेडाुँडा थुतके िालमधरुा सडक र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५०००००  

९४९ ऐलतहालसक रे्न्सोङ गुतबा पाकज  लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ७७०००००  

९५० बुिपाकज  लनमाजण लनरन्तरता सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३५०००००  

९५१ रलमते खेिमैदान लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

९५२ िडा नं १३ माङ्लखम लनमाजण सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ७०००००  

९५३ 
पञ्चकन्र्या उद्यानमा िानुिि र श्रीर्ंघाको सालिक 

रा्न े
सतपदा पूिाजधार ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६०००००  

९५४ िडा नं ११ सुन्तिेमा स्िास््र्य चौकी ििन लनमाजण स्िास््र्य ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद २५०००००  

८०१०३४०४३०७ सूर्योदर्य नगरपालिका- प्रििजनात्मक कार्यज  

९५५ बर्ार अनुगमन अनुगमन तथा मलू्र्यांकन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

९५६ 
स्थानीर्य सरकार सञ्चािनका िालग आिश्र्यक थप 

कानून लनमाजण एिं कार्याजन्िर्यन 
कानुन तथा न्र्यार्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

९५७ 
एम आई एस अपरेटर र लर्ल्ड सहार्यकको नपुग 

तिि ििा 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४०११३०  

९५८ न्र्यालर्यक सलमलतको िैठक ििा 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२११३४ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
२५००००  

९५९ न्र्यालर्यक सलमलतको कार्याजिर्य सञ्चािन खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२३१९ 

रार्स्ि बाुँडर्ाुँड - संघीर्य सरकार - 

नगद 
१५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९६० उपिोिा सलमलतका पदालधकारीहरुिाई तालिम 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

९६१ 
मेिलमिाप केन्रमा नागररक सहार्यता कक्ष स्थापना 

(१४ िडा) 

कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १४००००  

९६२ नगर प्रोर्ार्यि अध्र्यािलधक गने कार्यजिाई लनरन्तरता 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९६३ मेिलमिापकताजको र्यातार्यात खचज 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

९६४ िारुण र्यन्त्र सञ्चािन तथा व्र्यिस्थापन 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९६५ सिा समारोह लदिि आलद सञ्चािन 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९६६ हिेो सूर्योदर्य/सूर्योदर्य गलतलिलध रेडीर्यो कार्यजक्रम 
कार्याजिर्य सञ्चािन तथा 

प्रिासलनक 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ६०००००  

९६७ र्ोहरमैिा व्र्यिस्थापन खानेपानी तथा सरसर्ाई २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

९६८ 
पर्यजटन प्रििजनका िालग सूचना पाटी तथा लडलर्टि 

िोडज रा्ने (लर्क्कि बर्ार) 
पर्यजटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

९६९ 
सनराइर् रु्यिा समार्को साझेदारीमा कन्र्याम क्षेत्रको 

सरर्ाइ ममजत संिार 
पर्यजटन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

९७० पर्यजटन प्रििजन सतबन्धी कृर्यािाप पर्यजटन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५०००००  

९७१ अन्तुपोखरीमा डंुगा सर्यरका िालग डंुगा खरीद पर्यजटन ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद ८०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९७२ 
PABX (िाखाहरुमा इन्टरकम टेलिर्ोन) ममजत 

तथा पुनर्जडान 
प्रिासकीर्य सुिासन २२२२१ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

९७३ 
प्रलिलधमा आधाररत सेिा प्रिाह बारे Digital 

Awareness 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

९७४ Fixed IP सलहतको कतप्रू्यटर नेटिलकज ङ प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

९७५ 

कार्यजपालिका एिं अन्र्य लनकार्यबाट हुने लनणजर्य एिं 

सकुज िरहरुिाई कार्याजन्िर्यन गने लनकार्य र सूचना 

अलधकारी सतम तत्काि र्ानकारी गराउने लिद्यूतीर्य 

प्रणािी स्थालपत गने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

९७६ 
प्रलिलध मैत्री सेिा प्रिाह सुँग सतन्धीत कृर्याकिाप 

सञ्चािन गनज 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

९७७ 

लिलिन्न प्रलतिेदनहरुबाट प्राप्त सुझाि एिं 

लनदेिनहरुको कार्याजन्िर्यन सतबन्धी स्थार्यी संर्यन्त्र 

लनमाजण गने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०,०००  

९७८ 
सेिाग्राही सन्तुलष्ट सिेक्षण लनदेलिका तर्यार गरी 

कार्याजन्िर्यनमा ल्र्याउन े
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

९७९ 

सािजर्लनक सेिा प्रिाहसुँग सतबलन्धत 

लनदेलिकाहरुको पररमार्जन/एलककरण गरी 

सािजर्लनक सेिा प्रिाहको एलककृत लनदेलिका तर्यार 

गरी कार्याजन्िर्यनमा ल्र्याउने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

९८० 
सेिाग्राही तथा कमजचारीको गुनासो सुनुिाई सतबन्धी 

संर्यन्त्र लनमाजण गरी गुनासो न्रू्यनीकरण गने 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ३८,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९८१ 
आन्तररक लनर्यन्त्रण प्रणािीको प्रिािकारीता 

मलू्र्यांकन 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

९८२ 
ई-हार्ीरी व्र्यिस्थापन (कार्याजिर्य िडा कार्याजिर्य 

लिषर्यगत कार्याजिर्य, लिद्यािर्य, स्िास््र्य संस्था) 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९८३ 

कानून बमोलर्म गोप्र्य रा्नु पने लिषर्य बाहकेका 

सूचनाहरु प्रलिलधको प्रर्योग गरी िचुजअि माध्र्यम 

मोिाइि एप िेिसाइट तथा पलव्िकेिन मार्ज त 

सािजर्लनक गने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

९८४ 

कार्यजसतपादनमा सुधार ल्र्याउन सूचक सलहत िाखा 

प्रमखु सतम कार्यज सतपादन संझौता गने (कार्यजिािा र 

संझौता) 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

९८५ 

कार्याजिर्यको आन्तररक सञ्चारका िालग 

अलर्लसर्यि इमेि ड्रप िक्स िगार्यतका प्रलिलधको 

उपर्योग गरी प्रिािकारी सञ्चार नेटिकज  लनमाजण गने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  

९८६ 
र्ोलखममा आधाररत आन्तररक िेखापरीक्षण 

र्योर्ना तर्यारी 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

९८७ 
नगरपालिकाका सूचनाहरुिाई GIS प्रणािीमा राखी 

अध्र्यािलधक गने 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

९८८ 
र्योर्ना अनुगमन प्रणािीिाई प्रलिलधमा आधाररत 

बनाउन े
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

९८९ 
िेिसाइटमा समािेि गनुज पने आधारितू अन्तरिस्तु 

एिं ढाुँचा तर्यारी सतबन्धी कार्यजिािा 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७५,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९९० 

िेिसाईट मोिाइि एप तथा डाटा सिजरको सुरक्षा 

परीक्षण (Security Audit) गने तथा Fire Wall  

SSL र Autometic Data Backup System को 

व्र्यिस्था गने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९९१ 
लिद्यूतीर्य सेिा प्रिाह र अलर्स अटोमेिन प्रणािी 

तर्यार गन े
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५००००  

९९२ 

लिपदको समर्यमा कमजचारी पररचािन सतबन्धी नीलत 

तर्य गरी कार्याजिर्य सतबन्धी लनर्यलमत कार्यज र सेिा 

प्रिाहको सुलनलश्चतताका िालग work from 

Home र Service at Home को प्रणािी लिकास 

गने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५००००  

९९३ 

सूचनाको हक सतबन्धी ऐन तथा लनर्यमाििी 

बमोलर्म स्ि:प्रकािन गनुजपने लििरणहरु समर्यमा नै 

प्रकािन गने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

९९४ 

स्थानीर्य तहमा समािेि िासनको अभ्र्यास: सूर्योदर्य 

नगरपालिकाको सािजर्लनक सेिा प्रिाह सतबन्धी 

एथनोग्रालर्क अध्र्यर्यन 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

९९५ 
सेिा प्रिाहमा प्रत्र्यक्ष संिग्न कमजचारीिाई सेिा मैत्री 

व्र्यिहार सतबन्धी तालिम 
प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७५,०००  

९९६ 

सेिा प्रालप्तका िालग प्रर्योग हुने र्ाराम एिं लनिेदनका 

ढाुँचाहरुिाई सरि र सूचना प्रलिलधमा आधाररत 

बनाउन े

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७५,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

९९७ 

सेिाग्राहीिे चाहकेो िखत आफ्नो सेिाको 

अध्र्यािलधक अिस्थाको बारेमा तत्काि र्ानकारी 

पाउन Service Delivery Tracking System 

तर्यार गरी कार्याजन्िर्यनमा ल्र्याउने 

प्रिासकीर्य सुिासन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

९९८ 
िातािरण संरक्षण तथा र्ििारु्य पररितजन सतबन्धी 

कार्यजक्रम 
बन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

९९९ िातािरण लिकास कोष बन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १००००००  

१००० 
नगरपालिका लित्रका सरकारी/सािजर्लनक सतपलिको 

िगत व्र्यिस्थापन 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ३०००००  

१००१ लिलिन्न सरकारी कार्याजिर्यको मतज संिारमा सहर्योग 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ७०००००  

१००२ िाषा किा सालहत्र्य संरक्षण सतबन्धी कृर्याकिाप िाषा तथा संस्कृलत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

१००३ 
बाह्रमासे सडकको ममजत सतिारका िालग कोषको 

स्थापना 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २८०००००  

१००४ ममजत संिार कोष र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८००००००  

१००५ 
लिक्षा स्िास््र्य तथा अन्र्य क्षेत्रसुँग सतबन्धीत 

कार्यजमा स्िरं्यसेिक पररचािन 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

१००६ 

GIS based Spatial Plan एलककृत ि ूउपर्योग 

र्योर्ना मध्र्यमकािीन खचज संरचना िातािरण 

व्र्यिस्थापन र्योर्ना एिं आिलधक नगर लिकास 

र्योर्नाको पररमार्जन 

र्योर्ना तर्ुजमा र कार्यजन्िर्यन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

१००७ सिाबाट गठीत र कार्यजपालिकाबाट गठीत र्योर्ना तर्ुजमा र कार्यजन्िर्यन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
सलमलत/उपसलमतहरुको सञ्चािन कार्यजलिलध तर्ुजमा 

१००८ क्षमता लिकास र्योर्ना तर्ुजमा र्योर्ना तर्ुजमा र कार्यजन्िर्यन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

१००९ 
कार्याजिर्यबाट प्रिाह हुने सेिाहरुको िालग मापदण्ड 

तर्यारी 
र्योर्ना तर्ुजमा र कार्यजन्िर्यन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

१०१० 
दीगो लिकासका िक्षहरु स्थानीर्यकरण - नीलत तथा 

कार्यजर्योर्ना लनमाजण 
र्योर्ना तर्ुजमा र कार्यजन्िर्यन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१०११ िालषजक खररद र्योर्ना र खररद गुरुर्योर्ना तर्यारी र्योर्ना तर्ुजमा र कार्यजन्िर्यन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

१०१२ 
िडा स्तरीर्य मेिलमिाप केन्रिाई आिश्र्यक 

सामाग्री 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२३१९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०,०००  

१०१३ मेिलमिापकताजहरुको पुनताजर्गी तालिम 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ४०००००  

१०१४ १४ िडामा मेिलमिाप केन्र सञ्चािन 
िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १४००००  

१०१५ 
मेिलमिापको महत्ि तथा न्र्यालर्यक सलमलतको 

कामकतजव्र्य एिं िलूमका सतबन्धी अन्तरकृर्या 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १५००००  

१०१६ 
उद्योग िालणज्र्य संघको सहकार्यजमा कार्यजक्रम 

सञ्चािन 
िालणज्र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

१०१७ सोलिलनर्यर नगरपालिका लचर्या उपहार लनमाजण िालणज्र्य २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

१०१८ 
रार्श्व संकिन कार्यजसुँग सतबन्धीत कमजचारीहरुिाई 

तालिम 
लििीर्य क्षेत्र २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५००००  

१०१९ करदाता अलििेख अध्र्यािलधक गने तथा प्रलतिेदन लििीर्य क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २५००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
तर्यार गन े

१०२० रार्श्व अनुगमन सुपरीिेक्षण तथा समीक्षा लििीर्य क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

१०२१ 
व्र्यिसालर्यक ऋण प्रिाह तथा सहुलिर्यत कर्ाजका 

िालग लििीर्य संस्था सुँगको अन्तरकृर्या 
लििीर्य क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ७५,०००  

१०२२ 
आन्तररक रार्श्व िलृि रार्श्व प्रिासन सुधार एिं 

रार्श्व प्रक्षेपण सतबन्धी कार्यजिािा 
लििीर्य क्षेत्र २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१०२३ 
मािपोत िगत व्र्यिलस्थत गनज नगर लित्रका 

र्ग्गाधनीहरुको अलििेख व्र्यिस्थापन 
लििीर्य क्षेत्र २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २५००००  

१०२४ 
दात ृतथा साझेदार संस्थाहरुसुँगको छिर्ि एिं 

अन्तरकृर्या 
लििीर्य सुिासन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०००००  

१०२५ र्न्मलदनको उपहार १० लिरुिा कार्यजक्रम लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

१०२६ 
नसजरी व्र्यिस्थापन लिरुिा खररद तथा ढुिानी एिं 

िकृ्षारोपण 
लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

१०२७ 

िातािरण संरक्षण सतबन्धी कार्यजक्रममा टोि 

लिकास संस्था गैसस को सहिालगतामा कार्यजक्रम 

सञ्चािन 

लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

१०२८ 
िातािरणीर्य प्रदषुण/ िारू्य प्रदषुण स्तरको परीक्षण र 

प्रलतिेदन तर्यारी 
लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

१०२९ लिलिन्न स्थानमा र्ार्यर एलक्टङ्ग्िीसर रा्ने कार्यज लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  

१०३० 
हरीर्यािी क्षेत्र प्रििजन िाि उद्यान खुिा क्षेत्र पोखरी 

लनमाजण सडक हररर्यािी सतबन्धी कृर्याकिाप 
लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
१०३१ प्रकोप व्र्यिस्थापन कोष लिपद व्र्यिस्थापन २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २००००००  

१०३२ 

लिपदबाट क्षलतग्रस्त संरचना पुनलनमाजण कार्यजका 

िालग सामाग्री खररद (पाइप तारर्ािी तथा 

र्स्तापाता) 

लिपद व्र्यिस्थापन ३११५७ आन्तररक श्रोत - नगद १५०००००  

१०३३ 
नगर प्रहरी सेिा सतबन्धी तालिम (लिपद उिार 

प्रलतकात्मक कार्यज सतबलन्ध समेत) 
िालन्त तथा सुव्र्यिस्था २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

१०३४ नगर क्षेत्र सुरक्षा सतबन्धी कृर्याकिाप िालन्त तथा सुव्र्यिस्था २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३०००००  

१०३५ 
नगरक्षेत्रको िालर्क व्र्यिस्थापन सतबन्धी 

कृर्याकिाप 
िालन्त तथा सुव्र्यिस्था २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

१०३६ 
टेलिलिर्न र अन्र्य लमलडर्याबाट पर्यजटन प्रििजन 

कार्यजक्रम सञ्चािन 
िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १००००००  

१०३७ नेपािी तथा अंग्रेर्ी िाषाको पत्रकाररता तालिम िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०००००  

१०३८ 
पर्यजटन प्रििजनका िालग सूचना पाटी तथा लडलर्टि 

िोडज 
िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २००००००  

१०३९ िमूी सतबन्धी समस्र्या समाधान सतबन्धीकार्यजहरु िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १२६०००००  

१०४० व्र्यिस्थापन परीक्षण लनदेलिका तर्यारी गने िासन प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५००००  

१०४१ 
उपिोिा अलधकार संरक्षण सतबन्धी 

सरोकारिािाको अन्तरकृर्या 
िासन प्रणािी २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७५,०००  

१०४२ 

लिद्यमान कानूनी व्र्यिस्था र र्नअपेक्षा समेतका 

आधारमा कमजचारीिे पािना गनुजपने मानिीर्य मलू्र्य 

र नैलतक मलू्र्यसूची सलहतको मलू्र्यढाुँचा तर्यारी 

कार्यजिािा 

िासन प्रणािी २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१०४३ 

सािजर्लनक र्िार्देलहता अलििलृि सतबन्धी 

और्ारहरु (सािजर्लनक सुनुिाई सािजर्लनक परीक्षण 

गुनासो चौतारी सामालर्क परीक्षण आलद) को 

अभ्र्यास 

िासन प्रणािी २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१०४४ पुस्तकािर्य व्र्यिस्थापन लिक्षा २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

१०४५ मठ मन्दीर गुतबा चचज ममजत संिार तथा रंगरोकन सतपदा पूिाजधार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १५०००००  

१०४६ 
आप्रिासी तथा आप्रिासी पररिारका िालग सीप 

लिकास तथा उद्यमलििता तालिम 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१०४७ 
आप्रिासी िहु उद्देश्र्यीर्य सहकारी लिक्षा तालिम तथा 

सहकारी लनमाजण गने 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५१२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०,०००  

१०४८ 
मनोसमामलर्क परामिजसुँगै अत्माहत्र्या सतबन्धी 

अन्तरलक्रर्या तथा अलिमखुीकरण कार्यजक्रम गने 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०,०००  

१०४९ सुरलक्षत आप्रिासन आपतकािीन कोष लनमाजण गने सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५०००००  

१०५० 

सुरलक्षत आप्रिासन पररर्योर्नाको बारेमा 

अलिमखुीकरण तथा अन्तरलक्रर्या (र्नप्रलतलनलध 

मलहिा स्िर्यमसेलिका लिलिन्न टोि लिकास 

सुँस्थाहरुमा मनोसामालर्क परामिज तथा र्यस बारे 

अन्तरलक्रर्या तथा लिध्र्याथीहरुसुँग तथा 

अलिमखुीकरण कार्यजक्रम गने) 

सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

१०५१ कोलिड रोकथाम लनर्यन्त्रण एिं व्र्यिस्थापन कोष स्िास््र्य २२५२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २००००००  

८०१०३४०४५०२ प्रदेि सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यजक्रम  

१०५२ अपांगता रोकथाम तथा पुन: स्थापना कार्यजक्रम िैंलगक समानता तथा २२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
सामालर्क समािेिीकरण 

१०५३ 
स्थानीर्य तहमा िैंलगक लहसंा लनिारणका िालग 

संरक्षण कोष स्थापना 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ५०,०००  

१०५४ लचर्या परीक्षण तथा प्रििजन केन्र लनमाजण लनरन्तरता कृलष ३१११२ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ६०००००००  

१०५५ अंधेरी लर्लमखाुँद ितुेनी लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार २८१४०००  

१०५६ अतबीटार लसरुिानी कुिो लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार २८४०००  

१०५७ कट्र्याङ खोिा लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ४९१०००  

१०५८ किकिे लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार १२९२०००  

१०५९ दिगते रे्दी लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार २८७०००  

१०६० पान्धाम दहाि टोि लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ४९९०००  

१०६१ माघेटार लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ३०३०००  

१०६२ रामेखोिा मेिबोटे लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार १९७०००  

१०६३ िेिक टोि लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार १३९३०००  

१०६४ श्रीखोिा गलहरीगाउुँ लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ८३३०००  

१०६५ सल्िेरी लसंचाई र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ समालनकरण अनुदान- प्रदेि सरकार ८३३०००  

८०१०३४०४५११ संघीर्य सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यजक्रम (िसतज अनुदान)  

१०६६ 

गररबी लनिारणका िालग िघ ुउद्यम लिकास 

कार्यजक्रम संचािन लनदेलिका २०७७ बमोलर्म 

उद्यमीको स्तरोन्नती (आिश्र्यकता पलहचानका 

आधारमा पुनताजर्गी र एडिान्स सीप लिकास 

तालिम कार्यजक्रम) 

उद्योग २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ८४००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१०६७ 

गररबी लनिारणका िालग िघ ुउद्यम लिकास 

कार्यजक्रम संचािन लनदेलिका २०७७ बमोलर्म िघ ु

उद्यम लिकास मोडेिमा नर्याुँ िघ ुउद्यमी लसर्जना गने 

उद्योग २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २२२००००  

१०६८ 

सतिाव्र्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बर्ार प्रलतस्पधाज 

बलृि गनजका िालग कलततमा ५ र्नाको समहुमा 

प्रलबलध हस्तान्तरण 

उद्योग २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १४००००  

१०६९ 

निीकरणीर्य ऊर्ाज प्रिलध र्डान 

(िार्योग्र्याुँस/लिद्युतीर्य चुिो/सुधाररएको चिुो/सौर्यज 

ऊर्ाज) 

उर्ाज ३११५९ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ८०००००  

१०७० 
कृलष तथा पि ुसेिाका एक गाुँउ एक 

प्रालिलधकहरुको तिि ििा 
कृलष २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४०००००  

१०७१ 

आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना िएका कृलष तर्ज का 

साना व्र्यिसालर्यक कृलष उत्पादन केन्र (पकेट) 

लिकास कार्यजक्रम लनरन्तरता 

कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२०००००  

१०७२ 

आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना िएको बाख्राको 

साना व्र्यिसालर्यक कृलष उत्पादन केन्र (पकेट) 

लिकास कार्यजक्रम लनरन्तरता 

कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ७०००००  

१०७३ ईलपडेलमर्योिोर्ी ररपोलटजङ (पि ुसेिा लििाग) कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ६,०००  

१०७४ 
उन्नत िीउ उपर्योग अनुगमन लनररक्षण एिं िैठक 

सञ्चािन 
कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०००००  

१०७५ उन्नत िीउ लितरकिाई प्रोत्सहान अनुदान कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २०००००  

१०७६ कृलत्रम गिाजधान लमसन कार्यजक्रम कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१०७७ 
कृलष पिपुन्छी तथा मत्स्र्य त्र्याकं अध्र्यािलधक 

कार्यजक्रम 
कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०००००  

१०७८ लकसान सूचीकरण कार्यजक्रम कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३०००००  

१०७९ 
खाद्यान्न िािीको उन्नत िीउ उपर्योगमा मलू्र्य 

अनुदान 
कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १३०००००  

१०८० छुपी प्रििजन कार्यजक्रम (पिु सेिा लििाग) कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १९९४०००  

१०८१ 
तरकारी बािीको साना व्र्यिसालर्यक कृलष उत्पादन 

केन्र (पकेट) लिकास कार्यजक्रम सञ्चािन 
कृलष २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२०००००  

१०८२ 
गणक तथा सुपरीिेक्षकको पाररश्रलमक (गररि 

िलक्षत लििेष कार्यजक्रम) 
गररबी लनिारण २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १८५५०००  

१०८३ 
अलतररि प्रोत्साहन ििा (गररि िलक्षत लििेष 

कार्यजक्रम) 
गररबी लनिारण २११३५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २८००००  

१०८४ 
गणक/सुपरीिेक्षक इन्टरनेट खचज (गररि िलक्षत 

लििेष कार्यजक्रम) 
गररबी लनिारण २२११२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १४००००  

१०८५ कार्यजक्रम प्रचारप्रसार खचज गररबी लनिारण २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०००००  

१०८६ 
र्यातार्यात खचज (गणक तथा सुपरीिेक्षक) ( गररि 

िलक्षत लिषेि कार्यजक्रम) 
गररबी लनिारण २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ६३००००  

१०८७ भ्रमण अनुगमन (गररि िलक्षत लििेष कार्यजक्रम) गररबी लनिारण २२६१२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २४००००  

१०८८ 
लिलिध खचज स्थानीर्य तह (गररि िलक्षत लिषेि 

कार्यजक्रम) 
गररबी लनिारण २२७११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १५५०००  

१०८९ ट्र्याव्िेट खररद गररबी लनिारण ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ७०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
१०९० अधे ुँरी लर्मीखाुँद ितुेनी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २७९००००  

१०९१ अतबीटार लसरुिानी कुिो लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २८४०००  

१०९२ कट्र्याङ खोिा लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४९१०००  

१०९३ किकिे लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२९२०००  

१०९४ दिगते रे्दी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २८६०००  

१०९५ पान्धाम दाहाि टोि लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४९९०००  

१०९६ माघेटार लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३०३०००  

१०९७ रामेखोिा मेिबोटे लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १९७०००  

१०९८ िेिक टोि लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १३९४०००  

१०९९ श्रीखोिा गलहरीगाउुँ लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ८३२०००  

११०० सल्िेरी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ८३२०००  

११०१ अधे ुँरी लर्मीखाुँद ितुेनी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
४१७४०००  

११०२ अतबीटार लसरुिानी कुिो लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
४२७०००  

११०३ कट्र्याङ खोिा लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
७३७०००  

११०४ किकिे लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
१९३९०००  

११०५ दिगते रे्दी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
४३१०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

११०६ पान्धाम दाहाि टोि लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
७५००००  

११०७ माघेटार लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
४५५०००  

११०८ रामेखोिा मेिबोटे लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
२९६०००  

११०९ िेिक टोि लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
२०९१०००  

१११० श्रीखोिा गलहरीगाउुँ लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
१२५००००  

११११ सल्िेरी लसंचाइ र्योर्ना र्िश्रोत तथा लसंचाई ३११५५ 
स्िीट्र्रल्र्याण्ड - एस डी सी - नगद 

अनुदान (बैदेलिक) 
१२५००००  

१११२ 
एम. आइज. एस. अपरेटर र लर्ल्ड सहार्यक 

पाररश्रलमक चाडपिज खतज तथा पोिाक खचज 
त्र्यांक प्रणािी २११११ 

आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
७८६०००  

१११३ 
एम. आइज. एस. अपरेटर र लर्ल्ड सहार्यको िालग 

सञ्चार खचज 
त्र्यांक प्रणािी २२११२ 

आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
८,०००  

१११४ 
मेलिनरी आर्ार तथा र्लनजचर ममजत सतिार (सेिा 

केन्र सञ्चािानाथज) 
त्र्यांक प्रणािी २२२२१ 

आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
९६,०००  

१११५ मसिन्द सामान खररद (सेिा केन्र सञ्चािानाथज) त्र्यांक प्रणािी २२३११ 
आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
१८००००  

१११६ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइज (सञ्चार र 

पुँहुच अलिर्यान सञ्चािान) 
त्र्यांक प्रणािी २२३१५ 

आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
३०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

१११७ 

अन्र्य लिलिध खचज-Mobilization of CSOs 

Civic Groups NGOs for increased social 

accountability 

त्र्यांक प्रणािी २२५२२ 
आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
७३,०००  

१११८ 
अन्र्य लिलिध खचज-Periodic meeting costs of 

LGPCC 
त्र्यांक प्रणािी २२५२२ 

आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
२३,०००  

१११९ 

लििागिे उपिव्ध गराएको तालिम खाका बमोलर्म 

घटना दताज तथा सामालर्क सुरक्षा सतबन्धमा 

नपा/गापा िडा कार्याजिर्यका कमजचारीहरुको िालग 

तालिम तथा र्नप्रलतलनलधहरुिाई अलिमुलखकरण 

कार्यजक्रम सञ्चािन 

त्र्यांक प्रणािी २२५२२ 
आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
३६६०००  

११२० 
स्थानीर्य तहका कमजचारी र र्नप्रलतलनलधहरुको िालग 

अनुगमन तथा मलु्र्याकन खचज 
त्र्यांक प्रणािी २२६११ 

आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
११२०००  

११२१ 
एम. आइज. एस. अपरेटर र लर्ल्ड सहार्यक देलनक 

भ्रमण ििा तथा र्यातार्यत खचज 
त्र्यांक प्रणािी २२६१२ 

आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
१५६०००  

११२२ 

सुरलक्षत नागररक आिास कार्यजक्रम :-प्रदेि नं. १ को 

ईिाम लर्ल्िा क्षेत्र नं. १ अन्तगजत सूर्योदर्य 

नगरपालिका- २५६ िटा 

ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३११११ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार ५९०००००  

११२३ धोरेखोिा झोिुङ्गे पुि लनमाजण र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार १७०००००  

११२४ 
रारिपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतर्योलगता (स्थानीर्य 

तहस्तरीर्य) 
रु्यिा तथा खेिकुद २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०००००  

११२५ 
मलहिा बािबालिका अपाङ्गता िएका व्र्यलि 

ज्रे्यष्ठ नागररक र र्यौलनक तथा िैंलगक अल्पसं्र्यक 

िैंलगक समानता तथा 

सामालर्क समािेिीकरण 
२२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
का त्र्याङ्क संकिन र अधािलधक गने 

११२६ 

आधारितू तहका स्िीकृत दरिन्दीका लिक्षक राहत 

अनुदान लिक्षकका िालग तिब ििा अनुदान 

(लििेष लिक्षा पररषद अन्तरगतका 

लिक्षक/कमजचारीहरु समेत) 

लिक्षा २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १५६४०००००  

११२७ 

माध्र्यलमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका लिक्षक राहत 

अनुदान लिक्षक िालग तिब ििा अनुदान (लििेष 

लिक्षा पररषद अन्तरगतका 

लिक्षक/कमजचारीप्रालिलधक धारका प्रलिक्षक समेत) 

लिक्षा २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४४५०००००  

११२८ 
कोलिड - १९ का कारण उत्पन्न पररलस्थलतमा 

लसकाइ सहर्ीकरणका िालग िैलक्षक कार्यजक्रम 
लिक्षा २२५२२ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
३४,०००  

११२९ 

िैलक्षक पहुुँच सुलनलश्चतता अनौपचाररक तथा 

िैकलल्पक लिक्षा कार्यजक्रम (परतपरागत लिद्यािर्य 

िैकलल्पक लिद्यािर्य साक्षरता र लनरन्तर लिक्षाका 

कार्यजक्रम समेत) 

लिक्षा २२५२२ 
एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
७३,०००  

११३० 
सामदुालर्यक लिद्यािर्यका छात्राहरुिाई लनिलु्क 

स्र्यालनटरी प्र्याड ब्र्यिस्थापन 
लिक्षा २२५२२ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
१४००००  

११३१ 

GPE को सहर्योगमा कोलिड - १९ का कारण 

उत्पन्न पररलस्थलतमा लसकाइ सहर्ीकरणका िालग 

िैलक्षक कार्यजक्रम 

लिक्षा २२५२२ 
लर्.लप.ई. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
४०००००  

११३२ 
कोलिड - १९ का कारण उत्पन्न पररलस्थलतमा 

लसकाइ सहर्ीकरणका िालग िैलक्षक कार्यजक्रम 
लिक्षा २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४६६०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

११३३ 

िैलक्षक पहुुँच सुलनलश्चतता अनौपचाररक तथा 

िैकलल्पक लिक्षा कार्यजक्रम (परतपरागत लिद्यािर्य 

िैकलल्पक लिद्यािर्य साक्षरता र लनरन्तर लिक्षाका 

कार्यजक्रम समेत) 

लिक्षा २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १००९०००  

११३४ 
सामदुालर्यक लिद्यािर्यका छात्राहरुिाई लनिलु्क 

स्र्यालनटरी प्र्याड ब्र्यिस्थापन 
लिक्षा २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १९२२०००  

११३५ 
आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेर्ीगलणत र 

लिज्ञान लिषर्यमा लिक्षण सहर्योग अनुदान 
लिक्षा २५३११ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
९२,०००  

११३६ 
तोलकएका लिद्याथीको लदिा खार्ाका िालग 

लिद्यािर्यिाई अनुदान 
लिक्षा २५३११ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
५५६०००  

११३७ 

प्रलत लिद्याथी िागतका आधारमा लिक्षण लसकाइ 

सामग्री एिम् कक्षा ८ को परीक्षा व्र्यिस्थापन 

अनुदान 

लिक्षा २५३११ 
एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
२१८०००  

११३८ 
प्रारलतिक बाि लिकास सहर्कताजहरुको पाररश्रलमक 

तथा लिद्यािर्य कमजचारी व्र्यबस्थापन अनुदान 
लिक्षा २५३११ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
९२८०००  

११३९ 
माध्र्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेर्ीगलणत र 

लिज्ञान लिषर्यमा लिक्षण सहर्योग अनुदान 
लिक्षा २५३११ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
१७६०००  

११४० लिद्यािर्य सञ्चािन तथा व्र्यिस्थापन अनुदान लिक्षा २५३११ 
एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
३०९०००  

११४१ 
लिद्यािर्यमा िैलक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एिम ्

कार्यजसतपादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 
लिक्षा २५३११ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
५७३०००  

११४२ सािजर्लनक लिद्यािर्यका लिद्याथीहरुका िालग लिक्षा २५३११ एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान २६७०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
लनिलु्क पाठ्र्यपुस्तक अनुदान (बैदेलिक) 

११४३ 
सािजर्लनक लिद्यािर्यमा अध्र्यर्यनरत लिद्याथीहरुका 

िालग छात्रबलृि (आिासीर्य तथा गैरआिासीर्य) 
लिक्षा २५३११ 

एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान 

(बैदेलिक) 
१३४०००  

११४४ 
आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेर्ीगलणत र 

लिज्ञान लिषर्यमा लिक्षण सहर्योग अनुदान 
लिक्षा २५३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२६२०००  

११४५ 

प्रलत लिद्याथी िागतका आधारमा लिक्षण लसकाइ 

सामग्री एिम् कक्षा ८ को परीक्षा व्र्यिस्थापन 

अनुदान 

लिक्षा २५३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २९९१०००  

११४६ 
प्रारलतिक बाि लिकास सहर्कताजहरुको पाररश्रलमक 

तथा लिद्यािर्य कमजचारी व्र्यबस्थापन अनुदान 
लिक्षा २५३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२७७३०००  

११४७ 
माध्र्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेर्ीगलणत र 

लिज्ञान लिषर्यमा लिक्षण सहर्योग अनुदान 
लिक्षा २५३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २४१५०००  

११४८ लिद्यािर्य सञ्चािन तथा व्र्यिस्थापन अनुदान लिक्षा २५३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४२४२०००  

११४९ 
लिद्यािर्यमा िैलक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एिम ्

कार्यजसतपादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 
लिक्षा २५३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ७८८३०००  

११५० 
सािजर्लनक लिद्यािर्यका लिद्याथीहरुका िालग 

लनिलु्क पाठ्र्यपुस्तक अनुदान 
लिक्षा २५३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३६७३०००  

११५१ 
तोलकएका लिद्याथीको लदिा खार्ाका िालग 

लिद्यािर्यिाई अनुदान 
लिक्षा २५३१२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ७६४१०००  

११५२ 
सािजर्लनक लिद्यािर्यमा अध्र्यर्यनरत लिद्याथीहरुका 

िालग छात्रबलृि (आिासीर्य तथा गैरआिासीर्य) 
लिक्षा २७२११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २३२३०००  

११५३ केन्रबाट छनौट िएका नमनुा लिद्यािर्यलििेष लिक्षा ३११३२ एस.एस. लड. लप. - सोधिनाज अनुदान ५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
लिद्यािर्यको क्रमागत ििन लनमाजण तथा कक्षा ११ 

स्तोन्नलत िएका प्रालिलधक धार लिद्यािर्यको ल्र्याि 

व्र्यिस्थापन अनुदान 

(बैदेलिक) 

११५४ 

केन्रबाट छनौट िएका नमनुा लिद्यािर्यलििेष 

लिद्यािर्यको क्रमागत ििन लनमाजण तथा कक्षा ११ 

स्तोन्नलत िएका प्रालिलधक धार लिद्यािर्यको ल्र्याि 

व्र्यिस्थापन अनुदान 

लिक्षा ३११३२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ६५०००००  

११५५ तिब तथा सुलबधा- मनोसामालर्क परामिजकताज सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४२५०००  

११५६ 
तिब तथा सुलबधा -लिलिर्य साक्षरता सहर्कताज 

क्रार्यजक्रम 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४२५०००  

११५७ प्रालिलधक सहार्यकको तिि सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३६७०००  

११५८ ररटनी स्िरं्यम सेिक पररचािन सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ५१६०००  

११५९ रोर्गार संर्योर्कको तिि सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४६८०००  

११६० रोर्गार सहार्यकको तिब सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३६७०००  

११६१ प्रालिलधक सहार्यकको पोसाक सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११२१ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०,०००  

११६२ रोर्गार संर्योर्कको पोसाक सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११२१ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०,०००  

११६३ रोर्गार सहार्यकको पोिाक ििा सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११२१ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०,०००  

११६४ 
सामी पररर्योर्ना कर्याजन्िर्यनको िालग स्थानीर्य 

सरकारको पदालधकारी सुँग समन्िर्य िैठक 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २११३४ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४२,०००  

११६५ मनोसमालर्क परामिज संचािन खचज सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२३११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२२०००  

११६६ रोर्गार सेिा केन्रको सञ्चािन (अनुगमन सञ्चार सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२३१९ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २०५०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
स्टेिनरी ममजतअन्र्य) 

११६७ लिलिर्य साक्षरता क्रार्यजक्रम संचािन खचज सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२३१९ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १९९०००  

११६८ 

सरोकारिािाहरुसंगको अन्तरलक्रर्या तथा 

अलिमखुीकरण कार्यजक्रम ( प्रहरी /पत्रकार/स्थानीर्य 

र्नप्रलतलनधी/ समदुार्यका अगुिाहरुिाई आप्रािसन 

को असर तथा प्रिाि / कामदारिाई समालर्क 

बलहस्करण प्रिाि न्रू्यलनकरण) 

सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५१२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ८४,०००  

११६९ कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान (रु्यिा रुप) सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ 
आई लड ए - सोधिनाज हुने ऋण 

(बैदेलिक) 
३८०००००  

११७० 
कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान (प्रधानमन्त्री 

रोर्गार कार्यजक्रम) 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १७२२०००  

११७१ कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान (रु्यिा रुप) सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४१,०००  

११७२ 
बैदेलिक रोर्गारी सतबन्धी स्थानीर्य तहको प्रोर्ाईि 

लनमाजण 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २५००००  

११७३ 
बैदेलिक रोर्गारीमा र्ान चाहने सतिालित 

कामदारहरुिाई गहन अलिमखुीकरण कार्यजक्रम 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ७,०००  

११७४ समदुार्य अलिमखुीकरण कार्यजक्रम सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १४,०००  

११७५ 
पोपण लििेष (स्िास््र्य) क्षेत्रका कार्यजक्रम सञ्चािन 

(बहुक्षेत्रीर्य पोषण कार्यजक्रम) 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ 

रु्यरोलपर्यन रु्यलनर्यन - नगद अनुदान 

(बैदेलिक) 
३०००००  

११७६ 

पोषण संिेदनिीि (खानेपानी तथा सरसर्ाइ कृलष 

पिसेुिा मलहिा तथा बािबालिका लिक्षा र 

िासकीर्य प्रिन्ध) क्षेत्रका कार्यजक्रमहरू सञ्चानि) 

सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ 
रु्यरोलपर्यन रु्यलनर्यन - नगद अनुदान 

(बैदेलिक) 
५०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

११७७ 
सतबलन्धत सरोकारिािाहरुिाट पररर्योर्ना अनुगमन 

तथा मलु्र्याकंन 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२६११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४०,०००  

११७८ 

आप्रिासी स्रोत केन्रको कार्याजिर्य संचािन/ 

कमजचारी भ्रमण खचज / लिरोिार खचज (रोर्गार 

प्रििजन कार्यजक्रम) 

सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण २२६१२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ७६,०००  

११७९ 
रोर्गार सेिा केन्रको सुदृलढकरण (कतप्रू्यटर र्लनजचर 

लर्क्चसज क्र्यामरा अन्र्य लिद्युतीर्य उपकरण) 
सामालर्क सुरक्षा तथा संरक्षण ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

११८० 

स्थानीर्य तहका स्िास््र्य चौकी प्रा.स्िा.के. र 

अस्पतािहरुमा कार्यजरत कमजचारीहरुको तिि महगी 

ििा स्थानीर्य ििा पोषाक िगार्यत प्रिासलनक खचज 

समेत 

स्िास््र्य २११११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३१२०००००  

११८१ 

रालरिर्य मलहिा स्िास््र्य स्िरं्यसेलिका कार्यजक्रम 

(पोिाक प्रोत्साहन र्यातार्यात खचज िालषजक सलमक्षा 

गोष्ठी र लदिस मनाउने खचज समेत) 

स्िास््र्य २११२१ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३२०००००  

११८२ 

स्िास््र्य संस्थामा आकलस्मक अिस्थामा औसलध 

एिं ल्र्याब सामाग्री ढुिानी रेकलडजङ तथा ररपोलटजङका 

िालग र्मज र्रमेट छपाइ तथा र्ोटोकपी ई-लट.लब 

रलर्स्टर अध्र्यािलधक लिश्व क्षर्यरोग लदिस सतबन्धी 

कार्यजक्रम 

स्िास््र्य २२५११ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४५,०००  

११८३ 

लिद्यािर्य स्िास््र्य लिक्षा/आमा समहु तथा मलहिा 

स्िास््र्य स्िरं्यसेलिकाहरूका िालग सामालर्क 

व्र्यिहार पररितजन कार्यजक्रम 

स्िास््र्य २२५१२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

११८४ 

अन्तररालरिर्य स्िास््र्य लनर्यमाििी २००५ अन्तरगत 

स्थापना िएका हले्थ डेस्क हरु सञ्चािन तथा 

सुदृढीकरण 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २७००००  

११८५ 
आधारितू तथा आकलस्मक स्िास््र्य सेिाको िालग 

औषलध खररद 
स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२०००००  

११८६ 

उपचारात्मक सेिा अन्तगजतका कार्यजक्रमहरु ( 

आधारितू स्िास््र्य सेिा केन्र (स्िास््र्य चौकी ) / 

आधारितू अस्पतािको न्रु्यनतम सेिा मापदण्ड 

कार्यजक्रम संचािन तथा सुलरलधकरण र आुँखा नाक 

कान घांटी तथा मखु स्िास््र्य सतिलन्ध 

अलिमखुीकरण तथा लबद्यािर्य स्क्रीलनंग कार 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४०००००  

११८७ 

औिो तथा कािार्ार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट 

गरी लबषालद छकज ने (रेस्पोन्सीि स्प्रेइङ समेत) 

लकटर्न्र्य रोग लनर्यन्त्रण कार्यजक्रमको अनुगमन एिम् 

मलू्र्याङ्कन तथा लकटर्न्र्य रोग लनर्यन्त्रणका िालग 

बहुलनकार्य अन्तरलक्रर्या गने 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३०,०००  

११८८ 

क्षर्यरोगका र्ोलखम समहु तथा स्िास्थ सेिाको पहुच 

कम िएका समदुार्यमा सकृर्य क्षर्यरोग खोर्पडताि 

कार्यजक्रम घरपररिारका सदस्र्यहरूको सतपकज  पररक्षण 

समदुार्यमा क्षर्यरोगका लिरामीहरूको 

खोर्पडतािका िालग क्षिता अलििलृि तथा 

पररचािन । 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ११००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 

११८९ 

कोलिड १९ िगार्यत लिलिन्न महामारीर्न्र्य 

रोगहरुको रोकथाम लनर्यन्त्रण तथा लनगरानीका िालग 

सरोकारिािा सुँगको अन्तरलक्रर्या तथा RRT 

स्िास््र्यकमी पररचािन 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ५०,०००  

११९० 

कोलिड १९ लिरुि खोप अलिर्यान संचािन 

ब्र्यिस्थापन खचज -पालिकास्तररर्य सलमक्षा तथा 

र्योर्ना र पालिका तथा स्िास््र्य सस्था स्तररर्य 

सुपररिेक्षण 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २७९०००  

११९१ 

लनर्यलमत खोप सुदृढीकरण पूणज खोपको दीगोपना र 

सरसर्ाई प्रिर्धन कार्यजक्रम लनरन्तरताको िालग 

सुक्ष्मर्योर्ना अद्यािलधक र पालिका समन्िर्य 

सलमलतको अलिमलुखकरण र र्योर्ना २ लदन र 

पूणजखोप न.पा. गा.पा. सुलनलश्चतताको िालग 

स्िास््र्यकलमजबाट िडामा घरधरुी सिेक्षण पालिका ब 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३१२०००  

११९२ 
पररिार लनर्योर्न लकिोर लकिोरी तथा प्रर्नन् 

स्िास््र्य कार्यजक्रम 
स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ५५२०००  

११९३ 

पिपंुक्षी आदीबाट हुने ईन्रु्एन्र्ा बडज फ्िु AMR 

लसलष्टसकोलसस टक्सोप्िाज्मोलसस आलद लिलिन्न 

सरुिारोग सतबलन्ध रोकथाम तथा लनर्यन्त्रणका िालग 

सचेतना कार्यजक्रम 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २०,०००  

११९४ 
पालिका स्तरमा : टाई जर्ाइड खोप अलिर्यान 

संचािन तथा लनर्यलमत खोपमा टाई जर्ाइड खोप 
स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ३०००००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
िरुुिातको साथै लनर्यलमत खोप सुदढीकरण र 

सरसर्ाई प्रबर्धनको िालग पालिका र िडा खोप 

समन्िर्य सलमती र सरोकारिािाहरुको 

अलिमलुखकरण बैठक १ लदन 

११९५ 

पालिका स्तरमा स्िास््र्य संस्थाहरुको मालसक बैठक 

डाटा िेररलर्केिन एिं गुणस्तर सुधार साथै 

चौमालसक एिं बालषजक सलमक्षा 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २०००००  

११९६ पोषण कार्यजक्रम 
 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ९१३०००  

११९७ 
मिेररर्या डेंगु कािार्ार स्क्रब टाइर्स आलद 

लकटर्न्र्य रोगको डाटा िेररलर्केिन 
स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १०,०००  

११९८ मात ृतथा निलििु कार्यजक्रम स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२०००००  

११९९ 

मात ृतथा निलििु कार्यजक्रम अन्तगजत आमा सुरक्षा 

गिजिती उत्पे्ररणा सेिा न्र्यानो झोिा र लनिलु्क 

गिजपतन कार्यजक्रम 
 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १४४४०००  

१२०० 

लिलिन्न सरुिारोग नसने रोग र्ुनोलटक मानलसक 

स्िास््र्य सतबलन्ध अन्तरलक्रर्या कार्यजक्रम तथा 

लदिसहरु (Hypertension Diabetes COPD 

Cancer Days आत्महत्र्या रोकथाम लदिस 

मानलसक स्िास््र्य लदिस अल्र्ाईमर लदिस रेलबर् 

लदिस लिश्व औिो लदिस) मनाउने 

स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार १२००००  

१२०१ 
स्थिगत अनुलिक्षण गरर स्िास््र्यकलमजहरूको क्षमता 

अलििलृध्द एिं त्र्यांङकको गुणस्तर सुलनलश्चत 
स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार ४५,०००  



 

फस.नं. कार्यविम/आर्योजना/फिर्याकलापको नाम उप के्षत्र 
खचव 

शीिवक 
स्रोत रकम 

 
क्षर्यरोगका कार्यजक्रमको अधज बालषजक सलमक्षा तथा 

उपचार नलतर्ाको कोहटज लिशे्लषण 

१२०२ 
लसलबआईएमएनलसआई Onsite कोलचंङ्ग र समता 

तथा पहुुँच कार्यजक्रम 
स्िास््र्य २२५२२ सितज अनुदान - संघीर्य सरकार २०००००  

१२०३ 
स्िास््र्य सूचना साथै आइ एम रू्य सुदृढीकरण 

कार्यजक्रम 
स्िास््र्य ३११२२ समालनकरण अनुदान- संघीर्य सरकार २०००००  

८०१०३४०४५१२ संघीर्य सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यजक्रम (लिषेि अनुदान)  

१२०४ 

करर्ोक मा.लि. अन्तगजत बहुउद्देश्र्यीर्य ििन 

तरु्यलर्र्यम िाइबे्ररी र अलडटोररर्यमको लनमाजण 

आर्योर्ना 

लिक्षा ३१११२ लििेष अनुदान- संघीर्य सरकार ३११०००००  

८०१०३४०४५१३ संघीर्य सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यजक्रम(समपुरक अनुदान)  

१२०५ 
बरबोटे कटे्टबुङ्ग लछरुिा सडक स्तरोन्नती 

आर्योर्ना(क्रमागत आर्योर्ना) 
र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समपुरक अनुदान- संघीर्य सरकार २०६०००००  

८०१०३४०४५२३ प्रदेि सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यजक्रम (समपुरक अनुदान)  

१२०६ नगर सिागहृ लनमाजण िडा नं १० (११.१.२.६) 
ििन आिास तथा सहरी 

लिकास 
३१११२ समपुरक अनुदान प्रदेि सरकार ५००००००  

१२०७ तकपत अलतबटार सडक स्तरोन्नलत (११.४.२.१२) र्यातर्यात पूिाजधार ३११५१ समपुरक अनुदान प्रदेि सरकार ५००००००  

कुि र्तमा १२९९१३३८००  

 


