हाम्रो प्रतिबद्धिा
नेपालको संविधानले राज्य शविलाई ३(तीन) तहमा बााँडफााँड गरी सङ्घीय संरचनामा मल
ु ुक रुपान्तरण भए पश्चात साविकका
स्थानीय वनकायहरु स्थानीय तहको रुपमा पनु : सरं वचत भएको ४ बर्ष पवि हामीले आठ ाँ नगर सभा सम्पन्न गरे का ि । सङ्घीय
तथा प्रादेवशक तहबाट प्रदान हुने अनदु ान एिम् नगरपावलकाको समेत श्रोत एवकन गरी नगरसभाले वसवमत श्रोत र साधनलाई
अवधकावधक रुपमा नगरबासीको आिश्यकता सम्बोधन हुने गरर प्राथवमकता वनधाषरण गरी बजेट विवनयोजन गरे को ि । बजेट
विवनयोजनको प्रमख
ु आधारको रुपमा िस्ती, टोल हुदै िडा माफष त िन ट भई आएका आयोजनाहरूलाई वलइएको ि । न्यनू
आन्तररक श्रोत, भ गोवलक रुपले महाँगो विकास व्यिस्थापन लागतका बीच समवु चत सन्तुलन कायम गनषु हाम्रो प्रमख
ु चनु ती
रहेको ि ।
नगर क्षेत्र वभत्रका १० िटै िडाका सम्पणू ष सडकहरु/मागषहरु बाह्रै मवहना सञ्चालन हुने गरी सडक वनमाषण गनषु हाम्रो प्रमख
ु
प्राथवमकतामा रहेको ि । यस नगरलाई वशक्षा, स्िास््य, पयषटन र कृ वर्को विकास माफष त समन्ु नत एिम् समृद्ध नगर वनमाषण
गनषका लावग "पाख्रीबासको दृवि : वशक्षा, स्िास््य, पयषटन र कृ वर्" नारा रावखएको ि। नगरका कृ र्कहरूलाई अगाषवनक
उत्पादन तफष प्रोत्साहन गरी परम्परागत कृ वर्लाई आधवु नक र व्यिसावयक बनाउदै बजारको खोवज गरी बजारसम्म उत्पावदत
कृ वर् उपजको सहज पहुचाँ का वनवमत्त नगरले विशेर् ध्यान वदने नीवत अिलम्बन गरे को ि । यस पाख्रीबास नगरपावलकामा
पयषटकीय सम्भािनाहरू को खोजी गनष पिू ाषधार विकास गरी पयषटकीय नगरको रुपमा विकास गने तफष हामी
जनप्रवतवनवधहरूको ध्यान के वन्ित ि भने नागररकका म वलक हकको रुपमा संविधानले व्यिस्था गरे का वशक्षा, स्िास््य,
स्िच्ि खानेपानीको पहुचाँ सवु नवश्चत गने र सबै प्रकारको असमानता र विभेदहरूको अन्त्य गदै न्यायपणू ष समतामल
ु क समािेशी
समाज वनमाषण गनषु हाम्रो प्राथवमक कतषव्य रहेको ि ।
उल्लेवखत कायष गनषका लावग हामी वनिाषवचत सम्पणू ष जनप्रवतवनवधहरू एकजटु भएर लागेका ि । यस महान कायषमा नगरका
सम्पणू ष राजनीवतक दल, नागररक समाज, उद्योगी, व्यिसायी, समाजसेिी लगायत सम्पणू ष नगरबासीको साथषक सहयोग, साथ र
साझेदारी हाम्रा लावग सधै मागषदशषनको रुपमा रहनेि ।
आठ ाँ नगरसभालाई सफलताका साथ सम्पन्न गनष सहयोग गनषु हुने सबै महानभु ािहरूमा हावदषक आभार व्यि गदै समृद्ध नगर,
सख
ु ी नगरबासी वनमाषण गनष हामी प्रवतबद्ध रहेको व्यहोरा सम्पणू ष नगरबासी समक्ष वनिेदन गनष चाहन्ि । साथै अबका आउने
वदनहरूमा समेत यस्तै सविय, साथषक सहयोगको अपेक्षा गदषि ।
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िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट

२०७८/०७९

१ .आठ ौँ नगरसभामा प्रस्ििु आतथिक िषि २०७८/०७९ को िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट
पाख्रीबास नगरपातिकाको आठ ौँ नगर सभाका सभाध्यक्ष िथा नगर प्रमख
ु ज्य,ू नगर कायिपातिकाका सदस्य
ज्यूहरु,नगर सभा सदस्य ज्युहरु, िथा उपतस्थि कमिचारी िगि र अन्य महानुभािहरु,
यस नगरपावलकाको आठ ाँ नगर सभामा आगामी आ.ि.२०७८/०७९ को िावर्षक नीवत तथा कायषिम प्रस्तुत गनष पाउाँदा मलाई
अत्यन्त खसु ी लागेको ि . यस अिसरमा यो गररमामय सभामा उपवस्थत हुनु भएका नगर सभाका सम्पणू ष सदस्यहरु तथा अन्य
महानभु ािहरु प्रवत हावदषक स्िागत तथा अवभिादन व्यि गनष चाहान्िु .
सिषप्रथम यस महत्िपणू ष घडीमा देशका विवभन्न सामावजक, आवथषक र राजनीवतक पररितषन तथा लोकतावन्त्रक गणतन्त्र
स्थापना गनष आफ्नो जीिन आहुवत वदने सम्पणू ष ज्ञात अज्ञात सवहदहरु प्रवत भािपणू ष श्रद्धाञ्जली अपषण गदै सम्मान व्यि गनष
चाहान्िु, नेपाली समाजको रुपान्तरणमा उहााँहरुले पयु ाषउनु भएको महान योगदानको पनु :स्मरण गनष चाहान्िु .
नेपालको संविधानले पररकल्पना गरे को सङ्घीय लोकतावन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मल
ू संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरर
तीन तहको हुने र राज्य शवि तथा साधन स्रोतको पवन तीनै तहले प्रयोग गने व्यिस्था गरे को ि । सोही विर्यलाई मध्यनजर
गरी सवन्नकटताको वसद्धान्त बमोवजम स्थावपत यस पाख्रीबास नगरपावलकाले पवन स्थानीय स्तरबाट नै स्िायत्त रुपमा शासन
सञ्चालन, विकास व्यस्थापन तथा सेिा प्रिाहलाई बढी व्यिवस्थत,प्रभािकारी, पररष्कृ त एिम् पररमावजषत गदै सङ्घीय शासन
व्यिस्थालाई थप सबलीकृ त गनष टेिा पयु ाषएको ि ।
प्रशावसनक तथा राजनीवतक विके न्िीकरणको वसद्धान्तलाई आत्मसात गदै जनताका आधारभतू सेिा तथा सवु िधा जनताकै सबै
भन्दा वनकटका वनकायबाट प्रिाह गने तथा कोवभड-१९ बाट वसवजषत विविध समस्याहरुलाई सम्बोधन गने सिालमा आजको
नगरसभामा हामी दीघषकालीन सोच र लक्ष्यका साथ आगामी आवथषक िर्ष २०७८/०७९ मा पाख्रीबास नगररपावलकाले
वलनपु ने नीवत तथा कायषिम तयार गरी स्िास््य क्षेत्रको सबलता, वशक्षामा विविधता तथा प्रविवधको प्रयोग गदै, कृ वर्को
आधवु नकीकरण तथा व्यिसायीकरण गदै नगरको समृवद्धको खाका कोने अिसरमा हामी जटु ी रहेका ि ाँ .
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरु,
असीवमत आिश्यकता र वसवमत स्रोत साधनहरु वबच सामन्जस्यता कायम गदै नगरका सम्पणू ष नागररकहरुको चाहना र विकास
सम्बोधन गनषु आफै मा चनु वतपणू ष ि । त्यसैले उपलब्ध वसवमत स्रोत साधनलाई प्राथवमकताका साथ पररचालन गरी अवधकतम
जनसहभावगता, सहकायष र साझेदारीमा सामावजक, आवथषक र पिू ाषधार विकासका कायषिम सञ्चालन गनषपु ने हाम्रो
आिश्यकता र बाध्यता समेत रहेको ि । यसतफष सम्पणू ष सदस्यज्यहू रुको सहयोग र सहकायषको आशा वलएको िु ।
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरू,
अब म यस नगरपावलकाको नीवत तथा कायषिम, बजेट तथा योजना तजषमु ाको लावग अबलम्बन गररएका पद्धवत तथा वलईएका
आधारहरुको बारे मा व्याख्या गनष चाहान्िु । जसमा,
 नेपालको संविधान,२०७२ को प्रस्तािना,राज्यका वनदेशक वसद्धान्त तथा नीवतहरु र स्थानीय तहको अवधकार
क्षेत्रवभत्र पने भवन संविधानले पररभावर्त गरे का अवधकार क्षेत्रहरु ।
 अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४, पाख्रीबास नगरपावलका मध्यकावलन खचष संरचना, २०७८ ।
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको िावर्षक योजना तथा बजेट तजमषु ा वदग्दशषन, २०७४ ।
 पन्र पञ्चिर्ीय योजनाको आधारपत्र तथा सङ्घीय सरकारको नीवत तथा कायषिम र बजेटले वनधाषरण गरे का प्रमख
ु
क्षेत्रहरु ।
 प्रदेश न.ं १ सरकारको आिवधक पञ्चिर्ीय योजना तथा प्रदेश सरकारले वलएका आवथषक एिं वित्तीय नीवतहरु ।
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स्थानीय आवथषक कायषप्रणाली ।
िडा स्तरीय योजना तजषमु ा भेला तथा िडा सवमवतको वसफाररस,विर्यगत सवमवत र योजना बजेट तथा कायषिम
सवमवतबाट वसफाररस भइ आएका योजनाहरु ।
राजस्ि परामशष सवमवत तथा स्रोत अनमु ान तथा बजेट वसमा वनधाषरण सवमवतका वनणषयहरु ।
िातािरण, विकास तथा शासन सम्बन्धी समसामवयक मावमलाहरु- संयि
ु राष्रसङ्घले तय गरे का वदगो विकास
सम्बन्धी लक्ष्यहरु, जलिायु पररितषन र विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी रावष्रय एिम् अन्तराषवष्रय नीवत, कायषिम तथा
प्रवतबद्धताहरु, खाद्य तथा पोर्ण सरु क्षा, लैंवगक सशिीकरण तथा समािेशी विकास, बालमैत्री स्थानीय शासन,
िातािरण मैत्री शासन लगायत सम्बवन्धत अन्य विर्यहरु ।
वनिाषचनका िममा जारी गररएका घोर्णापत्रहरु ।
पाख्रीबास नगरपावलकाले आिश्यक ठानेका विर्यहरु ।
विगतका आवथषक िर्षमा यस पाख्रीबास नगरपावलकाले तय गरे का नीवत, कायषिम तथा योजनाहरु ।

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्युहरु,
अब म पाख्रीबास नगरपावलकाले आ.ि. २०७८/०७९ को लावग अिलम्बन गरे का नीवत तथा कायषिमहरु तथा यस
नगरपावलकाको दीघषकालीन सोच,लक्ष्य उद्देश्य, र अपेवक्षत उपलवब्धको बारे मा यस सम्मावनत सभामा प्रस्तुत गनष चाहन्िु ।

दीघिकािीन सोच
पाख्रीबासको दृवष्र, वशक्षा, स्िास््य, पयषटन र कृ वर् भन्ने मल
ू नारालाई कायाषन्ियन गनष कृ वर्, पयषटन, वशक्षा, स्िास््य र
पिू ाषधारको विकास गरी सन्ु दर र समृद्ध नगरपावलका वनमाषण गने दीघषकावलन सोच रहेको ि ।

िक्ष्य
कृ वर्को उत्पादन र उत्पादकत्िमा बढािा वदई अगाषवनक खेती तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गने, पयषटन र पिू ाषधार विकासलाई
िातािरणमैत्री र वदगो बनाउदै स्िास््य तथा वशक्षा पिू ाषधारलाई थप सबलीकृ त बनाई गणु स्तरीय स्िास््य सेिा र शैवक्षक
सधु ारका साथ समृद्ध, सरु वक्षत नगर र सख
ु ी एिम् खसु ी जनता बस्ने नगरपावलका बनाउने ।

उद्देश्यहरु


स्िास््य क्षेत्रको भ वतक, प्राविवधक सधु ार तथा मानिीय दक्षता अवभिृवद्ध गरर विवभन्न स्िास््य चनु तीसाँग जध्ु न
थप सक्षम र सबल बन्ने ।
 कृ वर् पेशालाई व्यिसावयक बनाई वनिाषहमख
ू ीबाट वदगो जीिन वनिाषहको आधार बनाउने तथा कृ वर्, पशपु ालनलाई
अन्तरआबद्ध गरी रोजगारी वसजषनाको प्रमख
ु क्षेत्रका रुपमा विकास गने ।
 वशक्षा तथा पयषटन क्षेत्रमा कोवभड-१९ ले पयु ाषएको क्षवतलाई पररपवू तष गनष िैकवल्पक उपाय अपनाई सच
ू ना प्रविवध
माफष त विद्याथी वसकाई वियाकलाप सञ्चालनमा जोड वदाँदै यी क्षेत्रलाई विस्तारै परु ानै वस्थतीमा फकाषउाँदै विर्ेश:
बालबावलका लगायत अन्य विद्याथी िगषको संविधानद्धारा प्रत्याभतू गररएको वशक्षाको हकलाई सवु नवश्चत गने र
पयषटन पिू ाषधार विकासमा जोड वददै ाँ पयाष-पयषटन तथा ग्रावमण पयषटन माफष त आन्तररक पयषटनलाई प्रिधषन गने ।
 सडक पिू ाषधारलाई अल िेदर रोडका रुपमा विकास गरी कृ वर्, पयषटन, घरे लु,साना तथा रुग्ण उद्योग, व्यापारलाई
प्रत्यक्ष सहयोग पग्ु ने सडक सञ्जाल विकास र विस्तार गने ।

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

2

िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट

२०७८/०७९



सबैलाई स्िच्ि वपउने पानी उपलब्ध गराउने अिधारणा अनरुु प सबै घरधरु ीमा खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यिस्था
गने ।
 दैवनक जीिनयापनका िममा वनस्कने विवभन्न वकवसमका फोहोरमैलाको उवचत व्यिस्थापन माफष त पण
ू ष
सरसफाईयि
ु नगर वनमाषण गने ।
 सश
ु ासनमैत्री, बालमैत्री र सबै प्रकारका विभेदरवहत समता र जनसहभावगतामा आधाररत समन्ु नत नगर वनमाषण गने ।
 सािषजवनक सेिा प्रिाहलाई नागररकमैत्री, नागररक के वन्ित, विद्यतु ीय एिम् सश
ु ासनमा आधाररत पहुचाँ योग्य बनाउने
र सेिा प्रदायकलाई पारदशी, जिाफदेही बनाउने ।

अपेतक्षि उपितब्ध








स्िास््य सेिामा सबैको पहुचाँ स्थावपत हुनि
े ।
सामावजक न्यायमा आधाररत समािेशी, समन्ु नत समाजको वनमाषण हुनेि ।
सािषजवनक सेिा प्रिाहका संयन्त्रहरु थप सिलीकृ त हुनि
े र सेिाग्राहीहरुको सािषजवनक िस्तु तथा सेिामा सहज
रुपमा पहुचाँ स्थावपत हुनि
े ।
स्िास््य, वशक्षा, कृ वर्, पयषटन, लगायतका क्षेत्रमा सधु ार हुनेि ।
कृ वर् तथा पयषटनको व्यिसायीकरण माफष त जनताहरु स्िरोजगार हुनि
े न् ।
स्िच्ि, सफा तथा िातािरणमैत्री ग्रामीण तथा सहरी पिू ाषधार वनमाषण हुनेि ।
खानेपानी, यातायात लगायतका अन्य आधारभतू भ वतक पिू ाषधारमा विकास भई सबै जनता सोबाट लाभावन्ित
हुनेिन् ।

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यहू रु,
अब म यस नगरपावलकाले आगामी आ.ि. २०७८/०७९ मा विवभन्न विर्यगत क्षेत्रमा अिलम्बन गने नीवत तथा कायषिमहरु
प्रस्तुत गदषिु ।

१) पिू ािधार एिम् शहरी तिकास सम्बन्धी नीति







सरु वक्षत नागररक आिास कायषिमका लावग बजेट विवनयोजन गरी फुसको िाना भएका गररब तथा विपन्न िगषका
लावग जस्ता पाता उपलब्ध गराई नगरपावलकालाई फुसको िाना रवहत नगरपावलकाको रुपमा विकास गररनेि ।
यस पाख्रीबास नगर कायषपावलकाको कायाषलय माफष त पञ्चिर्ीय आिवधक योजना तयार गरी सोही बमोवजम नगर
विकास योजनाहरुको कायषलाई वनदेश एिम् सञ्चालन गररनेि ।
नगर वभत्रका सडक पिू ाषधार सम्बन्धी कायष व्यिवस्थत गनषका लावग नगर यातायात गरुु योजना (MTMP) तयार
गररनेि र सो गरुु योजनाको प्राथवमकताको आधारमा बजेट विवनयोजन गने नीवतलाई आगामी आ.ि.मा पवन
वनरन्तरता वदइनेि ।
शहरी विकास तथा भिन वनमाषण र अन्य भ वतक संरचना वनमाषण गदाष स्थानीय म वलकता झवल्कने तथा वदगो
विकासमा आधाररत पिू ाषधार वनमाषणमा जोड वदइनेि ।
वनजी तथा सामदु ावयक क्षेत्रको सल
ं ग्नता समेत बढाइ खेलकुदको विकासका लावग भ वतक पिू ाषधार वनमाषण, विकास
र विस्तार गररनेि ।
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खानेपानीको पहुचाँ बाट बवञ्चत परे का तथा आिश्यकताको आधारमा नगरबासीलाई खानेपानी पाईप वितरण गरी
स्िच्ि खानेपानीको उपलब्धता सवु नवश्चतता गररनेि ।
पाख्रीबास नगरपावलकाका सबै िडामा सञ्चालन हुने िडास्तरीय सडक वनमाषण योजनालाई थप वदगो,
िातािरणमैत्री तथा बाह्रै मवहना यातायातका साधन सञ्चालन हुने तफष के वन्ित गररनेि । त्यस्तै िडास्तरीय
योजनाहरु िन ट गदाष म जदु ा पिू ाषधारलाई स्तरोन्नवत गने तथा ममषत गरी सञ्चालन गने नीवत वलइनेि ।
भ वतक पिू ाषधार वनमाषण गदाष स्थानीय साधन तथा स्रोतको प्रयोग तथा पररचालन माफष त रोजगारी वसजषनालाई
प्राथवमकता वदइनेि र यसका लावग हेभी इक्यप्ु टमेन्टबाट सञ्चालन हुने योजना भन्दा जनसहभावगता तथा मानि
जनशविको प्रयोगलाई प्राथवमकता वदइनेि ।
आयोजना तथा कायषिमको िन ट गदाष िातािरणमैत्री, वदगो विकासको लक्ष्यलाई आन्तररकीकरण तथा
अन्तरआबद्धता जस्ता विर्यलाई के न्ि विन्दमु ा रावखनेि ।
साना वसाँचाई कायषिमका लावग सङ्घ, प्रदेश र साझेदार वनकाय तथा सस्ं थासाँग साझेदारी गनष बजेट विवनयोजन गरी
प्राथवमकताका साथ िन ट गरी योजना सञ्चालन गररनेि ।
चालु आ.ि.को उज्यािो पाख्रीबास अवभयानलाई वनरन्तरता वददै ाँ काठका विद्यतु पोललाई िमश : विस्थावपत
गनष यस पाख्रीबास नगरपावलकाले सम्बवन्धत वनकायसाँग समन्िय र साझेदारी गररनेि ।
उपभोिा सवमवतबाट हुने कायषलाई थप पररष्कृ त, व्यिवस्थत, पारदशी एिम् सिलीकृ त गनष अवभमख
ु ीकरण कायषिम
सञ्चालनका साथै योजना तथा कायषिमको एवककृ त अवभलेवखकरण पद्दवतको विकास गरी थप प्रभािकारी ढङ्गले
सञ्चालन गररनेि र आयोजना सञ्चालन गने उपभोिा सवमवत/ वनमाषण व्यिसायीको सम्पणू ष वििरण खल्ु ने गरी
आयोजना स्थल मै होवडङ बोडष राख्ने नीवतलाई अझ प्रभािकारी ढङ्गिाट कायाषन्ियन गररने तथा अवनिायष
बनाइनेि ।
प्राथवमकताका आधारमा अधरु ा तथा िमागत आयोजनाहरुलाई पणू तष ा वदइनेि ।
गत आ.ि.को नगरसभाद्वारा पाररत गररएको भिन वनमाषण ऐन,२०७७ बमोवजम यस नगरपावलका क्षेत्र वभत्र वनमाषण
हुने भिन सम्बन्धी भ वतक संरचना वनमाषण गदाष अवनिायष नक्सा पास गने तथा अवभलेखीकरणलाई समेत अझ
प्रभािकारी ढङ्गबाट कायाषन्ियन गनष वनवश्चत अिवधका लावग कर िुटको व्यिस्था गररनेि ।

२) आतथिक तिकास सम्बन्धी नीति
क) उद्योग तथा पयषटन सम्बन्धी नीवत
 लघु तथा घरे लु उद्योगहरुको प्रिधषनका लावग गररबी वनिारणका लावग लघु उद्यम कायषिम सञ्चालन गनष
साझेदारीका लावग आिश्यक बजेट विवनयोजन गरी उद्यमशीलता तथा स्िरोजगरीका अिसर वसजषना गरी गररिी
न्यनू ीकरण सम्बन्धी रावष्रय नीवत तथा संयि
ु राष्र संघको वदगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य हावसल गनष सहयोग गररनेि
।
 वनमाषणवधन औद्योवगक ग्रामलाई वनरन्तरता वदईनेि साना तथा मझ ला उद्योगहरुलाई उि स्थानमा स्थानान्तरण गदै
लवगनेि ।
 यिु ा स्िरोजगार तथा राजस्िको दायरा बढाउन सीप विकास सम्बन्धी तावलम वदई लघु तथा घरे लु उद्योगका लावग
आिश्यक पने सीप , पाँजू ीको प्रबन्ध गरी विशेर् कायषिम सञ्चालन गररने ि ।
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कृ वर्मा आधाररत उद्योग व्यिसाय स्थापना र सञ्चालन प्रात्साहन गनष उद्योग दताष, निीकरण गदाष लाग्ने शल्ु क र
आयमा लाग्ने करमा िुट वदने नीवत अिलम्बन गररनेि ।
वचया खेती र यसको प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गनष बजारको पहुचाँ स्थानसम्म यातायात सवु िधालाई सहज बनाउन
सडक पिू ाषधार विकासमा जोड वदइनेि ।
“एकपटक हैन, पाख्रीबास घुम ौँ पटकपटक” भन्ने मल
ू नारालाई स्थावपत गने नीवतलाई वनरन्तरता वदई नगरमा
रहेका धावमषक एिम् पयषटकीय क्षेत्रहरु जस्तै: राम्चेडाडा, वतनतलेढुङ्गा, थामडाडा, वडकुरे , गजथम्ु बा डाडा, फािा
झरना, पञ्चकन्या देिीथान, भल्ु के वसमसार, इन्िेणी झरना, िायोवलंग गम्ु बा, पाख्रीबास कृ वर् फमष, ज टार िनभोज
स्थल, वतनदोभाने सामदु ावयक िन, वशिालय मवन्दर, पाथीभरा मवन्दर, जालपादेिी लगायतका धावमषक तथा
पयषटकीय स्थलहरुको विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार गरी आन्तररक एिम् स्थानीय पयषटकका लावग आकर्षण
के न्िको रुपमा विकास गने नीवत अबलम्बन गररने, जसका लावग सािषजवनक नीवज साझेदारीको अिधारणालाई
अंवगकार गररनेि ।
हाल ठे क्का प्रवियाबाट वनमाषण सेिा खररदको चरणमा रहेको पाख्रीबास नगरपावलको पयषटन पिू ाषधारलाई थप
सबलीकृ त गने प्रमख
ु आयोजनाको रुपमा रहेको जलदेिी वसमसार पाकष वनमाषण तथा संरक्षणको कायषलाई िमागत
योजनाको रुपमा बजेट विवनयोजन गरी तोवकएको समयमा सम्पन्न गरी पयषटन प्रिधषन, संस्कृ वतक जगेनाष तथा
स्थानीय रोजगारी र आन्तररक आयमा टेिा पयु ाषउने नीवत रहनेि । साथै वनमाषण कायष सम्पन्न हुन लागेको राम्चे वस्थत
भ्यु टािरलाई थप व्यिवस्थत बनाई सञ्चालनमा ल्याईनेि ।
पयषटनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको होटल व्यिसायलाई प्रिद्धषन गदै चङु ् िाङ्, मगु ा, पाख्रीबास, सान्ने, फलााँटे
लगायतका समदु ायमा Home Stay सञ्चालन गनष उत्प्रेररत गने नीवतलाई कायाषन्िन गररनेि ।
"पयिटन सतकि ट" तयार गनषका लावग विस्तृत पररयोजना प्रवतिेदन वनमाषण गररनेि ।
नगर क्षेत्रका पयषटकीय गन्तव्य पवहचान तथा विकास, विस्तार, सरं क्षणका लावग नगर पयिटन गुरुयोजना माफष त
एवककृ त गररनेि ।

ख) कृतष िथा पशुपन्छी तिकास सम्बन्धी नीति







पाख्रीबास नगरपावलकाका विवभन्न िडाहरुमा कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन प्रवतिेदनका आधारमा कफी
पाके ट क्षेत्र घोर्णा गरी बृहत स्तरमा पाख्रीबास नगरपावलकाद्वारा स्थावपत कफी नसषरीबाट विरुिा वितरण गरी कफी
विकास कायषिम सञ्चालन गररनेि ।
माटो परीक्षण सवहत जग्गाको िगीकरण गरी विवभन्न कृ वर् पके ट क्षेत्र घोर्णा गदै कृ वर् भवू म व्यिस्थापन गने नीवत
अिलम्बन गररनेि ।
साना वसाँचाई कायषिम सञ्चालन गनषका लावग प्राथवमकताका आधारमा िन ट भएका योजनाहरुका लावग वत्रपक्षीय
लागत साझेदारी कायषिमलाई सञ्चालन गररनेि ।
कृ वर् क्षेत्रमा आधवु नकीकरण गदै यस पाख्रीबास नगरपावलकालाई कृ वर्मा आत्मवनभषर बनाउन कृ र्कहरुलाई समहू मा
तरकारी खेती गने कायषलाई प्रोत्साहन गनष कृ वर् प्राविवधक माफष त प्राविवधक ज्ञान उपलब्ध गराइनेि ।
खेतीयोग्य उिषर जवमनलाई बााँझो नराख्न र खेतीबाली लगाई व्यिसावयक रुपमा अन्न तथा तरकारी उत्पादन गनष
कृ र्कलाई प्रोत्साहन गररनेि । सो को लावग बजार व्यिस्थापनमा नगरपावलकाले भवू मका खेल्नेि र कृ र्कको
बजारमा सोझै पहुचाँ स्थावपत गरी वबच वलया प्रथालाई वनरुत्सावहत गररनेि ।
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आगामी तीन िर्ष वभत्र नगरलाई कृ वर् उपजमा आत्मवनभषर बनाउनको लावग योजनाबद्ध प्रयास थावलने तथा
अल्पकावलन तथा दीघषकावलन नीवत वनमाषण गररनेि ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशतष अनदु ानबाट सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्री कृ वर् आधवु नकीकरण पररयोजना
कायषिमका लावग यस नगरपावलकाले पवन बजेट साझेदारी गरी त्यस्ता योजना तथा कायषिम सञ्चालन गदाष
प्राथवमकताको आधारमा कृ र्क तथा कृ वर् पाके ट क्षेत्र िन ट गररनेि ।
भकारो सधु ार, साना वसाँचाई कायषिमलाई प्राथवमकता साथ सञ्चालन गररनेि ।
कुवहने र नकुवहने फोहोर िगीकरण गरी कुवहने फोहोरबाट प्रांगाररक मल उत्पादन गने नीवत वलनक
ु ा साथै बजार
क्षेत्रमा बसोबास गने जनताका लावग क सी तरकारी खेती तथा विर्ादीरवहत खेतीलाई प्रोत्साहन वदइनेि ।
हरे क आवथषक िर्षमा चल्ने रे वबज खोप कायषिमलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
"कृ वर् भवू ममा पानी, वसचं ाईमा लगानी, अगाषवनक कृ वर् उत्पादन माफष त जनताको आम्दानी" भन्ने मल
ू मन्त्रलाई
आत्मसात् गदै यसलाई कायाषन्ियन गनष विवभन्न कायषिम चालइनेि ।
नगरपावलकामा फलफूल उत्पादनलाई प्राथवमकता वदाँदै आत्मवनभषर बन्ने नीवत वलइनेि ।
पशपु ालक कृ र्कलाई उन्नत जातको घााँस तथा डाले घााँसको वबउ र वबरुिा वितरण कायषिम सञ्चालन गनष
नगरपावलकाबाट स्थापना गररएको नसषरीलाई थप व्यिवस्थत बनाउाँदै फलफूल तथा तरकारीका विरुिा वितरणको
लावग नसषरी स्थापना गररएको नसषरीलाई समेत वनरन्तरता वदईनेि ।
कृ र्कहरलाई आिश्यक तावलम, गोष्ठी, कृ वर् पाठशाला र अध्ययनको व्यिस्था वमलाइनेि ।
कम्तीमा दईु िडा हेने गरी पशसु ेिा के न्ि स्थापनाका लावग पशु सेिाका जनशविलाई पररचालन गररनेि ।

ग) तित्तीय व्यिस्थापन िथा सहकारी सम्बन्धी










करका दरहरु उपयि
ु विन्दमु ा कायम गरी कराधारलाई फरावकलो पादै आन्तररक श्रोतलाई बढाउने नीवत अबलम्बन
गररनेि । जसका लावग नगर वभत्र करका दायरामा नसमेवटएका क्षेत्रहरुलाई दायरामा ल्याउन र कर प्रणालीलाई
चस्ु त, दरुु स्त, िररतो, व्यिवस्थत, स्िचावलत र िैज्ञावनक बनाउने नीवतलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
व्यिसाय करको लगत व्यिवस्थत गरी वनवज क्षेत्रसाँगको सहकायषमा कर सङ्कलन गने तफष कायष प्रारम्भ गररनेि ।
नगरपावलकाको बााँकी पेश्की, बेरुजु फर्छ्यौट, असल
ु उपर गने कायषलाई प्रभािकारी रुपमा अगावड बढाइनेि तथा
यसका लावग सम्बवन्धत व्यवि, कमषचारी र जनप्रवतवनवधलाई थप जिाफदेही बनाइनेि ।
सहकारी संस्थाको दताष अनमु वत तथा वनयमन कायषलाई व्यिवस्थत गनष सहकारी ऐनलाई समयानक
ु ु ल पररमाजषन
गररनेि ।
प्रचवलत काननु विपररत सञ्चालनमा रहेका सहकारी सस्ं थालाई काननू को दायरामा ल्याईनेि ।
नगरका सम्पणू ष सहकारी संस्थाको त्याङ्क सङ्कलन गरी व्यिवस्थत अवभलेखीकरण गररनेि ।
सहकारीको भ वतक तथा व्यिसावयक क्षमता अवभिृवद्ध गनषका लावग आिश्यक आवथषक तथा प्राविवधक सहायता
गररनेि ।
कृ वर् सहकारी/मवहला समहू लाई थप प्रोत्साहन गररनेि ।
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वित्तीय संस्था तथा बैंकको शाखा वबस्तारलाई प्रोत्सावहत गनष यस नगरपावलकाको क्षेत्रवभत्र प र् सम्ममा कुनै बैंक
तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शाखा वबस्तार गरे मा दताष गदाष लाग्ने शल्ु कमा १०% िुटवदइने नीवतलाई वनरन्तरता
वदइनेि ।
 सहकारीको विकास एिम् विस्तारलाई प्रोत्साहनका लावग सहकारी संस्था दताष तथा निीकरणमा वनवश्चत कर िुट गरी
स्थानीय पाँजु ी, प्रविवध, उद्यमवशलता प्रिधषनमाफष त रोजगाररको अिसर वसजषना गररनेि ।

घ) खतनज िथा खानी व्यिस्थापन सम्बन्धी नीति


िातािरण प्रवतकुल असर नपने गरर प्रचवलत काननू बमोवजम नगरपावलका वभत्र रहेका खोलानालाबाट ढुङ्गा, वगट्टी,
िालिु ा उत्खनन गरी वबवि वितरण गनष आिश्यक नीवतगत प्रबन्ध वमलाई आन्तररक आयमा अवभिृवद्ध गररनेि ।

ङ) रोजगार प्रिद्धिन िथा गररिी तनिारण सम्बन्धी नीति








नगरपावलकामा बसोबास गने विपन्न तथा गरीब घरपररिारहरुको त्याङ्क सङ्कलन गरी अवभलेखीकरण गरी सो
त्याङ्का आधारमा जीिनस्तर उकास्ने खालका लवक्षत िगषसगाँ सम्बवन्धत योजना तथा कायषिम सञ्चालन
गररनेि ।
गररिी वनिारणका लावग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनदु ान तथा विवभन्न गैरसरकारी सस्ं थासाँग प्रत्यक्ष
साझेदारी माफष त गरीबी वनिारणमा टेिा पयु ाषइनेि ।
िैदवे शक रोजगारीबाट फके का र नगरमा रहेका बेरोजगारहरुको त्याङ्क सङ्कलन गरी नगरपावलका वभत्र उपभोिा
तथा ठे क्का माफष त सञ्चालन हुने योजना र कृ वर् व्यिसाय प्रिद्धषनका माध्ममबाट प्रत्यक्ष रोजगारीका अिसरहरु
वसजषना गररनेि ।
सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गने साँस्कृ वतको विकास गने नीवत वलइनेि ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कायषिमलाई बेरोजगार तथा गररब लवक्षत गरी थप प्रभािकारी रुपमा कायाषन्ियनमा ल्याईनेि ।

३) सामातजक तिकास सम्बन्धी नीति
क) तशक्षा सम्बन्धी नीति








कोवभड-१९ को सि
ं मणलाई वनयन्त्रण गनष वनर्ेधाज्ञा लगाईएको हुदाँ ा हाल विद्यालयहरु बन्द रहेकोले बालबावलका
तथा विद्याथीहरुको म वलक हकको रुपमा रहेको वशक्षाको हकबाट बवञ्चत नहुन भनी वशक्षण वसकाईका िैकवल्पक
विवधहरु प्रयोग गरी वसकाई कायषिमलाई सञ्चालन गररनेि ।
कोवभड-१९ को संिमणबाट बालबावलका तथा विद्याथीलाई बचाउन विद्यालयमा स्िास््य सतषकता तथा आिश्यक
अन्य स्िास््य सामग्री विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने कायषिमलाई वनरन्तरता वदईनेि ।
विद्यालयमा िात्राहरुको उपवस्थवतलाई बढाउन यस नगरपावलकावभत्रका ६ कक्षा मावथका प्रत्येक विद्यालयमा
स्यावनटरी प्याड उपलब्ध गराउने तथा विद्यालयमा हुनसक्ने सानावतना चोट उपचार गनष प्रत्येक विद्यालयलाई First
aid kit उपलब्ध गराउने कायषिमलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
सामदु ावयक विद्यालयमा शैवक्षक सधु ार कायषिममा कोवभड-१९ को कारण भएको शैवक्षक क्षवत न्यनू ीकरण गनष
सचू ना प्रविवधको प्रयोग गरी भचअ
षु ल वसकाई विस्तार गररदै लवगनेि ।
नगर वभत्रका विद्यालयका भ वतक सरं चनाको ममषत सभं ारलाई प्राथवमकता वदइनेि ।
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विद्यालयको भ वतक संरचना सधु ारका लावग संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशतष अनदु ानका रुपमा प्राप्त हुने
अनदु ानबाट आिश्यकता र प्राथवमकताका आधारमा विद्यालयको भ वतक संरचना सधु ारको कायषिम सञ्चालन
गररनेि ।
सामदु ावयक विद्यालयको जग्गा जवमनको संरक्षण व्यिस्थापन र प्रयोगका सम्बन्धमा आिश्यक पने नीवत तथा काननु
वनमाषण गररनेि ।
सस्ं थागत विद्यालयहरुको मापदण्ड तोकी वनयमन तथा व्यिस्थापन गररने ि ।
विपन्न तथा जेहन्े दार विद्याथीको पवहचान गरी उच्च वशक्षा हावसल गनष आिश्यक सहयोग गररनेि ।
विद्यालय परीक्षा व्यिस्थालाई पररमाजषन गरर गणु स्तरीय वशक्षा प्रदान गनषका लावग नगरपावलकाबाट वलइाँदै आएको
कक्षा ८ को परीक्षालाई अझ व्यिवस्थत र उद्देश्यपरक बनाइनेि । साथै कक्षा ५ को समेत परीक्षा नगरपावलकाबाट
सञ्चालन गररने व्यिस्थालाई वनरन्तरता वदइनेि ।
िास्तविक र यथाथषपरक समािेशी विद्यालय सधु ार योजना वनमाषण गरी नगरपावलकाका सबै विद्यालयमा लागू
गररनेि ।
शन्ू य दरबन्दी भएका, विद्याथी सङ्ख्या बढी र वशक्षक सङ्ख्या कमी भएका विद्यालयहरुलाई लवक्षत गरी आ.वि.,
वन.मा.वि. र मा.वि. तहमा नगर स्ियसं ेिक वशक्षक अनदु ानको व्यिस्थाका लावग बजेट विवनयोजन गररनेि ।
विद्यालयप्रवत सरोकारिालाहरुको अपनत्ि िृवद्ध गनष तथा विद्यालयका वियाकलापलाई पारदवशषताका लावग प्रत्येक
च मावसकमा िडा कायाषलयको समन्ियमा भेला तथा िलफललाई प्रभािकारी ढङ्गले लागु गररनेि ।
आगामी आ.ि. मा वनमाषण हुने सबै वकवसमका विद्यालय भिनलाई अपाङ्गतामैत्री, प्रविवध मैत्री तथा बाल मैत्री
बनाउने तफष के वन्ित गररनेि ।
विद्याथी भनाष अवभयानलाई थप प्रभािकारी ढङ्गबाट सचालन गरी विद्याथीको कक्षा िाड्ने दरलाई न्यनु ीकारण गने
तथा शैवक्षक गणु स्तर अवभिृवद्धका लावग आधारभतू तहबाट नै सधु ारका प्रयासहरुलाई थप व्यिवस्थत गररनेि ।
नगर वभत्रको सामदु ावयक विद्यालयहरु मध्ये एस. ई. ई परीक्षामा उत्कृ ि नवतजा ल्याउने विद्यालयलाई परु स्कार प्रदान
गने कायषिमलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
नगरपावलकामा रहेका मजदरु तथा विपन्न िगषहरुको पवहचान,त्याङ्कसङ्कलन गरी सो को अवभलेखीकरण
माफष त उि िगषका िोरािोरीहरुलाई वशक्षाको हकको प्रत्याभतू गदै विद्यालय वशक्षाबाट बवञ्चत हुन वदईनेिैन ।
विद्यालय वशक्षण वसकाईको अनमु गनलाई थप व्यिवस्थत गरी कायाषन्ियनमा ल्याईनेि ।
"पाख्रीबास नगरपातिकाको इच्छा, गुणस्िरीय र तसपमि
ू क तशक्षा" भन्ने नारा सवहत प्राविवधक,
व्यािसावयक र वसपमल
ु क वशक्षालाई प्राथवमकता वददै प्राविवधक वशक्षण संस्थालाई सहयोग गने नीवतलाई वनरन्तरता
वदइनेि ।
प्रावम्भक बाल विकास के न्िका वशक्षक र विद्यालयका कमषचारीलाई रु. १५ हजार न्यनू तम मावसक पाररश्रवमक
उपलब्ध गराईने नेपाल सरकारको आ.ि. २०७८/०७९ को बजेट बिव्य बमोवजम न्यनु तम पाररश्रवमक भन्दा कम
हुन आउने रकम नगरपावलकाले व्यहोने व्यिस्था वमलाईनेि ।
आधारभतू तहमा स्थानीय/मातृभार्ाका पाठ्यिम विकास तथा कायाषन्ियनलाई थप प्रभािकारी बनाउाँदै लवगनेि ।
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सबै विद्यालयहरुमा कक्षा सञ्चालन परीक्षा सञ्चालन विदाहरुमा एकरुपता ल्याउनको लावग िावर्षक शैवक्षक
क्यालेण्डर वनमाषण गररनेि । साथै शैवक्षक सधु ारको लावग सबै विद्यालयका प्र.अ. हरुको वनयवमत बैठकलाई
वनरन्तरता वदाँदै विद्यालय अनगु मन तथा सपु ररिेक्षणमा जोड वदइनेि ।
 विद्याथीहरुमा रहेको प्रवतभालाई उजागर गनष सहयोग पर्ु याउने उद्देश्यले शैवक्षक मेला माफष त हााँवजरी जिाफ,
सांस्कृ वतक कायषिम, पठन प्रवतयोवगता आवद सञ्चालन गररनेि ।

ख) स्िास््य सम्बन्धी नीति
 कोवभड-१९ का कारण वसवजषत स्िास््य चनु तीसाँग जध्ु नका लावग आिश्यक स्िास््य सामाग्री खररद गरी
नगरपावलकामा नै कोरोना भाईरसको नमनू ा सङ्कलन गरी परीक्षण गने कायष चालु आ.ि.मा समेत गरररहेको तथा
आगामी आ.ि.मा समेत आिश्यकताको आधारमा कोरोना संिमणको वनिःशल्ु क परीक्षण गने कायषलाई वनरन्तरता
वदईनेि ।
 कोरोना रोकथाम तथा वनयन्त्रण सम्बन्धी विर्य चालु आ.ि.मा समेत प्रमख
ु चनु तीका रुपमा रहेको हुदाँ ा स्िास््य
सचेतना, स्िास््य मापदण्ड पालना गराउनक
ु ा साथै कोरोना रोकथाम तथा वनयन्त्रणका खोप लगाउने कायषलाई
अवभयानका रुपमा सञ्चालन गररनेि ।
 गण
ु स्तरीय स्िस््य सेिाका लावग आधारभतू पक्ष जस्तै मातृवशश,ु पररिार स्िास््य, पोर्ण सम्बन्धी कायषिम तथा
सचेतना कायषिमलाई प्राथवमकता वदइनेि ।
 मवहला स्ियं सेविकालाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गररनेि ।
 वकशोर-वकशोरीहरुलाई साथी वशक्षा, स्िास््य तथा नागररक वशक्षा,सञ्चालन गरी जनसङ्ख्या, प्रजनन स्िास््य
तथा य न सम्बन्धी विर्यहरुमा चेतना अवभिृवद्ध गरी सभ्य र सरु वक्षत व्यिहार प्रिधषनमा जोड वदइनेि ।
 कणषधारसाँग िडाध्यक्ष कायषिम अन्तगषत गभष रहे देवख प्रसवु त पि
ू ष वनयवमत चार पटक गभषिती परीक्षण गराउने र
तावलम प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रसवु त गराउने सत्ु के री मवहलाको घरमा प्रथा परम्परा अनसु ार िडाध्यक्षको
नेतत्ृ िमा स्िास््यको कमषचारी, िडासवचि सवहतको वटमले नबजात वशशु स्याहार सामाग्री र सत्ु के री मवहलालाई
पोर्णयि
ु खानेकुरा (२ सन्तान सम्मलाई) उपलब्ध गराउने नीवतलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
 जेष्ठ नागररकलाई िृद्ध-िृद्धा भत्ता प्रदान गदाष वन: शल्ु क स्िास््य जााँच गराइने ि ।
 पावख्रबास नगरपावलकालाई वजरो होम डेवलभरी (Zero Home Delivery)नगर घोर्णालाई प्राथवमकताका साथ
अवभयानका रुपमा सञ्चालन गनष कणषधारसाँग िडाध्यक्ष कायषिमसाँग अन्तर आिदता गरी स्िस््य संस्थामा प्रसवु त
गराउने मवहलालाई थप प्रोत्सावहत गररनेि ।
 उच्च रिचाप, मधम
ु ेह, क्यान्सर, दम, वमगौला, कलेजो र मवहलाहरुको पाठे घर सम्बन्धी रोगको रोकथाम, पवहचान,
परीक्षण र उपचारका लावग नगरले सहयोग गनेि । िडास्तररय सेिा के न्िबाट ६० िर्षमावथका नागररकको रिचाप
तथा मधमु हे वन:शल्ु क परीक्षणका लावग व्यिस्था वमलाइनेि ।
 नगरबासीलाई योगाभ्यास र शारीररक व्यायामसवहतको जीिन पद्धवत अपनाउन प्रेररत गररनेि । भ वतक पि
ू ाषधार
वनमाषण गदाष व्ययामशाला र योगके न्िको लावग पवन िुट्टै कोठाको वनमाषणलाई प्राथवमकता वदइनेि ।
 नगरपावलकाबाट सञ्चावलत एम्बल
ु ेन्स सेिालाई थप व्यिवस्थत र प्रभािकारी बनाईनेि । नगरक्षेत्रवभत्र ७० बर्ष
मावथको जेष्ठ नागररक, सत्ु के री मवहला र अवत विपन्नलाई वनिःशल्ु क एम्बल
ु ेन्सको व्यिस्था गररनेि ।
 नगर क्षेत्र वभत्रका सबै स्िास््य च कीमा विपद् िा महामारीको समयमा सम्भि भएसम्म अवधकतम स्िास््य सवु िधा
उपलब्ध गराउने प्रबन्ध वमलाइनेि ।
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समय समयमा वन:शल्ु क स्िास््य वशविर सञ्चालन गररनेि ।
 अवत विपन्न िगषका व्यविहरुलाई सरकारी अस्पतालमा वनिःशल्ु क उपचारका लावग आिश्यक प्रबन्ध गररनेि ।
 स्िास््य वबमा गनषका लावग लाग्ने बजेट वतनष नसक्ने अवत विपन्न, गररब, मजदरु िगष पवहचान गरी वबमा गनष
प्रोत्साहन तथा आवथषक सहयोग गररनेि ।
ग) मतहिा, बािबातिका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति
 बालबावलकाको क्षमता अवभिृवद्ध तथा विवभन्न वकवसमका दव्ु यषिहार,य नवहस
ं ा विरुद्ध सचेतना कायषिम सञ्चालन
गररनेि ।
 बालक्लि गठन र सञ्चालनका लावग कायषविवध बनाई िडा कायाषलय माफष त बालक्लब गठन र सञ्चालन गरी
आधारभतू क्षमता विकास गररनेि ।
 लैंवगक वहस
ं ा न्यनू ीकरणका वनवमत्त कायषिम सञ्चालन गररने ि भने सो कायषका लावग िडा कायाषलयहरुलाई
पररचालन गररनेि । बाल वििाह, बहुवििाह, अनमेल वििाह जस्ता कुरीवतहरुलाई अन्त्य गने तथा त्यस्ता
विकृ वतको अन्त्यका लावग सचेतना, पीडकलाई सामवू हक बवहष्कार र पीवडतलाई काननू ी संरक्षण तथा ह सला वदने
नीवत वलइनेि।
 बैंकहरु माफष त सामावजक सरु क्षा भत्ता वितरण गने कायषको सरुु िात आगामी आ.ि. देवख गररनेि । ८० िर्ष उमेर
नाघेका जेष्ठ नागररकहरुलाई घरघरमै जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक माफष त भत्ता पयु ाषउने व्यिस्था गररनेि ।
 प्रदेश सरकार, करुणा फाउण्डेशन र नगरपावलका समेतको साझेदारीमा सञ्चालन भईरहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा
पनु स्थाषपना कायषिमलाई थप प्रभािकारीताका साथ वनरन्तरता वदईनेि ।
 सामावजक रुपमा गठन भएका संस्थाको व्यविगत, सामवू हक एिम् संस्थागत क्षमता अवभिृवद्धका लावग लवक्षत समहू
विकास तावलम सञ्चालन गररनेि ।
 हरे क िर्ष अक्टोिर १ ताररख (जेष्ठ नागररक वदिस) का वदन पाख्रीबास नगरपावलका क्षेत्रमा रहेका जेष्ठ नागररकलाई
िडा माफष त सम्मानका कायषिम सञ्चालन गररनेि ।
 जेष्ठ नागररक पररचयपत्र वितरण गरी राज्यले उपलब्ध गराएको सेिा सवु िधा प्रावप्तका लावग सहजीकरण गररनेि ।
 यस नगर वभत्र वनमाषण हुने जनु सक
ु ै प्रकृ वतका सािषजवनक संरचना अपांगमैत्री बनाइनेि।
 यस नगरवभत्र अपाङ्गत भएका नागररकहरुको लगत तयार गररनेि ।
 पण
ू ष अपाङ्गता र असि भएका नागररकहरुलाई वनजले पाउने सामावजक सरु क्षा भत्ता जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक माफष त
वनजहरुकै घरमा पयु ाषइनेि ।

घ) संस्कृति प्रिद्धिन, सामातजक एकिा िथा समािेशीकरण सम्बन्धी नीति
 मवहलाहरुद्धारा सञ्चावलत घरे लु, उद्योग, कृ वर् फमष, पशु फमष, व्यापार व्यापार तथा व्यािसायको दताष तथा निीकरण
र त्यस पश्चातका अन्य प्रकृ यामा करमा विशेर् िुटको व्यिस्था गरी मवहलालाई प्रोत्साहन गने नीवत वलइनेि ।
 बालवबिाह, मानिवहस
ं ा, बालश्रम लगायतका जघन्य अपराधको अन्त्य गरी यस पाख्रीबास नगरपावलकालाई
बालमैत्री शासन भएको नगर घोर्णाको कायष आगामी आ.ि.मा सरुु गररनेि ।
 प्रधानमन्त्री रोजगार कायषिमलाई थप व्यिवस्थत, मयाषवदत, वदगो तथा लवक्षत िगष के वन्ित बनाइने ि । त्यस कायषका
लावग िडाबाट नै चालु आ.ि. मै योजना तथा कायषिम िनोट गररनेि र रोजगार सेिा के न्िलाई अझ प्रभािकारी
ढङ्गले पररचावलत गररनेि ।
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भार्ा, कला, सावहत्य, सङ्गीत, विवभन्न साँस्कृ वत, ऐवतहावसक धरोहर, परु ातावत्िक स्थलको समयसापेक्ष सरं क्षण
तथा सम्िधषनका लावग नीवतगत तथा काननु ी व्यिस्था र अन्य पहल कदमी तथा सचेतना कायषिम सञ्चालन
गररनेि ।
वहसं ापीवडत मवहलाको पनु िः उत्थान तथा संरक्षण गररनेि । त्यसका लावग एक नगरस्तरीय मनोसामावजक परामशष
के न्ि स्थापनाको कायष थालनी गररनेि र आिश्यक जनशविको व्यिस्था गररनेि ।
सवं िधानद्धारा प्रत्याभतु ३३ प्रवतशत मवहला सहभावगतालाई जनु सक
ु ै क्षेत्रमा अवनिायष गररनेि ।
शवहद, द्वन्द्व पीवडत, िेपत्ता पाररएकासाँग सम्बवन्धत पररिार तथा सो िममा घाईते भएका नागररकलाई सहयोगको
व्यिस्था वमलाइनेि ।
दवलत तथा वसमान्तकृ त समदु ायको सशिीकरण र क्षमता विकासमा विशेर् जोड वदइनेि।
यस नगरक्षेत्र वभत्र िुिािुत, जातीय भेदभाि लाई उन्मल
ू न गने गरी विशेर् कायषिमहरु तय गरी लागू गररनेि ।
परम्परा देवख चवल आएको दवलत िगषको वसपलाई आधवु नकीकरण गरी सञ्चालन गनष विशेर् सहयोग गने नीवत
अिलम्बन गररनेि ।
आवदिासी जनजावतको परम्परा देवख चवल आएको ज्ञान, वसप, प्रविवध, कला, संस्कृ वतको संरक्षण र सम्बद्धषन
गररनेि ।
आफ्नो मातृभार्ामा वशक्षा वदन चाहने समदु ायलाई नगरपावलकाले सहयोग गने नीवत अिलम्बन गररनेि ।
अल्पसङ्ख्यक समदु ायको हक वहतको सरं क्षण, सम्बधषन गदै सम्बवन्धत िगषको भार्ा, कला, सावहत्य, धमषलाई
प्रिधषन गने नीवत अिलम्बन गररनेि ।
मवहलासाँग उपमेयर कायषिम सञ्चालन गररनेि जस अन्तगषत मवहलाको वसप तथा क्षमता विकासको लावग कायषिम
बनाई कायाषन्ियन गररनेि ।
पाख्रीबास नगरपावलका वभत्र बसोबास गने लोपोन्मख
ु जातजावत र लोपोन्मख
ु प्रकृ वतका भार्ा, संस्कृ वतको संरक्षण र
जगेनाष गनषका लावग पाख्रीबास नगरपावलकाले सम्बवन्धत वनकायमा पहल गनेि ।

४) कमिचारी प्रशासन, जनशति व्यिस्थापन, सुशासन िथा संस्थागि तिकास सम्बन्धी नीति
 "मुस्कान सतहिको सेिा, जनिाको पेिा" भन्ने मल
ू नारालाई नगरका १० िटै िडा कायाषलयहरुमा थप
प्रभािकारी बनाउाँदै नगरपावलकाको सािषजवनक सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राहीमैत्री बनाउाँदै कमषचारीलाई आफ्नो
वजम्मिारी प्रवत थप उत्तरदायी, जिाफदेही, पारदशी बनाउने नीवत वनरन्तरता वदईनेि ।
 सघं ीय सरकारबाट राष्र सेिक कमषचारीहरुका लावग तलब बृवद्ध घोर्ण गरे कोमा यस नगरपावलका, शाखा तथा
मातहत कायाषलयहरुमा रहेका कमषचारीहरुको समेत सघं ीय सरकारबाट घोर्णा गरे बमोवजम नै तलब भत्तामा िृवद्ध
गररनेि ।
 "जनिािे तिरेको कर, नगर तिकासको आधार" भन्ने नारालाई स्थावपत गनष नगरबासी के वन्ित िस्तु तथा सेिा
प्रिाहमा ध्यान वदइनेि ।
 पदावधकारी तथा कमषचारीहरुको आचार संवहतालाई थप प्रभािकारी ढङ्गले कायाषन्ियन गररनेि तथा कमषचारी
व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय ऐन वनमाषण गरी कायषन्िनयनमा ल्याइनेि । जनप्रवतवनवध र नगरपावलकामा कायषरत
कमषचारीहरुको सामवू हक दघु टष ना िीमा गने व्यिस्था वमलाइनेि ।
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 नगरपावलकामा भएको खचषको वििरण नगरपावलकाको िेभ साइटमा राख्ने व्यिस्था गररनेि ।
 नगरपावलकाको १० िटै िडाबाट अनलाइन प्रणालीबाट राजश्व प्रशासनलाई सञ्चालन गररनेि र जनताले आफुले

चाहेको स्थानबाट राजस्ि बझु ाउने अिस्थाको वसजषना गररनेि ।
 E-Governance/Paperless Governance को अिधारणालाई कायाषन्ियन गनष नगरपावलका सवहत सबै िडा
कायाषलयमा विद्यतु ीय उपकरणको प्रयोगलाई अवनिायष गररने तथा त्यसका लावग प्राविवधक तथा आवथषक प्रबन्ध
गररनेि ।
 सबै िडा कायाषलयले गरे का कायषलाई सािषजवनक गरी जनतासामू पयु ाषउन िेभसाईटमा राख्ने प्रबन्ध वमलाइनेि ।
 सािषजवनक खररद, वनमाषण व्यिसायको सञ्चालन, सािषजवनक सम्पवत्त सरं क्षण र विवभन्न साधन तथा स्रोतको
अध्यािवधक वििरण सवहतको अध्यािवधक वििरण एिम् अवभलेख राख्ने व्यिस्था गररनेि ।
 नगरपावलका तथा िडा कायाषलयमा गनु ासो पेवटका र विद्यतु ीय नागररक िडापत्रको व्यिस्था गररनेि ।
 सािषजवनक परीक्षण, सामावजक परीक्षण र सािषजवनक सनु िु ाईलाई अवनिायष गररनेि ।
 गनु ासो सन्ु ने अवधकारीको व्यिस्था गररनेि । प्रत्येक मवहना कमषचारी बैठकको आयोजना गररनेि ।
 जनिासौँग नगरप्रमख
ु भन्ने कायषिमद्वारा नगर प्रमख
ु मवहनामा कम्तीमा एक पटक एक िडामा जनतासाँग बसेर
जनताका आिश्यकता, समस्या तथा गनु ासो सनु िु ाईको व्यिस्था वमलाइनेि ।
५) तिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी नीति
 विपद व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन विपद् व्यिस्थापन कोर्लाई थप सदृु ढ बनाइनेि ।
 विपदबाट हुने क्षवत न्यनु ीकरण गनष पिू ष तयारी योजना तजषमु ा गरी आिश्यक कायषिमहरु वनमाषण गररनेि । जसका
लावग नगरपावलकाका नगरप्रहरीलाई तावलम प्रदान गने व्यिस्था गररनेि ।
 नगरवभत्र विपद् जोवखम न्यनु ीकरणका पिू ष सच
ु ना प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययनको कायष थालनी गररनेि ।
 नगर वभत्रका विपद जोवखममा रहेका क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा िस्ती पवहचान गरी त्यस्ता िस्तीलाई सरु वक्षत स्थानमा
स्थानान्तरणको प्रविया थावलनेि ।
 विपदक
् ो समयमा आिश्यक पने सामाग्री खररद गरी उपयोगमा ल्याइनेि ।
 वनमाषणावधन भिनलाई विपद् तथा भक
ु म्प प्रवतरोधी बनाउन आिश्यक काननू ी, प्राविवधक तथा नीवतगत व्यिस्था
गररनेि ।
 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई यसै सभाबाट पाररत गरी काननु ी मागषदशषनको आधारमा विपद व्यिस्थापन
सम्बन्धी कायष थप प्रभािकारी बनाईनेि ।
 नगरपावलकाको विपद जोवखम न्यनु ीकरण नीवत तथा विपद् जोवखम न्यनु ीकरण रणनीवतक कायषयोजना रणनीवत तयार
गरी सोही अनसु ार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायष गररनेि ।
६) िािािरण संरक्षण िथा सरसफाई सम्बन्धी नीति
 नगरपावलकाको बजार क्षेत्रमा उत्पादन हुने कुवहने तथा नकुवहने फोहोरमैलाको व्यिस्थापनका लावग फोहोरमैलाको
िैकवल्पक प्रयोग तथा ल्यान्डवफल्ड साइटको पवहचानका लावग सम्भाव्यता अध्ययनको कायष समपन्न भएकाले सो
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को प्रवतिेदनका आधारमा (Recycle Center)को स्थापना गरी सञ्चालनको कायष आगामी आ.ि. मा सरुु गररनेि
।
नगरपावलकाको मख्ु य बजार क्षेत्रका टोल विकास संस्थालाई फोहोरमैलाको स्रोत पृथकीकरणको तावलम र फोहोर
मैला व्यिस्थापनमा टोल संस्थाको अवभमख
ू ीकरण कायषिम सञ्चालन गररनेि ।
"प्रदूषण गनेिे शुल्क तिने" (Polluters Pays Principle) भन्ने अिधारणा अनरुु प फोहोरमैला सङ्कलन हुने
िडाका नागररकलाई जिाफदेही बनाउन फोहोरमैला सङ्कलन िापत शल्ु क लगाउने नीवतलाई थप प्रभािकारी
बनाइनेि ।
"फोहोरबाट मोहोर" भन्ने वसद्धान्त अनरुु प प्राङ्गाररक मल तथा िायोग्यास उत्पादनमा जोड वदने नीवतलाई
कायाषन्ियन गनष उपरोि कायषलाई प्रोत्साहन गनक
षु ा साथै आवथषक तथा प्राविवधक सहयोग गररनेि ।
नगरवभत्र प्रिेश गने िा नगरक्षेत्र भएर गडु ् ने हरे क चारपाङ्ग्रे सिारीमा अवनिायष रुपमा डिविनको व्यिस्था गनष
लगाईने तथा सो को अनगु मनका लावग रावफक प्रहरीसाँग आिश्यक समन्िय गररनेि ।
मध्य पहाडी लोकमागषमा गडु ् ने जनु सक
ु ै वकवसमका सिारी साधन यात्रु तथा चालकहरुले कुनै पवन प्रकारको फोहोर
सडक वकनारामा फाल्ने कायषलाई पणू तष वनर्ेध गररने ि । सडकको सरुु तथा अवन्तम विन्दु एिम् अन्य महत्िपणू ष
स्थानहरुमा डिविनको व्यिस्था गने कायषलाई प्रभािकारी कायाषन्ियन गररनेि ।
वनवज तथा सामदु ावयक िनको प्रिद्धषन एिम् वनयमनका लावग नीवत तथा काननु को तजषमु ा गरी कायाषन्ियनमा
लवगनेि ।
प्लाविक मि
ु अवभयानलाई प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन वनवज, सामदु ावयक तथा व्यविगत स्तरबाट
साझेदारी गरी प्लाविकमि
ु नगर घोर्णा गने कायषको लावग प्रभािकारी वनयमनका लावग काननु वनमाषण गररनेि र
काननु बमोवजम दण्ड र सजायको व्यिस्था गररनेि ।
फोहोरमैला सङ्कलन गरी पनु िः प्रयोग, प्रशोधन, विसजषन र सोको सेिा शल्ु क वनधाषरण र वनयमन कायषलाई अवघ
बढाइनेि ।
नगरक्षेत्रवभत्र रहेको सबै प्रकारको कायाषलय, विद्यालय, क्याम्पस तथा शैवक्षक संस्थाहरुको ३०० वमटर िरपर
सवू तषजन्य तथा मवदराजन्य पदाथष बेचविखनलाई रोक लगाईने तथा सोको प्रभािकारर अनगु मन गररनेि ।
आगामी आ.ि. मा टोल सधु ार सवमवतलाई वियावशल गरी विकास वनमाषण एिम् सरसफाई सम्बन्धी विवभन्न
कायषमा सविय गराइनेि ।
कृ वर् बालीमा वकटनासक और्वधको प्रयोगलाई वनयन्त्रण र व्यिस्थापन गदै जैविक वकटनाशक प्रविवधको
विकासका लावग विशेर् पहल गररनेि ।

६) न्याय सम्बन्धी नीति
 गरीब तथा पिावड परे का, विपन्न र न्यायको पहुच
ाँ बाट टाढा रहेका व्यविहरुको लावग काननू ी परामशषको व्यिस्था
गररनेि ।
 न्यावयक सवमवतलाई थप वियावशल बनाई प्रभािकारी न्याय सम्पादनमा के वन्ित गररनेि । यसका लावग
सदस्यहरुलाई तावलम, गोष्ठी तथा क्षमता अवभिृवद्ध कायषिममा सहभागी गराइनेि ।
 सामदु ावयक मेलवमलाप के न्िलाई थप समलीकृ त र व्यिवस्थत बनाइनेि ।
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 सामदु ावयक मेलवमलापकताषलाई प्रोत्साहनको व्यिस्था वमलाइनेि ।
 न्यावयक सवमवतबाट भएका वनणषयहरुको प्रभािकारी कायाषन्ियनका लावग सम्बवन्धत काननु को कायाषन्ियनमा

तदारुकताका साथ अवघ बढ्ने नीवत वलइनेि ।
 न्यावयक सवमवतको इजलास व्यिस्थापनको कायषलाई प्राथवमकता वदइनेि र न्यावयक कायष सम्पादनलाई थप
प्रभािकारी बनाईनेि ।

७) सच
ू ना प्रतितध िथा सञ्चार सम्बन्धी नीति
 सच
ू नाको हकको प्रभािकारी कायाषन्ियन तथा जनताको सचू ना माग गनष पाउने अवधकारलाई सम्मान गदै काननु ी
रुपमा गोप्य भवनएका बाहेक सबै सचू ना जनताको माग बमोवजम यथावशघ्र उपलब्ध गराइनेि । प्रत्येक िडा तथा
नगरपावलकाको कायाषलयलाई सचू नामैत्री बनाइनेि ।
 सञ्चार पहुच
ाँ बाट बावहर रहेका क्षेत्र पवहचान गरी सम्बवन्धत वनकायसाँग समन्िय गरी टेवलफोन टािरको स्थापना तथा
विस्तार गररनेि ।
 नगरपावलकाबाट प्रिाह गररने हरे क सेिालाई चस्ु त, दरुु स्त, पारदशी तथा प्रविवधमैत्री बनाउन आधवु नक सच
ू ना
प्रविवधको प्रयोगमा जोड वदइनेि । यसका लावग विद्यतु ीय बोडष खररद तथा व्यिस्थापन, आिश्यकता अनसु ार नयााँ
प्रविवधमा आधाररत सफ्टिेयर खररद गररनेि ।
 आम सञ्चारका माध्यमलाई वनष्पक्ष, जिाफदेही, जनउत्तरदायी तथा व्यिसावयक बनाउन सञ्चार नीवत ल्याइनेि ।
 सामावजक सञ्जाल र अनलाइन वमवडयालाई आम जनताको वसजषनशीलता अवभिृवद्ध र विद्याथीहरुका लावग
वसकाइको माध्यमको रुपमा सदपु योग गररनेि ।
 ड्रोन तथा सोसाँग सम्बवन्धत आिश्यक उपकरण खररदको कायष चालु आ.ि.मा नै सम्पन्न भएको हुदाँ ा उि
उपकरणको प्रयोगबाट नगरपावलकाले सम्पादन गरे का विकास वनमाषण सम्बन्धी कायष, नगरपावलकाको
सामावजक,सस्ं कृ वतक पवहचान झल्काउने सम्पणू ष क्षेत्र समेटी डकुमेन्री वनमाषण गररनेि ।
 सच
ू ना प्रविवध सम्बन्धी ज्ञानमा अवभिृवद्ध तथा त्यसको दैवनक कायष सम्पादन र सेिा प्रिाहमा उवचत उपयोग गनष
कमषचारीलाई तावलम, सेवमनार, गोवष्ठमा सहभागी गराइनेि ।
 कायाषलयमा पारदवशषता अवभिृवद्ध गनष तथा सरु क्षाका दृविले पवन आिश्यक वस.सी.वट.भी. जडानको व्यिस्था
वमलाइनेि ।
 सेिा प्रिाहमा प्रविवधमा आधाररत टोकन प्रणालीको प्रयोग गरी सेिाप्रिाहलाई थप सदृु ढ र व्यिवस्थत बनाईनेि ।
 सच
ू ना प्रविवधको विकास तथा विस्तार माफष त सस्ं थागत क्षमता विकास गने नीवतलाई विगतका िर्षमा समेत
प्राथवमकतामा राखेको हुदाँ ा आगामी आ.ि.मा समेत सचू ना प्रविवधको प्रयोग माफष त कायषसम्पादन तथा सेिा प्रिाह र
अवभलेखीकरणलाई थप प्रभािकारी बनाईनेि ।
८) तितिध नीतििः
 यसै सभा माफष त विवभन्न ऐन, कायषविवध तथा नीवतहरु पाररत गरी सो को कायाषन्ियनमा जोड वदइनेि ।
 नगरबासीहरुको शावन्त सरु क्षा एिम् अमनचयन कायम गनष आिश्यक सरु क्षाकमीको पोि तथा क्याम्प स्थापनाका
लावग सम्बवन्धत वनकायमा पहल गररनेि ।
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 नगर प्रहरीलाई दक्षता, तथा साङ्गठवनक एकता अवभिृवद्ध गनष क्षमता विकास कायषिम सञ्चालन गनषक
ु ा साथै नगर

प्रहरीलाई थप प्रोत्साहन गनष रासन भत्तामा १५% प्रवतशत िृवद्ध गररनेि ।
 नगरस्तरीय खेलकुद कायषिमका रुपमा मेयर कप फुटबल विगतका िर्षमा जस्तै सञ्चालन गररनेि ।
 यस पाख्रीबास नगरपावलकामा वनिाषवचत जनप्रवतवनवधको आगमन पश्चात तथा सो भन्दा अगािै सम्पादन भएका

कायषहरु समेटेर नगर पाश्वषवचत्र वनमाषण गररनेि ।
 पाख्रीबास नगरपावलकाको प्रथम आिवधक योजना तजषमु ा गरी सोही योजनाको लक्ष्य, प्राथवमकता तथा रणनीवतका
आधारमा योजना तथा कायषिमको िनोट, बजेट विवनयोजन तथा कायाषन्ियन गने नीवत वलईनेि ।
 सङ्घीय सरकारले वलएको समृद्ध नेपाल, सख
ु ी नेपालीको नारालाई सफलीभतू पानषको लावग यस नगरपावलकाको
कदम स्िरुप समद्ध
नगर,
स
ख
ी
एिम
ख
स
ी
ृ
् ु नगरबासी को नारा सवहत सो कायषमा हातेमालो गने नीवत वलइनेि र
ु
सोही अनसु ारको कायषिम तजषमु ा गररनेि ।

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्यज्यहू रु,
अब म चालु आवथषक िर्ष २०७७/०७८ को हाल सम्मको खचषको यथाथष वििरण यस सम्मावनत सभा समक्ष पेश गने अनमु वत
चाहन्िु ।
 चालु आ.ि.को कुल बजेट मध्ये हालसम्म चालु खचष तफष २१ करोड ४६ लाख ४९ हजार खचष भएको सो कुल
बजेटको ६८ प्रवतशत रहेको म यस सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउिु ।
 त्यस्तै पाँजू ीगत तफष ७ करोड ५० लाख ६४ हजार खचष भएको ि । सो कुल बजेटको ५३ प्रवतशत खचष हो र हाल
सम्मको योजनाको भ वतक प्रगवत ९० प्रवतशत रहेकोले चालु आ.ि.को अन्त्यसम्म वित्तीय प्रगवत पवन सोही
अनपु ातमा हुने अनमु ान गरे को िु ।
अब म प्रस्तावित आय व्ययको वििरण प्रस्ततु गने अनमु वत चाहन्िु । आ.ब. २०७८/०७९ का लावग कुल रु ५० करोड ५६
लाख १८ हजारको अनमु ावनत आय र व्ययको वििरण पेश गरे को िु । जनु यस प्रकार ि :

आय िफि
१. सङ्घीय सरकारबाट विवत्तय समानीकरण अनदु ान अन्तगषत रु. ९ करोड ९० लाख र सङ्घीय सरकारको सशतष
अनदु ात तफष रु. १८ करोड ५१ लाख प्राप्त भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्िु ।
२. प्रदेश समपरु क अनदु ान तफष रु. १ करोड प्राप्त भएको व्यहोरा सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्िु ।
३. सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतष अनदु ानबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कायषिमहरु र त्यसको लावग
आिश्यक लागत समेत एकीन गरी आएको पररप्रेक्ष्यमा उि योजना तथा कायषिमहरु स्ित स्िीकृ त भएको व्यहोरा
वनिेदन गदषिु ।
४. प्रदेश सरकारबाट विवत्तय समानीकरण तफष रु ५५ लाख ८१ हजार र प्रदेश सरकार माफष त प्राप्त सिारी साधन करको
बााँडफााँड तफष रु. ८० लाख प्राप्त हुने अनमु ान गरे को िु ।
५. आन्तररक श्रोत तफष रु १ करोड आम्दानी हुने र रवजष्रेशन बााँडफााँड तफष ३४ लाख ११ हजार प्राप्त हुने अनमु ान
गरे को िु ।
६. सङ्घीय राजश्व बााँडफााँडबाट रु. ७ करोड १९ लाख ९८ हजार प्राप्त भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाई
जानकारी गराउन चाहन्िु ।
७. सडक बोडष नेपालबाट रु. ५० लाख प्राप्त हुने अनमु ान गरे को िु ।
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८. अपाङ्गता रोकथाम तथा पनु षस्थापना (करुणा फाउन्डेसन) कायषिम अन्तगषत रु २१ लाख प्राप्त हुने अनमु ान गरे को िु
।
९. गत िर्ष प्राप्त रकमको आधारमा यो िर्ष पवन सामावजक सरु क्षा तथा संरक्षण कायषिम तफष रु. ६ करोड प्राप्त हुने
अनमु ान गरे को िु ।
१०. हाल सम्मको वित्तीय र भ वतक प्रगवतका आधारमा चालु आ.ि.बाट म ज्दात रही स्थानीय सवञ्चत कोर्मा रु. २
करोड ५५ लाख १९ हजार प्राप्त हुने अनमु ान गरे को िु ।

व्यय िफि
१. कुल बजेट रु ५० करोड ५० लाख २० हजार रुपैयााँ मध्ये प्रशासवनक खचष तफष रु ९ करोड ७४ लाख विवनयोजन
गरे को िु । जनु सशतष बाहेक कुल बजेटको ४३ प्रवतशत हुन आउने व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाई जानकारी
गराउाँदिु ।
२. सङ्घीय सशतष अनदु ान तफष रु.१८ करोड विवनयोजन गरे को िु । यस बजेटको बााँडफााँड संघीय सरकारले वनधाषरण
गरे बमोवजम हुने र खचष तोवकएकोको कायषविवध तथा शतष बमोवजम हुने विर्य सम्मावनत सभालाई अिगत गराउन
चाहन्िु ।
३. िमागत योजनाको रुपमा रहेको जलदेिी वसमसार सरं क्षण तथा पाकष वनमाषण कायषलाई सञ्चालन गनष रु. ४५ लाख
र सम्पणू ष िडालाई एकमिु पाँजू ीगत तथा चालु खचषका लावग रु. ३ करोड ५५ लाख रुपैयााँ नघट्ने गरी बजेट
विवनयोजन गरे को िु / यसको विस्तृत वििरण विवनयोजन विधेयक,२०७८ को अनसु चु ीमा उल्लेख ि ।
४. सामावजक सरु क्षा तथा सरं क्षण कायषिम तफष रु. ६ करोड रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरे को व्यहोरा यस सम्मावनत
सभालाई जानकारी गराउदिु ।
५. यस पाख्रीबास नगरपावलका र अन्य वनकाय (सङ्घ, प्रदेश तथा अन्य विवभन्न सङ्घ सस्ं था) साँग प्रत्यक्ष
साझेदारीमा सञ्चालन हुने विवभन्न योजना तथा कायषिमहरुका लावग समपरू क कोर् शीर्षकमा अनमु ावनत १ करोड
६२ लाख रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरे को िु ।
६. पाख्रीबास नगरपावलका वभत्र फुसको िाना रवहत आिासको प्रबन्ध गनष सरु वक्षत नागररक आिास कायषिम अन्तगषत
रु. १ करोड २५ लाख रकम विवनयोजन गरे को व्यहोरा यस सभाका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्िु ।
७. प्रदेश सरकारसाँग माग गररए बमोवजमका २ महत्िपणू ष योजनाहरु िमशिः िडा न.ं ०४ वस्थत राम्चे डााँडामा ग्रीन पाकष
वनमाषण र िडा नं. ०५ वस्थत वडकुरे गम्ु बा क्षेत्रको विकास कायषका लावग रु. ५०/५० लाख गरी जम्मा रु. १ करोड
रकम समपरु क अनदु ानका रुपमा प्राप्त भएको र उल्लेवखत योजनाहरुमा नगरपावलकाको समेत साझेदारी हुने व्यहोरा
जानकारी गराउन चाहन्िु ।
८. प्राकृ वतक स्रोत व्यिस्थापन कलेज,पाख्रीबास फवनषचर व्यिस्थापन लावग रु. ३० लाख बजेट विवनयोजन गरे को िु ।
९. यस नगरपावलका अन्तगषत रहेका विर्यगत वशर्षकहरुमा स्िास््यको लावग रु. ५० लाख,वशक्षाको लावग रु. १ करोड
३० लाख, सचू ना प्रविवधको लावग रु. १० लाख, मवहला बालबावलका तथा समाज कल्याणको लावग रु. १५
लाख, कृ वर् तथा पशक
ु ो लावग लावग रु. ५० लाख र उद्योग पयषटनको लावग रु. १० लाख बजेट विवनयोजन गरे को
िु र शाखागत कायषिमको विस्तृत वििरण विवनयोजन विधेयक,२०७८ को अनसु चु ीमा उल्लेख ि ।
१०. यस नगरपावलकाले जनप्रवतवनवध प्राप्त गरे पश्चात सरुु िात गरे को िडाध्यक्षसाँग कणषधार कायषिमलाई वनरन्तरता वददै ाँ
आगामी आ.ि.का लावग पवन रु. १० लाख बजेट विवनयोजन गरे को िु ।
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११. प्रदेश सरकारको सामावजक विकास मन्त्रालय, पाख्रीबास नगरपावलका र करुणा फाउण्डेसन नेपालको साझेदारीमा
सञ्चावलत अपाङ्गता रोकथाम तथा पनु : स्थापना कायषिमका लावग रु. ६७ लाख बजेट विवनयोजन गरे को िु ।
१२. संघीय सरकार र पाख्रीबास नगरपावलकाको सह-लगानीमा सञ्चावलत लघु उद्यम विकास कायषिम (मेड्पा)
सञ्चालनका लावग यस नगरपावलकाबाट रु. १० लाख साझेदारीको रकम विवनयोजन गरे को िु ।
१३. स्िच्ि, सफा र सन्ु दर नगर बनाउने अवभयान अन्तगषत फोहोरमैला व्यिस्थापनलाई वनरन्तरता वददै ाँ आगामी
आ.ि.का लावग रु ७ लाख रकम विवनयोजन गरे को व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउाँदिु ।
१४. विवभन्न समयमा आईपने विपद सम्बन्धी घटनाको पीवडतलाई राहत तथा सहयोग गनष तथा विपद् व्यिस्थापन
कोर्मा रकम जम्मा गनष रु. १० लाख विवनयोजन गरे को िु ।
१५. समय समयमा हुने कालोबजारी, एकावधकार, कृ वतम अभाि वसजषनाको कायषलाई वनरुत्सावहत गदै नागररकलाई
गणु स्तरीय िस्तु तथा सेिा उपलब्ध गराउने हेतल
ु े बजर अनमु गन कायषिम शीर्षकमा रु. ३ लाख रकम विवनयोजन
गरे को िु ।
१६. उपभोिा सवमवतलाई जागरुक र सचेत गराउाँ दै योजना तथा कायषिम सञ्चालनमा थप व्यिवस्थत र प्रभािकारी
बनाउन लावग रु. ३ लाख र सािषजवनक सनु िु ाई तथा समावजक परीक्षणका लावग रु. ३ लाख बजेट विवनयोजन गरे को
िु ।
१७. खेलकुदको विकास तथा विस्तार कायषलाई उच्च प्राथवमकता वददै ाँ आगामी िर्ष मेयर कप तथा अन्य खेलकुद
गवतविवध सञ्चालन गनषका लावग रु. ५० लाख बजेट विवनयोजन गरे को िु ।
१८. स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादनलाई पररमाणमख
ु ी तथा व्यिवस्थत गनषका लावग न्यावयक सवमवत तथा इजलास
व्यिस्थापनका लावग रु. ५ लाख रकम विवनयोजन गरे को व्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष वनिेदन गदषिु ।
१९. नगरपावलकाको दैवनक कायष सम्पादन तथा सेिा प्रिाहलाई मागषवनदेश गनष आिश्यक काननू ी सरं चना वनमाषणका
लावग रु. २ लाख बजेट विवनयोजन गरे को िु ।
२०. नगर यातायत गरुु योजना, सम्भाव्यता अध्ययन, वड.वप.आर. वनमाषण, आ.ई.ई. तथा काननु ी लगायतका आिश्यक
परामशष सेिाका लावग रु. ४० लाख रकम विवनयोजन गरे को िु ।
२१. यस नगरपावलकाका नागररकलाई स्िच्ि खानेपानी उपलब्ध गराउने अवभयान अन्तगषत खानेपानी पाईप खररदका
लावग रु. ४० लाख बजेट विवनयोजन गरे को व्यहोरा सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउदिु ।
२२. कृ वर् कमषलाई आधवु नकीकरण तथा व्यिसायीकरण गदै आम नागररकलाई कृ वर् कायषमा उत्प्रेररत गराउनका लावग
व्यिसावयक कवफ खेतीमा आबद्ध तथा प्रोत्सावहत गनष कफी विकास कायषिम अन्तगषत रु. २० लाख बजेट
विवनयोजन गरे को िु र प्रदेश सशतष अनदु ान अन्तगषत कफीका लावग हाईटेक नसषरी तथा प्रशोधन के न्ि स्थापना गनष रु
१ करोड रकम प्राप्त भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्िु ।
२३. प्रदेश सशतष अनदु ान अन्तगषत साना वसाँचाई कायषिमका लावग चालु आ.ि.मा सञ्चावलत योजना तथा आगामी
आ.ि.मा िमागत रुपमा सञ्चालन हुने योजना समेत गरी एकमिु रु. ८७ लाख ६२ हजार रकम प्राप्त भएको व्यहोरा
जानकारी गराउाँदिु ।
२४. सडक बोडषबाट प्राप्त हुने अनमु ावनत रु. ५० लाख बजेट र उि योजनालाई साझेदारी रुपमा सञ्चालन गनष यस
नगरपावलकाबाट आिश्यक रकम विवनयोजन गररएको ि ।
२५. चालु आ.ि.मा सम्पन्न भएको नगरस्तरीय आयोजना नगरपावलकाको प्रशासकीय भिन र राम्चे भ्यू टािरलाई
व्यिवस्थत गरी सञ्चालनमा ल्याउनका वनवमत्त रु २० लाख रकम विवनयोजन गरे को िु ।
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२६. हालसम्म नगरपावलकाबाट सम्पादन भएका सम्पणू ष कायषहरुको िस्तगु त तथा पररमाणात्मक खाका तयार गने हेतुले
नगर पाश्वषवचत्र वनमाषण र आिवधक योजना वनमाषणका लावग एकमिु रु. २० लाख रकम विवनयोजन गरे को व्यहोरा
यस सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्िु ।
२७. उज्यालो पाख्रीबास बनाउने अवभयानलाई वनरन्तरता वददै ाँ पाख्रीबास बजार र िरपरका क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार
गनषका लावग रु ३ लाख रकम विवनयोजन गरे को िु ।
२८. र अन्त्यमा पाख्रीबास नगरपावलकाका विवभन्न िडामा सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कायषिमका लावग
कामदारको सरु क्षा तथा सहजताका लावग आिश्यक सामग्री खररद गनष रु ५ लाख िजेट विवनयोजन गरे को व्यहोरा
सबै सदस्य समक्ष वनिेदन गदषिु ।

आदरणीय नगरप्रमुख िथा नगरसभा सदस्यज्यूहरु,
अन्त्यमा, योजना तथा कायषिम तजषमु ाका साथै त्यसको सफल कायाषन्ियन गनषु पदषि । योजनाको कायाषन्ियन गदाष
त्यसको गणु स्तर कायम गने तथा समयमा नै सम्पन्न गनषु चनु वतको विर्य रहेको ि । यस तफष आगामी वदनहरुमा
नगरसभा सदस्यज्यहु रुबाट सहयोगको अपेक्षा गररएको ि । विकासका कायषिम के कवत सम्पन्न भयो भन्दा पवन
त्यसबाट नागररकको वजिनमा हामीले के कवत पररितषन ल्याय त्यो नै महत्िपणू ष विर्य हो । यस तफष पवन सबै
सदस्यज्यहू रुले मनन गनषु हुनि
े र भािी वदनमा सम्बृद्ध र स-ु संस्कृ त नगर बनाउन सबै राजनैवतक दल, नागररक समाज,
वनवज क्षेत्र, पेशागत संस्थाका महानभु ािहरु, वशक्षक, पत्रकार लगायत सबै नगरबासीमा हावदषक अवपल गदषिु ।
त्यस्तै, ५ बर्ष पवि स्थानीय तहले आफ्नो विकास वनमाषणका योजना आफै बनाई, आफ्नो स्थानको विकास आफै ले गने
शरुु िात भएको ि । यस विवशि अिसरमा नगरसभाका सदस्यज्यहू रु तपाईहरु माफष त म र पाख्रीबास नगरपावलका
पररिारको तफष बाट हावदषक धन्यिाद व्यि गनष चाहन्िु ।

जय पाख्रीबास
धन्यिाद !
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२. आतथिक ऐन, २०७८
पाख्रीबास नगरपातिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्िाििाई कायािन्ियन गनि बनेको ऐन
प्रस्िािनािः पाख्रीबास नगरपावलकाको आवथषक िर्ष २०७८/०७९ को अथष सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाषन्ियन गनषको वनवमत्त
स्थानीय कर तथा शल्ु क सङ्कलन गने, िुट वदने तथा आय सङ्कलनको प्रशासवनक व्यिस्था गनष िाञ्िनीय भएकोले
नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोवजम पाख्रीबास नगर सभाले यो ऐन बनाएको ि ।

१. सतं क्षप्त नाम र प्रारम्भिः
(१) यस ऐनको नाम,''पाख्रीबास नगरपावलकाको आवथषक ऐन, २०७८'' रहेको ि ।
(२) यो ऐन आठ ाँ नगरसभाबाट पररत भएपवि लागु हुनेि .

२. कर दस्िुरिः
(१) नगरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसु वू च बमोवजम कर दस्तुर लगाइने र असल
ू उपर गररनेि।
(२) शवनिार हवटया हाट कर र नगरपावलका क्षेत्रवभत्रको शवनिारे हवटयामा अनसु वू चमा बमोवजम हाटकर लगाइने र असल
ू उपर
गररनेि।
(३) घर तथा संरचनाहरुको नक्सा पास दस्तुरिः नगरपावलका क्षेत्रवभत्र रहेका घर तथा संरचनाहरुको अनसु वू च बमोवजम घर तथा
संरचनाहरुको नक्सा पास दस्तरु लगाइने र असल
ू उपर गररनेि ।

३. एतककृि सम्पतत्त कर िा मािपोि िथा भूमी करिः
नगरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसु चू ी १ बमोवजम एवककृ त सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त तथा मालपोत कर लगाईने र असल
ू उपर गररनेि ।

४. घर बहाि करिः
नगरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसु चू ी २ बमोवजम बहाल कर लगाईने र असल
ू उपर गररनेि ।

५. व्यिसाय करिः
नगरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसु चू ी ३ बमोवजम एवककृ त सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त तथा मालपोत कर लगाईने र असल
ू उपर गररनेि ।

६. तिज्ञापन करिः
नगरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसु चू ी ४ बमोवजम विज्ञापन कर लगाईने र असल
ू उपर गररनेि ।

७. मनोरन्जन कर:
अन्य दस्तरु एिं शल्ु किः नगरपावलकाबाट उपलब्ध गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट अनसु वू च ५ बमोवजमको दस्तुर एिं शल्ु क
लगाइने र असल
ू उपर गररनेि ।

८. हाटबजार शुल्क (दैतनक गतु िबजार, साप्तातहक हाटबजार):
नगरपावलका क्षेत्र वभत्रकोहाटबजारमा अनसु चू ी ६ बमोवजम हाट बजारशल्ु क (दैवनक गवु िबजार, साप्तावहक हाटबजार)
लगाईनेि ।

९. पातकि ङ शुल्क:
नगरपावलका क्षेत्र वभत्र पावकष ङ सवु बधा उपलव्ध गराए िापत अनसु चू ी ७ बमोवजम पावकष ङ शल्ु क लगाईनेि ।
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१०. अन्य दस्िुर एिं शुल्क:
नगरपावलकाबाट उपलब्ध गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट अनसु चू ी ८ बमोवजमको दस्तुर एिं शल्ु क लगाईने र असल
ु उपर
गररनेि ।

११. दण्ड जररिाना:
नगरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसु वू च बमोवजम दण्ड जररिाना लगाइने र असल
ु उपर गररनेि ।

१२. कर छुटिः
यस ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्ि भएका व्यवि िा सस्ं थाहरुलाई तोवकए बाहेक करिुट वदईने िै न ।

१३. कर िथा शुल्क सङ्किनसम्बन्धी कायितितधिः
यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनसु ार कर तथा शल्ु क सङ्कलन सम्बन्धी कायषविवध नगरपावलकाले तोके अनसु ार हुने ि ।

अनुसच
ू ी१
एतककृि सम्पिी कर िा मािपोि िथा भूतमकर
तस.न.ं
१.
२.
३.

४.
५.
६.
७.

८.
९.

प्रस्िातिि
रकम
न्यनु तम ५ रोपनी जग्गाको हकमा
रू ५०।मध्यपहाडी लोकमागषले िोएका जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी
रू १००।मध्यपहाडी लोकमागषसाँग जोडीएको जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी रू ७०।तििरण

मध्यपहाडी लोकमागष िडा नं. ५ को िडा कायाषलय देवख
माङमाया खोला सम्म प्रवत रोपनी
िडा नं. ४ को प्रमख
ु बजार सान्ने जाने सडक देवख नगरपावलका
एिं मग्रु े आहाल र जाल्पा देिी मा.वि. सम्म प्रवत रोपनी
लोकमागषले िोएको तर भीरपाखा मात्र भएको जग्गाको हकमा
प्रवत रोपनी
नगरस्तरीय सडक पाख्रीबास देवख सान्ने, पाख्रीबास देवख
फलाटे, पाख्रीबास देवख मगु ा, वहले देवख धमषशाला हुदै मागाष
सम्म र धमषशाला देवख १० नं. िडा सम्मको कायाषलय सम्मका
सडक साँग जोडीएका जग्गाको प्रवत रोपनी
नगरस्तरीय सडकसाँग जोडीएका शाखा सडक जग्गाहरूको
मालपोत प्रवत रोपनी
सडकसाँग नजोडीएका जमीनको हकमा प्रवत रोपनी
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कै .
नगरपावलका क्षेत्र भररनै
िडा नं. ३ र ४ को क्षेत्रवभत्र
िडा न.ं ५ को क्षेत्र वभत्र साथै
िडा नं. ४ को वसमा देवख िडा
नं. ५ को िडा कायाषलय
सम्मको क्षेत्रमा

रू ५०।रू १५०।-

न्यनु तम रू १५० प्रवत रोपनी

रू २०।रू ६०।-

रू ४०।रू ३०।20
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कुनै पवन सडकले निोएको भीरपाखा तथा िनको प्रवत रोपनी

रू १५ ।-

नोट:- सडकले िोएको जग्गाको हकमा समग्र जग्गाको एक च थाई लाई मावथ प्रस्तािका आधारमा वलने र बााँकी जग्गाको
हकमा प्रस्तावितको आधा हुनेि ।

अनुसच
ू ी२
घर बहाि कर
तस.नं.

१.

तिषय

घर
बहाल
कर

तििरण

चािु करको दर

िडा न.ं ४ को प्रमख
ु बजार सान्ने
जाने सडक देवख नगरपावलका
एिम् मग्रु े आहाल र जाल्पा देिी
मा.वि.
सम्मलोकमागष
जोवडएकासाँगघरहरूको
मध्यपहाडी
जोडीएर
हकमा
बनाईएको घरहरुको हकमा,
पाख्रीबास हुदाँ ै वसहदं िे ी च कदेवख
नगरस्तरीय
धमषशाला सम्मसडकसाँग जोवडएर
बनाईएको घरहरुको हकमा
मावथ उल्लेख भए भन्दा बाहेकको
अन्य सबै घरहरुको हकमा

कै .

पक्की घरको न्यनु तम प्रवतिगष फूट रू १०।का दरले र कच्ची घरको न्यनु तम प्रवतिगष
फुट रू ८/- को दरले कोठा भाडा एवकन गरी
सो
को घरको
१० प्रवतशत
पक्की
न्यनु तम प्रवतिगष फूट रु ८।- का

बावर्षक सम्झ ता
भएको हकमा
सम्झ तामा
उल्लेवखत दर र
दरले र कच्ची घरको न्यनु तम प्रवतिगष फुट रु
प्रस्तावित दरमा
६/- को दरले कोठउ भाडा एवकन गरी सो
जनु दर बवढ हुन्ि
को
१०
प्रवतशत
प्रवतिगष फूट रु ६।- का दरले कोठा भाडा
सोही दर
एवकन गरी सो को १० प्रवतशत
कायाषन्ियनमा
प्रवतिगष फूट रु ३।- का दरले कोठा भाडा
ल्याइनेि ।
एवकन गरी सो को १० प्रवतशत

१

दैतनक उपभोग्य बस्िु कारोिार गने व्यिसाय

१.१

खाद्यन्न तथा अन्य बस्तुका
वकराना/ग्रोसरी

१०००।-
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ठुिा व्यिसाय रु २० िाख
१ देतख ५० िाख सम्म
चुिा पज
ुौँ ी भएको
व्यिसाय ।

४००।-

मझ िा रु. १० िाख १
देतख रु.२०िाखसम्म
चुिा पज
ुौँ ी भएको
व्यिसाय।

नयााँ व्यिसाय इजाजत दस्तरु

४००।-

४००।-

४००।-

१२००।-

१५००।-

२०००।-

साना व्यिसाय रु. ५ िाख
१ देतख रु १० िाख सम्म
चुिा पज
ुौँ ी भएको ।

ब्यिसायको नाम

स्िरोजगारमि
ु क रु.५
िाख सम्म चि
ु ा पज
ुौँ ी

व्यिसाय कोड नं.

अनस
ु च
ू ी३
व्यिसाय कर
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गोवलया (कुकाठ, काठ प्रवत क्यवु िक फुट
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रुिाक्ष वनकासी प्रवत के .जी.
अलैची वनकासी प्रवत के .जी.
वचयाको पात वनकासी प्रवत के .जी.
तयारी वचया वनकासी प्रवत के .जी.

४/२/५/५/१/५/-

नोटिः
१. मावथ उल्लेवखत वकवसम, उपरोि शीर्षकमा नपरे को व्यिसाय र उद्योग दताष हुन आएमा, व्यिसाय र उद्योगको
वकवसम हेरी मावथको कर दरमा नघट्ने गरी िावर्षक कर वलई व्यिसाय प्रमाणपत्र वदईने ि ।
२. नगरपावलकामा दताष भई सञ्चालनमा आएका फमष, पसल, उद्योग आवद लाई बन्द गनषु पदाष आिश्यकता अनसु ार
वनरीक्षण गरी विगत िर्षको लाग्ने दस्तूर र जररिाना समेत असल
ू गरी व्यिसाय बन्दको वसफाररस वदइनेि । र सोको
वििरण िूट्टै फायल खडा गरी अध्यािवधक गरर रावखने ि ।
३. व्यिसावयक फमष नामसारी, नामपररितषन, ठाउसारी गदाष रु. १०००।- राजश्व वलई नामसारी गररनेि ।
४. नगरपावलकालाई आिश्यक परे मा (व्यिसायको वकसीम वनधाषरण गने सन्दभषमा) वनजको ब्यिसायको कारोिारको
आन्तररक राजश्व कायाषलय िा अन्तिःशल्ू क कायाषलय िाट कारोिार प्रमाणीत वििरण माग गनष सवकने ि साथै
नगरपावलकाले तोके को राजश्व शाखाको कमषचारी बाट वनरीक्षण गरी वनरीक्षण प्रवतिेदनका आधारमा कर तय गररनेि
।
५. नगरपावलकालाई बझु ाउनु पने कर, शल्ु क र भाडा आवद जस्ता राजस्ि बझु ाउन बााँकी रहेमा न.पा.बाट प्रदान गररने
वसफाररस लगायतका सेिा प्रिाहबाट बवञ्चत गनष सवकनेि ।
६. अन्य बााँकी करहरुका हकमा ऐन तथा वनयमािलीमा तोवकएको परीवधवभत्र रही न.पा.ले तोके बमोवजम हुनि
े , जनु
सामान्यतया कारोिारको स्तर हेरी िावर्षक रु. १०० देवख ५०००।- सम्म हुनेि ।
७. संित २०७८ साल आवश्वन मसान्त सम्ममा व्यिसाय कर भि
ु ानी गरे मा १०% िुटको व्यबस्था गररएको ि ।

प्राईभेट िथा साझेदारी फमि उद्योगको रुपमा रतजररे सन, निीकरण, नामसारी, ठाौँउसारी, नाम पररिििन,
पौँज
ू ीबृतद्ध, प्रमाण पत्र प्रतितितप िथा अन्य दस्िरु हरुको तििरण :प्रमाण पत्र प्रवतवलपी
दस्तरु रु.

नामसारी दस्तरु रु.

१।-

१०,००,०००।-

१००।- १,०००।-

१००।-

१,०००।-

१००।- ५,००।-

३००।-

२

१०,००,००१।-

५०,००,०००।-

१००।- ५,०००।-

५००।-

५,०००।-

१००।- २,५००।-

३००।-

वस.नं.

देवख

सम्म
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ठााँउ सारी दस्तरु रु.

निीकरण दस्तुर रु.

१

कुल पाँजू ी लगानी (रु.मा)

वनिेदन दस्तुर रु

रवजष्रेसन दस्तुर रु.

नाम पररितषन दस्तुर
रु.

प्राईभेट फमि िफि
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नोट:१. प्राईभेट फमषको अिधी प्रत्येक आ.ि.को आर्ाढ मसान्त सम्म कायम रहनेि । उि समय व्यवतत भएपवि निीकरण गनष
आएमा प्रवत आ.ि. को तोवकएको निीकरण दस्तुरमा थप ५० प्रवतशत जररिाना समेत लाग्नेि ।
२. प्राईभेट फमषको पाँजू ीिृवद्ध गनषु परे मा हाल कायम हुने पाँजू ीमा लाग्ने रवजष्रेसन दस्तुरमा पवहले बझु ाएको रवजष्रेसन दस्तुर
बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम बझु ाउनु पनेि ।
३. कृ वर् तथा पशपु ालनसाँग सम्बवन्धत फमषहरुलाई तोवकएको कर वलन आवथषक ऐनमा भए बमोवजम हुनि
े ।

साझेदारी फमि िफि :वस.नं.

कुल पाँजू ी लगानी (रु.मा)

१
२
३
४
५
६

देतख
१।१,००,००१।३,००,००१।५,००,००१।१०,००,००१।५०,००,००१।-

वनिेदन
दस्तुर रु.

रवजष्रेसन
दस्तुर रु.

१००।१००।१००।१००।१००।१००।-

६००।२,०००।४,०००।७,०००।१०,०००।१५,०००।-

निीकरण
दस्तुर रु.

नामसारी
दस्तुर रु.

ठााँउसा
री दस्तरु
रु.

नाम
पररितषन
दस्तुर रु.

प्रमाण पत्र
प्रवतवलपी
दस्तुर रु.

६००।२,०००।४,०००।७,०००।१०,०००।१५,०००।-

१००।१००।१००।१००।१००।१००।-

३००।१,०००।२,०००।३,५००।५,०००।७,५००।-

३००।३००।३००।३००।३००।३००।-

सम्म
१,००,०००।३,००,०००।५,००,०००।१०,००,०००।५०,००,०००।मावथ जवत सक
ुै

१००।१२५।१५०।२००।२५०।३००।-

नोट :
१. साझेदारी फमषको अिधी प्रत्येक आ.ि.को आर्ाढ मसान्त सम्म कायम रहनेि । उि समय व्यवतत भएपवि निीकरण गनष
आएमा तोवकएको निीकरण दस्तरु मा प्रवत आ.ब.प्रवत साझेदार रु.५०।-का दरले जररिाना समेत लाग्नि
े ।
२. साझेदारी फमषको पाँजू ीिृवद्ध गनषु परे मा हाल कायम हुने पाँजू ीमा लाग्ने रवजष्रेसन दस्तरु मा पवहले बझु ाएको रवजष्रेसन दस्तरु
बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम बझु ाउनु पनेि ।
 कम्पनीको रुपमा रवजष्रेसन भई व्यिसायको रुपमा दताष हुन आएका फमषको हकमा वनिेदन दस्तुर िापत
रु.१००।-मात्र बझु ाउनु पनेि ।
 प्राईभेट फमषको रुपमा दताष भएको फमषलाई साझेदारी फमषको रुपमा तथा साझेदारी फमषको रुपमा दताष भएको
फमषलाई प्राईभेट फमषको रुपमा दताष पररितषन गनषु परे मा नयााँ फमष दताष सरहको दस्तुर लाग्नेि ।
३. कृ वर् तथा पशपु ालनसाँग सम्बवन्धत फमषहरुलाई हरे क बर्ष नविकरण गररएको भए तोवकएको कर रकममा ५०% िुट वदइनेि
।
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अनुसच
ू ी४
तिज्ञापन कर
तििरण

तस.नं.
१
२
३
४
५

२०७८/०७९

LED Display Board प्रवत िगष वफट
होवडङ्ग बोडष प्रवत िगष वफट
फ्लेक्स वप्रन्ट प्रवत िगष वफट
DPS होवडङ्ग बोडष
वभत्ते लेखन प्रवत िगष वफट

चािु दरको कर
रु. ७५/रु. ५०/रु. ५०/रु. ५०/रु. १५/-

अन्य तिषयहरु
१
२
३
४
५

व्यानर प्रवत २ हप्ता रु १००।- मात्र, सडक िस गरे र व्यानर राख्न पाइने िै न ।
व्यानर व्यापारीक प्रवत गोटा रु २० मात्र (दईू हप्ताकालावग)
गेट राख्न न.पा.को स्िीकृ वत वलएर मात्र प्रवत हप्ता रु ६००।न.पा.ले स्िीकृ वत वदई र सम्झ ता गरे कामा वलन पाइने िै न ।
सेिा प्रदायकले न.पा.को स्िीकृ त वलई नपाले तोके को क्षेत्रमा मात्र शल्ु क वलन पाईने ि, अन्य क्षेत्रमा वलन न.पा.को
स्िीकृ वत वलई उठाउन पाईने ि ।
६ प्रचार प्रसार गावडबाट माईवकंग प्रवतवदन रु २००।- मात्र राजनैवतक दल र सािषजावनक सचू नामा वलन पाइने िै न ।
७ वियर, मवदरा, चरु ोट तथा सवू तषजन्य पदाषथको विज्ञापनलाई वनवज तथा सािषजावनक स्थलमा राख्न स्िीकृ ती वदइने िै न ।
८ राजनैवतक, धावमषक र सामावजक व्यानर ३ हप्तासम्म वनिःशल्ू क राख्न वदने ।
९ जनसमदू ाय भेला हूने स्थान जस्तै नगरपावलका तथा सो वभत्र रहेका सािषजवनक वनकाय अगावड न.पा.ले तोके
बमोवजमका आकार प्रकारका मात्र होवडिंग िोडष राख्नु पाइनेि ।
१० नीवज सम्पवत भिन, टहरा, जग्गामा समेत विज्ञापन गरे बापत नगरपावलकाले कर वलन पाउनेि ।
११ पोल ब्यानरहरु १ हप्ता सम्म प्रवतगोटा रु १०० मात्र र १ हप्तापवि विज्ञापन हटाउनु पनेि ।

अनुसच
ू ी५
मनोरञ्जन कर
१.नगरपावलका क्षेत्र वभत्र सञ्चावलत वसनेमा हलहरुबाट कुल वसट सङ्ख्याको ३५ प्रवतशत वसटलाई परु ा वसट सङ्ख्या मावन
प्रत्येक वटकटमा लाग्ने प्रबेश शल्ु कको २ प्रवतशत हुने रकम मनोरञ्जन कर बापत असल
ु गनष सवकने ि । मावथ उल्लेख
भए बमोवजम प्रवत वटकटमा मनोरञ्जन कर वलईने व्यिस्था नभए सम्मका लावग बावर्षक रु १०,०००।- मनोरन्जन करको
रुपमा कर रकम वलइनेि । ।
२.सांकृवतक प्रदशषन हल,नाच घर,दोहोरी सगं ीत तथा अन्य मनोरञ्जन सामावग्र प्रदशषवनमा प्रिेश शल्ु कमा दईु प्रवतशत
मनोरञ्जन कर लाग्नेि ।
३.जाद,ु सकशष, चटक देखाउाँदा मनोरञ्जन कर िापत रु. २००।- र मेला आयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर िापत
अनमु वतका लावग गररने वसफाररस दस्तरु का अवतररि प्रत्येक वदन रु १०००।- वलईने ि ।
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४.यस नगरपावलका क्षेत्र वभत्र सचं ावलत वपकवनक स्थलहरुमा वपकवनक सञ्चालन गदााँ सम्बवन्धत व्यिसायीले कुल
आम्दानीको १० प्रवतशत रकम मनोरञ्जन कर वतनु पनेि ।

अनुसच
ू ी६
हाटबजार शुल्क (दैतनक गुतिबजार, साप्तातहक हाटबजार)
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी नगर क्षेत्र वभत्र लाग्ने दैवनकगवु ि/हाटबजार/साप्तावहक
हाटबजारमा (अस्थायी हाट बजार र घवु म्त पसल) प्रवत वदन देहायका दरले कर लाग्नेि ।
तस.नं.

तिषय

१

मािा, मासु वबिी
सम्बन्धी

२

कपडा तथा जत्तु ा
चप्पलसाँग सम्बन्धी
व्यिसायमा

३

तरकारी तथा
फलफूलसाँग सम्बवन्धत
व्यिसायमा

४

खाद्यान्नसाँग सम्बवन्धत

तििरण
खवस बोका कावट वबिी गने पसलमा प्रवत गोटा
सगु रु बङ्गरु काटी वबवि गने पसलमा प्रवत गोटा
रााँगा कावट काटी वबवि गने पसलमा प्रवत गोटा
सगु रु बङ्गरु पाठापाठीवबिी प्रवत गोटा
वजउदो लोकल कुखरु ा वबिीको प्रवत गोटा
मािा वबिी गने पसल
रे वडमेट सामान र थान कपडा वबिी गने पसलमा
जत्तु ा चप्पल वबिी गने पसल
जत्तु ा चप्पल वसलाई गने
फलफूल, नास्ता ठे लामा रावख वबिी गने
साग सब्जी डोकामा िा डालामा ल्याई बेच्ने
ठुलो सब्जी पसल
वसजन अनसु ारको साग सव्जी आलु पसल
सागसव्जी
चामल, दाल, ५ पाथी सम्म
चामल, दाल, ५ पाथी मावथ
मकै
चामल,
दाल,सम्म
५ पाथी मावथ
,५५पाथी
पाथी
सम्म
मकै ,५५पाथी
पाथीमावथ
सम्म
मावथ
कोदो
पाथी
सम्म
मकै
, ५५५पाथी
कोदो,
पाथीमावथ
सम्म
कोदो
५
पाथी
मावथ
कोदो, ५ पाथी सम्म
मावथ
भटमास
५
पाथी
सम्म
कोदो,
भटमास५५पाथी
पाथीमावथ
सम्म
भटमास ५ पाथी मावथ
भटमास ५ पाथी मावथ
सम्म
चटपटे
पानीप
र
ी
बे
च्ने
ु
भटमास
५ पाथी
गाँहु ५ पाथी
सम्ममावथ
वकराना
पसल/कस्मे
गाँहु ५ पाथी
सम्म
मावथ वटक
वचया
पसल
गाँहु ५ नास्ता
पाथी मावथ
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७५।४०।–
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उखु प्रवत वबटा
३०।माटाका भााँडा बेच्ने पसल
१००।राडी पाखी प्रवतभारी
१००।परम्परागत वसपसाँग
५
कूचो,डोकोनांङलो बेच्ने
३०।सम्बवन्धत व्यिसाय
कृ वर् औजार
५०।जवडबटु ी वबिी गने,कपाल काट्नल
े ाई
५०।नोट: ५ मठु ा भन्दा कम सागसब्जी, १० के जी भन्दा कम खाद्यान्न, ३ के जी भन्दा कम टमाटर, १० िटा अण्डा लगायतको
हकमा रु ५।- मात्र लाग्नि
े । र मावथ उल्लेख नभएको विर्यको हकमा नगर कायषपावलकाको बैठकको वनणषय बमोवजम हुनेि ।

अनस
ु च
ु ी७
पातकि ङ शुल्क
पाख्रीबास बसपाकि मा पातकि ङ शुल्क:
तस.नं.
तििरण

चािु दर

१
बस, रक, लरी अन्य हेभी गाडी
२
माईिो,कार अन्य साना गाडी
३
विदेशी बस,रक,लरी अन्य हेभी गाडी
४
विदेशी माईिो,कार अन्य साना गाडी
५
ठे ला,ररक्सा,ररक्सा भ्यान पटके
सिारी पावकष ङ स्थान नगरपावलकाले तोके बमोवजम हुनि
े ।

तस.नं.

तिषय

२०।१५।२०।४०।५।-

अनुसच
ु ी८
अन्य दस्िुर िथा सेिा शुल्क
प्रस्िातिि
तििरण
करको दर
सिै वकवसमको वनिेदन दस्तुर
मोही नामसारी तथा मोही बााँडफााँड
वसफाररस एक रोपनी सम्मको
जग्गा नामसारी वसफाररस
मोही लगत कट्टा वसफाररस
अपतु ाली वसफाररस दस्तुर
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कै .

१०।३००।२५०।२५०।१,५००।-

कै .

एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी
थप रु. १००।एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी
थप रु. ५०।एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी
थप रु. ५०।एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी
थप रु. २००।34
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चार वकल्ला वसफाररस १ रोपनी सम्मको
घर र जग्गा पक्की घर प्रमावणत
सम्बन्धी
कच्ची घर प्रमावणत
वसफाररस
बसोिास प्रमावणत
व्यिसावयक घर कोठा खोल्ने
आिावसय घर कोठा खोल्ने, घरनामसारी
हकभोग तथा जोतभोग तथा िुट दताष
वसफाररस
ठुला उद्योग सम्बन्धी घरमा आगलावग
वसफाररस बीमा प्रयोजन
साना घरे लु उद्योगमा आगलावग वसफाररस
बीमा प्रयोजन
वसफाररस

२

३

साना तथा मझ ला उद्योगमा आगलावग
वसफाररस
नक्सा पास वकताि दस्तरु
सङ्घसंस्था तथा उपभोिा सवमवतको बैक
खाता खोल्दा
नाम, उमेर थर लगायत ससं ोधन
पक्की घर कायम वसफाररस िा घर
वनमाणषवधन रहेको वसफाररस
वटनको िाना भएको कच्ची घर कायम
वसफाररस
कच्ची घर टाटीबेरा वसफाररस
नागररकतासाँग वतनपस्ु ते खल्ु ने वसफाररस
सम्बवन्धत
नागरीकता प्रमाणपत्र वसफाररस (नयााँ)
वसफाररस
नागररकता प्रवतवलपी वसफाररस
नागरीकता सवजषवमन
अन्य वजल्लाको नागरीकता वसफाररस
अगं ीकृ त नागरीकता
पञ्जीकरणसाँग बैिाहीक अगं ीकृ त नागरवकता वसफाररस
सम्बवन्धत
सम्बन्ध विच्िे द प्रमावणत/प्रवतवलपी
प्रमाणीत
वििाह दताष प्रमावणत/प्रवतवलपी

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

२०७८/०७९
३००।-

एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी
थप रु. ५०।-

५००।२५०/२५०/५००।२५०/५००।२५००।१५००।४,०००।१०००।५००/२५०।-

एक रोपनी भन्दा बवढका लागी
प्रवत रोपनी रु ५००।िीमा प्रयोजनका लावग, अन्यका
लावग वनशल्ु क
िीमा प्रयोजनका लावग, अन्यका
लावग वनशल्ु क
िीमा प्रयोजनका लावग, अन्यका
लावग वनशल्ु क
िीमा प्रयोजनका लावग, अन्यका
लावग वनशल्ु क
घर अवभलेख र नयााँ वनमाषण

५००/१०००/५००/२५०।२००।२००।५००।५००।१,०००।८००।३००।५००/५००/-

जनु सक
ु ै प्रकारको िाना भएपवन
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वसफाररस

४

व्यविसाँग
सम्बवन्धत
वसफाररस

जन्मवमवत प्रमावणत/प्रवतवलपी
बसाई ाँसराई प्रमावणत/प्रवतवलवप
मृत्यु दताष प्रमावणत/प्रवतवलपी
व्यविगत घटना तथा नागररक अवभलेख
दताष वकताब हेरेको
चारीवत्रक एिं सचू ीकृ त िगष वसफाररस
स्थायी बसोिास भएका लागी
चारीवत्रक एिं सचू ीकृ त िगष वसफाररस नपा
मा स्थायी बसोिास नभएको हकमा
नेपाली पेन्सन पट्टा बाहकका लावग गरे को
जनु सक
ु ै वसफाररस
भारतीय पेन्सन पट्टा बाहकका लावग
जनु सक
ु ै वसफाररस
अन्य देशका पेन्सन पट्टा बाहकको हकमा
कृ वर्साँग सम्बवधत वसफाररसको
नेपाली नागररकता त्याग गरी अन्यत्र
बसोबास गने व्यविको हकमा जनु सक
ुै
वसफाररस

२०७८/०७९
५००/५००/५००/२००/३५०।५००।५००।-

प्रमावणत प्रवतवलवप नवलई वकताब
मात्र हेरेमा
उल्लेवखत वसफाररसमा सजषवमन
गनष परे मा सो को दस्तुर पनु लाग्ने
ि।
कृ र्कलाई प्रत्यक्ष फाईदा पग्ु ने र
कृ र्क स्ियमले उपयोग गने
वसफाररस वनशल्ु क हुने ।

१,०००।-

१,५००।२५०।नेपालीलाई
लाग्ने
दस्तुरको
तेब्बर
लाग्ने ।
बैदश
े ीक रोजगारीमा मृत्यु हुनेको वसफाररस वनशल्ु क
व्यिसाय बन्द वसफाररस
५००।पसल कोठामा आगजनी भएको
वनशल्ु क
नाता प्रमाणीत नेपालीमा
३००।संघ संस्था दताष वसफाररस
५००/नाता प्रमाणीत अग्रेजीमा
७००।प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ तबाट कागजात ७००/प्रमावणत अग्रं ेजी
प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ तबाट कागजात ५००/प्रमावणत नेपाली
सबै प्रकारका अंग्रेजी वसफाररस
७००।लेखापरीक्षण वसफाररस
५००/नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने वसफाररस
२५०/१ भन्दा बढी रुख भए प्रवत रुख
५०।व्यविगत प्रयोजनका लावग
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२०७८/०७९
वनशल्ू क ।
दाउराको प्रयोजन भए प्रवत
ट्याक्टर रु १००।विपदको लावग वनिःशल्ु क

सहुवलयत काठको वसफाररस

२५०/-

विद्यतु , टेवलफोन जडान वसफाररस
वसनेमा हल खोल्ने वसफाररस
टेलीफोन मोिाइल टािर राख्ने वसफाररस
मोबाइल टेवलफोन प्रवत टािर
अन्य मावथ उल्लेख नभएका जनू सक
ुै
वसफाररस

२५०।१०,०००।१०,०००। प्रवत टािर
१५०००/५००/-

नोटिः साविक गा.वि.स. बाट नक्सा प्रमाणीत वलएकाहरूका हकमा नक्सा पास प्रवियामा आउादा अन्य नक्सा प्रमाणीत
नगरे काहरू सरहका शल्ु क वलइनेि । उल्लेखीत नक्सा पनु प्रमाणीत गनषु पने भएमा रू ५००।- लाग्नि
े ।

तन:शुल्क रुपमा गररने तसफाररसहरु:
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६

तबबरण
ठुला,मझ ला तथा साना उद्योगमा आगलागी सम्बवन्धत वसफाररस
सिषसाधारणको घर टहरामा आगलागी वसफाररस
अपांगता पररचय-पत्र सम्बवन्ध वसफाररस
जेष्ठ नागररक पररचय-पत्र सम्बवन्ध वसफाररस
विपद(हािाहुरी,आगलागी,बाढी,पहोरो,भक
ू म्प आवद)वसफाररस
िडा कायाषलयहरुबाट गररने कृ वर् क्षेत्रका मल,बीऊ,विर्ाधी सम्िन्धी वसफाररस

शुल्क
वन:शल्ु क
वन:शल्ु क
वन:शल्ु क
वन:शल्ु क
वन:शल्ु क
वन:शल्ु क

(क) तशक्षा सम्बन्धी तसफाररस दस्िुर
पिू ष प्रा.वि. मन्टेश्वरी लगायत
आधारभतु तह, मा.वि
क्याम्पस
प्राविवधक वशक्षण संस्था स्थापनाका वसफाररस टेवक्नकल इवन्स्टच्यटू स्थापनाका लावग प्राविवधक वशक्षा
तथा ब्यिसायी तावलम पररर्दका नाउाँमा गररने वसफाररसमा प्रवत वसफाररस
विद्यालय तथा क्याम्पसको स्तर बृवद्ध गदाष मावथल्लो स्तरको दताष वसफाररस दस्तुर वलने तथा एकै स्तरमा
कक्षा मात्र थप गदाष प्रवत कक्षा
वजल्ला वभत्र सबै तहको लावग सरुिा वसफाररस
वजल्ला बावहर सबै तहको लावग सरुिा वसफाररस
(क) आधारभतु तह
(ख) माध्यवमक तह
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२०७८/०७९

कक्षा ५ को प्रमाण-पत्रको प्रत्रको प्रवतवलवप
कक्षा ८ को प्रमाण-पत्रको प्रत्रको प्रवतवलवप
वनयवु ि वसफाररस आधारभतू (१-५)
वनयवु ि वसफाररस आधारभतू (६-८)
वनयवु ि वसफाररस माध्यवमक तह

१००/२००/५००/८००/१०००/-

ख) अतमनबाट गररने सबै प्रकारका तसफाररसहरु
तस.न.ं तिषय

१

२

माग वनिेदकको
आधारमा जग्गा
िुट्याउने काम
दरू ी प्रमाणीत
लगायतका अन्य
अवमन साँग
जोवडएका
वसफाररसहरु

तििरण
व्यापाररक जग्गा प्रवत रोपनी
आिासीय जग्गा प्रवत रोपनी
अन्य जग्गा १० रोपनी सम्म

करको दर
२०००/१५००/१००/-प्रवत रोपनी

सो भन्दा बढी जवत सक
ु ै भएपवन प्रवत
रोपनी थप रु १५०/बैवकङ प्रयोजनका लागी
सबषसाधारण साँग जोडीएका वसफाररस
जग्गा वििाद भई वकचलो परी आएको
हकमा
मावथ उल्लेखीत बाहेकको हकमा

१०००/२५०।२,०००।-

ग) उद्योग िगायिका तसफाररसहरु
तस.न.ं
तिषय

१

तििरण

चाउचाउ उद्योग
विस्कुट उद्योग
चप्पल उद्योग
सलाई उद्योग
प्लाई उद्योग
सस उद्योग
उद्योग दिाि तसफाररस
कपडा उद्योग
बरफ उद्योग
कन्फे सनरी उद्योग
काष्ठ उद्योग
स वमल सवहतको काष्ठ उद्योग
फवनषचर मात्र (उत्पादन)
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कै .
घर बनाउन वकचलो परी
जग्गा िुट्याउनु परे मा थप
रु २,०००/- र कृ वर्
सम्बवन्ध जग्गा १० रोपनी
भन्दा मावथ भएमा थप प्रवत
रोपनी रु १५०/-

५००।-

चािु करको दर
१,०००।१,५००।१,५००।१,५००।३,०००।१,०००।६००।६००।२,०००।२,०००।२,५००।१,५००।38
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मोटरसाईकल ग्यारे ज
साईकल ग्यारे ज
अन्य हेिी गाडीको ग्यारे ज
पेरोल पम्प
मरट्टतेल वडलर
स्टेशनरी उद्योग
वडस्टीलरी उद्योग
हल्का पेय पदाथष
प्लाविक उद्योग
पाउरोटी के क उद्योग
ग्रील उद्योग
गलैचा उद्योग
गामेन्ट उद्योग
भजु ीया वमल
ईटा उद्योग (आधनु ीक भट्टा जवडत)
ईटा तथा टायल आधनु ीक यन्त्र जडान नगरीएको
पशू आहार
तामा आल्मनू ीयम जस्ता धातु उद्योग
प्रेश बाहेक वप्रवन्टङ
जसु उद्योग
चरु ोट विाँडी
बेतबांस फवनषचर
िसर उद्योग
िाइन उद्योग
वमनरल िाटर उद्योग
मावथ उल्लेख नगररएका उद्योगहरुको हकमा

२०७८/०७९
१,०००।३००।३,०००।१०,०००।५,०००।१,५००।१०,०००।५,०००।३,०००।१,०००।३,०००।५,०००।३,०००।३,०००।१५,०००।१०,०००।५००।५,०००।२,५००।१,०००।५,०००।५००।१०,०००।५,०००।१,०००।६००।- देवख ५,०००।- सम्म

(घ) घरबाटो प्रमाणीि (रातजनामा/तबतक्र प्रयोजनका िातग)

तस.नं.
१

तिषय तििरण
मध्यपहाडी लोकमागषले िोएका जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी (िडा न.ं ४
को वसमादेवख िडा न.ं ५ को िडा कायाषलयसम्म)
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प्रस्िातिि करको
दर

कै .

रू ५००।-
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२
३
४
५
६

७
८
९
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मध्यपहाडी लोकमागषसाँग जोडीएको जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी
मध्यपहावड लोकमागष िडा नं. ५ को िडा कायाषलय देवख माङमाया खोला
सम्म प्रवत रोपनी
िडा नं. ४ को प्रमख
ु बजार सान्ने जाने सडक देवख नगरपावलका एिं मग्रु े
आहाल र जाल्पा देिी मा.वि.सम्म प्रवत रोपनी
लोकमागषले िोएको तर भीरपाखा मात्र भएको जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी
नगरस्तरीय सडक पाख्रीबास देवख सान्ने, पाख्रीबास देवख फलाटे,
पाख्रीबास देवख मगु ा, वहले देवख धमषशाला हुदै मागाष सम्म र धमषशाला
देवख १० न.ं िडा सम्मका सडक साँग जोडीएका जग्गाको प्रवत रोपनी
नगरस्तरीय सडकसाँग जोडीएका शाखा सडक जग्गाहरूको मालतोत प्रवत
रोपनी
सडक साँग नजोडीएका जमीनको हकमा प्रवत रोपनी
कुनै पवन सडकले निोएको भीरपाखा तथा िनको प्रवत रोपनी

रू ३००।रू २५०।रू ६००।रू २५०।रू ३००।-

रू ३००।रू २५०।रू १००।-

गुठी जग्गाको तबक्री प्रयोजनका िातग गरीने तसफाररसमा न्यनू िम रू ३००।- प्रति रोपनी घर भए प्रतिकोठा रू
१२५।- र उल्िेतखि घरको घरनक्सा पास अतनिायि गरेको हुनुपने छ ।

(ङ) घर नक्सा पास दस्िुर
चािु
करको दर
१००० बगषफूट सम्म नक्सा पास गदाष प्रवतिगषफूट ६/१००१ बगषफूट १५०० सम्मको लावग प्रवतिगषफूट ७/१५०१देवख २५०० बगषफूट सम्मको लावग
८/२५०१ बगषफूट देवख ४००० बगषफुट सम्मको लावग १०/४००१ बगषफुट भन्दा मावथ जवतसक
१२/ु ै भएपवन
घर
नक्सा पखाषल प्रवत रवनङ वफट
५/पास काठको घर िा टााँडे घर प्रवत िगष फुट
२/दस्िुर भाँईु तलामा पक्की वदिाल भइ मावथ वटनको िाना ५/भएको प्रवतिगषफुट
लोड िेररंग स्टक्चर तफष
२/वसमेन्ट ब्लक र वटन ६ इन्च गाह्रो जस्ता िाना,
१.५/अस्थायी टहरो गोदाम आवद तफष
तनमािण सम्पन्न प्रमाणपत्र
जस्िा छाना घर तनमािण
१०००/-

तस.नं. तिषय

१

१

तििरण

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .
नगरपावलका घोर्णा हुनु पिू ष
वनमाषण भएका घरहरूको हकमा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको
दफा ४२ का सन्दभषमा एक
पटकलाई नगरकायषपावलकाले
वनणषय गरे बमोवजम हुनि
े । वनमाषण
सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रवतवलपी
दस्तुर रू.४००।- लाग्नेि ।
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२
३

४

२०७८/०७९

आर.सी.सी. िे म स्टक्चर १००० िगष फुट सम्म
आर.सी.सी. िे म स्टक्चर २५०० िगष फुट सम्म
आर.सी.सी. िे म स्टक्चर ४००० िगष फुट सम्म
आर.सी.सी. िे म स्टक्चर ४००० िगष फुट भन्दा मावथ
घर नक्सा नामसारी दस्िुर
घर नक्सा वनरीक्षण तथा सजषवमन दस्तरु
ले-आउट दस्तरु
सािषजवनक पिू ाषधार ममषत दस्तुर
विफे ज लाईन जडान वसफाररस
खानेपानीको धारा जडान

१५००/२०००/२५००/३०००/प्रवत बगषफुट रू ५ रूपैया ।
५००/२५०।-

वसनेमा हल खोल्ने वसफाररस
मेला सकष स अनमू वत वसफाररस
टेलीफोन जडान वसफाररस
जनु सक
ु ै प्रकारका सजषवमन
मावथ उल्लेख नभएका वसफाररस दस्तुरको हकमा
नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी
घरको नक्साको प्रवतवलपी
नक्शा प्रवतवलवप (नक्शारप्रमाण पत्र समेत)
सम्पती कर/नगदी रवसदको प्रवतलीपी
नगरपावलकामा संघ संस्था दताष शल्ु क
संस्था नविकरण शल्ु क
वसाँचाई तथा जल उपभोिा संस्था दताष
वसाँचाई तथा जल उपभोिा संस्था नविकरण

१०,०००।५,०००।२५०।५००।५००।५००।२५०।५,०००।२५।२०००/१५००/१५००/१०००/-

२५०।३००।२५०।-

(ङ) घर नक्सा अतभिेतखकरण दस्िुर २०७८ श्रािण १ भन्दा पछातड नक्सा पास नगरी बनेका सरं चनाहरुका
िातग मापदण्ड पुरा गरी तनिेदन तदएमा
तस.नं.

१

तिषय

तििरण
१००० बगषफूट सम्म नक्सा पास गदाष
प्रवतिगषफूट
घर नक्सा
१००१ बगषफूट १५०० सम्मको लावग
पास दस्िुर
प्रवतिगषफूट
१५०१देवख २५०० बगषफूट सम्मको लावग

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

चािु करको दर
१२/-

कै .

१४/-

नगरपावलका घोर्णा हुनु पिू ष
वनमाषण भएका घरहरूको हकमा
स्थानीय सरकार सञ्चालन

१६/-
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२०७८/०७९

२५०१ बगषफूट देवख ४००० बगषफुट
२०/ऐनको दफा ४२ का सन्दभषमा
सम्मको लावग
एक पटकलाई
नगरकायषपावलकाले वनणषय गरे
४००१ बगषफुट भन्दा मावथ जवतसक
ु ै भएपवन २४/बमोवजम हुनेि ।वनमाषण सम्पन्न
पखाषल प्रवत रवनङ वफट
५/प्रमाण पत्रको प्रवतवलपी दस्तुर
काठको घर िा टााँडे घर प्रवत िगष फुट
२/रू.४००।- लाग्नि
े ।
भाँईु तलामा पक्की वदिाल भइ मावथ वटनको १०/िाना भएको प्रवतिगषफुट
लोड िेररंग स्टक्चर तफष
५/वसमेन्ट ब्लक र वटन ६ इन्च गाह्रो जस्ता
१.५/िाना, अस्थायी टहरो गोदाम आवद तफष
संित २०७७ साल श्रािण १ संित २०७८ साल आर्ाढ मसान्त सम्ममा बनेका संरचनाहरुको अवभलेवखकरण गनपषु ने भएमा
तोवकए बमोवजमको मापदण्ड परु ा गरी आएमा हाल आ.ब.०७८/०७९ मा वलइने घर नक्सा पास दस्तुरको डेढा दस्तरु वलई
संरचना अवभलेवखकरण गररनेि ।

(च) सिारी साधन करको दर
क्र.स.
१
२

सिारी साधनको तकतसम
अटो ररक्सा (टेम्पो), समु ो, भ्यान, बल
ु ेरो, माइिो बस
विद्यतु ीय ररक्सा

(छ) अन्य सेिा शुल्क
तस.नं
तििरण

१
२
३
४

अचल सम्पवत्त मल्ू याङ्कन सेिा शल्ु क
आयश्रोत मल्ू याङ्कन प्रमाणीत शल्ु क
सािषजवनक श चालय प्रयोगमा
फोहोरमैला व्यिस्थापन सेिा शल्ु क

५

अन्य विवबध सेिा शल्ु क

दिाि शल्ु क रु.
४००।१,८०।-

िातषिक प्रतिगोटा दस्िुर
रु.
२,०००।८००।-

चािु करको दर
प्रवत लाख रु. २५०/प्रवत लाख रु २५०/वदशा गरे को रु.१०।- वपसाब फे रे को रु.५।िावर्षक रू. ६०० प्रवत घर (३ र ४ नं. को हकमा मात्र)
उि रकम सेिा प्रदायक सस्ं थाबाट उठाउने व्यिस्था हुनु पने
सेिाको प्रकृ वत हेरी रु. १००।- देवख रु. २,०००।- सम्म
नगरपावलकाले तोक्न सक्ने ।

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"
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तस.नं.

तििरण

१
२
३

३५ वदन वभत्र दताष भएका व्यविगत घटना
३५ वदन नावघ दताष हुने व्यविगत घटना
वनर्ेवधत प्लावस्टक प्रयोग गनेका हकमा

४

जथाभावि च पाया िोड्नेका हकमा

५

मालपोतको हकमा एक बर्ष सम्मको
बक्य ताका लावग
मालपोतको हकमा दईु बर्ष सम्मको
बक्य ताका लावग
मालपोतको हकमा दईु बर्ष मावथ बक्य ता
व्यिसायको बक्य ता

६
७
८

२०७८/०७९
अनुसच
ू ी९
दण्ड जरीिाना
चािु करको दर

कै .

वनशल्ु क
रु. २००/१,०००।- देवख
१५,०००।- सम्म

प्लावस्टक वनर्ेवधत क्षेत्र घोर्णा भए पवि
कायाषन्ियन हुने र सो को सचू ना स्थानीय
रे वडयो र पत्रपवत्रका माफष त जानकारी गराईने
ि।
प्रवतवदन रु १५०।- गाई, भैवस, गोरुको रु ५००।-जरीिाना र
खाना खचष रु ५००।- प्रवतवदन ।
देवख रु ५००।बािा बावि र पाडापावडको हकमा सो को
सम्म
पचास प्रवतशत
मावथ उल्लेवखत बाहेकका च पायाको
हकमा जरीिाना रु ३००।- र खरु ाकी
३५०।- प्रवतवदन ।
पाठापावठ लगायतको हकमा सोको पचास
प्रवतशत
सात वदन सम्म पवन च पाया वलन च पाया
धनी नआएमा नगरपावलकाले वललाम गने
ि।
२५ प्रवतशत
३३ प्रवतशत
५० प्रवतशत
५० प्रवतशत

अुनसच
ु ी १०
नगरपातिका तभत्रका क्षेत्र िथा सो को मूल्याङ्कनका आधारहरु
१.

ब्यापाररक क्षेत्र
क. प्रमख
ु व्यापाररक क्षेत्र
ख. सहायक व्यापाररक क्षेत्र
ग.शहरी व्यापाररक क्षेत्र

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

मल्ू याङ्कन दर (प्रति रोपनी)
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२.

३.

४.

२०७८/०७९

घ. ग्रामीण व्यापाररक क्षेत्र
६,००,०००।आिासीय क्षेत्र
क. प्रमख
६,००,०००।ु आिासीय क्षेत्र लोकमागषले िोएको ।
ख. सहायक आिासीय क्षेत्र नगर स्तरीय सडकले िोएको ।
२,००,०००।ग. आिासीय क्षेत्र (नगरस्तरीय सडकबाट गएका शाखा सडकमा ७०,०००।जोवडएका सडक)
घ. अन्य ग्रामीण क्षेत्र
५०,०००।कृतष क्षेत्र
क. बाह्रैमवहना वसाँचाई पग्ु ने सडकको पहुचाँ भएको
६०,०००।ख. आवं शक वसंचाई सवु बधा पगु ेको
५०,०००।ग. वसाँचाईसवु बधा नभएको
४०,०००।िन भीरपाखा
क. खेतबारीमा पानी लाग्ने जग्गामा िनजंगल लगाएको
४०,०००।ख. िनजगं ल ढुङ्गा भएको खेतबारी (पाखा, भारी)
२५,०००।ग. अन्य जग्गाहरु बााँसघारी, खरबारी
२०,०००।घ. खोलो बगर
१०,०००।ङ. पवहरो ।
५,०००।-

क. नगरसभाबाट स्िीकृि सम्पति करको क्षेत्र िथा मूल्याङ्कन दररेट
िडा स्तरबाट िलफल भई आएका िडास्तरका क्षेत्र र मल्ु याङ्कन दररे टलाई आधार मानी सवमवत, राजश्व परामशष सवमवत,
कायषपावलका हुदाँ ै नगरसभाबाट स्िीकृ त मल्ू याङ्कनका आधारहरु

१ नं. िडा
तस.न.
१

२

क्षेत्र
आिासीय
क्षेत्र

आिासीय
क्षेत्र

उपक्षेत्र

छोएको सडक

सहायक
आिासीय क्षेत्र

विपी धारा वपपल बोट देवख चदं ारे बारी
निषदश्वे र हुदाँ ै फािाखोला

आिासीय क्षेत्र

िास्टन टोल
रानाटार सडक
श्रीपाने सडक
पाटनदेिी पिु ार च तारा
वपपल बोट पिु ार च तारा
पाटनदेबी खैरेनी

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

प्रति
रोपनी
(हजारमा)

कै .

२००

नगरस्तरीय
सडकले िोएको

७०

नगरस्तरीय
सडकबाट गएका
शाखा सडकमा
जोवडएका सडक
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३

४

५

६

७

८

९

१०

२०७८/०७९

वशिालय टोल
सल्लेरी टोल
आिासीय
अन्य ग्रामीण क्षेत्र सैरूम्टा टोल
क्षेत्र
बढु ाथोकी टोल
बाह्रै मवहना
मत्येरे च तारा पिू ष
वसंचाई पग्ु ने
कृ वर्
वसरान च तारा पिू ष
सडकको पहुचाँ
पि
ु ार च तारा पिू ष
भएको
बाह्रै मवहना
बाह्रमरू े टोकले कुलोमवु न फािा
वसच
ाई पग्ु ने
ं
कृ वर्
खोलासम्म
सडकको पहुचाँ
अलैंचे क्षेत्र
भएको
मत्येरे च तारा पवश्चम
आंवसक वसंचाई वसरान च तारा पवश्चम
कृ वर्
क्षेत्र
पि
ु ार च तारा पवश्चम
देवबथान पिू ष बांझेखोला
वसंचाई सवु िधा
कृ वर्
िडा न.१बााँकी क्षेत्र सबै
नभएको
खेतबारीमा पानी
िन भीर लाग्ने
खैरेनी क्षेत्र
पाखा
जग्गामािनजगं ल
लगाएको
सल्लेरी टोल
िनजंगल ढुङ्गा ढााँड टोल
िन भीर
भएको खेतबारी गैरी बारी टोल
पाखा
(भीरपाखा)
बरुिाल टोल
ज्यावमरे
अन्य
िन भीर
ढााँड टोल
जग्गाहरु(बााँसघारी
पाखा
सधु ारे डांडा देवख पवश्चम
खरबारी)

५०

६०

१००

५०

४०

४०

२५

२०

२ नं. िडा
तस.न. क्षेत्र
१

उपक्षेत्र

छोएको सडक/क्षेत्र

ब्यापाररक क्षेत्र ग्रामीण व्यापाररक क्षेत्र वसजं ालीिर च तारा

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

प्रति रोपनी
(हजारमा)
६००

कै .
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२

आिासीय क्षेत्र

सहायक आिासीय
क्षेत्र

२०७८/०७९
देवख परु ानो
गा.वब.स.भिन हुदाँ ै
धन्सार डााँडासम्म
सडकको दिु ै तफष
आहाले खोला देवख
मानेडााँडा सम्म सडकले
२००
िोएको दइु बी तफष को
जग्गा

३

आिासीय क्षेत्र आिासीय क्षेत्र

सडकले िोएको

४

आिासीय क्षेत्र अन्य ग्रामीण क्षेत्र

५

कृ वर् क्षेत्र

निोएको
५०
मालबासे खेत
ओख्रे अलैंची
गैरी गाउाँ
५०
ठाडे गाउाँटारे ली गाउाँ
खेत तामाङ्ग टोल खेत

६

कृ वर् क्षेत्र

७

िन भीरपाखा

८

िन भीरपाखा

९

िन भीरपाखा

१०

िन भीरपाखा

वसच
ं ाई सवु बधा
नभएको
खेतबारीमा पानी
लाग्ने जग्गामा
िनजगं ल लगाएको
िनजंगल ढुङ्गा
भएको खेतबारी
(भीरपाखा)
अन्य
जग्गाहरु(बााँसघारी
खरबारी)
खोलो बगर

११

िन भीरपाखा

पवहरो

आवं सक वसंचाई
सवु बधा पगु ेको

७०

बााँकी खेतबारी

४०

यवकन नभएको

४०

यवकन नभएको

२५

यवकन नभएको

२०

यवकन नभएको

१०

यवकन नभएको

५

नगरस्तरीय
िोएको

सडकले

नगरस्तरीय सडकबाट
गएका
शाखा
सडकमा
जोवडएका सडक
सडकले निोएको

३ नं. िडा

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"
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तस.न.

क्षेत्र

१

आिासीयक्षेत्र

२

आिासीयक्षेत्र

३

आिासीयक्षेत्र

४

२०७८/०७९

उपक्षेत्र

छोएको सडक/क्षेत्र

प्रमख
ु आिासीय
क्षेत्र
सहायक
आिासीय क्षेत्र

मध्य पहाडी लोक मागषले
िोएको दायााँ-बााँया
वसंहदेबी चोक देवख मगु ा खोला
सम्म
कट्टेलडााँडा कसेनी माझगाउाँ
पन्चकन्या
सालबोटे वसरान

आिासीय क्षेत्र

जोरधारा आहाले टोल
महत टोल
दलाषमी टोल

प्रस्िातििप्रति
रोपनी
(हजारमा)
१०००
८००

कै .
प्रस्ताि भएको १५
लाख २५ वम.वभत्र
प्रस्ताि भएको १०
लाख

३००

प्रस्ताि भएको ५
लाख

२००

प्रस्ताि भएको ३
लाख(नगरस्तरीय
सडकबाट गएका
शाखा सडकमा
जोवडएका सडक)

आिासीयक्षेत्र

आिासीय क्षेत्र

५

कृ वर्क्षेत्र

सााँगु खोवलटार
वसंचाई सवु बधा आाँपटारी एररया
नभएको
सालबोटे पि
ु ार लगायतका
एररया

५०

६

भीरपाखा बन

खोला बगरपवहरो बााँकी सबै

१०

प्रस्ताि भएको ५
हजार

नोट:
 वस.नं. १ आिासीय क्षेत्रको सडकले िोएको जवतसक
ु ै जग्गा भएपवन एक च थाईलाई घडेरी मानी बाकीलाई प्रवत
रोपनी रु ८००००।- को दरले कर गणना गने ।
 वस.नं. २ सहायक आिासीय क्षेत्रको सडकले िोएको जवतसक
ु ै जग्गा भएपवन एक च थाईलाई घडेरी मानी बाकीलाई
प्रवत रोपनी रु ६००००।- को दरले कर गणना गने ।
 वस.नं. ३ आिासीय क्षेत्रको सडकले िोएको जवतसक
ु ै जग्गा भएपवन एक च थाईलाई घडेरी मानी बााँकीलाई प्रवत
रोपनी रु ४५०००।- को दरले गणना गने ।

 अय व्यिस्था अन्य िडामा लागु सरह हुने ।

४ नं. िडा
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तस.न.

१

२

३

क्षेत्र

उपक्षेत्र

२०७८/०७९
छोएको सडक/क्षेत्र

प्रस्िातिि
प्रति रोपनी
(हजारमा)

पिू ष-सामदु ावयक भिन/यलम्बर चोक/ई.प्र.का.
पवश्चम-जाल्पादेबी मवन्दर हुदाँ ै न.पा.उत्तरप्रमख
पाख्रीबास चोक देवख नारदमनु ी थल
ु
ु ुङ्ग
व्यापाररक
व्यापाररक राजमागषको ५०० वम. भोजपरु तफष को कुइनेटो
२०००
क्षेत्र
क्षेत्र
डााँडासम्म
दवक्षण-जाल्पादेबी क्याम्पस भिन देवख
तालतलैया गेट सम्म
पिू ष-पा.न.पा. कायाषलय देवख पवश्चम राम्चेमल
ू
सम्म दायााँबायााँ
पिू ष जाल्पादेबी मवन्दर देवख पवश्चम कट्टेल डााँडा
सम्म कसेनी जाने रोड
सम्मको दायााँबायााँ
पिू ष वसंघदेबी चोक देवख स्िास््य च की हुदाँ ै
यलम्बर चोकसम्म जाने बाटोको दायााँबायााँ
सहायक
व्यापाररक
पिू ष वसंघदेबी चोक देवख ई.प्र.का. सम्मको
व्यापाररक
१५००
क्षेत्र
राजमागषको दायााँबायााँ
क्षेत्र
दवक्षण यलम्बर चोकदेवख रवमते सडक मख
ु सम्म
दायााँबायााँ
ररनवटन डााँडा देवख सेपान सम्म जाने बाटोको
दायााँबायााँ
पवश्चम जाल्पादेबी मवन्दर देवख जाल्पादेबी
मा.वब.गेट सम्म
जाल्पदेबी मवन्दर देवख िद्ध
ु मवु तष क्षेत्र िरीपरी
मन्ु ग्रेआहाल खेलमैदान देवख भट्टराई संसरी डााँडा
सडक हुदाँ ै
सहायक
आिासीय
जाल्पादेबी मा.वब. उत्तर गेट सम्म जाने सडकको
आिासीय
५००
क्षेत्र
दायााँबायााँ
क्षेत्र
राम्जी कुइनेटो देवख वसमखेत सम्म सडकको
दायााँबायााँ

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .

िडाबाट
प्रस्तावित ३०
लाख

िडाबाट
प्रस्तावित २०
लाख

िडाबाट
प्रस्तावित १०
लाख
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४

५

२०७८/०७९

पिू ष-भाङ्ग बारी देवख कट्टेल डााँडा जाने सडकको
दायााँबायााँ
कट्टेलडााँडा देवख म लो सम्म जाने सडकको
आिासीय आिासीय आसपास
२००
क्षेत्र
क्षेत्र
ररनवटन पन्चकन्या सडक
ररनवटन िुमीडााँडा गाल्पारा
गम्ु बापारी गाउाँ
वचयाबारी देवख ननु थला सम्म
वसंचाई
कृ वर् क्षेत्र सवु बधा
अन्य बााँकी क्षेत्र
४०
नभएको

िडाबाट
प्रस्तावित ५
लाख
(नगरस्तरीय
सडकबाट
गएका शाखा
सडकमा
जोवडएकासडक)
िडाबाट
प्रस्तावित ५०
हजार

५ न.ं िडा
तस.न.
१
२
३

४

५
६

प्रस्िातिि
क्षेत्र
उपक्षेत्र
छोएको सडक/क्षेत्र
प्रति रोपनी कै .
(हजारमा)
ग्रामीण
४ न.िडा वसमाना देवख िडा
मध्यपहाडी लोक
व्यापाररक क्षेत्र
६००
व्यापाररक क्षेत्र कायाषलय सम्म सडकको दिु ै तफष
मागषले िोएको
५ न. िडा कायाषलय देवख तल्लो
प्रमख
ु आिासीय
आिासीय क्षेत्र
बैद्य च तारा हुदाँ ै मााँगमाया सम्म ६००
क्षेत्र
सडकको दायााँबायााँ
सहायक
फािा खोला देवख िामलाङ्ग
नगरस्तरीय सडकले
आिासीय क्षेत्र
२००
आिासीय क्षेत्र खोला सम्म सडकको दायााँबायााँ
िोएको
वडकुरे फािा हुदाँ ै वबजिु ा खोला
गम्ु बापारी गाउाँ सडकले िोएको
नगरस्तरीय
गरु ााँसे खाल्टे सडकले िोएको
सडकबाट गएका
आिासीयक्षेत्र आिासीय क्षेत्र पन्चेमासे
७०
शाखा सडकमा
५ न.िडा कायाषलय देवख
जोवडएका सडकको
कमलटार वसमालीबास
दायााँबायााँ
देवबथान डााँडा देवख िामलाङ्ग
अन्य ग्रामीण
आिासीय क्षेत्र
बााँकी क्षेत्र
५०
क्षेत्र
बाह्रै मवहना
कृ वर्क्षेत्र
वसंचाई
मांगमाया खोलाको आसपास
६०
पग्ु नेसडकको
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७

कृ वर्क्षेत्र

८

बन भीरपाखा

२०७८/०७९

पहुचाँ भएको
वसच
ं ाई सवु बधा
नभएको
बन भीरपाखा
खोला बगर
पवहरो

उल्लेख भएभन्दा सबै वसचं ाई
सवु बधा नभएको कृ वर् क्षेत्र

४०

सडकले िोएका एबं निोएका
बन भीरपाखा खोला बगर पवहरो

५ देवख ४०

स्िो-घोसणामा
उल्लेख हुने

६ नं. िडा
तस.न.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

१

व्यापाररक

ग्रामीण
व्यापाररक
क्षेत्र

२

सहायक
आिासीय क्षेत्र आिासीय
क्षेत्र

छोएको सडक/क्षेत्र
बजार वसरानको धारा देवख बसपाकष
हुदाँ ै िडा कायाषलय
सम्म सडकको दिु ै तफष
राम्चे देवख बजारको बसपाकष हुदाँ ै
िडा कायाषलय
सम्म सडकको दिु ै तफष

प्रस्िातिि
प्रति रोपनी
(हजारमा)
६००

२००

३

आिासीय क्षेत्र

आिासीय
क्षेत्र

िडा कायाषलय देवख िर्े डााँडा हुदाँ ै
अाँधेरी घाट सम्म सडकको
दायााँबायााँ

४

आिासीयक्षेत्र

आिासीय
क्षेत्र

१७ िटा सहायक सडक साँग
जोवडएका सडकको दायााँबायााँ

१००

मावथ उल्लेख बाहेकका बााँकी क्षेत्र

४०

सडकले िोएका एबं निोएका बन
भीरपाखा खोला बगर पवहरो

५ देवख ४०

५

कृ वर् क्षेत्र

६

भीर पाखाबन

वसच
ं ाई
सवु बधा
नभएको
बनजंगल
भीरपाखा
बााँसघारी
खरबारी
खोला
बगर पवहरो

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .

७०

नगरस्तरीय सडक
नगरस्तरीय सडकबाट
गएका
शाखा सडकमा
जोवडएका सडक
िडाबाट प्रस्ताि भएको
७० जहार देवख २ लाख
सम्म
िडाबाट प्रस्ताि भएको
४० हजार देवख ५०
हजार सम्म

स्िो-घोसणामा उल्लेख
हुने
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२०७८/०७९
७ नं. िडा

तस.न. क्षेत्र

उपक्षेत्र

छोएको सडक/क्षेत्र

१

व्यापाररक क्षेत्र

ग्रामीण
ब्यापाररक क्षेत्र

२

आिासीय
क्षेत्र

सहायक
आिासीय क्षेत्र

राम्चेडााँडा देवख वतनदोभाने सम्म
सडकको दायााँबायााँ
पाख्रीबास देवख वतनदोभाने सम्म
कट्टेलडााँडा देवख कप्तान धारासम्म
सडकको दायााँबायााँ
गजेगैरी देवख शवहदयज्ञ प्रा.वब.
सााँधखोला
राम्चे डााँडा शवहदयज्ञ हुदाँ ै वतनदोभाने
राम्चेडााँडा काकी टोल
बाहुनीखोला राउत टोल राम्चे डााँडा
जलदेबी कापलटाङ्ग तामाङ्ग टोल
जलदेबी धाप हुदाँ ै तामाङ्ग टोल
जोगीडााँडा गैरीगाउाँ
वतनदोभाने बस्नेत टोल शवहदयज्ञ प्रा.वि.
गजेगैरी खरबारी
ताङ्गखिु ाली टोल सहकारी हुदाँ ै
कोलडााँडा

३

४

५

६

आिासीय
क्षेत्र

कृ वर् क्षेत्र

आिासीय क्षेत्र

वसच
ं ाई सवु बधा
नभएको

खेतीबारी लाग्ने
जग्गामा
बन भीर पाखा
बनजगं ल
लगाएको
बनजंगल
भीरपाखा
बन भीर पाखा बााँसघारी
खरबारी खोला
बगर पवहरो

मावथ उल्लेख भन्दा बाहेकका क्षेत्र

प्रस्िातिि प्रति
रोपनी
कै .
(हजारमा)
६००
२००

नगरस्तरीय
सडकले
िोएको

७०

नगरस्तरीय
सडकबाट
गएका
शाखा
सडकमा
जोवडएका
सडकको दिु ै
तफष

४०

िडाबाट
प्रस्तावित
४० हजार
देवख ५०
हजार

डौंथे कोले हाँसे भागं े वतम्बरु े कालीदह क्षेत्र ४०

सडकले िोएका एबं निोएका बन
भीरपाखा खोला
बगर पवहरो

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

५ देवख २५

स्िोघोसणामा
उल्लेख हुने
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२०७८/०७९
८ नं. िडा

तस.न.
१

२

३

४

क्षेत्र

उपक्षेत्र

छोएको सडक/क्षेत्र

व्यापाररक क्षेत्र

ग्रामीण व्यापाररक
क्षेत्र

भन्ु टीडााँडा िडा कायाषलय
खत्रीडााँडा सनु बालुिा नाभांगे
पाख्रीबास मगु ा राईघाट सडक
वचयाबारी भन्ु टीडााँडा
कामीडााँडा िडा कायाषलय
सामदु ावयक भिन खत्रीडााँडा
खत्रीडााँडा महेन्ि आ.वि.
महेन्ि आ.वि. सनु बालिु ा
जनकन्या भल्ु के चङु ् गिाङ्ग
सडक
खरबारी गजेभन्ज्याङ्ग म ला
सडक
जलदेबी फुरामांङ्गथान काकी
डााँडा सडक
फुरामाङ्ग कावत्तके चङु ् गमाङ्ग
सडक
कसेनी मासे काभ्रे सडक
महेन्ि आ.वि.काभ्रे चङु ् गमाङ्ग
खोकु सडक
खत्रीडााँडा बैकुन्ठे नयााँपल
ु सडक
खत्रीडााँडा घामे सनु बालुिा सडक
म ला खैरेनी सडक
क्षेत्रेश्वर सरस्िती मा.वि.सडक
क्षेत्रेश्वर रुिेआहाल घामे सडक
सामदु ावयक भिन फुरामाङ्गथान
सडक
अग्राखे मालबासे सडक
पेिाङ्ग देवख भमु रे सडक
भन्ु टी डााँडा क्षेत्र
घामे क्षेत्र
बाजा गरा

आिासीय
क्षेत्र

सहायक आिासीय
क्षेत्र

आिासीय
क्षेत्र

आिासीय क्षेत्र

कृ वर् क्षेत्र

बाह्रै मवहना वसंचाई
पग्ु ने
सडकको पहुचाँ

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

प्रस्िातििप्रति
रोपनी
(हजारमा)

कै .

६००

२००

िडाबाट प्रस्ताि
भएको २ लाख
देवख ६ लाख
सम्म(नगरस्तरीय
सडकको दिु ैतफष )

७०

िडाबाट प्रस्ताि
भएको ५० हजार
देवख २ लाख
सम्म(नगरस्तरीय
सडकबाटगएका
शाखा सडकमा
जोवडएका
सडकको
दायााँबायााँ)

६०
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भएको

५

६

कृ वर् क्षेत्र

बन भीरपाखा

वसच
ं ाई सवु बधा
नभएको
बनजंगल भीरपाखा
बााँसघारी खरबारी
खोला
बगर पवहरो

२०७८/०७९
वतत्रीबोटे
मगु ाखोला दोभान
भल्ु के
कुसमु े
रमाइलो क्षेत्र
मावथउल्लेख भन्दा बाहेकका क्षेत्र ४०
सडकले िोएका एबं निोएका
बन भीरपाखा खोला
बगर पवहरो

५ देवख ४०

स्िो-घोसणामा
उल्लेख हुने

९ नं. िडा
तस.न. क्षेत्र

उपक्षेत्र

छोएको सडक/क्षेत्र

प्रस्िातििप्रति
रोपनी
कै .
(हजारमा)

१

शहरी व्यापाररक
क्षेत्र

उत्तरपानी देवख धमषशाला सम्म

१२००

२

३

४

५
६

व्यापाररकक्षेत्र

धमषशाला दोबाटो देवख चप्लेटी
ग्रामीण व्यापाररक
व्यापाररकक्षेत्र
उत्तरपानी बालवशक्षा सम्म
क्षेत्र
उत्तरपानी गैरीगाउाँ मावतम्बु
मावतम्बु ढुगं े मझिु ा
बालवशक्षा अम रा
चप्लेटी तोकुिा बालवशक्षा
आिासीयक्षेत्र आिासीय क्षेत्र
मावतम्बु बालवशक्षा तोकुिा
चप्लेटी
बालवशक्षा रङ्गी वबचगाउाँ
लक्ष्मीखोला चप्लेटी
बाह्रै मवहना
वसच
मावतम्बु ढुगं े मझिु ा
ं ाई पग्ु ने
कृ वर्क्षेत्र
सडकको पहुचाँ
तोकुिा खोला रुप्से क्षेत्र
भएको
वसंचाई सवु बधा
कृ वर्क्षेत्र
मावथ उल्लेख भन्दा बाहेकका क्षेत्र
नभएको
बन भीरपाखा बनजंगल
सडकले िोएका एबं निोएका

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

६००

७०

नगरस्तरीय
सडकबाट
गएकाशाखा
सडकमा
जोवडएका
सडकको दिु ै तफष

६०

४०
५ देवख ४०

स्िो-घोसणामा
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भीरपाखा
बााँसघारी खरबारी
खोला
बगर पवहरो

२०७८/०७९
बन भीरपाखा खोला
बगर पवहरो

उल्लेख हुने

१० न.ं िडा
तस.न.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

छोएको सडक/क्षेत्र

प्रस्िातिि
प्रति रोपनी
(हजारमा)

कै .

सहायक आिासीय
आिासीयक्षेत्र
क्षेत्र

रानाच तारा देवख वशिालय मवन्दर
२००
सम्म

नगरस्तरीय
सडकले िोएको
सडकको दिु ै तफष

२

आिासीयक्षेत्र आिासीय क्षेत्र

िडा कायाषलयबाट आलेगाउाँ जाने
दाङ्गवसङ्ग
वफके च तारा
वतवम्सना च बाटो
७०
िडा कायाषलय बाट नकुिा तोकुिा
गोगनू बोटे राना च तारा लगायत
शाखा सडकहरु

नगरस्तरीय
सडकबाट गएका
शाखा सडकमा
जोवडएका
सडकको दिु ै तफष

३

कृ वर्क्षेत्र

१

४

वसच
ं ाई सवु बधा
नभएको
बनजंगल भीरपाखा
बााँसघारी खरबारी
बन भीरपाखा
खोला
बगर पवहरो

मावथ उल्लेख भन्दा बाहेकका क्षेत्र ४०
सडकले िोएका एबं निोएका बन
भीरपाखा खोला
५ देवख ४०
बगर पवहरो

स्िो-घोसणामा
उल्लेख हुने

नोट: मावथ उल्लेख नभएका क्षेत्र लगायतका विर्यमा सवमवतले प्रस्ताि गरे का आधारमा हुनेि ।
१. मावथ उल्लेवखत व्यापाररक क्षेत्र १ “क” (प्रमख
ु व्यापाररक क्षेत्र रु. बीस लाख) मा सडकले िोएको जवतसक
ु ै जग्गा
भएपवन अवधकतम एकच थाई जग्गालाई घडेरी मावननेि भने बावक जग्गालाई ग्रामीण व्यापाररक क्षेत्रको दर रु ६
लाखका दरलेकर गणना गररनेि ।
२. ब्यापाररक क्षेत्र “ग” १ अन्तगषत( शहरी व्यापाररक क्षेत्र रु १५ लाख) क्षेत्रमाजवतसक
ु ै जग्गा भएपवन एक च थाई लाई
घडेरी मानी बााँकी सबै जवमनलाई प्रवत रोपनी रु. १,५०,०००/- का दरले कर गणना गररने ।
३. व्यापाररक क्षेत्र १ ”ग” २ अन्तगषत(ग्रामीण शहरी क्षेत्र रु ६ लाख) क्षेत्रमा जवतसक
ु ै जग्गा भएपनी एक च थाई लाई
घडेरी मानी बााँकी सबै जमीनलाई प्रवत रोपनी रु. ५०,०००/- का दरले कर गणना गररने ।
४. आिासीय क्षेत्रको “क” (प्रमख
ु आिासीय क्षेत्र रु ६ लाख ) को जवतसक
ु ै जग्गा भएता पवन सडकले िोएको अवधकतम
एक च थाई लाई घडेरी मानी बावक जग्गालाई रु. ५०,०००/- मानी कर गणना गररनेि भने आिासीय क्षेत्र “ख” को
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२०७८/०७९

जवतसक
ु ै जग्गाले सडक िोएको भएता पवन अवधकतम एक च थाइलाई घडेरी मानी बााँकी जवमनलाई अन्य जवमन रू
४२०००/- का दरले कर गणना गररनेि ।
५. आिासीय क्षेत्र ग र घ को जवतसक
ु ै जग्गाले सडक भएतापवन अवधकतम एङ्क च थाईलाई घडेरी मानी बााँकी
जवमनलाई अन्य जवमन रु ३००००।- को दरले कर गणना गररनेि ।
६. खोला बगर भन्नाले व्यविको स्िावमत्ि भएको जग्गामा खोला पसी/बगी हाल खेवत नभइरहेको िा अत्यन्त न्यनू मात्र
खेवतहुने िा खेवत योग्य बनाउन ठुलो लगानी आिश्यक पने जग्गा भनी सम्झनु पिष ।
७. दश (१०) रोपनी भन्दा कममा नगदेिाली गनेलाई(कृ वर् क्षेत्र वसचं ाई सवु बधा नभएको रु ४० हजार मानी ३ को “ग” कर
गणना गररने र सो भन्दा बढीको हकमा १२ मवहना वसंचाई सवु बधा पग्ु ने (कृ वर् योग्य भवू म रु. ६० हजार) मानी कर गणना
गररनेि ।
८. भीरपाखामा घर भई बदंु ा ४ (अवधकतम एक रोपनी जवमनलाई) घर भएको घडेरी र बााँकी सबै जवमनलाई भीरपाखा
अन्तगषतको जनु स्तरमा पिष सोही मतु ावबक कर गणना गररनेि ।
९. मावथ उल्लेवखत जनु सक
ु ै क्षेत्रमा सडक िोएको जवमनको कर गणना गदाष एक रोपनी सम्मको जग्गाको हकमा सबै घडेरी
मानी कर गणना गररनेि । सो भन्दा बढी जग्गा भए जग्गाको कुल क्षेत्रफलको एक च थाईलाई घडेरी मानी बााँकीका
हकमा मावथ उल्लेख भए बमोवजम हुने । यसरी कर गणना गदाष एक च थाई एक रोपनी भन्दा कम भए तापवनन्यनु तम
एक रोपनीलाई घडेरी मानी बााँकीलाई मावथ उल्लेख भए बमोवजम गने ।
१०. व्यिसावयक रुपमा प्रचवलत काननु बमोवजम घडेरीको कारोबार हुने/भएका जग्गालाई घडेरीको रुपमा कर गणना गने ।
११. दईु िा सो भन्दा बढी सडकले िोएको ७ रोपनी भन्दा बढीको जग्गामा दबु ै तफष बाट घडेरी मानी उल्लेख भए बमोवजम
गणना गने ।
१२. मावथ उल्लेख नभएका वबर्यका हकमा नगर कायषपावलकाको वनणषय बमोवजम हुनेि ।

ख) सरं चनाहरूको मल्ू याङ्कनका िातग देहाय बमोतजमको मल्ू याङ्कन दर हुने :
वस.न.
१
२
३
४
५

संरचनाको वकवसम

प्रवत बगष वफट रु
८००।५००।३००।२००।१५०।-

आर.वस. वस. िे म स्टक्चर
वसमेण्ट जोडाईमा आर.वस.वस. िाना
माटोको जोडाईमा आर.वस.वस. िा वसमेण्ट जोडाईमा जस्ता, ढुङ्गा टायलको िाना
माटोको जोडाईमा जस्ता, ढुङ्गा, टायलको िाना
सेड िा कच्ची घर

सम्पतत्त कर मूल्याङ्कन र ह्रास कट्टीका आधारहरु
सरं चनाको
वकवसम
संरचनाको
आयु
१-३ िर्ष
३-६ िर्ष

आर.वस.
वस. िे म
स्टक्चर

वसमेण्ट जोडाईमा
आर.वस.वस. िाना

माटोको जोडाईमा आर.वस.वस. िा
वसमेण्ट जोडाईमा जस्ता, ढुङ्गा
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३ लाख ५० हजार १
४ लाख १
४ लाख ५० हजार १
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२०७८/०७९

अनुसच
ू ी ११
आतथिक िषि २०७८/०७९ का िातग श्रोि अनुमान
क) आतथिक बषि २०७८/०७९ का िातग श्रोि अनुमान
तस.न.ं
आय तशषिक
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनदु ान
सङ्घीय सरकार राजश्व बााँडफााँड
सङ्घीय सशतष अनदु ान
सङ्घीय विशेर् अनदु ान
प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनदु ान
प्रदेश सरकार राजश्व बााँडफााँड
प्रदेश समपरु क अनदु ान
प्रदेश सशतष अनदु ान
प्रदेश विर्ेश अनदु ान
रवजस्रेशन बााँडफााँड
आन्तररक आय प्रक्षेपण
सडक बोडष नेपालको सशतष अनदु ान
सामावजक सरु क्षा तथा संरक्षण
करुणा फाउन्डेसन
अ.ल्या.
कुल बावर्षक बजेट वसमा

रकम (िाखमा)

कै .

९९०.००
७१९.९८
१८५१.००
०.००
५५.८१
८०.००
१००.००
१९९.०९
०.००
३४.११
१००.००
५०.००
६००.००
२१.००
२५५.१९
५०५६.१८

ख) नगरपातिकािे आफ्नो तनणियमा गने खचिको श्रोिहरु
तस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७

आय तशषिक
सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनदु ान
सङ्घीय सरकार राजश्व बााँडफााँड
प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनदु ान
प्रदेश सरकार राजश्व बााँडफााँड
रवजस्रेशन बााँडफााँड
आन्तररक आय प्रक्षेपण
अ.ल्या.
जम्मा

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

रकम (िाखमा)
९९०.००
७१८.००
५५.८१
८०.००
३४.११
१००.००
२५१.१९
२२२९.११

कै .
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२०७८/०७९

अनुसच
ू ी ११ को क को तस.नं. ११ को तिस्िृिीकरण
आ.ि. २०७८/०७९ को िातग तनधािरण गररएको राजश्व िथा करको दररेटको आधारमा प्रक्षेतपि िातषिक राजश्व
तशषिक
आ.ि. २०७८/०७९
कै .
वस.न.
राजश्व
क
ं े ि न. आन्िररक राजश्व:
१. राजश्व सक
११३१३ एवककृ त सम्पवत कर
१.१
३०००
११३१४ भवु म कर/ मालपोत
१.२
४००
११३२१ घर बहाल कर
१.३
५००
११३२२ बहाल विट री कर
१.४
४००
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर
१.५
१००
११६११ व्यिसायले भि
१.६
२०
ु ानी गने कर
११६२१ व्यिसाय बाहेक अन्यले भि
१.७
१०
ु ानी गने कर
कृ वर् तथा पशजु न्य िस्तुको व्यबसावयक कारोबारमा
११६३१
१.८
लाग्ने कर
१०
११६९१ अन्य कर
१.९
१०००
१४१५१ सरकारी सम्पवतको िहालबाट प्राप्त आय
१.१०
१००
१४१५९ अन्य श्रोत बाट प्राप्त रोयल्टी
१.११
५००
१४२१६ वनवज धारा िापतको शल्ु क
१.१२
५
१४२१९ अन्य सेिा शल्ु क तथा वबवि
१.१३
१००
१४२२३ वशक्षा क्षेत्रको आम्दानी
१.१४
१००
१४२२९ अन्य प्रशासवनक सेिा शल्ु क
१.१५
५००
१४२४१ पाकीङ्ग शल्ु क
१.१६
१०
१४२४२ नक्शा पास दस्तुर
१.१७
७००
१४२४३ वसफाररस दस्तरु
१.१८
१०००
१४२४४ व्यविगत घटना दताष दस्तरु
१.१९
१००
१४२४५ नाता प्रमावणत दस्तरु
१.२०
१००
१४२४९ अन्य दस्तुर
१.२१
५००
१४२५३ व्यिसाय रवजष्रेशन दस्तरु
१.२२
१००
१४२५४ रे वडयो/ एफ. एम. सच
१.२३
१०
ं ालन दस्तरु
१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय
१.२४
२००
१४५२९ अन्य राजश्व
१.२५
२३५
१४६११ व्यिसाय कर
१.२६
३००
१००००
कुल आय
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२०७८/०७९
३. तितनयोजन ऐन, २०७८

पाख्रीबास नगर कायषपावलकाको आ.ि. २०७८/०७९ को सेिा र कायषहरुको लावग स्थानीय सवञ्चत कोर्बाट के वह रकम खचष
गने र विवनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनष बनेको ऐन,
प्रस्िािना
आवथषक िर्ष २०७८/०७९ को सेिा र कायषहरुको लावग पाख्रीबास नगरपावलका, धनकुटाको सवञ्चत कोर्बाट के ही रकम
खचष गने अवधकार वदन र सो रकम रकम विवनयोजन गनष िाञ्िनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उपधारा
(२) बमोवजम पाख्रीबास नगरपावलकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको ।

१.सतं क्षप्त नाम र प्रारम्भिः
(१) यसको नाम पाख्रीबास नगरपावलकाको विवनयोजन ऐन, २०७८ रहेको ि ।
(२) यो ऐन आठ ाँ नगरसभाबाट पाररत भएपवि प्रारम्भ हुनेि ।
२. आतथिक िषि २०७८/७९ को तनतमत्त सतञ्चि कोषबाट रकम खचि गने अतधकार :
(१) आवथषक िर्ष २०७८/०७९ को वनवमत्त नगर कायषपावलका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखाले प्रिाह गने सेिा र कायषहरुका
वनवमत्त चालु खचष, पाँजू ीगत खचष र वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरर आवथषक ऐन, २०७८ को अनसु चू ी ११(क) मा
उल्लेवखत जम्मा रकम रु ५०,५६,१८,०००/-(अक्षरुपी रु पचास करोड िपन्न लाख अठार हजार रुपैया मात्र)मा नबढाई
वनवदषि गररए बमोवजम सवञ्चत कोर्बाट खचष गनष सवकनेि ।

३. तितनयोजनिः
१. यस ऐनद्धारा सवञ्चत कोर्बाट खचष गनष अवधकार वदइएको रकम आवथषक िर्ष २०७८/०७९ को वनवमत्त पाख्रीबास
नगर कायषपावलका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखाले गने कायषहरु र प्रिाह गने सेिाहरुको वनवमत्त विवनयोजन गररनेि ।
२. उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएता पवन नगर कायषपावलका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखाले प्रिाह गने
सेिा र कायषहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरे को रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने देवखन आएमा नगर
कायषपावलकाले बचत हुने र कुनै अपगु हुने देवखन आएमा नगर कायषपावलकाले बचत हुने वशर्षकबाट नपगु हुने
वशर्षकमा रकमान्तर गनष सक्नेि ।
३. उपदफा (२) बमोवजम रकमान्तर गदाष एक वशर्षकबाट सो वशर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रवतशत नबढ्ने गरर कुनै एक
िा एक भन्दा बढी वशर्षकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी वशर्षकहरुमा रकमान्तर गनष तथा वनकासा र खचष
जनाउन सवकनेि । तर,
क. पाँवू जगत खचष र विवत्तय व्यिस्था तफष विवनयोवजत बजेट सााँिा भि
ू ावन खचष र व्याज भि
ू ानी खचष तफष विवनयोवजत
बाहेक अन्य चालु खचष वशर्षक तफष सानष र विवत्तय व्यिस्था अन्तगषत सााँिा भि
ू ावन खचष तफष विवनयोवजत बजेट
भि
ू ावन खचष विवनयोवजत बजेट ब्याज भि
ू ानी खचष वशर्षकमा बाहेक सानष सवकने िै न ।
ख. चालु तथा पाँजू ीगत सरह र वित्तीय व्यिस्थाको खचष व्यहोनष एक श्रोतबाट अको श्रोतमा रकमान्तर गनष सवकनेि ।
ग. उपदफा २ मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएता पवन एक वशर्षकबाट सो वशर्षककि जम्मा स्िीकृ त रकमको
२५ प्रवतशतभन्दा नबढ्ने गरर कुनै एक िा एक भन्दा बढी वशर्षकहरुमा रकम नगर कायषपावलकाको स्िीकृ वत वलनु
पनेि ।
४. सवञ्चत कोर् व्यिस्थापन प्रणालीमा प्रविवि भएको कुनै खचष शीर्षकमा एकमिू समािेश भएको रकम खण्डीकरण गरी
विवभन्न कायषिममा खचष गनषका लावग नगर कायषपावलकाको स्िीकृ वत वलनपु नेि ।
५. विवभन्न खचष वशर्षकहरुमा विवनयोवजत बजेट अनसु चू ीहरुमा व्यिस्था गररएको ि । अनसु चू ी संलग्न ि ।
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२०७८/०७९

अनुसच
ू ी ०१
सघं ीय तित्तीय समानीकरण बजेटको बाौँडफाौँड
तस.नं.

तििरण
आय

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

िमागत खचष
म्यावचगं फण्ड(समपरू क कोर्)
सरु वक्षत नागररक आिास कायषिम
सेिा परामशष
िडा स्तरीय कायषिम
खानेपानी पाइप खररद
प्राकृ वतक स्रोत व्यिस्थापन कलेज,पाख्रीबास फवनषचर व्यिस्थापन
कफी विकास कायषिम
नगरपावलका भिन र भ्यटु ािर व्यिस्थापन
विपद् व्यिस्थापन
सडक बवत्त विस्तार
कृ वर्
पशु
वशक्षा
स्िास््य
खेलकुद (मेयर कप तथा अन्य )
जम्मा

रकम (िाखमा)
९९०.००
४५.००
१६२.००
१२५.००
४०.००
३०७.३०
४०.००
३०.००
२०.००
२०.००
१०.००
३.००
२०.००
३०.००
८९.००
३०.००
१८.७०
९९०.००

कै .

अनुसच
ू ी ०२
सघं ीय राजश्व बाौँडफाौँड
तस.नं.

तििरण
आय
१ प्रशासवनक खचष
२ खेलकुद (मेयर कप तथा अन्य )
३ वशक्षा
जम्मा

रकम(िाखमा)
७१९.९८
६९३.९९
२२.३०
३.६९
७१९.९८

कै .

रकम (िाखमा )
१००.००

कै .

अनुसच
ू ी ०३
आन्िररक आयको बाौँडफाौँड
तस.न.ं

तििरण
आय
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२०७८/०७९

१ प्रशासवनक खचष
जम्मा

१००.००
१००.००

अनुसच
ू ी ०४
रतजस्रे सन बाौँडफाौँड
तस.नं.

तििरण
आय

१ स्िास््य
२ मवहला िालबावलका तथा समाज कल्याण कायषिम
जम्मा

रकम (िाखमा)
३४.११
२०.००
१४.११
३४.११

कै .

रकम (िाखमा)
२५५.१९
१८१.९९
०.८९
३७.३१
२५.००
१०.००
२५५.१९

कै .

रकम (िाखमा)
५५.८१
४७.७०
७.००
१.११
५५.८१

कै .

अनस
ु च
ू ी ०५
अ.ल्या. बाौँडफाौँड
तस.नं.

तििरण
आय

१
२
३
४
५

प्रशासवनक खचष
मवहला िालबावलका तथा समाज कल्याण कायषिम
वशक्षा
अपाङ्गता रोकथाम तथा पनु स्थाषपना
िडाध्यक्ष संग कणषधार
जम्मा

अनुसच
ू ी ०६
प्रदेश तित्तीय समानीकरण
तस.नं.

तििरण
आय

१
२
३

िडास्तरीय आयोजना
फोहोरमैला व्यिस्थापन
भवू म सम्बवन्ध समस्या समाधान आयोग
जम्मा
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२०७८/०७९
अनुसच
ू ी ०७
प्रदेश राजश्व
कै .

रकम (िाखमा)

तस.न.ं

तििरण

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

आय
नगर पाश्वषवचत्र वनमाषण र आिवधक योजना वनमाषण
सचू ना प्रविवध कायषिम
गररबी वनिारणको लावग लघु उद्धम वबकाश कायषिम
न्यावयक सवमवत तथा इजलास व्यिस्थापन
उद्धयोग,पयषटन
उपभोिा सचेतना कायषिम
सामावजक पररक्षण र सािषजवनक सनु िु ाई
काननु ी संरचना तथा व्यिस्थापन
बजार अनगु मन कायषिम
खेलकुद (मेयर कप तथा अन्य )
प्रधानमन्त्री रोजगार कायषिमको लावग सामग्री खररद
जम्मा

८०.००
२०.००
१०.००
१०.००
५.००
१०.००
३.००
३.००
२.००
३.००
९.००
५.००
८०.००

नगर कायिपातिकाको प्रशासतनक खचिको शीषिकगि र श्रोिगि अनुमान
चािु खचि
क्र.स.ं

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

खचि शीषिक

पाररश्रवमक कमषचारी
पाररश्रवमक पदावधकारी
पोशाक
खाद्यान्न
और्वध उपचार खचष
स्थानीय भत्ता
महगं ी भत्ता
वफल्ड भत्ता
कमषचारी बैठक भत्ता
अन्य भत्ता
पदाधीकारी बैठक भत्ता

खचि सक
ं ेि
21111
21112
21121
21122
21123
21131
21132
21133
21134
21139
21141

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

आ ि २०७८-०७९ को
अनमु ातनि बजे ट
(राजश्व बाौँडफाौँड) रु

२१११४०००
७३०००००
६३००००
५००००
१०००००
३५००००
८०००००
३०००००
६०००००
१०००००
१६०००००

अ.ल्या/आन्िररक
आय

कै .

१४८८६०००
२१०००००
२०००००
१०००००
७१३०००
२०००००
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१२ पदाधीकारी अन्य सवु िधा
१३ पदाधीकारी अन्य भत्ता
१४ कमषचारीको सामावजक सरु क्षा कोर् खचष
कमषचारीको योगदानमा आधाररत
१५ वनिृत्तभरण तथा उपदान कोर् खचष
१६ कमषचारी कल्याण कोर्
१७ पानी तथा विजल
ु ी
१८ सञ्चार महशल
ु
१९ सािषजवनक उपयोवगताको सेिा खचष
२० ईन्धन -पदावधकारी
२१ ईन्धन -कायाषलय प्रयोजन
२२ सिारी साधन ममषत खचष
२३ बीमा तथा निीकरण खचष
मेवशनरी तथा औजार ममषत सम्भार तथा
२४ सञ्चालन खचष
२५ वनवमषत सािषजवनक सम्पवत्तको सम्भार खचष
२६ मसलन्द तथा कायाषलय सम्बन्धी खचष
२७ पस्ु तक तथा सामाग्री
२८ इन्धन अन्य प्रयोजन
पत्रपवत्रका िपाइ तथा सचु ना प्रकाशन
२९ खचष
३० अन्य कायाषलय सञ्चालन खचष
सचु ना प्रणाली तथा सफ्टिेयर सञ्चालन
३१ खचष
३२ करार सेिा शल्ु क
३३ सरसफाई सेिा शल्ु क
३४ कमषचारी तावलम
३५ कायषिम खचष
३६ विविध कायषिम खचष
३७ भ्रमण खचष
३८ अन्य भ्रमण खचष
३९ विविध खचष

२०७८/०७९

21211

१००००००
१०००००
३०००००

21212

४०००००

२०००००

21214

४००००००

22214

०
६०००००
६०००००
१०००००
८०००००
८०००००
१२०००००
५०००००

22221

१०००००

22231

22314

३०००००
२००००००
२०००००
१०००००

22315

१००००००

22319

१०००००

22412

१०००००

22413

११००००००
१५००००
२०००००
१००००००
१०००००
२००००००
१११५०००
२००००००

21142
21149

22111
22112
22113
22211
22212
22213

22311
22313

22414
22511
22522
22529
22612
22619
22711
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४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६

विविध खचष (खाजा कमषचारी)
सभा सञ्चालन खचष
अन्य सस्ं था सहायता
अन्य सामावजक सरु क्षा
घर भाडा
सिारी साधन तथा मेवशनरी औजार भाडा
अन्य भाडा

२०७८/०७९
22711
22721
25315
27112
28142
28143
28149

२६५००००
५०००००
५०००००
४०००००
१००००००
४०००००
१०००००

३०००००
२०००००
३०००००

पूौँजीगि खचि
क्र.स.ं

खचि शीषिक

१ फवनषचर तथा वफक्चसष
२ मेवशनरी तथा औजार

खचि सक
ं ेि

३११२३
३११२२

पूौँजीगि जम्मा

आ ि २०७७/०७८ को अनुमातनि बजे ट(राजश्व
बाौँडफाौँड) रु

कै .

७०००००
७०००००
१४०००००

िडा कायािियहरुको प्रशासतनक खचिको शीषिकगि र श्रोिगि अनुमान ०७८।०७९ चािु खचि
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६

खचि शीषिक
पानी तथा विजल
ु ी
सञ्चार महशल
ु
ईन्धन (कायाषलय प्रयोजन)
सिारी साधन ममषत खचष
भ्रमण खचष
विविध खचष

खचि सक
ं ेि
22111
22112
22212
22213
22612
22711
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आ ि २०७७-०७८ को अनुमातनि
बजेट(राजश्व बाौँडफाौँड) रु
१८००००
१२००००
१२००००
२०००००
३०००००
७२००००

कै .
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२०७८/०७९

1
2
3
4
5
6
7

प्र.प्र.अ
(दशौं)
वशक्षा
उपसवचि
वसवडई
अवधकृ त
(पशु)
शाखा
अवधकृ त
वशक्षा
अवधकृ त
लेखा
अवधकृ त

10 1

49380 7 1,646.00

11,522.00 60,902.00 6,090.20

9,
10

1 49380 7 1,646.00 11,522.00

9,
10

1 49380 7 1,646.00 11,522.00

8,9 1 45580 7 1,519.33 10,635.33
7,8 1 42380

7 1,412.67 9,888.67

7,8 1 42380

7 1,412.67 9,888.67

7,8 1 42380

7 1,412.67 9,888.67

60,902.00 6,090.20
60,902.00 6,090.20
56,215.33

5,621.53

52,268.67

5,226.87

52,268.67

5,226.87

52,268.67

5,226.87

52,268.67

5,226.87

52,268.67

5,226.87

8

ईवन्जवनयर

7,8 1 42380

7

9

अवधकृ त
(कृ वर्)

7,8 1 42380

7

10

अवधकृ त

6

2 37990

8 1,266.33 10,130.67 96,241.33

11

आलेप
अवधकृ त

6

1 37990

8 1,266.33 10,130.67

12

सहायक

5

9 30200 10 1,006.67 10,066.67

13

लेखापाल

5

1 30200 10 1,006.67 10,066.67

14

कम्प्युटर
अपरेटर

5

1 30200 10 1,006.67 10,066.67

15

प्रास

5

1 30200 10 1,006.67 10,066.67

1,412.67
1,412.67

9,888.67
9,888.67

48,120.67

9,624.13
4,812.07

362,400.00 36,240.00
40,266.67

4,026.67

40,266.67

4,026.67

40,266.67

4,026.67

400
400
400
400
400
400
400
400
400
800
400
3,600
400
400

400

67,392.20

60,902.00 16,460.00 886,068.40

-

10,000.00 19,800.00 24,000.00

24,000.00

67,392.20

60,902.00 16,460.00 886,068.40

-

10,000.00 19,800.00 24,000.00

24,000.00

67,392.20

60,902.00 16,460.00 886,068.40

-

10,000.00 19,800.00 24,000.00 96,000.00 24,000.00

62,236.87

56,215.33

15,193.33 818,251.07

40,475.04 10,000.00 19,800.00 24,000.00

24,000.00

57,895.53

52,268.67

14,126.67 761,141.73

37,633.44

10,000.00 15,480.00 24,000.00

24,000.00

57,895.53

52,268.67

14,126.67 761,141.73

37,633.44

10,000.00 15,480.00 24,000.00

24,000.00

57,895.53

52,268.67

14,126.67 761,141.73

37,633.44

10,000.00 15,480.00 24,000.00

24,000.00

57,895.53

52,268.67

14,126.67

37,633.44

10,000.00 15,480.00 24,000.00 60,000.00 24,000.00

57,895.53

52,268.67

14,126.67 761,141.73

37,633.44

10,000.00 15,480.00 24,000.00

24,000.00

106,665.47 96,241.33

25,326.67 1,401,553.60

69,293.76

20,000.00 30,960.00

48,000.00

48,000.00

53,332.73

12,663.33 700,776.80

34,646.88 10,000.00 15,480.00 24,000.00

24,000.00

48,120.67

761,141.73

402,240.00 362,400.00 90,600.00 5,279,880.00 260,928.00 90,000.00 100,440.00216,000.00

24,000.00

44,693.33

40,266.67

10,066.67 586,653.33

28,992.00 10,000.00 11,160.00

24,000.00

24,000.00

44,693.33

40,266.67

10,066.67 586,653.33

28,992.00 10,000.00 11,160.00

24,000.00

24,000.00

44,693.33

40,266.67

10,066.67 586,653.33

28,992.00 10,000.00 11,160.00

24,000.00

24,000.00
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तलबभत्ता
को जम्मा

खाजा खचष

वफल्ड भत्ता

महाँगी भत्ता

स्थानीय
भत्ता

पोशाक
भत्ता

उपदान
कोर् थप

िावर्षक
तलब

पयषटन
काज

चाडपिष
खचष

मावसक
जम्मा

बीमा थप

सञ्चय
कोर् थप

तलब र
ग्रेडको
जम्मा

ग्रेड रकम

ग्रेड दर

तह
संख्या
तलब
स्के ल
ग्रेड संख्या

पद

ि.स.ं

पाख्रीबास नगरपातिकाको स्िीकृि दरिन्दी अनुसारका स्थायी िथा अस्थायी कमिचारीहरुको आ.ि .२०७८/०७९ को िातग प्रस्िातिि ििब भत्ता िथा
अन्य सतु िधाको तििरण

980,328.40
980,328.40
1,076,328.40
951,719.44
886,381.84
886,381.84
886,381.84
946,381.84
886,381.84
1,617,807.36
821,567.01
6,061,848.0
0
694,872.00
694,872.00

694,872.00

16

सब
ईवन्जवनयर

5

6 30200 10 1,006.67 10,066.67

17

म वि वन

5

1 30200 10 1,006.67 10,066.67

18

सहायक
(कृ वर्)

5

2 30200 10 1,006.67 10,066.67

19

सहायक
(पशु)

5

3 30200 10 1,006.67 10,066.67

20

सहायक
(कृ वर्)

4

1 28610 10 953.67

9,536.67

21

सहायक
(पशु)

4

4 28610 10 953.67

9,536.67

22

अवमन

4

1 28610 10 953.67

9,536.67

23

सहायक

4

8 28610 10 953.67

9,536.67

24

सलेपा

4

1 28610 10 953.67

9,536.67

25

स म वि
वन

4

1 28610 10 953.67

26

अ.स.ई
ईवन्जवनयर

4

6 28610 10 953.67

1

5 21480

27

का.स.

2

716.00

241,600.00 24,160.00
40,266.67

4,026.67

80,533.33

8,053.33

400

800

120,800.00 12,080.00

38,146.67

1,600

400

3,814.67

3,200

305,173.33 30,517.33

400

38,146.67

3,814.67

9,536.67

38,146.67

3,814.67

9,536.67

228,880.00 22,888.00

1,432.00 114,560.00 11,456.00

1,200

400

3,814.67

152,586.67 15,258.67

38,146.67

2,400

400

2,400
2,000

268,160.00 241,600.00 60,400.003,519,920.00

173,952.00 60,000.00 66,960.00

144,000.00288,000.0024,000.00

44,693.33

40,266.67

10,066.67 586,653.33

28,992.00 10,000.00 11,160.00

24,000.00

24,000.00

89,386.67

80,533.33

20,133.33 1,173,306.67

57,984.00 20,000.00 22,320.00

48,000.00

24,000.00

134,080.00 120,800.00 30,200.00 1,759,960.00

86,976.00

30,000.00 33,480.00 72,000.00

24,000.00

42,361.33

27,465.60

10,000.00 9,480.00

24,000.00

24,000.00

169,445.33 152,586.67 38,146.67 2,224,077.33

109,862.40 40,000.00 37,920.00

96,000.00

24,000.00

42,361.33

27,465.60

24,000.00 42,000.00 24,000.00

38,146.67

38,146.67

9,536.67

9,536.67

556,019.33

556,019.33

10,000.00 9,480.00

338,890.67 305,173.33 76,293.33 4,448,154.67 219,724.80 80,000.00 75,840.00 192,000.00

24,000.00

42,361.33

38,146.67

9,536.67

556,019.33

27,465.60

10,000.00 9,480.00

24,000.00

24,000.00

42,361.33

38,146.67

9,536.67

556,019.33

27,465.60

10,000.00 9,480.00

24,000.00

24,000.00

254,168.00 228,880.00 57,220.00 3,336,116.00

164,793.60 60,000.00 56,880.00 144,000.00216,000.00 24,000.00

128,016.00 114,560.00 35,800.00 1,686,552.00

82,483.20 50,000.00 34,800.00 120,000.00 -

स्वास््य-३० , रोजगार-२ , पंजीकरण-३ जनाको खाजा खर्च
जम्मा

63 944950

2
3 31498.33 263,628
1

840,000.00

2,564,813.33256,481.3325,200 2,846,494.6
37,383,152.67
630,000
2,564,813.33660,403.33
1,715,117.28
7
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24,000.00

714,240 1,512,000
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702,000

तलबभत्ता
को जम्मा

खाजा खचष

वफल्ड भत्ता

महाँगी भत्ता

स्थानीय
भत्ता

पोशाक
भत्ता

उपदान
कोर् थप

िावर्षक
तलब

पयषटन
काज

चाडपिष
खचष

मावसक
जम्मा

बीमा थप

२०७८/०७९
सञ्चय
कोर् थप

तलब र
ग्रेडको
जम्मा

ग्रेड रकम

ग्रेड दर

तह
संख्या
तलब
स्के ल
ग्रेड संख्या

पद

ि.स.ं

िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट

4,337,232.00
694,872.00
1,365,744.0
0
2,036,616.00

660,501.60
2,570,006.4
0
702,501.60
5,116,012.80
660,501.60

660,501.60
4,059,009.6
0
2,033,635.20
840,000.00

1,512,000 44,803,586.61

िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट

२०७८/०७९

अनुसच
ू ी १ को तस.नं. १५ को तिस्िृिीकरण (स्िास््य कायिक्रम)
तस.न.ं
कायिक्रम
बजेट
१ स्िास््य कमी तथा अन्य कमषचारीको तलब भत्ता, प्रोत्साहन र स्िास््य संस्था व्यिस्थापन २५०००००
२ स्िास््य संस्थामा और्धी उपकरण तथा आिश्यक सामग्री खररद तथा व्यिस्थापन
२०००००
३ एम्बल
३०००००
ु ेन्स सञ्चालन कोर्

कै .

अनुसूची ४ को तस.नं. १ को तिस्िृिीकरण (स्िास््य कायिक्रम)
तस.न.ं
१
२

कायिक्रम
कोरोना रोग संिमण रोकथाम तथा व्यिस्थापन
मवहला स्िास््य स्ियं सेविका प्रोत्साहन

बजेट
१००००००
१००००००

कै .

अनस
ु च
ू ी १ को तस.न.ं १४ को तिस्िृिीकरण (तशक्षा कायिक्रम)
तस.नं

क्षेत्र

उपक्षेत्र

१
२
३
४
५
६

सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास

वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा

७

सामावजक विकास

वशक्षा

८
९
१०
११
१२
१३
१४

सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास

वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा
वशक्षा

तितनयोतजि
बजेट

मुख्य आयोजना िथा कायिक्रम
जालपा देिी क्याम्पस वशक्षण सहयोग
विद्यालय सहयोगी थप तलब
विद्यालय सहायक कमषचारी थप तलब
स्ियम् सेिक वशक्षक मा वि तलब/पोर्ाक
स्ियम् सेिक वशक्षक आ वि तलब/पोर्ाक
िावर्षक परीक्षा ५ र ८
नगरस्तरीय वशक्षक तथा कमषचारी िनोट परीक्षा
सञ्चालन
वशक्षक तावलम
प्र अ बैठक/वशक्षा सवमवत बैठक
शैवक्षक योजना तथा प्रोफाईल वनमाषण
स्थानीय पाठ्िम
विद्यालय अनगु मन/विविध
शैवक्षक मेला
नगर प्रमख
ु शैवक्षक सधु ार कायषिम

कै .

१००००००
२५४३०००
४११०००
९६६०००
८१००००
८०००००
२५००००
४०००००
३५००००
१२००००
४०००००
५००००
३०००००
५०००००

अनस
ु च
ू ी ५ को तस.न.ं १४ को तिस्ििृ ीकरण (तशक्षा कायिक्रम)
तस.नं
१

क्षेत्र
सामावजक विकास

उपक्षेत्र
वशक्षा

मख्
ु य आयोजना िथा कायिक्रम
बाल विकास सहजकताष थप तलब

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि बजेट

कै .

३७३१०००
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२०७८/०७९

अनुसच
ू ी २ को तस.नं. ३ को तिस्िृिीकरण (तशक्षा कायिक्रम)
तस.नं
१

क्षेत्र

उपक्षेत्र

सामावजक विकास

वशक्षा

मुख्य आयोजना िथा कायिक्रम
विद्यालय सहयोगी थप तलब

तितनयोतजि बजेट

कै .

३६९०००

अनुसच
ू ी १ को तस.नं. १४ को तिस्िृिीकरण (कृतष तिकास शाखा)
तस.नं.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

कायिक्रम
प्लाविक टनेल (बेम समी तरकारी खेती उत्पादन
हाईविड तथा उन्नत गोलभेडा, खसु ाषनी, क्यावप्सकम खसु ाषनीको
विउ वितरण
न.पा.को नसषरी स्थापना स्तरोन्नती
आकवस्मक बाली संरक्षण विर्ादी वितरण
बाली उपचार सामग्री खररद
वजल्ला तथा अन्तर वजल्ला कृ र्क भ्रमण
कृ वर् मेला प्रदशषनी
कृ वर् सामग्री ढुिानी
अनगु मन तथा भ्रमण खचष
कृ वर् सम्बन्धी विविध बैठक खचष

बजेट
८,००,०००
२,००,०००

कै .
७५% अनदु ान
७५% अनदु ान

१,००,०००
२,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
१,५०,०००
५०,०००
१,००,०००
१,००,०००

का.पा.को वनणषय अनसु ार
७५% अनदु ान

अनुसच
ू ी १ को तस.नं. १५ को तिस्िृिीकरण (पशु शाखा कायिक्रम)
तस.न.ं

१
२
३
४
५
६

क्षेत्र
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास

उपक्षेत्र
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास

मख्
ु य तक्रयाकिाप
कुकुर संख्यामा
वनयन्त्रण
पशु स्िास््य
कायषिम
जनु ोवटक रोग
वनयन्त्रण
नश्ल सधु ार
फामष यावन्त्रकरण

मख्
ू य कायिक्रम
कुकुर बन्ध्याकरण वशविर

बजेट
५०००००

पशु स्िास््य वशविर

३०००००

रे विज रोग वनयन्त्रण वशविर

४०००००

७५ प्रवतशत अनदु ानमा बोयर बोका वितरण
(७५ प्रवतशतको)
७५ प्रवतशत अनदु ानमा च्यापकटर वितरण

४०००००

पशु स्िास््यकायषिम पशु और्वध खररद

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

४०००००
२५००००
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७
८
९
१०
११
१२
१३

आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास
आवथषक
विकास

पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास
पशन्ु िी
विकास

१४
१५
१६
१७

२०७८/०७९

पशु आहारा प्रिि्धन डाले घााँस नसषरी (वनरन्तता)

७५०००

नश्ल सधु ार

कृ .ग. सेिा (ईन्सेमीनेटर भत्ता)

८००००

प्रचार प्रसार वशक्षा

पशपु न्िी मेलाप्रदसषनी

१५००००

कृ .ग.सेिा

नाईरोजन/लवजविक खररद

१०००००

प्रयोगशाला सेिा

माईिोस्कप खररद (१ िटा)

६००००

सवजषकल सेिा

बवडषजो खररद (३)

५००००

कृ .ग.सेिा

रे विवजरे टर खररद (१ िटा)

२५०००

ल्यापटप खररद (१ िटा)
वप्रन्टर खररद (१ िटा)
कायषिम अनगु मन िा भ्रमण खचष
कृ .ग सेिाको लागव ईन्धन खचष

८००००
३००००
५००००

५००००

अनुसच
ू ी ०४ को तस.नं. ०२ को तिस्िृिीकरण(मतहिा बािबातिका िथा समाज कल्याण कायिक्रम)
तस.न.ं
१
२
३
४

मख्
ु य गतितितध
क्षमता विकास
अन्तरविया तथा सम्मान
सचेतनामल
ू क कायषिम
सचेतनामल
ू क कायषिम

कायिक्रम
मवहलाहरुका लावग वसपमल
ु क तावलम
जेष्ठ नागररक अन्तरविया र सम्मान
बाल वििाह न्यवु नकरण अवभयान
बाल श्रम मि
ु न.पा. घोर्णाका लावग पिु षशतष कायषिम

बजेट
११०००००
१११०००
१०००००
१०००००

कै .

अनुसच
ू ी ०५ को तस.न.ं ०२ को तिस्िृिीकरण (मतहिा बािबातिका िथा समाज कल्याण कायिक्रम)
तस.न.ं
मुख्य गतितितध
२ कोर् स्थापना
३ अन्तरविया तथा सम्मान

कायिक्रम
लैङ्वगक वहसं ा वनिारण कोर्
जेष्ठ नागररक अन्तरविया र सम्मान

बजेट
५००००
३९०००

कै .

अनस
ु च
ू ी ०७ को तस.न.ं ०२ को तिस्िृिीकरण (सच
ू ना प्रतितध कायिक्रम)
तस.न.ं
कायिक्रम
१ स्माटष इन्टरएवक्टभ वडवजटल बोडष खररद, जडान तथा व्यिस्थापन
२ नेटिवकष ङ (खररद, जडान तथा व्यिस्थापन)

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

बजेट
४६००००
२०००००

कै .

70

िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट
३
४
५

२०७८/०७९
१६००००
१७००००
१०,०००

इन्टरकम तथा टेवलफोन खररद, जडान तथा व्यिस्थापन
सभा हलको लावग साउण्ड वसस्टम (एवम्प्लफायर, पोटष माइक, िायरलेस माइक)
िेब क्यामेरा

अनस
ु च
ू ी ०७ को तस.न.ं ०५ को तिस्ििृ ीकरण (पयिटन, उद्योग, सहकारी िथा व्यिसाय प्रिद्धिन कायिक्रम)
तस.न.ं
कायिक्रम
१ प्रत्येक सहकारी सस्ं थाको एकपटक वनयवमत अनगु मन
२ सहकारी तथा गररबी वनिारण व्यिस्थापन सचू ना प्रणाली (COPOMIS) र सम्पवत्त
शवु द्धकरण वनिारण वनदेशनको कायाषन्ियन सम्बन्धी अन्तरविया कायषिम
३ सहकारी लेखापालन तावलम
४ होमस्टे सञ्चालन तथा पयषटन प्रिद्धषन
५ आ.ज., दवलत बगषहरुको परम्परागत सीप सरं क्षण एिं स्िदेशी उद्योग प्रबद्धषन
६ घरे लु तथा साना उद्योग प्रिधषन
७ म ररपालन तावलम (१० जना)

बजेट
५००००
१०००००

कै .

१५००००
१५००००
१५००००
२०००००
२०००००

अनुसच
ू ी ०७ को तस .नं.०३ को तिस्िृिीकरण (गररबी तनिारणका िातग िघु उद्यम तिकास कायिक्रम)
तस.न.ं
१
२
३
४

कायिक्रम

बजेट
५७००००
१५००००
२०००००
८००००

नयााँ उद्यमी सृजना (२० जना)
बैठक भत्ता
अनगु मन
स्टेशनरी तथा मसलन्द

कै .

अनुसच
ू ी८
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशिि कायिक्रमहरुको तििरण
शीषिक /तजल्िा/कायिक्रम
80101125-पावख्रिास नगरपावलका
सशिि अनुदान (चािु )
26332
सबैका िातग तशक्षा- आधारभूि िह
35000014
आधारभतू तहका स्िीकृ त दरिन्दीका
वशक्षक, राहत अनदु ान वशक्षकका
लावग तलब भत्ता अनदु ान (विशेर्
1.1.3.3
वशक्षा पररर्द अन्तरगतका
वशक्षक/कमषचारीहरु समेत)
नेपाल सरकार
माध्यातमक िह
35000015

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

(रु.हजारमा)
जम्मा
32,96,00
18,51,00
7,57,00

नगद

7,57,00
2,30,00
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1.1.3.4

35000801

1.1.4.1

1.1.4.1

2.4.6.1

2.4.6.1

2.7.11.1
2.7.11.1
2.7.13.10
2.7.13.10

2.7.13.11

माध्यवमक तहका स्िीकृ त दरिन्दीका
वशक्षक, राहत अनदु ान वशक्षक लावग
तलब भत्ता अनदु ान (विशेर् वशक्षा
पररर्द अन्तरगतका
वशक्षक/कमषचारी,प्राविवधक धारका
प्रवशक्षक समेत)
नेपाल सरकार
तिद्यािय क्षेत्र तिकास कायिक्रम- तजल्िा स्िर
प्रारवम्भक बाल विकास
सहजकताषहरुको पाररश्रवमक तथा
विद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन
अनदु ान
नेपाल सरकार
प्रारवम्भक बाल विकास
सहजकताषहरुको पाररश्रवमक तथा
विद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन
अनदु ान
एस.एस. वड. वप.
सािषजवनक विद्यालयका
विद्याथीहरुका लावग वनशल्ु क
पाठ्यपस्ु तक अनदु ान
एस.एस. वड. वप.
सािषजवनक विद्यालयका
विद्याथीहरुका लावग वनशल्ु क
पाठ्यपस्ु तक अनदु ान
नेपाल सरकार
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका
लावग विद्यालयलाई अनदु ान
एस.एस. वड. वप.
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका
लावग विद्यालयलाई अनदु ान
नेपाल सरकार
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
अनदु ान
नेपाल सरकार
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
अनदु ान
एस.एस. वड. वप.
शैवक्षक पहुचाँ सवु नवश्चतता,
अन पचाररक तथा िैकवल्पक वशक्षा
कायषिम (परम्परागत विद्यालय,
िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता र
वनरन्तर वशक्षाका कायषिम समेत)
एस.एस. वड. वप.

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"
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नगद

2,30,00
3,38,00

नगद

70,16

शोधभनाष
हुने अनदु ान

5,11

शोधभनाष
हुने अनदु ान

1,75

नगद
शोधभनाष
हुने अनदु ान

24,09

नगद

62,52

नगद
शोधभनाष
हुने अनदु ान

27,93

शोधभनाष
हुने अनदु ान

4,55

2,03

54
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2.7.13.11

2.7.13.13

2.7.13.13

2.7.13.23
2.7.13.23

2.7.13.3

2.7.13.3

2.7.13.40

2.7.13.40

2.7.13.42

2.7.25.62

2.7.25.62

शैवक्षक पहुचाँ सवु नवश्चतता,
अन पचाररक तथा िैकवल्पक वशक्षा
कायषिम (परम्परागत विद्यालय,
िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता र
वनरन्तर वशक्षाका कायषिम समेत)
विद्यालयमा शैवक्षक गणु स्तर
सदृु ढीकरण एिम् कायषसम्पादनमा
आधाररत प्रोत्साहन अनदु ान
विद्यालयमा शैवक्षक गणु स्तर
सदृु ढीकरण एिम् कायषसम्पादनमा
आधाररत प्रोत्साहन अनदु ान
सामदु ावयक विद्यालयका िात्राहरुलाई
वनशल्ु क स्यावनटरी प्याड ब्यिस्थापन
सामदु ावयक विद्यालयका िात्राहरुलाई
वनशल्ु क स्यावनटरी प्याड ब्यिस्थापन
प्रवत विद्याथी लागतका आधारमा
वशक्षण वसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८
को परीक्षा व्यिस्थापन अनदु ान
प्रवत विद्याथी लागतका आधारमा
वशक्षण वसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८
को परीक्षा व्यिस्थापन अनदु ान
माध्यवमक तह कक्षा (९-१०) मा
अंग्रेजी,गवणत र विज्ञान विर्यमा
वशक्षण सहयोग अनदु ान
माध्यवमक तह कक्षा (९-१०) मा
अंग्रेजी,गवणत र विज्ञान विर्यमा
वशक्षण सहयोग अनदु ान
GPE को सहयोगमा कोवभड - १९
का कारण उत्पन्न पररवस्थवतमा वसकाइ
सहजीकरणका लावग शैवक्षक कायषिम
कोवभड - १९ का कारण उत्पन्न
पररवस्थवतमा वसकाइ सहजीकरणका
लावग शैवक्षक कायषिम
कोवभड - १९ का कारण उत्पन्न
पररवस्थवतमा वसकाइ सहजीकरणका

२०७८/०७९

नेपाल सरकार

नगद

7,46

एस.एस. वड. वप.

शोधभनाष
हुने अनदु ान

2,09

नेपाल सरकार

नगद

28,74

नेपाल सरकार

10,12

एस.एस. वड. वप.

नगद
शोधभनाष
हुने अनदु ान

नेपाल सरकार

नगद

11,33

एस.एस. वड. वप.

शोधभनाष
हुने अनदु ान

82

नेपाल सरकार

नगद

32,21

एस.एस. वड. वप.

शोधभनाष
हुने अनदु ान

2,34

वज.वप.ई.

शोधभनाष
हुने अनदु ान

2,00

नेपाल सरकार

नगद

4,66

एस.एस. वड. वप.

शोधभनाष
हुने अनदु ान

34

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

74

73

िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट

२०७८/०७९

लावग शैवक्षक कायषिम

7.2.1.1

7.2.1.1
37100103
1.4.3.2

2.3.18.5
2.3.18.5
2.5.3.5
2.5.3.6
2.5.3.7
2.5.7.10
2.5.7.8
2.5.7.9
31401011
2.1.8.1
2.3.2.1
2.4.1.4

2.4.14.3

2.5.7.4

सािषजवनक विद्यालयमा अध्ययनरत
विद्याथीहरुका लावग िात्रबृवत्त
(आिासीय तथा गैरआिासीय)
एस.एस. वड. वप.
सािषजवनक विद्यालयमा अध्ययनरत
विद्याथीहरुका लावग िात्रबृवत्त
(आिासीय तथा गैरआिासीय)
नेपाल सरकार
यिु ा रोजगारीका लावग रुपान्तरण पहल पररयोजना
रोजगार सेिा के न्िको सञ्चालन
(अनगु मन, सञ्चार, स्टेशनरी,
ममषत,अन्य)
नेपाल सरकार
कामका लावग पाररश्रवमक अनदु ान
(यिु ा रुप)
आई वड ए
कामका लावग पाररश्रवमक अनदु ान
(यिु ा रुप)
नेपाल सरकार
रोजगार सहायकको तलब
नेपाल सरकार
रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता
नेपाल सरकार
रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता
नेपाल सरकार
प्राविवधक सहायकको पोसाक
नेपाल सरकार
प्राविवधक सहायकको तलि
नेपाल सरकार
प्राविवधक सहायकको स्थानीय भत्ता नेपाल सरकार
रावष्रय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण
विभाग
एम. आइष. एस. अपरे टर र वफल्ड
सहायको लावग सञ्चार खचष
आई वड ए
मेवशनरी आजार तथा फवनषचर ममषत
सम्भार (सेिा के न्ि सञ्चालानाथष)
आई वड ए
मसलन्द सामान खररद (सेिा के न्ि
सञ्चालानाथष)
आई वड ए
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा िपाइष
(सञ्चार र पाँहुच अवभयान
सञ्चालान)
आई वड ए
एम. आइष. एस. अपरे टर र वफल्ड

आई वड ए
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शोधभनाष
हुने अनदु ान

2,69

नगद

33,78
48,00

नगद
शोधभनाष
हुने ऋण

2,05

नगद
नगद
नगद
नगद
नगद
नगद
नगद

13

38,00

3,67
14
10
10
3,67
14
19,00

शोधभनाष
हुने ऋण
शोधभनाष
हुने ऋण
शोधभनाष
हुने ऋण

8
84
1,80

शोधभनाष
हुने ऋण

2,20

शोधभनाष

7,73
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2.6.1.1

2.8.1.5

2.8.1.6

2.9.9.3

2.9.9.4

37100102
2.3.18.4
2.5.7.5
2.5.7.6
2.5.7.7
33600101
2.5.7.20
31200101
2.5.7.21
2.7.15.129
2.7.15.130

सहायक पाररश्रवमक, चाडपिष खतष
तथा पोशाक खचष
विभागले उपलव्ध गराएको तावलम
खाका बमोवजम घटना दताष तथा
सामावजक सरु क्षा सम्बन्धमा
नपा/गापा, िडा कायाषलयका
कमषचारीहरुको लावग तावलम तथा
जनप्रवतवनवधहरुलाई अवभमवु खकरण
कायषिम सञ्चालन
एम. आइष. एस. अपरे टर र वफल्ड
सहायक देवनक भ्रमण भत्ता तथा
यातायत खचष
स्थानीय तहका कमषचारी र
जनप्रवतवनवधहरुको लावग अनगु मन
तथा मल्ु याकन खचष
अन्य विविध खचष-Periodic
meeting costs of LGPCC
अन्य विविध खचष-Mobilization
of CSOs, Civic Groups,
NGOs for increased social
accountability
प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम
कामका लावग पाररश्रवमक अनदु ान
रोजगार संयोजकको तलि
रोजगार सयं ोजकको स्थानीय भत्ता
रोजगार संयोजकको पोसाक

२०७८/०७९
हुने ऋण

आई वड ए

शोधभनाष
हुने ऋण

2,70

आई वड ए

शोधभनाष
हुने ऋण

1,68

आई वड ए

शोधभनाष
हुने ऋण

80

आई वड ए

शोधभनाष
हुने ऋण

23

आई वड ए

शोधभनाष
हुने ऋण

94
12,00

नेपाल सरकार
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार

नगद
नगद
नगद
नगद

गररब घर पररिार पतहचान िथा पररचय पत्र तििरण कायिक्रम (गररि ितक्षि
तिशेष कायिक्रम)
गनु ासो सनु िु ाई अवधकारी
नेपाल सरकार
नगद
कृतष तिकास रणनीति अनगु मन िथा समन्िय कायिक्रम
कृ वर् तथा पशु सेिाका एक गााँउ एक
प्राविवधकहरुको तलि भत्ता
नेपाल सरकार
नगद
वकसान सचू ीकरण कायषिम
नेपाल सरकार
नगद
कृ वर्, पशपु न्िी तथा मत्स्य त्याकं
नेपाल सरकार
नगद
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7,05
4,68
17
10

1,00
1,00
6,00
1,87
3,13
1,00
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30700106

2.6.4.14

2.6.4.85

2.6.4.86

34341012
2.6.4.87
2.6.6.7
2.6.6.8
2.7.14.7
2.7.23.2
34341011
2.7.14.1
31200106

2.7.15.131

2.7.15.134

अध्यािवधक कायषिम
िघु उद्यम तिकास कायिक्रम
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र
बजार प्रवतस्पधाष बृवद्ध गनषका लावग
कवम्तमा ५ जनाको समहु मा प्रवबवध
हस्तान्तरण
नेपाल सरकार
गररबी वनिारणका लावग लघु उद्यम
विकास कायषिम सचं ालन वनदेवशका,
२०७७ बमोवजम उद्यमीको स्तरोन्नती
(आिश्यकता पवहचानका आधारमा
पनु ताषजगी र एडभान्स सीप विकास
तावलम कायषिम)
नेपाल सरकार
गररबी वनिारणका लावग लघु उद्यम
विकास कायषिम सचं ालन वनदेवशका,
२०७७ बमोवजम लघु उद्यम विकास
मोडेलमा नयााँ लघु उद्यमी वसजषना गने नेपाल सरकार
रातररय यिु ा पररषद्
यिु ा उद्यमशीलता प्रबद्धषन कायषिम
नेपाल सरकार
यिु ाक्लि गठन तथा नमनु ा यिु ा ससं द
अभ्यास (गाउाँ/नगरसभा)
नेपाल सरकार
अन्तराषवष्रय यिु ा वदिस समारोह
नेपाल सरकार
यिु ा प्रवतभा प्रबधषन तथा सम्मान
कायषिम
नेपाल सरकार
एक शैवक्षक संस्था एक उद्यम
कायषिम (माध्यवमक विद्यालय)
नेपाल सरकार
रातररय खेिकुद पररषद्
राष्रपवत रवनङ्ग वसल्ड प्रवतयोवगता
(स्थानीय तहस्तरीय)
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री कृतष आधुतनतककरण पररयोजना
आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएका
कृ वर् तफष का साना व्यिसावयक कृ वर्
उत्पादन के न्ि (पके ट) विकास
कायषिम वनरन्तरता
नेपाल सरकार
आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएको
बाख्राको साना व्यिसावयक कृ वर्
नेपाल सरकार
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30,00

नगद

1,40

नगद

6,00

नगद

22,60
10,00

नगद

75

नगद
नगद

3,00

नगद

50

नगद

5,25

50

1,00

नगद

1,00
46,00

नगद

12,00

नगद

7,00
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2.7.15.143

2.7.15.155
31201011
2.7.15.213
36500106

2.7.16.1

2.7.16.2
31202011
2.7.18.39
2.7.18.40
2.7.18.50
37001107

2.7.22.1020

37001103

2.7.22.118

2.7.22.127

उत्पादन के न्ि (पके ट) विकास
कायषिम वनरन्तरता
सन्ु तलाजात फलफूलको साना
व्यिसावयक कृ वर् उत्पादन के न्ि
(पके ट) विकास कायषिम सञ्चालन
बाख्राको साना व्यिसावयक कृ वर्
उत्पादन के न्ि (पके ट) विकास
कायषिम सञ्चालन
कृतष तिभाग
व्यिसाय उन्मख
ु कृ वर् फामषलाई
सहयोग कायषिम िडा न.ं १०
बहुक्षेत्रीय पोषण कायिक्रम
पोर्ण संिेदनशील (खानेपानी तथा
सरसफाइ, कृ वर्, पशसु ेिा, मवहला
तथा बालबावलका, वशक्षा र शासकीय
प्रिन्ध) क्षेत्रका कायषिमहरू
सञ्चानल)
पोपण विशेर् (स्िास््य) क्षेत्रका
कायषिम सञ्चालन
पशु सेिा तिभाग
ईवपडेवमयोलोजी ररपोवटषङ
कृ वत्रम गभाषधान वमसन कायषिम
िुपी प्रिद्धषन कायषिम
स्िास््य ब्यिस्थापन कायिक्रम
पावलका स्तरमा स्िास््य सस्ं थाहरुको
मावसक बैठक, डाटा भेररवफके शन एिं
गणु स्तर सधु ार साथै च मावसक एिं
बावर्षक सवमक्षा
पररिार कल्याण कायिक्रम
मातृ तथा निवशशु कायषिम अन्तगषत
आमा सरु क्षा, गभषिती उत्प्रेरणा सेिा,
न्यानो झोला र वनशल्ु क गभषपतन
कायषिम
वसवबआईएमएनवसआई Onsite
कोवचङं ् ग र समता तथा पहुचाँ

२०७८/०७९

नेपाल सरकार

नगद

12,00

नेपाल सरकार

नगद

15,00
8,00

नेपाल सरकार

नगद

8,00
8,00

यरु ोवपयन यवु नयन
यरु ोवपयन यवु नयन

नगद
अनदु ान
नगद
अनदु ान

4,80
3,20
23,00

नेपाल सरकार
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार

नगद
नगद
नगद

6
2,50
20,44
2,00

नेपाल सरकार

नगद

2,00
31,00

नेपाल सरकार

नगद

4,00

नेपाल सरकार

नगद

2,00
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2.7.22.129
2.7.22.1317

2.7.22.1471

2.7.22.1484

2.7.22.1488

2.7.22.218
37001109

2.7.22.188

२०७८/०७९

कायषिम
मातृ तथा निवशशु कायषिम
नेपाल सरकार
पोर्ण कायषिम
नेपाल सरकार
कोवभड १९ विरुद्ध खोप अवभयान
संचालन ब्यिस्थापन खचष पावलकास्तररय सवमक्षा तथा योजना र
पावलका तथा स्िास््य सस्था स्तररय
सपु ररिेक्षण_
नेपाल सरकार
पावलका स्तरमा टाईफाइड
ष खोप
अवभयान सचं ालन तथा वनयवमत
खोपमा टाईफाइड
ष खोप शरुु िातको
साथै वनयवमत खोप सदु ढीकरण र
सरसफाई प्रबि्धनको लावग पावलका
र िडा खोप समन्िय सवमती र
सरोकारिालाहरुको अवभमवु खकरण
बैठक १ वदन
नेपाल सरकार
वनयवमत खोप सदृु ढीकरण, पणू ष
खोपको दीगोपना र सरसफाई प्रिि्धन
कायषिम वनरन्तरताको लावग
सक्ष्ु मयोजना अद्यािवधक र पावलका
समन्िय सवमवतको अवभमवु खकरण र
योजना २ वदन र पणू ख
ष ोप न.पा.,
गा.पा. सवु नवश्चतताको लावग
स्िास््यकवमषबाट िडामा घरधरु ी
सिेक्षण, पावलका बाट िडा
भेररवफके सन, अनगु मन तथा घोर्णा
सभा व्यिस्थापन घोर्णा बांकीमा
घोर्णा तथा घोर्णा भएकामा
वदगोपना कायम गने
नेपाल सरकार
पररिार वनयोजन वकशोर वकशोरी तथा
प्रजनन् स्िास््य कायषिम
नेपाल सरकार
रातररय स्िास््य तशक्षा, सच
ू ना िथा सच
ं ार के न्ि
विद्यालय स्िास््य वशक्षा/आमा समहु
तथा मवहला स्िास््य
स्ियंसेविकाहरूका लावग सामावजक

नेपाल सरकार
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नगद
नगद

11,27

नगद

2,06

नगद

2,24

नगद

2,22

नगद

4,12

3,09

1,00

नगद

1,00
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२०७८/०७९

व्यिहार पररितषन कायषिम

37001101
2.7.22.5412

2.7.22.5418

2.7.22.5421

2.7.22.5423

37001115
2.7.22.6477

क्षयरोग तनयन्त्रण
कम्यवु नवट डट्स कायषिम कायषिम
संचालन, स्थानीय तह क्षयरोग मि
ु
पावलका सम्बन्धी कायषिम
स्िास््य सस्ं थामा आकवस्मक
अिस्थामा औसवध एिं ल्याब
सामाग्री ढुिानी, रे कवडषङ तथा
ररपोवटषङका लावग फमष फरमेट िपाइ
तथा फोटोकपी, ई-वट.वब रवजस्टर
अध्यािवधक, विश्व क्षयरोग वदिस
सम्बन्धी कायषिम
क्षयरोगका जोवखम समहु तथा स्िास्थ
सेिाको पहुच कम भएका समदु ायमा
सकृ य क्षयरोग खोजपडताल कायषिम,
घरपररिारका सदस्यहरूको सम्पकष
पररक्षण, समदु ायमा क्षयरोगका
विरामीहरूको खोजपडतालका लावग
क्षभता अवभिृवद्ध तथा पररचालन ।
स्थलगत अनवु शक्षण गरर
स्िास््यकवमषहरूको क्षमता अवभिृवध्द
एिं त्यांङकको गणु स्तर सवु नवश्चत,
क्षयरोगका कायषिमको अधष बावर्षक
सवमक्षा तथा उपचार नवतजाको कोहटष
विश्ले र्ण
उपचारात्मक सेिा कायिक्रम
आधारभतू तथा आकवस्मक स्िास््य
सेिाको लावग और्वध खररद

3,00

नेपाल सरकार

नगद

28

नेपाल सरकार

नगद

35

नेपाल सरकार

नगद

1,77

नेपाल सरकार

नगद

60
19,00

नेपाल सरकार
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नगद

14,00
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2.7.22.6478

37001116

2.7.22.67

37001105

2.7.22.68

2.7.22.70

2.7.5.5

उपचारात्मक सेिा अन्तगषतका
कायषिमहरु ( ,आधारभतू स्िास््य
सेिा के न्ि (स्िास््य च की ) /
आधारभतू अस्पतालको न्यनु तम सेिा
मापदण्ड कायषिम सच
ं ालन तथा
सवु िवधकरण र आाँखा, नाक, कान,
घांटी तथा मख
ु स्िास््य सम्िवन्ध
अवभमख
ु ीकरण तथा वबद्यालय
स्िीवनगं कायषिम कायषसच
ं ालन
वनदेवशकामा उल्लेख भए बमोवजम
सचं ालन गने )
नेपाल सरकार
नतसिङ िथा सामाजतक सरु क्षा सेिा काियक्रम
रावष्रय मवहला स्िास््य स्ियंसेविका
कायषिम (पोशाक प्रोत्साहन,
यातायात खचष, िावर्षक सवमक्षा गोष्ठी
र वदिस मनाउने खचष समेत)
नेपाल सरकार
महामारी रोग तनयन्त्रण कायिक्रम
कोवभड १९ लगायत विवभन्न
महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम,
वनयन्त्रण तथा वनगरानीका लावग
सरोकारिाला साँगको अन्तरविया तथा
RRT, स्िास््यकमी पररचालन
नेपाल सरकार
हावत्तपाईले रोग वबरूध्दको आम
और्धी सेिन (MDA) कायषिम
सञ्चालन (१३ वजल्लाका १३८
पावलकाहरू)
नेपाल सरकार
पशपु क्ष
ं ी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडष
फ्लु, AMR, वसविसकोवसस,
टक्सोप्लाज्मोवसस आवद विवभन्न
सरुिारोग सम्बवन्ध रोकथाम तथा
वनयन्त्रणका लावग सचेतना कायषिम नेपाल सरकार

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

२०७८/०७९

नगद

5,00
9,00

नगद

9,00
10,00

नगद

50

नगद

8,10

नगद

20
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2.7.5.6

37001012

2.7.22.88

34000011

2.7.25.120

26336
35000801

11.1.2.445

11.1.2.445

34701101

विवभन्न सरुिारोग, नसने रोग,
जनु ोवटक, मानवसक स्िास््य सम्बवन्ध
अन्तरविया कायषिम तथा वदिसहरु
(Hypertension, Diabetes,
COPD, Cancer Days,
आत्महत्या रोकथाम वदिस, मानवसक
स्िास््य वदिस, अल्जाईमर वदिस,
रे वबज वदिस, विश्व औलो वदिस)
मनाउने
नेपाल सरकार
प्राथतमक स्िास््य सेिा
स्थानीय तहका स्िास््य च की,
प्रा.स्िा.के . र अस्पतालहरुमा कायषरत
कमषचारीहरुको तलि, महगी भत्ता,
स्थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायत
प्रशासवनक खचष समेत
नेपाल सरकार
मतहिा,बािबातिका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रािय
मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता
भएका व्यवि, ज्येष्ठ नागररक र य वनक
तथा लैंवगक अल्पसख्ं यक का
त्याङ्क सक
ं लन र अधािवधक गने नेपाल सरकार
सशिि अनुदान ( पुौँजीगि)
विद्यालय क्षेत्र विकास कायषिमवजल्ला स्तर
के न्िबाट िन ट भएका नमनु ा
विद्यालय,विशेर् विद्यालयको िमागत
भिन वनमाषण तथा कक्षा ११ स्तोन्नवत
भएका प्राविवधक धार विद्यालयको
ल्याि व्यिस्थापन अनदु ान
नेपाल सरकार
के न्िबाट िन ट भएका नमनु ा
विद्यालय,विशेर् विद्यालयको िमागत
भिन वनमाषण तथा कक्षा ११ स्तोन्नवत
भएका प्राविवधक धार विद्यालयको
ल्याि व्यिस्थापन अनदु ान
एस.एस. वड. वप.
आिास व्यिस्था कायिक्रम

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

२०७८/०७९

नगद

1,20
2,38,00

नगद

2,38,00
1,00

नगद

1,00
4,55,00
1,50,00

नगद

1,40,00

शोधभनाष
हुने अनदु ान

10,00
56,00
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11.1.2.486

37100103
11.3.7.6
37001107
11.3.7.9
36501109
11.4.15.547
11.4.15.547
11.4.15.548
11.4.15.548
11.4.15.549
11.4.15.549
11.4.15.579
11.4.15.579
11.4.15.643
11.4.15.643
11.4.15.644
11.4.15.644
11.4.15.645
11.4.15.645

२०७८/०७९

सरु वक्षत नागररक आिास कायषिम :प्रदेश न.ं १ को धनकुटा वजल्ला क्षेत्र
नं. १ अन्तगषत पावख्रबास
नगरपावलका- २४३ िटा
नेपाल सरकार/आन्तररक ऋण
युिा रोजगारीका िातग रुपान्िरण पहि पररयोजना
रोजगार सेिा के न्िको सदृु वढकरण
(कम्प्यटू र, फवनषचर वफक्चसष, क्यामरा,
अन्य विद्यतु ीय उपकरण)
नेपाल सरकार/आन्तररक ऋण
स्िास््य ब्यिस्थापन कायिक्रम
स्िास््य सचू ना साथै आइ एम यू
सदृु ढीकरण कायषिम
नेपाल सरकार/आन्तररक ऋण
साना तसच
ं ाई कायिक्रम
दवु म्कनी ओख्रे कुलो वसचं ाइ योजना नेपाल सरकार

नगद

56,00
2,00

नगद

2,00
2,00

नगद

2,00
2,20,00
3,00

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी

नगद
नगद
अनदु ान
नगद
नगद
अनदु ान
नगद
नगद
अनदु ान
नगद
नगद
अनदु ान
नगद
अनदु ान
नगद
नगद
अनदु ान
नगद
नगद
अनदु ान

नेपाल सरकार

नगद

2,80

दवु म्कनी ओख्रे कुलो वसचं ाइ योजना
आहाले कुलो ममषत

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
नेपाल सरकार

आहाले कुलो ममषत
रुपाटार कुलो ममषत

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
नेपाल सरकार

रुपाटार कुलो ममषत
आइतबारे अममरु ा कुलो ममषत

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
नेपाल सरकार

आइतबारे अममरु ा कुलो ममषत

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी

पावट ऋणी ढाडे कुलो वसंचाइ योजना
पावट ऋणी ढाडे कुलो वसच
ं ाइ योजना

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
नेपाल सरकार

जोर कुलो वसचं ाइ योजना
जोर कुलो वसचं ाइ योजना
ओख्रे पधेरी खोला कुलो (िे गिु ा
खोला) वसचं ाइ योजना
ओख्रे पधेरी खोला कुलो (िे गिु ा
खोला) वसचं ाइ योजना

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
नेपाल सरकार

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

4,50
3,65
5,48
6,38
9,58
2,75
4,14
32,82
22,25
21,18
14,11
4,21
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11.4.15.646
11.4.15.646
11.4.15.647
11.4.15.647
11.4.15.648
11.4.15.648
32501106
11.4.22.5890
30800104
11.4.22.5900
32500103
11.4.22.5968

२०७८/०७९

नासपाती बारी कुलो वसचं ाइ योजना

नेपाल सरकार

नासपाती बारी कुलो वसचं ाइ योजना
हुलाकी भत्यारे नयााँ कुलो वसच
ं ाइ
योजना
हुलाकी भत्यारे नयााँ कुलो वसंचाइ
योजना
फािा वसंचाइ योजना

स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
नेपाल सरकार
स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
नेपाल सरकार

नगद
नगद
अनदु ान

3,58

नगद
नगद
अनदु ान
नगद
नगद
अनदु ान

20,43

फािा वसंचाइ योजना
स्िीट्जरल्याण्ड-एस डी सी
पयिटन पिू ािधार तिकास आयोजना
गजेथम्ु का भ्यू पाकष न पा १
नेपाल सरकार/आन्तररक ऋण नगद
रातररय ग्रामीण िथा निीकरणीय उजाि कायिक्रम
निीकरणीय ऊजाष प्रिवध जडान
(िायोग्यााँस/विद्यतु ीय
चल
नेपाल सरकार/आन्तररक ऋण नगद
ु ो/सधु ाररएको चल
ु ो/स यष ऊजाष)
सस्ं कृ वत प्रिद्धषन कायषिम
पशपु वत मवन्दर, पाख्रीिास न.पा. १०
चगंु िाग धनकुटा
नेपाल सरकार/आन्तररक ऋण नगद

5,38

30,65
9,05
14,06
12,00
12,00
8,00

8,00
5,00
5,00

अनस
ु च
ू ी ०९
प्रदेश समपरू क अनुदान बाौँडफाौँड (२६३३४)
तस.न.ं बजेट शीषिक न.ं
१
११.४.२२.४७
२

११.४.२२.४८

कायिक्रम
बजेट रु. हजारमा
५०००
Green Park at Ramche Danda, Pakhribas
Municipality-4
५०००
Development works of dikure Gumba Area
१००००
जम्मा

कै .

अनुसच
ू ी १०
प्रदेश सशिि अनदु ान (२६३३२)
बजेट शीषिक नं.
कायिक्रम
३१२०००११ भवू म व्यिस्था, कृ वर् तथा सहकारी मन्त्रालय
११.६.२.८
कफीका लावग हाईटेक नसषरी तथा प्रशोधन के न्ि स्थापना
३३७०३१५० साना वसचााँई कायषिम

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

बजेट रु. हजारमा
१००००
१००००
८७६२

कै .
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११.४.१५.५०
११.४.१५.५१

पावट ऋवण ढाडे कुलो वसाँचाई योजना
जोर कुलो वसाँचाई योजना

२१८७
१४११

११.४.१५.५२

ओख्रे पधेरी खोला कुलो(िे गिु ा खोला) वसाँचाई योजना

२८०

११.४.१५.५३

नासपाती बारी कुलो वसाँचाई योजना

३५८

११.४.१५.५४

हुलकी भत्यारे नयााँ कुलो वसाँचाई योजना

२०४३

११.४.१५.५५

फािा वसाँचाई योजना

९०५

६.२.२.५०२

दवु म्कनी ओख्रे कुलो वसाँचाई योजना

३००

६.२.२.५०३

आहाले कुलो ममषत

३६५

६.२.२.५०४

रुपाटार कुलो ममषत

६३८

६.२.२.५०५

आईतबारे अममरु ा कुलो ममषत

२७५

३५०००१०३ लैङ्वगक सशविकरण तथा मल
ू प्रिाहीकरण कायषिम

५०

६.२.२.३१४

५०

स्थानीइ तहमा लैङ्वगक वहसं ा वनिारणका लावग सरं क्षण कोर् स्थापना

३५०००१०३ लैङ्वगक सशविकरण तथा मल
ू प्रिाहीकरण कायषिम
२.७.२५.१

२०९७
२०९७

अपांगता रोकथाम तथा पनु िः स्थापना कायषिम

अनस
ु च
ू ी ११
करुणा फाउण्डेशन नेपाि
अपाङ्गता रोकथाम तथा पनु स्थाषपना कायषिम

रु. हजारमा
प्रदेश सरकार

नगद २१,००
जम्मा २१,००

अनस
ु च
ू ी १२
रातररय पररचयपत्र िथा पतञ्जकरण तिभाग
सामावजक सरु क्षा तथा सरं क्षण कायषिम

नेपाल सरकार

रु. हजारमा
नगद ६,००,००
जम्मा ६,००,००

तितभन्न श्रोिहरुबाट िडामा सञ्चािन हुने योजना िथा कायिक्रमहरुको तििरण
िडा न.ं १
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (२६ िाख)
तस.नं.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि
बजेट

कै .
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१

पिू ाषधार विकास

सडक तथा पल
ु

२

पिू ाषधार विकास

सडक तथा पल
ु

३

पिू ाषधार विकास

सडक तथा पल
ु

४
५
६

पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
सामावजक क्षेत्र

७
८
९
१०

२०७८/०७९
५०००००

खानेपानी
भ वतक पिू ाषधार
वशक्षा

नसषरर फािा दोभान भोटेडाडा माङमाय
बरबोटे खैररनी ग्रा स स्तरोन्नती
विवपधारा बाझे खोला बेलग रर सैरुम्टा
रातमाटे आठमरु े हावतखकष सडक वनमाषण
राधाकृ ष्ण हावतमारे वपपलबोट अन्नपणु ष
ग्रा.स. स्तरोन्नवत
िृहत खानेपानी व्यिस्थापन
पवहचानमा आधाररत रुिाक्ष पाकष वनमाषण
नबषदश्वे र आ वब शैवक्षक सधु ार कायाषिम

लै.स तथा सा.सा

दवलत जागरण कायषिम

३००००

सामावजक विकास

अपाङ्गता सम्बन्धी चेतनामल
ु क कायषिम २००००

लै.स तथा सा.स

जेष्ठ नागररक सम्मान तथा भेटघाट १०००००
कायषिम
जलबायु पररबतषन र बाताबरण सम्बन्धी २५००००
सचेतना

िातािरण तथा
िन तथा िातािरण
विपद व्यिस्थापन सरं क्षण

३५००००
२०००००
५०००००
५०००००
१५००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (४ िाख )
तस.नं.
१
२
३
४

५

६

क्षेत्र

उपक्षेत्र

पिू ाषधार विकास

भबन तथा सहरर
विकास
सामावजक विकास खेलकुद
संस्कृ वत तथा पयषटन धमष संस्कृ वत
विकास
कायाषलय
कायाषलय सञ्चालन
सञ्चालन तथा
तथा प्रशासवनक खचष
प्रशासवनक
कायाषलय
सञ्चालन तथा
प्रशासवनक
कायाषलय

तितनयोतजि
बजेट
बर्ाष भैरबदेवब कृ वर् सहकारर सस्था भबन १०००००
वनमाषण
िडास्तररय खेलकुद सञ्चालन
१०००००
संन्साररमाई पावट वनमाषण ढाड टोल
५००००
आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक

िडा कायाषलय भिन उद्घाटन

३००००

कायाषलय सञ्चालन
तथा प्रशासवनक खचष

नेपाल टेवलवभजन साँग साझेदारी कायषिम ५००००

कायाषलय सञ्चालन

मेलवमलाप कायषकताषहरुलाई खाजा खचष

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .

१००००
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तथा प्रशासवनक खचष

७

सञ्चालन तथा
प्रशासवनक
सामावजक क्षेत्र

८

सामावजक क्षेत्र

सामावजक सरु क्षा तथा
संरक्षण

वशक्षा तथा स्िास््य

२०७८/०७९

मवहला स्िस््य स्ियसं ेवबका र िडामा
कायषरत उत्कृ ि वशक्षक तथा कमषचारी
सम्मान
आवथकष सहायता

२००००

४००००

िडा नं. २
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (३४ िाख ६० हजार )
तस.नं.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

१
२
३
४
५
६
७
८
९

पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास

सडक
सडक
सडक
सडक
सडक
सडक
सडक
सडक

१०
११

पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास

खानेपानी

१२

पबू ाषधार विकास

१३
१४
१५

पबू ाषधार विकास
सामावजक विकास
संस्कृ वत तथा पयषटन
विकास
संस्कृ वत तथा पयषटन
विकास

१६

भ वतक पबू ाषधार

खानेपानी
खानेपानी सरसफाई
वसच
ं ाई
साझेदारी
धमष तथा संस्कृ वत
धमष तथा संस्कृ वत

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
थामडााँडा तालख
ु कष सहकारी सडक
नगेन्िमोड पाटी सडक
भाउरे बारीटोल लङु े ली मोड सडक
गबु षिानटोल दवु म्कली सडक
पहेलेडााँडा आरनघर सडक
वपपलबोट डााँडाबारी मानेडााँडा सडक
सान्नेडााँडा वसमखेत सडक
जोरधारा गवहरीगाउाँ सडक
पवहरो रोकथाम पावथभरा मवन्दरको वभता
मालमासे
ठोट्नेढाड खा.पा.यो.ममषत
थामडााँडा,काकी समाल धारा खा.पा.यो
ममषत
ओढारे कन्या पोखरी इन्टेक वनमाषण

तितनयोतजि
बजेट
२०००००
२५००००
३०००००
२०००००
३५००००
१०००००
२०००००
१०००००
१५००००
२५००००
५००००
५००००

वलपेबतासे कुलो ममषत
एनवटभी सहयोग कायषिम
मावलका देबी वसढी वनमाषण

५००००
१०००००
१०००००

तामाङ समावधस्थल वनमाषण मानेडााँडा

२०००००

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"
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१७

२०७८/०७९

१८

सस्ं कृ वत तथा पयषटन
विकास
आवथषक विकास

१९
२०
२१
२२

पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
सामावजक विकास
आवथषक विकास

२३
२४

सामावजक विकास
वशक्षा
िातािरण तथा विपद्
सचेतना कायषिम
व्यिस्थापन
वबपद व्यबस्थापन
सचेतना कायषिम

२५

धमष तथा संस्कृ वत
उद्योग तथा उधम
विकास
भिन
खानेपानी
सचेतना कायषिम
उधोग तथा उधम

तामाङ समावधस्थल वनमाषण थामडााँडा

१५००००

तालख
ु कष वसहं देबी सहकारी व्यबस्थापन

५००००

भवु मवहन कृ वर् सहकारी ममषत
चााँपेटोल खानेपानी योजना
यबु ा शसविकरण सचेतना कायषिम
दवलत समदु ाय उधम सचं ालन सचेतना
कायषिम
अक्षर सधु ार कायषिम ४ िटै वबधालय
जलबायु पररबतषन सचेतना कायषिम

५००००
१०००००
१०००००
६००००

प्रकोप पबु ष तयारी सचेतना कायषिम

१०००००

१०००००
१०००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (५ िाख ४० हजार )
तस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७

क्षेत्र

उपक्षेत्र

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक

सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
आवथषक विकास
सामावजक
विकास

स्िास््य

सरु वक्षत स्िास््य कायषिम

तितनयोतजि
बजेट
४००००

यबु ा तथा
खेलकुद
अवभलेख
व्यबस्थापन
खानेपानी
उजाष / विद्यतु
कृ वर्
लैं.स. तथा
सा.स.

खेल सामाग्री खररद तथा वबतरण

१,००,०००

जनसांवख्क तथा पाररबाररक वबबरण
अध्याबवधक
मोिान धारा इन्टेक वनमाषण
सडक बती बरच तारादेखी दक
ु ानीडााँडा वबस्तार
सान्ने साना वकसान सहकारी वबउाँ पाँजु ी कायषिम
जेष्ठ नागररक सम्मान कायषिम

१,००,०००

कै .

५००००
५००००
१,००,०००
१,००,०००

िडा नं. ३

१. संघीय तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (३० िाख ३० हजार)
तस.न.ं

क्षेत्र

१

पिू ाषधार विकास

उपक्षेत्र
सडक

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
भोटेखोला कृ वर् क्याम्पस सडक ममषत

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि
कै .
बजेट
१०००००
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२०७८/०७९

२

पिू ाषधार विकास

सडक

बल बहादरु दलाषमीको घर देखी पिु ी खोल्सी सम्म
सडक सोवलङ

३
४

पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास

सडक
सडक

वपप्ले िाचेङ सडक वनमाषण
ढुङ्गेधारा आ.वि. सााँघु सडक स्तरोन्नती

२,०००००
१५००००

५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
लवक्षत िगष

सडक
सडक
खानेपानी
खानेपानी
खानेपानी
खानेपानी
खानेपानी
खानेपानी
भिन
विदतु
भिन
लै.स.सा.स.

प डेल,वसजाली टोल हुदै आले टोल सडक स्तरोन्नती
कसेनी बगर सडक सरसफाई
महत टोल ईन्टेक वनमाषण
पानी टंकी टोल खा.पा. टंकी ममषत
लायो टोल खा.पा. ईन्टेक वनमाषण
बस्नेत टोल खा.पा. ईन्टेक वनमाषण
गालपारा खा.पा. पाईप खररद
पाईप खररद
िडा कायाषलय िे उ प्रवतक्षालय वनमाषण
विदतु वि (३)िे ज विस्तार
अन्नपणू ष कृ र्क समहु श चालय सेवप्टटंकी वनमाषण
मागाषदिे ी यिु ाक्लि पदावधकारी काननु ी क्षमता
विकास कायषिम
लै.स.सा.स. चेतना यथु क्लि कायाषलय व्यिस्थापन
लै.स.सा.स. यिु ा खेलकुद सामग्री खररद वितरण

१५००००
५००००
१०००००
५००००
१०००००
१०००००
५००००
१०००००
१०००००
१५००००
५००००
१०००००

सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
आवथषक विकास

लै.स.सा.स. अवनिायष आ.वि. बालअवधकार र न्याय सचेतना गोवष्ठ

१०००००

१७
१९
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

विपद्
व्यिस्थापन

लै.स.सा.स. फांदिु ाली भार्ा सरं क्षण कायषिम

५००००

१०००००
५००००

५००००

लै.स.सा.स. लोपोन्मख
ू आठपहरीया भार्ा संरक्षण कायषिम

२,००,०००

लै.स.सा.स. प्रगवतशील यथु क्लब खेल मैदान वनमाषण (सालबोटे)

१,५०,०००

वशक्षा

ढुङ्गेधारा आ.वि. फवनषचर खररद

कृ वर्

कसेनी,पञ्चकन्या,सालबोटे कृ र्क समहु िीउ विजन
वितरण
लै.स.सा.स. विपद् व्यािस्थापन,कोवभड १९ स्िास््य सचेतना
कायषिम

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

१५००००
५०,०००
८००००
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२८

पिू ाषधार विकास

२९

आवथषक विकास क्षमता
विकास
आवथषक विकास पशु

३०

खेलकुद

२०७८/०७९
लावलगरु ास खेलमैदान स्तरोन्नती

४०००००

मवहला वसप विकास तावलम

५०,०००

बोयर बोका खररद

५००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (४ िाख ७० हजार)
तस.न.ं

क्षेत्र

उपक्षेत्र

१
२

आवथषक विकास
पिू ाषधार विकास

पशु
भ वतक संरचना
व्यिस्थापन व्यिस्थापनन
धमष तथा सस्ं कृ ती
लै.स.सा.स.

३
४

सामावजक विकास
सामावजक विकास

५

कायाषलय सञ्चालन कायाषलय सञ्चालन तथा
तथा प्रशासवनक
प्रशासवनक खचष

आयोजना िथा कायिक्रमको
शीषिक
गोठ सधु ार कायषिम
कायाषलय व्यिस्थापन
पञ्चकन्य देिी सरं क्षण
अपाङ्ग,जेष्ठनागररक सम्मान
कायषक्म
विविध

तितनयोतजि
बजेट
१०००००
१०००००

कै .

५००००
१०००००
१२००००

िडा नं. ४
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनदु ानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम(३० िाख )
तस.नं.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

१ पिू ाषधार विकास

सडक

२ पिू ाषधार विकास
३ पिू ाषधार विकास

सडक
सडक

४ पिू ाषधार विकास

सडक

५ पिू ाषधार विकास
६ पिू ाषधार विकास
७ पिू ाषधार विकास

सडक
सडक
सडक

८ पिू ाषधार विकास
९ पिू ाषधार विकास

सडक
सडक

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
टुवप्पडााँडा वदपशाली टोल सडक वनमाषण
खावतगाउाँ पररयार टोल भण्डारी गाउाँ हुदाँ ै
पधेरे म लो सडक वनमाषण
टेक्सी लाईन डवम्पङ सडक वनमाषण
परु ानो नगरपावलका भिन देवख हाइिे
सडक वनमाषण
उनपानी बरुिाल टोल हुदाँ ै बस्याल टोल
सडक वनमाषण
खड्का गाउाँ सडक वनमाषण
वकरााँत समाधी स्थल जाने सडक वनमाषण
िडा वभत्रका सहायक सडक ममषत तथा
सम्भार
ररनवटन डााँडा सालबोटे सडक अन्तगषत

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि
बजेट
२०००००

कै .

३०००००
१०००००
१०००००
५००००
५००००
७५०००
५००००
१०००००
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१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
आवथषक विकास
सामावजक विकास
आवथषक विकास

२५ आवथषक विकास
संस्कृ वत तथा पयषटन
२६ विकास
२७ पिू ाषधार विकास
२८ सामावजक विकास
सामावजक/पिू ाषधार
२९ विकास

२०७८/०७९

कृ वर् तथा पशपु ालन
धमष तथा सस्कृ वत

इन्िेणी खोला ह्यमु पाईप वनमाषण
यिु ा सचेतना कायषिम र खेलकुद
विकास कायषिम
मवहला लोकसेिा तयारी कक्षा
मवहला उद्यमवशलता तावलम
दवलत आरन व्यिस्थापन
बाल पोर्ण कायषिम
जनजाती क्षमता विकास कायषिम
भजु ेल क्षमता विकास कायषिम
राई वकाँ रात क्षमता विकास कायषिम
गरुु ङ क्षमता विकास कायषिम
नेिार क्षमता विकास कायषिम
पररयार क्षमता विकास कायषिम
जेष्ठ नागररक सम्मान कायषिम
अगिु ा कृ र्क टनेल वितरण
उत्कृ ष्ठ वकसान िन ट र सम्मान
बगं रु को पाठा वितरण कायषिम
वगररराज कुखरु ाको चल्ला वितरण
कायषिम
सयु ोदय भजन कृ तन समहु सामग्री खररद

खानेपानी
लवक्षत िगष कायषिम
भार्ा संस्कृ वत तथा
सडक

खानेपानी पाईफ र वहलटेक खररद
अपाङ्ग सम्मान कायषिम
पावथभरा, गम्ु बा, कै लाशनाथ मवन्दर
संरक्षण र सडक स्तरोन्नती

यिु ा तथा खेलकुद
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
लवक्षत िगष कायषिम
कृ वर् तथा पशपु ालन
लवक्षत िगष कायषिम
कृ वर् तथा पशपु ालन

२०००००
६००००
४००००
५००००
५००००
७५०००
५००००
५००००
५००००
५००००
५००००
५००००
१०००००
५००००
७५०००
७५०००
५००००
१२५०००
२५०००
३०००००

२. प्रदेश तितत्तय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम(४ िाख )
तस.नं.
१
२
३

क्षेत्र
सस्ं कृ वत तथा पयषटन
विकास
िातािरण तथा विपद्
व्यिस्थापन
पिू ाषधार विकास

उपक्षेत्र
पयषटन
विपद्
व्यिस्थापन
खानेपानी

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
पाख्रीबासको पवहचान पावख्रन बोट
वनमाषण यलम्बर च क
विपद् व्यिस्थापन र कोवभड-१९
व्यिस्थापन कायषिम
पररयारटोल पाईप र ईन्टेक वनमाषण

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि बजेट
३०००००
७५०००
२५०००
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२०७८/०७९

िडा नं. ५
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनदु ानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (३४ िाख ६० हजार)
तस.नं.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
क्षमता विकास
पबू ाषधार विकास
सामावजक
विकास

सडक
सडक
सडक
भिन
खानेपानी
खानेपानी
वसचाई
वसचाई
वसचाई
कृ वर्
कृ वर्
धमष तथा संस्कृ ती
धमष तथा संस्कृ ती
धमष तथा संस्कृ ती
धमष तथा संस्कृ ती
खेलकुद
सडक
स्िास््य

१९
२०

क्षमता विकास
सामावजक क्षेत्र

२१

सामावजक क्षेत्र

पञ्चेखानी गाउाँ ग्रामीण सडक विस्तार
वदयाले हरे ग्रामीण सडक विस्तार
गरु ााँसे खाल्डे ग्रामीण सडक
सगरमाथा यिू ा क्लि भिन वनमाषण
िोजेनीधारा खानेपानी ईन्ट्याङ्क वनमाषण
मगरटोल खानेपानी ईन्ट्याङ्क वनमाषण
आताहाङ मासे कुलो ममषत
मानेरुम्टी आम्िोटे कुलो ममषत
फािाकुलो ममषत तथा पाएप खररद
मल विउ विजन विर्ादी खररद तथा वितरण अनदु ान
उन्नग जातको बगं रु पाठो वितरण कायषिम
सन्सारी देविथान ममषत
जालपा देिी मवन्दर ममषत
वसंहाकाली देिीथान मवन्दर प्रवतक्षालय वनमाषण
वशबालय मवन्दर वनमाषण
भवलिल प्रवतयोवगता पानपा ५ डडूिा
वचसापानी फाँ लाटे ग्रामीण सडक पखाषल वनमाषण
विपन्न पररिार खाद्यान्न वितरण / विमारी आवथषक
सहायता / पवहरो तथा सडक सफाई / आगलागी
वपडीत आवथषक सहायता जस्ता कायषिम सञ्चालन
तालीम सन्चालन िााँस/जरा हस्तकला तावलम
यिु ा तथा
भवलिल प्रवतयोवगता पा.न.पा. ५ सन्ु दर टोल डडुिा
खेलकुद
यिु ा तथा
भवलिल प्रवतयोवगता वसमाली बास
खेलकुद

तितनयोतजि कै .
बजेट
२५००००
२५००००
१५००००
३०००००
५००००
५००००
३०००००
२०००००
१०००००
२५००००
४०००००
५००००
८००००
२२००००
३०००००
५००००
११००००
१०००००

१५००००
५००००
५००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनदु ानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (५ िाख ४० हजार )
तस.न.ं

क्षेत्र

उपक्षेत्र

आयोजना िथा कायिक्रमको
शीषिक

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि
बजेट

कै .
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१
२
३
४
५
६

पबू ाषधार विकास
पबू ाषधार विकास
शैवक्षक विकाश
क्षमता विकास
क्षमता विकास
सामावजक विकास

७

सचु ना/सञ्चार

२०७८/०७९

सामावजक तथा सास्कृ तीक
खेलकुद
वशक्षा
खेलकुद
खेलकुद
सोलार प्यान खररद तथा
वितरण
सन्चार तथा विज्ञापन

जेष्ठ नागररसक सम्मान कायषिम
फािा खेल मैदान वनमाषण
गरु ााँसे प्रा.वि.फवनषचर खररद
भवलिल प्रवतयोवगता देविथानडााँडा
भवलिल प्रवतयोवगता मगरटोल
सोलार प्यान खररद वितरण

१०००००
२०००००
१०००००
५००००
५००००
२००००

विज्ञापन/ सभु कामना

२००००

िडा न.ं ६
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (३४ िाख ६० हजार)
तस.नं.

क्षेत्र

१

पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
पबू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास

२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

पिू ाषधार विकास

उपक्षेत्र
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
सडक तथा पल
ु
कृ वर्
कृ वर्
वसंचाई
भिन तथा सहरी
विकास
भिन तथा सहरी

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
वतनदोभाने खेलमैदा वनमाषण
कटुिालटोल नाईके बारी सडक
रानाबर खावनखोला सडक
मंग्रु ेआहाल बतासेडााँडा सडक
डडुिा िरडााँडा िुदाङ सडक
र भल्ु के लेिावलङ सडक
भण्डारीमोड कावमडााँडा सडक
र ध्यानखोला भण्डारीमोड घम्ु ती सडक
फलााँटे देिीथान सडक
सान्धारा जलेश्चर सडक
भल्ु के थावनथान सडक
फलााँटे वचसापावन सडक
िाम्लाङ िनमावथ सडक
ओवकल राईको बारीदेखी बासबोटे सडक
वसद्धभञ्जाङ सडक
कृ वर् तथा पशपु ालन सम्बवन्धत कायषिम
वतल्के ककषु से कृ वर् सहकारी संस्था
िडा स्तरीय पाईप खररद
मदन आवश्रत प्रा.वि. फवनषचर
सरस्िती प्रा.वि. घेराबारा

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि
बजेट
२०००००
५००००
१५००००
१५००००
५००००
१०००००
१०००००
५००००
१५००००
१०००००
५००००
१५००००
१०००००
१०००००
१०००००
१०००००
१०००००
२०००००
१०००००

कै .
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१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

पिू ाषधार विकास

सामावजक विकास
पिू ाषधार विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
िातािरण तथा
विपद् व्यिस्थापन
संस्थागत विकास
तथा सेिा प्रिाह

विकास
भिन तथा सहरी
विकास
लै.स.सा.स.स
सडक
यिु ा तथा खेलकुद
लै.स.सा.स.स
विपद व्यािस्थापन
सस्ं थागत पिू ाषधार र
कायषलय सञ्चालन
तथा प्रशासवनक

२०७८/०७९
जलेश्वर प्रा.वि. भिन ममषत

१५००००

स्िास््य व्यािस्थापन
जेष्ठ नागररक / अपाङ्गता सम्मान कायषिम
िडा वभत्रका सडकहरु सरसफाई
खेलकुद सम्बवन्धत कायषिम
मवहला लवक्षत सचेतना कायषिम
विपद व्यािस्थापन

१५००००
१०००००
१०००००
४०००००
६००००
१५००००

िडा कायाषलय व्यिस्थान

१५००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम(५ िाख ४० हजार )
तस.न.ं
१
२
३
३
४
५

क्षेत्र
सामावजक विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
सामावजक क्षेत्र

उपक्षेत्र
लै.स.सा.स.स
धमष तथा सस्कृ वत
धमष तथा सस्कृ वत
धमष तथा सस्कृ वत
धमष तथा सस्कृ वत
भार्ा तथा सस्कृ वत

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक तितनयोतजि बजेट कै .
दवलत लवक्षत कायषिम
१९००००
राम्चे समावधस्थल
१०००००
बसेरी समावधस्थल व्यािस्थापन
५००००
साके ला थावनथान ममषत
१०००००
डडुिा बालके न्ि झ्यालढोका ममषत
५००००
इम्मान्ियु ल चचष
५००००

िडा नं. ७
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (२६ िाख )
तस.नं.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

१

पिू ाषधार विकास

सडक

२

पिू ाषधार विकास

सडक

३

पिू ाषधार विकास

सडक

४

पिू ाषधार विकास

सडक

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
शवहद यज्ञ खडका टोल हुदै फलाटे जोडने
ग्रा.स.स्तरोन्नती
वपङ्ग डाडा बनपाल खेलमैदान ग्रा.स.
स्तरोन्नती
फुरामाङ्गथान राम मा.वब वमलन चोक ग्रा.स
स्तरोन्नती
वतनदोभाने बस्नेत टोल शवहदयज्ञप्रा.वब.
ग्रास..स्तरोन्नती

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि कै .
बजेट
१०००००
१०००००
१०००००
२०००००
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५

पिू ाषधार विकास

६
७
८

पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास

९

आवथषक विकास

१०
११
१२
१३

आवथषक विकास
आवथषक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास

१४
१५
१६
१७

सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
पबु षधार विकास

१८
१९
२०

आवथषक विकास
आवथषक विकास

२०७८/०७९

काकी टोल राउतगाउबाहुनीखोलाग्रा.स. स्तर
सडक
उन्नती
राम्चे बजारबाट राम्चेखानेपानीटंकीजाने ग्रा.स.
सडक
स्तरोन्नती
खानेपानी
कुिा संरक्षण बरालगाउ
खानेपानी
कुिा संरक्षणकाकीगाउ
थक्ले तामाङ्गटोल गररबी वनभरण कायाषिम
पशु
उन्नत जातको बगं रु पाठो वबतरण
कृ वर्
अगिु ा कृ र्क च्याउ खेतीतावलम
कृ वर्
अगिु ा कृ र्कलाई वलयर जातको चल्लावबतरण
लै.स.सा.स.
जेष्ठ नागररक सम्मान
यिु ा तथा खेलकुद यिु ा सचेतना तथा खेलकुद विकास कायषिम
मवहला अपाङ्ग दवलत जनजाती काननु ी
लै.स. तथा सा.स.
सचेतना
वशक्षा
कक्षा ५ सम्मको बालबलीकालाई ड्रेस वबतरण
धमष तथा संस्कृ ती होक्से गाउ तामाङ्ग टोल गम्ु बा वनमाषण
भिन
माघी मेला वशि मवन्दर श चालय वनमाषण
भिन तथा सहरी
िडा कायाषलय ब्यबस्थापन (फवनषचर खररद)
विकास
कृ वर्
स्प्रेय खररद
कृ वर्
प्लाविक टनेल

१५००००
१०००००
५००००
५००००
२०००००
१०००००
१०००००
५००००
३०००००
१०००००
१५००००
३०००००
१०००००
२०००००
५००००
१०००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (४ िाख)
क्षेत्र
उपक्षेत्र
१ पिु ाषधार विकास सडक
२ पिु ाषधार विकास खानेपानी

तस.न.ं

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
िडाका सहायक सडक मषमत
पाईप खररद

तितनयोतजि बजेट कै .
२०००००
२०००००

िडा न.ं ८

१. संघीय तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम(३४ िाख ६०)
तस.नं. क्षेत्र
१
२
३
४

पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास

उपक्षेत्र

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक

सडक
सडक
सडक
सडक

भवु न्टडााँडा प डेल टोल सडक वनमाषण
एकान्त टोल सडक वनमाषण
खवत्रडाडा िैकुण्ठे नयााँ पल
ु ग्रा.स
फुरामाङ्थाना कावत्तके चङु ् िाङ सडक वनमाषण

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

तितनयोतजि कै .
बजेट
२०००००
२०००००
३०००००
३०००००
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५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास

सडक
सडक
सडक
सडक
सडक
सडक
सडक
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्

आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास

कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
लै.स.सा.सा.
लै.स.सा.सा.
लै.स.सा.सा.
लै.स.सा.सा.
धमष तथा
संस्कृ ती
खेलकुद

पिु षधार विकास

२०७८/०७९
सरस्िती मा.वि. वसरान टोल सडक वनमाषण
डाडा खकष भिु रे सडक वनमाषण
मालबासे लुङ्थोङ सडक वनमाषण
राईगाउाँ मासे अग्राखे सडक वनमाषण
देिारी टोल सडक वनमाषण
कट्टेल डाडा तामाङ् टोल सडक वनमाषण
िडा वभत्रका सहायक सडकहरु ममषत सम्भार
राधा कृ ष्ण कृ र्क समहु विउविजन खररद
राजदेिी कृ र्क समहु विउविजन खररद
जलकन्या कृ र्क समहु विउविजन खररद
वपपलटाङ् लम्ु बिु ा कृ र्क समहु विउविजन खररद
कावत्तके कृ र्क समहु विउविजन खररद
घामे भिु रे कृ र्क समहु विउविजन खररद
सनु ल कृ र्क समहु विउविजन खररद
नमनु ा कृ र्क समहु विउविजन खररद
नियगु कृ र्क समहु विउविजन खररद
बैकुण्ठे कृ र्क समहु विउविजन खररद
जनप्रगवत कृ र्क समहु विउविजन खररद
मासे राईगाउाँ कृ र्क समहु विउविजन खररद
अग्राखे कृ र्क समहु विउविजन खररद
मालबासे कृ र्क समहु विउविजन खररद
चोखान्टाङ् वचउररटाङ् कृ र्क समहु विउविजन
खररद
अवग्रम कृ र्क समहु विउविजन खररद
सृजनवसल कृ र्क समहु विउविजन खररद
कवफ विकास तावलम
आवदिासी जनजाती कानवु न सचेतना कायषिम
जेष्ठ नागररक सम्मान कायषिम
यिु ा सचेतना र खेलकुद विकास कायषिम
मवहला, अपाङ्ग, दवलत कानवु न सचेतना कायषिम
फुरामाङ्थाना गेट तथा स चालय वनमाषण

१५००००
१०००००
१५००००
१५००००
१०००००
५००००
१५००००
५००००
५००००
५००००
४५०००
४००००
३५०००
३५०००
३५०००
३५०००
४००००
५००००
६००००
५००००
४००००
३५०००

झोलङु ् गे यिु ा खेलमैदान वनमाषण

२०००००

५००००
४००००
६००००
५००००
१०००००
२०००००
६००००
२०००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (५ िाख ४० हजार )

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"
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तस.नं.
१
२
३
४
५
६
७

क्षेत्र

उपक्षेत्र

सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु षधार विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
लै.स.सा.सा

मवहला
गफ
ु ा संरक्षण
मवन्दर वनमाषण
वशक्षा
खेलकुद
जलस्रोत तथा वसाँचाई
पयषटन
विपत व्यिस्थापन

८

२०७८/०७९
आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
लावलगरु ााँस मवहला समहु टहरा वनमाषण
ह्वाङ्गपाटी गफ
ु ा सरं क्षण
महेन्ि आ.वि.सरस्िती मवन्दर वनमाषण
सरस्िती मा.वि. कायाषलय व्यिस्थापन
सनु बालुिा विद्यतु विस्तार कायषिम
पाँधेरे चोखान्टाङ् कुलो ममषत
धापवसाँ वसमसार जलासय वनमाषण
कोरोना भाईरस (कोवभड-१९) सचेतना
कायषिम

तितनयोतजि
बजेट
५००००
५००००
५००००
१०००००
१०००००
५००००
१०००००
४००००

कै .

िडा नं. ९
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनदु ानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (३० िाख ३० हजार )
तस.नं.

क्षेत्र

उपक्षेत्र

१

पिु ाषधार विकास

सडक

२

पिु ाषधार विकास

सडक

३

पिु ाषधार विकास

सडक

४

पिु ाषधार विकास

सडक

५
६

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

खानेपानी
खानेपानी

७

सामावजक विकास स्िास््य

१०
११

कृ वर् तथा
पशपु ालन
कृ वर् तथा
पशपु ालन
धमष तथा संस्कृ वत
लवक्षत बगष

१२

लवक्षत बगष

८
९

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
ज्यावमरे भस्मे वढकुटी डााँडा ग्रामीण सडक
स्त्तरोन्नवत
गैरी गाउाँ सरु ाले गार् मीण सडक
९ नं. िडा स्तरीय सम्पणू ष बाटो ममषत तथा
सरसफाई
वतयारे काउले डााँडा गम्ु बा ग्रामीण सडक
स्त्तरोन्नवत
वटम्बरु े खाने पानी महु ान संरक्षण
भन्ज्याङ खाने पानी महु ान ट्याङ्की वनमाषण
आधारभतू स्िास््य सम्बवन्ध आिश्यक
सामग्री खररद

तितनयोतजि
बजेट
३०००००
१७५०००
५०००००
२०००००
२०००००
५००००
१०००००

पशु

टनेल खररद

३८००००

पशु

पशु स्िास््य वशविर

१०००००

पयषटन
लै.स.सा.स.

ताम्बा संस्कार सामग्री खररद
जेष्ठ नागररक समान कायषिम
बालबावलकाहरुलाई अवतररि
वियाकलाप कायषिम

५००००
५००००

लै.स.सा.स.

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .

७५०००
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१३
१४
१५
१६
१७
१८

लवक्षत बगष
यिु ा तथा खेलकुद
सामावजक क्षेत्र
सामावजक क्षेत्र
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

लै.स.सा.स.
खेलकुद
भार्ा तथा संस्कृ वत
भार्ा तथा संस्कृ वत
पाईप खररद
भिन ममषत

२०७८/०७९
अपांग क्षमता अवभिृवद्ध कायषिम
मावतम्बु खेल मैदान स्त्तरोन्नवत
मावतम्बु वचहान डााँडा कपरु स्थान वनमाषण
तकुिा कपरु स्थान वनमाषण
िडा स्तरीय होम पाइप खररद
वलवसम्बु मवहला समहू भिन ममषत संभार

५००००
२५००००
५००००
१०००००
३५००००
५००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (७ िाख ७० हजार )
तस.न.ं क्षेत्र
१
२
३
४
५
६

उपक्षेत्र

आयोजना िथा कायिक्रमको
शीषिक
वलसम्बु यिु ा क्लि भिन वनमाषण
क्लिहरुलाई सामग्री खररद
आवथषक सहायता

पिु ाषधार विकास भिन वनमाषण
सामावजक विकास यिु ा तथा खेलकुद
सामावजक क्षेत्र
सामावजक सरु क्षा तथा
संरक्षण
कायाषलय
कायाषलय सञ्चालन तथा
सञ्चालन तथा
कायाषलय व्यिस्थापन
प्रशासवनक खचष
प्रशासवनक खचष
सामावजक विकास यिु ा तथा खेलकुद
यिु ा खेलकुदका लावग
िातािरण तथा
विपद् व्यिस्थापन
विपद् व्यिस्थापन
विपद् व्यिस्थापन

तितनयोतजि
बजेट
१०००००
२२००००
४००००

कै .

३००००
३००००
५००००

िडा नं. १०
१. सघं ीय तित्तीय समानीकरण अनदु ानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (३० िाख ३० हजार)
तस.नं.

क्षेत्र

१
२

पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास

खानेपानी
वसंचाई
सडक

पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
आवथषक विकास

सडक
सडक
यिु ा तथा खेलकुद
यिु ा तथा खेलकुद
गोडेटो बाटो
पशु

३
४
५
६
७
८
९

उपक्षेत्र

आयोजना िथा कायिक्रमको शीषिक
खानेपानी ट्याङ्की वितरण
वसंचाईका लावग प्लाविक टंकी वितरण
धमषशाला र िडा वभत्रका सपं णू ष बाटाहरु
ममषत सम्भार
वखरे च तार बेलहारे गाउाँग्रा.स.
उदयिर सफ
ु षु ङ गाउाँग्रा.स.
भारती मा.वि. फुटिल खेल मैदान वनमाषण
दाङवसङ भवलिल खेल मैदान वनमाषण
परु ानो िाटो वसंडी वनमाषण
पशु और्धी खररद
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तितनयोतजि
बजेट
५०००००
५०००००
५०००००

कै .

२०००००
१५००००
३०००००
१०००००
२५००००
३००००
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१०
११
१२
१३
१४
१५

खेलकुद
सस्ं थागत विकास
पिू ाषधार
संस्थागत विकास
आवथषक विकास
सामावजक क्षेत्र

लवक्षत कायषिम
वशक्षा
सडक
भिन, आिास तथा
शहरी विकास
कृ वर्
सामावजक सरु क्षा तथा
संरक्षण

२०७८/०७९
िडा स्तररय यिु ा भवलबलप्रवतयोवगता
प्यारावफट रे वलङ वनमाषण भारतीमा.वि.
पाख्रीनबोट - राना टोल ग्रा.स.
रे डिस उपशाखामा फवनषचर वितरण

१०००००
१०००००
१५००००
२००००

नसषरी व्यिस्थापन सम्बन्धी तावलम
आवथषक सहायता

५००००
८००००

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (४ िाख ७० हजार )
तस.नं
.
१
२
३
४

क्षेत्र
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
संस्थागत विकास

५

उपक्षेत्र
सडक
सडक
वशक्षा
स्िास््य
संस्थागत सश
ु ासन
तथा क्षमता विकास

आयोजना िथा कायिक्रमको
शीषिक
िडा कायाषलय तकुिा ग्रा.स.
कााँसे डाडा ग्रा.स.
सरस्िती प्रा.वि. फवनषचर खररद
स्िास््य सम्बन्धी कायषिम
पवञ्जकरण सचेतना कायषिम

तितनयोतजि बजेट कै .
२०००००
१०००००
१०००००
५००००
२००००

४. नगरसभाबाट पाररि भएका तनणियहरु
तनणिय न.ं १
राजस्ि परामशष सवमवत, बजेट तथा कायषिम तजमषु ा सवमवत, विर्यगत सवमवत र श्रोत अनमु ान तथा वसमा वनधाषरण सवमवतले
तय गरे को वसमा र वसवलङ वभत्र रही पेश भएका आयोजनाहरु र वमवत २०७८ साल असार ९ गते सम्पन्न कायषपावलकाको
बैठकले नगरसभामा पेश गने गरी तय गरी उप-प्रमख
ु ज्यबू ाट वमवत २०७८ असार १० गते पेश भएका नीवत तथा कायषिम,
आवथषक विधेयक, २०७८ विवनयोजन विधेयक, २०७८ र चालु आ.ि. को आम्दानी खचष सवहतको आवथषक विश्ले शण
लगायतका वनश्कर्षहरुलाई सामान्य संशोधन सवहत स्िीकृ त गने ।

तनणिय न.ं २
नेपाल सरकारले यस नगरपावलकाको लावग स्िीकृ त गरे को संगठन संरचना र दरबन्दी संख्या (अनसु चू ी बमोवजमको) स्िीकृ त
गने र आिश्यकताका आधारमा संगठन संरचनाको O & M गनष कायषपावलकाको कायाषलयलाई वनदेश गने ।

तनणिय नं. ३
चालु आवथषक िर्षमा पाँजु ीगत खचष वभत्रका विवभन्न सहायक वशर्षकहरुमा िडा तथा नगरबाट विवनयोवजत रकम सम्बवन्धत
िडाको वसफाररसको आधारमा पजाँु ीगत खचष वशर्षकको अको सहायक वशर्षकमा प्रचवलत काननू बमोवजम खचष गने गरी
कायषपावलकाको वनणषय बमोवजम वशर्षक पररितषन गररएको हुदाँ ा त्यस्ता प्रकारका सबै वनणषयलाई अनमु ोदन/स्िीकृ त गने ।
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२०७८/०७९

तनणिय नं. ४
आ.ि. २०७७/०७८ का लावग स्थानीय न्यनू तम दररे ट वनधाषरणका लावग यस कायाषलयका प्रशासकीय अवधकृ तको
सयं ोजकत्िमा सवमवत गठन गरी स्थानीय बजार भाउ समेतलाई आधार मानी सरोकारिाला समेतको सहभावगतामा सो
सवमवतले वनधाषरण गरे को न्यनू तम दर रे टलाई नगर कायषपावलकाको बैठकले स्थानीय दररे ट वनधाषरण गने अवधकार पाख्रीबास
नगर कायषपावलकालाई प्रत्यायोजन गने ।

तनणिय नं. ५
आवथषक िर्ष २०७७/७८ का लावग अनसु चू ीमा सल
ं ग्न उल्लेवखत दरबन्दी मतु ाविकको पदहरुमा कायषरत स्थायी कमषचारी तथा
वशक्षकहरुको तलबी प्रवतिेदन स्िीकृ त गने ।

तनणिय न.ं ६
आ.ि. २०७६/७७ मा भएको लेखापरीक्षण प्रवतिेदनलाई स्िीकृ त गदै औाँल्याएको बेरुजु प्रचवलत काननु बमोवजम असल
ू उपर
गनष कायषपावलकालाई वनदेश गने ।

तनणिय नं. ७
जनु सक
ु ै प्रकारका क्यान्सर, मटु ु को भल्भ फे ने, मृग ला खराब, अलजाइमसष र पावकष न्सन भएको वबरामीलाई नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराउने और्वध उपचार सहयोगका अवतररि नगरपावलकाबाट यातायात खचष स्िरुप प्रवत वबरामी रु. १०,०००/(अक्षरे वप रु. दश हजार मात्र ।) उपलब्ध गराउने ।

तनणिय नं. ८
नगरको श्रोतले चालु आ.ि. आम सचं ालन गनष नसक्ने आयोजनाहरुलाई संघ, प्रदेशमा माग गने आयोजनाहरुको सवु चमा
सवु चबद्ध गने र बााँकी आयोजनाहरुलाई नगरले श्रोत उपलब्ध भएमा सचं ालन गने आयोजना BANK को रुपमा समािेश गने ।

तनणिय न.ं ९
उप प्रमख
ु ज्यबू ाट पेश भएका देहाय बमोवजमका विधेयकहरु स्िीकृ त गने ।
देहाय
आवथषक विधेयक, २०७८
विवनयोजन विधेयक, २०७८
पाख्रीबास नगरपावलकामा विपद् जोवखम न्यनू ीकरण तथा व्यिस्थापन विधेयक, २०७८

तनणिय नं. १०
यस पाख्रीबास नगरपावलकाको नगर सािषजवनक खररद वनयमािली तयार गरी कायाषन्ियनमा ल्याउन नगर कायषपावलकालाई
वनदेशन गने ।

तनणिय नं. ११
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७९ को पररवध वभत्र रही बचत हुन आउने रकमबाट नगर कायषपावलकाले
रकमान्तर गने वनणषय भएकोमा सोलाई अनमु ोदन गने ।
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२०७८/०७९

तनणिय नं. १२
चालू आवथषक िर्षमा नगरकायषपावलका, नगर प्रमख
ु , उप प्रमख
ु र प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त स्तरबाट भएको वनणषयहरु
अनमु ोदन गने ।

तनणिय नं. १३
यस नगर क्षेत्र वभत्रका अपाङ्गता िा फरक क्षमता भएका व्यविहरुले नगरपावलकाको सेिा प्रयोग गदाष लाग्ने दस्तुर िा करको
रकममा १० प्रवतशत िूट वदइनेि । र यस्तो सेिा प्रयोग गनषका लावग अपाङ्गता पररचय पत्र िा विशेर् क्षमता भएको पररचय
पत्र पेश एिं नगरपावलकालाई बझु ाउनु पने कर, शल्ु क, दस्तुर वनयवमत रुपमा बझु ाएको हुनु पनेि ।

तनणिय नं. १४
मावथ उल्लेख गरे भन्दा बाहेकको हकमा (आयोजना िन ट, प्राथवमवककरण, रकम विवनयोजन, शतषहरु वनधाषरण, िुट भएका
कर, दस्तुर, दण्ड जररिाना एिं राजश्वका दरहरु वनधाषरण, उपभोिा िा अन्य नगरपावलका िा साझेदार संघ संस्थाहरुसाँग
समन्िय सहकायष आवद गनष/गराउन) यस नगरसभामा भए सरहको अवधकार पाख्रीबास नगर कायषपावलकालाई प्रत्यायोजन गने
वनणषय गररयो ।

तनणिय न.ं १५
रावष्रय पररचयपत्र तथा पवञ्जकरण विभागको सहयोगमा यस पाख्रीबास नगरपावलकामा एक जना MIS Operator र दईु
जना वफल्ड सहायकको दरबन्दी वसजषना भई आएकोमा आ.ि. २०७८/०७९ बाट एक च मावसकको नगरपावलकाबाट तलब
भत्ता व्यहोनषु पने लेवख आएको र यस नगरपावलको आन्तररक आय स्रोत समेत अत्यन्त कमजोर रहेकाले सो अनसु ार
नगरपावलकाबाट व्यहोने नसवकने जानकारी गराएपवि पवन उि विभागबाट दईु च मावसकको मात्र तलब भत्ता व्यिस्था भई
आएकाले एक जना MIS Operator र एक जना वफल्ड सहायकको मात्र दरबन्दी कायम गने ।

तनणिय नं. १६
कृ वर् तथा पशु सेिा शाखामा रहेको कायाषलय सहयोगीको दरबन्दीलाई सरसफाई कमीको दरबन्दीमा रुपान्तरण गने र उि
दरबन्दी तथा अन्य ज्यालादारीबाट पदपवू तष गररएको का.स., चालक तथा सह-चालकको दरबन्दीमा करार सेिाबाट पदपवू तष गने ।

तनणिय नं. १७
यस पाख्रीबास नगरपावलकामा रहेका तपवशल बमोवजमका विद्यालयहरुमा लावग नगरपावलकाले पाररश्रवमक उपलब्ध गराउने
गरी आगामी आवथषक िर्ष २०७८।०७९ को लावग मात्र स्ियमंसेिक वशक्षक व्यिस्थापन गने गरी आ.ि. २०७७/०७८ को
कायषिमलाई वनरन्तरता वदने ।
िपतशि
क्र.
तशक्षक
तिद्याियको नाम
ििब सतु िधा
कै .
सं
सङ्ख्या
१
श्री बालपन्च मा.वि., १
मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक मा. वि. स्तरको वशक्षक
सान्ने
चाडषपिष खचष/पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईने वनयवु ि गररनेि ।
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२
३

श्री शावन्त वनिास मा.वि., १
वदयाले
श्री सरस्िती मा.वि., घामे १

४

श्री महेन्ि आ.वि., मगु ा

५

श्री निषदश्वे र आ.वि., सान्ने १

६

श्री सरस्िती आ.वि., १
सान्ने

१

२०७८/०७९
मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईने
मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईने
मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईने
मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईने
मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईने

मा. वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेि ।
मा.वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेि ।
वन. मा. वि. स्तरको
वशक्षक वनयवु ि गररनेि ।
वन. मा. वि. स्तरको
वशक्षक वनयवु ि गररनेि ।
वन. मा. वि. स्तरको
वशक्षक वनयवु ि गररनेि ।

तनणिय नं. १८
नगरपावलकामा सी.वड.ई. को दरबन्दी भएता पवन हालसम्म पदपतु ी हुन नसके को, सब इवञ्जवनयर तथा अवसस्टेन्ट-सि
इवञ्जवनयरको अनपु ात बढी भएकाले एकजना इवञ्जवनयरले मात्र सपु रीिेक्षण तथा अनगु मन गनष कवठन हुन,े िमागत भ वतक
पिू ाषधार र आगामी आ.ि. मा समेत उल्लेख्य योजना तथा कायषिम समािेश भएकाले १जना इवञ्जवनयरले मात्र कायष
सम्पादनमा कवठनाई हुने भएकाले आन्तररक श्रोतबाट तलब तथा अन्य सेिा सवु िधा भि
ु ानी गने गरी बढीमा १ िर्षका लावग
वसवभल इवञ्जवनयर सेिा तफष अवधकृ त स्तर िै ठ ाँ तहको १ अस्थायी दरबन्दी कायम गने ।

तनणिय नं. १९
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त दरबन्दी संचरना र अनसु चू ीमा उल्लेख गरे अनसु ारको अस्थायी दरबन्दीमा कायषरत कमषचारी रहेकाले
उि दरबन्दी सरं चना अनसु ार नै स्िीकृ त गने ।

तनणिय न.ं २०
पाख्रीबास नगरपावलकाबाट सञ्चावलत आधारभतू अस्पतालका लावग आ.ि. २०७८/०७९ को लावग एक जना मेवडकल
डाक्टर र एक जना कायाषलय सहयोगीको अस्थायी दरबन्दी वसजषना गने ।

तनणिय नं. २१
पाख्रीबास नगरपावलका िडा न.ं ०१, ०३, ०७ र ०९ मा आधारभतु स्िास््य सेिा के न्िलाई सञ्चालनलाई वनररन्तरता वदने र
उि सेिा के न्िमा कायषरत स्िास््यकमी र कायाषलय सहयोगीहरुलाई वनरन्तरता वदने । थप जनशवि आिश्यक भएमा
ज्यालदारी तथा करार सेिाबाट पदपवू तष गनष नगर कायषपावलकालाई वनदेश गने ।
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२०७८/०७९

तनणिय नं. २२
िडा न.ं ४ बाट वमवत २०७८/०३/०८ गते िडा अध्यक्ष र िडा सदस्यहरु (३ जना) बाट फरक फरक योजना कायषिम पेस
भएकोले बहुमत िडा सदस्यहरुले पेश गरे को योजना तथा कायषिमहरुलाई स्िीकृ त गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. २३
हाल कायषरत सामावजक पररचालक कमषचारीहरुलाई सहायक स्तर च थो तहको कमषचारी सरहको तलब भत्ता र सेिा सवु िधा
वदने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. २४
पाख्रीबास नगरपावलका कमषचारी व्यिस्थापन (सेिा शतष सम्बन्धी) ऐन, २०७६ लाई सामान्य संशोधन गरी आगामी
नगरसभामा पेश गनष नगर कायषपावलकालाई वनदेश गने वनणषय गररयो ।
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२०७८/०७९

५.आ.ि. २०७८।०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्िगिि कामका िातग पाररश्रतमकमा आधाररि
आयोजना संचािनाथि छन ट भएका योजनाहरु
क्र.स.ं
योजना िथा कायिक्रमको नाम
प्रस्िातिि रकम
िडा नं.
१
िडा कायाषलय ढााँडाटोल न्य पाने डााँडा ग्रामीण सडक स्तरोन्नती
५,००,०००।१
३
मानेडााँडा पाटी सड्क
२५,००,०००।२
४
नगेन्िमोड लङु े लीमोड ढाडेगाउ भाउरे बारी सड्क
८,००,०००।२
५
मगु ाखोला ज टार सामदु ावयक िन सडक स्तरोन्नती
३
६
वजणष भएको मठमवन्दर पनु : वनमाषण
४
७
पञ्चे डडुिा ग्रामीण सडक ममषत
५
८
डााँडाखकष डडुिा सडक स्तरोन्नती
६
९
ओख्रे खोला गाउाँ सडक ग्रािेल
७
१०
महेन्ि आ.वि. चङु माङ खोकु सडक वनमाषण
८
११ भन्ज्याङ गैरी गोले खोलाग्रा.स. स्तरोन्नवत
१५०००००।९
१२ मन्सी च तारा उदयिर ग्रा.स. स्तरोन्नती
१०
६. आ.ि. २०७८।०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्िगिि युिा रोजगारीका िातग रुपान्िरण पहि
आयोजना सच
ं ािनाथि छन ट भएका योजनाहरु
तस.नं.
योजना िथा कायिक्रमको नाम
प्रस्िातिि रकम िडा नं.
१
वमल डााँडा पच्ु िार च तारा ग्रामीण सडक स्तरोन्नती
५,००,०००।१
२
पञ्चकन्या,रवमते िडा कायाषलय सड्क (रवमते)
२५,००,०००।२
३
ब द्द वबहार ममषत (चारतले)
८,००,०००।२
४
बरचैतारा खानीगाउाँ सिु रा वबजिु ाखोला सड्क (मालमासे)
२
५
डम्बर प डेलको जग्गा हुदाँ ै वदल बहादरु तामाङको घर सम्म सडक स्तरोन्नती ३
६
रातमाटे पञ्चकन्या सडक स्तरोन्नती
३
७
मख्ु य गाउाँ बरडााँडा गरु ााँसे पैदल मागष
४
८
गैरीगाउाँ ग्रामीण सडक ममषत
५
९
फलााँटे अमर मा.वि. माझगााँउ सडक स्तरोन्नती
६
१०
गैरी गाउाँ भिु ारे जोड्ने ग्रामीण सडक स्तरोन्नती
७
११
फुरामङथाना काकी डााँडा सडक वनमाषण
८
१२
वबस नी डााँडा ित्र च तारा ग्रा.स. स्तरोन्नती
९
१३
उदयिर दाङवसङ ग्रा.स. स्तरोन्नती
१०

७. सडक बोडि नेपािबाट प्राप्त हुने सशिि अनुदानको तसफाररसका िातग छन ट भएका योजनाहरु
िडा नं.
क्षेत्र
मूख्य कायिक्रम
१
पिू ाषधार विकास सडक ममषत तथा स्तरोन्नवत
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३

५
६

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पबू ाषधार वबकास

२०७८/०७९

ग्रावमण सडक स्तरोन्न्ती तथा ममषत
ग्रावमण सडक स्तरोन्न्ती तथा ममषत
ग्रावमण सडक स्तरोन्न्ती तथा ममषत
ग्रावमण सडक स्तरोन्न्ती तथा ममषत
ग्रा.स.स्तरोन्नती

वसहं देिी चोक हुदै ाँ उत्तरपावन जाने सडक वनमाषण
सालबोटे वपप्ले िगर सडक स्तरोन्नती
पञ्चकन्य सालबोटे सडक स्तरोन्नती
वनर ला मोड सान्ने ग्रामीण सडक स्तरउन्नती
वचसापानी जलेश्वर पेिाङ्ग सडक

८. सङ्घीय स्िरमा माग गनिका िातग छन ट भएका आयोजनाहरु
िडा नं.
क्षेत्र
१
पिू ाषधार विकास
आवथषक विकास
पिू ाषधार विकास
२

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

३

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

मख्
ू य कायिक्रम
सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र
ममषत
स्थावनय पयषटन प्रिद्दषन
कायषिम
सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र
ममषत
वसंचाई

आयोजनाको नाम
विवपधारा रातमाटे ओख्रे माङमाय खााँदबारी
सडक
गजेथम्ु का डााँडा भ्यपू ाकष वनमाषण

सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र
ममषत
सडक
सडक

सान्नेडााँडा हावतखकष खाल्डे सड्क

सामावजक विकास पयषटन प्रिधषन
सामावजक विकास पयषटन प्रिधषन

४

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

५
६

पिु ाषधर विकास
पबू ाषधार वबकास
पबू ाषधार वबकास
संस्थागत विकास

सडक
पल
ु वनमाषण
पयषटन प्रिधषन
सडक
वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
सडक
वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
वसंचाई
ग्रा.स.स्तरोन्नती
ग्रा.स.स्तरोन्नती
संस्थागत पिू ाषधार

कै .

पाख्रीबास सान्ने निदेश्वर वदयाले वनर लामोड
ग्रामीड सडक
खाडेप कुलो ममषत तथा पनु .वनमाषण ओख्रे

पञ्चकन्य माझगाउाँ कसेनी सडक स्तरोन्नती
पाठके खोला वमलनटोल हुदै ाँ प डेलटोल
खोवलटार सम्म सडक ग्रािेल
मागषदिे ी वसमसार सरं क्षण तथा प्रिषधन(होम स्टे
वनमाषण)
आठपहरीया जावत संग्रहलय भिन वनमाषण तथा
सामाग्री खररद
म लो कसेनी बगर चङु माङ सडक स्तरोन्नती
मल
ु ाबारी चङु माङ झालुङ्गे पल
ु वनमाषण
वसंहदेिी च क थाम डाडा पयषटन प्रबधषन
यलम्बर च क देवख वसहं देिी सम्मको सडक
कालोपत्रे
पाररगाउाँ गम्ु बा माझगाउाँ सडक वनमाषण
अरुण नदी वलवफ्टङ वसस्टम वसमालीबास
पाख्रीिास फलााँटे अाँधेरीघाट सडक कालोपत्रे
अाँधेरीघाट सडक पल
ु
स्िास््य च की बवथषङ्ग सेन्टर
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७
८

९

तथा सेिा प्रिाह
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
पिू ाषधार विकास
सामावजकविकास
पिू ाषधार विकास

१०

पिु षधार विकास
पिु षधार विकास

भिन वनमाषण
खानेपानी
विद्यतु विस्तार
वसंचाई
खेलकुद
भिन वनमाषण
खा.पा.यो.
कुलो स्तरोन्नती
कुलो स्तरोन्नती
कुलो स्तरोन्नती
कुलो स्तरोन्नती
कुलो ममषत
संस्थागतभ वतकपिू ाषधार
वनमाषण
सांस्कृ वतक संम्पदा संरक्षण
ग्रामीण सडक ममषत तथा
स्तरोन्नवत
ग्रावमण सडक स्तर उन्नती
ग्रावमण सडक स्तर उन्नती

२०७८/०७९
७ नं िडा कायाषलय भिन वनमाषण
बृहत मगु ा खानेपानी योजना
८ न.ं िडा भरी फलामे पोल र लाईन विस्तार
अरुण नवद मगु ा वलवफ्टङ वसंचाई बृहत योजना
यिु ा खेल मैदान वनमाषण
मगु ा स्िास््य च की भिन वनमाषण
वपपलटाङ लुम्बिु ा खा.पा.यो.
गदु ािरी वहउाँदे बखे कुलो स्तरोन्नती
िे गिु ा खोला बैकुण्ठे कुलो स्तरोन्नती
हङ्गिु ा खोला वसस्ने कुलो स्तरोन्नती
जोरकुलो ममषत
मासे आईतबारे कुलो ममषत
िडा कायाषलय भिनवनमाषण
ङायरू थेपोवलङ गम्ु बावनमाषण
उत्तरपानीमावतम्बु ढुङ्गे मजिु ाग्रा.स. स्तरोन्नवत
धमषशाला÷गवम्भरे ÷राईघाट वपचलेभल
गवु ठ दाङवसङ राईघाट

९. प्रदेश स्िरमा माग गनिका िातग छन ट भएका आयोजनाहरु
िडा
न.ं
१

क्षेत्र
पिु ाषधार विकास

मख्
ू य कायिक्रम

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

खानेपानी आयोजना सम्बन्धी
कायषिम
लगु तथा साना वसचं ाई वनमाषण
तथा स्तरोन्नती तथा ममषत
सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र ममषत
सडक वनमाषण स्तरोन्नती
खानेपानी आयोजना ममषत
शहरी विकास कायषिम

आवथषक विकास

कृ वर्

पिु ाषधार विकास

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

आयोजनाको नाम

कै .

ओख्रे तल्लो सान्ने िृहत खानेपानी
बााँसबोटे लायकु कुलो ममषत
बेलगैररसैरुम्टा सातविसे सडक वनमाषण
भोटेडााँडा टोकले िास्पानी सडक वनमाषण
गोगनु े नकष टे खा.पा. ममषत
बर्ाष भैरि देवि कृ वर् सहकारी संस्था भिन
वनमाषण
पाटन देवि दग्ु ध उत्पादक संस्था स्तरोन्नती
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२

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

सडक वनमाषण/स्तरोन्नती/ममषत
सडक तथा पल
ु
पयषटन प्रिषधन
सडक वनमाषण/स्तरोन्नती/ममषत
खानेपानी

पिु ाषधार विकास

सडक वनमाषण/स्तरोन्नती/ममषत

५

पिु ाषधार विकास

भिन वनमाषण

बृहत ठोतनेढाड खानेपानी (ठोटनेढाड,
वसमपाखा, ओढारे )
बृहत खा.पा. यो. (समालधारा, काकीधारा,
तारे वभर, जक
ु े बारी, भतु ेपाखा, गवहरीगाउाँ)
पाख्रीबास सान्ने ग्रा.स. ड्रेन वनमािंण (४,५,
डााँडा)
धन्सारडााँडा खानीगाउाँ भालुटार सड्क (४,५,
डााँडा)
हावतखकष जक
ु े बारी ढाडे िडा कायाषलय सड्क
(ओख्रे)
पञ्चकन्य माझगाउाँ कसेनी सडक स्तरोन्नती
पाठके खोला वमलनटोल हुदै ाँ प डेलटोल
खोवलटार सम्म सडक ग्रािेल
मागषदिे ी वसमसार संरक्षण तथा प्रिषधन(होम स्टे
वनमाषण)
आठपहरीया जावत संग्रहलय भिन वनमाषण
तथा सामाग्री खररद
म लो कसेनी बगर चङु माङ सडक स्तरोन्नती
मल
ु ाबारी चङु माङ झालुङ्गे पल
ु वनमाषण
वसहं देिी च क थाम डाडा पयषटन प्रबधषन
गम्ु बा ढााँडबारी सडक कालोपत्रे
पाररगाउाँ ट्याङ्की वनमाषण तथा पाईपलाईन
विस्तार
वभमशेन मवन्दर देवख क्याम्पस सडक
स्तरोन्नती
वशबालय मन्दीर वनमाषण वडकुरे

६

पबू ाषधार वबकास

ग्रा.स.स्तरोन्नती

डााँडाखकष डडुिा सडक

पबू ाषधार वबकास

ग्रा.स.स्तरोन्नती

देविथानडााँडा सााँधखोला सडक

आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास

सााँस्कृ वतक सम्पदा संरक्षण
वसच
ं ाई
खानेपानी
खानेपानी
विद्यालय घेराबारा भिन

वतनतलेढुङं ् गा धावमषक पयषटन स्थल वनमाषण
दवलत टोल वहउाँदे वसाँचाई
बैकुण्ठे खानेपानी योजना
राईगाउाँ खानेपानी योजना
श्री प्रा.वि. कावत्तके तार घेराबार भिन

३

पिु ाषधार विकास

खानेपानी आयोजना ममषत

पिु ाषधार विकास

खानेपानी आयोजना ममषत

पिु ाषधार विकास

सडक वनमाषण/स्तरोन्नती/ममषत

पिु ाषधार विकास

सडक वनमाषण/स्तरोन्नती/ममषत

पिु ाषधार विकास

सडक वनमाषण/स्तरोन्नती/ममषत

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

सडक
सडक

२०७८/०७९

सामावजक विकास पयषटन प्रिषधन
सामावजक विकास पयषटन प्रिषधन

४

७
८
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९

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
सामावजक विकास
पयषटन विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास

१०

पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास

२०७८/०७९

विद्यालय घेराबारा भिन
विद्यालय घेराबारा भिन
सडक
सस्ं थागत भ वतक पिू ाषधार वनमाषण
सांस्कृ वतक संम्पदा संरक्षण
ग्रामीण सडक ममषत तथा
स्तरोन्नवत
ग्रामीण सडक ममषत तथा
स्तरोन्नवत
परु ातावत्िक
ग्रावमण सडक स्तर उन्नती
ग्रावमण सडक स्तर उन्नती

श्री जलकन्या प्रा.वि. तार घेराबार भिन
श्री महेन्ि आ.वि. भिन तथा तार घेराबार
फुरामङथाना कावत्तके चङु िाङ सडक वनमाषण
िडा कायाषलय भिनवनमाषण
ङायरू थेपोवलङ गम्ु बावनमाषण
कृ वत्रम झरना मजिु ा व्यिस्थापन
उत्तरपानी बालवशक्षा अम रा ग्रा.स. स्तरोन्नवत
उत्तरपानी मावतम्बु ढुङ्गे मजिु ाग्रा.स.
स्तरोन्नवत
नरस्मृवतभिनवनमाषण
साघु खोला/भल्ु के
गवु ठटार िडा कायाषलयदाङवसङ

१०. श्रोि उपिब्ध भएमा माग गनिका िातग छन ट भएका योजना िथा कायिमक्रमहरु
िडा नं. ०१
तस.नं
क्षेत्र
१
पिू ाषधार वबकास

मख्
ू य कायिक्रम
सडक वनमाषण स्तरोउन्न्ती र ममषत कायिम

२
३

पिू ाषधार वबकास
पिू ाषधार वबकास

४
५

पिू ाषधार वबकास
आवथषक विकास

सडक वनमाषण स्तरोउन्न्ती र ममषत कायिम
स्थानीय वबद्यतु वबतरण प्रणालीको वबस्तार
कायषिम
श्हरी वबकास कायषिम
पशु वबकास सेिा कायिम

६

सामावजक
विकास
सामावजक
विकास
सामावजक
पिू ाषधार वबकास
पिू ाषधार वबकास
पिू ाषधार वबकास
पिू ाषधार वबकास

परु ातत्ि र प्रावचन स्मारक संग्रालयको
संरक्षण संभार प्रिषधन र वबकास कायषिम
संग्रालयको संरक्षण संभार प्रिषधन र वबकास
कायषिम
मवहला सशवत्तकरण तथा उत्थान कायषिम
खानेपानी तथा आपवू तष कायषिम
सडक वनमाषण स्तरोउन्न्ती र ममषत कायिम
सडक वनमाषण स्तरोउन्न्ती र ममषत कायिम
खानेपानी तथा आपवू तष कायषिम

७
८
९
१०
११
१२

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

आयोजनाको नाम
मीलडाडां ख रीनी बरबोटे आाँपगािी
कृ वर् सडक
गैररगाउाँ सैरुम्टा हावत्तखक गार् .सर.्
रान्सफमषर खररद

कै .

एवककृ त बस्ती कायषिम
पाटन देवि दग्ु ध उत्पादक संस्था
स्तरोन्नती
जालपेश्वर वशिालय मवन्दर
जालपादेवि मवन्दर
वसलाई बनु ाई कटाई तावलम
बतासेपिु ार खानेपानी आयोजना
वशिायलय टोल बाटो ममषत
पाटनदेवि पाकष ममषत
गोगनु े नकष टे खानेपानी ममषत
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१३
१४
१५

पिू ाषधार वबकास
सामावजक
पिू ाषधार वबकास

१६
१७
१८

पिू ाषधार वबकास
आवथषक विकास
सामावजक

१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३

२०७८/०७९

खानेपानी तथा आपवू तष कायषिम
मवहला सशवत्तकरण तथा उत्थान कायषिम
सािषजवनक भबन वनमाषण कायषिम

बस्ती तथा आिास कायषिम
उद्यमवशलता वबकास कायषिम
परम्परागत जात्रा पिषहरुको सञ्चालन र
व्यबस्थापन कायषिम
सामावजक
भार्ा संस्कृ वत र लवलतकालाको सरं क्षण र
वबकास कायषिम
पिू ाषधार वबकास खानेपानी तथा आपवू तष कायषिम
पिू ाषधार वबकास लघु तथा साना वसच
ं ाई वनमाषण तथा ममषत
कायषिम
पिू ाषधार वबकास खानेपानी तथा आपवू तष कायषिम
पिू ाषधार वबकास खानेपानी तथा आपवू तष कायषिमउ
आवथषक विकास मवहला सशवत्तकरण तथा उत्थान कायषिम
बातािरण तथा
बताबरण तथा जैवबक वबवबधता संरक्षण
वबपद व्यिस्थापन कायषिम
आवथषक विकास अपाङ्ग सम्बन्धी कायषिम
आवथषक वबकास उद्ययमवशलता वबकास कायषिम
सामावजक
सामावजक समािेशीकरण कायषिम
सामावजक
नसषने रोग वनयन्त्रण तथा उपचारात्मक
कायषिम
पिू ाषधार वबकास सािषजवनक भबन वनमाषण कायषिम
पिू ाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोउन्न्ती र ममषत कायिम
पिू ाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोउन्न्ती र ममषत कायिम
पिू ाषधार वबकास खेलमैदान वनमाषण

पानीवसर खानेपानी ममषत
अचार बनाउने तावलम
निषदश्वे र मवन्दर पाकशाला भिन
वनमाषण
जेष्ठ नागररक विश्रामालय भिन वनमाषण
िाला जत्तु ा वसलाउने तावलम
पञ्चैबाजा खररद
दवलत चेतना जागरण
गैररगाउाँ खानेपानी ममषत
साठीमरु े कुलो ममषत
वसरान चैतारा खा.पा ममषत
पाँधेरे वसमलबोट खा.पा ममषत
फलफुल खेवत तावलम
िन प्रिषधन व्यिस्थापन तथा कायषिम
िेदबााँस तावलम
इलेवक्रवसयन तावलम
टपरी बनाउने तावलम
रे विज खोप
कृ वर् उपज संकलन भिन वनमाषण
वपपल िोट अन्नपणू ष सडक
गैरर िारी टुनीिोटे ग्रा स वनमाषण
पानसय डाडा खेलमैदान वनमाषण

िडा नं. ०२
नगर िथा प्रदेश र सघं मा तसफाररस गररने प्रस्िातबि योजना िथा कायिक्रमहरु
 (सडक िफि )
क्र.स.
योजना िथा कायिक्रमको नाम
१
जैटार पाटी सड्क
२
गभु षिानटोल गवहरीगाउाँ ओख्रे सड्क
३
धल
ु पजु ा ओख्रे पञ्चकन्या पाख्रीबास सड्क

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

प्रस्िातबि टोि बस्िी
ओख्रे
ओख्रे
ओख्रे

कै तफयि
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४
थामडााँडा तालख
ु कष सड्क
५
गभु षिान टोल दवु म्कली सड्क
६
थामडााँडा पञ्चकन्या सड्क
७
पञ्चकन्या िडा कायाषलय सडक
८
पाख्रीबास पञ्चकन्या ओख्रे धल
ु पजु ा सड्क
९
पहेलेडााँडा सरस्िवत आ.वब.आरानघर सड्क
१०
सरस्िती आ.वब.लायाबराजु सारुगाऊ सड्क
११
देउराली चााँपेटोल सड्क
१२
िडा कायाषलय ढाडे जक
ु े बारी ज बारी हावतखकष सड्क
१३
धन्सारडााँडा हेल्पोि सड्क
१४
िडा कायाषलय साउनेपानी सड्क
१५
मानेडााँडा हावतखकष सड्क
१५
बरच तारा बाटाघरे टोल वतनथनु े गफ
ु ा पाटीगाउाँ सड्क
१६
बरच तारा टारे लीगाऊ बरच तारा सड्क
१७
पाटीगाऊ अवधकारीटोल सोवलङ
१८
बरच तारा मानेडााँडा वसढी वनमाषण
१९
मानेडााँडा ढाडेकुलो ग्रा.स.
 भबन िफि
क्र.स.
योजना िथा कायिक्रमको नाम
१
जनकल्याण आ.वब. ४ कोठे पक्की भिन वनमाषण
२
तालुखकष वसंहदेबी भिन वनमाषण
३
खोप के न्ि श चालय वनमाषण
४
बालपञ्च मा.वब भिन वनमािंण
५
िडा कायाषलय हल ममषत
६
सरस्िती आ.वब. बिन वनमाषण
 तबधुि
क्र.स. योजना िथा कायिक्रमको नाम
१.
अधरु ो वबधतु वबस्तार तथा ममषत
२
पाख्रीबास रवमते ओख्रे वबधतु वबस्तार
३
पाटीगाऊ,ढाडेगाऊ अधरु ो वबधतु वबस्तार तथा ममषत
४
२ नं. िडाका वबवभन्न टोलमा फलामे पोल वबस्तार
५
बस्ती वबचको रावन्मटर साने कायष
६
सान्ने डााँडा िडा कायाषलय सड्क बवत सचं ालन

ओख्रे
ओख्रे
रवमते
रवमते
रवमते
मालमासे
मालमासे
मालमासे
४,५, डााँडा
४,५, डााँडा
४,५, डााँडा
४,५, डााँडा
४,५, डााँडा
४,५, डााँडा
४,५, डााँडा
४,५, डााँडा

प्रस्िातबि टोि बस्िी कै तफयि
ओख्रे

४,५,डााँडा
मालमासे
तसफाररस गररएको तनकाय
वबधतु कायाषलय

कै तफयि

वबधतु कायाषलय
वबधतु कायाषलय
वबधतु कायाषलय
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 स्िास््य
क्र.स. योजना िथा कायिक्रमको नाम
तसफाररस गररएको तनकाय कै तफयि
१
बाह्यखोप के न्ि कमषचारी व्यबस्थापन
नगर
२
महामारी रोग सबं न्धी सचेतना कायषिम
३
गभषिवत मवहला प्रोत्साहन रकम
 तशक्षा
क्र.स.
योजना िथा कायिक्रमको नाम
कै तफयि
१
सरु वक्षत वशक्षा कायषिम ४ िटा वबधालय
२
अक्षर सधु ार कायषिम ४ िटा वबधालय
३
वबधालयहरु कम्प्यटु र वबस्तार कायषिम
 खेिकुद
क्र.स. योजना िथा कायिक्रमको नाम
कै तफयि
१
ओख्रे खेलमैदान व्यबस्थापन
२
रवमते खेलमऔदान व्यबस्थापन
३
सान्ने डााँडा खेलमैदान वनमाषण
४
खेलकुद प्रवशक्षण कायषिम
५
खेलकुद सामाग्री व्यबस्थापन
 खानेपानी िथा सरसफाई
क्र.स. योजना िथा कायिक्रमको नाम
प्रस्िातबि टोि बस्िी तसफाररस गररएको तनकाय
१.
भतु ेपाखा खा.पा.यो.टंकी वनमाषण
ओख्रे
२
तारे वभर खा.पा.यो.टंकी ममषत
३
समालधारा खा.पा.यो.ममषत
३
भल्के खानेपानी ममषत
४
ओडारे खानेपानी वनमाषण
५
वसमपाखा ब द्दवबहार,सरस्िती खा.पा.यो.
६
आईतबारे खोला खा.पा.यो.टंकी वनमाषण
७
वपपलबोट खा.पा.यो
८
जैमले खा.पा.यो.ममषत
९
ढुडमवु न का.पा.यो
१० वबजल
ु ीधारा खा.पा.यो
११ भतेरे कुिा ममषत
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 आतथिक तबकास (तसच
ं ाई)
क्र.स. योजना िथा कायिक्रमको नाम
१
दवु म्कली कुलो
२
अधेंरी वहउाँदे वसचाई
३
वबजिु ाखोला चााँबोटे कुलो स्तरोन्नवत
४
फािाखोला च वबसे कुलो ममषत
५
बवगनी च वबसे कुलो ममषत
६
जामनु े कुलो ममषत
७
नास्पवतबारी कुलो ममषत
८
वबजिु ाखोला नालामीगाउाँ वहउाँदे वसंचाई वनमाषण
९
सोह्रमरु े कुलो ममषत
१०
आहाले कुलो ममषत
 कृतष
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

२०७८/०७९
प्रस्िातबि रकम तसफाररस गररएको तनकाय कै तफयि

नगर
नगर

योजना िथा कायिक्रमको नाम
बेम सवम तरकारी खेवतका लावग वबउाँ,मल टनेल आगाषवनक खेती
बीवभन्न जातका फलफुलका वबरुिा
कृ र्क भ्रमण कायषिम
यबु ा लवक्षत स्िरोजगार कायषिम
अगिु ा कृ र्क तावलम
प्लाविक पोखरी वनमाषण
वबवभन्न तरकारी तथा अनाजको वबउाँ वबतरण
सन्ु तलाको वबरुिा व्यबस्थापन
माटो व्यबस्थापन
कृ वर् प्रचार तथा तावलम कायषिम

 पशु
क्र.स.
योजना िथा कायिक्रमको नाम
१
गोठ तथा भकारो सधु ार कायषिम
२
नशल सधु ार कायषिम(गाई,गोरू
बोका,बगं रु ,बाख्रा,रााँगा
३
ग्रावमण पशु कायषकताष तावलम
४
पशु भ्यावक्सन कायषिम
५
पोवल्र फमष प्रबदषन कायषिम
५
पशु वशवबर कायषिम सचं ालन

तसफाररस गररएको तनकाय
नगर
िडा/नगर

कै तफयि

कै तफयि

नगर
नगर
नगर
नगर
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६
घर पालुिा जनाबर भ्यावक्सन कायषिम
 रोजगारर िथा तनबारण कायिक्रम
क्र.स.
योजना िथा कायिक्रमको नाम

२०७८/०७९
नगर

१
२
३
४

तसफाररस गररएको
तनकाय
नगर
नगर

कै तफयि

ढाका कपडा बनु ाई तथा वसलाईकटाई तावलम
वसकमी,डकमी,कम्प्यटु र,ड्राईवभङ तावलम
दवलत आरनघर संरक्षण अन्तगषत वपतलको मेवशन खररद
गररबी वनबारण र वसमान्तकृ त नागररक वबचको वसप वबकास
नगर
कायषिम
५
यबु ा रोजगारीका लावग रुपान्तरण कायषिम
नगर
 बन बािाबरण िथा तबपद व्यबस्थापन (तबपद व्यिस्थापन)
क्र.स.
योजना िथा कायिक्रमको नाम
तसफाररस गररएको तनकाय कै तफयि
१
िडा स्तरीय व्यबस्थापन कोर् वनरन्तरता
२
जलबायु सचेतना कायषिम
३
िडामा रहेका पवहरो रोकथाम
४
जल प्रकोप रोकथाम कायषिम
५
ओडारे सा.बन गठन कायषिम
बन कायाषलय
६
सामदु ावयक बन सरं क्षक सबं न्धी गोष्ठी
७
अव्यबवस्थत बसोबास व्यबस्थापन कायषिम
८
खावनगाउाँ पवहरो वनयन्त्रण
भ-ु संरक्षण
९
पवहचान स्तम्भ वनमाषण
 िािािरण
तसफाररस
क्र.स. योजना िथा कायिक्रमको नाम
गररएको तनकाय कै तफयि
१
तामाङ समावधस्थल चल्ु हो वनमािंण
२
मगर जावतको समावधस्थल वनमाषण
३
तामाङ समावधस्थल वनमाषण ओख्रे
४
मगर,तामाङ समावधस्थल वनमाषण थामडााँडा
५
भतेथान देवबथान,लायाबराज,ु पञ्चकन्या,संसारीडााँडा,लायाबराजु
चारचते,जाल्पादेबी,वसंहदेबीथान,मावलकादेबी,कावलकादेबी,आवशर् मण्डली
६
ब द्द वबहार वनमाषण िमागत
नगर
 सस्ं थागि तबकास िथा सस
ु ासन
क्र.स.
१

योजना िथा कायिक्रमको नाम
सेिाग्राही मैत्री व्यबहार कायषिम
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२
३
४

२०७८/०७९

िडा कायाषलय आसपास सरसफाइ
साबषजवनक समपवतको संरक्षण
िडा प्रहरी कायाषलय माग

िडा नं. ०३
वस.न.ं क्षेत्र
१
पिु ाषधार विकास
२

सामावजक
विकास

३
४
५
६
७
८

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास

९
१०
११
१२
१३
१४

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

उपक्षेत्र
सडक

मख्ु यवियाकलाप/आयोजना को नाम र ठे गाना
कै .
कट्टेलडाडा कसेनी माझगाउ पञ्चकन्य सालबोटे सडक
स्तरोन्नती
ल ङ्वगक समानता लावलगरु ास यथु क्लब खेलमैदान स्तरोन्नती
र सामावजक
समािेवशकरण
फांदिु ा सेिा समाज वड.वप.आर
सडक स्तरोन्नती पञ्चकन्य सालबोटे बगर सडक ग्रािेल
भिन वनमाषण
पञ्चकन्य प्रा.वि २ कोठे भिन वनमाषण
भिन वनमाषण
ढुङ्गेधारा आ.वि ४ कोठे भिन वनमाषण
मवहला आयआजषन कायषिम
लवक्षत िगष वसपविकास कायषिम ढाका बनु ाई,अचार बनाउने
तावलम
सडक
पञ्चकन्य गाल्पारा सालबोटे बगर ड्रेन कजिे सडक स्तरोन्नती
स्तम्भ वनमाषण
कालो बगं रु स्तम्भ वनमाषण
सडक स्तरोन्नती वसंहदेिी कृ वर् फमष सडक ममषत
पयषटन
मागाषदिे ी वसमसार क्षेत्र सरं क्षण
सडक स्तरोन्नती माझगाउ चवु ललङु सडक स्तरोन्नती
खा.पा. यो.
चेतना टोल खानेपानी टंकी वनमाषण

िडा नं. ०४
तस.नं.
१
२
३

क्षेत्र

मूख्य कायिक्रम

आयोजनाको नाम

पिु ाषधार विकास वसाँवड वनमाषण
पिु ाषधार विकास सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
पिु ाषधार विकास सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती

कै .

मध्यपहाडी लोकमागष माझगाउाँ बाटो वसंवड वनमाषण
तालतलैया देवख ननु थला सडक स्तरोन्नती
मङु ् ग्रेआहाल चजष स्कुलगेट सडक ग्राभेल

िडा नं. ०५
तस
क्षेत्र
नं.
१ पिु ाषधार विकास

मूख्य कायिक्रम

आयोजनाको नाम

कै .

ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती ररशी डााँडा आम्बोटे कृ र्ी सडक
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२ पिु ाषधार विकास
३ पिु ाषधार विकास
४ पिु ाषधार विकास
५ पिु ाषधार विकास
६ पिु ाषधार विकास
७ पिु ाषधार विकास
८ आवथषक विकास
९ आवथषक विकास
१० पिु ाषधार विकास
११ पिु ाषधार विकास
१२ विपद् व्यिस्थापन
१३ पिु ाषधार विकास
१४ पिु ाषधार विकास
१५ पिु ाषधार विकास
१६ पिु ाषधार विकास
१७ पिु ाषधार विकास
१८ पिु ाषधार विकास
१९ पिु ाषधार विकास
२० पिु ाषधार विकास
२१ पिु ाषधार विकास
२२ पिु ाषधार विकास
२३ पिु ाषधार विकास
२४ सामावजक विकास
२५ पिु ाषधार विकास
२६ पिु ाषधार विकास
२७ पिु ाषधार विकास
२८ पिु ाषधार विकास
२९ आवथषक विकास
३०

पिु ाषधार विकास

३१
३२
३३

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
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वसच
ं ाई
भिन वनमाषण
खा.पा. यो.
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
पशु
कृ वर्
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
भिन वनमाषण
विपद् प्रवतकायष
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
विद्यतु विस्तार
मवन्दर वनमाषण
भिन वनमाषण
भिन वनमाषण
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
वसच
ं ाई
सडक तथा पल
ु
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
क्षमता विकास
खानेपानी ट्यांकी वनमाषण
खानेपानी ट्यांकी वनमाषण
कुलो ममषत
कुलो ममषत
कृ वर् तथा पशु

आम्िोटे वसमावल बास वसचाई योजना
वदयाले वपपलडााँडा वशिालय मवन्दर वनमाषण
िाम्लाङ खानेपानी ममषत योजना
रुपटार बाह्रमरु े समधी स्थल जाने बाटो
स्कुलडााँडा रातमाटे ग्रावमण सडक वनमाषण
खोलाखकष िाम्लाङ समाधी स्थल बाटो वनमाषण
ियरजात विउ बोका खरररद वदयाले खोलाखकष
आधवु नक कृ र्ी औजार वबतरण
कुमलटार तल्लो मासे ग्रावमण सडक वबस्तार
भीम ढुङ्गा सा ब भिन पखाषल वनमाषण
वसमलबोटे पवहरो वनयन्त्रण
मासे दाररमिोटे सडक वनमाषण
विद्यतु फलामे पोल विस्तार
वसङलाङ बढु ासब्ु िा मवन्दर ममषत
रे डिस भिन वनमाषण
वसहं काली कृ र्क समहु भिन वनमाषण
वसंहकाली राम्चे गोरे टो सडक
गम्ु िा पाररगाउाँ फलाटे ग्रामीण सडक स्तरउन्नती
फािा मासे ग्रामीण सडक स्तरउन्नती
तारे खोला वहउदे वसचाई
चोध खेत पल
ु ममषत
वडकुरे सान्ने ग्रावमण सडक स्तरउन्नती
ईलेक्टीवसयन तथा डाईवभङ तालीम
हररे खापा ट्याकी वनमाषण हररे
वसमालीबास खानेपानी ट्यावक वनमाषण
पहीरे कुलो ममषत डडुिा
जामनु े कुलो ममषत डडुिा
कृ र्ी तथा पशपु ालन ब्याबसाय गणु स्तर
अवभबृवद्ध कायषिम्
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती जालपा देबी देिीथान ग्रामीण सडक वनमाषण
वदयाले
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती ऋर्ी डााँडा आम्बोटे ग्रामीण कृ र्ी सडक वनमाषण
विद्यतु विस्तार
िडा नं ५ मा अधरु ो विधतु विस्तार
कृ वर्
म रर पालन तावलम पानपा ५
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३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
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खानेपानी विस्तार
खेलकुद
भिन वनमाषण
फवनषचर वनमाषण
कृ वर् सम्बन्धी
ग्रामीण सडक वनमाषण/ममषत/स्तरोन्नती
भिन वनमाषण
कृ वर्
कृ वर्
खानेपानी ममषत
देविथान ममषत

लेक टोल खानेपानी विस्तार
जनसेिा यिू ा क्लब खेल मैदान वनमाषण गैरर गाउाँ
दग्ु ध सक
ं लन के न्ि भबन वनमाषण गैरर गाउाँ
सामदु ायवक भिन फवनषचर वनमाषण वडकुरे
च्याउ खेती तथा तरकारर खेती तावलम्
फािा पाथीभरा मन्दीर ग्रामीण सडक
वसहक
ं ाली शहकारर भिन वनमाषण
डेरर उपकरण सामाग्री खररद पाररगाउाँ लेकटोल
पािर टेलर ३ िटा खररद पाररगाउाँ
ओखरबोटे खानेपानी ममषत पाररगाउाँ
भतषथान देविथान ममषत पाररगाउाँ

िडा नं. ०६
 ग्रामीण सडक सौँग सम्बतन्धि आयोजना कायिक्रमहरु
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
१
पिु ाषधार विकास ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नती र विकास कायषिम
२
पिु ाषधार विकास ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नती र विकास कायषिम
३
पिु ाषधार विकास ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नती र विकास कायषिम
४
पिु ाषधार विकास ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नती र विकास कायषिम
५
पिु ाषधार विकास ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नती र विकास कायषिम

मख्
ु य तक्रयाकिाप आयोजनाको नाम
भण्डारीमोड एनसेल टािर सडक
भण्डारीमोड कावमडााँडा सडक
सरस्िती प्रा.वब.साँधखोला सडक स्तरोन्नती
सरस्िती प्रा.वब.भाँिु रे सडक
देविथानडााँडा फलााँटेबजार आहालडााँडा
सााँधखोला सडक
वसद्धबाबा मवन्दर वनमाषण ईन्िेणी झनाष सडक
हावत्तखकष िाम्लाङ्ग सडक
डााँडाखकष पेिाङ्ग बरबोटे सडक
आिामेडााँडा मोहने सडक

६
पिु ाषधार विकास ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नती र विकास कायषिम
७
पबू ाषधार वबकास ग्रा.स.स्तरोन्नती
८
पबू ाषधार वबकास ग्रा.स.स्तरोन्नती
९
पबू ाषधार वबकास ग्रा.स.स्तरोन्नती
 ग्रामीण खानेपानी सम्बतन्ध आयोजना कायिक्रमहरु:क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजनाको नाम
१
पिु ाषधार विकास
खानेपानी पिू ाषधार कायषिम
थाक्लेटोल खापायो टंकी वनमाषण
२
पिु ाषधार विकास
खानेपानी पिू ाषधार कायषिम
तोखालीडााँडा खापायो
३
पिु ाषधार विकास
खानेपानी पिू ाषधार कायषिम
दाहालडााँडा खापा टंकी र पाइप
 ग्रातमण तिद्यतु िकरण कायिक्रम
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजनाको नाम
१
पिु ाषधार विकास स्थानीय वबद्दतु वबतरण प्रणालीको विस्तार कायषिम साविक फलााँटे १,२,३,४ मा फलामे पोल
२
पिु ाषधार विकास स्थानीय वबद्दतु वबतरण प्रणालीको विस्तार कायषिम बाह्य खोपके न्ि भिन वबद्दतु पोल र तार
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३
पिु ाषधार विकास स्थानीय वबद्दतु वबतरण प्रणालीको विस्तार कायषिम ग रोङ्गटोल वबद्दतु ीकरण
 साििजतनक भिन तनमािण
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
पिु ाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण
सरस्िती प्रा.वब.४ कोठे पक्की भिन र श चालय
२
पिु ाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण
बाह्य खोपके न्ि भिन श चालय र बरण्डा वनमाषण
३
पिु ाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण
जलेश्वर प्रा.वब.ममषत
४
पिु ाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण
बालके न्ि सामदु ावयक भिन ममषत
 साौँस्कृतिक सम्पदा सरं क्षण कायिक्रम
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
आवथषक विकास सााँस्कृ वतक सम्पदा सरं क्षण कायषिम वसहं देविथान घेराबारा थाक्ले
२
आवथषक विकास सााँस्कृ वतक सम्पदा सरं क्षण कायषिम महादेिथान कम्पाउण्ड पखाषल वनमाषण
३
आवथषक विकास सााँस्कृ वतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वसद्धबाबा मवन्दर वनमाषण
४
आवथषक विकास सााँस्कृ वतक सम्पदा संरक्षण कायषिम ईन्िेणी झनाष संरक्षण
५
आवथषक विकास सााँस्कृ वतक सम्पदा संरक्षण कायषिम हावत्तखकष िाम्लाङ्ग विश्रामालय
 ग्रामीण तसच
ं ाइ कायिक्रम
क्र. क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना
सं
कायिक्रमको नाम
१ पिु ाषधार विकास लघु तथा साना वसच
ं ाई वनमाषण, स्तरोन्नती र ममषत कायषिम सााँधखोला थाक्ले भाँिु रे कुलो
वनमाषण
२ पिु ाषधार विकास लघु तथा साना वसंचाई वनमाषण, स्तरोन्नती र ममषत कायषिम ग डेखोला सााँधखोला कुलो वनमाषण
थाक्ले
३ पिु ाषधार विकास लघु तथा साना वसंचाई वनमाषण, स्तरोन्नती र ममषत कायषिम भोगटेनी बााँध ब्यबस्थापन
 सस्ं थागि तिकास िथा सेिा प्रिाह
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह
फवनषचर ब्यबस्थापन पाररजात मवहला सहकारी भिन फवनषचर
२
सस्ं थागत विकास तथा सेिा प्रिाह
फवनषचर ब्यबस्थापन सरस्िती प्रा.वब.बालमैत्री फवनषचर
३
सस्ं थागत विकास तथा सेिा प्रिाह
फवनषचर ब्यबस्थापन बालके न्ि भिन फवनषचर
४
संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह
फवनषचर ब्यबस्थापन जलेश्वर प्रा.वब.फवनषचर
५
संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह
फवनषचर ब्यबस्थापन जलेश्वर प्रा.वब.कम्प्यटु र,वप्रन्टर र ईन्टरनेट
 सामातजक तिकास
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
सामावजक विकास
लवक्षत िगष
आधारभतु कम्प्यटु र तावलम
२
सामावजक विकास
लवक्षत िगष
अचार बनाउने तावलम
३
सामावजक विकास
लवक्षत िगष
थप्ु पा बनाउने तावलम
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 आतथिक तिकास
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
आवथषक विकास
पशु विकास सेिा कायषिम
बोयर जातको वबऊ बोका खररद
२
आवथषक विकास
पशु विकास सेिा कायषिम
उन्नतजातको बीऊ बगं रु िीर खररद
३
आवथषक विकास
पशु विकास सेिा कायषिम
कृ वर् वमनीटेलर खररद
४
आवथषक विकास
पशु विकास सेिा कायषिम
भेटेररनरी तावलम कायषिम
 फिफुि तिकास कायिक्रम
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
आवथषक विकास फलफुल विकास कायषिम
सामवु हक एभोकाडो खेती कायषिम
२
आवथषक विकास फलफुल विकास कायषिम
कागती,सन्ु तला,वकवब.खेती कायषिम
३
आवथषक विकास फलफुल विकास कायषिम
आाँप वलवच खेती विस्तार कायषिम
४
आवथषक विकास फलफुल विकास कायषिम
एभोकाडो खेती विस्तार कायषिम
 नगर तशक्षा शाखामा पठाउने आयोजना कायिक्रमहरु
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह संस्थागत पिु ाषधार वबद्यालय पररसर घेरािारा अमर मा.वब.
२
सस्ं थागत विकास तथा सेिा प्रिाह सस्ं थागत पिु ाषधार सामदु ावयक भिन वनमाषण अमर मा.वब.
३
सस्ं थागत विकास तथा सेिा प्रिाह सस्ं थागत पिु ाषधार अमर मा.वब.खेल मैदान वनमाषण
नगर स्िास््य शाखामा पठाउने आयोजना कायिक्रमहरु
क्र.सं क्षेत्र
मुख्य कायिक्रम
मुख्य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
१
संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह
संस्थागत पिु ाषधार राम्चेटोल बाह्य खोपके न्ि भिन
२
संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह
संस्थागत पिु ाषधार फलााँटे स्िास््य च की बवथषङ्ग सेन्टर सञ्चालन

िडा नं. ७
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

क्षेत्र
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु षधार विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

उपक्षेत्र
सडक
कृ वर्
भिन वनमाषण
कुलो ममषत
टंकी वनमाषण
भ वतक पिु ाषधार
खानेपानी ममषत
भिन
भिन वनमाषण
सडक

मख्
ु य तक्रयाकिाप आयोजना कायिक्रमको नाम
बाहुनी खोला राउत टोल हुदै वचया फ्याक्री सडक स्तरोन्नती
कृ वर्मा विवभन्न पाके ट क्षेत्र सञ्चालन कायषिम
आवदिासी जनजावत भिन वनमाषण
तल्लो डउठे खोल्याङ्ग कुलो ममषत
वसस्ने खानेपानी मल
ु सरं क्षण टंकी वनमाषण
थाक्ले देउराली कृ वर् सहकारी भ वतक पिू ाषधार व्यिस्थापन
िनपाला खानेपानी ममषत सम्भार
राम्चे वचया अगाषवनक वचया उत्पादक भिन स्थापना
राम मा.वि. विद्यालय भिन वनमाषण
गजेगैरी सहकारी हुदाँ ै पाख्रीबास जाने ररङगरोड सडक ग्रािेल
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११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

सडक
भिन वनमाषण
कुलो ममषत
खानेपानी ममषत
खेलकुद
गम्ु बा वनमाषण
श चालय वनमाषण
सडक
गररबी वनिारण
सडक
सडक
सडक
सडक
खानेपानी
सडक
श चालय
सडक

२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

सडक
सडक
भिन
भिन
विद्यालय घेराबारा
भिन वनमाषण
भिन वनमाषण
सडक

२०७८/०७९
राउतटोल बाहुनी खोला वचया फ्यक्री सडक स्तरोन्नती
जनजावत भिन वनमाषण
मल
ू कुलो ममषत देउराली
जलदेिी खानेपानी लाईन ममषत तथा सम्भार
जलदेिी खेलमैदान तथा स्तरोन्नती
होक्सेगाउाँ जानजावत तामाङ गम्ु बा वनमाषण
मावघमेला वशि मवन्दर श चालय वनमाषण
तीनदोभाने बस्नेत गाउाँ हुदै ाँ शवहत यज्ञ प्रा.वि. जोड्ने ग्रा.स. स्तरोन्नती
थाक्ले टोल गररबी वनिारण कायषिम (िंगरु पाठा वितरण)
सवहद यज्ञ प्रा.वि. खड्का टोल हुदै ाँ फलााँटे जोठ्ने ग्रा.स. स्तरोन्नती
वपङडाङ िनपाला खेलमैदान जोड्ने ग्रा.स. स्तोरोन्नती
काकी टोल राउत टोल हुदै बाहुनी खोला जोड्ने ग्रा.स. स्तोरोन्नती
फुरामाङथान राम मा.वि. हुदै वमलान च क जोड्ने ग्रा.स. स्तरोन्नती
कुिा तथा मल
ु संरक्षण (राम्चे कुिा ममषत र िराल टोल कुिा ममषत)
राम्चे बजार देवख टंकी जाने ग्रा.स. स्तरोन्नती
चचष भिन श चालय वनमाषण
गजेगैरी शवहद यज्ञ प्रा.वि. सहकारी हुदै वचयािारी च क सडक
स्तरोन्नती
ओखरबोटे गोलगाउाँ सडक ग्रािेल
वमलन च क राम मा.वि. सडक स्तरोन्नती
िडा स्तरीय यिु ा क्लब भिन वनमाषण
राम्चे अगाषवनक वचया उत्पादक सहकरी संस्था भिन स्थापना
शवहद यज्ञ प्रा.वि. तारघेराबारा
७ न.ं िडा कायाषलय भिन वनमाषण
श्री राम माध्यवमक भिन वनमाषण
गजेगैरी सहकारी हुदाँ ै पाख्रीबास ररङ्ग रोड सडक ग्रािेल

तस.न.ं

क्षेत्र

उपक्षेत्र

िडा नं. ८
आयोजनाको नाम

१
२
३
४
५
६

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास

सडक
सडक
सडक
सडक
सडक
सडक

भरु ट्टडााँडा प डेलटोल सडक
एकान्तटोल सडक वनमाषण
खवत्रडााँडा बैकुण्ठे नयााँ पल
ु ग्रा.स.
सरस्िती मा.वि. वसरानटोल सडक वनमाषण
डााँडा खकष भिु रे सडक
मालबासे लुङ्गथोङ सडक
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७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास

सडक
सडक
सडक
सडक
खानेपानी योजना
वशक्षा
वशक्षा
भिन वनमाषण
लै.स.सा.स.
लै.स.सा.स.
लै.स.सा.स.

२०७८/०७९
राईगाउाँ मासे अग्राखे सडक वनमाषण
देिाली टोल सडक वनमाषण
कट्टेल डााँडा तामाङ टोल सडक वनमाषण
िडा वभत्रका सहायक सडकहरु ममषत सम्भार
विगिु ाखोला कािरे खानेपानी योजना ममषत
महेन्ि आ.वि. सरस्िती मवन्दर वनमाषण
सरस्िती मा.वि. कायाषलय व्यिस्थापन
उपस्िास््य च की वनमाषण तथा कमषचारी व्यिस्थापन
मवहला, अपाङ्ग, दवलत कानवु न सचेतना कायषिम
आवदिासी जनजाती काननू ी सचेतना कायषिम
जेष्ठ नागररक सम्मान कायषिम

िडा नं. ९
तस.नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

क्षेत्र
पिू ाषधार र विकास
सामावजकविकास
सामावजकविकास
सामावजकविकास
पिाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास

मख्
ू य कायिक्रम
सस्ं थागत भ वतकपिू ाषधार वनमाषण
सांस्कृ वतक सम्ं पदा सरं क्षण
सांस्कृ वतक संम्पदा संरक्षण
सांस्कृ वतक संम्पदा संरक्षण
ग्रामीण सडक ममषत तथा स्तरोन्नवत
ग्रामीण सडक ममषत तथा स्तरोन्नवत
ग्रामीण सडक वनमाषण
ग्रामीण सडक ममषत तथा स्तरोन्नवत
ग्रामीण सडक ममषत तथा स्तरोन्नवत

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

पयषटन विकास
पिू ाषधार विकास
पिू ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
आवथषक विकास

पयु षटन
भिन ममषत
भिन ममषत
भिन ममषत
वसच
ं ाई
भिन वनमाषण
वसंचाई
सीप विकास तथा क्षमता विकास
कायषिम
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िडा कायाषलय भिन वनमाषण
धमषशाला कपरु स्थान वनमाषण
ङायरु थेपोवलङ गम्ु बावनमाषण
च रासीदेिी मवन्दर ममषत संभार
लक्ष्मी खोला तकुिा ग्रा.स.स्तरोन्नवत
वमलनचोक गागनु बोटे ग्रा.स.स्तरोन्नवत
लालचोक काउाले डााँडा ग्रा.स. वनमाषण
ज्यावमरे रम्भी वढकुटी डााँडा ग्रा.स. स्तरोन्नवत
बाल वशक्षा तकुिा बनपाले डााँडा
ग्रा.स.स्तरोन्नवत
कृ वत्रम झरना मजिु ा व्यिस्थापन
मावतम्बु टोल सधु ार समहू भिन ममषत सभं ार
जल देिीयिु ा समहू भिन ममषत सभं ार
आधारभतू स्िास््य च कीको भिन ममषत सभं ार
िागे ढुङ्गे वसचाई ममषत सभं ार
जनताप्रा.वि. को भिनवनमाषण
मावतम्बु वहउदे वसचाई प्लाविक पोखरी वनमाषण
आयआजषन मल
ू क कायषिमहरु जस्तै बासका
सामग्रीहरु, अचार बनाउने
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२०७८/०७९
िडा न.ं १०

तस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

क्षेत्र
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
पिु षधार विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
सामावजक विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
पिु ाषधार विकास
सेिाप्रबाह
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
कृ वर्
खानेपानी

मख्
ु य कायिक्रम
साना वसंचाई/स्तर उन्नती
साना वसच
ं ाई/स्तर उन्नती
साना वसच
ं ाई/स्तर उन्नती
साना वसंचाई/स्तर उन्नती
साना वसंचाई/स्तर उन्नती
साना वसंचाई/स्तर उन्नती
खेलकुद
िाल कम्पाउन्ड
भिनवनमाषण
परु ातत्ि
ग्रावमण सडक स्तर उन्नती
विद्यतु विस्तार
सािषजवनक भिन वनमाषण
ब्यिस्थापन
वसंचाई
वसंचाई
वसंचाई
वसंचाई
खानेपानी

आयोजनाको नाम
तोरीबारी वहउाँदे वसंचाई
तकुिा/हराबोटे कुलो ममषत
जमदार गाउाँ/तकुिा कुलो ममषत
सााँइदिु ा खोला/ओडारे कुलो ममषत
धाप अग्राखे कुलो ममषत
कामीटार/कामीटारी
खेलकुद मैदानवनमाषण
भारतीमा.वि. िाल कम्पाउन्ड वनमाषण
सरस्िती प्रा.वि. भिन वनमाषण
पशपु वत मवन्दर िाल वनमाषण
एक्लेिर पयाँढु ुङ्का
विद्यतु विस्तार
मागाष सामदु ावयक भिन
शावन्त सरु क्षा
आले गाउाँ वसंचाई योजना
ओडारे डााँडााँ टोल वसंचाई
वसाँजाली रानागाउाँ वसचं ाई
देविथान टारी िरिोटे
वतवम्सना गाउाँ खानेपानी ट्याङ्की ममषत

कै तफयि

११. सङ्गठन सरं चना र स्िीकृि दरबन्दी
पाख्रीबास नगरपातिका, धनकुटा
नगर कायिपातिकाको कायािियको दरिन्दी िेररज
पदको नाम र तह

१ प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त(१०)
२ अवधकृ त (वशक्षा ९/१०)

पद संख्या
स्थायी
अस्थायी
करार
ज्यालादारी
ररि संख्या
लो.से.आ.मा माग
गररएको संख्या

वस.नं.

पदपतू ी

नगर कायषपावलकाको कायाषलय तफष
१
१
१ १

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै वफयत

वन. प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त भई
कायषरत
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३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

पदको नाम र तह

पद संख्या
स्थायी
अस्थायी
करार
ज्यालादारी
ररि संख्या
लो.से.आ.मा माग
गररएको संख्या

वस.नं.

पदपतू ी

वस.वड.ई.(९/१०)
अवधकृ त( प्रशासन७/८)
लेखा अवधकृ त(७/८)
अवधकृ त (वशक्षा ७/८)
आ.ले.प. अवधकृ त (६)
जन स्िास््य अवधकृ त (७/८)
इवन्जवनयर (७/८)
अवधकृ त (प्रशासन ६)
प.हे.न.(५/६)
हेल्थ अवसस्टेन्ट (५/६)
सहायक स्तर पााँच
लेखापाल (५)
कम्प्यटू र अपरे टर (५)
प्रा.स. (५)
सि इवन्जवनयर
मवहला विकास वनररक्षक (५)
अवमन (४)

१
१
१
१
१
१
१
२
१
१
५
१
१
१
२
१
१

२० सहायक स्तर च थो
२१ स.ले.पा. (४)
२२ मवहला विकास वनररक्षक (४)

२
१
१

कै वफयत

१
१
१

िै ठौं कायषरत
१

१
१
१
२

िै ठौं कायषरत
१
१

५
१
१
१
२
१
१

लोकसेिा आयोगबाट वसफाररस भइष यस
कायाषलयमा वनयवू ि भएको कमषचारी
अन्यन्त्र कामकाजका लावग खवटगएकाले
हाल करार सेिामा पदपवू तष गररएको

१ सहायक स्तर पााँच
२ सि-इवन्जवनयर

४
४

१
१
१
१
िडा कायाििय िफि
४
१
३

३ सहायक स्तर च थो

६

२

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

लोकसेिा आयोगबाट वसफाररस भई यस
कायाषलयमा वनयवू ि भएको १ जना
कमषचारी अन्यन्त्र कामकाज गने गरी
खटीगएको

४
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वस.नं.

पदको नाम र तह

४ अ.स.ई.

१
२
३
४

पद संख्या
स्थायी
अस्थायी
करार
ज्यालादारी
ररि संख्या
लो.से.आ.मा माग
गररएको संख्या

पदपतू ी

६

हेल्थ अवसस्टेन्ट
अ.न.मी.
अ.हे.ि.
का.स.

१ अवधकृ त (नेपाल कृ वर् सेिा ७/८)
२ सहायक पााँच (नेपाल कृ वर् सेिा
भेट)
३ सहायक स्तर पााँच ( कृ वर् सेिा)
४ सहायक स्तर पााँच ( ना.प.स्िा.प्रा)
५ सहायक स्तर च थो (ना.प.से.प्रा.)

३ २

६
१२
१२
६
१
१

लोकसेिा आयोगबाट वसफाररस भई यस
कायाषलयमा वनयवू ि भएको १ जना
कमषचारी अन्यन्त्र कामकाज गने गरी
खटीगएको

स्िास््य सेिा शाखा
१
५
११
१
१०
२
६
पशु सेिा के न्ि
१
१

२ २
२ १
२ १

१ अवधकृ त (नेपाल कृ वर् सेिा ७/८) १
२ सहायक स्तर पााँच (प.स्िा.प्रा.) २
३ सहायक स्तर च थो
१

१

कै वफयत

हे.ई. कायषरत

िै ठौं कायषरत

१
१
कृतष सेिा के न्ि
१

२
१

पााँच कायषरत

पाख्रीबास नगरपातिकाको कायाििय िथा िडा कायािियहरुमा कायिरि स्थायी का.स. हरुको तििरण
ि.स.

पद

दरबन्दी

ररि

१

का.स.

४

-

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै वफयत
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पाख्रीबास नगरपातिकाको अस्थायी दरबन्दी सरं चना
क्र.
स.
१

पद
मेवडकल सपु ररटेन्डेन्ट

२
३
४
५

ल्याब अवसस्टेन्ट
का.स.
इवञ्जवनयर
सामावजक पररचालक

६

अ.न.वम. /अ.हे.ि.

७

स्िकीय सवचि

८
९
१०

१३

नगर प्रहरी इन्चाजष
नगर प्रहरी
सिारी चालक
(ह्याव्िी)
सहचालक (ह्याव्िी)
सिारी चालक
(हलक
ु ा)
का.स.

१४

१५

११
१२

िह

सेिा

समूह

आठ ाँ
सरह
६
इवन्जवनयररङ वसवभल
च थो सरह
-

उपसमूह दरबन्दी

ररि
दरबन्दी

१

कै .
आधारभतु
अस्पताल

-

१
१
१
५

-

-

४

२

आधारभतु
स्िास््य सेिा
के न्ि

च थो
सरह
-

-

-

-

१

-

-

-

-

१
४
१

-

हिल्दार सरह
जिान
डोजर

-

-

-

-

१
३

-

-

-

-

-

११

१

का.स.

-

-

-

-

४

-

डोजर
(एम्बल
ु ेन्स
चालक सवहत)
नगर
कायषपावलका र
िडा कायाषलय
आधारभतु
स्िास््य सेिा
के न्ि

सरसफाईकमी

-

-

-

-

२

-

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"
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अन्य दरबन्दी सरं चना

क्र.
स.

पद

िह सेिा समहू उपसमहू दरबन्दी

ररि
दरबन्दी

कै .

१

सचू ना प्रविधी
अवधकृ त

६

२

रोजगार संयोजक

६

३

प्रा.स. (वसवभल
ईवन्जवनयररङ)

४

-

-

१

-

सङ्घीय सरकार र
नगरपावलकाको साझेदारी

-

-

-

१

-

सङ्घीय सरकारको अनदु ान

५

-

-

-

१

१

सङ्घीय सरकारको अनदु ान

ना.प्रा.स. (कृ वर्)

४

-

-

-

१

१

रावष्रय योजना आयोग र
नगरपावलकाको साझेदारी

५

MIS Operator

५

-

-

-

१

-

सङ्घीय सरकारको अनदु ान

६

वफल्ड सहायक

४

-

-

-

१

-

सङ्घीय सरकारको अनदु ान

७

अपाङ्ग रोकथाम
तथा पनु : स्थापना
सहजकताष (CBR)

४

-

-

-

५

-

प्रदेश सरकार, नगरपावलका र
करुणा फाउण्डेसनको साझेदारी

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

124

िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट

२०७८/०७९

पाख्रीबास नगरपातिकाको स्िीकृि संगठनात्मक सरं चना
नगरसभा

सतमतिहरु

नगर कायिपातिका

सतमतिहरु

प्रमुख
उपप्रमख
ु

न्यातयकसतमति

प्रमुख प्रशासकीय अतधकृि

प्रशासन शाखा
 प्रशासन/सुरक्षा/
समन्िय उपशाखा
 काननु ी मावमला
उपशाखा

पिू ाि धार तबकास िथा िािाबरण
व्यिस्थापन शाखा
 सािषजवनक पिू ाषधार वबकास
उपशाखा
 भिन तथा िस्ती वबकास उपशाखा
 बातािरण, सरसफाई तथा विपद
व्यिस्थापन उपशाखा
 आयोजना व्यिस्थापन उपशाखा

आतथिक प्रशासन शाखा
 लेखा उपशाखा
 राजश्व उपशाखा
 सािषजवनक सम्पवत्त
व्यिस्थापन उपशाखा






सामातजक तबकास शाखा
सा.सु. पंवजकरण उपशाखा
मवहला, बालबावलका तथा
समाज कल्याण उपशाखा
स्िास््य शाखा
यिू ा, वशक्षा तथा खेलकुद
उपशाखा

आन्िररक िेखा पररक्षण

िडा कायािियहरु
 १०िटा

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

आतथिक तबकास शाखा
 कृ वर् प्रसार उपशाखा
 पशपु ंक्षी प्रिदषन
उपशाखा
 पयषटन/उद्योग/सहकारी
तथा व्यिसाय प्रिदषन
उपशाखा
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१२ नगरसभाको उपतस्थति
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१३ जन प्रतितनतधहरुको सम्पकि तििरण
क्र स
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३

पद
प्रमख
ु
उप-प्रमख
ु
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य

नाम थर
बृर् बहादरु राई
देिकला प डेल (वतवम्सना)
हेम ि. पाण्डे
चन्िकला चापागाई ं
धन माया साकी
तेज बहादरु बस्नेत
खेमराज चापागाई
िोणि बहादुर खपाङ्गी
लक्ष्मी तामाङ
राज कुमार मगर
वतलक कटुिाल
सन्ु दर िाि िामाङ
देिी माया िस्नेत
लक्ष्मी पररयार
सरोज राई
मान बहादरु महत
सोतिि तनर िा
कृ ष्ण माया खडका
शावन्त पररयार
अजषनु गरुु ङ
गोपािराज थापा
कमला थापा
िविता विक
नम्रता देउजा
पष्ु प तामाङ
दि ब. िामाङ
सन्ु दरा िस्ती
सवमषला साकी
गणेश भण्डारी
कमल कुमार राई
फतणन्ि िामाङ
होम माया भण्डारी
चन्ि बहादरु तामाङ

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

िडा न.ं

१
१
१
१
१
२
२
२
२
३
३
३
३
३
४
४
४
४
५
५
५
५
५
६
६
६
६
६
७
७
७

मोबाईि न
९८५२०५३८११
९८५२०५३९११
९८५२०५३५१६
९८४२२७७०१३
९८०४३३८०९३
९८४२५९६६७०
९८४२१०८४१७
९८४२३०४४७६
९८४२२५६५१८
९८४२३०५१२६
९८११०२७४१२
९८१६३११९८८
९८०८४७०४२०
९८१०४२६०००
९८४२३४५९३१
९८११०७९०६९
९८५२०५३५१९
९८४२१५६७१४
९८१९३२३२३८
९८०४०१०१४८
९८५२०५३५२०
९८१९३९५७८२
९८१४३१७५३२
९८४२३१७५७२
९८१९०१७१३४
९८५२०५३५१७
९८४२१५६१०५
९८०५३२३५७९
९८१६९३६७५०
९८१२३७०३९६
९८५२०५३६२२
९८१०५३१३८९
९८११६२०६६३
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३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२

िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा अध्यक्ष
मवहला िडा सदस्य
दवलत मवहला िडा सदस्य
िडा सदस्य
िडा सदस्य
दवलत सदस्य
दवलत सदस्य
अल्प सख्ं यक सदस्य

२०७८/०७९
वडवल्ल बहादरु भण्डारी
तसिाराम राई
अरुना कुमारी राई
सनक कुमारी साकी
गंगा बहादरु काकी
हेम बहादरु वगरी
चन्ि िाि तघतसङ
सम्झना आले
वभम कुमारी दजी
राम बहादरु लुङगेली
िेद बहादरु भजु ल
े
हरी बहादुर खत्री
कल्पना राई
वतलक माया वि.क.
विरे न्ि समाल आले
गोरख राना
मवनर् वि.क.
मेन बहादरु पररयार
लाक्पा तेवन्जङ्ग शेपाष

७
८
८
८
८
८
९
९
९
९
९
१०
१०
१०
१०
१०
२
६
३

९८५२०५०५१९
९८५२०५३८२२
९८१६३७६८८२
९८११३२३७२९
९८१०४०२४५६
९८१५७५१२२६
९८५२०६१७७५
९८६०६६९८०८
९८१९०११९०४
९८४२१९७५७८
९८१५३३५११२
९८४२३८५९११
९८११३०२६२४
९८००९९२११३
९८४२०६५३३४
९८१३१५९४१५
९८४२३४७९१२
९८१८४३१७२२
९८१३४०८२८३

१४ पाख्रीबास नगर कायिपातिकाको कायािियमा कायिरि कमिचारीहरुको तििरण
क्र.
स.ं

पद

िह/
नाम, थर
श्रेणी

मोबाइि न.ं

स्थायी ठे गाना

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त
आ.ले.प. अवधकृ त
लेखा अवधकृ त
अवधकृ त िै ठौं
अवधकृ त िै ठौं
ईवञ्जवनयर
ईवञ्जवनयर
रोजगार संयोजक
स.ू प्र. अवधकृ त
सहायक स्तर पााँच
सहायक स्तर पााँच
सि.ईवञ्जवनयर
सि.ईवञ्जवनयर
सहायक स्तर पााँच

१०
६
६
६
६
६
६
६
६
५
५
५
५
५

९८५२०४३१११
९८५२०४९०००
९८४२३६१६७९
९८६२८५५५०५
९८४९५९८२३६
९८६२१३११९२
९८५२०२७५५३
९८४२९५११५४
९८०४३५९९८६
९८४३८३५१८१
९८२४०८१४२३
९८४१४१७३८३
९८४२३९३९४४
९८४४६०३२९९

ध.न.पा. १०, धनकुटा
धरान ८, सुनसरी
इटहरी ४, सुनसरी
पा.न.पा.१०, धनकुटा
बढु ीगंगा १, मोरङ्ग
धरान १३, सनु सरी
लवमडाडा ३, खोटाङ्ग
पा.न.पा.३, धनकुटा
पा.न.पा. ४, धनकुटा
ट्म्के मैयरू ७, भोजपरू
अजषनु धारा १०, झापा
राजविराज ५, सप्तरी
गढी गा.पा.१, सुनसरी
दमक १, झापा

वडकबहादरु राई
लोके न्ि काँ िर
दीपेन्ि अवधकारी
सन्तोर् कुमार राई
संवगता पोख्रेल
नरे न्ि कुमार वलम्बु
पशषरु ाम श्रेष्ठ
नारायण बस्नेत
अवनश श्रेष्ठ
अमृता नेपाल
टामन वसग्दल
े
वनवश्चता थापा
वधरज शरदार
वदपक ग तम

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .

करार
करार
करार
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िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट
क्र.
स.ं

पद

१५
१६
१७
१८
१९

कम्प्यटू र अपरे टर
प्रा.स.
सहायक स्तर पााँच
सि ई.
प्रा.स.

२०७८/०७९

िह/
नाम, थर
श्रेणी

मोबाइि न.ं

स्थायी ठे गाना

५
५
५
५
५

शेखर ग तम
हेमन्तमवण खल
ु ाल
वकरण राई
रविन्ि बस्नेत
प्रसन गुरुङ्ग

९८४२२७४६३०
९८६७९९४४४२
९८५२०५३७११
९८६४५४९७३१
९८६४५४९६९७

२० सह लेखा पाल

४

वबकास आचाषय

९८६२२८२०५८

२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६

४
४
४
४
४

भिु न प्रसाद रे ग्मी
इन्दु भसु ाल
रे ित थापा
वप्रंयका प्रधान
वमगरु शेपाष
खेमचन्ि बस्ती
वजिन राई
प्रवदप कुमार राई
माहानन्द ढकाल
वहमाञ्चल देउजा
अजषनु खड्का
कुमार थापा
वबशाल राई
मवनर्ा रम्तेल
खगेन्ि प्रकाश देउजा
मोहन प्रसाद राई
टेक बहादरु मगर
राम बहादरु तामाङ्ग
सजु न राना
प्रवनश काकी
के िल खपाङ्गी
सन्देश राई
नविन श्रेष्ठ
वदपकला वघवमरे
टंक राई
शविजंग देिान

९८५२०८८२५५
९८४२३५०८०१
९८४२१८३९०९
९८६००६५७७९
९८१४३३८८२४
९८५२०६१५५७
९८१२०२७२३३
९८४२२५८४२६
९८४३९०९८६५
९८१०३७४११४
९८४२५४७६८२
९८६६१९३९३५
९८०७३०८५२०
९८६५४७०५९३
९८४२५९६००४
९८१४३९९७०१
९८४२२२१६९
९८२३५३५४४६
९८६६७८९१६९
९८२५३७१३१५
९८०७३३०३८३
९८००९४३४३१
९८०४३९१३१७
९८०४०३०४२८
९८१०४६४६३३
९८२५३६८४४३

पा.न.पा.४, धनकुटा
मादी १ संखिु ासभा
पा.न.पा.४, धनकुटा
पा.न.पा.७, धनकुटा
पा.न.पा.४,धनकुटा
बाराहा पोखरी गा.पा.,
खोटाङ्ग
वत्रयगु ा ३, उदयपरु
के सङ्गन ४, अघाषखााँची
िथर , धनकुटा
ध.न.पा. ५, धनकुटा
पा.न.पा. ४, धनकुटा
पा.न.पा. ६, धनकुटा
पा.न.पा. ८, धनकुटा
पा.न.पा. १०, धनकुटा
फे दाप २, धनकुटा
पा.न.पा. ५, धनकुटा
पा.न.पा. ४, धनकुटा
म.न.पा.४, धनकुटा
स.गा.पा.३, धनकुटा
म.न.पा.४, धनकुटा
पा.न.पा. ५, धनकुटा
पा.न.पा.४, धनकुटा
पा.न.पा.२, धनकुटा
पा.न.पा.३, धनकुटा
पा.न.पा.१०, धनकुटा
पा.न.पा.४, धनकुटा
पा.न.पा.१, धनकुटा
पा.न.पा.३, धनकुटा
पा.न.पा.५, धनकुटा
पा.न.पा.४, धनकुटा
पा.न.पा.८, धनकुटा
पा.न.पा.८, धनकुटा

जयकुमार राई

९८१५०३६०९३

पा.न.पा. ८, धनकुटा

डम्बर बहादरु मदु ल
े

९८२७३४४२९२

पा.न.पा.६, धनकुटा

अ.हे.ि.
सहायक स्तर च थो
अ.स.ई.
अ.स.ई.
अ.स.ई.
सामावजक पररचालक
अ.स.ई.
अ.स.ई.
अ.स.ई.
अ.स.ई.
स्िकीय सवचि
उ.वब.स.
उ.वब.स.
अवमन
व्याक हु लोडर चालक
हल्का सिारी चालक
एम्बल
ु ेन्स सिारी चालक
नगर प्रहरी ईन्चाज
नगर प्रहरी जिान
नगर प्रहरी जिान
नगर प्रहरी जिान
नगर प्रहरी जिान
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
व्याक हु लोडर चालक
४७
सहयोगी
४८ सरसफाईकमी

४
४
४
४
४
४
४
४

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .

करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार

करार
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िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट
क्र.
स.ं

पद

िह/
नाम, थर
श्रेणी

४९ एम.आई.एस अपरे टर
५० वफल्ड सहायक

५
४

५१
५२
५३
५४
५५
५६

६
५
५
४
४

पशु वचवकत्सक
पशु सेिा प्राविवधक
पशु सेिा प्राविवधक
ना.प्र.से.प्रा.
ना.प्र.से.प्रा.
का.स.

५७ प्रा.स.
५८ प्रा.स.
५९ प्रा.स.
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०

मेवडकल सपु ररटेन्डेन्ट
वस.अ.न.मी.
अ.न.मी.
अ.न.मी.
अ.न.मी.
अ.हे.ि.
अ.हे.ि.
अ.न.मी.
ल्याब अवसस्टेन्ट
का.स.
का.स.

सहायक स्तर पााँच (िडा
सवचि)
७२ का.स.

७१

सहायक स्तर पााँच (िडा
सवचि)
७४ का.स.

७३

२०७८/०७९

५
५
५
८
५
४
४
४
४
४
४
४

५

५

मोबाइि न.ं

पञ्जीकरण शाखा
वििश राई
९८४२२३०३११
जनु ा सापकोटा
९८६२०५१०००
पशु तिकास शाखा
गोखष बहादरु तामाङ्ग ९८४२११२९९१
वदपक जगं काकी
९८४२१११२२९
गणेश पररयार
९८६२०५५६९०
देिराज तामाङ्ग
९८४२२७२५००
रमेश वसंजाली
९८४२१६६५१६
निराज प डे्ल
९८६२०५२९६६
कृतष सेिा शाखा
इन्िमाया तामाङ्ग
९८००९०७३४
चन्ि कुमार आले
९८५२०५०५३८
अम्बर बहादरु राई
९८४२४४०९०
पाख्रीबास आधारभूि अस्पिाि
डा.अंवकत शमाष
९८०२७४६९४१
ईसा राई
९८४२०७०७६८
अस्पा राई
९८११७५७१९४
बेनी राई
९८४२११७७१८
सवु मता तामाङ्ग
९८४६६७५७५५
कमला शाही
९८४२१९४३८७
यक
ेू न राई
९८६११२७९७९
मवनता बराइली
९८०७०३७४९२
वदलमाया बसेल
९८१९३१४९३३
रे श्मा राई
९८२७०९३९२७
ओवलमाया बसेल
९८१६३८४६०८
१ न.ं िडाको कायाििय
हरी प्रसाद ग तम

स्थायी ठे गाना

कै .

पा.न.पा. १०, धनकुटा
पा.न.पा. २, धनकुटा

करार
करार

ध.न.पा.३, धनकुटा
ध.न.पा.३, धनकुटा
पा.न.पा १०,धनकुटा
पा.न.पा. ९, धनकुटा
िथरजोरपाटी २, धनकुटा
ध.न.पा. ८, धनकुटा

करार

ध.न.पा.३, धनकुटा
पा.न.पा.९, धनकुटा
पा.न.पा.१०, धनकुटा
ग शाला १, महोत्तरी
ध.न.पा.७, धनकुटा
उदयपरू
िथरजोरपाटी, धनकुटा
धनकुटा
पा.न.पा. ५, धनकुटा
पा.न.पा. ८, धनकुटा
पा.न.पा.७, धनकुटा
पा.न.पा. ४, धनकुटा
पा.न.पा. ,धनकुटा
पा.न.पा.४, धनकुटा

९८५२०५३६३३

पा.न.पा.१, धनकुटा

फवणन्ि नेपाल
९८१७३०७५०९
२ नं. िडाको कायाििय

पा.न.पा.१, धनकुटा

ठगेन्ि अवधकारी

९८५२०५३६३३

पा.न.पा. २, धनकुटा

टंक बहादरु कामी

९८४२५१८७१४

पा.न.पा २, धनकुटा

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

करार

करार
ज्यालादारी

करार
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िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट
क्र.
स.ं

पद

िह/
नाम, थर
श्रेणी

७५ िडा सवचि (सा.प.)
७६ का.स.
७७ सहायक स्तर च थो
७८ का.स.
सहायक स्तर पााँच (िडा
सवचि)
८० सामावजक पररचालक
८१ का.स.

७९

८२ स.म.वब.वन. (िडा सवचि)
८३ का.स.
८४

सहायक स्तर पााँच (िडा
सवचि)

४

५
४

४

५

८५ िडा सवचि (सा.प.)
८६ का.स.
८७ स.म.वब.वन. (िडा सवचि)
८८ का.स.
८९ सहायक स्तर पााँच
९० सामावजक पररचालक
९१ का.स.
९२ वस.अ.हे.ि.
९३ वस.अ.न.मी.
९४ का.स.

५
५

९५ अ.न.मी

४

९६ अ.हे.ि.
९७ का.स.

२०७८/०७९

४

मोबाइि न.ं

३ नं. िडाको कायाििय
ररता राई
९८१०४८७७८४
मान बहादरु वलम्बु
९८०५३८४८२४
४ न.ं िडाको कायाििय
सञ्जय राई
९८५२०५३९३३
वसता काफ्ले
९८४२०६२२२१
५ नं. िडाको कायाििय
श्याम बहादरु देउजा

स्थायी ठे गाना

पा.न.पा. ३, धनकुटा
पा.न.पा.३, धनकुटा
धरान १६, सनु सरी
पा.न.पा.६, धनकुट

९८५२०५३५२१

पा.न.पा.५, धनकुटा

झमक बहादरु श्रेष्ठ
९८४२०६२५५०
राजु श्रेष्ठ
९८४३०८०६५४
६ नं. िडाको कायाििय
शकुन्तला राई
९८५२०५३९३३
बेल बहादरु खड्का ९८१०४४४६५१
७ नं. िडाको कायाििय

पा.न.पा.५, धनकुटा
पा.न.पा.५, धनकुटा

राजेन्ि तामाङ्ग

पा.न.पा. ७, धनकुटा

९८५२०५३५५०

८ न.ं िडाको कायाििय
दीपेन्ि ग तम
९८५२०६१५५३
वगता राई
९८०४०५१६२३
९ नं. िडाको कायाििय
कमला पाण्डे
९८५२०७७०४३
अञ्जु वघवसङ्ग
९८०७०१३९४८
१० नं. िडाको कायाििय
वदनेशचन वतवम्सना
९८५२०२१४९०
तारा देवि अवधकारी ९८६२३२७७४५
खड्ग बहादरु पररयार ९८६२००९६१९
सान्ने स्िास््य च की
नेत्र बहादरु पाण्डे
९८११३४७८०४
वटका गरुु ङ्ग
९८०७३८५८९८
ररता श्रेष्ठ
९८१२३७८१८०
आधारभूि स्िास््य सेिा के न्ि सान्ने
सष्ु मा बोगटी
९८४२३१३५७५
तेज बहादरु
९८४२४५०५९३
ध लाकोटी
चन्िकला बढु ाथोकी ९८१४३४५१८४

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"

कै .

पा.न.पा.६, धनकुटा
पा.न.पा.६, धनकुटा

पा.न.पा. १, धनकुटा
पा.न.पा.८, धनकुटा
पा.न.पा. १, धनकुटा
पा.न.पा.९, धनकुटा
पा.न.पा. १०, धनकुटा
पा.न.पा. १०, धनकुटा
पा.न.पा. १०, धनकुटा
पा.न.पा.१, धनकुटा
पा.न.पा.४, धनकुटा
पा.न.पा.२, धनकुटा
ध.न.पा.७, धनकुटा
र्डानन्द, भोजपरु
पा.न.पा.१, धनकुटा
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िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट
क्र.
स.ं

पद

९८ वस.अ.न.मी.
९९ का.स.
१०० वस.अ.हे.ि.
१०१ वस.अ.न.मी.
१०२ का.स.
१०३ वस.अ.न.मी.
१०४ अ.हे.ि.
१०५ का.स.
१०६ वस.अ.न.मी.
१०७ वस.अ.हे.ि.
१०८ का.स.
१०९
११०
१११
११२

वस.अ.हे.ि. अवधकृ त
अ.न.मी.
अ.हे.ि.
का.स.

११३ अ.हे.ि.
११४ अ.न.मी.
११५ का.स.
११६
११७
११८
११९
१२०

सहजकताष
सहजकताष
सहजकताष
सहजकताष
सहजकताष

िह/
नाम, थर
श्रेणी

२०७८/०७९
मोबाइि न.ं

स्थायी ठे गाना

घोिीखकि स्िास््य च की
५ सवु नता राई
९८२४४७३७५० पा.न.पा. १०, धनकुटा
मनमु ाया श्रेष्ठ
९८४२३४६३२० पा.न.पा , धनकुटा
फिाौँटे स्िास््य च की
५ महेन्ि बहादरु काकी ९८०३५५१०१६ पा.न.पा.६, धनकुटा
५ सष्ु मा कुमारी गरु ागाई ९८४२२९४१६३ पा.न.पा.६, धनकुटा
दलबहादरु बस्नेत
९८१९३९४०५१ पा.न.पा.७, धनकुटा
आधारभूि स्िास््य सेिा के न्ि मुगा
५ वतथष कुमारी देिान
९८००९३४०७२ पा.न.पा.७, धनकुटा
४ शवु सला राई
९८६२३६४७१३ महेन्ि नगर ३, सनु सरी
शोभा तामाङ्ग
पा.न.पा.७, धनकुटा
मुगा स्िास््य च की
५ कविता राई
९८६३७८२५६८ पा.न.पा.८, धनकुटा
५ शरद भट्टराई
९८६२०५०९३६ रतिु ामाई ८, मोरङ्ग
इन्िमाया राई
९८१७३२७२८८ पा.न.पा.
चुङमाङ स्िा्य च की
६ निराज काकी
९८४२२६६३५८ विराटनगर ५, मोरङ्ग
४ होमादेवि थापा
९८४२२१६५६९ इटहरी १, सुनसरी
४ वबनोद कुमार सत्याल ९८४३५१६८३९ इटहरी ५, धनकुटा
फत्य बहादरु वि.क. ९८११३९३३०३ पा.न.पा. १०, धनकुटा
आधारभूि स्िास््य के न्ि चुङमाङ
४ पवित्रा कुमारी मण्डल ९८६३००३७९१ इटहरी ४, सनु सरी
४ सष्ु मा दलामी
९८२७३३५५२२ पा.न.पा.३, धनकुटा
सानमु ाया वघवसङ्ग
९८०४३१८३२२ पा.न.पा.९, धनकुटा
अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनु स्थािपना कायिक्रम
कल्पना राई
९८१७३८५३९१ ध.न.पा.१०, धनकुटा
एवलजा राई
९८००९०३०१९ ध.न.पा.१०, धनकुटा
रन्देश राई
९८६२५१०२९९ श.गा.पा.३, धनकुटा
वसता पनेरु भन्तना
९८१८०८६६७
वभमसेन थापा ७, गोखाष
शारदा विश्वकमाष
९८२७३३५५२२ ध.न.पा. ३, धनकुटा
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करार
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