






हाम्रो प्रतिबद्धिा 

नेपालको संविधानले राज्य शविलाइ ३(तीन) तहमा बााँडफााँड गरी सङ्घीय संरचनामा मलुुक रुपान्तरण भए पश्चात साविकका 

स्थानीय वनकायहरु स्थानीय तहको रुपमा पनु: संरवचत भएको ३ बर्ष पवछ हामीले छैठ ाँ नगर सभा सम्पन्न गरेका छ  । सङ्घीय 

तथा प्रादवेशक तहबाट प्रदान हुन ेऄनदुान एिम ्नगरपावलकाको समते श्रोत एवकन गरी नगरसभाले वसवमत श्रोत र साधनलाइ 

ऄवधकावधक रुपमा नगरबासीको अिश्यकता सम्बोधन हुने गरर प्राथवमकता वनधाषरण गरी बजेट विवनयोजन गरेको छ । बजेट 

विवनयोजनको प्रमखु अधारको रुपमा िस्ती, टोल हुद ैिडा माफष त छन ट भइ अएका अयोजनाहरूलाइ वलआएको छ । न्यनू 

अन्तररक श्रोत, भ गोवलक रुपले महाँगो विकास व्यिस्थापन लागतका बीच समवुचत सन्तुलन कायम गनुष हाम्रो प्रमखु चनु ती 

रहकेो छ । 

नगर क्षते्र वभत्रका १० िटै िडाका सम्पणूष सडकहरु/मागषहरु बाहै्र मवहना सञ्चालन हुन े गरी सडक वनमाषण गनुष हाम्रो प्रमखु 

प्राथवमकतामा रहकेो छ । यस नगरलाइ वशक्षा, स्िास््य, पयषटन र कृवर्को विकास माफष त समनु्नत एिम ्समदृ्ध नगर वनमाषण 

गनषका लावग "पाख्रीबासको दृवि : वशक्षा, स्िास््य, पयषटन र कृवर्" नारा रावखएको छ । नगरका कृर्कहरूलाइ ऄगाषवनक 

ईत्पादन तफष  प्रोत्साहन गरी परम्परागत कृवर्लाइ अधवुनक र व्यिसावयक बनाईद ैबजारको खोवज गरी बजारसम्म ईत्पावदत 

कृवर् ईपजको सहज पहुाँचका वनवमत्त नगरले विशेर् ध्यान वदने नीवत ऄिलम्बन गरेको छ । यस पाख्रीबास नगरपावलकामा 

पयषटकीय सम्भािनाहरू को खोजी गनष पिूाषधार विकास गरी पयषटकीय नगरको रुपमा विकास गने तफष  हामी 

जनप्रवतवनवधहरूको ध्यान केवन्ित छ भने नागररकका म वलक हकको रुपमा संविधानले व्यिस्था गरेका वशक्षा, स्िास््य, 

स्िच्छ खानपेानीको पहुाँच सवुनवश्चत गने र सबै प्रकारको ऄसमानता र विभेदहरूको ऄन्त्य गद ैन्यायपणूष समतामलुक समािेशी 

समाज वनमाषण गनुष हाम्रो प्राथवमक कतषव्य रहकेो छ । 

ईल्लेवखत कायष गनषका लावग हामी वनिाषवचत सम्पणूष जनप्रवतवनवधहरू एकजटु भएर लागेका छ  । यस महान कायषमा नगरका 

सम्पणूष राजनीवतक दल, नागररक समाज, ईद्योगी, व्यिसायी, समाजसेिी लगायत सम्पणूष नगरबासीको साथषक सहयोग, साथ र 

साझेदारी हाम्रा लावग सधै मागषदशषनको रुपमा रहनछे ।  

छैठ ाँ नगरसभालाइ सफलताका साथ सम्पन्न गनष सहयोग गनुष हुने सबै महानभुािहरूमा हावदषक अभार व्यि गद ैसमदृ्ध नगर, 

सखुी नगरबासी वनमाषण गनष हामी प्रवतबद्ध रहकेो व्यहोरा सम्पणूष नगरबासी समक्ष वनिेदन गनष चाहन्छ  । साथै ऄबका अईन े

वदनहरूमा समते यस्तै सविय, साथषक सहयोगको ऄपेक्षा गदषछ  । 

बरृ् बहादरु राइ 

प्रमखु  

पाख्रीबास नगरपावलका
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१.  छैठ ौँ नगर सभामा प्रस्िुि आतथिक िषि २०७७/०७८ को बातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट िक्तव्य 
 

पाख्रीबास नगरपातिकाको छैठ ौँ नगर सभाका सभाध्यक्ष िथा नगर प्रमुख ज्य,ू 

नगर कायिपातिकाका सदस्य ज्यूहरु, नगर सभा सदस्य ज्यहुरु, 

यस नगरपावलकाको छैठ ाँ नगर सभामा अगामी अ.ि.२०७७/०७८ को िावर्षक नीवत तथा कायषिम प्रस्तुत गनष पाईाँदा मलाइ 

ऄत्यन्त खसुी लागेको छ . यस ऄिसरमा यो गररमामय सभामा ईपवस्थत हुन ुभएका नगर सभाका सम्पणूष सदस्यहरु तथा ऄन्य 

महानभुािहरु प्रवत हावदषक स्िागत तथा ऄवभिादन व्यि गनष चाहान्छु . 

सिषप्रथम यस महत्िपणूष घडीमा दशेका विवभन्न सामावजक, अवथषक र राजनीवतक पररितषन तथा लोकतावन्त्रक गणतन्त्र 

स्थापना गनष अफ्नो जीिन अहुवत वदने सम्पणूष ज्ञात ऄज्ञात सवहदहरु प्रवत भािपणूष श्रद्धाञ्जली ऄपषण गद ैसम्मान व्यि गनष 

चाहान्छु, नेपाली समाजको रुपान्तरणमा ईहााँहरुले पयुाषईन ुभएको महान योगदानको पनु:स्मरण गनष चाहान्छु . 

सम्पणूष विश्व न ैकोवभड-१९ (कोरोना भाआरस) महामारीको चपेटामा परररहकेो चनु तीपणूष र ऄसहज ऄिस्थामा ठुलो सङ्कट 

पैदा भएको छ . यस महामारीबाट सङ्िवमत भ ैनपेालवभत्र तथा बावहर जीिन गमुाईन ुहुने नपेालीहरुको पररिारजन प्रवत गवहरो 

समिेदना व्यि गदषछु . कोवभड-१९ ले मलुुकको ऄथष व्यिस्था मावथ गम्भीर ऄसर पयुाषएको सन्दभषमा यो नगरपावलका पवन 

ऄछुतो रहन सकेको छैन . ईद्यम व्यिसाय प्राय बन्द छन.् ईत्पादन र वितरण प्रणाली गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ . 

जोवखमपणूष पररवस्थवतमा ऄग्रपङ्वतमा रहरे सेिा गने स्िास्थकमी, सरुक्षाकमी लगायतका ऄन्य कमषचारीहरुको म ईच्च प्रशंसा 

गदषछु । कोवभड १९ सङ्िमण रोकथाम र वनयन्त्रणका लावग नेपाल सरकार तथा यस पाख्रीबास नगरपावलकाले चालेका 

कदममा पणूष साथ वदइ सहयोग गनुष भएकोमा म सम्पणूष वददीबवहनी तथा दाजभुाआ प्रवत हावदषक अभार व्यि गदषछु । 

नेपालको संविधानले पररकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतावन्त्रक गणतन्त्र नपेालको मलू संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तह गरर 

तीन तहको हुन ेर राज्य शवि तथा साधन स्रोतको पवन तीन ैतहले प्रयोग गन ेव्यिस्था गरेको छ । सोही विर्यलाइ ह्रदयङ्गम 

गरी  सवन्नकटताको वसद्धान्त बमोवजम स्थावपत यस पाख्रीबास नगरपावलकाले पवन  स्थानीय स्तरबाट न ैस्िायत्त रुपमा शासन 

सञ्चालन, विकास व्यस्थापन तथा सेिा प्रिाहलाइ बढी व्यिवस्थत, प्रभािकारी, पररष्कृत एिम ् पररमावजषत गद ै सङ्घीय 

शासन व्यिस्थालाइ थप सबलीकृत गनष टेिा पयुाषएको छ । 

प्रशावसनक तथा राजनीवतक विकेवन्िकरणको वसद्धान्तलाइ अत्मसात गद ैजनताका अधारभतू सेिा तथा सवुिधा जनताकै सबै 

भन्दा वनकटका वनकायबाट प्रिाह गन ेतथा कोवभड-१९ बाट वसवजषत विविध समस्याहरुलाइ सम्बोधन गन ेसिालमा अजको 

नगरसभामा हामी दीघषकालीन सोच र लक्ष्यका साथ अगामी अवथषक िर्ष २०७७/०७८ मा पाख्रीबास नगररपावलकाले 

वलनपुने नीवत तथा कायषिम तयार गरी स्िास््य क्षेत्रको सबलता, वशक्षामा विविधता तथा प्रविवधको प्रयोग गद,ै कृवर्को 

अधवुनकीकरण तथा व्यिसावयक  गद ैनगरको समवृद्धको खाका कोन ेऄिसरमा हामीजटुी रहकेा छ ाँ . 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरु, 

ऄसीवमत अिश्यकता र वसवमत स्रोत र साधनहरु वबच सामन्जस्यता कायम गद ै नगरका सम्पणूष नागररकहरुको  चाहना र 

विकास सम्बोधन गनुष अफैमा चनु वतपणूष छ । त्यसैले ईपलब्ध वसवमत स्रोत साधनलाइ प्राथवमकताका साथ पररचालन गरर 

ऄवधकतम जनसहभावगता, सहकायष र साझदेारीमा सामावजक, अवथषक र पिूाषधार विकासका कायषिम सञ्चालन गनुषपन ेहाम्रो 

अिश्यकता र बाध्यता समेत रहकेो छ । यसतफष  सम्पणूष सदस्यज्यहूरुको सहयोग र सहकायषको अशा वलएको छु । 

 

 



िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट                                                                २०७७/०७८ 

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"                                                2 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरू, 

ऄब म यस नगरपावलकाको नीवत तथा कायषिम, बजेट तथा योजना तजुषमाको लावग ऄबलम्बन गररएका पद्धवत तथा वलइएका 

अधारहरुको बारेमा व्याख्या गनष चाहान्छु । जसमा, 

 नेपालको संविधान,२०७२ को प्रस्तािना, राज्यका वनदशेक वसद्धान्त तथा नीवतहरु र स्थानीय तहको ऄवधकार 

क्षेत्रवभत्र पन ेभवन संविधानले पररभावर्त गरेका ऄवधकार क्षेत्रहरु । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको िावर्षक योजना तथा बजेट तजुषमा वदग्दशषन, २०७४ 

गाईपावलका/नगरपावलकाको तत्कावलन अिश्यकता पवहचान तथा कोवभड-१९ संिेदनशील योजना तजुषमा ढााँचा । 

 पन्र  पञ्चिर्ीय योजनाको अधारपत्र तथा सङ्घीय सरकारको नीवत तथा कायषिम र बजेटले वनधाषरण गरेका प्रमखु 

क्षेत्रहरु । 

 प्रदशे न.ं १ सरकारको अिवधक पञ्चिर्ीय योजना तथा प्रदशे सरकारले वलएका अवथषक एिं वित्तीय नीवतहरु । 

 स्थानीय अवथषक कायषप्रणाली । 

 िडा स्तरीय योजना तजुषमा भलेा तथा िडा सवमवतको वसफाररस, विर्यगत सवमवत र योजना बजेट तथा कायषिम  

सवमवतबाट वसफाररस भआ अएका योजनाहरु । 

 राजस्ि परामशष सवमवत तथा स्रोत ऄनमुान तथा बजेट वसमा वनधाषरण सवमवतका वनणषयहरु । 

 िातािरण, विकास तथा शासन सम्बन्धी समसामवयक मावमलाहरु- संयिु राष्रसङ्घले तय गरेका वदगो विकास 

सम्बन्धी लक्ष्यहरु, जलिाय ुपररितषन र विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी रावष्रय एिम ्ऄन्तराषवष्रय नीवत, कायषिम तथा 

प्रवतबद्धताहरु, खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा, लैंवगक सशिीकरण तथा समािेशी विकास, बालमैत्री स्थानीय शासन, 

िातािरण मतै्री शासन लगायत सम्बवन्धत ऄन्य विर्यहरु । 

 वनिाषचनका िममा जारी गररएका घोर्णापत्रहरु । 

 पाख्रीबास नगरपावलकाले अिश्यक ठानेका विर्यहरु । 

 विगतका अवथषक िर्षमा यस पाख्रीबास नगरपावलकाले तय गरेका नीवत, कायषिम तथा योजनाहरु । 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्युहरु, 

ऄब म पाख्रीबास नगरपावलकाले अ.ि. २०७७/०७८ को लावग ऄङ्वगकार गरेका नीवत तथा कायषिमहरु तथा यस 

नगरपावलकाको दीघषकालीन सोच,लक्ष्य ईद्दशे्य, र ऄपेवक्षत ईपलवब्धको बारेमा  यस सम्मावनत सभामा प्रस्तुत गनष चाहन्छु । 

दीघिकािीन सोच 

पाख्रीबासको दृवष्र, वशक्षा, स्िास््य, पयषटन र कृवर् भन्न ेमलू नारालाइ मतूष रुप वदन कृवर्, पयषटन, वशक्षा, स्िास््य र पिूाषधारको 

विकास गरी सनु्दर र समदृ्ध नगरपावलका वनमाषण गन ेदीघषकालीन सोच रहकेो छ । 

िक्ष्य  

अगामी ५ िर्ष वभत्र कृवर्को ईत्पादन र ईत्पादकत्िमा बढािा वदइ ऄगाषवनक खेती तथा ईत्पादनलाइ प्रोत्साहन गने, पयषटन र 

पिूाषधार विकासलाइ िातािरण मतै्री र वदगो बनाईद ैस्िास््य तथा वशक्षा पिूाषधारलाइ थप सबलीकृत बनाइ गणुस्तरीय स्िास््य 

सेिा र शैवक्षक सधुारका साथ समदृ्ध, सरुवक्षत नगर र सखुी एिम ्खसुी जनता बस्न ेनगरपावलका बनाईने ।
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उदे्दश्यहरु 

 स्िास््य क्षेत्रको भ वतक, प्राविवधक सधुार तथा मानिीय दक्षता ऄवभिवृद्ध गरर विवभन्न स्िास््य चनु तीसाँग जधु्न थप 

सक्षम र सबल बन्ने । 

 कृवर् पेशालाइ व्यिसावयक बनाइ वनिाषहमखूीबाट वदगो जीिन वनिाषहको अधार बनाईने तथा कृवर्, पशपुालनलाइ 

ऄन्तरअबद्ध गरी रोजगारी वसजषनाको प्रमखु क्षेत्रका रुपमा विकास गने । 

 वशक्षा तथा पयषटन क्षेत्रमा कोवभड-१९ ले पयुाषएको क्षवतलाइ पररपवूतष गनष िैकवल्पक ईपाय ऄपनाइ यी क्षेत्रलाइ 

विस्तारै परुान ै वस्थतीमा फकाषईाँद ै विरे्श: बालबावलका लगायत ऄन्य विद्याथी िगषको संविधानद्धारा प्रत्याभतू 

गररएको वशक्षाको हकलाइ सवुनवश्चत गने र पयषटन पिूाषधार विकासमा जोड वददै ाँ  पयाष-पयषटन तथा ग्रावमण पयषटन 

माफष त अन्तररक पयषटनलाइ प्रिधषन गने । 

 सडक पिूाषधारलाइ ऄल िेदर रोडका रुपमा विकास गरी कृवर्, पयषटन, घरेल,ु साना तथा रुग्ण ईद्योग, व्यापारलाइ 

प्रत्यक्ष सहयोग पगु्ने सडक सञ्जाल विकास र विस्तार गन े। 

 सबैलाइ स्िच्छ वपईन ेपानी ईपलब्ध गराईन ेऄिधारणा ऄनरुुप सबै घरधरुीमा खानपेानी ईपलब्ध गराईने व्यिस्था 

गने । 

 दवैनक जीिनयापनका िममा वनस्कने विवभन्न वकवसमका फोहोरमैलाको ईवचत व्यिस्थापन माफष त पणूष 

सरसफाइयिु नगर वनमाषण गने । 

 सशुासनमैत्री, बालमतै्री र सबै प्रकारका विभेदरवहत समता र जनसहभावगतामा अधाररत समनु्नत नगर वनमाषण गने । 

 सािषजवनक सेिा प्रिाहलाइ नागररकमैत्री, नागररक केवन्ित, विद्यतुीय एिम ्सशुासनमा अधाररत पहुाँचयोग्य बनाईने 

र सेिा प्रदायकलाइ पारदशी, जिाफदहेी बनाईने । 

अपेतक्षि उपितब्ध 

 स्िास््य सेिामा सबैको पहुाँच स्थावपत हुनछे । 

 सामावजक न्यायमा अधाररत समािेशी, समनु्नत समाजको वनमाषण हुनेछ । 

 सािषजवनक सेिा प्रिाहका संयन्त्रहरु थप सबलीकृत हुनेछ र सेिाग्राहीहरुको सािषजवनक िस्त ुतथा सेिामा सहज 

रुपमा पहुाँच स्थावपत हुनछे ।  

 स्िास््य, वशक्षा, कृवर्, पयषटन, लगायतका क्षते्रमा सधुार हुनेछ ।  

 कृवर् तथा पयषटनको व्यिसायीकरण माफष त जनताहरु स्िरोजगार हुनछेन ्। 

 स्िच्छ, सफा तथा िातािरणमैत्री ग्रामीण तथा सहरी पिूाषधार वनमाषण हुनेछ । 

 खानपेानी, यातायात लगायतका ऄन्य अधारभतू भ वतक पिूाषधारमा विकास भइ सबै जनता सोबाट लाभावन्ित 

हुनेछन ्। 
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आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरु, 

ऄब म यस नगरपावलकाले अगामी अ.ि. मा विवभन्न विर्यगत क्षते्रमा ऄिलम्बन गन ेनीवत तथा कायषिमहरु प्रस्ततु गदषछु । 

१) पूिािधार एिम ्शहरी तिकास सम्बन्धी नीति 

 पाख्रीबास नगरपावलकाले चाल ुअ.ि. मा एकीकृत नगर विकास योजना तयार गरेको र हाल नगर कायषपावलकाको 

कायाषलयलाइ सो को प्रवतिेदन प्राप्त भएकाले ईि प्रवतिदेनका अधारमा अगामी अ.ि. मा विकासका कायषिमहरु 

सञ्चालन गररनेछ साथै यस पाख्रीबास नगरपावलकाको पञ्चिर्ीय अिवधक योजना तयार गरी सोही बमोवजम नगर 

विकास योजनाहरुको कायषलाइ वनदशे एिम ्सञ्चालन गररनछे ।  

 नगर वभत्रका सडक पिूाषधार सम्बन्धी कायष व्यिवस्थत गनषका लावग नगर यातायात गरुुयोजना (MTMP) तयार 

गररनेछ र सो  गरुुयोजनाको प्राथवमकताको अधारमा बजेट विवनयोजन गने नीवतलाइ अगामी अ.ि.मा पवन 

वनरन्तरता वदआनेछ । 

 शहरी विकास तथा भिन वनमाषण र ऄन्य भ वतक संरचना वनमाषण गदाष स्थानीय म वलकता झवल्कने तथा वदगो 

विकासमा अधाररत पिूाषधार  वनमाषणमा जोड वदआनछे । 

 वनजी तथा सामदुावयक क्षते्रको संलग्नता समते बढाआ खलेकुदको विकासका लावग भ वतक पिूाषधार वनमाषण, विकास 

र विस्तार गररनछे । 

 नगरस्तरीय अयोजनाका रुपमा पाख्रीबास नगरपावलकाका िडा न.ं ४ को बजार  क्षते्रको सडक स्तरोन्नवत  तथा डे्रन 

वनमाषणको कायषलाइ यसै अ.ि. मा सम्पन्न गररनछे । 

 पाख्रीबास नगरपावलकाका सब ै िडामा सञ्चालन हुन े िडास्तरीय सडक वनमाषण योजनालाइ थप वदगो,  

िातािरणमैत्री तथा बाहै्र मवहना यातायातका साधन सञ्चालन हुने तफष  केवन्ित गररनछे । त्यस्तै िडास्तरीय 

योजनाहरु छन ट गदाष म जदुा पिूाषधारलाइ स्तरोन्नवत गन ेतथा ममषत गरी सञ्चालन गन ेनीवत वलआनेछ ।  

 भ वतक पिूाषधार वनमाषण गदाष स्थानीय साधन तथा स्रोतको प्रयोग तथा पररचालन माफष त रोजगारी वसजषनालाइ 

प्राथवमकता वदआनछे र यसका लावग हभेी आक्यपु्टमने्टबाट सञ्चालन हुन े योजना भन्दा जनसहभावगता तथा मानि 

जनशविको प्रयोगलाइ प्राथवमकता वदआनछे । 

 िन, िातािरण तथा प्राकृवतक साधन स्रोतको ऄत्यावधक दोहन हुन े अयोजनालाइ वनरुत्सावहत गररनछे । त्यस्तै 

विकास वनमाषणका कायष गदाष िन जङ्गल तथा बोट विरुिामा पने हानी नोक्सानीलाइ कम गद ैिातािरण संरक्षणलाइ 

प्रोत्साहन गनष एक रुख नि भए बराबर २५ विरुिा ऄवनिायष िकृ्षरोपण गनुषपने नीवत वलआनछे ।  

 साना वसाँचाइ कायषिमका लावग  सङ्घ, प्रदशे र साझेदार वनकाय तथा संस्थासाँग सझेदारी गनष बजेट विवनयोजन गरी 

प्राथवमकताका साथ छन ट गरी योजना सञ्चालन गररनछे । 

 चालु अ.ि.को उज्यािो पाख्रीबास ऄवभयानलाइ वनरन्तरता वददै ाँ  काठका विद्यतु पोललाइ िमश : विस्थावपत 

गनष यस पाख्रीबास नगरपावलका र सम्बवन्धत वनकायको लागत साझदारीमा सो कायष ऄगावड बढाआनछे । 

 ईपभोिा सवमवतबाट हुने कायषलाइ थप पररष्कृत, व्यिवस्थत, पारदशी एिम ्सिलीकृत गनष ऄवभमखुीकरण कायषिम 

सञ्चालनलाइ थप प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालन गररनछे र अयोजना सञ्चालन गन े ईपभोिा सवमवत/ वनमाषण 

व्यिसायीको सम्पणूष वििरण खलु्न ेगरी अयोजना स्थल मै होवडङ बोडष राख्न ेनीवतलाइ ऄझ प्रभािकारी ढङ्गिाट 

कायाषन्ियन गररन ेतथा ऄवनिायष बनाआनछे । 
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 प्राथवमकताका अधारमा ऄधरुा तथा िमागत अयोजनाहरुलाइ पणूषता वदआनछे । 

 प्रस्तावित भिन वनमाषण ऐन,२०७७ लाइ यसै सभाद्वारा पाररत गरी यस नगरपावलका क्षेत्र वभत्र वनमाषण हुने भिन 

सम्बन्धी भ वतक सरचना वनमाषण गदाष ऄवनिायष नक्सा पास गने प्रािधान ल्याइ घर तथा भिन वनमाषणलाइ व्यिवस्थत 

गररनेछ । 

 यस ऄवघ वनमाषण भइसकेका भिन सम्बन्धी भ वतक संरचनाहरुको हकमा भिन वनमाषण ऐन, २०७७ बमोवजम 

ऄवभलेखीकरण गन ेव्यिस्थालाइ ऄवनिायष गररनेछ । 

२) आतथिक तिकास सम्बन्धी नीति 

क) ईद्योग तथा पयषटन सम्बन्धी नीवत 

 लघ ुतथा घरेलु ईद्योगहरुको प्रिधषनका लावग MEDPA  जस्ता कायषिम सञ्चालन गनष साझेदारी गरी ईद्यमशीलता 

तथा स्िरोजगरीका ऄिसर वसजषना गरी गररिी न्यनूीकरणमा टेिा पयुाषआनेछ । 

 नगरपावलका क्षते्र वभत्र व्यिवस्थत रुपमा ईद्योग सञ्चालन गनष छुटै्ट औद्योवगक ग्राम स्थापना गनष विस्ततृ पररयोजना 

प्रवतिेदनका अधारमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट वनमाषण कायष प्रारम्भ गरी छररएर रहकेा साना तथा मझ ला 

ईद्योगलाइ एकीकृत गररनछे । 

 यिुा स्िरोजगार तथा राजस्िको दायरा बढाईन सीप विकास सम्बन्धी तावलम वदइ लघ ुतथा घरेल ुईद्योग अिश्यक 

पने  सीप , पूाँजीको प्रबन्ध गरी विशेर् कायषिम सञ्चालन गररन ेछ । 

 कृवर्मा अधाररत ईद्योग व्यिसाय स्थापना र सञ्चालन प्रात्साहन गनष ईद्योग दताष, निीकरण गदाष लाग्ने शलु्क र 

अयमा लाग्ने करमा छुट वदन ेनीवत ऄिलम्बन गररनछे । 

 वचया खेवत र यसको प्रशोधनलाइ प्रोत्साहन गनष बजारको पहुाँच स्थानसम्म यातायात सवुिधालाइ सहज बनाईन 

सडक पिूाषधार विकासमा जोड वदआनेछ । 

 “एकपटक हैन, पाख्रीबास घुम ौँ पटकपटक” भन्न ेमलू नारा लाइ स्थावपत गने नीवतलाइ वनरन्तरता वदइ नगरमा 

रहकेा धावमषक एिम ्पयषटकीय क्षते्रहरु जस्तै: राम्चेडाडा, वतनतलेढुङ्गा, थामडाडा, वडकुरे, गजथमु्बा डाडा, फािा 

झरना, पञ्चकन्या दिेीथान, भलु्के वसमसार, आन्िणेी झरना, छायोवलंगगमु्बा, पाख्रीबास कृवर् फमष, ज टार िनभोज 

स्थल, वतनदोभान े सामदुावयक िन, वशिालय मवन्दर, पाथीभरा मवन्दर, जालपादिेी लगायतका धावमषक तथा 

पयषटकीय स्थलहरुको विकास, विस्तार, प्रचारप्रसार गरी अन्तररक एिम ् स्थानीय पयषटकका लावग अकर्षण 

केन्िको रुपमा विकास गन े नीवत ऄबलम्बन गररन,े जसका लावग सािषजवनक नीवज साक्षेदारीको ऄिधारणालाइ 

ऄंवगकार गररनेछ । 

 जलदिेी तथा संसारीमाइ वसमसार जस्ता पयषटकीय क्षते्रका भ वतक पिूाषधार विकासका लावग केन्ि तथा प्रदशेबाट 

प्राप्त हुन ेबजेटमा यस पावलकाले पवन लागत साझेदारी गरी वनमाषण कायषलाइ वनरन्तरता वदआनछे । 

 यस पाख्रीबास नगरपावलकाको िडा न.ं ४ वस्थत वनमाषणावधन राम्चे भ्य ूटािरको कायष सम्पन्न गरी संचालनामा ल्याइ 

पयषटन प्रिद्धषन तथा अन्तररक अय बढाईन ेमाध्यम बनाआनछे  । 

 पयषटनको मेरुदण्डको रुपमा रहकेो होटल व्यिसायलाइ प्रिद्धषन गद ै चङ्ुिाङ्, मगुा, पाख्रीबास, सान्ने, फलााँटे 

लगायतका समदुायमा HomeStay सञ्चालन गनष ईत्पे्रररत गने नीवतलाइ थप सिलीकृत गररनछे छ । 
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 "पयिटन सतकि ट" तयार गनषका लावग विस्ततृ पररयोजना प्रवतिेदन वनमाषण गररनेछ । 

 नगर क्षेत्रका पयषटकीय गन्तव्य पवहचान तथा विकास, विस्तार, संरक्षणका लावग नगर पयिटन गुरुयोजना माफष त 

एवककृत गररनछे । 

ख) कृवर् तथा पशपुन्छी सम्बन्धी नीवत 

 पाख्रीबास नगरपावलकाका विवभन्न क्षेत्रको पवहचान गरी कफी पकेट क्षेत्र घोर्णा गररनेछ । 

 माटो परीक्षण सवहत जग्गाको िगीकरण गरी विवभन्न कृवर् पकेट क्षते्र घोर्णा गद ैकृवर् भवूम व्यिस्थापन गने नीवत 

ऄिलम्बन गररनेछ । 

 कृवर् क्षेत्रमा अधवुनकीकरण गद ैयस पाख्रीबास नगरपावलकालाइ कृवर्मा अत्मवनभषर बनाईन कृर्कहरुलाइ समहूमा 

तरकारी खतेी गन ैकायषलाइ प्रोत्साहन गनष कृवर् प्राविवधक माफष त प्राविवधक ज्ञान ईपलब्ध गराआनछे । 

 दगु्धजन्य ईत्पादनमा अत्मवनभषर बनाईन गाइ र भै ाँसीपालन गन े कृर्कलाइ सामवूहक रुपमा वनवश्चत सङ्ख्याको 

वनधाषरण गरी नश्ल सधुार कायिक्रम ईन्नत जातका नश्ल भएका सााँढे तथा रााँगो ऄनदुानमा ईपलब्ध गराआनछे । 

 खेतीयेग्य ईिषर जवमनलाइ बााँझो नराख्न र खेतीबाली लगाइ व्यिसावयक रुपमा ऄन्न तथा तरकारी ईत्पादन गनष 

कृर्कलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । सो को लावग बजार व्यिस्थापनमा नगरपावलकाले भवूमका खेल्नछे र कृर्कको 

बजारमा सोझै पहुाँच स्थावपत गरर वबच वलया प्रथालाइ ऄन्त्य गररनछे । 

 अगामी तीन िर्ष वभत्र नगरलाइ कृवर् ईपजमा अत्मवनभषर बनाईनको लावग योजनाबद्ध प्रयास थावलन े तथा 

ऄल्पकावलन तथा दीघषकावलन नीवत वनमाषण गररनछे । 

 सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुन ेसशतष ऄनदुानको ईवचत सदपुयोग गनष यस पावलकाले पवन बजेट साझेदारी गरी त्यस्ता 

योजना तथा कायषिम सञ्चालन गनेछ । 

 भकारो सधुार, साना वसाँचाइ कायषिमलाइ प्राथवमकता साथ सञ्चालन गररनछे । 

 ईन्नत जातका वबईको पवहचान, भण्डार तथा संरक्षणका लावग वबई बैंक स्थापनाको सम्भाब्यता ऄध्ययन अगामी 

अ.ि. मा गररनछे । 

 कुवहने र नकुवहने फोहोर िगीकरण  गरी कुवहने फोहोरबाट प्रांगाररक मल ईत्पादन गने नीवत वलनकुा साथै बजार 

क्षेत्रमा बसोबास गने जनताका लावग क सी तरकारी खतेी तथा विर्ादीरवहत खेतीलाइ प्रोत्साहन वदआनछे । 

 हरेक अवथषक िर्षमा चल्न ेरेवबज खोप कायषिमलाइ वनरन्तरता वदआनछे । 

 भमूीको ईत्पादन तथा ईत्पादकत्िलाइ बढाईन भवूमको चक्लाबन्दी गरी बााँझो जवमनलाइ पवन कृवर् कायषमा प्रयोग 

गरी िैदवेशक रोजगारीबाट फकेका यिुायिुती तथा स्िदशेमा पवन रोजगारी गमुाएकालाइ यस नगरमा रहकेा त्यस्ता 

जवमनको प्रयोगमाफष त व्यिसावयक खेती गरी अत्मवनभषर बन्न प्रेररत गररनेछ । 

 "कृवर् भवूममा पानी, वसंचाइमा लगानी, ऄगाषवनक कृवर् ईत्पादन माफष त जनताको अम्दानी" भन्ने मलू मन्त्रलाइ 

ऄंवगकार गद ैयसलाइ मतूष रुप वदन विवभन्न कायषिम चालआनछे । 

 नगरपावलकामा फलफूल ईत्पादनलाइ प्राथवमकता वदाँद ैअत्मवनभषर बन्ने नीवत वलआनछे । 

 पशपुालक कृर्कलाइ ईन्नत जातको घााँस तथा डाले घााँसको वबई र वबरुिा वितरण कायषिम सञ्चालन गनष 

नगरपावलकाबाट नसषरी स्थापना गररनेछ । 
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 फलफूल तथा तरकारीका विरुिा वितरणको लावग नसषरी स्थापना गररनेछ । 

 कृर्कहरलाइ अिश्यक तावलम, गोष्ठी, कृवर् पाठशाला र ऄध्ययनको व्यिस्था वमलाआनेछ । 

 कम्तीमा दइु  िडा हनेे हरी  पशसेुिा केन्ि स्थापना गरी पश ुसेिाका जनशविलाइ पररचालन गररनेछ । 

ग) वित्तीय व्यिस्थापन तथा सहकारी सम्बन्धी 

 करका दरहरु ईपयिु विन्दमुा कायम गरी कराधारलाइ फरावकलो पाद ैअन्तररक श्रोतलाइ बढाईन ेनीवत ऄबलम्बन 

गररनेछ । जसका लावग नगर वभत्र करका दायरामा नसमेवटएका क्षेत्रहरुलाइ दायरामा ल्याईन र कर प्रणालीलाइ चसु्त, 

दरुुस्त, छररतो, व्यिवस्थत, स्िचावलत र िैज्ञावनक बनाईने नीवतलाइ वनरन्तरता वदआनछे । 

 व्यिसाय करको लगत व्यिवस्थत गरी वनवज क्षेत्रसाँगको सहकायषमा कर सङ्कलन गने तफष  कायष प्रारम्भ गररनेछ । 

 नगरपावलकाको बााँकी पेश्की, बेरुज ुफर्छ्यौट, ऄसलु ईपर गने कायषलाइ प्रभािकारी रुपमा ऄगावड बढाआनेछ तथा 

यसका लावग सम्बवन्धत व्यवि, कमषचारी र जनप्रवतवनवधलाइ थप जिाफदहेी बनाआनछे । 

 सहकारी संस्थाको दताष ऄनमुवत तथा वनयमन कायषलाइ व्यिवस्थत गनष सहकारी ऐनलाइ समयानकुुल पररमाजषन 

गररनेछ । 

 प्रचवलत काननु विपररत सञ्चालनमा रहकेा सहकारी संस्था खारेज गररनेछ । 

 नगरका सम्पणूष सहकारी संस्थाको त्याङ्क सङ्कलन गरी व्यिवस्थत ऄवभलेखीकरण गररनछे । 

 सहकारीको भ वतक तथा व्यिसावयक क्षमता ऄवभिवृद्ध गनषका लावग अिश्यक अवथषक तथा प्राविवधक सहायता 

गररनेछ । 

 कृवर् सहकारी/मवहला समहूलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

 वित्तीय संस्था तथा बैंकको शाखा वबस्तारलाइ प्रोत्सावहत गनष यस नगरपावलकाको क्षेत्रवभत्र प र् सम्ममा कुन ैबैंक 

तथा वित्तीय संस्थाले अफ्नो शाखा वबस्तार गरेमा दताष गदाष लाग्ने शलु्कमा १०% छुट वदआने नीवतलाइ वनरन्तरता 

वदआनेछ । 

 सहकारीको विकास एिम ्विस्तारलाइ प्रोत्साहनका लावग सहकारी संस्था दताष तथा निीकरणमा वनश्चत कर छुट गरी 

स्थानीय, पुाँजी प्रविवध, ईद्यमवशलता प्रिधषनमाफष त रोजगाररको ऄिसर वसजषना गररनछे । 

घ) खवनज तथा खानी व्यिस्थापन सम्बन्धी नीवत 

 िातािरण प्रवतकुल ऄसर नपन ेगरर प्रचवलत काननू बमोवजम नगरपावलका वभत्र रहकेा खोलानालाबाट ढुङ्गा, वगट्टी, 

िालुिा ईत्खनन गरर वबवि  वितरण गनष अिश्यक नीवतगत प्रबन्ध वमलाइ अन्तररक अयमा ऄवभिवृद्ध गररनेछ । 

ङ) रोजगार प्रिद्धषन तथा गररिी वनिारण सम्बन्धी नीवत  

 नगरपावलकामा बसोबास गने विपन्न तथा गरीब घर पररिारहरुको त्याङ्क सङ्कलन गरी ऄवभलेखीकरण गरी सो 

त्याङ्का अधारमा जीिनस्तर ईकास्ने खालका लवक्षत िगषसाँग सम्बवन्धत योजना तथा कायषिम सञ्चालन 

गररनेछ । 

 गररिी वनिारणका लावग सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुन ेऄनदुान तथा विवभन्न गरैसरकारी संस्थासाँग प्रत्यक्ष 

साझेदारी माफष त गरीबी वनिारणमा टेिा पयुाषआनछे । 
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 िैदवेशक रोजगारीबाट फकेका र नगरमा रहकेा बेरोजगारहरुको त्याङ्क सङ्कलन गरी नगरपावलका वभत्र ईपभोिा 

तथा ठेक्का माफष त सञ्चालन हुन े योजना र कृवर् व्यिसाय प्रिद्धषनका माध्ममबाट प्रत्यक्ष रोजगारीका ऄिसरहरु 

वसजषना गररनेछ । 

 सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गने साँस्कृवतको विकास गन ेनीवत वलआनछे । 

३) सामातजक तिकास सम्बन्धी नीति 

      क) वशक्षा सम्बन्धी नीवत 

 कोवभड-१९ का कारण हाल विद्यालय बन्द रहकेाले बालबावलका तथा ऄन्य विद्याथीको संविधानतः प्रत्याभतू 

वशक्षाको हकबाट कोवह पवन बवञ्चत नहुन ्भनी विद्यालय खोली सञ्चालन गने िातािरण वनमाषण गन ेर  विद्यालय 

पणुष रुपमा नखलेु सम्म वसकाइका िैकवल्पक ईपायहरु ऄबलम्बन गन ेनीवत वलआनेछ । 

 कोवभड-१९ को संिमणबाट बालबावलका तथा विद्याथीलाइ बचाईन विद्यालयमा स्िास््य सतषकता तथा अिश्यक 

ऄन्य स्िास््य सामाग्री सम्बवन्धत िडा कायाषलय माफष त विद्यालयलाइ ईपलब्ध गराआनेछ । 

 विद्यालयमा छात्राहरुको ईपवस्थवतलाइ बढाईन यस नगरपावलका वभत्रका ६ कक्षा मावथका प्रत्येक विद्यालयमा 

स्यावनटरी प्याड ईपलब्ध गराईने तथा विद्यालयमा हुन सक्ने सानावतना चोट ईपचार गनष प्रत्येक विद्यालयलाइ 

First Aid Kit ईपलब्ध गराईने नीवतलाइ वनरन्तरता वदआनछे । 

 सामदुावयक विद्यालय सधुार कायषिम ऄवभयानलाइ सञ्चालन गररनछे । 

 विद्याथी सङ्ख्या र भ गोवलक दरूीका अधारमा विद्यालय समायोजन तथा वशक्षक दरबन्दी वमलान गने नीवत 

वलआनछे । 

 नगर वभत्रका विद्यालयका भ वतक संरचनाको ममषत संभारलाइ प्राथवमकता वदआनछे । 

 सामदुावयक विद्यालयको जग्गा जवमनको संरक्षण व्यिस्थापन र प्रयोगका सम्बन्धमा अिश्यक पने नीवत तथा काननु 

वनमाषण गररनछे । 

 संस्थागत विद्यालयहरुको मापदण्ड तोकी वनयमन तथा व्यिस्थापन गररने छ । 

 विपन्न तथा जेहने्दार विद्याथीको पवहचान गरी ईच्च वशक्षा हावसल गनष अिश्यक सहयोग गररनेछ । 

 विद्यालय परीक्षा व्यिस्थालाइ पररमाजषन गरर गणुस्तरीय  वशक्षा प्रदान गनषका लावग नगरपावलकाबाट वलआाँद ैअएको 

कक्षा ८ को परीक्षालाइ ऄझ व्यिवस्थत र ईद्दशे्यपरक बनाआनछे । साथै कक्षा ५ को समते परीक्षा नगरपावलकाबाट 

सञ्चालन गररन ेव्यिस्थालाइ वनरन्तरता वदआनछे । 

 विद्यालय पढ्ने ईमरेका कुन ैपवन बालबावलकाहरु कुनै कारणले बावहर नरहने कुराको सवुनवश्चतता गररनछे । 

 िास्तविक र यथाथषपरक समािेशी विद्यालय सधुार योजना वनमाषण गरी नगरपावलकाका सबै विद्यालयमा लाग ू

गररनेछ । 

 शनू्य दरबन्दी भएका, विद्याथी सङ्ख्या बढी र वशक्षक सङ्ख्या कमी भएका विद्यालयहरुलाइ लवक्षत गरी वन. 

मा.वि. र मा.वि. तहमा नगर स्ियंसेिक वशक्षक ऄनदुानको व्यिस्थाका लावग बजेट विवनयोजन गररनछे । 

 विद्यालय प्रवत सरोकारिालाहरुको ऄपनत्ि िवृद्ध गनष तथा विद्यालयका वियाकलापलाइ पारदवशषताका लावग प्रत्येक 

च मावसकमा िडा कायाषलयको समन्ियमा भलेा तथा छलफललाइ प्रभािकारी ढङ्गले लाग ुगररनेछ । 
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 अगामी अ.ि. मा वनमाषण हुने सबै वकवसमका विद्यालय भिनलाइ ऄपाङ्गता मतै्री, प्रविवध मैत्री तथा बाल मैत्री 

बनाईने तफष  केवन्ित गररनछे । 

 विद्याथी भनाष ऄवभयानलाइ थप प्रभािकारी ढङ्गबाट सचालन गरी विद्याथीको कक्षा छाड्न ेदरलाइ न्यनुीकारण गन े

तथा शवैक्षक गणुस्तर ऄवभिवृद्धका लावग अधारभतू तहबाट न ैसधुारका प्रयासहरुलाइ थप व्यिवस्थत गररनछे । 

 नगर वभत्रको सामदुावयक विद्यालयहरु मध्य ेएस. इ. इ परीक्षामा ईत्कृि नवतजा ल्याईन ेविद्यालयलाइ परुस्कार प्रदान 

गने कायषिमलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।  

  नगरपावलकामा रहकेा मजदरु तथा विपन्न िगषहरुको पवहचान, त्याङ्क सङ्कलन गरर सो को ऄवभलेखीकरण 

माफष त ईि िगषका छोरा छोरीहरुलाइ वशक्षाको हकको प्रत्याभतू गद ैविद्यालय वशक्षाबाट बवञ्चत हुन वदइनेछैन । 

 विद्यालय वशक्षण वसकाइको ऄनमुगनलाइ कडाइका साथ लाग ूगररनछे । 

 "पाख्रीबास नगरपातिकाको इच्छा, गुणस्िरीय र तसपमूिक तशक्षा" भन्ने नारा सवहत प्राविवधक, 

व्यािसावयक र वसपमलुक वशक्षालाइ प्राथवमकता वदद ै प्राविवधक वशक्षण संस्थालाइ सहयोग गने नीवतलाइ 

वनरनतरता वदआनेछ । 

 सामदुावयक विद्यालयमा ऄध्यापन गराईने सबै वशक्षकहरुका सबै सन्तवत सामदुावयक विद्यालयमै मात्र ऄध्ययन 

गराएको प्रमावणत भएमा त्यस्तो विद्यालयलाइ िावर्षक रु पचास हजार प्रदान गररनछे भने सामदुावयक विद्यालयमा 

ऄध्यापनरत कुल वशक्षकको पचास प्रवतशत भन्दा बढी वशक्षकले अफ्ना सन्तवतलाइ वनजी विद्यालयमा ऄध्ययन 

गराएको पाआएमा त्यस्ता प्रकारका विद्यालयलाइ नगरपावलकाबाट कुनै पवन प्रकारको ऄनदुान प्रदान नगने नीवत 

वनरनतरता वदआनेछ। 

 बाल विकास केन्िका सहयोगी कायषकताष र विद्यालयका सहयोगी कमषचारीलाइ वदइदं ैअएको प्रोत्साहन भत्तालाइ 

अगामी अ.ि. मा समते वनरन्तरता वदआनछे । 

 अधारभतू तहमा स्थानीय/मातभृार्ाका पाठ्यिम विकास तथा कायाषन्ियनलाइ थप प्रभािकारी बनाआनेछ । 

 सबै विद्यालयहरुमा कक्षा सञ्चालन परीक्षा सञ्चालन विदाहरुमा एकरुपता ल्याईनको लावग िावर्षक शैवक्षक 

क्यालेण्डर वनमाषण गररनेछ । साथै शैवक्षक सधुारको लावग सबै विद्यालयका प्र.ऄ. हरुको वनयवमत बैठकलाइ 

वनरन्तरता वदाँद ैविद्यालय ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षणमा जोड वदआनछे । 

 विद्याथीहरुमा रहकेो प्रवतभालाइ ईजागर गनष सहयोग परु् याईन े ईद्दशे्यले शैवक्षक मेला माफष त हााँवजरी जिाफ, 

सांस्कृवतक कायषिम, पठन प्रवतयोवगता अवद सञ्चालन गररनछे । 

ख) स्िास््य सम्बन्धी नीवत 

 कोवभड-१९ का कारण वसवजषत स्िास््य चनु तीसाँग जधु्नका लावग अिश्यक स्िास््य सामाग्री(स्यावनटाआजर, 

मास्क,VTM, अर.वड.वट. वकट, पी.पी.इ.) अवद खररद गरी नगरपावलकामा न ैकोरोना भाइरसको नमनूा सङ्कलन 

गरी परीक्षणका लावग सम्बवन्धत स्थानमा पयुाषईने व्यिस्था वमलाईने तथा अर. वड. वट. परीक्षणको व्यिस्था 

नगरपावलका वभत्र न ैगररनछे । 

 क्िारेन्टाइनको ईवचत व्यिस्थापन गरी संिवमतलाइ अआसोलेसनमा तथा शंकास्पद व्यविलाइ ऄवनिायष 

क्िारेन्टाइनमा राख्ने व्यिस्था गररनछे । 
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 गणुस्तरीय स्िस््य सेिाका लावग अधारभतू पक्ष जस्तै मातवृशश,ु पररिार स्िास््य, पोर्ण सम्बन्धी कायषिम तथा 

सचेतना कायषिमलाइ प्राथवमकता वदआनेछ । 

 मवहला स्ियं सेविकालाइ प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गररनेछ । 

 वकशोर-वकशोरीहरुलाइ साथी वशक्षा, स्िास््य तथा नागररक वशक्षा,सञ्चालन गरी जनसङ्ख्या, प्रजनन स्िास््य 

तथा य न सम्बन्धी विर्यहरुमा चतेना ऄवभिवृद्ध गरी सभ्य र सरुवक्षत व्यिहार प्रिधषनमा जोड वदआनेछ । 

 कणषधारसाँग िडाध्यक्ष कायषिम ऄन्तगषत गभष रह े दवेख प्रसवुत पिूष वनयवमत चार पटक गभषिती परीक्षण गराईने र 

तावलम प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रसवुत गराईने सतु्केरी मवहलाको घरमा प्रथा परम्परा ऄनसुार िडाध्यक्षको 

नेततृ्िमा स्िास््यको कमषचारी िडासवचि सवहतको वटमले नबजात वशश ु स्याहार सामाग्री र सतु्केरी मवहलालाइ 

पोर्णयिु खानेकुरा (२ सन्तान सम्मलाइ) ईपलब्ध गराईन ेनीवतलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।  

 जेष्ठ नागररकलाइ िदृ्ध-िदृ्धा भत्ता प्रदान गदाष वन: शलु्क स्िास््य जााँच गराआने छ । 

 पावख्रबास नगरपावलकालाइ वजरो होम डेवलभरी (Zero Home Delivery)नगर घोर्णालाइ प्राथवमकताका साथ 

ऄवभयानका रुपमा सञ्चालन गनष कणषधारसाँग िडाध्यक्ष कायषिमसाँग Tie up गरर स्िस््य संस्थामा प्रसवुत गराईन े

मवहलालाइ थप ग्राहयता वदआनछे । 

 ईच्च रिचाप, मधमुेह, क्यान्सर, दम, वमगौला, कलेजो र मवहलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाम, पवहचान, 

परीक्षण र ईपचारका लावग नगरले सहयोग गनेछ । िडा स्तररय सेिा केन्िबाट ६० िर्ष मावथका नागररकको रिचाप 

तथा मधमुहे वन:शलु्क परीक्षणका लावग व्यिस्था वमलाआनछे । 

 नगरबासीलाइ योगाभ्यास र शारीररक व्यायामसवहतको जीिन पद्धवत ऄपनाईन पे्रररत गररनछे । भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण गदाष व्ययामशाला र योगकेन्िको लावग पवन छुटै्ट कोठाको वनमाषणलाइ प्राथवमकता वदआनछे । 

 एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालनका लावग सम्पणूष प्रकृया परूा गरी प्रयोगमा ल्याआनेछ । 

 सबै स्िास््य च कीमा विपद ्िा महामारीको समयमा सम्भि भएसम्म ऄवधकतम स्िास््य सवुिधा ईपलब्ध गराईन े

प्रबन्ध वमलाआनेछ । 

 समय समयमा वन:शलु्क स्िास््य वशविर सञ्चालन गररनेछ । 

 ऄवत विपन्न िगषका व्यविहरुलाइ सरकारी ऄस्पतालमा वनःशलु्क ईपचारका लावग अिश्यक प्रबन्ध गररनेछ । 

 स्िास््य वबमा गनषका लावग लाग्ने बजेट वतनष नसक्न े ऄवत विपन्न, गररब, मजदरु िगष पवहचान गरी  वबमा गनष 

प्रोत्साहन तथा अवथषक सहयोग गररनेछ । 

 एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालनमा अएपवछ नगरक्षेत्रवभत्र ७० बर्ष मावथको जेष्ठ नागररक, सतु्केरी मवहला र ऄवत 

विपन्नलाइ वनःशलु्क एम्बलेुन्सको व्यिस्था गररनछे । 

ग) मवहला, बालबावलका, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीवत 

 बालबावलकाको क्षमता ऄवभिवृद्ध तथा विवभन्न वकवसमका दवु्यषिहार, य न वहसंा विरुद्ध सचेतना कायषिम 

सञ्चालन गररनछे ।  

 बालक्लि गठन र सञ्चालनका लावग कायषविवध बनाइ िडा कायाषलय माफष त बालक्लब गठन र सञ्चालन गरी 

अधारभतू क्षमता विकास गररनछे । 
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 लैंवगक वहसंा न्यनूीकरणका वनवमत्त कायषिम सञ्चालन गररने छ भने सो कायषका लावग िडा कायाषलयहरुलाइ 

पररचालन गररनछे । बाल वििाह, बहुवििाह, ऄनमले वििाह जस्ता कुरीवतहरुलाइ ऄन्त्य गन े तथा त्यस्ता 

विकृवतको ऄन्त्यका लावग सचेतना, पीडकलाइ सामवूहक बवहष्कार र पीवडतलाइ काननूी संरक्षण तथा ह सला वदने 

नीवत वलआनछे । 

 बैंकहरु माफष त सामावजक सरुक्षा भत्ता वितरण गन ेकायषको सरुुिात अगामी अ.ि. दवेख गररनेछ । ८० िर्ष ईमरे 

नाघकेा जेष्ठ नागररकहरुलाइ घरघरमै जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक माफष त भत्ता पयुाषईन ेव्यिस्था गररनेछ । 

 प्रदशे सरकार, करुणा फाईण्डेशन र नगरपावलका समतेको साझदेारीमा ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थाषपना 

कायषिम सञ्चालन गररनेछ ।  

 पररचयपत्र वितरण कायषिमलाइ घमु्ती वशविरका रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

 सामावजक रुपमा गठन भएका संस्थाको व्यविगत, सामवूहक एिम ्संस्थागत क्षमता ऄवभिवृद्धका लावग लवक्षत समहू 

विकास तावलम सञ्चालन गररनेछ । 

 हरेक िर्ष ऄक्टोिर १ ताररख (जेष्ठ नागरीक वदिस) का वदन पाख्रीबास नगरपावलका क्षते्रमा रहकेा जेष्ठ नागररकलाइ 

िडा माफष त सम्मानका कायषिम सञ्चालन गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररक पररचयपत्र वितरणका गरी राज्यले ईपलब्ध गराएको सेिा सवुिधा प्रावप्तका लावग सहजीकरण गररनेछ । 

 यस नगर वभत्र वनमाषण हुने जनुसकैु प्रकृवतका सािषजवनक संरचना ऄपांगमैत्री बनाआनछे । 

 यस नगरवभत्र ऄपाङ्गत भएका नागररकहरुको लगत तयार गररनछे ।  

  पणूष ऄपाङ्गत र ऄसि भएका नागररकहरुलाइ वनजले पाईने सामावजक सरुक्षा भत्ता जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक माफष त 

वनजहरुकै घरमा पयुाषआनछे ।  

घ) संस्कृवत प्रिद्धषन, सामावजक एकता तथा समािेशीकरण सम्बन्धी नीवत 

 मवहलाहरु द्धारा सञ्चावलत घरेल,ु ईद्योग, कृवर् फमष, पश ु फमष, व्यापार व्यापार तथा व्यािसायको दताष तथा 

निीकरण र त्यस पश्चातका ऄन्य प्रकृयामा करमा विशेर् छुटको व्यिस्था गरी मवहलालाइ प्रोत्साहन गन े नीवत 

वलआनछे । 

 बाल वबिाह, मानि वहसंा, बालश्रम लगायतका जघन्य ऄपराधको ऄन्त्य गरी यस पाख्रीबास नगरपावलकालाइ 

बालमैत्री शासन भएको नगर घोर्णाको कायष अगामी अ.ि.मा सरुु गररनछे । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायषिमलाइ थप व्यिवस्थत, मयाषवदत, वदगो तथा लवक्षत िगष केवन्ित बनाइन ेछ । त्यस कायषका 

लावग िडाबाट नै चालु  अ.ि.मै योजना तथा कायषिम छन ट गररनछे र रोजगार सेिा केन्िलाइ ऄझ प्रभािकारी 

ढङ्गले पररचावलत गररनछे । 

 भार्ा, कला, सावहत्य, सङ्गीत, विवभन्न साँस्कृवत, ऐवतहावसक धरोहर, परूातावत्िक स्थलको समयसापेक्ष संरक्षण 

तथा सम्िधषन लावग नीवतगत तथा काननुी व्यिस्था र ऄन्य पहलकदमी तथा सचेतना कायषिम सञ्चालन गररनछे । 

 वहसंापीवडत मवहलाको पनुः ईत्थान तथा संरक्षण गररनछे । त्यसका लावग एक नगरस्तरीय मनोसामावजक परामशष 

केन्ि स्थापनाको कायष थालनी गररनेछ र अिश्यक जनशविको व्यिस्था गररनेछ । 

 संविधानद्धारा प्रत्याभतू ३३ प्रवतशत मवहला सहभावगतालाइ जनुसकैु क्षेत्रमा ऄवनिायष गररनेछ । 
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 शवहद, द्वन्द्व पीवडत, िेपत्ता पाररएकासाँग सम्बवन्धत पररिार तथा सो िममा घाइते भएका नागररकलाइ सहयोगको 

व्यिस्था वमलाआनेछ ।   

 दवलत तथा वसमान्तकृत समदुायको सशिीकरण र क्षमता विकासमा विशेर् जोड वदआनछे। 

  यस नगरक्षते्र वभत्र छुिाछुत, जातीय भेदभाि लाइ ईन्मलून गन ेगरी विशेर् कायषिमहरु तय गरी लाग ूगररनेछ । 

  परम्परा दवेख चवल अएको दवलत िगषको वसपलाइ अधवुनकीकरण गरी सञ्चालन गनष विशेर् सहयोग गन ेनीवत 

ऄिलम्बन गररनेछ ।  

  अवदिासी जनजावतको परम्परा दवेख चवल अएको ज्ञान, वसप, प्रविवध, कला, संस्कृवतको  संरक्षण र सम्बद्धषन 

गररनेछ ।  

 अफ्नो मातभृार्ामा वशक्षा वदन चाहने समदुायलाइ नगरपावलकाले सहयोग गन ेनीवत ऄिलम्बन गररनछे ।  

 ऄल्पसङ्ख्यक समदुायको हक वहतको संरक्षण, सम्बधषन गद ै सम्बवन्धत िगषको भार्ा, कला, सावहत्य, धमषलाइ 

प्रिधषन गन ेनीवत ऄिलम्बन गररनछे ।  

 मवहलासाँग ईपमेयर कायषिम सञ्चालन गररनछे जस ऄन्तगषत मवहलाको वसप तथा क्षमता विकासको लावग कायषिम 

बनाइ कायाषन्ियन गररनछे । 

४) कमिचारी प्रशासन, जनशतक्त व्यिस्थापन, सशुासन  िथा ससं्थागि तिकास सम्बन्धी नीति 

 "मुस्कान सतहिको सेिा, जनिाको पेिा" भन्न े मलू नारालाइ नगरका १०  िटै िडा  कायाषलयहरुमा थप 

प्रभािकारी बनाईाँद ै नगरपावलकाको सािषजवनक सेिा प्रभािहलाइ सेिाग्राही मैत्री बनाईाँद ै कमषचारीलाइ अफ्नो 

वजम्मिारी प्रवत थप ईत्तरदायी, जिाफदहेी, पारदशी बनाईने नीवत वलआनेछ । 

 "जनिािे तिरेको कर,नगर तिकासको आधार" भन्ने नारालाइ स्थावपत गनष नगरबासी केवन्ित िस्तु तथा सेिा 

प्रिाहमा ध्यान वदआनेछ । 

 प्रत्येक अ.ि.मा नगरपावलकाले कायष सम्पादनका अधारमा ईत्कृि कमषचारी छन ट गरी परुस्कृत गने नीवतलाइ 

वनरन्तरता वदआनेछ । 

 पदावधकारी तथा कमषचारीहरुको अचार संवहतालाइ थप प्रभािकारी ढङ्गले कायाषन्ियन गररनछे तथा कमषचारी 

व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय ऐन वनमाषण गरी कायषन्िनयनमा ल्याआनेछ । जनप्रवतवनवध र नगरपावलकामा कायषरत 

कमषचारीहरुको सामवूहक दघुषटना िीमा गने व्यिस्था वमलाआनेछ ।  

 नगरपावलकामा भएको खचषको वििरण नगरपावलकाको िभे साआटमा राख्न ेव्यिस्था गररनेछ । 

 नगरपावलकाको १० िटै िडाबाट ऄनलाआन प्रणालीबाट राजश्व प्रशासनलाइ सञ्चालन गररनेछ र जनताले अफुले 

चाहकेो स्थानबाट राजस्ि बझुाईन ेऄिस्थाको वसजषना गररनछे । 

 E-Governance/Paperless Governance को ऄिधारणालाइ मतूष रुप वदन नगरपावलका सवहत सबै िडा 

कायाषलयमा विद्यतुीय ईपकरणको प्रयोगलाइ ऄवनिायष गररन े तथा त्यसका लावग प्राविवधक तथा अवथषक प्रबन्ध 

गररनेछ । 

 सबै िडा कायाषलयले गरेका कायषलाइ सािषजवनक गरी जनतासाम ूपयुाषईन िेभसाइटमा राख्न ेप्रबन्ध वमलाआनछे । 
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 सािषजवनक खररद, वनमाषण व्यिसायको सञ्चालन, सािषजवनक सम्पवत्त संरक्षण र विवभन्न साधन तथा स्रोतको 

ऄध्यािवधक वििरण सवहतको ऄध्यािवधक वििरण एिम ्ऄवभलेख राख्न ेव्यिस्था गररनेछ । 

 नगरपावलका तथा िडा कायाषलयमा गनुासो पवेटका र विद्यतुीय नागररक िडापत्रको व्यिस्था गररनेछ ।  

 सािषजवनक परीक्षण, सामावजक पररक्षण र सािषजवनक सनुिुाइलाइ ऄवनबायष गररनेछ । 

  गनुासो सनु्ने ऄवधकारीको व्यिस्था गररनेछ । प्रत्येक मवहनाको ३ गते कमषचारी बैठकको अयोजना गररनछे  ।  

 जनिासौँग नगर प्रमुख भन्न ेकायषिमद्वारा नगर प्रमखु मवहनामा कम्तीमा एक पटक एक िडामा जनतासाँग बसेर 

जनताका अिश्यकता, समस्या तथा गनुासो सनुिुाइको व्यिस्था वमलाआनछे । 

५) तिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी नीति 

 विपद व्यिस्थापनलाइ प्रभािकारी बनाईन विपद ्व्यिस्थापन कोर्लाइ थप सदुृढ बनाआनछे । 

 विपदबाट हुने क्षवत न्यनुीकरण गनष पिूष तयारी योजना तजुषमा गरी अिश्यक कायषिमहरु वनमाषण गररनेछ । जसका 

लावग नगरपावलकाका नगर प्रहरीलाइ तावलम प्रदान गने व्यिस्था गररनेछ । 

 नगरवभत्र विपद ्जोवखम न्यनुीकरणका पिूष सचुना प्रणालीको सम्भाव्यता ऄध्ययनको कायष थालनी गररनछे । 

 नगर वभत्रका विपद जोवखममा रहकेा क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा िस्ती पवहचान गरी त्यस्ता िस्तीलाइ सरुवक्षत स्थानमा 

स्थानान्तरणको प्रविया थावलनेछ । 

 विपदक्ो समयमा अिश्यक पने सामाग्री खररद गरी ईपयोगमा ल्याआनछे । 

 वनमाषणावधन भिनलाइ विपद ्तथा भकुम्प प्रवतरोधी बनाईन अिश्यक काननूी, प्राविवधक तथा नीवतगत व्यिस्था 

गररनेछ । 

६) िािािरण सरंक्षण िथा सरसफाई सम्बन्धी नीति 

 नगरपावलकाको बजार क्षेत्रमा ईत्पादन हुने कुवहने तथा नकुवहने फोहोरमलैाको व्यिस्थापनका लावग फोहोरमैलाको 

िैकवल्पक प्रयोग तथा ल्यान्ड वफल्ड साआटको पवहचानका लावग सम्भाव्यता ऄध्ययनको कायष समपन्न भएकाले सो 

को प्रवतिदेनका अधारमा (Recycle Center) को स्थापना गरी सञ्चालनको कायष अगामी अ.ि. मा सरुु 

गररनेछ । 

 "प्रदूषण गनेिे शुल्क तिने" (Polluters Pays Principle) भन्न ेऄिधारणा ऄनरुुप फोहोरमलैा सङ्कलन 

हुने िडाका नागररकलाइ जिाफदहेी बनाईन फोहोरमैला सङ्कलन िापत शलु्क लगाईने नीवतलाइ थप प्रभािकारी 

बनाआनछे । 

 "फोहोरबाट मोहोर" भन्ने वसद्धान्त ऄनरुुप प्राङ्गाररक  मल तथा िायोग्यास ईत्पादनमा जोड वदन े नीवतलाइ 

सफलीभतू पानष ईपरोि कायषलाइ प्रोत्साहन गनुषका साथै अवथषक तथा प्राविवधक सहयोग  गररनेछ । 

 घरेलु फोहोरमलैा व्यिस्थापनका लावग चतेनामलूक कायषहरु सञ्चालन गररनछे । 

 नगरवभत्र प्रिेश गन े िा नगरक्षेत्र भएर गड्ुन े हरेक चारपाङ्गे्र सिारीमा ऄवनिायष रुपमा डिविनको व्यिस्था गनष 

लगाइने तथा सो को ऄनगुमनका लावग रावफक प्रहरीसाँग अिश्यक समन्िय गररनछे । 
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 मध्य पहाडी लोकमागषमा गड्ुने जनुसकैु वकवसमका सिारी साधन यात्र ुतथा चालकहरुले कुनै पवन प्रकारको फोहोर 

सडक वकनारामा फाल्न े कुरालाइ पणूषत वनरे्ध गररन ेछ । सडकको सरुु तथा ऄवन्तम विन्द ुएिम ्ऄन्य महत्िपणूष 

स्थानहरुमा डिविनको व्यिस्था गररनेछ । 

 नीवज तथा सामदुावयक िनको प्रिद्धषन एिम ् वनयमनका लावग नीवत तथा काननुको तजुषमा गरर कायाषन्ियनमा 

लवगनेछ । 

 प्लाविक मिु ऄवभयानलाइ प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याईन नीवज, सामदुावयक तथा व्यविगत स्तरबाट 

साझेदारी गरी प्लाविक मिु नगर घोर्णा गने कायषको लावग प्रभािकारी वनयमनका लावग काननु वनमाषण गररनछे र 

काननु बमोवजम दण्ड र सजायको व्यिस्था गररनेछ । 

 फोहोरमैला सङ्कलन गरी पनुः प्रयोग, प्रशोधन, विसजषन र सोको सेिा शलु्क वनधाषरण र वनयमन कायषलाइ ऄवघ 

बढाआनछे । 

 नगरक्षेत्रवभत्र रहकेो सबै प्रकारको कायाषलय, विद्यालय, क्याम्पस तथा शवैक्षक संस्थाहरुको ३०० वमटर िरपर 

सवूतषजन्य तथा मवदराजन्य पदाथष बेचविखनलाइ रोक लगाइन ेतथा सोको प्रभािकारर ऄनगुमन गररनेछ । 

 अगामी अ.ि. मा टोल सधुार सवमवतलाइ वियावशल गरर विकास वनमाषण एिम ् सरसफाइ सम्बन्धी विवभन्न 

कायषमा सविय गराआनेछ । 

 कृवर् बावलमा वकटनासक और्वधको प्रयोगलाइ वनयन्त्रण र व्यिस्थापन गद ै जैविक वकटनाशक प्रविवधको 

विकासका लावग विशेर् पहल गररनेछ । 

६) न्याय सम्बन्धी नीति 

 गरीब तथा पछावड परेका, विपन्न र न्यायको पहुाँचबाट टाढा रहकेा व्यविहरुको लावग काननूी परामशषको व्यिस्था 

गररनेछ । 

 न्यावयक सवमवतलाइ थप वियावशल  बनाइ  प्रभािकारी न्याय सम्पादनमा केवन्ित गररनेछ । यसका लावग 

सदस्यहरुलाइ तावलम, गोष्ठी तथा क्षमता ऄवभिवृद्ध कायषिममा सहभागी गराआनछे । 

 सामदुावयक मेलवमलाप केन्िलाइ थप समलीकृत र व्यिवस्थत बनाआनछे । 

 सामदुावयक मेलवमलाप कताषलाइ प्रोत्साहनको व्यिस्था वमलाआनेछ । 

 न्यावयक सवमवतबाट भएका वनणषयहरुको प्रभािकारी कायाषन्ियनका लावग सम्बवन्धत काननुको कायाषन्ियनमा 

तदारुकताका साथ ऄवघ बढ्न ेनीवत वलआनछे । 

७) सचूना प्रतितध िथा सञ्चार सम्बन्धी नीति 

 सचूनाको हकको प्रभािकारी कायाषन्िन तथा जनताको सचूना माग गनष पाईने ऄवधकारलाइ सम्मान गद ै काननुी 

रुपमा गोप्य भवनएका बाहके सबै सचूना जनताको माग बमोवजम यथावशघ्र ईपलब्ध गराआनछे । प्रत्येक िडा तथा 

नगरपावलकाको कायाषलयलाइ सचूनामतै्री बनाआनेछ । 

 सञ्चार पहुाँचबाट बावहर रहकेा क्षते्र पवहचान गरी सम्बवन्धत वनकायसाँग समन्िय गरर टेवलफोन टािरको स्थापना तथा 

विस्तार गररनछे । 
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 नगरपावलकाबाट प्रिाह गररन े हरेक सेिालाइ चसु्त, दरुुस्त, पारदशी तथा प्रविवधमैत्री बनाईन अधवुनक सचूना 

प्रविवधको प्रयोगमा जोड वदआनेछ । यसका लावग विद्यतुीय बोडष खररद तथा व्यिस्थापन, अिश्यकता ऄनसुार नयााँ 

प्रविवधमा अधाररत सफ्टिेयर खररद गररनछे । 

 अम सञ्चारका माध्यमलाइ वनष्पक्ष, जिाफदहेी, जनईत्तरदायी तथा व्यिसावयक बनाईन सञ्चार नीवत ल्याआनेछ । 

 सामावजक सञ्जाल र ऄनलाआन वमवडयालाइ अम जनताको वसजषनशीलता ऄवभिवृद्ध र विद्याथीहरुका लावग 

वसकाआको माध्यमको रुपमा सदपुयोग गररनछे । 

 कोवभड-१९ का कारण वशक्षा प्रावप्तबाट बवन्चत अम विद्याथीका लावग प्रविवधमा अधाररत वसकाइको लावग 

कायषिमको सरुुिात गररनछे । 

 यस नगरपावलकामा रहकेा पयषटकीय स्थलको प्रचार-प्रसार गनष तथा विकास वनमाषण कायषको वस्थवतबारे जानकारी 

हावसल गनष ड्रोन तथा सोसाँग सम्बवन्धत अिश्यक ईपकरण खररद गरी प्रयोगमा ल्याआनछे । 

 सचूना प्रविवध सम्बन्धी ज्ञानमा ऄवभिवृद्ध तथा त्यसको दवैनक कायष सम्पादन र सेिा प्रिाहमा ईवचत ईपयोग गनष 

कमषचारीलाइ तावलम, सेवमनार, गोवष्ठमा सहभागी गराआनछे । 

 कायाषलयमा पारदवशषता ऄवभिवृद्ध गनष तथा सरुक्षाका दृविले पवन अिश्यक वस.सी.वट.भी. जडानको व्यिस्था 

वमलाआनछे । 

 कोवभड-१९ का कारण हाल बैठक तथा सेवमनारमा सामेल हुन तथा भलेा गनष स्िास््यका दृविले जोवखमपणूष 

रहकेाले वभवडयो कन्रेवन्सङ  रुमको व्यिस्थापन गररनेछ । 

 सेिा प्रिाहलाइ प्रभािकारी तथा कायष सम्पादनमा चसु्तता ल्याईन सेमी कपfेरेट आन्टरनेट जडान तथा व्यिस्थापन 

गररनेछ ।  

८) तितिध नीतििः 

 यसै सभा माफष त विवभन्न ऐन, कायषविवध तथा नीवतहरु पाररत गरी सो को कायाषन्ियनमा जोड वदआनछे । 

 नगर बासीहरुको शावन्त सरुक्षा एिम ्ऄमनचयन कायम गनष अिश्यक सरुक्षाकमीको पोि तथा क्याम्प स्थापनाका 

लावग सम्बवन्धत वनकायमा पहल गररनछे । 

 नगर प्रहरीलाइ  दक्षता, क्षमता तथा साङ्गठवनक एकता ऄवभिवृद्ध गनष नगरपावलकाले न ैकाननु बनाइ नगर मातहत 

नगर प्रहरीलाइ सञ्चालन गने नीवत वलआनेछ । 

 सङ्घीय सरकारले वलएको समदृ्ध नेपाल, सखुी नपेालीको नारालाइ सफलीभतू पानषको लावग यस नगरपावलकाको 

कदम स्िरुप समृद्ध नगर, सखुी एिम ्खुसी नगरबासी को नारा सवहत सो कायषमा हातेमालो गन ेनीवत वलआनेछ । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरु, 

ऄब म चालु अवथषक िर्ष २०७६/०७७ को अम्दानी र खचषको वििरण यस सम्मावनत सभा समक्ष पेश गने ऄनमुवत चाहन्छु ।  

 चालु अ.ि.को कुल बजेट मध्ये हालसम्म चाल ुखचष तफष  १९ करोड ७२ लाख ३५ हजार खचष भएको सो कुल 

बजेटको ७५.५१ प्रवतशत रहकेो म यस सम्मावनत सभालाइ जानकारी गराईछु । 
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 त्यस्तै पूाँजीगत तफष  ४ करोड ७२ लाख ७३ हजार खचष भएको छ । सो कुल बजेटको २७.३५ प्रवतशत खचष हो र  

हाल सम्मको योजनाको भ वतक प्रगवत ९० प्रवतशत रहकेोले चालु अ.ि.को ऄन्त्यसम्म वित्तीय प्रगवत पवन सोही 

ऄनपुातमा हुने ऄनमुान गरेको छु ।  

ऄब म प्रस्तावित अयव्ययको वििरण प्रस्तुत गन ेऄनमुवत चाहन्छु । 

अ.ब. ०७७।७८ का लावग कुल रु ४८ करोड ९६ लाख ०७ हजारको ऄनमुावनत अय र व्ययको वििरण पेश गरेको छु । जनु 

यस प्रकार छः 

आय िफि  

१. सङ्घीय सरकारबाट विवत्तय समानीकरण ऄनदुान ऄन्तगषत रु. ९ करोड ४३ लाख, सङ्घीय सरकारको सशतष 

ऄनदुात तफष  रु.१८ करोड र सङ्घीय विरे्श ऄनदुान तफष  रु. ३० लाख प्राप्त भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाइ 

जानकारी गराईन चाहन्छु । 

२. प्रदशे विशेर् ऄनदुान तफष  रु २१ लाख ६१ हजार ५ सय २९ र प्रदशे समपरुक ऄनदुान तफष  रु. १ करोड प्राप्त भएको 

व्यहोरा जानकारी गराईन चाहन्छु । 

३. सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशतष ऄनदुानबाट सञ्चालन हुन ेयोजना तथा कायषिमहरु र त्यसको लावग 

अिश्यक लागत समेत एकीन गरी अएको पररप्रेक्ष्यमा ईि योजना तथा कायषिमहरु  स्ित स्िीकृत भएको व्यहोरा 

वनिेदन गदषछु । 

४. प्रदशे सरकार बाट विवत्तय समानीकरण तफष  रु ६९ लाख ४३ हजार र प्रदशे सरकार माफष त प्राप्त सिारी साधन करको 

बााँडफााँड तफष  रु.  ३४ लाख ५९ हजार प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु । 

५. अन्तररक श्रोत तफष  रु ८० लाख अम्दानी हुने र रवजष्रेशन बााँडफााँड तफष  १५ लाख प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु। 

६. सङ्घीय राजश्व बााँडफााँड बाट रु ७ करोड १४ लाख ९४ हजार ६ सय ५०प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु । 

७. सडक बोडषबाट २० लाख प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु । 

८. ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनुषस्थापना (करुणा फाईन्डेसन) कायषिम ऄन्तगषत रु २१ लाख ६१ हजार ५ सय २९ प्राप्त 

हुने ऄनमुान गरेको छु । 

९.  सामावजक सरुक्षा तफष  ६ करोड ५० लाख प्राप्त हुन ेऄनमुान गरेको छु । 

१०.  ऄ. ल्या. तफष  रु. ४ करोड २० लाख ४१ हजार ७३ रुपैयााँ प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु । 

 

व्यय िफि  

१. कुल बजेट रु. ४९ करोड २० लाख ६१ हजार ७३ रुपैयााँ मध्य ेप्रशासवनक खचष तफष  रु ८ करोड ९२ लाख ४० 

हजार  विवनयोजन गरेको छु । 

२. सङ्घीय सशतष ऄनदुान तफष  रु. १८ करोड विवनयोजन गरेको छु । 

३. िमागत योजना सञ्चालन तथा त्यस्ता योजनालाइ सम्पन्न गनष रु १ करोड ६० लाख र प्रत्येक िडालाइ पूाँजीगत 

तथा चाल ुखचषका लावग रु. ४ करोड ४४ लाख ८१ हजार ५ सय नघट्ने गरी बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

४. सामावजक सरुक्षा तफष  रु. ६ करोड ५० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

५. यस पाख्रीबास नगरपावलका र ऄन्य वनकाय (सङ्घ, प्रदशे तथा ऄन्य विवभन्न सङ्घ संस्था) साँग प्रत्यक्ष साझेदारीमा 

सञ्चालन हुन ेविवभन्न योजना तथा कायषिमहरुका लावग म्यावचङ फण्ड शीर्षकमा ऄनमुावनत ९५ लाख ५२ हजार 

७ साय ५६ रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरेको छु ।   

६. साना वसाँचाइ कायषिम सञ्चालन गनषका लावग ४७ लाख १६ हजार ७३ रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरेको छु । 
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७. नगर ग रिको योजनाका रुपमा रहकेो पाख्रीबास बजारको सडक स्तरोन्नवतका लावग रु ८० लाख बजेट विवनयोजन 

गरेको छु । 

८. जलदिेी वसमसार पाकष  वनमाषण तथा संरक्षण िडा नं. ७ र ८ तथा पाख्रीबास पञ्चकन्या रवमते ओख्रे धलुपजूा सडक 

िडा नं. २ वनमाषणको लावग िमश : रु. ८५ लाख ७१ हजार र ५७ लाख १४ हजार बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

९. कृवर् क्याम्पस व्यिस्थापनका लावग रु. ४० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

१०. यस नगरपावलका ऄन्तगषत रहकेा विर्यगत वशर्षकहरुमा स्िास््यको लावग रु. ६० लाख, वशक्षाको लावग रु. ५५ 

लाख, सचूना प्रविवधको लावग रु. १५ लाख, मवहला बालबावलका तथा समाज कल्याणको लावग रु. ५ लाख, कृवर् 

तथा पशकुो लावग लावग रु. ५० लाख र ईद्योग पयषटनको लावग रु. ३ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

११. लवक्षत र दवलत िगष कायषिमका लावग रु. ३ लाख र िडाध्यक्षसाँग कणषधार कायषिमका लावग रु. १० लाख बजेट 

विवनयोजन गरेको छु । 

१२.  ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनु: स्थापना कायषिम (करुणा फाईण्डेसन) का लावग रु. ६४ लाख ८४ हजार ५ सय ८७ 

रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

१३. लघ ुईद्यम विकास कायषिम (मेडपा) सञ्चालनका लावग रु. २० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

१४. फोहोरमैला व्यिस्थापनका लावग रु. ६ लाख र विपद ्व्यिस्थापनका लावग रु. ५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

१५. व्यिसाय दताष वशविर तथा सचेतना कायषिमका लावग रु. १ लाख, ईपभोिा सवमवत ऄवभमवुखकरण कायषिमका 

लावग रु. ३ लाख र सािषजवनक सनुिुाइका लावग रु. २ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

१६. खेलकुद (मेयर कप तथा ऄन्य) क्षते्रका लावग रु. १५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

१७. न्यावयक सवमवत व्यिस्थापन र काननूी संरचना वनमाषणका लावग िमशः रु. ५ लाख र रु. ३ लाख बजेट विवनयोजन 

गरेको छु । 

१८. नगर यातायत गरुुयोजना, सम्भाव्यता ऄध्ययन, वड.वप.अर. वनमाषण, अ.इ.इ. का लावग रु. ४० लाख र खानपेानी 

पाइप खररदका लावग रु. ५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

१९.  चाल ुतथा पूाँजीगत तफष  िमश : रु. १०/ रु. १० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

२०. पाख्रीबास स्िास््य च की प्रसतुी केन्ि भिन वनमाषणका लावग सङ्घीय विशेर् ऄनदुानका रुपमा प्राप्त रु ३० लाख 

बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

२१. कवफ विकास कायषिमका लावग रु. १० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

२२.  पषु्पलाल स्मतृी प्रवतष्ठानको भिन वनमाषणको लावग रु. २५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

२३. सडक बोडषबाट प्राप्त रु. २० लाख बजेट िडा न.ं १ मा सडक स्तरोन्नवत तथा ममषत गनष  र ईद्योग, िावणज्य तथा 

अपवूतष मन्त्रालय ऄन्तगषत औद्योवगक पिूाषधार िातािरण महाशाखा बाट प्राप्त हुने रु. ९२ लाख िडा नं. ७ मा 

औद्योवगक ग्राम वनमाषणको कायष प्रारम्भका लावग विवनयोजन गरेको छु । 
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अदरणीय नगर प्रमखु तथा नगरसभा सदस्य ज्यहूरु, 

 

    ऄन्त्यमा, योजना तथा कायषिम तजुषमा का साथै त्यसको सफल कायाषन्ियन गनुष पदषछ । योजनाको कायाषन्ियन गदाष त्यसको 

गणुस्तर कायम गने तथा समयमा न ैसम्पन्न गनुष चनु वतको विर्य रहकेो छ । यस तफष  अगामी वदनहरुमा नगरसभा सदस्यज्यहुरु 

बाट सहयोगको ऄपके्षा गररएको छ । विकासका कायषिम के कवत सम्पन्न भयो भन्दा पवन त्यसबाट नागररकको वजिनमा 

हामीले के कवत पररितषन ल्याय  त्यो न ैमहत्िपणूष विर्य हो । यस तफष  पवन सबै सदस्यज्यहूरुले मनन गनुष हुनछे र भािी वदनमा 

सम्बदृ्ध र स-ुसंस्कृत नगर बनाईन सबै राजनैवतक दल, नागररक समाज, वनवज क्षेत्र, पेशागत संस्थाका महानभुािहरु, वशक्षक, 

पत्रकार लगायत सबै नगरबासीमा हावदषक ऄवपल गदषछु । 

त्यस्तै, 

१५ बर्ष पवछ स्थानीय तहले अफ्नो विकास वनमाषणका योजना अफै बनाइ, अफ्नो स्थानको विकास अफैले गने शरुुिात 

भएको छ । यस विवशि ऄिसरमा नगरसभाका सदस्यज्यहूरु तपाइहरु माफष त म र पाख्रीबास नगरपावलका पररिारको तफष बाट 

हावदषक धन्यिाद व्यि गनष चाहन्छु  ।     

             जय पाख्रीबास 

         धन्यिाद ! 
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२. आतथिक ऐन, २०७७ 

पाख्रीबास नगरपातिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्िाििाई कायािन्ियन गनि बनेको  ऐन 

सभाबाट स्िीकृत वमवत : २०७७/०३/११ 

प्रस्िािनािः पाख्रीबास नगरपावलकाको अवथषक िर्ष २०७७/०७८ को ऄथष सम्बन्धी प्रस्तािलाइ कायाषन्ियन गनषको वनवमत्त 

स्थानीय कर तथा शलु्क सङ्कलन गन,े छुट वदन े तथा अय सङ्कलनको प्रशासवनक व्यिस्था गनष िाञ्छनीय भएकोले 

नेपालको संविधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोवजम पाख्रीबास नगर सभाले यो  ऐन बनाएको छ ।  

 

१.सतंक्षप्त नाम र प्रारम्भिः  

(१) यस  ऐनको नाम,''पाख्रीबास नगरपावलकाको अवथषक  ऐन, २०७७'' रहकेो छ । 

(२) यो  ऐन २०७७ श्रािण १ गतेबाट लाग ुहुनेछ . 

२.कर दस्िुरिः 

(१) नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुवूच बमोवजम कर दस्तुर लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

(२) शवनिार हवटया हाट कर र नगरपावलका क्षते्रवभत्रको शवनिारे हवटयामा ऄनसुवूचमा बमोवजम हाटकर लगाआने र ऄसलू ईपर 

गररनेछ ।  

(३) घर तथा संरचनाहरुको नक्सा पास दस्तुरः नगरपावलका क्षेत्रवभत्र रहकेा घर तथा संरचनाहरुको ऄनसुवूच बमोवजम घर तथा 

संरचनाहरुको नक्सा पास दस्तरु लगाआन ेर ऄसलू ईपर गररनछे । 

३. एतककृि सम्पतत्त कर िा मािपोि िथा भूमी करिः 

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी १ बमोवजम एवककृत सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त तथा मालपोत कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

४. घर बहाि करिः 

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी २ बमोवजम बहाल कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनछे । 

५. व्यिसाय करिः 

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी ३ बमोवजम एवककृत सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त तथा मालपोत कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

६. तिज्ञापन करिः 

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी ४ बमोवजम विज्ञापन कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

७. मनोरन्जन कर : 

ऄन्य दस्तरु एिं शलु्कः नगरपावलकाबाट ईपलब्ध गराआएको सेिामा सेिाग्राहीबाट ऄनसुवूच ५ बमोवजमको दस्तुर एिं शलु्क 

लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

८. हाटबजार शुल्क (दैतनक गुतिबजार, साप्तातहक हाटबजार) : 

नगरपावलका क्षते्र वभत्रको हाटबजारमा ऄनसुचूी ६ बमोवजम हाट बजार शलु्क (दवैनक गवुिबजार, साप्तावहक हाटबजार) 

लगाइनेछ । 

९. पातकि ङ शुल्क: 

नगरपावलका क्षेत्र वभत्र पावकष ङ सवुबधा ईपलव्ध गराए िापत ऄनसुचूी ७ बमोवजम पावकष ङ शलु्क लगाइनेछ । 
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१०. अन्य दस्िुर एिं शुल्क: 

नगरपावलकाबाट ईपलब्ध गराआएको सेिामा सेिाग्राहीबाट ऄनसुचूी ८ बमोवजमको दस्तुर एिं शलु्क लगाइने र ऄसलु ईपर 

गररनेछ । 

११. दण्ड जररिाना : 

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुवूच बमोवजम दण्ड जररिाना लगाआन ेर ऄसलु ईपर गररनेछ । 

१२. कर छुटिः  

यस  ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्ि भएका व्यवि िा संस्थाहरुलाइ तोवकए बाहके करछुट वदइन ेछैन । 

१३. कर िथा शुल्क सङ्किन सम्बन्धी कायितितधिः  

यो  ऐनमा भएको व्यिस्था ऄनसुार कर तथा शलु्क सङ्कलनसम्बन्धी कायषविवध नगरपावलकाले तोके ऄनसुार हुन ेछ । 

 

अनुसचूी १ 

एतककृि सम्पिी कर िा मािपोि िथा भूमीकर 

तस.नं. तििरण 
प्रस्िातिि 

रकम 
कै. 

१. न्यनुतम ५ रोपनी जग्गाको हकमा रू ५०।- नगरपावलका क्षेत्र भररन ै

२. मध्यपहाडी लोकमागषले छोएका जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी रू १००।- िडा नं. ३ र ४ को क्षेत्रवभत्र  

३. मध्यपहाडी लोकमागषसाँग जोडीएको जग्गाको हकमा प्रवत 

रोपनी  

रू ७०।- िडा नं. ५ को क्षेत्र वभत्र साथै िडा 

नं. ४ को वसमा दवेख िडा नं. ५ 

को िडा कायाषलय सम्मको क्षेत्रमा 

४. मध्यपहाडी लोकमागष िडा न.ं ५ को िडा कायाषलय दवेख 

माङमाया खोला सम्म प्रवत रोपनी  

रू ५०।-  

५. िडा नं. ४ को प्रमखु बजार सान्ने जान े सडक दवेख 

नगरपावलका एिं मगेु्र अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म 

प्रवत रोपनी  

रू १५०।- न्यनुतम रू १५० प्रवत रोपनी 

६. लोकमागषले छोएको तर भीरपाखा मात्र भएको जग्गाको 

हकमा प्रवत रोपनी  

रू २०।-  

७. नगरस्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख सान्ने, पाख्रीबास दवेख 

फलाटे, पाख्रीबास दवेख मगुा, वहले दवेख धमषशाला हुद ै

मागाष सम्म र धमषशाला दवेख १० नं. िडा सम्मको कायाषलय 

सम्मका सडक साँग जोडीएका जग्गाको प्रवत रोपनी  

रू ६०।-  

८. नगरस्तरीय सडकसाँग जोडीएका शाखा सडक जग्गाहरूको 

मालपोत प्रवत रोपनी  

रू ४०।-  

९. सडकसाँग नजोडीएका जमीनको हकमा प्रवत रोपनी  रू ३०।-  
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१०.  कुनै पवन सडकले नछोएको भीरपाखा तथा िनको प्रवत 

रोपनी  

रू १५ ।-  

 

नोट:- सडकले छोएको जग्गाको हकमा समग्र जग्गाको एक च थाइ लाइ मावथ प्रस्तािका अधारमा वलन ेर बााँकी जग्गाको 

हकमा प्रस्तावितको अधा हुनेछ । 

 

अनुसचूी २ 

घर बहाि कर 

तस.

नं. 
तिषय तििरण चािु करको दर कै. 

! 

 

 

 

घर 

बहाल 

कर 

िडा न.ं ४ को प्रमखु बजार सान्न ेजान े

सडक दवेख नगरपावलका एिम ् मगेु्र 

अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म 

जोवडएका घरहरूको हकमा 

पक्की घरको न्यनुतम प्रवतिगष फूट रू १०।- 

का दरले र कच्ची घरको न्यनुतम प्रवतिगष 

फुट रू ८ को दरले कोठा भाडा एवकन गरी 

सो को १० प्रवतशत 

बावर्षक 

सम्झ ता 

भएको हकमा 

सम्झ तामा 

ईल्लेवखत दर 

र प्रस्तावित 

दरमा जनु दर 

बवढ हुन्छ 

सोही दर 

कायाषन्ियनमा  

ल्याआनेछ । 

मध्यपहाडी लोकमागष साँग जोडीएर 

बनाइएको घरहरुको हकमा, 

पाख्रीबास हुाँद ै वसहदंिेी च कदवेख 

धमषशाला सम्म 

पक्की घरको न्यनुतम प्रवतिगष फूट रु ८।- का 

दरले र कच्ची घरको न्यनुतम प्रवतिगष फुट रु 

६ को दरले कोठई भाडा एवकन गरी सो को 

१० प्रवतशत 

नगरस्तरीय सडकसाँग जोवडएर 

बनाइएको घरहरुको हकमा 

प्रवतिगष फूट रु ६।- का दरले कोठा भाडा 

एवकन गरी सो को १० प्रवतशत 

मावथ ईल्लेख भए भन्दा बाहकेको 

ऄन्य सबै घरहरुको हकमा 

प्रवतिगष फूट रु ३।- का दरले कोठा भाडा 

एवकन गरी सो को १० प्रवतशत 

अनुसचूी ३ 

व्यिसाय कर 

व्य
ि

स
ाय

 क
ोड

 न
ं. 

ब्यिसायको नाम 
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रो

ज
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५
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ए
क

ो 
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म
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रु.

 १
०

 ल
ाख

 १
 द

वेख
 

रु.
२

०
ल

ाख
स

म्म
 च

िु
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प
ुाँज

ी 

भ
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क

ो 
 व्

य
ि

स
ाय

। 

ठु
ल

ा 
व्य

ि
स

ाय
 रु

 २
०

 ल
ाख

 १
 

द
वेख

 ५
०

 ल
ाख

 स
म्म

 च
िु

ा 

प
ुाँज

ी 
भ

ए
क

ो 
व्य

ि
स

ाय
 ।

 

 
नयााँ व्यिसाय आजाजत दस्तरु ४००।- ४००।- ४००।- ४००।- 
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१ दैतनक उपभोग्य बस्िु कारोिार गने व्यिसाय 

१.१ 
खाद्यन्न तथा ऄन्य बस्तुका 

वकराना/ग्रोसरी 

१०००।- १२००।- १५००।- २०००।- 

१.२ वडपाटषमेण्ट स्टोर/सवपङ्ग सेन्टर – – ५,०००।- १०,०००।- 

१.३ 
सबै वकसीमको तरकारी तथा फलफूल 

पसल  

१,०००।- १,५००।- २,०००।-  

१.४ वचयापत्ती, कवफ वबिी पसल १०००।- १२००।- १,५००।-  

१.५ पान पसल १०००।- १२००।- १,५००।-  

१.६ 
श्रङ्ृगार तथा मवनहारी कस्मटेीक 

पसल  

१,०००।- १५००।- २०००।- ५०००।- 

१.०७ वचसोपेय पदाथषको पसल   १,०००।- १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- 

१.०८ 
कुचो, वचत्रा, नाङ्ला, माटाका भााँडा 

अवदको पसल 

५००।- ७००।- १०००।-  

१.०९ मैन ित्ती ईत्पादन तथा वबिी पसल १,०००।- १,५००।- २,०००।-  

१.१० टेलररङ् तथा सवटषङ् सवुटङ १,०००।- १,३००।- २,०००।-  

१.११ बटुीक व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।-  

१.१२ फेन्सी स्टोर १,२००।- १५००।- ३,०००।-  

१.१३ भााँडाकुाँ डाका पसलहरु १,५००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

२ होटि, मतदरा व्यिसाय 

२.१ 
होटल (बार, लज अवद सवुिधा 

भएको)  

– २,५००।- ४,०००।- १०,०००।- 

२.२ वचया नास्ता वमठाइ पसल १,०००।- २,०००। ३,०००।- – 

२.३ मवदरा पसल  ४,०००।- ५,०००।- ७,०००।- १०,०००।- 

२.४ सामान्य होटल लज सवहत १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ५,०००।- 

२.५ होमस्टे व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ५,०००।- 

३ थान कपडा िथा रेतडमेट कपडा व्यिशाय 

३.१ थान कपडा व्यिसाय/पसल १,५००।- २,५००।- ३,५००।- ६,०००।- 

३.२ रेडीमेड कपडा व्यिसाय/पसल १,५००।- ३,०००।- ४,०००।- ८,०००।- 

३.३ 
ऄन्य वकसीमका कपडा वबिेता 

(ढाका कपडा समते) 

१,२००।- १,५००।- २,५००।- ८,०००।- 

४ तनमािण सामग्री,तमि मेसीनरी िथा रंगरोगन व्यिसाय 

४.१ 
सबै प्रकारका मोटर पाटषस, वमल 

मेसीनरी व्यिसाय 

२,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.२ साआकल पाटषस तथा ममषत व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ४,०००।- 
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४.४ साआकल पसल १,५००।- २,५००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.५ हाडषिेयर पसल  २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

४.६ 
वससा सामान वबिी पसल 

(ग्लासहाईस) 

१,२००।- २,०००।- ३,०००।- ६,०००।- 

४.८ वस्टल ,अलमवुनयम व्यिसाय १,२००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.९ वग्रल व्यिसाय २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.१० आाँटा व्यिसाय वबिी वडपोमात्र २,०००।- ४,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.११ प्लाआ , ढोका व्यिसाय २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

४.१२ फलोररङ्/फवनषवसङ् २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

४.१३ 
वसमेन्टको व्लक/विक ईत्पादन 

व्यिसाय 

२,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

५ तिदु्यतिय सामानहरुको व्यिसाय 

५.१ 
आलेक्रोवनक्स सामानहरु (वटवभ वरज, 

कम्प्यटुर, घवड,रेडीयो अवद)  

१,५००।- २,५००।- ४,५००।- १०,०००।- 

५.२ 
आलेक्रीक सामानहरु व्यिसाय 

(वबजलुी पसल) 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।- ६,०००।- 

५.३ मोिाआल वबिी व्यिसाय  १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

६ कृतष जन्य उत्पादन तबतक्र तििरण 

६.१ दगु्ध डेरी तथा दगु्ध पररकार ब्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ७,०००।- 

६.२ पशपुन्छी पालन फमष १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.३ कृवर् सामग्री विई विजन व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.४ 
पशपुछंी अहार ईत्पादन/वबिी 

व्यिसाय 

१,५००।- २,५००।- ५,०००।- ७,०००।- 

६.५ 
सबै प्रकारका माछा, मास ुवबिी 

पसल 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.६ ऄण्डा  वबिी पसल  १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.७ वनजी नसषरी व्यिसाय २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

६.८ 
ऄदिुा, ऄवम्लसो लगायत कच्चा 

पदाथष खररद वबिी व्यिसाय 

१,०००।- ३,०००।- ४,०००।- ५,०००।- 

६.९ ऄलैंची खररद वबवि व्यिसाय ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- १०,०००।- 

६.१० 
रुिाक्ष लगायत कच्चा पदाथष खररद 

वबवि व्यिसाय 

५,०००।- ६,०००।- ९,०००।- १२,०००।- 

६.११ वचया खेती व्यिसाय  ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

६.१२ कफी खतेी व्यिसाय ३,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

६.१३ ऄलैंची खतेी व्यिसाय  ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 
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६.१४ बेम समी तरकारी खतेी १५००।- २,०००।- ४,०००।- ८,०००।- 

६.१५ कृवर् र पशपुालन समहू दताष १००।-    

७ सनुचाौँदी ,बहुमुल्य बस्िु िथा जग्गा व्यिसाय 

७.१ 
सनु चााँदी बहुमलु्य धातु व्यिसाय 

कारखाना सवहत 

 ३,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

७.२ जग्गा खरीद वबिी व्यिसाय २,०००।- ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।- 

८ सिारी साधन खरीद तबतक्र व्यिसाय 

८.१ 
मोटरसाआकल वबिी 

पसल/ररकन्डीसन व्यिसाय 

– ५,०००।- १०,०००।- २०,०००।- 

८.२ टेम्पो/सफारी टेम्पो वबिी केन्ि २,०००।- ३,५००।- ६,०००।- १०,०००।- 

८.३ हले्मेट पसल १,५००।- २,५००।- ३,५००।- ५,०००।- 

८.४ सिारी पाटषपजुाष वबिी पसल १,५००।- २,५००।- ३,५००।- ५,०००।- 

९ स्िास््य सेिा व्यिसाय    

९.१ ऄन्य सबै प्रकारका ऄस्पताल प्रा.वल. – ५,०००।- ८,०००।- १५,०००।- 

९.२ क्लीवनक समतेको और्वध पसल  २,५००।- ३,५००।- ६,०००।- १०,०००।- 

९.३ दन्त हवस्पटल १,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

९.४ 
अाँखा वल्कवनक तथा चश्मा वबिी 

सवहत 

१,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

९.५ चस्मा वबिी पसल  १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ७,०००।- 

९.६ 
आक्िीपमेन्टिाट जांच गने एक्सरे, 

वभवडयो एक्सरे तथा ऄन्य 

– ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

१० औषतध पसिहरु 

१०.१ एलोपेवथक और्वध पसल १,५००।- ३,०००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१०.२ 
होवमयोपवेथक,अयिेुवदक और्वध 

पसल 

१,०००।- १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- 

१०.३ योग,थेरापी,शरीरको ईपचार सम्िन्धी १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

१०.४ प्याथोलोजी ल्याि १,०००।- २,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

१०.५ भेटेनरी पश ुऔर्वध पसल  १,५००।- २,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

११ उद्योग व्यिसाय 

११.१ मैदा वमल ईद्योग १,०००।- १२००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.२ चाईचाई ईद्योग  १,०००।- १,२००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.३ नडुल्सका लघ ुईद्योग १,०००।- १,५००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.४ विस्कुट  ईद्योग १,०००।- १,५००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.५ सलाइ ईद्योग   ८००।- १,२००।- २,०००।- ४,०००।- 

११.६ कपडा तथा धागो ईद्योग १,०००।- १५००।- २,०००।- ३,५००।- 
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११.७ सोडा, अइसविम, बरफ ईद्योग  २,०००।- २,५००।- ३,५००।- ५,०००।- 

११.८ कन्फेक्सनरी ईद्योग १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

११.९ काष्ठ ईद्योग (स-वमल), फवनषचर ईद्योग २,०००।- ३५००।- ५,०००।- ८,०००।- 

११.१० कागजईद्योग १,५००।- २,०००।- ४,०००।- ८,०००।- 

११.११ मवदरा, वडवस्रलरी, बुर्ऄरी ईद्योग ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- १२,०००।- 

११.१२ 
हल्का पेय (जसु) पदाथष ईत्पादन  

ईद्योग 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

११.१३ 
प्लाविकका सामग्री ईद्योग, बोतल, 

कुसी झोला आत्यावद 

२,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ९,०००।- 

११.१४ पाईरोटी, केक, पेस्टी, डुनोट ईद्योग २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

११.१५ 
कुटानी, वपसानी,पलेानी मसला, 

चामल, तेल, ईद्योग 

१,५००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

११.१६ 
भजुीया ,वचप्स जन्य ईद्योग (जंक 

फुड) 

१,०००।- २,०००।- ३५००।- ७,०००।- 

११.१७ 
जतु्ता चप्पल, ब्याग, वस्िटर ,ज्याकेट, 

ईद्योग  

१,०००।- २५००।- ५,०००।- १०,०००।- 

११.१८ वचया ईद्योग तथा प्याकेवजंङ्ग  १,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

११.१९ नेपाली कागज ईद्योग  ५००।- १,०००।- १,५००।-  

११.२० वचईरा भजुा वमल १,२००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

११.२१ केवमकल िकष  ईद्योग १,५००।- २,०००।- ३,५००।- ५,०००।- 

११.२२ 
पानी वबिी गने व्यिासय/वमनरल 

िाटर ईद्योग 

१,०००।- २,०००।- ४,०००।- ७,०००।- 

११.२३ 

फलामका घरेलु सामान बनाईन ेतथा 

वबिी गने (कोदालो, खकुुरी, हाँसीया 

अदी) 

१,०००।- २,०००।- ४,०००।-  

११.२४ 
विटबोडष ईत्पादन तथा वबिी 

व्यिसाय 

२,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

११.२५ िनस्पवतकोआला र विगेट ईद्योग १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- 

११.२६ छापाखाना ईद्योग २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

११.२७ खाम फायल ईद्योग १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

१२ तशक्षा िथा िातिम व्यिसाय 

१२.१ वनजी पिुष प्राथवमक मन्टेश्वरी तह  १०,०००।- 

१२.२ वनजी अधारभतु तह  १५,०००।- 

१२.३ वनजी माध्यावमक विद्यालय तह  ३०,०००।- 

१२.४ वनजी कलेज/क्याम्पस ५०,०००।- 
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१२.५ 
वनजी प्रविवधक वशक्षालय तावलम 

केन्ि 

३०,०००।- 

१२.६ वनजी विवभन्न प्रवशक्षण केन्ि  १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

१२.७ भार्ा प्रवशक्षण केन्िहरु/ट्यसुन सेन्टर ५,०००।- 

१२.८ कम्प्यटूर रेवनङ्ग सेन्टर १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१२.९ वशश ुस्याहार केन्ि – ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

१३ तिशेषज्ञ, परामशि िथा अन्य सेिा व्यिसाय 

१३.१ एम.डी. डाक्टरको लावग ५,०००।- 

१३.२ एम.वि.वि.एस., पश ूडाक्टर  ४,०००।- 

१३.३ पश ुसहायक २,०००।- 

१३.४ 
कविराज, होवमयो पेवथक, अयुषिेवदक 

डाक्टर 

४,०००।- 

१३.५ सवजषकल सामान खिुा  ३,०००।– 

१३.६ और्धी पसल थोक ८,०००।– 

१३.७ 
सवजषकल सामान थोक 

  

६,०००।– 

१३.८ 
वभवडयो एक्सरे   

  

५०००।– 

१३.९ आवञ्जवनयर तथा वचवकत्सक सवुचकृत ८,०००।- 

१३.१० स्िास््य सहायक  २,०००।- 

१३.११ लेखापढी सेन्टर ५,०००।- 

१३.११ ज्योवतश तथा ऄन्य परामशष सेिाहरु २,०००।- 

१३.१२ 
शैवक्षक परामशष केन्ि/इवन्जवनयररङ 

लगायतका कन्सल्टेन्सी 

८,०००।- 

१४ ममिि सभंार िथा सेिा व्यिसाय 

१४.१ मोटर साइकल ममषत २,०००।- 

१४.२ ऄटो ररक्सा ममषत  १,५००।- 

१४.३ मोटर ग्यारेज  १०,०००।- 

१४.४ 

वट.भी., कम्प्यटूर, टेवलफोनसेट, पखंा, 

रेवडयो क्याल्कुलेटर, घडी अवद ममषत 

पसल  

२,०००।- 

१४.५ 
वसलाइ बनुाइ, मेवसन, ग्यास, चलु्हो, 

मैन्टोल, स्टोभ, लाआट, ममषत पसल 

१,०००।- 

१४.६ मोिाआल ममषत  २,०००।- 

१५ पुस्िक िथा खेिकुद सामग्री स्टेशनरी व्यिसाय 
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१५.१ 
पसु्तक तथा खेलकुद सामग्री स्टेसनरी 

व्यिसाय 

१,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१६ इन्धन खरीद तबतक्र व्यिसाय 

१६.१ पेरोल, वडजेल पम्पहरु    २०,०००।- 

१६.२ लुविकेशन पसल १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१६.३ ग्यााँस वसवलण्डर वबिी गने पसल  २,०००।- ३,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

१७ सञ्चार व्यिसाय 

१७.१ पत्रपवत्रका प्रकाशन १,०००।- १५००।- २५००।- ५,०००।- 

१७.२ 
केिलु नटेिकष , आन्टरनेट सेिा,नेटिकष  

सवहत वट. भी. सञ्चालन फाआिरमा 

– ५,०००।- ७,०००।-  

१७.३ टेवलफोन मोिाआल सञ्चार सेिा टािर 
 २० िाट २,०००।- 

 ४० िाट २,५००।- 

 ६० िाट ३,०००।- 

 ८० िाट ३,५००।- 

१७.४ एफ एम प्रसारण  

 १०० िाट सम्म ३,०००।- 

 १००० िाट सम्म ५,०००।- 

 २००० िाट सम्म ८,०००।- 

१७.५ 
आमेल इन्टरनेट तथा साआिर क्याफे 

सञ्चालन  

१५००।- २५००।- ४,०००।- ८,०००।- 

१८ िेखा परीक्षण िथा कानूनी सेिा 

१८.१ लेखा पररक्षक क िगष ८,०००।- 

१८.२ लेखा परीक्षक ख िगष ५,०००।- 

१८.३ लेखा परीक्षक ग िगष ४,०००।- 

१८.४ लेखा परीक्षक घ िगष ३,०००।- 

१८.५ िररष्ठ ऄवधििा सवूचकृत ६,०००।- 

१८.६ ऄवधििा सवूचकृत ५,०००।- 

१८.७ ऄवभििा सवूचकृत ३,०००।- 

१८.८ ऄवभकताष २,०००।- 

१८.९ लेखापढी व्यिसाय ३,०००।- 

१८.१० काननूी सेिा परामशष केन्ि  ८,०००।- 

१९ 
टेतिचितचत्र, िृत्ततचत्र तनमािण 

आतद 

३,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

२० अन्य सेिा िथा व्यिसाय 
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२०.१ वबमा एजेन्ट विदशेी १०,०००।- 

२०.२ वबमा एजेन्ट स्िदशेी ५,०००।- 

२०.३ सेयर िोकर १०,०००।- 

२०.५ फोटो/म्यवुजक स्टुडीयो २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

२०.६ कलरल्याि – ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

२०.७ विज्ञापन एजेन्सी ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।- 

२०.८ कपडा धलुाआ डाआल्कीनर १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।-० 

२०.९ शैलुन व्यिसाय र ब्यटुीपालषर १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।-० 

२०.१० 
साइन बोडष बनाईन,े रबर स्टाम्प 

बनाईने अटष पसल 

१,५००।- २,५००।- ३,५००।- ४,५००।- 

२०.११ फ्लेक्स  वप्रन्ट बनाईन े – ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

२०.१२ वनजी छात्राबास  २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

२०.१३ इ सेिा व्यिसाय १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ७,०००।- 

२१ तनमािण सेिा व्यिसाय 

२१.१ क िगषको वनमाषण सेिा २०,०००।-  

२१.२ ख िगषको वनमाण सेिा १८,०००।-  

२१.३ ग िगषको वनमाषण सेिा १५,०००।-  
२१.४ घ बगषको वनमाषण सेिा १०,०००।-  
२१.५ भिन वनमाषण कताष ३,०००।-  
२२ तित्तीय सेिा िथा सहकारी व्यिसाय 

२२.१ क िगषका िाणीज्य बैंकहरु  २०,०००।-  
२२.२ ख िगषका िावणज्य बैंकहरु  १८,०००।-  
२२.३ ग िगषका विवत्तय कारोिार गने  संस्थाहरु  १५,०००।-  

२२.४ 
घ िगषका विवत्तय कारोिार गने संस्थाहरु तथा सहकारी 

बैंक  

१२,०००।-  

२२.५ मवन रान्सफर ४,०००।-  
२२.६ १ करोड सम्म िासलात भएका सहकारी ३,०००।-  
२२.६ १ करोड १ दवेख ३ करोड सम्म िासलात भएका सहकारी ५,०००।-  
२२.७ ३ करोड १ दवेख ५ करोड सम्म िासलात भएका सहकारी ८,०००।-  
२२.८ ५ करोड १ भन्दा मावथ िासलात भएका सहकारी १०,०००।-  
२२.९ बैक, विवत्तय तथा सहकारी विस्ताररत काईन्टर १०,०००।-  
२३ पयिटन सम्बन्धी 

२३.१ रेवकङ, हाइवकङ, प्याराग्लाइवडङ, घोड सिार व्यिसाय ५,०००।-  
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नोटिः 

1= माथी ईल्लेवखत वकवसम, ईपरोि वशर्षकमा नपरेको व्यिसाय र ईद्योग दताष हुन अएमा, व्यिसाय र ईद्योगको वकवसम हरेी 

मावथको कर दरमा नघट्ने गरी िावर्षक कर वलइ व्यिसाय प्रमाणपत्र वदइने छ । 

2= नगरपावलकामा दताष भइ सञ्चालनमा अएका फमष, पसल, ईद्योग अवद लाइ बन्द गनुष पदाष अिश्यकता ऄनसुार वनरीक्षण 

गरी विगत िर्षको लाग्न ेदस्तरू र जररिाना समेत ऄसलू गरी व्यिसाय बन्दको वसफाररस वदआनेछ । र सोको वििरण छूटै्ट 

फायल खडा गरी ऄध्यािवधक गरर रावखन ेछ ।  

3= व्यिसावयक फमष नामसारी, नामपररितषन, ठाईसारी गदाष रु. ६००।- राजश्व वलइ नामसारी गररनछे । 

4= नगरपावलकालाइ अिश्यक परेमा (व्यिसायको वकसीम वनधाषरण गने सन्दभषमा) वनजको ब्यिसायको कारोिारको 

अन्तररक राजश्व कायाषलय िा ऄन्तः शलू्क कायाषलय िाट कारोिार प्रमाणीत वििरण माग गनष सवकने छ साथै 

नगरपावलकाले तोकेको कमषचारी बाट वनरीक्षण गरी वनरीक्षण प्रवतिेदनका अधारमा कर तय गररनछे । 

5= नगरपावलकालाइ बझुाईन ु पन े कर, शलु्क र भाडा अवद जस्ता राजस्ि बझुाईन बााँकी रहमेा न.पा.बाट प्रदान गररने 

वसफाररस लगायतका सेिा प्रिाहबाट बवञ्चत गनष सवकनछे । 

२३.२ बोवटङ, जल यातायात व्यिसाय ३,०००।-  
२४ मावथ ईल्लेख भए भन्दा बाहके ५,०००।-  

२४.१ िैदवेशक रोजगारीमा पठाईन ेसंस्थाहाईवजङ कम्पनी २५,०००।-  
२४.२ मास ु(खसी, कुखरुा, रागा, बङ्गरु अवद)  खिुा वििेता  १,५००।-  
२४.३ मास ु(खसी, कुखरुा, रागा, बङ्गरु अवद)  थोक वििेता २,५००।-  
२४.४ पञ्च ेिाजा वनशलू्क  
२४.५ बैण्ड बाजा     २,५००।-  
२४.६ शीत भण्डार     ५,०००।-  
२४.७ टेन्ट तथा क्याटरीङ हाईस  ३,०००।-  
२४.८ हाफ क्याटरीङ    २,०००।-  
२४.९ किाडी पसल थोक    ७,०००।-  

२४.१० किाडी पसल खिूा   ५,०००।-  
२४.११ ढुिानी सेिा (शाखा भएका)   ४,०००।-  

२४.१२ 
सरकारी वनकाय तथा नीवज वनकायमा क्यावन्टन सञ्चालन 

गदाष  

२,०००।-  

२४.१३ ढुिानी सेिा (शाखा नभएको)  २,५००।-  
२४.१४ सटरीङ व्यिसाय २,५००।-  
२४.१५ बााँस वबिी प्रवत गोटा २।-  
२४.१६ गोवलया (कुकाठ, काठ प्रवत क्यवुिक फुट) २०।-  
@$=!& km]G6f sf7 -k|lt So'ljs km'6_  २०।-  
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6= ऄन्य बााँकी करहरुका हकमा ऐन तथा वनयमािलीमा तोवकएको पररवध वभत्र रही न.पा.ले तोके बमोवजम हुनेछ, जनु 

सामान्यतया कारोिारको स्तर हरेी िावर्षक रु. १०० दवेख ५०००।- सम्म हुनछे । व्यिसाय कर प्रत्येक अ.ि. वितेको ३ 

मवहना वभत्र ल्याएमा तोवकएको करमा १०% छुट वदआनछे । सोवह अवथषक िर्ष वभत्र बझुाएमा तोवकएको कर लाग्नेछ । 

त्यस पवछ  भने सो वमवत वभत्र नअएमा प्रवत अ.ि.को तोवकएको दस्तरुमा ५० प्रवतशतका दरले जररिाना लाग्नेछ । 
 

प्राईभेट िथा साझेदारी फमि उद्योगको रुपमा रतजष्ट्रेसन, निीकरण, नामसारी, ठाौँउसारी, नाम पररिििन, 

पूौँजीबृतद्ध, प्रमाण पत्र प्रतितिपी िथा अन्य दस्िुरहरुको तििरण :- 
 

प्राईभेट फमि िफि  

वस
.नं

. 

कुल पूाँजी लगानी (रु.मा) 
वन

ि
ेद
न
 द

स्त
ुर 

रु
 

रव
ज

ष्रे
स

न
 द

स्त
ुर 

रु.
 

न
ि

ीक
रण

 द
स्त

ुर 
रु.

 

न
ाम

स
ार

ी 
द
स्त

ुर 
रु.

 

ठ
ााँई

 स
ार

ी 
द
स्त

ुर 
रु.

 

न
ाम

 प
रर

ि
त
षन
 द

स्त
ुर 

रु.
 

प्र
म

ाण
 प

त्र
 प्र

वत
वल

प
ी 

द
स्त

ुर 
रु.

 

देवख सम्म 

१ 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।- 

३ ५०,००,००१।- १,००,००,०००।- १००।- १०,०००।

- 

१,०००।- १०,०००।

- 

१००।- ५,०००।- ३००।- 

४ १,००,००,००१।- १०,००,००,०००।- १००।- ५०,०००।

- 

५,०००।- ५०,०००।

- 

१००।- २५,०००।

- 

३००।- 

५ १०,००,००,००१।- मावथ जवत सकैु १००।- ७५,०००।

- 

७,५००।- ७५,०००।

- 

१००।- ३७,५००।

- 

३००।- 

 

नोट:- 

१. प्राइभेट फमषको ऄिधी प्रत्येक अ.ि.को अर्ाढ मसान्त सम्म कायम रहनछे । ईि समय व्यवतत भएपवछ अर्ाढ मसान्त 

समाप्त भएको ३५ वदन वभत्र निीकरण गनष अएमा तोवकएको निीकरण दस्तुर लाग्नेछ भने ईि समय व्यवतत भएपवछ 

निीकरण गनष अएमा प्रवत अ.ि. को तोवकएको निीकरण दस्तरुमा थप ५० प्रवतशत जररिाना समते लाग्नेछ । 

२. प्राइभेट फमषको पूाँजीिवृद्ध गनुष परेमा हाल कायम हुने पूाँजीमा लाग्ने रवजष्रेसन दस्तुरमा पवहले बझुाएको रवजष्रेसन दस्तुर 

बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम बझुाईन ुपनछे । 

३. कृवर् तथा पशपुालनसाँग सम्बवन्धत फमषहरुलाइ तोवकएको कर रकममा ५०% वदआनछे । 
 

साझेदारी फमि िफि  :- 

वस
.नं

. 

कुल पूाँजी लगानी (रु.मा) वनिेदन 

दस्तरु 

रु. 

 

रवजष्रेसन 

दस्तरु रु. 

 

निीकरण 

दस्तरु रु. 

 

नामसारी 

दस्तरु रु. 

 

ठााँईसारी 

दस्तरु रु. 

 

नाम 

पररितषन 

दस्तरु रु. 

 

प्रमाण 

पत्र 

प्रवतवलपी 

दस्तरु रु. 

 

दवेख सम्म 

१ १।- १,००,०००।- १००।- ६००।- १००।- ६००।- १००।- ३००।- ३००।- 

२ १,००,००१।- ३,००,०००।- १००।- २,०००।- १२५।- २,०००।- १००।- १,०००।- ३००।- 

३ ३,००,००१।- ५,००,०००।- १००।- ४,०००।- १५०।- ४,०००।- १००।- २,०००।- ३००।- 
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४ ५,००,००१।- १०,००,०००।- १००।- ७,०००।- २००।- ७,०००।- १००।- ३,५००।- ३००।- 

५ १०,००,००१।- ५०,००,०००।- १००।- १०,०००।- २५०।- १०,०००।- १००।- ५,०००।- ३००।- 

६ ५०,००,००१।- मावथ जवत सकैु १००।- १५,०००।- ३००।- १५,०००।- १००।- ७,५००।- ३००।- 

 

नोट : 

१. साझदेारी फमषको ऄिधी प्रत्येक अ.ि.को अर्ाढ मसान्त सम्म कायम रहनछे । ईि समय व्यवतत भएपवछ अर्ाढ मसान्त 

समाप्त भएको ३५ वदन वभत्र निीकरण गनष अएमा तोवकएको निीकरण दस्तरु लाग्नछे भने ईि समय व्यवतत भएपवछ 

निीकरण गनष अएमा तोवकएको निीकरण दस्तरुमा प्रवत अ.ब.प्रवत साझेदार रु.५०।- का दरले जररिाना समते लाग्नछे । 

२. साझेदारी फमषको पूाँजीिवृद्ध गनुष परेमा हाल कायम हुने पूाँजीमा लाग्ने रवजष्रेसन दस्तरुमा पवहले बझुाएको रवजष्रेसन दस्तरु 

बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम बझुाईन ुपनछे । 

 कम्पनीको रुपमा रवजष्रेसन भइ व्यिसायको रुपमा दताष हुन अएका फमषको हकमा वनिेदन दस्तुर िापत 

रु.१००।- मात्र बझुाईन ुपनेछ । 

 प्राइभेट फमषको रुपमा दताष भएको फमषलाइ साझेदारी फमषको रुपमा तथा साझेदारी फमषको रुपमा दताष भएको  

फमषलाइ प्राइभेट फमषको रुपमा दताष पररितषन गनुष परेमा नयााँ फमष दताष सरहको दस्तुर लाग्नेछ । 

३. कृवर् तथा पशपुालनसाँग सम्बवन्धत फमषहरुलाइ तोवकएको कर रकममा ५०% छुट वदआनेछ । 

 

अनुसचूी ४ 

तिज्ञापन कर 

तस.नं. तििरण 
चािु दरको 

कर 

१ पाख्रीबास नगरपावलका मखु्य बजार क्षते्रमा LED Video Display Board प्रवत िगष वफट रू. ३०।- 

२ पाख्रीबास नगरपावलका मखु्य बजार क्षते्रभन्दा बावहर नगरपावलका भरर LED Video 

Display Board प्रवत िगष वफट 

रू. २०।- 

३ मध्यपहाडी लोक मागषको सडक, िडा न.ं ४ को प्रमखु बजार सान्ने जाने सडक दवेख 

नगरपावलका एिं मगेु्र अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म, नगर स्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख 

सान्न,े पाख्रीबास दवेख फलााँटे, पाख्रीबास दवेख मगुा, वहले दवेख धमषशाला हुद ैमागाष सम्म र 

धमषशाला दवेख १० न.ं िडा सम्मका सडकमा होवडङ बोडषको प्रवत िगष वफट 

रू. २०।- 

४ पाख्रीबास नगरपावलका मखु्य बजार क्षते्रमा व्यापारको फ्लेक्स वप्रन्ट प्रवत िगष वफट रू. १०।- 

५ पाख्रीबास नगरपावलबा मखु्य बजार क्षते्रभन्दा बावहर नगरपावलका भरर फ्लेक्स वप्रन्ट प्रवत िगष 

वफट  

रू. ६।- 

६ मावथ ईल्लेवखत बाहके ऄन्य बाटोहरुको हकमा प्रवत िगष वफट रू. ५।- 

७ नगरपावलका क्षेत्र भरर वभत्त ेलेखन प्रवत िगष वफट रू. २।- 

अन्य तिषयहरु 

१ व्यानर प्रवत २ हप्ता रु १००।- मात्र, सडक िस गरेर व्यानर राख्न पाआन ेछैन । 

२ व्यानर व्यापारीक प्रवत गोटा रु २० मात्र (दइू हप्ताका लावग) 
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३ गेट राख्न न.पा.को स्िीकृवत वलएर मात्र प्रवत हप्ता रु ६००।- 

४ न.पा.ले स्िीकृवत वदइ र सम्झ ता गरेकामा वलन पाआन ेछैन । 

५ सेिा प्रदायकले न.पा.को स्िीकृत वलइ नपाले तोकेको क्षेत्रमा मात्र शलु्क वलन पाइन ेछ, ऄन्य क्षेत्रमा वलन न.पा.को 

स्िीकृवत वलइ ईठाईन पाइने छ । 

६ प्रचार प्रसार गावडबाट माइवकंग प्रवत वदन रु २००।- मात्र राजनवैतक दल र सािषजावनक सचूनामा वलन पाआने छैन । 

७ वियर, मवदरा, चरुोट तथा सवूतषजन्य पदाषथको विज्ञापनलाइ वनवज तथा सािषजावनक स्थलमा राख्न स्िीकृती वदआने छैन 

। 

८ राजनैवतक, धावमषक र सामावजक व्यानर ३ हप्तासम्म वनःशलू्क राख्न वदने । 

९ जनसमदूाय भलेा हून ेस्थान जस्तै नगरपावलका तथा सो वभत्र रहकेा सािषजवनक वनकाय ऄगावड न.पा.ले तोके 

बमोवजमका अकार प्रकारका मात्र होवडिंग िोडष राख्न ुपाआनछे । 

१० नीवज सम्पवत भिन, टहरा, जग्गामा समेत विज्ञापन गरे बापत नगरपावलकाले कर वलन पाईनछे । 

११ पोल ब्यानरहरु १ हप्ता सम्म प्रवत गोटा रु १०० मात्र र १ हप्ता पवछ विज्ञापन हटाईन ुपनेछ । 

 

 

अनुसचूी ५ 

मनोरञ्जन कर 

1= नगरपावलका क्षते्र वभत्र सञ्चावलत वसनेमाहलहरुबाट कुल वसट सङ्ख्याको ३५ प्रवतशत वसटलाइ परुा वसट सङ्ख्या 

मावन प्रत्येक वटकटमा लाग्न ेप्रबेश शलु्कको २ प्रवतशत हुन े रकम मनोरञ्जन कर बापत ऄसलु गनष सवकने छ । मावथ 

ईल्लेख भए बमोवजम प्रवत वटकटमा मनोरञ्जन कर वलइने व्यिस्था नभए सम्मका लावग बावर्षक रु१०,०००।- मनोरन्जन 

करको रुपमा कर रकम वलआनछे ।  

2= सांकृवतक प्रदशषन हल, नाच घर, दोहोरी संगीत तथा ऄन्य मनोरञ्जन सामग्री प्रदशषवनमा प्रिेश शलु्कमा दइु प्रवतशत 

मनोरञ्जन कर लाग्नेछ ।  

3= जाद,ु सकशष, चटक दखेाईदााँ मनोरञ्जन कर िापत रु. २००।– र मलेा अयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर िापत 

ऄनमुवतका लावग गरीन ेवसफाररसका दस्तरुका ऄवतरीि  प्रत्येक वदन रु १०००।– वलइन ेछ । 

4= यस नगरपावलका क्षते्र वभत्र सञ्चावलत वपकवनक स्थलहरुमा वपकवनक सञ्चालन गदााँ सम्बवन्धत व्यिसायीले कुल 

अम्दानीको १० प्रवतशत रकम मनोरञजन कर वतन ुपनेछ । 

अनुसचूी ६ 

हाट बजार शुल्क (दैतनक गुतिबजार, साप्तातहक हाट बजार) 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी नगर क्षेत्र वभत्र लाग्न ेदवैनक गवुि / हाटबजार / साप्तावहक 

हाटबजारमा (ऄस्थायी हाट बजार र घवुम्त पसल) प्रवत वदन दहेायका दरले कर लाग्नेछ । 

तस.नं. तिषय तििरण चािू करको दर 

१ 
माछा, मास ुवबिी 

सम्बन्धी 

खवस बोका कावट वबिी गने पसलमा प्रवत गोटा १००।- 

सुंगरु बङ्गरु काटी वबवि गने पसलमा प्रवत गोटा १८०।- 
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रााँगा कावट काटी वबवि गन ेपसलमा प्रवत गोटा २००।- 

सुंगरु बङ्गरु पाठा पाठी वबिी प्रवत गोटा २०।- 

वजईदो लोकल कुखरुा वबिीको प्रवत गोटा १०।- 

माछा वबिी गन ेपसल ५०।- 

२ 

कपडा तथा जतु्ता 

चप्पलसाँग सम्बन्धी 

व्यिसायमा 

रेवडमटे सामान र थान कपडा वबिी गन ेपसलमा १००।- 

जतु्ता चप्पल वबिी गन ेपसल  १००।- 

जतु्ता चप्पल वसलाइ गन े २०।- 

३ 

तरकारी तथा फलफूल 

साँग सम्बवन्धत 

व्यिसायमा 

फलफूल, नास्ता ठेलामा रावख वबिी गन े १००।- 

साग सब्जी डोकामा िा डालामा ल्याइ बेच्ने २०।- 

ठुलो सब्जी पसल १००।- 

वसजन ऄनसुारको साग सव्जी अलु पसल  २५०।- 

सागसव्जी २०।- 

४ खाद्यान्न साँग सम्बवन्धत 

चामल, दाल, ५ पाथी सम्म 

चामल, दाल, ५ पाथी मावथ 

मकै, ५ पाथी सम्म 

मकै, ५ पाथी माथी 

कोदो, ५ पाथी सम्म 

कोदो, ५ पाथी मावथ 

भटमास ५ पाथी सम्म 

भटमास ५ पाथी मावथ 

गाँहु ५ पाथी सम्म 

गाँहु ५ पाथी मावथ 

३०।- 

५०।- 

१५।- 

२०।- 

२५।- 

५०।- 

२०।- 

५०।- 

१५।– 

४०।– 

चामल, दाल, ५ पाथी मावथ 

चामल, दाल, ५ पाथी मावथ 

मकै, ५ पाथी सम्म 

मकै, ५ पाथी माथी 

कोदो, ५ पाथी सम्म 

कोदो, ५ पाथी मावथ 

भटमास ५ पाथी सम्म 

भटमास ५ पाथी मावथ 

गाँहु ५ पाथी सम्म 

गाँहु ५ पाथी मावथ 

५०।- 

मकै ५ पाथी सम्म १५।- 

मकै ५ पाथी मावथ २०।- 

कोदो ५ पाथी सम्म २५।- 

कोदो ५ पाथी मावथ ५०।- 

भटमास ५ पाथी सम्म २०।- 

भटमास ५ पाथी मावथ ५०।- 

चटपटे पानीपरुी बेच्न े ५०।- 

वकराना पसल/कस्मेवटक ७५।- 

वचया नास्ता पसल १००।- 

ईख ुप्रवतवबटा ३०।- 

५ 
परम्परागत वसप साँग 

सम्बवन्धत व्यिसाय 

माटाका भााँडा बेच्न ेपसल   १००।- 

राडी पाखी प्रवतभारी १००।- 

कूचो,डोको नांङलो बेच्न े ३०।- 

कृवर् औजार  ५०।- 

जवडबटुी वबिी गन,े कपाल काट्नलेाइ ५०।- 

 

नोट: ५ मठुा भन्दा कम साग सब्जी, १० केजी भन्दा कम खाद्यान्न, ३ केजी भन्दा कम टमाटर, १० िटा ऄण्डा लगायतको 

हकमा रु ५।- मात्र लाग्नछे र मावथ ईल्लेख नभएको विर्यको हकमा नगर कायषपावलकाको बैठकको वनणषय बमोवजम हुनेछ । 
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अनुसचुी ७ 

पातकि ङ शुल्क 

पाख्रीबास बसपाकष मा पावकष ङ शलु्क :-  

तस.नं. तििरण चािू दर कै. 

१ बस, रक, लरी ऄन्य हभेी गाडी २०।-  

२ माइिो,कार ऄन्य साना गाडी १५।-  

३ विदशेी बस,रक,लरी ऄन्य हभेी गाडी २०।-  

४ विदशेी माइिो,कार ऄन्य साना गाडी ४०।-  

५ ठेला,ररक्सा,ररक्सा भ्यान पटके ५।-  

सिारी पावकष ङ स्थान नगरपावलकाले तोके बमोवजम हूनछे ।  

 

अनुसचुी ८ 

अन्य दस्िुर िथा सेिा शुल्क 

तस.नं. तिषय तििरण 
प्रस्िातिि 

करको दर 
कै. 

१  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घर र जग्गा 

सम्बन्धी 

वसफाररस 

सिै वकवसमको वनिेदन दस्तुर १०।-  

मोही नाम सारी  तथा मोही बााँडफााँड 

वसफाररस एक रोपनी सम्मको  

३००।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. १००।- 

जग्गा नाम सारी वसफाररस 
२५०।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. ५०।- 

मोही लगत कट्टा वसफाररस 
२५०।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. ५०।- 

ऄपतुाली वसफाररस दस्तुर 
१,५००।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. २००।- 

चार वकल्ला वसफाररस १० रोपनी सम्मको 
३००।- त्यस पवछको १५ रोपनी सम्म थप 

प्रवत रोपनी थप रु.२५।- 

पक्की घर प्रमावणत ५००।-  

कच्ची घर प्रमावणत २००।-  

बसोिास प्रमावणत २००।-  

व्यिसावयक घर कोठा खोल्न े ५००।-  

अिावसय घर कोठा खोल्न,े घर नामसारी १००।-  

हकभोग तथा जोतभोग  तथा छुट दताष 

वसफाररस 
५००।- 

एक रोपनी भन्दा बवढका लागी 

प्रवत रोपनी रु ५००।- 

ईद्योग सम्बन्धी घरमा अगलावग  २५०।- िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 
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साना घरेल ु ईद्योगमा अगलावग  २,५००।- 
िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 

वसफाररस ४,०००।- 
िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 

मझ ला ईद्योगमा अगलावग वसफाररस ७,५००।- 
िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 

ठूला ईद्योगमा अगलावग वसफाररस वनशलु्क  

सिषसाधारणको घर टहरामा अगलावग 

वसफाररस 

५००।-  

नक्सा पास वकताि दस्तरु २५०।-  

सङ्घसंस्था तथा ईपभोिा सवमवतको बैक 

खाता खोल्दा 

२५०।-  

नाम, ईमेर थर लगायत संसोधन २५०।-  

पक्की घर कायम वसफाररस िा घर 

वनमाणषवधन रहकेो वसफाररस 

१।- प्रवत िगष वफट 

वटनको छाना भएको कच्ची घर कायम 

वसफाररस  

२५०।-  

कच्ची घर वसफाररस २५०।-  

२  
नागररकतासाँग 

सम्बवन्धत 

वसफाररस 

वतनपसु्ते खलु्ने वसफाररस २००।-  

नागरीकता प्रमाणपत्र वसफाररस (नयााँ) ३००।-  

नागररकता प्रवतवलपी वसफाररस ५००।-  

नागरीकता सवजषवमन  ५००।-  

ऄन्य वजल्लाको नागरीकता वसफाररस १,०००।-  

ऄंगीकृत नागरीकता ८००।-  

३  
पञ्जीकरणसाँग 

सम्बवन्धत 

प्रमाणीत 

वसफाररस 

बैिाहीक ऄगंीकृत नागरवकता वसफाररस ३००।-  

सम्बन्ध विच्छेद प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।-  

वििाह दताष प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।-  

जन्मवमवत  प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।-  

मतृ्य ुदताष  प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।-  

४  
व्यविसाँग 

सम्बवन्धत 

वसफाररस 

चारीवत्रक एिं सचूीकृत िगष वसफाररस  

स्थायी बसोिास भएका लागी 

३५०।- ईल्लेवखत वसफाररसमा सजषवमन 

गनष परेमा सो को दस्तुर पनु लाग्ने 

छ । 

कृर्कलाइ प्रत्यक्ष फाइदा पगु्ने र 

कृर्क स्ियमले ईपयोग गन े

वसफाररस वनशलु्क हुने । 

चारीवत्रक एिं सचूीकृत िगष वसफाररस नपा 

मा स्थायी बसोिास नभएको हकमा 

५००।- 

नेपाली पेन्सन पट्टा बाहकका लावग गरेको 

जनुसकैु वसफाररस 

५००।- 
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नोटः साविक गा.वि.स. बाट नक्सा प्रमाणीत वलएकाहरूका हकमा नक्सा पास प्रवियामा अईादा ऄन्य नक्सा प्रमाणीत 

नगरेकाहरू सरहका शलु्क वलआनछे । ईल्लेखीत नक्सा पनु प्रमाणीत गनुष पने भएमा रू ५००।- लाग्नछे । 

(क) तशक्षा सम्बन्धी तसफाररस दस्िुर 

पिूष प्रा.वि. मन्टेश्वरी लगायत ५,०००।- 

अधारभतु तह, मा.वि ८,०००।- 

क्याम्पस १०,०००।- 

प्राविवधक वशक्षण संस्था स्थापनाका  वसफाररस टेवक्नकल आवन्स्टच्यटू स्थापनाका लावग प्राविवधक वशक्षा ५,०००।- 

भारतीय पेन्सन पट्टा बाहकका लावग 

जनुसकैु वसफाररस 

१,०००।- 

ऄन्य दशेका पेन्सन पट्टा बाहकको हकमा १,५००।- 

कृवर्साँग सम्बवधत वसफाररसको  २५०।- 

नेपाली नागररकता त्याग गरी ऄन्यत्र 

बसोबास गने व्यविको हकमा जनुसकैु 

वसफाररस 

नेपालीलाइ 

लाग्ने 

दस्तुरको 

तेब्बर 

लाग्ने । 

बैदशेीक रोजगारीमा मतृ्य ुहुनेको वसफाररस वनशलु्क  

व्यिसाय बन्द वसफाररस ५००।-  

पसल कोठामा अगजनी भएको वनशलु्क  

नाता प्रमाणीत नपेालीमा ३००।-  

नाता प्रमाणीत ऄग्रेजीमा ७००।-  

सबै प्रकारका ऄंगे्रजी वसफाररस ७००।-  

नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने वसफाररस २००।- १ भन्दा बढी रुख भए प्रवत रुख 

५०।- 

व्यविगत प्रयोजनका लावग 

वनशलू्क । 

सहुवलयत काठको वसफाररस २००।- दाईराको प्रयोजन भए प्रवत 

ट्याक्टर रु १००।- 

विपदको लावग वनःशलु्क 

ऄन्य मावथ ईल्लेख नभएका जनूसकैु 

वसफाररस 

५००।-  

विद्यतु, टेवलफोन जडान वसफाररस २५०।-  

वसनेमा हल खोल्न ेवसफाररस १०,०००।-  

टेलीफोन मोिाआल टािर राख्ने वसफाररस १०,०००। प्रवत टािर 
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तथा ब्यिसायी तावलम पररर्दका नाईाँमा गररने वसफाररसमा प्रवत वसफाररस 

विद्यालय तथा क्याम्पसको स्तर बवृद्ध गदाष मावथल्लो स्तरको दताष वसफाररस दस्तरु वलने तथा एकै स्तरमा 

कक्षा मात्र थप गदाष प्रवत कक्षा 

१,०००।- 

वजल्ला वभत्र सबै तहको लावग सरुिा वसफाररस ५००।- 

वजल्ला बावहर  

(क) अधारभतु तह  ५००।- 

(ख) माध्यवमक तह ८००।- 

 

ख) अतमनबाट गररने सबै प्रकारका तसफाररसहरु 

तस.नं. तिषय तििरण करको दर कै. 

 

१ 

माग वनिेदकको 

अधारमा जग्गा 

छुट्याईन ेकाम 

१ रोपनी सम्मको ५००।-  

घर बनाईन वकचलो परी 

जग्गा छुट्याईन ु परेमा थप 

रु २,०००।- 

१ रोपनी दवेख ५ रोपनी सम्म ७५०।- 

५ रोपनी दवेख १० रोपनी सम्म १,०००।- 

१० रोपनवन माथी २० रोपनी सम्म १,५००।- 

सो भन्दा बढी जवत सकैु भएपवन २,०००।- 

२ 

दरूी प्रमाणीत 

लगायतका ऄन्य 

ऄवमन साँग 

जोवडएका 

वसफाररसहरु 

बैवकङ प्रयोजनका लागी  ७५०।-  

सबषसाधारण साँग जोडीएका वसफाररस २५०।-  

जग्गा वििाद भइ वकचलो परी अएको 

हकमा 

२,०००।-  

मावथ ईल्लेखीत बाहकेको हकमा ५००।-  

 
ग) उद्योग िगायिका तसफाररसहरु 

तस.नं. तिषय तििरण चािू करको दर 

१ उद्योग दिाि तसफाररस 

चाईचाई ईद्योग १,०००।- 

विष्कूट ईद्योग १,५००।- 

चप्पल ईद्योग १,५००।- 

सलाइ ईद्योग १,५००।- 

प्लाइ ईद्योग ३,०००।- 

सस ईद्योग १,०००।- 

कपडा ईद्योग ६००।- 

बरफ ईद्योग ६००।- 

कन्फेसनरी ईद्योग २,०००।- 

काष्ठ ईद्योग २,०००।- 

स वमल सवहतको काष्ठ ईद्योग २,५००।- 

फवनषचर मात्र (ईत्पादन) १,५००।- 
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मोटरसाइकल ग्यारेज १,०००।- 

साइकल ग्यारेज ३००।- 

ऄन्य हिेी गाडीको ग्यारेज ३,०००।- 

पेरोल पम्प १०,०००।- 

मरट्टतेल वडलर ५,०००।- 

स्टेशनरी ईद्योग १,५००।- 

वडस्टीलरी ईद्योग १०,०००।- 

हल्का पेय पदाथष ५,०००।- 

प्लाविक ईद्योग ३,०००।- 

पाईरोटी केक ईद्योग १,०००।- 

ग्रील ईद्योग ३,०००।- 

गलैचा ईद्योग ५,०००।- 

गामने्ट ईद्योग ३,०००।- 

भजुीया वमल ३,०००।- 

इटा ईद्योग (अधनुीक भट्टा जवडत) १५,०००।- 

इटा तथा टायल अधनुीक यन्त्र जडान नगरीएको १०,०००।- 

पश ूअहार ५००।- 

तामा अल्मनूीयम जस्ता धात ुईद्योग ५,०००।- 

प्रेश बाहके वप्रवन्टङ २,५००।- 

जसु ईद्योग १,०००।- 

चरुोट विाँडी ५,०००।- 

बेतबांस फवनषचर ५००।- 

िसर ईद्योग १०,०००।- 

िाआन ईद्योग ५,०००।- 

वमनरल िाटर ईद्योग १,०००।- 

मावथ ईल्लेख नगररएका ईद्योगहरुको हकमा ६००।- दवेख ५,०००।- सम्म 

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

तस.नं. तिषय तििरण प्रस्िातिि करको दर कै. 

१ मध्यपहाडी लोकमागषले छोएका जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी (िडा न.ं ४ को 

वसमादवेख िडा न.ं ५ को िडा कायाषलयसम्म) 

रू ५००।-  

२ मध्यपहाडी  लोकमागषसाँग जोडीएको जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी  रू ३००।-  

३ मध्यपहावड लोकमागष िडा नं. ५ को िडा कायाषलय दवेख माङमाया खोला 

सम्म प्रवत रोपनी  

रू २५०।-  

४ िडा नं. ४ को प्रमखु बजार सान्न ेजाने सडक दवेख नगरपावलका एिं मगेु्र रू ६००।-  
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अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि.सम्म प्रवत रोपनी  

५ लोकमागषले छोएको तर भीरपाखा मात्र भएको जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी  रू २५०।-  

६ नगरस्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख सान्ने, पाख्रीबास दवेख फलाटे, 

पाख्रीबास दवेख मगुा, वहले दवेख धमषशाला हुद ैमागाष सम्म र धमषशाला दवेख 

१० नं. िडा सम्मका सडक साँग जोडीएका जग्गाको प्रवत रोपनी  

रू ३००।-  

७ नगरस्तरीय सडकसाँग जोडीएका शाखा सडक जग्गाहरूको मालतोत प्रवत 

रोपनी  

रू ३००।-  

८ सडक साँग नजोडीएका जमीनको हकमा प्रवत रोपनी  रू २५०।-  

९ कुनै पवन सडकले नछोएको भीरपाखा तथा िनको प्रवत रोपनी  रू १००।-  
 

गठुी जग्गाको वबिी प्रयोजनका लावग गरीने वसफाररसमा न्यनूतम रू ३००।- प्रवत रोपनी  घर भए प्रवतकोठा रू 

१२५।- र ईल्लेवखत घरको घरनक्सा पास ऄवनिायष गरेको हुनपुने छ  । 

 

(ङ) घर नक्सा पास दस्िुर 

तस.

नं. 

तिषय तििरण चािु करको दर कै. 

१ 
घर नक्सा पास 

दस्िुर 

१००० बगषफूट सम्म नक्सा पास गदाष 

प्रवतिगषफूट 

३।-  

१००१ बगषफूट १५०० सम्मको लावग 

प्रवतिगषफूट 

३।५ नगरपावलका घोर्णा हुन ुपिूष 

वनमाषण भएका घरहरूको 

हकमा स्थानीय सरकार 

सञ्चालन  ऐनको दफा ४२ 

का सन्दभषमा एक पटकलाइ 

नगरकायषपावलकाले वनणषय 

गरे बमोवजम हुनछे ।वनमाषण 

सम्पन्न प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलपी दस्तरु रू.४००।- 

लाग्नेछ । 

१५०१दवेख २५०० बगषफूट सम्मको 

लावग 

४।५ 

२५०१ बगषफूट दवेख ४००० बगषफुट 

सम्मको लावग 

५।- 

४००१ बगषफुट भन्दा मावथ जवतसकैु 

भएपवन 

५।५ 

पखाषल प्रवत रवनङ वफट ५।- 

काठको घर िा टााँडे घर प्रवत िगष फुट १।५ 

भुाँइतलामा पक्की वदिाल भआ मावथ 

वटनको छाना भएको प्रवतिगषफुट 

२।- 

लोड िेररंग स्टक्चर तफष  २।-  

वसमेन्ट ब्लक र वटन ६ आन्च गाह्रो 

जस्ता छाना, ऄस्थायी टहरो गोदाम 

अवद तफष  

१।५  
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सङ्घ संस्था, क्लि, प्रवतष्ठान, मण्डली अवद   दताष शलु्क रु २,०००।-,निीकरण दस्तुर रु.१,०००।-, कृवर्, पश,ु खानपेानी, 

वसंचाइ ईपभोिा समहु, सवमवत अवद दताष शलु्क रु १,०००।-, निीकरण दस्तुर रु.५००।- ऐन को दफा ८ को ईपदफा (२) साँग 

सम्बवन्धत 

 

(च) सिारी  साधन करको दर 

क्र.स. सिारी साधनको तकतसम दिाि शुल्क रु. िातषिक प्रतिगोटा दस्िुर रु. 

१ ऄटो ररक्सा (टेम्पो), समुो, भ्यान, बलेुरो, माआिो बस ४००।- २,०००।- 

२ विद्यतुीय ररक्सा  १,८०।- ८००।- 

 

 

 

 

 तनमािण सम्पन्न प्रमाण-पत्र  

१ जस्िा छाना घर तनमािण १०००  

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर १००० िगष फुट सम्म १५००  

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर २५०० िगष फुट सम्म २०००  

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर ४००० िगष फुट सम्म २५००  

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर ४००० िगष फुट भन्दा माथी ३०००  

२ घर नक्सा नामसारी दस्िुर प्रवत बगषफुट रू १ रूपैया ५० पैसा । 

३ घर नक्सा वनरीक्षण तथा सजषवमन दस्तुर २५०।-  

लेअईट दस्तुर २५०।-  

सािषजवनक पिूाषधार ममषत दस्तुर २५०।-  

विफेज लाइन जडान वसफाररस ३००।-  

खानपेानीको धारा जडान २५०।-  

संस्था दताष वसफाररस ४००।-  

वसनेमा हल खोल्न ेवसफाररस १०,०००।-  

मेला सकष स ऄनमूवत वसफाररस ५,०००।-  

टेलीफोन जडान वसफाररस २५०।-  

जनुसकैु प्रकारका सजषवमन  ५००।-  

मावथ ईल्लेख नभएका वसफाररस दस्तुरको हकमा ५००।-  

४ नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी ५००।-  

घरको नक्साको प्रवतवलपी २५०।-  

नक्शा  प्रवतवलवप (नक्शा र प्रमाण पत्र समेत) ५,०००।-  

सम्पती कर/नगदी रवसदको प्रवतलीपी २५।-  
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(छ) अन्य सेिा शुल्क 

तस.नं तििरण चािु करको दर 

१ ऄचल सम्पवत्त मलू्याङ्कन सेिा शलु्क प्रवत लाख रु. २५०।- 

२ अयश्रोत मलू्याङ्कन प्रमाणीत शलु्क प्रवत लाख रु २००।- 

३ सािषजवनक श चालय प्रयोगमा वदशा गरेको रु.१०।- वपसाब फेरेको रु.५।- 

४ फोहोरमैला व्यिस्थापन सेिा शलु्क िावर्षक रू. ६०० प्रवत घर (३ र ४ नं. को हकमा मात्र)  

उक्त रकम सेिा प्रदायक ससं्थाबाट उठाउने व्यिस्था हुनु पने 

५ ऄन्य विवबध सेिा शलु्क सेिाको प्रकृवत हरेी रु. १००।- दवेख रु. २,०००।- सम्म 

नगरपावलकाले तोक्न सक्ने । 

 

अनुसचूी ९ 

दण्ड जरीिाना 

तस.नं. तििरण चािू करको दर कै. 

१ ३५ वदन वभत्र दताष भएका व्यविगत घटना वनशलु्क  

२ ३५ वदन नावघ दताष हुने व्यविगत घटना रु. १००।-  

३

  

वनर्ेवधत प्लावस्टक प्रयोग गनेका हकमा १,०००।- दवेख 

१५,०००।- सम्म 

प्लावस्टक वनर्वेधत क्षेत्र घोर्णा भए पवछ 

कायाषन्ियन हुने र सो को सचूना स्थानीय 

रेवडयो र पत्रपवत्रका माफष त जानकारी गराइन े

छ ।  

४ जथाभावि च पाया छोड्नेका हकमा प्रवतवदन रु १५०।- 

दवेख रु ५००।- 

सम्म 

गाइ, भैवस, गोरुको रु ५००।-जरीिाना र 

खाना खचष रु ५००।- प्रवतवदन ।  

बाछा बावछ र पाडापावडको हकमा सो को 

पचास प्रवतशत 

मावथ ईल्लेवखत बाहकेका च पायाको 

हकमा जरीिाना रु ३००।- र खरुाकी 

३५०।- प्रवतवदन ।  

पाठापावठ लगायतको हकमा सोको पचास 

प्रवतशत 

सात वदन सम्म पवन च पाया वलन च पाया 

धनी नअएमा नगरपावलकाले वललाम गन े

छ । 

५ मालपोतको हकमा एक बर्ष सम्मको 

बक्य ताका लावग 

२५ प्रवतशत  

६ मालपोतको हकमा दइु बर्ष सम्मको 

बक्य ताका लावग 

३३ प्रवतशत  
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७ मालपोतको हकमा दइु बर्ष मावथ बक्य ता ५० प्रवतशत  

८ व्यिसायको बक्य ता ५० प्रवतशत  

 

अुनसचुी १० 

नगरपातिका तभत्रका के्षत्र िथा सो को मूल्याङ्कनका आधारहरु 

१. ब्यापाररक के्षत्र मूल्याङ्कन दर (प्रति रोपनी) 

क. प्रमखु व्यापाररक क्षेत्र २०,००,०००।- 

ख. सहायक व्यापाररक क्षेत्र १५,००,०००।- 

 ग.शहरी ब्यापाररक क्षते्र १२,००,०००।- 

 घ. ग्रामीण व्यापाररक क्षेत्र ६,००,०००।- 

२. आिासीय के्षत्र  

क. प्रमखु अिासीय क्षेत्र लोकमागषले छोएको । ६,००,०००।- 

ख. सहायक अिासीय क्षते्र नगर स्तरीय सडकले छोएको । २,००,०००।- 

ग. अिासीय क्षते्र (नगरस्तरीय सडकबाट गएका शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक) 

७०,०००।- 

घ. ऄन्य ग्रामीण क्षेत्र ५०,०००।- 

३. कृतष के्षत्र  

क. बाहै्र मवहना वसाँचाइ पगु्ने सडकको पहुाँच भएको ६०,०००।- 

ख. अंवशक वसंचाइ सवुबधा पगुेको ५०,०००।- 

ग. वसाँचाइ सवुबधा नभएको ४०,०००।- 

४. िन भीरपाखा  

क. खतेबारीमा पानी लाग्ने जग्गामा िनजंगल लगाएको ४०,०००।- 

ख. िनजंगल ढुङ्गा भएको खेतबारी (पाखा, भारी) २५,०००।- 

ग. ऄन्य जग्गाहरु बााँसघारी, खरबारी  २०,०००।- 

 घ. खोलो बगर  १०,०००।- 

ङ. पवहरो । ५,०००।- 
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क. नगर सभाबाट स्िीकृि सम्पति करको के्षत्र िथा मूल्याङ्कन दररेट 

िडा स्तरबाट छलफल भइ अएका िडास्तरका क्षेत्र र मलु्याङ्कन दररेटलाइ अधार मानी सवमवत, राजश्व परामशष सवमवत, 

कायषपावलका हुाँद ैनगरसभाबाट स्िीकृत मलू्याङ्कनका अधारहरु 

१ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक 

प्रति 

रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय क्षते्र 

वछपी धारा वपपल बोट दवेख चंदारे बारी 

निषदशे्वर हुाँद ैफािाखोला 
२०० 

नगरस्तरीय 

सडकले छोएको 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

िास्टन टोल रानाटार सडक 

श्रीपाने सडक 

पाटनदिेी पछुार च तारा 

वपपल बोट पछुार च तारा 

पाटनदबेी खरेैनी 

वशिालय टोल 

७० 

नगरस्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
ऄन्य ग्रामीण क्षते्र 

सल्लेरी टोल 

सैरूम्टा टोल 

बढुाथोकी टोल 

५०   

४ कृवर् 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ पगु्न े

सडकको पहुाँच 

भएको 

मत्येरे च तारा पिूष 

वसरान च तारा पिूष 

पछुार च तारा पिूष 

६०   

५ कृवर् 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ पगु्न े

सडकको पहुाँच 

भएको 

बाह्रमरेू टोकले कुलोमवुन फािा 

खोलासम्म 

ऄलैंचे क्षेत्र 

१००   

६ कृवर् 
अंवसक वसंचाइ 

क्षेत्र 

मत्येरे च तारा पवश्चम 

वसरान च तारा पवश्चम 

पछुार च तारा पवश्चम 

दवेबथान पिूष बांझेखोला 

५०   

७ कृवर् 
वसंचाइ सवुिधा 

नभएको 
िडा न.१ बााँकी क्षेत्र सब ै ४०   
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८ 
िन भीर 

पाखा 

खेतबारीमा पानी 

लाग्ने जग्गा मािन 

जंगल लगाएको 

खैरेनी क्षते्र ४०   

९ 
िन भीर 

पाखा 

िनजंगल ढुङ्गा 

भएको खेतबारी 

(भीरपाखा) 

सल्लेरी टोल 

ढााँड टोल 

गैरी बारी टोल 

बरुिाल टोल 

ज्यावमरे 

२५   

१० 
िन भीर 

पाखा 

ऄन्य 

जग्गाहरु(बााँसघारी 

खरबारी) 

ढााँड टोल 

सधुारे डांडा दवेख पवश्चम 
२०   

 

२ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 
प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कै. 

१ 
ब्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

वसंजालीिर च तारा 

दवेख परुानो 

गा.वब.स.भिन हुाँद ै

धन्सार डााँडासम्म 

सडकको दिैु तफष  

६००   

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

अहाले खोला दवेख 

मानेडााँडा सम्म सडकले 

छोएको दआुबी तफष को 

जग्गा 

२०० 
नगरस्तरीय सडकले 

छोएको 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र सडकले छोएको ७० 

नगरस्तरीय सडकबाट 

गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 
ऄन्य ग्रामीण क्षते्र नछोएको ५० सडकले नछोएको 

५ कृवर् क्षते्र 
अंवसक वसंचाइ 

सवुबधा पगुेको 

मालबासे खेत 

ओख्रे ऄलैंची 

गैरी गाईाँ 

ठाडे गाईाँटारेली गाईाँ 

खेत तामाङ्ग टोल खेत 

५०   
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६ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
बााँकी खेतबारी ४०   

७ िन भीरपाखा 

खेतबारीमा पानी 

लाग्ने जग्गामा 

िनजंगल लगाएको 

यवकन नभएको ४०   

८ िन भीरपाखा 

िनजंगल ढुङ्गा 

भएको खेतबारी 

(भीरपाखा) 

यवकन नभएको २५   

९ िन भीरपाखा 

ऄन्य 

जग्गाहरु(बााँसघारी 

खरबारी) 

यवकन नभएको २०   

१० िन भीरपाखा खोलो बगर यवकन नभएको १०   

११ िन भीरपाखा पवहरो यवकन नभएको ५   

 

३ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ अिासीय क्षते्र 
प्रमखु अिासीय 

क्षेत्र 

मध्य पहाडी लोक मागषले 

छोएको दायााँ-बााँया 
१००० 

प्रस्ताि भएको १५ लाख 

२५ वम.वभत्र 

२ अिासीय क्षते्र 
सहायक 

अिासीय क्षते्र 

वसंहदबेी चोक दवेख मगुा 

खोला सम्म 
८०० प्रस्ताि भएको १० लाख 

३ अिासीय क्षते्र अिासीय क्षते्र 

कटे्टलडााँडा कसेनी 

माझगाईाँ पन्चकन्या 

सालबोटे वसरान 

३०० प्रस्ताि भएको ५ लाख 

४ अिासीय क्षते्र अिासीय क्षते्र 

जोरधारा अहाले टोल 

महत टोल 

दलाषमी टोल 

२०० 

प्रस्ताि भएको ३ 

लाख(नगरस्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक) 

५ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 

सााँग ुखोवलटार 

अाँपटारी एररया 

सालबोटे पछुार लगायतका 

एररया 

५०   

६ भीरपाखा बन खोला बगर पवहरो बााँकी सब ै १० प्रस्ताि भएको ५ हजार 
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नोट:-  

 वस.नं. १ अिासीय क्षेत्रको सडकले छोएको जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ प्रवत 

रोपनी रु ८००००।- को दरले कर गणना गने । 

 वस.नं. २ सहायक अिासीय क्षेत्रको सडकले छोएको जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ 

प्रवत रोपनी रु ६००००।- को दरले कर गणना गन े। 

 वस.नं. ३ अिासीय क्षेत्रको सडकले छोएको जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ प्रवत 

रोपनी रु ४५०००।- को दरले गणना गने । 

 ऄय व्यिस्था ऄन्य िडामा लाग ुसरह हुने । 
 

४ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

प्रमखु 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

पिूष-सामदुावयक भिन/यलम्बर चोक/इ.प्र.का. 

पवश्चम-जाल्पादबेी मवन्दर हुाँद ैन.पा.ईत्तर-

पाख्रीबास चोक दवेख नारदमनुी थलुुङ्ग 

राजमागषको ५०० वम. भोजपरु तफष को कुआनटेो 

डााँडासम्म 

दवक्षण-जाल्पादबेी क्याम्पस भिन दवेख 

तालतलैया गेट सम्म 

२००० 

िडाबाट 

प्रस्तावित ३० 

लाख 

२ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

सहायक 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

पिूष-पा.न.पा. कायाषलय दवेख पवश्चम राम्चे मलू 

सम्म दायााँ बायााँ 

पिूष जाल्पादबेी मवन्दर दवेख पवश्चम कटे्टल डााँडा 

सम्म कसेनी जान ेरोड 

सम्मको दायााँ बायााँ 

पिूष वसंह दबेी चोक दवेख स्िास््य च की हुाँद ै

यलम्बर चोकसम्म जाने बाटोको दायााँ बायााँ 

पिूष वसंघदबेी चोक दवेख इ.प्र.का. सम्मको 

राजमागषको दायााँ बायााँ 

दवक्षण यलम्बर चोकदवेख रवमते सडक मखु सम्म 

दायााँ बायााँ 

ररनवटन डााँडा दवेख सेपान सम्म जाने बाटोको 

दायााँ बायााँ 

पवश्चम जाल्पादबेी मवन्दर दवेख जाल्पादबेी 

मा.वब.गेट सम्म 

१५०० 

िडाबाट 

प्रस्तावित २० 

लाख 
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जाल्पदबेी मवन्दर दवेख िदु्धमवुतष क्षते्र िरीपरी 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय 

क्षेत्र 

मनु्गे्रअहाल खलेमदैान दवेख भट्टराइ संसरी डााँडा 

सडक हुाँद ै

जाल्पादबेी मा.वब. ईत्तर गटे सम्म जाने सडकको 

दायााँ बायााँ 

राम्जी कुआनेटो दवेख वसमखते सम्म सडकको 

दायााँ बायााँ 

५०० 

िडाबाट 

प्रस्तावित १० 

लाख 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 

अिासीय 

क्षेत्र 

पिूष-भाङ्ग बारी दवेख कटे्टल डााँडा जाने 

सडकको दायााँ बायााँ 

कटे्टलडााँडा दवेख म लो सम्म जाने सडकको 

असपास 

ररनवटन पन्चकन्या सडक 

ररनवटन छुमीडााँडा गाल्पारा 

गमु्बापारी गाईाँ 

वचयाबारी दवेख ननुथला सम्म 

२०० 

िडाबाट 

प्रस्तावित ५ लाख 

(नगरस्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएकासडक) 

५ कृवर् क्षते्र 

वसंचाइ 

सवुबधा 

नभएको 

ऄन्य बााँकी क्षेत्र ४० 

िडाबाट 

प्रस्तावित ५० 

हजार 

 

५ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ व्यापाररक क्षेत्र 
ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

४ न.िडा वसमाना दवेख िडा 

कायाषलय सम्म सडकको दिैु 

तफष  

६०० 
मध्य पहाडी लोक 

मागषले छोएको 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

प्रमखु अिासीय 

क्षेत्र 

५ न. िडा कायाषलय दवेख तल्लो 

बैद्य च तारा हुाँद ैमााँगमाया सम्म 

सडकको दायााँ बायााँ 

६००   

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय क्षते्र 

फािा खोला दवेख छामलाङ्ग 

खोला सम्म सडकको दायााँ बायााँ 
२०० 

नगर स्तरीय 

सडकले छोएको 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

वडकुरे फािा हुाँद ैवबजिुा खोला 

गमु्बापारी गाईाँ सडकले छोएको 

गरुााँसे खाल्टे सडकले छोएको 

७० 

नगर स्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 
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पन्चमेासे 

५ न.िडा कायाषलय दवेख 

कमलटार वसमालीबास 

दवेबथान डााँडा दवेख छामलाङ्ग 

जोवडएका सडकको 

दायााँ बायााँ 

५ 
अिासीय 

क्षेत्र 
ऄन्य ग्रामीण क्षते्र बााँकी क्षेत्र ५०   

६ कृवर् क्षते्र 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ 

पगु्नेसडकको 

पहुाँच भएको 

मांग माया खोलाको असपास ६०   

७ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 

ईल्लेख भएभन्दा सबै वसंचाइ 

सवुबधा नभएको कृवर् क्षेत्र 
४०   

८ बन भीरपाखा 
बन भीरपाखा 

खोला बगर पवहरो 

सडकले छोएका एिम ्नछोएका 

बन भीरपाखा खोला बगर पवहरो 
५ दवेख ४० 

स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

 

६ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ व्यापाररक 

ग्रामीण 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

बजार वसरानको धारा दवेख बसपाकष  

हुाँद ैिडा कायाषलय सम्म सडकको 

दिैु तफष  

६००   

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय 

क्षेत्र 

राम्चे दवेख बजारको बसपाकष  हुाँद ै

िडा कायाषलय सम्म सडकको दिैु 

तफष  

 

२०० नगरस्तरीय सडक 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 

अिासीय 

क्षेत्र 

िडा कायाषलय दवेख िरे् डााँडा हुाँद ै

ऄाँधेरी घाट सम्म सडकको दायााँ 

बायााँ 

७० 

नगरस्तरीय सडकबाट 

गएका शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 

अिासीय 

क्षेत्र 

१७ िटा सहायक सडक साँग 

जोवडएका सडकको दायााँ बायााँ 
१०० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको ७० जहार दवेख 

२ लाख सम्म 

५ कृवर् क्षते्र 

वसंचाइ 

सवुबधा 

नभएको 

मावथ ईल्लेख बाहकेका बााँकी क्षते्र ४० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको ४० हजार दवेख 

५० हजार सम्म 
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६ भीर पाखाबन 

बनजंगल 

भीरपाखा 

बााँसघारी 

खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला बगर पवहरो 
५ दवेख ४० 

स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

७ न. िडा 

 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि प्रति 

रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण ब्यापाररक 

क्षेत्र 

राम्च ेडााँडा दवेख वतनदोभान ेसम्म 

सडकको दायााँ बायााँ 
६००   

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

पाख्रीबास दवेख वतनदोभान ेसम्म 

कटे्टल डााँडा दवेख कप्तान धारा सम्म 

सडकको दायााँ बायााँ 

२०० 

नगरस्तरीय 

सडकले 

छोएको 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

गजेगैरी दवेख शवहदयज्ञ प्रा.वब. 

सााँधखोला 

राम्चे डााँडा शवहदयज्ञ हुाँद ै

वतनदोभान े

राम्च ेडााँडा काकी टोल 

बाहुनीखोला राईत टोल राम्चे 

डााँडा 

जलदबेी कापलटाङ्ग तामाङ्ग 

टोल 

जलदबेी धाप हुाँद ैतामाङ्ग टोल 

जोगीडााँडा गैरीगाईाँ 

वतनदोभाने बस्नते टोल शवहदयज्ञ 

प्रा.वि. 

गजेगैरी खरबारी 

ताङ्गखिुाली टोल सहकारी हुाँद ै

कोलडााँडा 

७० 

नगरस्तरीय 

सडकबाट 

गएका शाखा 

सडकमा 

जोवडएका 

सडकको दिैु 

तफष  

४ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४० 

िडाबाट 

प्रस्तावित 

४० हजार 
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दवेख ५० 

हजार 

५ 
बन 

भीरपाखा 

खेतीबारी लाग्ने 

जग्गामा बनजंगल 

लगाएको 

डौंथ े

कोल े

हाँसे 

भांग े

वतम्बरेु 

कालीदह क्षेत्र 

४०   

६ 
बन 

भीरपाखा 

बनजंगल भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख २५ 

स्िो-

घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

 

८ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि प्रति 

रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

भनु्टी डााँडा 

िडा कायाषलय 

खत्री डााँडा 

सनु बालुिा 

नाभांग े

६००   

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

पाख्रीबास मगुा राइघाट सडक 

वचयाबारी भनु्टी डााँडा 

कामी डााँडा िडा कायाषलय 

सामदुावयक भिन खत्री डााँडा 

खत्री डााँडा महने्ि अ.वि. 

महने्ि अ.वि. सनु बालुिा 

२०० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको २ लाख 

दवेख ६ लाख 

सम्म(नगरस्तरीय 

सडकको 

दिैुतफष ) 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

जनकन्या भलु्के चङ्ुगिाङ्ग 

सडक 

खरबारी गजे भन्ज्याङ्ग म ला 

सडक 

जलदबेी फुरामांङ्गथान काकी 

डााँडा सडक 

फुरामाङ्ग कावत्तके चङ्ुगमाङ्ग 

७० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको ५० हजार 

दवेख २ लाख 

सम्म(नगरस्तरीय 

सडकबाटगएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका 
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सडक 

कसेनी मासे काभ्रे सडक 

महने्ि अ.वि.काभ्रे चङ्ुगमाङ्ग 

खोकु सडक 

खत्रीडााँडा बैकुन्ठे नयााँपलु सडक 

खत्रीडााँडा घामे सनुबालुिा सडक 

म ला खैरेनी सडक 

क्षेत्रेश्वर सरस्िती मा.वि.सडक 

क्षेत्रेश्वर रुिअेहाल घामे सडक 

सामदुावयक भिन फुरामाङ्गथान 

सडक 

ऄग्राख ेमालबासे सडक 

पेिाङ्ग दवेख भमुरे सडक 

सडकको 

दायााँबायााँ) 

४ कृवर् क्षते्र 

बाहै्र मवहना वसंचाइ 

पगु्ने 

सडकको पहुाँच 

भएको 

भनु्टी डााँडा क्षते्र 

घामे क्षेत्र 

बाजा गरा 

वतत्रीबोटे 

मगुाखोला दोभान 

भलु्के 

कुसमुे 

रमाआलो क्षते्र 

६०   

५ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४०   

६ 
बन 

भीरपाखा 

बनजंगल भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख ४० 
स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

 

९ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ व्यापाररक क्षेत्र 
शहरी व्यापाररक 

क्षेत्र 
ईत्तरपानी दवेख धमषशाला सम्म १२००   

२ व्यापाररक क्षेत्र ग्रामीण व्यापाररक धमषशाला दोबाटो दवेख चप्लेटी ६००   
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क्षेत्र ईत्तरपानी बालवशक्षा सम्म 

ईत्तरपानी गरैीगाईाँ मावतम्ब ु

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

मावतम्ब ुढुगंे मझिुा 

बाल वशक्षा ऄम रा 

चप्लेटी तोकुिा बाल वशक्षा 

मावतम्ब ुबाल वशक्षा तोकुिा 

चप्लेटी 

बाल वशक्षा रङ्गी वबचगाईाँ 

लक्ष्मी खोला चप्लेटी 

७० 

नगरस्तरीय 

सडकबाट 

गएकाशाखा 

सडकमा 

जोवडएका 

सडकको दिैु तफष  

४ कृवर् क्षेत्र 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ पगु्न े

सडकको पहुाँच 

भएको 

मावतम्ब ुढुगंे मझिुा 

तोकुिा खोला रुप्से क्षेत्र 
६०   

५ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 

मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका 

क्षेत्र 
४०   

६ बन भीरपाखा 

बनजंगल 

भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका 

बन भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख ४० 
स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

 

१० न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

राना च तारा दवेख वशिालय मवन्दर 

सम्म 
२०० 

नगर स्तरीय सडकले 

छोएको सडकको 

दिैु तफष  

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

िडा कायाषलयबाट अलेगाईाँ जाने 

दाङ्गवसङ्ग 

वफके च तारा 

वतवम्सना च बाटो 

िडा कायाषलय बाट नकुिा तोकुिा 

गोगनूबोटे राना च तारा लगायत 

शाखा सडकहरु 

७० 

नगर स्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडकको 

दिैु तफष  
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३ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४०   

४ 
बन 

भीरपाखा 

बनजंगल भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख ४० 
स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

नोट:- मावथ ईल्लेख नभएका क्षते्र लगायतका विर्यमा सवमवतले प्रस्ताि गरेका अधारमा हुनेछ । 

१. मावथ ईल्लेवखत व्यापाररक क्षेत्र १ “क”  (प्रमखु व्यापाररक क्षेत्र रु. बीस लाख) मा सडकले छोएको जवतसकैु 

जग्गा भएपवन ऄवधकतम एकच थाइ जग्गालाइ घडेरी मावननछे भन ेबावक जग्गालाइ ग्रामीण व्यापाररक क्षते्रको  

दर रु ६ लाखका दरलेकर गणना गररनेछ । 

२. सहायक व्यापाररक क्षते्र १ “ख ” (प्रमखु ब्यापाररक क्षेत्र रु १५ लाख) मा जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइ  

लाइ घडेरी मानी बााँकी जग्गालाइ रु ३ लाखका दरले कर गणना गररने । 

३. ब्यापाररक क्षेत्र “ग ”१  ऄन्तगषत( शहरी व्यापाररक क्षते्र रु १५ लाख)  क्षेत्रमाजवतसकैु जग्गा भएपवन एक 

च थाइ लाइ घडेरी मानी बााँकी सब ैजवमनलाइ प्रवत रोपनी रु. १,५०,०००/- का दरले कर गणना गररने । 

४. व्यापाररक क्षते्र १  ”ग ”२ ऄन्तगषत(ग्रामीण शहरी क्षते्र रु  ६ लाख) क्षते्रमा जवतसकैु जग्गा भएपनी एक च थाइ 

लाइ घडेरी मानी बााँकी सबै जमीनलाइ प्रवत रोपनी रु. ५०,०००/- का दरले कर गणना गररन े।  

५. अिासीय क्षते्रको “क) ” प्रमखु अिासीय क्षते्र रु ६ लाख ( को जवतसकैु जग्गा भएता पवन सडकले छोएको 

ऄवधकतम एक च थाइ लाइ घडेरी मानी बावक जग्गालाइ रु. ५०,०००/- मानी कर गणना गररनछे भन े

अिासीय क्षते्र “ख” को जवतसकैु जग्गाले सडक छोएको भएता पवन ऄवधकतम एक च थाआलाइ घडेरी मानी 

बााँकी जवमनलाइ ऄन्य जवमन रू ४२,०००/- का दरले कर गणना गररनेछ । 

६. अिासीय क्षेत्र ग र घ को जवतसकैु जग्गाले सडक भएतापवन ऄवधकतम एङ्क च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकी 

जवमनलाइ ऄन्य जवमन रु ३०,०००।- को दरले कर गणना गररनछे । 

७. खोला बगर भन्नाले व्यविको स्िावमत्ि भएको जग्गामा खोला पसी/बगी हाल खवेत नभआरहकेो िा ऄत्यन्त 

न्यनूमात्र खेवतहुन ेिा खवेत योग्य बनाईन ठुलो लगानी अिश्यक पने जग्गा भनी सम्झन ुपछष ।   

८. दश (१०) रोपनी भन्दा कममा नगदिेाली गनेलाइ(कृवर् क्षते्र वसंचाइ सवुबधा नभएको रु ४० हजार मानी ३ को  

“ग ” कर गणना गररने र सो भन्दा बढीको हकमा १२ मवहना वसंचाइ सवुबधा पगु्न े (कृवर् योग्य भवूम रु. ६० 

हजार) मानी कर गणना गररनेछ । 
९. भीरपाखामा घर भइ बुदंा ४ (ऄवधकतम एक रोपनी जवमनलाइ) घर भएको घडेरी र बााँकी सबै जवमनलाइ 

भीरपाखा ऄन्तगषतको जनुस्तरमा पछष सोही मतुावबक कर गणना गररनछे । 

१०. मावथ ईल्लेवखत जनुसकैु क्षेत्रमा सडक छोएको जवमनको कर गणना गदाष एक रोपनी सम्मको जग्गाको हकमा 

सबै घडेरी मानी कर गणना गररनछे । सो भन्दा बढी जग्गा भए जग्गाको कुल क्षेत्रफलको एक च थाइ लाइ 

घडेरी मानी बााँकीका हकमा मावथ ईल्लेख भए बमोवजम हुने । यसरी कर गणना गदाष एक च थाइ एक रोपनी 

भन्दा कम भएता पवन न्यनुतम एक रोपनीलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ मावथ ईल्लेख भए बमोवजम गन े। 

११. व्यिसावयक रुपमा प्रचवलत काननु बमोवजम घडेरीको कारोबार हुने /भएका जग्गालाइ घडेरीको रुपमा कर 

गणना गने  । 
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१२. दइु िा सो भन्दा बढी सडकले छोएको ७ रोपनी भन्दा बढीको जग्गामा दबैु तफष बाट घडेरी मानी ईल्लेख भए 

बमोवजम गणना गन े। 

१३. मावथ ईल्लेख नभएका वबर्यका हकमा नगर कायषपावलकाको वनणषय बमोवजम हुनेछ । 

 

ख) सरंचनाहरूको मूल्याङ्कनका िातग देहाय बमोतजमको मूल्याङ्कन दर हुने : 

तस.न. सरंचनाको तकतसम प्रति बगि तफट रु 

१ अर.वस. वस. रेम स्टक्चर ८००।- 

२ वसमेण्ट जोडाइमा अर.वस.वस. छाना ५००।- 

३ माटोको जोडाइमा अर.वस.वस. िा वसमेण्ट जोडाइमा जस्ता, ढुङ्गा टायलको छाना ३००।- 

४ माटोको जोडाइमा जस्ता, ढुङ्गा, टायलको छाना २००।- 

५ सेड िा कच्ची घर १५०।- 

 

सम्पतत्त कर मूल्याङ्कन र ह्रास कट्टीका आधारहरु 

संरचनाको 

वकवसम 

संरचनाको 

अय ु

अर.वस. 

वस. रेम 

स्टक्चर 

वसमेण्ट जोडाइमा 

अर.वस.वस. छाना 

माटोको जोडाइमा अर.वस.वस. 

िा वसमेण्ट जोडाइमा जस्ता, 

ढुङ्गा टायलको छाना 

माटोको जोडाइमा 

जस्ता, ढुङ्गा, 

टायलको छाना 

सेड िा 

कच्ची 

घर 

१-३ िर्ष ६ ९ १२ १५ २० 

३-६ िर्ष १२ १८ २४ ३० ४० 

६-९ िर्ष १८ २७ ३६ ४५ ६० 

९-१२ िर्ष २४ ३६ ४८ ६० ८० 

१२-१५ िर्ष ३० ४५ ६० ७५ ९० 

१५-१८ िर्ष ३६ ५४ ७२ ९० ९० 

१८-२१ बर्ष ४२ ६३ ८४ ९० ९० 

सम्पतत्त कर दर रेट 

क्र.स. मूल्याङ्कन बजेट ए.स.क.िातषिक रू. 

१ १लाख दवेख दवेख १ लाख २५ हजार सम्म ५० 

२ १ लाख २५ हजार १ दवेख १ लाख ५० हजार सम्म ६० 

३ १ लाख ५० हजार १ दवेख १ लाख ७५ हजार सम्म ७० 

४ १ लाख ७५ हजार १ दवेख २ लाख सम्म ८० 

५ २ लाख १ दवेख २ लाख २५ हजार सम्म ९० 

६ २ लाख २५ हजार १ दवेख २ लाख ५० हजार सम्म १०० 
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७ २ लाख ५० हजार १ दवेख ३ लाख सम्म १२० 

८ ३ लाख १ दवेख ३ लाख ५० हजार सम्म १४० 

९ ३ लाख ५० हजार १ दवेख ४ लाख सम्म १६० 

१० ४ लाख १ दवेख ४ लाख ५० हजार सम्म १८० 

११ ४ लाख ५० हजार १ दवेख ५ लाख सम्म २०० 

१२ ५ लाख १ दवेख ६ लाख सम्म २४० 

१३ ६ लाख १ दवेख ७ लाख सम्म २८० 

१४ ७ लाख १ दवेख ८ लाख सम्म ३२० 

१५ ८ लाख १ दवेख ९ लाख सम्म ३६० 

१६ ९ लाख १ दवेख १० लाख सम्म ४०० 

१७ १० लाख १ दवेख १२ लाख सम्म ४४० 

१८ १२ लाख १ दवेख १४ लाख सम्म ४८० 

१९ १४ लाख १ दवेख १६ लाख सम्म ५२० 

२० १६ लाख १ दवेख १८ लाख सम्म ५६० 

२१ १८ लाख १ दवेख २० लाख सम्म ६२० 

२२ २० लाख १ दवेख २२ लाख सम्म ६८० 

२३ २२ लाख १ दवेख २४ लाख सम्म ७०० 

२४ २४ लाख १ दवेख २६ लाख सम्म ८०० 

२५ २६ लाख १ दवेख २८ लाख सम्म ९०० 

२६ २८ लाख १ दवेख ३० लाख सम्म १२०० 

२७ ३० लाख १ दवेख ३४ लाख सम्म १५०० 

२८ ३४ लाख १ दवेख ३८ लाख सम्म १८०० 

२९ ३८ लाख १ दवेख ४२ लाख सम्म २६०० 

३० ४२ लाख १ दवेख ४६ लाख सम्म ३००० 

३१ ४६ लाख १ दवेख ५० लाख सम्म ३५०० 

३२ ५० लाख १ दवेख ६० लाख सम्म ४००० 

३३ ६० लाख १ दवेख ७० लाख सम्म ७५०० 

३४ ७० लाख १ दवेख ८० लाख सम्म ८५०० 
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३५ ८० लाख १ दवेख ९० लाख सम्म ९५०० 

३६ ९० लाख १ दवेख १ करोड सम्म १२००० 

३७ १ करोड १ दवेख १ करोड २० लाख सम्म १५००० 

३८ १ करोड २० लाख १ दवेख १ करोड ४० लाख सम्म १८००० 

३९ १ करोड ४० लाख १ दवेख १ करोड ६० लाख सम्म २०००० 

४० १ करोड ६० लाख १ दवेख १ करोड ८० लाख सम्म २५००० 

४१ १ करोड ८० लाख १ दवेख २ करोड सम्म ३०००० 

४२ २ करोड १ दवेख २ करोड ५० लाख सम्म ३५००० 

४३ २ करोड ५० लाख १ दवेख ३ करोड सम्म ४०००० 

४४ ३ करोड १ दवेख ३ करोड ५० लाख सम्म ५०००० 

४५ ३ करोड ५० लाख १ दवेख ४ करोड सम्म ६०००० 

४६ ४ करोड १ दवेख ४ करोड ५० लाख सम्म ७०००० 

४७ ४ करोड ५० लाख १ दवेख ५ करोड सम्म ८०००० 

४८ ५ करोड १ रुपैंया दवेख मावथ २ (दइु रुपैंया) प्रवत हजार 

 

अनुसचूी ११ 

आतथिक बषि २०७७/०७८ का िातग श्रोि अनुमान 

क) आ.ि. २०७७/०७८ का िातग श्रोि अनुमान  

तस.न.  आय तशषिक  रकम (िाखमा)  कै .  

१  सङ्घीय वित्तीय समानीकरण ऄनुदान  ९४३    

२  सङ्घीय सरकार  राजश्व बांडफांड  ७१४.९४   

३  सङ्घीय सशतष  ऄनुदान  १८००   

४  सङ्घीय विशेर्  ऄनुदान  ३०.००   

५  प्रदेश वित्तीय समानीकरण ऄनुदान  ६९.४३    

६  प्रदेश सरकार  राजश्व बााँडफााँड  ३४.५९   

७  प्रदेश समपुरक ऄनुदान  १००.००   

८  प्रदेश विशेर्  ऄनुदान  २१.६२    

९  र वजस्रेशन बांडफांड  १५.००   

१०  अन्तररक अय प्रक्षेपण  ८०.००    

११  सडक बोडष  नेपालको  सशतष  ऄनुदान  २०.००   
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१२  सामा वजक सुरक्षा  तथा संरक्षण  ६५०.००    

१३  करुणा  फाईन्डेसन  २१.६२    

१४  ऄ.ल्या .  ४२० .४१०७३   

कुल बा वर्षक बजेट वसमा  ४९२० .६१०७३    

    
 

 

ख) नगरपातिकािे आफ्नो  तनणियमा गने  खचिको श्रोिहरु  

तस.न.  आय तशषिक  रकम (िाखमा)  कै .  

१  सङ्घीय वित्तीय समानीकरण ऄनुदान  ९४३.००   

२  सङ्घीय सरकार  राजश्व बांडफांड  ७१४.९४   

३  प्रदेश वित्तीय समानीकरण ऄनुदान  ६९.४३   

४  प्रदेश सरकार  राजश्व बााँडफााँड  ३४.५९   

५  र वजस्रेशन बााँडफााँड  १५.००   

६  अन्तररक अय प्रक्षेपण  ८०.००   

कुल बा वर्षक बजेट वसमा  १८५६.९६   

अनुसचूी ११ को (क) को तस.नं. (११) को तिस्िृिीकरण 

आ.ि. २०७७/०७८को िातग तनधािरण गररएको राजश्व िथा करको दररेटको आधारमा प्रके्षतपि िातषिक राजश्व 

तस.न. तशषिक  
प्रके्षतपि राजश्व (रु. 

हजारमा) 
कै. 

क राजश्व    

१. राजश्व सकेंि 

न.  

आन्िररक राजश्व:    

१.१ ११३१३ एवककृत सम्पवत कर ३०००  
१.२ ११३१४ भवुमकर/ मालपोत ४००  
१.३ ११३२१ घर बहाल कर २००  
१.४ ११३२२ बहाल विट री कर ४००  
१.५ ११४७९ ऄन्य मनोरञ्जन कर २०  
१.६ ११६११ व्यिसायले भिुानी गन ेकर २०  
१.७ ११६२१ व्यिसाय बाहके ऄन्यले भिुानी गने कर १०  
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१.८ ११६३१ कृवर् तथा पशजुन्य िस्तुको व्यिसावयक कारोबार मा लाग्ने 

कर 

१०  

१.९ ११६९१ ऄन्य कर ७००  
१.१० १४१५१ सरकारी सम्पवतको िहालबाट प्राप्त अय १००  
१.११ १४१५९ ऄन्य श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी १०  
१.१२ १४२१६ वनवज धारा िापतको शलु्क ५  
१.१३ १४२१९ ऄन्य सेिा शलु्क तथा वबवि १००  
१.१४ १४२२३ वशक्षा क्षते्रको अम्दानी १००  
१.१५ १४२२९ ऄन्य प्रशासवनक सेिा शलु्क ३००  
१.१६ १४२४१ पावकष ङ्ग शलु्क १०  
१.१७ १४२४२ नक्शा पास दस्तुर ७००  
१.१८ १४२४३ वसफाररस दस्तरु १०००  
१.१९ १४२४४ व्यविगत घटना दताष दस्तरु ५०  
१.२० १४२४५ नाता प्रमावणत दस्तरु १००  
१.२१ १४२४९ ऄन्य दस्तुर १००  
१.२२ १४२५३ व्यिसाय र वजष्रेशन दस्तरु १००  
१.२३ १४२५४ रेवडयो/ एफ. एम. सञ्चालन दस्तुर १०  
१.२४ १४२६५ ऄन्य क्षेत्रको अय २००  
१.२५ १४५२९ ऄन्य राजश्व ५५  
१.२६ १४६११ व्यिसाय कर ३००  

 कुि आय ८०००  
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३. तितनयोजन ऐन, २०७७ 

पाख्रीबास नगर कायषपावलकाको अ.ि. २०७७/०७८ को सेिा र कायषहरुको लावग स्थानीय सवञ्चत कोर्बाट केवह रकम खचष 

गने र विवनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनष बनेको ऐन, 

पाख्रीबास नगरपावलकाको नगर सभाबाट स्िीकृत वमवतः- २०७६/०३/११ 

प्रस्तािना 

 अवथषक िर्ष २०७७/०७८ को सेिा र कायषहरुको लावग पाख्रीबास नगरपावलका, धनकुटाको सवञ्चत कोर्बाट केही रकम 

खचष गन ेऄवधकार वदन र सो रकम रकम विवनयोजन गनष िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को ईपधारा 

(२) बमोवजम पाख्रीबास नगरपावलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको । 
 

१. सतंक्षप्त नाम र प्रारम्भिः  

(१) यस ऐनको नाम पाख्रीबास नगरपावलकाको विवनयोजन ऐन,२०७७ रहकेो छ । 

(२) यो ऐन वमवत २०७७ साल श्रािण १ गतेबाट प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आतथिक िषि २०७७/७८ को तनतमत्त सतञ्चि कोषबाट रकम खचि गने अतधकारिः 

(१) अवथषक िर्ष २०७७/०७८ को वनवमत्त नगर कायषपावलका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखाले प्रिाह गने सेिा र कायषहरुका 

वनवमत्त  चालु खचष, पूाँजीगत खचष र वित्तीय व्यिस्थाको रकम समते गरर अवथषक ऐन, २०७७ को ऄनसुचूी ११(क) मा 

ईल्लेवखत जम्मा रकम रु ४९,२०,६१,०७३/- (ऄक्षरुपी ईन्चास करोड बीस लाख एकसठ्ठी हजार वतरहत्तर रुपैया मात्र ) मा 

नबढाइ वनवदषि गररए बमोवजम सवञ्चत कोर्बाट खचष गनष सवकनछे । 
 

३. तितनयोजनिः 

१. यस ऐन द्धारा सवञ्चत कोर्बाट खचष गनष ऄवधकार वदआएको रकम अवथषक िर्ष २०७७/०७८ को वनवमत्त पाख्रीबास नगर 

कायषपावलका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखाले गने कायषहरु र प्रिाह गने सेिाहरुको वनवमत्त विवनयोजन गररनेछ । 

२. ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन नगर कायषपावलका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखाले प्रिाह गने सेिा र 

कायषहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुन ेर कुनैमा ऄपगु हुन ेदवेखन अएमा नगर कायषपावलकाले बचत 

हुने र कुनै ऄपगु हुने दवेखन अएमा नगर कायषपावलकाले बचत हुन ेवशर्षकबाट नपगु हुने वशर्षकमा रकमान्तर गनष सक्नेछ ।  

३. ईपदफा (२) बमोवजम रकमान्तर गदाष एक वशर्षकबाट सो वशर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रवतशत नबढ्ने गरर कुनै एक िा 

एक भन्दा बढी वशर्षकहरुबाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी वशर्षकहरुमा रकमान्तर गनष तथा वनकासा र खचष जनाईन सवकनछे । 

तर, 

क. पूाँवजगत खचष र विवत्तय व्यिस्था तफष  विवनयोवजत बजेट सााँिा भिूावन खचष र व्याज भिूानी खचष तफष  विवनयोवजत बाहके 

ऄन्य चाल ुखचष वशर्षक तफष  सानष र विवत्तय व्यिस्था ऄन्तगषत सााँिा भिूावन खचष तफष  विवनयोवजत बजेट भिूावन खचष 

विवनयोवजत बजेट ब्याज भिूानी खचष वशर्षकमा बाहके सानष सवकने छैन । 

ख. चालु तथा पूाँवजगत सरह र वित्तीय व्यिस्थाको खचष व्यहोनष एक श्रोतबाट ऄको श्रोतमा रकमान्तर गनष सवकनेछ । 

ग. ईपदफा २ मा जनुसकैु कुरा  लेवखएको भएता पवन एक वशर्षकबाट सो वशर्षककि जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रवतशत 

भन्दा नबढ्ने गरर कुन ैएक िा एक भन्दा बढी वशर्षकहरुमा रकम नगर कायषपावलकाको स्िीकृवत वलन ुपनछे ।  

४. सवञ्चत कोर् व्यिस्थापन प्रणालीमा प्रविवि भएको कुनै खचष शीर्षकमा एकमिू समािेश भएको रकम खण्डीकरण गरी 

विवभन्न कायषिममा खचष गनषका लावग नगर कायषपावलकाको स्िीकृवत वलनपुनछे  । 

५. विवभन्न खचष वशर्षकहरुमा विवनयोवजत बजेट ऄनसुचूीहरुमा व्यिस्था गररएको छ । ऄनसुचूी संलग्न छ । 
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अनुसचूी १ 

सङ्घीय तित्तीय समानीकरण बजेटको बांडफांड 

तस.नं. तििरण रकम (िाखमा) कै. 

आय ९४३.०० 

 

१ िमागत खचष १६०.०० 

भ्यटुािर (५०) + 

भिन (११०) 

२ म्यावचङ्ग फण्ड (समपरूक कोर्) ९५.५२७५६७२ 

 ३ पाख्रीबास बजार सडक स्तरोन्नवत ८०.०० 

 
४ 

सम्भाव्यता ऄध्ययन, डी.पी.अर वनमाषण, अइ. इ. आ./ इ. अआ. 

ए. प्रवतिेदन तयार र मास्टर प्लान तयार 
४०.०० 

 

५ िडा स्तरीय कायषिम ३७८.०० 

 ६ पषु्र्लाल स्मवृतप्रवतष्ठान भिन वनमाषण २५.०० 

 ७ स्िास््य ६०.०० 

 

८ 

ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनूस्थाषपना कायषिम (करुणा 

फाईण्डेशन) २१.६१५२९  

९ लघ ुईद्यम विकास कायषिम (मेड्पा) २०  

१० जलदिेी वसमसार पाकष  वनमाषण तथा संरक्षण िडा न ं७ र ८ २५.७१४२८५७  

११ पाख्रीबास पञ्चकन्या रवमते ओख्रे धलूपजूा सडक िडा न ं२ १७.१४२८५७१  

१२ पुाँजीगत भैपरी १०  

१३ चालु भैपरी १०  

जम्मा ९४३.०० 

 
 

अनुसचूी २ 

सङ्घीय राजश्व बांडफांड 

तस.नं. तििरण रकम (िाखमा) कै. 

आय ७१४.९४   

१ प्रशासवनक खचष ६१८.९४   

२ वशक्षा १०.००   

३ कृवर् १०.००   

४ पश ु १०.००   

५ कफी नसषरी स्थापना ५.००  
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६ सामग्री खररद (कफीको विई लगायत ऄन्य अिश्यक सामग्री) ५.००   

७ कृवर् क्याम्पस व्यिस्थापन ४०.००   

८ िडाध्यक्ष साँग कणषधार १०.००   

९ फोहोरमैला व्यिस्थापन ६.००   

जम्मा ७१४.९४   

 

अनुसचूी ३ 

आन्िररक आयको बाौँडफाौँड 

तस.नं. तििरण रकम (िाखमा ) कै. 

आय ८०.०० 

 १ प्रशासवनक खचष ४०.०१ 

 २ िडा स्तरीय कायषिम ३९.९९ 

 जम्मा ८०.०० 

 
 

अनुसचूीिः ४ 

रतजष्ट्रेशन बाौँडफाौँड 

तस.नं. तििरण रकम (िाखमा) कै. 

आय १५.०० 

 १ खेलकुद (मेयर कप तथा ऄन्य ) १५.०० 

 जम्मा १५.०० 

 
 

अनुसचूी ५ 

अ.ल्या. बाौँडफाौँड 

तस.नं. तििरण रकम (िाखमा) कै. 

आय ४२०.४१०७३ 

 १ प्रशासवनक खचष २३३.४६ 

 २ वशक्षा ३०.०० 

 ३ सचूना प्रविवध कायषिम १५.०० 

 ४ कायषिम ऄवभमखुीकरण २.७९ 

 ५ साना वसचाआ कायषिम ४७.१६०७३  

६  औद्य वगक ग्राम वनमाषण िडा नं. ७ ९२.००  

जम्मा ४२०.४१०७३ 
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अनुसचूी ६ 

प्रदेश तित्तीय समानीकरण 

तस.नं. तििरण रकम (िाखमा) कै. 

आय ६९.४३ 

 १ िडा स्तरीय अयोजना २६.८० 

 २ न्यावयक सवमवत ५.०० 

 ३ ईद्योग, पयषटन २.६३ 

 ४ काननुी संरचना वनमाषण ३.०० 

 ६ सािषजवनक सनुिुाइ २.०० 

 ७ खानपेानी पाआप खररद ५.०० 

 ८ वशक्षा १०.०० 

 ९ पश ु १५.०० 

 जम्मा ६९.४३ 

 
अनुसचूी  ७ 

प्रदेश राजश्व 

तस.नं. तििरण रकम(िाख) कै. 

आय ३४.५९ 

 १ मवहला बालबावलका तथा समाज कल्याण कायषिम ५.०० 

 २ कृवर् ९.०० 

 ३ पश ु ६.०० 

 ४ वशक्षा ५.०० 

 ५ ईद्धयोग,पयषटन ०.३८ 

 ६ व्यिसाय दताष वसविर तथा सचतेना कायषिम १.०० 

 ७ विपद व्यिस्थापन कोर् ५.०० 

 ८ कायषिम ऄवभमखुीकरण ०.२१ 

 ९ लवक्षत/दवलत िगष कायषिम ३.०० 

 जम्मा ३४.५९ 

 
 

 

अनुसचूी २, ३ र ५ को तस.नं. १को तिस्िृिीकरण 

(प्रशासतनक खचि) 

क्र.स.ं खचि शीषिक 
खचि 

सकेंि 

आि २०७७-०७८ को 

अनुमातनि बजेट रु 
आन्िररक/अ.ल्या. कै. 

१ पाररश्रतमक कमिचारी 21111 २००००००० १३७०००००   
२ पाररश्रतमक पदातधकारी 21112 ८४०००००     
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३ पोशाक 21121 ६५००००     
४ खाद्यान्न 21122 २५००००     
५ औषतध उपचार खचि 21123 १०००००     
६ स्थानीय भत्ता 21131 ६०००००     
७ महंगी भत्ता 21132 १५५००००     
८ तफल्ड भत्ता 21133 ६०००००     
९ कमिचारी बैठक भत्ता 21134 ३०००००     
१० कमिचारी प्रोत्साहन िथा पूरस्कार 21135 २००००००     
११ अन्यभत्ता 21139 १०००००     
१२ पदाधीकारी बैठक भत्ता 21141 १८०००००     
१३ पदाधीकारी अन्य सतुिधा 21142 ६०००००     
१४ पदाधीकारी अन्य भत्ता 21149 १०००००     
१५ कमिचारीको सामातजक सरुक्षा कोष खचि 21211 ३०००००     

१६ 
कमिचारीको योगदानमा आधाररि तनिृत्तभरण 

िथा उपदान कोष खचि 
21212 ० ३०००००   

१७ कमिचारी कल्याण कोष 21214 ० ३००००००   
१८ पानीिथा तिजुिी 22111 ० ४०००००   
१९ सञ्चार महशुि 22112 ६०००००     
२० साििजतनक उपयोतगिाको सेिा खचि 22113 ० ४०००००   
२१ ईन्धन (पदातधकारी) 22211 ६०००००     
२२ ईन्धन (कायाििय प्रयोजन) 22212 ६०००००     
२३ सिारी साधन ममिि खचि 22213 १०००००० १००००००   
२४ बीमा िथा निीकरण खचि 22214 ४०००००     

२५ 
मेतशनरी िथा औजार ममिि सम्भार िथा सञ्चािन 

खचि 
22221 १०००००     

२६ तनतमिि साििजतनक सम्पतत्तको सम्भार खचि 22231 ० ३०००००   
२७ अन्य सम्पतत्तहरुको सञ्चािन िथा सम्भार खचि 22291 १००००० 

 
  

२८ मसिन्द िथा कायाििय सम्बन्धी खचि 22311 १५००००० १००००००   
२९ पुस्िक िथा सामाग्री 22313 १०००००     
३० इन्धन िथा अन्य प्रयोजन 22314 १०००००     
३१ पत्रपतत्रका छपाइ िथा सचुना प्रकाशन खचि 22315 ११०००००     
३२ अन्य कायाििय सञ्चािन खचि 22319 १०००००     
३३ सेिा र परामशि खचि 22411 ५००००     
३४ सचुना प्रणािी िथा सफ्ट्िेयर सञ्चािन खचि 22412 १०००००     
३५ करार सेिा शुल्क 22413 ६८००००० ६००००००   
३६ सरसफाई सेिा शुल्क 22414 ० १५००००   
३७ अन्य सेिा शुल्क 22419 १०००००     
३८ कमिचारी िातिम 22511 १०४००० ९६०००   
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३९ तितिध कायिक्रम खचि 22529 १०००००     
४० अनुगमन मुल्याङ्कन खचि 22611 ३०००००     
४१ भ्रमण खचि (कमिचारी) 22612 १०००००० १००००००   
४२ भ्रमण खचि (पदातधकारी) 22619 ४०००००     
४३ तितिध खचि 22711 १५०००००     
४४ सभा/ न.पा.को िातषिकोत्सि सञ्चािन खचि 22721 ७०००००     
४५ अन्य ससं्था सहायिा 25315 ५०००००     
४६ अन्य सामातजक सरुक्षा 27112 ३०००००     
४७ सेिा तनिृत्तको सतञ्चि तिदा 27313 १०००००     
४८ सेिा तनिृत्तको औषधी उपचार 27314 १०००००     
४९ घर भाडा 28142 १००००००     
५० सिारी साधन िथा मेतशनरी औजार भाडा 28143 ४०००००     
५१ अन्य भाडा 28149 १०००००     
५२ भैपरी आउने चािू खचि 28911 ० १०००  

चािु जम्मा ५७३०४००० २७३४७०००   
 

 

 

 

पूौँजीगि खचि 

१ फतनिचर िथा तफक्चसि 31123 ५०००००     

२ मेतशनरी िथा औजार 31122 ५०००००     

  पूौँजीगि जम्मा   १००००००     
 
 
 

 

िडा कायािियहरुको प्रशासतनक खचिको शीषिकगि र श्रोिगि अनुमान -२०७७।०७८ 

चािु खचि 

क्र.स.ं खचि शीषिक खचि सकेंि 
आ.ि. २०७७/०७८ को 

अनुमातनि बजेट रु 
कै. 

१ सञ्चार महशलु 22112 १२००००   

२ इन्धन (कायाषलय प्रयोजन) 22212 १२००००   

३ सिारी साधन ममषत खचष 22213 २०००००   

४ मसलन्द तथा कायाषलय सम्बन्धी खचष 22311 १००००००   

५ ऄनगुमन मलु्याङ्कन खचष 22611 २५००००   

६ भ्रमण ख्रचष 22612 ३०००००   

७ भपैरी अईने चालु खचष 28911 १००००००   

८ विविध खचष 22711 ६०००००   

जम्मा ३५९००००   

कूि जम्मा ६१८९४०००   



िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट                                                                २०७७/०७८ 

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"                                                65 

नेपाल सरकारबाट स्िीकृत दरबन्दी संरचना ऄनसुारको तलब 

ि
.स

ं. 

प
द
 

त
ह
 

स
ङ्

ख्
य

ा 

त
ल

ब
 स्

के
ल

 

ग्र
ेड

 स
ङ्

ख्
य

ा 

ग्र
ेड

 द
र 

ग्र
ेड

 र
क

म
 

त
ल

ब
 र

 ग्र
डे

क
ो 

 ज
म्म

ा 

स
ञ्
च

य
 क

ोर्
 

 थ
प
 

ब
ीम

ा 
थ

प
 

म
ाव

स
क

 ज
म्म

ा 

च
ाड

प
ि

ष ख
च

ष 

ि
ाव

र्
षक

 त
ल

ब
 

ई
प
द
ान

 क
ोर्

  

थ
प
 

प
ोश

ाक
 भ

त्त
ा 

स्थ
ान

ीय
 भ

त्त
ा 

म
ह
ाँग
ी 
भ

त्त
ा 

वफ
ल्
ड

 भ
त्त

ा 

प्र
ोत्

स
ाह

न
 त

थ
ा 

 प
ुरस्

क
ार

 

त
ल

ब
 भ

त्त
ा 

 

ज
म्म

ा 

१ प्र.प्र.ऄ (दशौं) १० १ ४७३८० ७ १५७९ ११०५३ ५८४३३ ५८४३ .३ ४०० ६४६७६.३ ५८४३३ ८३४५४८ .६ ४२०७१ .७६ १०००० १९८०० २४००० ० १२००० ९४२४२० .३६ 

२ वशक्षा ईपसवचि ९,१० १ ४७३८० ७ १५७९ ११०५३ ५८४३३ ५८४३ .३ ४०० ६४६७६.३ ५८४३३ ८३४५४८ .६ ४२०७१ .७६ १०००० १९८०० २४००० ० १२००० ९४२४२० .३६ 

३ वस.वड.इ. ९,१० १ ४७३८० ७ १५७९ ११०५३ ५८४३३ ५८४३ .३ ४०० ६४६७६.३ ५८४३३ ८३४५४८ .६ ४२०७१ .७६ १०००० १९८०० २४००० ९६००० १२००० १०३८४२० .४ 

४ ऄवधकृत (पश)ु ७,८ १ ४३५८० ७ १४५३ १०१७१ ५३७५१ ५३७५ .१ ४०० ५९५२६.१ ५३७५१ ७६८०६४ .२ ३८७०० .७२ १०००० १९८०० २४००० 
 

१२००० ८७२५६४ .९२ 

५ शाखा ऄवधकृत ७,८ १ ४०३८० ७ १३४६ ९४२२ ४९८०२ ४९८० .२ ४०० ५५१८२.२ ४९८०२ ७११९८८ .४ ३५८५७ .४४ १०००० १५४८० २४००० 
 

१२००० ८०९३२५ .८४ 

६ वशक्षा ऄवधकृत ७,८ १ ४०३८० ७ १३४६ ९४२२ ४९८०२ ४९८० .२ ४०० ५५१८२.२ ४९८०२ ७११९८८ .४ ३५८५७ .४४ १०००० १५४८० २४००० 
 

१२००० ८०९३२५ .८४ 

७ लेखा ऄवधकृत ७,८ १ ४०३८० ७ १३४६ ९४२२ ४९८०२ ४९८० .२ ४०० ५५१८२.२ ४९८०२ ७११९८८ .४ ३५८५७ .४४ १०००० १५४८० २४००० 
 

१२००० ८०९३२५ .८४ 

८ आवञ्जवनयर ७,८ १ ४०३८० ७ १३४६ ९४२२ ४९८०२ ४९८० .२ ४०० ५५१८२.२ ४९८०२ ७११९८८ .४ ३५८५७ .४४ १०००० १५४८० २४००० ६०००० १२००० ८६९३२५ .८४ 

९ ऄवधकृत (कृवर्) ७,८ १ ४०३८० ७ १३४६ ९४२२ ४९८०२ ४९८० .२ ४०० ५५१८२.२ ४९८०२ ७११९८८ .४ ३५८५७ .४४ १०००० १५४८० २४००० 
 

१२००० ८०९३२५ .८४ 

१० ऄवधकृत ६ २ ३५९९० ८ १२०० ९६०० ४५५९० ४५५९ ४०० १०१०९८ ९११८० १३०४३५६ ३२८२४ .८ २०००० ३०९६० ४८००० 
 

२४००० १४६०१४० .८ 

११ अलपे ऄवधकृत ६ १ ३५९९० ८ १२०० ९६०० ४५५९० ४५५९ ४०० ५०५४९ ४५५९० ६५२१७८ ३२८२४ .८ १०००० १५४८० २४००० 
 

१२००० ७४६४८२ .८ 

१२ सहायक ५ १० २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० ४१७६०० ३७६००० ५३८७२०० २७०७२ १००००० १११६०० २४०००० 
 

१२०००० ५९८५८७२ 

१३ लेखापाल ५ १ २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० ४१७६० ३७६०० ५३८७२० २७०७२ १०००० १११६० २४००० 
 

१२००० ६२२९५२ 

१४ कम्प्यटुर ऄपरेटर ५ १ २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० ४१७६० ३७६०० ५३८७२० २७०७२ १०००० १११६० २४००० 
 

१२००० ६२२९५२ 

१५ प्रा. स. ५ १ २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० ४१७६० ३७६०० ५३८७२० २७०७२ १०००० १११६० २४००० 
 

१२००० ६२२९५२ 

१६ सब-आवञ्जवनयर ५ ६ २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० २५०५६० २२५६०० ३२३२३२० २७०७२ ६०००० ६६९६० १४४००० २८८००० ७२००० ३८९०३५२ 

१७ म.वि.वन. ५ १ २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० ४१७६० ३७६०० ५३८७२० २७०७२ १०००० १११६० २४००० 
 

१२००० ६२२९५२ 

१८ सहायक(कृवर्) ५ २ २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० ८३५२० ७५२०० १०७७४४० २७०७२ २०००० २२३२० ४८००० 
 

२४००० १२१८८३२ 

१९ सहायक(पश)ु ५ ३ २८२०० १० ९४० ९४०० ३७६०० ३७६० ४०० १२५२८० ११२८०० १६१६१६० २७०७२ ३०००० ३३४८० ७२००० 
 

३६००० १८१४७१२ 

२० सहायक(कृवर्) ४ १ २६६१० १० ८८७ ८८७० ३५४८० ३५४८ ४०१ ३९४२९ ३५४८० ५०८६२८ २५५४५ .६ १०००० ९४८० २४००० 
 

१२००० ५८९६५३ .६ 

२१ सहायक(पश)ु ४ ४ २६६१० १० ८८७ ८८७० ३५४८० ३५४८ ४०२ १५७७२० १४१९२० २०३४५६० २५५४५ .६ ४०००० ३७९२० ९६००० 
 

४८००० २२८२०२५ .६ 

२२ ऄवमन ४ १ २६६१० १० ८८७ ८८७० ३५४८० ३५४८ ४०० ३९४२८ ३५४८० ५०८६१६ २५५४५ .६ १०००० ९४८० २४००० ४२००० १२००० ६३१६४१ .६ 

२३ सहायक ४ ८ २६६१० १० ८८७ ८८७० ३५४८० ३५४८ ४०० ३१५४२४ २८३८४० ४०६८९२८ २५५४५ .६ ८०००० ७५८४० १९२००० 
 

९६००० ४५३८३१३ .६ 

२४ स.ले.पा. ४ १ २६६१० १० ८८७ ८८७० ३५४८० ३५४८ ४०० ३९४२८ ३५४८० ५०८६१६ २५५४५ .६ १०००० ९४८० २४००० 
 

१२००० ५८९६४१ .६ 



िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट                                                                २०७७/०७८ 

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"                                                66 

२५ स.म.वि.वन. ४ १ २६६१० १० ८८७ ८८७० ३५४८० ३५४८ ४०० ३९४२८ ३५४८० ५०८६१६ २५५४५ .६ १०००० ९४८० २४००० 
 

१२००० ५८९६४१ .६ 

२६ ऄ.स.आवञ्जवनयर ४ ६ २६६१० १० ८८७ ८८७० ३५४८० ३५४८ ४०० २३६५६८ २१२८८० ३०५१६९६ २५५४५ .६ ६०००० ५६८८० १४४००० २१६००० ७२००० ३६२६१२१ .६ 

२७ का.स. १ ५ १९४८० २ ६४९ १२९८ २०७७८ २०७७ .८ ४०० ११६२७९ १०३८९० १४९९२३८ १४९६० .१६ ५०००० ३४८०० १२०००० ० ६०००० १७७८९९८ .२ 

जम्मा ६४ ८९०९५० २३१ २९६९८ २४८२२८ ११३९१७८ ११३९१८ १०८०३ २७०८८१७ २४३९२८० ३४९४५०८४ ८२०२०८ .१६ ६४०००० ७२५४०० १५३६००० ७०२००० ७६८००० ४०१३६६९२ 



िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट                                                                २०७७/०७८ 

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"                                                67 

अनुसचूी १ को तस.नं. ७ को तिस्िृिीकरण(स्िास््य कायिक्रम) 

तस.

नं 
कायिक्रम तििरण 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ 
कोरोना रोग संिमण राकथाम तथा व्यिस्थापन (क्िारेन्टाआन, ल्याब, और्वध लगायत 

ऄन्य) 
२८५०००० 

 

२ स्िास््य च की/स्िास््य केन्ि/स्िास््य इकाआ सञ्चालन सामाग्री खररद १००००० 
 

३ कोरोना रोकथाम तथा वनयन्त्रण प्रोत्साहन/पाररश्रवमक १२००००० 
 

४ 
अधारभतु स्िास््य केन्ि १,९,७ (कम्प्यटुर, वप्रन्टर लगायतका सामान खररद तथा 

व्यिस्थापन) 
३००००० 

 

५ एम्बलेुन्स सञ्चालन कोर् २००००० 
 

६ ज्येष्ठ नागररक तथा विपन्न ईपचार सहयोग १२५००० 
 

७ ऄवत विपन्न नागररक विमा सहयोग २००००० 
 

८ ऄवभलेख तथा प्रवतिेदन २५००० 
 

९ मवहला स्िास््य स्िंयसेविका प्रोत्साहन १००००००  

जम्मा विवनयोवजत बजेट ६०००००० 
 

 

अनुसचूी २ को तस.नं. २ को तिस्िृिीकरण (तशक्षा कायिक्रम ) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाय तितनयोतजि बजेट कै. 

१ वशक्षा 
शैवक्षक 

सधुार 
जालपा दिेी क्याम्पस वशक्षण सहयोग १०००००० 

 

अनुसचूी ५ को तस.नं. २ को तिस्िृिीकरण (तशक्षा कायिक्रम ) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाय तितनयोतजि बजेट कै. 

१ वशक्षा शैवक्षक सधुार 
स्ियंसेिक वशक्षक (बाल पञ्च मा.वि., सरस्िती 

मा.वि., शावन्त वनिासमा.वि.) 
८८८००० 

 
२ वशक्षा शैवक्षक सधुार 

स्ियंसेिक वशक्षक (सरस्िती ऄ.वि., निषदशे्वर ऄ.वि., 

महने्ि अ.वि.) 
७३२००० 

 ३ वशक्षा शैवक्षक सधुार नगर स्तरीय परीक्षा सञ्चालन ७५०००० 

 ४ वशक्षा शैवक्षक सधुार प्र.ऄ.बैठक सञ्चालन ३००००० 
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५ वशक्षा शैवक्षक सधुार नगर वशक्षा सवमवत बैठक सञ्चालन ५०००० 

 ६ वशक्षा शैवक्षक सधुार कायषिम ऄनगुमन/विविध ८०००० 

 ७ वशक्षा शैवक्षक सधुार स्थानीय/मातभृार्ा पाठ्यिम २००००० 

 
अनुसचूी ६ को तस.नं.  ८ को तिस्िृतिकरण (तशक्षा कायिक्रम) 

तस.नं के्षत्र उपके्षत्र मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाय तितनयोतजि बजेट कै. 

१ 
वश

क्षा 

शैवक्षक 

सधुार 

शैवक्षक मलेा(हावजरी जिाफ, पठन प्रवतयोवगता, 

वसजषनात्मक कायषको प्रदशषन अवद) 
३००००० 

 

२ 
वश

क्षा 

शैवक्षक 

सधुार 
वशक्षक तावलम २००००० 

 

३ 
वश

क्षा 

शैवक्षक 

सधुार 

बाल विकास सहयोगी कायषकताष र विद्यालय सहयोगी 

कमषचारी पोत्साहन 
५००००० 

 

अनुसचूी ७ को तस.नं. ४ को तिस्िृतिकरण (तशक्षा कायिक्रम) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाय तितनयोतजि बजेट कै. 

१ वशक्षा शैवक्षक सधुार शैवक्षक सधुार कायषिम ५०००००  

 

अनुसचूी ६ को तस.नं. ३ र अनसूचूी ७ को तस.नं. ५ को तिस्िृिीकरण(पयिटन,उद्योग,सहकारी िथा व्यिसाय 

प्रिधिन उप शाखा) 
तस.

नं 
मुख्य गतितितध मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाप तितनयोतजि बजेट कै. 

१ पयषटन प्रिधषन होमस्टे तावलम सञ्चालन २००००० १० जना 

२ ईद्योग प्रिधषन दगू्ध पररकार बनाईन ेतावलम १००००० ११ जना 

अनुसचूी ७ को तस.नं. १ को तिस्िृिीकरण (मतहिा,बािबातिका िथा समाजकल्याण कायिक्रम) 

तस. नं. मुख्य गतितितध मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाप तितनयोतजि रकम कै. 

१ क्षमता विकास तावलम अधारभतू क्षमता विकास तावलम १००००० 
 

२ घमु्ती वशविर पररचययत्र वितरण २००००० 
 

३ 
सचेतना मलूक 

कायषिम 

बाल दवु्यषिहार,य न वहसंा विरुद्ध सचेतना 

मलूक कायषिम 

१००००० 

 

४ क्षमता विकास सामावजक समहू विकास तावलम १००००० 
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अनुसूची ५ को तस.नं. ३ को तिस्िृिीकरण(सूचना प्रतितध कायिक्रम ) 

तस.नं. कायिक्रम तििरण तितनयोतजि बजेट कै. 

१ सेमी कपोरेट आन्टरनेट जडान तथा व्यिस्थापन ६०००० 

 २ स्िोवलङ्ग बोडष खरीद तथा व्यिस्थापन ५०००० 

 ३ कम्प्यटुर तथा वप्रन्टर ममषत संभार ७५००० 

 ४ वभवडयो कन्रवन्सङ रुम व्यिस्थापन १५०००० 

 
५ 

अिश्यकता ऄनसुार नयााँ प्रविवध तथा सफ्टिेर खररद र 

व्यिस्थापन ३००००० 

 ६ CC Camera खररद, जडान, विस्तार तथा व्यिस्थापन ४९०००० 

 
७ 

सचुना प्रविवध सम्बन्धी तावलम, सेवमनार, गोस्ठी र ऄन्तरविया 

कायषिम १५०००० 

 ८ ड्रोन, मोबाआल खरीद तथा व्यिस्थापन २२५००० 

 
अनुसूची २ को तस.नं. ३ को तिस्िृिीकरण(कृतष कायिक्रम ) 

तस.नं कायिक्रमको नाम तितनयोतजि बजेट कै. 

१ धान, गहुाँ, मकै ईन्नत तथा मलू िीई वितरण १५०००० ७५% ऄनदुान 

२ हाइविड तथा ईन्नत तरकारी िीई वितरण २००००० ७५% ऄनदुान 

३ अकवस्मक बाली संरक्षण विर्ादी/िीई वितरण २००००० ७५% ऄनदुान 

४ फूड स्पे्रयर, स्प्रेयर, वितरण २००००० ७५% ऄनदुान 

५ फलफूल नसषरी स्थापना १५००००  

६ कृवर् सामाग्री ढुिानी खचष १०००००  

अनुसूची ७ को तस.नं. २ को तिस्िृिीकरण(कृतष कायिक्रम ) 

तस.नं कायिक्रमको नाम तितनयोतजि बजेट कै. 

१ प्लाविक टनले वितरण २५०००० ७५% ऄनदुानमा 

२ कायषिम ऄनगुमन ५००००  

३ कृर्क दताष व्यिस्थापन कायषिम (साझेदारी-संघीय शसतष) ३०००००  
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४ कृवर् तथा पशपुवन्छ सम्बन्धी त्याङ्क ऄद्यािवधक कायषिम 

(साझेदारी-संघीय शसतष) 

१०००००  

५ नयााँ बहुईद्दशे्यीय नसषरी स्थापना (साझेदारी-संघीय शसतष) २०००००  

 

अनुसचूी २ को तस.नं. ४ को तिस्िृिीकरण (पशु शाखा कायिक्रम ) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाय तितनयोतजि बजेट कै. 

१ अवथषक 

विकास 
पश ु पश ु स्िास््य 

कायषिम 
पश ुऔर्धी खररद १००००० 

 २ 
अवथषक 

विकास 
पश ु

जेनेवटक रोग 

वनयन्त्रण 
रेविज रोग वशविर ४००००० 

 ३ 
अवथषक 

विकास 
पश ु

पश ु अहार 

प्रिद्धषन 
डाले घााँस नसषरी स्थापना १५०००० 

 ४ 
अवथषक 

विकास 
पश ु

पश ु स्िास््य 

कायषिम 
पश ुस्िास््य वशविर सञ्चालन १५०००० 

 ५ कायषिम ऄनगुमन  ५०,००० 

 ६ कृवतम गभाषधान कायषिम (साझेदारी-संघीय शसतष) ११०००० 

 ७ लागत साझेदारीमा बंगरु प्रिषधन कायषिम (साझेदारी-संघीय शसतष) ४००००  

 

अनुसचूी ६ को तस.नं. ९ को तिस्िृिीकरण(पशु शाखा कायिक्रम ) 

तस.नं

. 
के्षत्र उप के्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाय 

तितनयोतजि 

बजेट 

कै

. 

१ 
अवथषक 

विकास 

पश ु पश ुफामष सदुृढीकरण च्याप कटर वितरण (मोटर सहीत 

७५ प्रवतशत ऄनदुान) 
१२००००  

२ 
अवथषक 

विकास 

पश ु क्षमता विकास 

कायषिम 
कृवतम गभाषधान तावलम ३०००० 

 

३ 
अवथषक 

विकास 

पश ु क्षमता विकास 

कायषिम 

लागत साझेदारीमा बंगरु प्रिषधन 

कायषिम (साझेदारी-संघीय शसतष) 
९५०००० 

 

४ 
अवथषक 

विकास 

पश ु क्षमता विकास 

कायषिम 

लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रबषधन 

कायषिम (साझेदारी-संघीय शसतष) 
४००००० 
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अनुसचूी ७ को तस.नं. ३ को तिस्िृिीकरण(पशु शाखा कायिक्रम ) 

तस.नं. मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाय तितनयोतजि बजेट कै. 

१ लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रबषधन कायषिम (साझेदारी-संघीय शसतष) ६०००००  

 

अनुसचूी ८ 

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशिि कायिक्रमहरुको तििरण 

अन्िर सरकारी तित्तीय हस्िान्िरण 
 

८०१०११२५ पाख्रीबास नगरपातिका रु. हजारमा 

 

२६३३२ शसतष ऄनदुान   १८,००,०० 

३०७००१०६ लघ ुईद्यम विकास कायषिम (३०७००१०६)   ३८,०० 

२.६.४.११ प्रवतष्पधाषमा छन ट भएका व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक 

संस्थाहरु माफष त लघ ुईद्यम विकास मोडेलमा नयााँ लघ ु

ईद्यमी वसजषना गन े

नेपाल 

सरकार 

नगद २५,६० 

२.६.४.१२ प्रवतष्पधाषमा छन ट भएका व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक 

संस्थाहरु माफष त ईद्यमीको स्तरोन्नवत (अिश्यकता 

पवहचानका अधारमा पनुताषजगी र एडभान्स सीप विकास 

तावलम कायषिम) 

नेपाल 

सरकार 

नगद ६,०० 

 

२.६.४.१३ ऄवत गररब पररिारहरुको लावग कवम्तमा १० जनाको 

लावग हुने गरी साझा सवुिधा केन्िको स्थापना । 

नेपाल 

सरकार 

नगद ५,०० 

२.६.४.१४ सम्भाव्य ईत्पादनको ईत्पादकत्ि र बजार प्रवतस्पधाष बवृद्ध 

गनषका लावग कवम्तमा ५ जनाको समहुमा प्रवबवध 

हस्तान्तरण  

नेपाल 

सरकार 

नगद १,४० 

३०८००१०४ रावष्रय ग्रामीण तथा निीकरणीय ईजाष कायषिम (३०८००१०४) ८,०० 

३१२००१०१ कृवर् विकास रणनीवत ऄनगुमन तथा समन्िय कायषिम (३१२००१०१) ४,०० 

२.७.१५.८६ कृर्क दताष व्यिस्थापन कायषिम नेपाल 

सरकार 

नगद ३,०० 

२.७.१५.८७ कृवर् तथा पशपुन्छी सम्बवन्ध त्यांक ऄध्यािवधक 

कायषिम 

नेपाल 

सरकार 

नगद १,०० 

३१२००१०६ प्रधानमन्त्री कृवर् अधवुनवककरण पररयोजना (३१२००१०६) ३९,०० 

५.१.११.४ रावष्रय र स्थानीय महत्िका खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षाममा नेपाल नगद २४,०० 
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 टेिा पयुाषईन ेिाली िस्तको साना व्यिसावयक कृवर् 

ईत्पादन केन्ि (पकेट) विकास कायषिम सञ्चालन 

सरकार  

५.१.११.८ बाख्राको साना व्यिसावयक कृवर् ईत्पादन केन्ि (पकेट) 

विकास कायषिम सञ्चालन 

नेपाल 

सरकार 

नगद १५,०० 

 

३१२०११०२ रावष्रय फलफूल विकास कायषिम (३१२०११०२) २.०० 

२.७.१५.८३ नयााँ बहुईद्दशे्यीय नसषरी स्थापना नेपाल 

सरकार 

नगद २,०० 

३१२०२०११ पश ुसेिा विभाग (३१२०२०११) २१,०० 

२.७.१८.१४ लागत साझेदारीमा बंगरु प्रिद्धषन कायषिम नेपाल 

सरकार 

नगद ९.९० 

२.७.१८.१५  लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रिद्धषन कायषिम नेपाल 

सरकार 

नगद १०,०० 

२.७.१८.३८ Artificial Insemination सम्बन्धी कायषिम नेपाल 

सरकार 

नगद १,१० 

३१४०१०११ रावष्रय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग (३१४०१०११) ४२,०० 

११.३.७.४ व्यिीगत घटना दताष तथा सामावजक सरुक्षा व्यिस्थापन 

सचूना प्रणाली सञ्चालानाथष िडा कायाषलयहरुको लावग 

डेक्सटप कम्पयटुर, वप्रन्टर, स्क्यानर तथा र 4G 

Wireless Dongol खररद 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

९,४५ 

२.१.८.१ एम. अइ. एस. ऄपरेटर र वफल्ड सहायको लावग सञ्चार 

खचष 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

७ 

२.३.२.१ मेवशनरी औजार तथा फवनषचर ममषत सम्भार (सेिा केन्ि 

सञ्चालानाथष) 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

४२ 

२.४.१.४ मसलन्द सामान खररद (सेिा केन्ि सञ्चालानाथष) अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

९० 

२.४.१४.३ सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइ (सञ्चार र पाँहुच 

ऄवभयान सञ्चालान) 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

१,०५ 

२.४.१४.४ 

 

दताष वसविर सञ्चालानाथष सेिा प्रदायक छन टको लावग 

विज्ञापन/सचूना प्रकाशन खचष 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

२५ 

२.५.३.१ व्यविगत घटना दताषका दताष वकताब वडजीटाइजेशनका 

लावग परामशष सेिा 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

२,९५ 
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२.५.३.२ पणूष घटना दताष सवुनवश्चत गनष दताष वसविर पञ्चात परुक 

दताष वसविर (Post Registration Camp) सञ्चालन 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

४,४० 

 

२.५.३.३ घटना दताष तथा सामावजक सरुक्षा दताष वसविर सञ्चालन अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

५,८० 

२.५.७.४ एम. अइ. एस. ऄपरेटर र वफल्ड सहायक पाररश्रवमक, 

चाडपिष खतष तथा पोशाक खचष 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

११,२१ 

२.६.६.६ (१) अयोजना सम्बन्धी ऄवभमवुखकरण कायषिम 

सञ्चालन (२) दताष वसविर सञ्चालन सम्बन्धी 

ऄवभमवुखकरण/कायषशाला/तावलम कायषिम सञ्चालन 

(३) गनुासो सनुिुाआ सम्बन्धी ऄवभमवुखकरण कायषिम 

सञ्चालन । सहभागीहरुः हरेक िडाका प्रवतवनधी, 

स्थानीय Cso, स्थानीय वनकायका ऄन्य कमषचारी तथा 

पदावधकारी, छन ट भएको सेिा प्रदायकको कमषचारी तथा 

ऄन्य सरोकारिालाहरु 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

२,७० 

 

२.८.१.५ एम. अइ. एस. ऄपरेटर र वफल्ड सहायक दवैनक भ्रमण 

भत्ता तथा यातायत खचष 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

१,५६ 

२.८.१.६ स्थानीय तहका कमषचारी र जनप्रवतवनवधहरुको लावग 

ऄनगुमन तथा मलु्याकन खचष 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

८० 

२.९.९.३ ऄन्य विविध खचष-Periodic meeting costs of 

LGPCC 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

१९ 

२.९.९.४ Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs 

for increased social accountability 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

२५ 

३२५०११०६ पयषटन पिूाषधार विकास अयोजना (३२५०११०६) १०,०० 

११.४.२२.४४

६० 

संसारी माआपजूा वसमसार क्षेत्र पयषटन पिूाषधार वनमाषण 

पाख्रीबास नगरपावलका धनकुटा 

नेपाल 

सरकार 

नगद १०,०० 

 

३३६००१०१ गररब घर पररिार पवहचान तथा पररचय पत्र वितरण कायषिम (गररि लवक्षत विशेर् 

कायषिम) (३३६००१०१) 

१,०० 

६.२.२.१८७ गररब पवहचान तथा पररचयपत्र वितरण कायषिम 

पाररश्रवमक (गणक/सपुरीिेक्षक/गनुासो सनुिुाइ 

ऄवधकारी/ऄवतररि कायष प्रोत्साहन भत्ता) 

नेपाल 

सरकार 

नगद १,०० 

३४००००११ मवहला,बालबावलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय (३४००००११) ३,०० 
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२.७.१२.३ स्थानीय तहको लैवगक वहसंा वनिारण कोर्मा रकम नेपाल 

सरकार 

नगद १,०० 

२.७.२५.५१ मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको 

कायष क्षेत्र (मवहला, बालबावलका, ऄपांगता भएका 

व्यवि, जेष्ठ नागररक तथा य वनक तथा लैंवगक 

ऄल्पसंख्यक) का त्यांक संकलन तथा ऄद्यािवधक गरर 

मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा 

पठाईनका लावग  

नेपाल 

सरकार 

नगद १,०० 

२.७.२५.५७ १) समाजमा रहकेा कुरीवत, कुप्रथा, लैङ्वगक वहसंा, मानि 

िेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध सचेतनामलूक 

कायषिम तथा ऄवभयान सञ्चालन २) मवहला विकास 

कायषिमद्धारा प्रिषवदत मवहला सहकारी संस्थाहरुको 

सदुृढीकरण एिं स्थानीय तहको मवहला ईद्यमी संजाल 

स्थापनाको लावग सहजीकरण 

नेपाल 

सरकार 

नगद १,०० 

३४३४१०११ रावष्रय खलेकुद पररर्द ्(३४३४१०११) १,०० 

२.७.१४.१ राष्रपवत रवनङ्ग वसल्ड प्रवतयोवगता (स्थानीय तहस्तरीय) नेपाल 

सरकार 

नगद १,०० 

३५००००१४ सबैका लावग वशक्षा- अधारभतू तह (३५००००१४) ७,३६,०० 

१.१.३.३ अधारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका वशक्षक, राहत 

ऄनदुान वशक्षकका लावग तलब भत्ता ऄनदुान (विशेर् 

वशक्षा पररर्द ऄन्तरगतका वशक्षक/कमषचारीहरु समते) 

नेपाल 

सरकार 

नगद ७,३६,०० 

३५००००१५ माध्यावमक तह (३५००००१५) नेपाल 

सरकार 

नगद २,२६,०० 

१.१.३.४ माध्यवमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका वशक्षक, राहत 

ऄनदुान वशक्षक लावग तलब भत्ता ऄनदुान (विशेर् वशक्षा 

पररर्द ऄन्तरगतका वशक्षक/कमषचारी,प्राविवधक धारका 

प्रवशक्षक समेत) 

नेपाल 

सरकार 

नगद २,२६,०० 

३५०००८०१ विद्यालय क्षेत्र विकास कायषिम- वजल्ला स्तर (३५०००८०१) २,८३,०० 

१.१.४.१ प्रारवम्भक बाल विकास सहजकताषहरुको पाररश्रवमक तथा 

विद्यालय कमषचारी व्यिस्थापन ऄनदुान 

नेपाल 

सरकार 

नगद ५३,३२ 

१.१.४.१ प्रारवम्भक बाल विकास सहजकताषहरुको पाररश्रवमक तथा 

विद्यालय कमषचारी व्यिस्थापन ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

८,९१ 
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१.१.४.१ प्रारवम्भक बाल विकास सहजकताषहरुको पाररश्रवमक तथा 

विद्यालय कमषचारी व्यिस्थापन 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

१२,६१ 

११.१.२.१ विद्यालय भ वतक पिुाषधार वनमाषण ऄनदुान नेपाल 

सरकार 

नगद १०,०० 

११.१.२.१ विद्यालय भ वतक पिुाषधार वनमाषण ऄनदुान एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

१,६६ 

११.१.२.१ विद्यालय भ वतक पिुाषधार वनमाषण ऄनदुान एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

२,३४ 

२.४.६.१ सािषजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका लावग वनशलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान 

नेपाल 

सरकार  

नगद १४,५९ 

२.४.६.१ सािषजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका लावग वनशलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

२,४२ 

२.४.६.१ सािषजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका लावग वनशलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

३,४२ 

२.७.११.१ तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावग विद्यालयलाइ 

ऄनदुान 

नेपाल 

सरकार  

नगद ३५,४१ 

 

२.७.११.१ तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावग विद्यालयलाइ 

ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

५,८६ 

२.७.११.१ तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावग विद्यालयलाइ 

ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

८,३० 

२.७.१३.१० विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ऄनदुान नेपाल 

सरकार  

नगद १९,३५ 

२.७.१३.१० विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ऄनदुान एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

३,२० 

२.७.१३.१० विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ऄनदुान एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

४,५३ 

२.७.१३.११ शैवक्षक पहुाँच सवुनवश्चतता, ऄन पचाररक तथा िैकवल्पक 

वशक्षा कायषिम (परम्परागत विद्यालय, िैकवल्पक 

विद्यालय, साक्षरता र वनरन्तर वशक्षाका कायषिम समेत) 

नेपाल 

सरकार  

नगद ५,७१ 

२.७.१३.११ शैवक्षक पहुाँच सवुनवश्चतता, ऄन पचाररक तथा िैकवल्पक 

वशक्षा कायषिम (परम्परागत विद्यालय, िैकवल्पक 

विद्यालय, साक्षरता र वनरन्तर वशक्षाका कायषिम समेत) 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

९५ 
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२.७.१३.११ शैवक्षक पहुाँच सवुनवश्चतता, ऄन पचाररक तथा िैकवल्पक 

वशक्षा कायषिम (परम्परागत विद्यालय, िैकवल्पक 

विद्यालय, साक्षरता र वनरन्तर वशक्षाका कायषिम समेत) 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

१,३४ 

२.७.१३.१३ विद्यालयमा शैवक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्

कायषसम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 

नेपाल 

सरकार  

नगद २०,९५ 

२.७.१३.१३ विद्यालयमा शैवक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्

कायषसम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

३,४७ 

२.७.१३.१३ विद्यालयमा शैवक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्

कायषसम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

४,९१ 

२.७.१३.२३ सामदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाइ वनशलु्क स्यावनटरी 

प्याड ब्यिस्थापन 

नेपाल 

सरकार  

नगद १०,३३ 

२.७.१३.२३ सामदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाइ वनशलु्क स्यावनटरी 

प्याड ब्यिस्थापन 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

१,७१ 

२.७.१३.२३ सामदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाइ वनशलु्क स्यावनटरी 

प्याड ब्यिस्थापन 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

२,४२ 

२.७.१३.३ प्रवत विद्याथी लागतका अधारमा वशक्षण वसकाआ सामग्री 

एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन ऄनदुान 

नेपाल 

सरकार  

नगद ७,६६ 

२.७.१३.३ प्रवत विद्याथी लागतका अधारमा वशक्षण वसकाआ सामग्री 

एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

१,२७ 

२.७.१३.३ प्रवत विद्याथी लागतका अधारमा वशक्षण वसकाआ सामग्री 

एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन ऄनदुान 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

१,८० 

७.२.१.१ सािषजवनक विद्यालयमा ऄध्ययनरत विद्याथीहरुका लावग 

छात्रबवृत्त (अिासीय तथा गैरअिासीय) 

नेपाल 

सरकार  

नगद २४,६८ 

७.२.१.१ सािषजवनक विद्यालयमा ऄध्ययनरत विद्याथीहरुका लावग 

छात्रबवृत्त (अिासीय तथा गैर अिासीय) 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऄनदुान 

४,५५ 

७.२.१.१ सािषजवनक विद्यालयमा ऄध्ययनरत विद्याथीहरुका लावग 

छात्रबवृत्त (अिासीय तथा गैर अिासीय) 

एस.एस. 

वड. वप. 

सोधभनाष हुन े

ऊण 

५,३३ 

३७०००११४ स्िास््य क्षेत्र सधुार कायषिम (३७०००११४) २०,०० 

२.७.२२.९५ स्िास््य संस्था नभएका िडाहरूमा अधारभतू स्िास््य 

सेिा केन्िहरुको सञ्चालन खचष 

नेपाल 

सरकार  

नगद २०,०० 

३७००१०१२ प्राथवमक स्िास््य सेिा (३७००१०१२) २,३८,०० 

२.७.२२.८८ स्थानीय तहका स्िास््य च की, प्रा.स्िा.के. र 

ऄस्पतालहरुमा कायषरत कमषचारीहरुको तलि, भत्ता, 

स्थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायत प्रशासवनक खचष समेत 

नेपाल 

सरकार  

नगद २,३८,०० 
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३७००११०१ क्षयरोग वनयन्त्रण (३७००११०१) १,०० 

२.७.२२.७१ कम्यवुनवट डट्स सञ्चालन खचष 

 

नेपाल 

सरकार  

नगद १४ 

२.७.२२.७४ अवथषक वस्थवत कमजोर रहकेा पनुःईपचारमा रहकेा 

पी.वब.सी. वबरामीहरुलाइ ईपचार ऄिवधभर पोर्ण खचष 

तथा सम्पकष  परीक्षण 

नेपाल 

सरकार  

नगद १४ 

२.७.२२.७५ 

 

ईपचार केन्िहरुमा अकवस्मक ऄिस्थामा औसवध एिं 

ल्याब सामाग्री ढुिानी, कायषिमका लावग अिश्यक 

स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायतका फमष फरमेट फोटोकपी, 

कायषिमको वनयवमत ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन,स्थलगत 

ऄनवुशक्षण, क्षयरोगका वबरामीको च मावसक कोहटष 

विशे्लर्ण र इवट.वब रवजस्टर ऄध्यािवधक, विश्व क्षयरोग 

वदिस मनाईन े

नेपाल 

सरकार  

नगद ७२ 

३७००११०३ पररिार कल्याण कायषिम (३७००११०३) ९,०० 

६.२.२.२९६ मात ृतथा निवशश ुकायषिम ऄन्तगषत अमा सरुक्षा, 

गभषिती ईत्प्रेरणा सेिा, न्यानो झोला र 

वनशलु्क गभषपतन कायषिम 

नेपाल 

सरकार  

नगद  ३,०० 

६.२.२.२९७ मात ृतथा निवशश ुकायषिम नेपाल 

सरकार  

नगद ६,०० 

३७००११०४ एवककृत बाल स्िास््य एिं पोर्ण कायषिम (३७००११०४) १५,०० 

६.२.२.२६९ पावलकास्तरमा खोप र सरसफाइ प्रिि्धन कायषिमको 

सवमक्षा, सकू्ष्मयोजना ऄध्यािवधक र पावलका खोप 

समन्िय सवमवतको ऄवभमवुखकरण समेत पावलका स्तरमा 

२ वदन, िडा खोप समन्िय सवमवतको स्िास््य संस्था, 

िडा स्तरमा ऄवभमवुखकरण १ वदन तथा पणूष खोप 

सवुनश्चतताको लागी घरधरुी सिेक्षण, भेररवफकेशन कायष 

समेत 

नेपाल 

सरकार  

नगद १,८५ 

६.२.२.२७० बाह्य खोप केन्िबाट गणुस्तररय खोप सेिा प्रदान गनष खोप 

केन्िमा व्यिस्थापनको लावग फवनषचर व्यिस्था, 

सम्बवन्धत िडा खोप समन्िय सवमवत माफष त तयारी एिं 

खररद, ३००० खोप केन्िमा प्रवत खोप केन्ि रु १०००० 

दरले, कवम्तमा टेिल १. कुसी १ र सानो बञे्च १ र हात 

नेपाल 

सरकार  

नगद ५० 
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धनुे सेटऄप सवहत तयारी तथा खररद 

६.२.२.२७२ पोर्ण कायषिम नेपाल 

सरकार  

नगद ११,६५ 

६.२.२.२९४ समदुायमा अधाररत निजात वशश ुतथा बाल रोगको 

एकीकृत व्यिस्थापन (IMNCI) कायषिम सवमक्षा तथा 

स्िास््य संस्थाहरुमा onsite coaching 

  १,०० 

३७००११०५ महामारी रोग वनयन्त्रण कायषिम (३७००११०५) १०,००० 

२.७.२२.६८ कोवभड १९ लगायत विवभन्न महामारीजन्य रोगहरुको 

रोकथाम, वनयन्त्रण तथा वनगरानीका लावग सरोकारिाला 

साँगको ऄन्तरविया तथा RRT, स्िास््यकमी पररचालन 

नेपाल 

सरकार  

नगद ५० 

२.७.२२.७० हावत्तपाइले रोग वबरूध्दको अम और्धी सेिन (MDA) 

कायषिम सञ्चालन (१३ वजल्लाका १३८ पावलकाहरू) 

नेपाल 

सरकार  

नगद ८,१० 

२.७.५.५ पशपुकं्षी अदीबाट हुन ेइन्फुएन्जा, बडष फ्ल,ु AMR, 

वसविसकोवसस, टक्सोप्लाज्मोवसस अवद विवभन्न 

सरुिारोग सम्बवन्ध रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग 

सचेतना कायषिम 

नेपाल 

सरकार  

नगद २० 

२.७.५.६ विवभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जनुोवटक, मानवसक 

स्िास््य सम्बवन्ध ऄन्तरविया कायषिम तथा वदिसहरु 

(Hypertension, Diabetes. COPD. Cancer 

Days, अत्महत्या रोकथाम वदिस, मानवसक स्िास््य 

वदिस, ऄल्जाइमर वदिस, रेवबज वदिस, विश्व औलो 

वदिस मनाईन े

नेपाल 

सरकार  

नगद १,२० 

३७००११०८ ऄस्पताल वनमाषण सधुार तथा व्यिस्थापन सचूना प्रणाली (३७००११०८) २,०० 

६.२.२.३२३ पावलका स्तरमा स्िास््य संस्थाहरुको मावसक सचूना 

संकलन, भेररवफकेशन एिं गणुस्तर सधुार साथै च मावसक 

एिं बावर्षक सवमक्षा 

नेपाल 

सरकार  

नगद २,०० 

३७००११०९ रावष्रय स्िास््य वशक्षा, सचूना तथा संचार केन्ि (३७००११०९) १,०० 

१.१.२.१० वबद्यालय स्िास््य वशक्षा, अमा समहू तथा स्थानीय 

तहमा स्िास््यका लावग सामावजक व्यिहार पररितषन 

प्रिदषन ऄवभयान 

नेपाल 

सरकार  

नगद १,०० 

३७००१११० रावष्रय स्िास््य तावलम कायषिम (३७००१११०) ४,०० 

२.६.४.९ स्थावनय तहमा स्िास््य सम्बवन्ध ऄवभमखुीकरण र नेपाल नगद ४,०० 
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योजना तजुषमा तावलम सरकार  

३७००१११५ ईपचारात्मक सेिा कायषिम (३७००१११५) १५,०० 

६.२.२.३०५ स्िास््य च कीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायषन्ियन, 

सवुिढीकरण तथा सवमक्षा (स्िास््य च कीको न्यनुतम 

सेिा मापदण्ड कायषिमको सवमक्षा ) 

नेपाल 

सरकार  

नगद ३,०० 

६.२.२.३०७ अधारभतू तथा अकवस्मक सेिाको सवुनश्चततका लावग 

और्धीको अपवूतष र ईपयोग, सम्िवन्ध कायषिमहरुको 

ऄनगुमन तथा मलू्याङकन (ऄनगुमन मलु्याङ्कन तथा 

कायषिम कायाषन्ियन भ्रमण खचष) 

नेपाल 

सरकार  

नगद ७५ 

६.२.२.३०८ विरामीको लावग ओ.वप.वड.वटकट  

(कािषन कपी सवहतको ) छपाइ 

नेपाल 

सरकार  

नगद ७० 

६.२.२.३२१ अधारभतू तथा अकवस्मक सेिाको लावग और्वध र 

स्िास््य सरुक्षा सामग्री (PPE बाहके) खररद तथा और्वध 

लगायतका सामग्रीको ढुिानी तथा ररप्यावकंग र वितरण 

समेत 

नेपाल 

सरकार  

नगद ९,९५ 

६.२.२.३२२ स्थानीय तह वभत्रका स्िास््यकमीहरु,म.स्िा.स्िय.से. का 

लावग अधारभतू तथा अकवस्मक सेिा ऄन्तगषत अाँखा, 

नाक, कान, घाटी तथा मखु स्िास््य सम्िवन्ध प्राथवमक 

ईपचार बारे ऄवभमवुखकरण / तावलम 

नेपाल 

सरकार  

नगद ६० 

३७००१११६ नवसषङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेिा काषयिम (३७००१११६) ८,०० 

२.७.२२.६७ रावष्रय मवहला स्िास््य स्ियंसेविका कायषिम (पोशाक 

प्रोत्साहन, यातायात खचष, िावर्षक सवमक्षा गोष्ठी र वदिस 

मनाईने खचष समेत) 

नेपाल 

सरकार  

नगद ८,०० 

३७१००१०२ प्रधानमन्त्री रोजगार कायषिम (३७१००१०२) ६३,०० 

२.४.१.५ रोजगार सेिा केन्िको सञ्चालन खचष अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

६४ 

२.५.७.१० प्राविवधक सहायकको पोसाक अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

१० 

२.५.७.५ रोजगार संयोजकको तलि नेपाल 

सरकार  

नगद ४,६८ 

२.५.७.६ रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता नेपाल 

सरकार  

नगद १७ 

२.५.७.७ रोजगार संयोजकको पोसाक नेपाल नगद १० 
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सरकार  

२.५.७.८ प्राविवधक सहायकको तलि अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

३,६७ 

२.५.७.९ प्राविवधक सहायकको स्थानीय भत्ता अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

१४ 

२.७.३.१ विपन्न श्रवमकको ज्याला (दवैनक रु.५१७ * संख्या १०० 

*  वदन १००) 

नेपाल 

सरकार  

नगद ५ 

२.७.३.१ विपन्न श्रवमकको ज्याला (दवैनक रु. ५१७ * संख्या १०० 

* वदन १००) 

अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

५१,७० 

२.७.५.१० रोजगार सेिा केन्िको सदुृढीकरण अइ वड ए सोधभनाष हुन े

ऊण 

१,७५ 

२६३३३ विरे्श ऄनदुान ३०,०० 

८०१०११२५ पाख्रीबास नगरपावलका (८०१०११२५)   ३०,०० 

११.४.२२.३२

८० 

पाख्रीबास स्िास््य च की प्रसतुी केन्ि भिन वनमाषण नेपाल 

सरकार- 

अन्तररक 

ऊण 

नगद ३०,०० 

 

अनुसचूी ०९ 

प्रदेश तिशेष अनुदानको बाौँडफाौँड 

१ 
ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनूस्थाषपना कायषिम(करुणा 

फाईण्डेशन) 
प्रदशे सरकार नगद २१६१.५२९ 

                                                                          जम्मा   २१६१.५२९ 

 

अनुसचूी १० 

प्रदेश समपरूक अनुदान बाौँडफाौँड 

१ जलदिेी वसमसार पाकष  वनमाषण तथा संरक्षण िडा न ं७ र ८ प्रदशे सरकार नगद ६००० 

२ पाख्रीबास पञ्चकन्या रवमते ओख्रे धलुपजूा सडक िडा न ं२ प्रदशे सरकार नगद ४००० 

                                                                        जम्मा   १०००० 
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अनुसचूी ११ 

करुणा फाउण्डेशन नेपाि 

१ ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनूस्थाषपना कायषिम प्रदशे सरकार नगद २१६१.५२९ 

 जम्मा   २१६१.५२९ 

 

अनुसचूी १२ 

तितभन्न श्रोिहरुबाट िडामा सञ्चािन हुने योजना िथा कायिक्रमहरुको तििरण 

िडा नं. ०१ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २ िाख २७ हजार) 

 

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. १ िाख ५२ हजार) 

 

३. सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २१ िाख २० हजार) 

तस.

नं 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ अवथषक विकास कृवर् विई वितरण तरकारी विई वितरण १००,०००   
२ पिूाषधार विकास संस्कृवत संस्कृवतक सम्पदा संरक्षण दिेीथान संरक्षण १००,०००   

३   पूाँजीगत भैपरी २७,०००   

तस.

नं 
के्षत्र उपके्षत्र 

मुख्य 

कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतज

ि बजेट 
कै 

१ सामावजक विकास लै.स.सा.स. 
सम्मान 

कायषिम 

जेष्ठ नागररक सम्मान ५२,००० 

  

२ सामावजक विकास लै.स.सा.स. बाल संरक्षण 
बालबावलकाहरुलाइ न्यानो कपडा 

वितरण 

१००,००० 

  

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाय 

तितनयोतजि 

रकम 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

नसषरी करमडााँडा माङमाय 

बरबोटे फािा खोला ग्रा.स. 

८५०,००० 

  

२ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

राधाकृष्ण डााँडािारी हात्तीमारे 

सैरुम्टा ग्रा.स. 

२००,००० 
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िडा नं. २ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४ िाख ४२ हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र 
मुख्य 

कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

सरस्िती अ.वब.लायाबराज ु

सारुगाउ सडक 

१४२,००० 

  

२ 
पिूाषधार 

विकास 

भिन तथा 

सहरी विकास 
भिन ममषत तालुखकष  वसंहदबेी भिन ममषत 

१००,००० 

  

३ 
सामावजक 

विकास 

ईद्यमवशलता 

प्रिधषन 
सीप विकास 

ढाका कपडा बनुाइ तथा वसलाइ 

कटाइ तावलम 

१००,००० 

  

४ 
अवथषक 

विकास 
कृवर् 

िागिनी 

विकास 

बेम समी तरकारीको वबई खरीद 

तथा वितरण सान्न ेसाना वकसान 

सहकारी 

१००,००० 

  
 

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २ िाख ९६हजार) 

वस.

नं. 
क्षेत्र ईपक्षेत्र मखु्य कायषिम 

मखु्य अयोजना तथा 

वियाकलाप 

विवनयोवजत 

बजेट 
कै. 

१ 
सामावजक 

विकास 
वशक्षा 

सरुवक्षत वशक्षा 

कायषिम 

सरुवक्षत वशक्षा कायषिम ४ 

िटा विद्यालय 

२००,००० 

 

२ 
अवथषक 

विकास 

पश ु

विकास 
नश्ल सधुार 

नशल सधुार 

कायषिम(बोका वितरण) 

९६,००० 

  
 

 

३ 
पिूाषधार 

विकास 

भ वतक 

पिूाषधार 
पाकष  वनमाषण 

पवहचानमा अधाररत रुिाक्ष 

पाकष  वनमाषण 

५००,००० 

  

४ 
सामावजक

विकास 
स्िास््य व्यिस्थापन 

अधारभतू स्िास््य केन्ि 

व्यिस्थापन 

१५०,००० 

  

५ 
सामावजक

विकास 
वशक्षा शैवक्षक गणुस्तर सधुार 

ऄन्नपणूष र निषदशे्वर विद्यालय 

सरूवक्षत वशक्षा कायषिम 

२००,००० 

  

६ 
सामावजक

विकास 

लै.स. 

तथा 

सा.सा. 

क्षमता विकास तावलम मेलवमलाप सम्बन्धी तावलम 

५०,००० 

  

७   चालु भैपरी १७०,०००   
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३. सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाट  सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४१ िाख २० हजार) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाय 

तितनयोतजि 

रकम 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

जैटार पाटी सडक 

१,०००,००० 

  

२ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

थामडााँडा पञ्चकन्या 

सडक 

३००,००० 

  

३ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

िडा कायाषलय ढाडे 

जकेुबारी ज बारी 

हात्तीखकष  सडक 

२००,००० 

  

४ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

िडा कायाषलय साईनेपानी 

सडक 

१००,००० 

  

५ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

मानेडााँडा हात्तीखकष  सड्क 

२००,००० 

  

६ 
पिूाषधार 

विकास 

भ वतक 

पिूाषधार 
गफुा संरक्षण 

बरच तारा बाटाघरे टोल 

वतनथनु ेगफुा 

३००,००० 
  

७ 
सामावजक 

विकास 
स्िास््य भिन वनमाषण 

बाह्य खोप केन्ि श चालय 

वनमाषण 

१००,००० 
  

८ 
पिूाषधार 

विकास 
विद्यतु विद्यतु विस्तार 

पाख्रीबास रवमते ओख्रे 

वबधतु वबस्तार 

२००,००० 
  

९ 
सामावजक 

विकास 
वशक्षा ऄक्षर सधुार 

ऄक्षर सधुार कायषिम ४ 

िटा विद्यालय 

५०,००० 
  

१० 
पिूाषधार 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 

खेल मैदान 

वनमाषण 

ओख्रे खलेमदैान 

व्यिस्थापन 

१००,००० 
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११ 
पिूाषधार 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 

खेल मैदान 

वनमाषण 

रवमते खेल मदैान 

व्यिस्थापन 

१००,००० 
  

१२ 
पिूाषधार 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 

खेल मैदान 

वनमाषण 

सान्ने डााँडा खेलमैदान 

वनमाषण 

१५०,००० 
  

१३ 
पिूाषधार 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 

प्रवशक्षण 

कायषिम 

खेलकुद प्रवशक्षण 

कायषिम 

५०,००० 
  

१४ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

ट्याङ्की वनमाषण 
अइतबारे खोला 

खा.पा.यो.टंकी वनमाषण 

१००,००० 

  

१५ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

खानपेानी योजना 

ममषत 
जैमले खा.पा.यो.ममषत 

५०,००० 

  

१६ 
अवथषक 

विकास 
कृवर् वसाँचाइ 

वबजिुा खोला चााँबोटे 

कुलो स्तरोन्नवत 

२१६,००० 
  

१७ 
अवथषक 

विकास 
कृवर् िागिनी विकास 

विवभन्न जातका 

फलफुलका वबरुिा 

वितरण 

१०४,००० 

  

१८ 
सामावजक 

विकास 
लै.स.सा.स. दवलत ईत्थान 

दवलत अरन घर संरक्षण 

ऄन्तगषत वपतलको मवेशन 

खररद 

१५०,००० 

  

१९ 
पिूाषधार 

विकास 

भिन तथा 

शहरी 

विकास 

ऄिास 

व्यिस्थापन 

ऄव्यिवस्थत बसोबास 

व्यिस्थापन कायषिम 

५०,००० 

  

२० 

िातािरण 

तथा विपद ्

व्यिस्थापन 

िातािरण 

संरक्षण 
सचेतना कायषिम 

जलिाय ुपररितषन र 

िातािरण सम्बन्धी 

सचेतना 

१००,००० 

  

२१ 

िातािरण 

तथा विपद ्

व्यिस्थापन 

विपद सचेतना कायषिम 
प्रकोप पिूष तयारी सचेतना 

कायषिम 

१००,००० 

  

२२ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

पाइप खररद तथा 

वितरण 

पाइप खररद तथा वितरण 

िडा कायाषलयबाट 

१००,००० 

  

२३ 
सामावजक 

विकास 
स्िास््य सामाग्री खररद सरूवक्षत स्िास््य कायषिम 

२५,००० 
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२४ 

िातािरण 

तथा विपद 

व्यिस्थापन 

विपद 
विपद कोर् 

सञ्चालन 

िडा स्तरीय विपद 

व्यिस्थापन कोर् 

वनरन्तरता 

१००,००० 

  

२५ 
 

चाल ुभैपरी १७५,००० 

िडा 

सवमवतले 

वनणषय गरी 

खचष गन े

गरी 

 

िडा नं. ३ 

१.आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३ िाख ७८ हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र 
मुख्य 

कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

रकम 
कै. 

१ 

पिूाषधार 

विकास 

यिुा खलेकुद 

र खानपेानी 

सरसफाइ 

खेलमदैान 

तथा खानपेानी 

ममषत 

लालीगरुास यथूक्लि खेलमैदान 

ममषत र खोवलटार खा.पा.ममषत 

२००,००० 

  

२ 

सामावजक 

विकास 
लै.स.सा.स. 

क्षमता 

ऄवभिवृद्ध 

कायषिम 

ऄपाङ्ग,जेष्ठ नागररक र मवहला 

क्षमता ऄवभबवृद्ध कायषिम 

१००,००० 

  

३   चालु भैपरर ७८,०००   
 

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २ िाख ५३ हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 
मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ 

पिूाषधार 

विकास 

सडक ग्रामीण सडक 

वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र 

विकास 

कायषिम 

ऄवनिायष अ.वि. ह्यागडाडा 

सडक स्तरोन्नवत 

२००,०००   

२   पवूजगत भैपरर ५३,०००   
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३. सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३५ िाख २५हजार) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतज

ि बजेट 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण,स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

पानीटंकी ज टार सडक 

स्तरोन्नवत 
७००,०००   

२ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण,स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

वसंहदिेी-धनपा १ 

वसमाना सडक 

स्तरोन्नवत 

३००,०००   

३ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

लेफेखोला मागषथान 

सडक स्तरोन्नवत 
३००,०००   

४ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

मगुाखोला तल्लो 

वजरोप्िाआट –वहले 

भोजपरू सडक िीच 

स्तरोन्नवत 

३५०,०००   

५ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

छगरे–वघवमरेटोल–

प डेलटोल सडक 

स्तरोन्नवत 

३००,०००   

६ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

खानपेानी ममषत 
बोजोबारी प डेलटोल 

खा.पा.ममषत 
१००,०००   

७ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

खानपेानी ममषत 

कसेनी वसरान ग रुङ 

डाडा वघवमरेटोल 

खा.पा.ममषत 

१००,०००   

८ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

खानपेानी ममषत 
माझगााँई दवलतटोल 

वमलडाडा खा.पा.ममषत 
१००,०००   

९ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

खानपेानी ममषत 
इन्िणेी गालपारा-बस्नेत 

गााँई खा.पा.ममषत 
१००,०००   
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१० 
सामावजक 

विकास 
वशक्षा शैवक्षक सधुार कायषिम 

ऄवनिायष अ.वि. सधुार 

कायषिम 
२००,०००   

११ 
अवथषक 

विकास 
कृवर् 

माटो पररक्षण तथा कृवर् 

विकास कायषिम 

माटो पररक्षण, 

ईन्नतजातको 

फलफूलको विरुिा 

वितरण,जैविक 

मलवितरण,भकारो 

सधुार,बोयर बोका 

खररद 

३०७,००० 
 

१२ पिूाषधार 

विकास 
संस्कृवत मवन्दर ममषत सम्भार मागाषदिी मवन्दर ममषत 

सम्भार 
२००,०००   

 १३ 
सामावजक 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 

खेलकुद प्रवतयोवगता 

सञ्चालन 
िडा ऄध्यक्ष कप  १००,०००   

१४ 
पिूाषधार 

विकास 

भिन तथा 

सहरी 

विकास 

भिन ममषत तथा 

व्यिस्थापन 

िडा कायाषलय 

व्यिस्थापन 
२६८,०००   

१५ 

 िातािरण 

तथा विपद ्

व्यिस्थापन 

विपद ्

व्यिस्थापन 
विपद ्कोर् स्थापना 

विपद ्व्यिस्थापन कोर् 

रकम 
१००,००० 

िडा 

सवमवतले 

वनणषय गरी 

खचष गन े 

िडा नं. ०४ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३ िाख८२ हजार) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

रकम 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

गमु्िा ढाडबारी सडक ममषत 

सम्भार 

३००,००० 

  

२   पूाँजीगत भैपरी ८२,००० 
  

 

 

२.प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २ िाख ५६ हजार) 
तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ 
सामावजक 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 

खेलकुद सामाग्री 

खररद 

यिुासाँग िडा सदस्य 

कायषिम (िडा सवमवतको 

२००,०००   
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वनणषय बमोवजम) 

२ 
संस्थागत 

विकास 

सचूना प्रविवध 

तथा संचार 

िडा कायषलयको 

लागी सामाग्री खररद 

कम्प्यटुर तथा सो साँग 

सम्बवन्धत सामाग्री खररद 

५६,००० 

  
 

३. सङ्घीय तित्तीय समानीकरण अनुदान बाट सञ्चािन हुनेयोजना/कायिक्रम (रु. ४० िाख ६२ हजार) 
तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम मुख्य आयोजना िथा तक्रयाकिाय 

तितनयोतज

ि बजेट 

कै

. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

टुवप्पडााँडा वदपसावल टोल सडक ममषत 

सम्भार 

३००,००० 

  

२ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

राम्चे परुानो ठाडो बाटो सडक ममषत ३००,००० 

  

३ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

खेलमदैान घमु्तीबाट पाररगाईाँ फलाटे 

जोडने सडक ममषत 

१००,००० 

  

४ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

रयावक्स लाइन शवनबारे हवटया सडक 

ममषत 

१००,००० 

  

५ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

ननुथला तालतलै सडक ममषत १००,००० 

  

६ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

वतवम्सना मोड जनजावत राम्चे खानपेानी 

सडक ममषत 

१००,००० 

  

७ 
पिूाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

सडक वनमाषण 

तथा स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

४ नं. िडा कायाषलयको वनमाषण हुन ेभिन 

सम्म जान ेसडक ममषत 

१००,००० 

  

८ 
अवथषक 

विकास 
कृवर् 

सामाग्री तथा 

घााँसको विरुिा 

वितरण कायषिम 

कृर्क साँग िडाध्यक्ष कायषिम (िडा 

सवमवतको वनणषय बमोवजम) 

२००,००० 

  

९ 
पिूाषधार 

विकास 
विद्यतु ममषत सम्भार 

वबद्यतु वबस्तार ममषत सम्भार कायषिम १००,००० 
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१० 
सामावजक 

विकास 

सामावजक 

समािेवशकरण 
सम्मान कायषिम 

जेष्ठ नागररक तथा फरक क्षमता भएका 

महानभुािहरुको वदघाषय ुसम्मान कायषिम 

(िडा सवमवतको वनणषय बमोवजम) 

६०,००० 

  

११ 
सामावजक 

विकास 

धावमषक तथा 

संस्कृवतक 

सामाग्री खररद 

तथा रावष्रय 

पोर्ाक खररद 

श्री सयूोदय बाल भजन कृतषन समहु 

सामाग्री खररद 

१४०,००० 

  

१२ 
सामावजक 

विकास 
स्िास््य सचेतना 

कोरोना भाआरस र स्िास््य कायषिम १००,००० 

  

१३ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

खानपेानी योजना 

काकीधारा, भजेुल टोल, टुवप्पडााँडा, 

वदपसाली टोल, पररयार टोल र 

ईनपानीटोल खा.पा.यो 

६००,००० 

  

१४ 
अवथषक 

विकास 
कृवर् भिन वनमाषण 

श्री रणदिेी कृर्क समहु भिन वनमाषण १,०००,००

०   

१५ 
पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत 

पिूाषधार 
भिन वनमाषण 

अत्मज्ञान भिन ममषत सम्भार १००,००० 

  

१६ 
सामावजक 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 
सामाग्री खररद 

तेक्िान्दो खलेको लावग सामाग्री खररद ५०,००० 

  

१७ 
पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत 

पिूाषधार 
भिन वनमाषण 

भजेुल सेिा समाज भिन वनमाषण १००,००० 

  

१८ 
पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

पिूाषधार 

खानपेानी टंकी 

वनमाषण 

कटे्टलडााँडा मावथ खानपेानी टंकी वनमाषण १००,००० 

  

१९ 
सामावजक 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 
सामाग्री खररद 

यिुाहरुलाइ वजम सामाग्री खररद १००,००० 

  

२० 
सामावजक 

विकास 

धमष तथा 

संस्कृवत 

सामाग्री खररद 

तथा तथा 

वितरण 

विवभन्न कृतन समहूहरुलाइ सामाग्री 

वितरण 

१४४,००० 

  

२१ 

िातािरण 

तथा विपद ्

व्यिस्थापन 

विपद ्

व्यिस्थापन 

विपद ्कोर् 

स्थापना 
विपद ्व्यिस्थापन कोर् वनरन्तरता 

५०,००० 

  

२२ 

 

चालु भैपरी ११८,०००   
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िडा नं. ०५ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४ िाख८० हजार) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतज

ि बजेट 
कै. 

१ 
सामावजक 

विकास 

सामावजक तथा 

संस्कृवतक 
सहभोज कायषिम सहभोज कायषिम १००००० 

  

२ 
सामावजक 

विकास 
वशक्षा 

पाररश्रवमक 

व्यिस्थापन 

श्री शावन्त वनिास मा.वि 

वशक्षक पाररश्रवमक 

ब्याबस्थापन 

१००००० 

  

३ 
पिूाषधार 

विकास 
वशक्षा 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 

गरुााँसे प्रा.वि. घरेाबारा 

वनमाषण 
७७२५० 

  

४ 
पिूाषधारवि

कास 

भिन तथा शहरी 

विकास र सडक 

पखाषलतथा 

सडकवनमाषण 

िडा कायाषलय भिनको 

पखाषल तथा बाटो वनमाषण 
२०२७५० 

  

 

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३ िाख २२ हजार) 
तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतज

ि बजेट 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 
वसाँचाइ कुलो ममषत लावमछान ेकुलो ममषत 

१००,००० 

  

२ 
पिूाषधार 

विकास 
वसाँचाइ कुलो ममषत भाङटार कुलो ममषत 

१००,००० 

  

३ 
पिूाषधार 

विकास 
वशक्षा 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 

गरुााँसे प्रा.वि. घरेाबारा 

वनमाषण 

१२२००० 

  

 

३. सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदान बाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४४ िाख ८० हजार) 
तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक सडक स्तरोन्नवत 

गरुााँसे खाल्डे ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

५००,००० 

  

२ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक सडक स्तरोन्नवत 

वसमालीबास ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

४००,००० 
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३ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक सडक स्तरोन्नवत 

लेकाली टोल ग्रामीण सडक 

स्तरोन्नवत 

२५०,००० 

  

४ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक सडक स्तरोन्नवत हरेग्रामीण सडक स्तरोन्नवत 

२००,००० 

  

५ 
पिूाषधार 

विकास 
खानपेानी पाइप खररद 

मगुाखोला खानेपानी पाइप 

खररद 

१५०,००० 

  

६ 
पिूाषधार 

विकास 
खानपेानी 

खानपेानी पिूाषधार 

ममषत 
फािामासे खानपेानी ममषत 

१००,००० 

  

७ 
पिूाषधार 

विकास 
खानपेानी 

खानपेानी योजना 

सन्चालन 

छाम्लाङ खोला वचसापानी 

टोल खानेपानी सन्चालन 

१५०,००० 

  

८ 
पिूाषधार 

विकास 
खानपेानी 

खानपेानी पिूाषधार 

ममषत  
सारुगाईाँ खानपेानी ममषत 

३००,००० 

  

९ 
पिूाषधार 

विकास 

सामावजक तथा 

संस्कृवतक 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 

वसंहकाली दवेिथान मवन्दर 

वनमाषण 

४५०,००० 

  

१० 
पिूाषधार 

विकास 

सामावजक तथा 

संस्कृवतक 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 
भीमढुङ्गा मवन्दर वनमाषण 

१००,००० 

  

११ 
पिूाषधार 

विकास 

सामावजक तथा 

संस्कृवतक 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 
वशिालय मवन्दर वनमाषण 

२२२,७५० 

  

१२ 
पिूाषधार 

विकास 

सामावजक तथा 

संस्कृवतक 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 
वभमसेन मवन्दर वनमाषण 

१००,००० 

  

१३ 
पिूाषधार 

विकास 
वशक्षा 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 

श्री ग्रा.सा.मा.वि पखाषल 

वनमाषण 

२५०,००० 

  

१४ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 
रेडिस भिन बाटो वनमाषण 

१००,००० 

  

१५ 
पिूाषधार 

विकास 
विद्यतु पोल ढुिानी वबद्यतु पोल ढुिानी 

१५०,००० 

  

१६ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

गोरेटो बाटो 

वनमाषण 

माङमाया खोला दोभान 

समाधी स्थल गोरेटो बाटो 

वनमाषण 

१००,००० 

  



िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट                                                                २०७७/०७८ 

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"                                                92 

१७ 
सामावजक 

विकास 
स्िास््य 

कायाषलय 

सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन 

स्िास््य च की कायाषलय 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

५०,००० 

  

१८ 
 पिूाषधार 

विकास 

भिन तथा सहरी 

विकास 

कायाषलय 

व्यिस्थापन 

ऄवतररि हुलाक 

व्यिस्थापन 

५०,००० 

  

१९  पिूाषधार 

विकास 

भिन तथा सहरी 

विकास 

कायाषलय 

व्यिस्थापन तथा 

रंगरोगन 

िडा कायाषलय व्यिस्थापन 

३०७,२५० 

  

२० 
 सामावजक 

विकास लै.स.सा.स. सम्मान कयषिम 

जेष्ठ नागररक सम्मान 

कायषिम 

१००,००० 

  

२१ 
 अवथषक 

विकास कृवर् 

मल, विई, खररद 

तथा वितरण 

कृवर् सहकारी मल वबई 

खररद 

२५०,००० 

  

 २२ 
      

चालुभपैरी 
१५०,००० 

  

 २३ 
      

पूाँजीगतभपैरी 
५०,००० 

  

 

िडा नं. ६ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४ िाख ७३ हजार) 

तस.नं के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 
मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 

कै

. 

१ अवथषक 

विकास 

कृवर् फलफुल विकास 

कायषिम 

फलफुलका विरुिा वितरण ७५% 

ऄनदुानमा 

१५०,००० 
  

२ अवथषक 

विकास 

पयषटन सााँस्कृवतक संपदा 

संरक्षण कायषिम 

वसंहदवेि मवन्दर श चालय वनमाषण ५०,००० 

  

३ पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी खानपेानी पिूाषधार 

विकास 

थाक्ले खानपेानी टंकी ममषत ५०,००० 
  

४ पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी खानपेानी पिूाषधार 

विकास 

रैके खा.पा.यो. ममषत ५०,००० 

  

५ पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी खानपेानी पिूाषधार 

विकास 

मावथल्लो राम्चे खा.पा. योजना 

च्याम्बर 

५०,००० 

  

 ६   चालु भैपरी १२३,०००   
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२.प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३ िाख १७ हजार) 

तस.नं के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 
मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 

कै

. 

१ पिुाषधार 

विकास 

वशक्षा संस्थागत पबुाषधार मदन-अवश्रत प्रावि भिन ममषत र 

फवनषचर 

१५०,०००   

२ अवथषक 

विकास 

पयषटन सााँस्कृवतक संपदा 

संरक्षण कायषिम 

वसतलादवेि काफल बोटे पाटी 

वनमाषण 

५०,००० 

  

३ 

 

   िडा कायाषलय आन्भटषर खररद ४०,०००   

 ४  िडा पुाँवजगत भपैरी ७७,०००   

        

३. सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४४ िाख १२ हजार) 

तस.नं के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 
मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै 

१ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

वजरोप्िाआन्ट डााँडाखकष  डडुिा 

ऄाँधेरीघाट सडक 

६००,००० 

  

२ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

अहालडााँडा दवेिथान सडक ४००,००० 

  

३ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

फलााँटे बजार वचसापानी सडक ३००,००० 

  

४ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

हावत्तखकष  छाम्लाङ्ग मलामी 

वबश्रामालय सडक 

३००,००० 

  

५ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

वसम्लेमोड सल्ले दवेिथान डडुिा 

सडक 

२५०,००० 

  

६ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

एनसेल टािर पेिाङ्ग घामे सडक २५०,००० 

  

७ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

भण्डारीमोड कामीडााँडा सडक १००,००० 

  

८ पिुाषधार सडक तथा ग्रामीण सडक मङ्ुगे्रअहाल बतासेडााँडा सडक १५०,०००   
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विकास पलु वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

९ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

बरे्डााँडा वसद्दभञ्ज्याङ्ग वसद्दबाबा 

सडक 

१००,००० 

  

१० पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

अछामेडााँडा वसम्ले झााँिीखेत 

सडक 

१००,००० 

  

११ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

रानाबर खानीखोला सडक १००,००० 

  

१२ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

अछामेडााँडा दवेशटोल सडक ५०,००० 

  

१३ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

सल्लेरी गरैीिारी बरबोटे थानीथान 

सडक 

५०,००० 

  

१४ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

सान्धारा जलेश्वर सडक १००,००० 

  

१५ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

कुलाबारी सााँधखोला सडक १००,००० 

  

१६ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

छाम्लाङ्ग बनमावथ सडक ७०,००० 

  

१७ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

धपेनी नाआकेिारी सडक १००,००० 

  

१८ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

भोगटेनी भुाँिरे सडक ५०,००० 

  

१९ पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

भलु्के थानीथान सडक ५०,००० 
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२० पिुाषधार 

विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रामीण सडक 

वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

अाँपगाछी बरबोटे सडक १००,००० 

  

२१ पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी खानपेानी पिूाषधार 

विकास 

तल्लो पररयारटोल खा.पा. टंकी 

घरेािारा 

५०,००० 

  

२२ पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी खानपेानी पिूाषधार 

विकास 

वसस्ने खा.पा. आन्टेक ममषत ५०,००० 

  

२३ पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी खानपेानी पिूाषधार 

विकास 

गफुाटोल खा.पा. पाआप खररद ५०,००० 

  

२४ पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण 

खानपेानी 

खानपेानी पिूाषधार 

विकास 

डााँडाखकष  दवलत टोल खा.पा. 

पाआपलाआन विस्तार 

२५,००० 

  

२५ पिूाषधार 

विकास 

भिन तथा 

शहरी 

विकास 

सािषजवनक भिन 

वनमाषण 

पाररजात मवहला सहकारी भिन 

ममषत र फवनषचर 

५०,००० 

  

२६ पिूाषधार 

विकास 

वसंचाआ लघ ुतथा साना 

वसंचाइ वनमाषण 

स्तरोन्नवत र ममषत 

ऄाँधेरी कुलो कोल्टार ११०MM 

को वसंचाआ पाआप खररद 

६०,१०० 

  

२७ पिूाषधार 

विकास 

वसंचाआ लघ ुतथा साना 

वसंचाइ वनमाषण 

स्तरोन्नवत र ममषत 

िडा स्तरीय वसाँचाइ पाआप खररद ५०,००० 

  

२८ सामावजक 

विकास 

लै.स.सा.स. क्षमता विकास लवक्षत िगष क्षमता विकास 

कायषिम 

१६१,९०० 

  

२९ अवथषक 

विकास 

पयषटन सााँस्कृवतक संपदा 

संरक्षण कायषिम 

शंसरी दवेिथान ममषत २०,००० 

  

३० अवथषक 

विकास 

खेलकुद खेलमदैान वनमाषण वतनदोभाने खेलमैदान वनमाषण २००,००० 

  

३१ सामावजक 

विकास 

स्िास््य फोहोर मलैा 

व्यिस्थापन तथा 

सरसफाइ 

फलााँटे बजार डवस्िन खररद २५,००० 

  

३२  पिूाषधार 

विकास 

भिन तथा 

सहरी 

विकास 

श चालय वनमाषण डााँडाखकष  खोपकेन्ि श चालय 

वनमाषण 

५०,००० 

  

३३  पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

आन्टेक वनमाषण माझगााँई भजुेलटोल खा.पा.यो. 

आन्टेक वनमाषण 

५०,००० 
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३४  िातािरण 

तथा विपद ्

व्यिस्थापन 

  विपद ्कोर् स्थापना विपद ब्यबस्थापन १५०,००० 

  

३५ पिुाषधार 

विकास 

वशक्षा संस्थागत पबुाषधार सरस्िती प्रावि घरेाबारा र फवनषचर १००,०००   

 

िडा नं. ०७ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २ िाख ७३ हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 
मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतज

ि बजेट 
कै. 

१ अवथषक 

विकास 

कृवर् कायषिम 

सञ्चालन 

कृवर् तथा पश ुवबकास कायाषिम २००,०००  

२ िातािरण 

तथा विपत 

व्यिस्थापन 

विपद 

व्यिस्थापन 

विपद 

व्यिस्थापन कोर् 

स्थापना 

वबपद ब्यबस्थापन तथा िातािरण 

ऄनकुुलन कायषिम 

७३,०००  

 

२.प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. १ िाख ८३ हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि बजेट कै. 

१ सामावजक विकास लै.स.सा.सा. क्षमता विकास जनजावत क्षमता विकास 

कायषिम 

१००,००० 

२ सामावजक विकास लै.स.सा.सा. सम्मान कायषिम ऄपाङ्गता तथा ज्येष्ठ 

नागररक सम्मान कायषिम 

५०,००० 

३  पूाँजीगत भैपरी ३३,००० 

 

३. सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २५ िाख ४४ हजार) 

तस.नं. के्षत्र उप के्षत्र मुख्य कायिक्रम मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 

कै. 

१ पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी 

तथा 

सरसफाइ 

खानपेानी पिूाषधार 

संरक्षण तथा पाइप  

खररद 

थाक्ले तामाङ्ग गाईाँ 

खा.पा.योजना तथा कुिा 

साँरक्षण र पाइप खररद योजना 

१,०००,०००  

२ पिूाषधार 

विकास 

सडक 

तथा पलु 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

गैरी गाईाँ जोगी डााँडा ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

५००,०००  
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३ पिूाषधारवि

कास 

वशक्षा विद्यालय भ वतक 

संरचना सधुार 

सरस्िती प्रा.वब.तार घरेाबारा 

योजना 

२००,०००  

४ पिूाषधार 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 

खेलमदैान स्तरोन्नवत बनपाला खलेमदैान 

स्तारोन्नती 

३००,०००  

५ सामावजक 

विकास 

धमष तथा 

संस्कृवत 

रङ्गरोगन तथा तार 

घरेाबारा 

मावघमेला वशि मवन्दर 

रङ्गरोगान तथा तार घरेाबारा 

२००,०००  

६ सामावजक 

विकास 

स्िास््य 

तथा 

वशक्षा 

स्िास््य तथा शवैक्षक 

सधुार 

स्िस््य तथा सरुवक्षत वशक्षा १५०,०००  

७ सामावजक 

विकास 

लै.स.स.

सा. 

सचेतना कायषिम मवहला दवलत तथा 

बालबवलका सचतेना कायषिम 

५०,०००  

८ चालु भैपरर १४४,०००  

 

िडा नं. ०८ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ५ िाख ) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र 

मुख्य 

कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि

रकम 
कै. 

१ पिूाषधारविकास 
सडक ग्रा.स.स्तरोन्न

वत 

फुरामाङ्गथाना कावत्तके 

चङ्ुगिाङ सडक वनमाषण 

५००,००० 

  
 

२.प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३ िाख ३५ हजार) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र 

मुख्य 

कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ अवथषक 

विकास 

कृवर् 

तथापश ु

कृवर् तथा पश ु

विकास 

कृवर् तथा पश ु विकास 

कायषिम 

१५०,००० 
 

२   चालु भैपरी १८५,००० 
  

 

३. सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४६ िाख ६४ हजार) 

तस.

नं 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ पिूाषधार विकास खेलकुद 
खेल मैदान वनमाषण 

तथा ममषत 

नाभाङ्गे खले मैदान 

वनमाषण तथा ममषत 

२००,००० 

  

२ अवथषक विकास 
यिुा तथा 

खेलकुद 

क्षमता विकास र 

सचेतना कायषिम 

खेलकुद विकास र यिुा  

सचेतना कायषिम  

२००,००० 
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३ पिूाषधार विकास भिन भिन ममषत 

जलदिेी यिुा क्लि भिन 

प्लास्टर र वसलीङ्ग 

वनमाषण 

२००,००० 

 
४ पिूाषधार विकास खानपेानी 

खानपेानी तथा 

सरसफाइ 

खानपेावन पाइप खररद  २००,००० 

 

५ 
सामावजक 

विकास 
स्िास््य 

सचेतना तथा क्षमता 

विकास 

कोरोना भाइरस स्िास््य 

सचेतना कायषिम  

५०,००० 

 

६ 

िातािरण तथा 

विकास 

व्यिस्थापन 

विपद 

व्यिस्थापन 

विपदकोर् स्थापना 

तथा सचालन 

विपत व्यिस्थापन कोर् 

सञ्चालन 

५०,००० 

 

७ 
सामावजक 

विकास 
लै.स.सा.स. लवक्षत िगष 

लवक्षत िगष विकास 

कायषिम  

१५०,००० 

 

८ पिूाषधार विकास सडक 
ग्रा.स.वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

महने्ि अ.वि. चङ्ुगिाङ 

खोकु सडक वनमाषण 

१,०००,००

० 

 
९ पिूाषधार विकास 

सडक तथा 

पलु 

ग्रा.स. वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

खत्रीडाडा बैकुण्ठे नयााँ 

पलु सडक ममषत  

४००,००० 

 
१० पिूाषधार विकास सडक 

ग्रा.स. वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

राइ गाईाँ वचईररटाङ्ग 

सडक  

३००,००० 

 
११ पिूाषधार विकास सडक 

ग्रा.स. वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

मालबासे डोवप्कले सडक  २००,००० 

 
१२ पिूाषधार विकास सडक 

ग्रा.स. वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

मालबासे भलु्के सडक  ३००,००० 

 
१३ पिूाषधार विकास सडक 

ग्रा.स. वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

मासे ऄग्राखे सडक  २००,००० 

 
१४ पिूाषधार विकास सडक 

ग्रा.स. वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

प डेल टोल भनु्टी डााँडा 

ग्रा.स. वनमाषण 

३००,००० 

 
१५ 

सामावजक 

विकास 
वशक्षा 

शैवक्षक पिुाषधार 

विकास कायषिम 

महने्ि अ.वि. भिन ममषत २००,००० 

 
१६ 

सामावजक 

विकास 
वशक्षा 

शैवक्षक पिुाषधार 

विकास कायषिम 

सरस्िती मा.वि. भिन 

ममषत 

२००,००० 

 

१७ संस्थागत विकास भिन 
सािषजवनक पिूाषधार 

वनमाषण तथा ममषत 

सामदुावयक भिन 

मेवसनरी िाल तथा 

वसवलङ्ग ममषत 

२००,००० 
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१८ पिूाषधार विकास 

खानपेानी 

तथा 

वसाँचाइ 

वसाँचाइ तथा खा.पा. 

योजना ममषत संभार 

िडा क्षते्र वभत्रका विवभन्न 

टोल बस्तीमा वसाँचाइ 

तथा खा.पा. योजना 

ममषत संभार 

११४,००० 

 

१९ पिूाषधार विकास सडक 
सडक ममषत तथा 

संभार 

िडा वभत्रका सडक ममषत 

तथा संभार 

२००,००० 

 

 

िडा नं. ०९ 

१. आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४ िाख ६२ हजार ) 

तस.

नं 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य आयोजना 

िथा तक्रयाकिाप 

तितनयोतज

ि बजेट 
कै. 

१ 
अवथषक विकास कृवर् सामान खररद 

मान ेगाईाँ कृवर् समहू 

सामाग्री खररद 

१००००० 

  

२ 
अवथषक विकास 

कृवर् 

विकास 
पलफुल विरुिा खररद 

फलफूलको वबरुिा 

खररद तथा वितरण 

२५०००० 

  

३   

 

चालू भैपरी ११२०००   

              

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३ िाख १० हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 
मुख्य आयोजना िथा 

तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ पिूाषधार 

विकास 
स्िास््य 

भिन ममषत 

संभार 

खोप केन्ि ममषत संभार १००००० 

  

२ अवथषक 

विकास 
पशसेुिा 

पश ुवशविर 

कायषिम 

पश ुस्िस््य वशविर 

सञ्चालन 

१५०००० 

  

३ पूाँजीगत भैपरी ६००००   

 

३.सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाटसञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ४३ िाख ११ हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 
मुख्य आयोजना 

िथा तक्रयाकिाप 

तितनयोतजि 

बजेट 
कै. 

१ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

ईत्तरपानी मावतम्ब ु

ढुंगे  मजिुा वपप्ले 

ग्रा.स. स्तरोन्नवत 

१०००००० 
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२ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

लक्ष्मीखोला तकुिा 

बाल वशक्षा ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

४००००० 

  

३ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

भन्ज्याङ गैरी गोले 

खोला ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

२००००० 

  

४ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

बाघमारा ठाडा 

मसरागीं टोल ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

२००००० 

  

५ पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

वचसापानी ज्यावमरे 

ग्रामीण सडक 

३००००० 

  

६ पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

वपङ डााँडा तकुिा 

ग्रा. स.  

२००००० 

  

७ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

वमलन चोक गागनु 

बोटे ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

२००००० 

  

८ 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

विस ना डााँडा छत्र 

च तारा ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

१००००० 

  

९ 
अवथषक 

विकास 
पयषटन भ वतक पिूाषधार वनमाषण 

श्री वहदाम साङ्गे 

रेिोछे छोवलङ्ख 

गमु्बा वनमाषण 

२००००० 

  

१० 
पिूाषधार 

विकास 
सडक 

ग्रामीण सडक वनमाषण, 

स्तरोन्नवत र विकास कायषिम 

सरुाले खोला 

मावतम्ब ुबोिे ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

२००००० 

  

११ 
सामावजक

विकास 

धमष तथा 

संस्कृवत 
मवन्दरको वसढी वनमाषण 

च रासी वसह ंदिेी 

मवन्दरको वसढी 

वनमाषण 

२००००० 

  

१२ सामावजक

विकास 

धमष तथा 

संस्कृवत 
कपरू थान ममषत 

ईत्तरपानी कपरुथान 

ममषत संभार 

१५०००० 
  

१३ पिूाषधार 

विकास 

यिुा तथा 

खेलकुद 
खेल मैदान वनमाषण 

मावतम्ब ुखेलकुद 

मैदान स्तरोन्नवत 

२०००००  

१४ सामावजक 

विकास 
लै.सा.स.स. क्षमता विकास कायषिम 

लवक्षत िगष क्षमता 

विकास कायषिम 

२५४०००  
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१६ 
पिूाषधार 

विकास 
कृवर् भिन ममषत 

जनचेतना 

बहुईदे्यशीय कृवर् 

समहू भिन ममषत 

१००००० 

  

 १७  पिूाषधार 

विकास 
विद्यतु विद्यतु विस्तार 

विद्यतु विस्तार 

कायषिम 

१५०००० 

  

१८  अवथषक 

विकास 
कृवर् टनेल वितरण 

प्लाविक टनले 

वितरण 

१७९००० 

  

१९ अवथषक 

विकास 
कृवर् खररद तथा वितरण 

कृवर् औजार वितरण ७८००० 

  

िडा नं. १० 

१.आन्िररक आयबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३ िाख ८२ हजार ) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य 

तक्रयाकिाप/आयोजना

को नाम र ठेगाना 

तितनयोतजि 

बजेट रु 
कै. 

१ समावजक 

विकास 

लैङ्वगक विकास 

तथा सामावजक 

समािेवसकरण 

सामावजक 

समािेशीकरण 

लवक्षत िगष कायषिम १५०,०००  

२ सामावजक  

विकास 

सामावजक 

विकास  

यिुा लवक्षत 

कायषिम  

िडास्तररय भवलिल 

प्रवतयोवगता  

१००,०००  

३ पिुषधार 

विकास 

सडक  स्तरोन्नती  मीलन चोक गोगनुबोटे ग्रा. 

स. स्तरोन्नती 

१००,०००  

४ अवथषक 

वबकास 

पश ु पश ुईपचार और्धी खररद ३२,०००  

 

२. प्रदेश तित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. २ िाख ५६हजार) 

तस.नं. के्षत्र उपके्षत्र 
मुख्य 

कायिक्रम 

मुख्य तक्रयाकिाप/आयोजनाको 

नाम र ठेगाना 

तितनयोतजि 

बजेट रु 
कै. 

१ अवथषक 

विकास 

कृवर् फलफुल 

विकास 

फलफुल वबरुिा वबतरण  १५६,०००  

२ सामावजक 

विकास 

स्िास््य स्िस््य सधुार  स्िस््य सेिा सधुार/ममषत १००,०००  
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३.सङ्घीय तितत्तय समातनकरण अनुदानबाट सञ्चािन हुने योजना/कायिक्रम (रु. ३५ िाख ६२ हजार) 

तस.

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र मुख्य कायिक्रम 

मुख्य तक्रयाकिाप/आयोजना 

को नाम र ठेगाना 

तितनयोतजि 

बजेट रु 
कै. 

१ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

धमला टोल मागाष ग्रा.स. २००,०००  

२ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

तकुिा दखेी िडा कायाषलय सम्म 

ग्रावमण सडक स्तरोन्नती 

२५०,०००  

३ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

परुानो बाटो वसाँडी वनमाषण  ५००,०००  

४ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

वछाँवड राना च तारा ग्रा.स. ३००,०००  

५ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

अले गाईाँ ग्रा.स. २५०,०००  

६ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

मन्सीच तारा दाङ्गवसङ्ग ग्रा.स. ५००,०००  

७ पिुाषधार 

विकास 

सडक  ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

िडा कायाषलय वछाँडी ग्रा. स. ३५०,०००  

८ िातािरण 

संरक्षण 

फोहोरमैला 

व्यिस्थापन 

तथा 

सरसफाइ 

डस्टविन वितरण  डस्टविन वितरण कायषिम ५०,०००  

९ पिुाषधार 

विकास 

सडक  ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

धमषशाला मन्सीच तारा र िडा 

वभत्र रहकेा सम्पणूष शाखा बाटाहरु 

ममषत सम्भार 

२५०,०००  

१० पिुाषधार 

विकास 

भिन तथा 

सहरी 

विकास 

बरण्डा वनमाषण िडा कायाषलयको बरण्डा वनमाषण १५०,०००  

११ पिुाषधार 

विकास 

सडक  ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

वखरेच तारा िेलहारे गााँई ग्रा. स.  २५०,०००  

१२ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

फारम जमदारगााँई ग्रा.स. २५०,०००  

१३ पिुाषधार 

विकास 

सडक ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

वतम्सीना च तार गोसाइ डााँडा 

ग्रा.स. 

१००,०००  

१४  विविध चालु भैपरी १६२,०००  

नोट :- वस.नं. १४ को विवनयोवजत बजेट िडा कायाषलयको वनणषय बमोवजम हुन े। 
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४. नगर सभाबाट पाररि भएका तनणियहरु 

तनणिय नं. १ 

राजस्ि परामशष सवमवत, बजेट तथा कायषिम तजुषमा सवमवत, विर्यगत सवमवत र श्रोत ऄनमुान तथा वसमा वनधाषरण सवमवतले 

तय गरेको वसमा र वसवलङ वभत्र रही पेश भएका अयोजनाहरु र वमवत २०७७ साल ऄसार ९ गते सम्पन्न कायषपावलकाको 

बैठकले नगरसभामा पेश गन ेगरी तय गरी ईप-प्रमखु ज्यबूाट वमवत २०७७ ऄसार १० गते पेश भएका नीवत तथा कायषिम, 

अवथषक विधेयक, २०७७/०७८ विवनयोजन विधेयक, २०७७/०७८, भिन वनमाषण सम्बन्धी विधयेक,२०७७, कमषचारी 

व्यिस्थापन सम्बन्धी विधेयक,२०७७ लघ,ु घरेलु तथा साना ईद्योग व्यिसाय सम्बन्धी विधेयक,२०७७ र चाल ुअ.ि. को 

अम्दानी खचष सवहतको अवथषक विशे्लशण लगायतका वनष्कर्षहरुलाइ सामान्य संशोधन सवहत स्िीकृत गने वनणषय गररयो । 

तनणिय नं. २ 

नेपाल सरकारले यस नगरपावलकाको लावग स्िीकृत गरेको साँगठन संरचना र दरबन्दी सङ्ख्या (ऄनसुचूी बमोवजमको) स्िीकृत 

गने र अिश्यकताका अधारमा साँगठन संरचनाको O & M गनष कायषपावलकाको कायाषलयलाइ वनदशे गन ेवनणषय गररयो । 

तनणिय नं. ३ 

अ.ि. २०७७/०७८  का लावग स्थानीय न्यनूतम दररेट वनधाषरणका लावग यस कायाषलयका प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृतको 

संयोजकत्िमा सवमवत गठन गरी स्थानीय बजार भाई समेतलाइ अधार मानी सरोकारिाला समेतको सहभावगतामा सो 

सवमवतले वनधाषरण गरेको न्यनूतम दर रेटलाइ नगर कायषपावलकाको बैठकले स्थानीय दररेट वनधाषरण गने ऄवधकार पाख्रीबास 

नगर कायषपावलकालाइ प्रत्यायोजन गने वनणषय गररयो । 

तनणिय नं. ४ 

हाल दवैनक ज्यालादारीमा कायषरत दरबन्दीमा अगामी अ.ि.२०७७।०७८ बाट करार सेिाद्वारा पदपवूतष गने वनणषय गररयो । 

तनणिय नं. ५ 

यस पाख्रीबास नगरपावलकामा रहकेा तपवशल बमोवजमका विद्यालयहरुमा लावग नगरपावलकाले पाररश्रवमक ईपलब्ध गराईन े

गरी अगामी अवथषक िर्ष २०७७।०७८ को लावग स्ियमंसेिक वशक्षक व्यिस्थापन गने गरर स्ियमंसेिक वशक्षक वनयवुिका 

लावग ऄस्थायी दरबन्दी कायम गरी वशक्षक वनयवुिको व्यिस्था गने वनणषय गररयो । 

िपतशि 

क्र.

स ं
तिद्याियको नाम 

तशक्षक 

सङ्ख्या 
ििब सतुिधा कै. 

१ श्री बालपन्च मा.वि., 

सान्ने  

१ मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक 

चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध 

गराइने  

मा.वि. स्तरको वशक्षक 

वनयवुि गररनछे । 

२ श्री शावन्त वनिास मा.वि., 

वदयाले 

१ मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक 

चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध 

गराइने  

मा.वि. स्तरको वशक्षक 

वनयवुि गररनछे । 

३ श्री सरस्िती मा.वि., घाम े १ मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक 

चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध 

मा.वि. स्तरको वशक्षक 

वनयवुि गररनछे । 
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गराइने  

४ श्री महने्ि अ.वि., मगुा १ मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक 

चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध 

गराइने  

वन.मा.वि. स्तरको वशक्षक 

वनयवुि गररनछे । 

५ श्री निषदशे्वर अ.वि., 

सान्न े

१ मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक 

चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध 

गराइने  

वन.मा.वि. स्तरको वशक्षक 

वनयवुि गररनछे । 

६ श्री सरस्िती अ.वि., 

सान्न े

१ मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक 

चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध 

गराइने  

वन.मा.वि. स्तरको वशक्षक 

वनयवुि गररनछे । 

 

तनणिय नं. ६  

नगरपावलकामा सी.वड.इ. को दरबन्दी भएता पवन हालसम्म पदपतुी हुन नसकेको, सब आवञ्जवनयर तथा ऄवसस्टेन्ट-सि 

आवञ्जवनयरको ऄनपुात बढी भएकाले एकजना आवञ्जवनयरले मात्र सपुरीिेक्षण तथा ऄनगुमन गनष कवठन हुन,े िमागत भ वतक 

पिूाषधार र अगामी अ.ि. मा समेत ईल्लेख्य योजना तथा कायषिम समािेश भएकाले १जना  आवञ्जवनयरले मात्र कायष 

सम्पादनमा कवठनाइ हुने भएकाले अन्तररक श्रोतबाट तलब तथा ऄन्य सेिा सवुिधा भिुानी गने गरी बढीमा १ िर्षका लावग 

वसवभल आवञ्जवनयर सेिा तफष  ऄवधकृत स्तर छैठ ाँ तहको १ ऄस्थायी दरबन्दी कायम गन ेवनणषय गररयो । 

तनणिय नं. ७ 

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त दरबन्दी संचरना र ऄनसुचूीमा ईल्लेख गरे ऄनसुारको ऄस्थायी दरबन्दीमा कायषरत कमषचारी रहकेाले 

ईि दरबन्दी संरचना ऄनसुार न ैस्िीकृत गन ेवनणषय गररयो । 

 तनणिय नं. ८ 

अ.ि. २०७५/०७६ मा भएको लेखापरीक्षण प्रवतिेदनलाइ स्िीकृत गद ैऔ ाँल्याएको बेरुज ुप्रचवलत काननु बमोवजम ऄसलू 

ईपर गनष कायषपावलकालाइ वनदशे गने वनणषय गररयो । 

तनणिय नं. ९ 

जनुसकैु प्रकारका क्यान्सर, मटुुको भल्भ फेन,े मगृ ला खराब, ऄलजाआमसष र पावकष न्सन भएको वबरामीलाइ नपेाल सरकारले 

ईपलब्ध गराईन े और्वध ईपचार सहयोगका ऄवतररि नगरपावलकाबाट यातायात खचष स्िरुप प्रवत वबरामी रु. १०,०००/- 

(ऄक्षरेवप रु. दश हजार मात्र ।) ईपलब्ध गराआन ेवनणषय गररयो । 

तनणिय नं. १० 

"कणषधार साँग िडाध्यक्ष" कायषिम ऄन्तगषत गभष रह ेदवेख प्रसतुी हुन ुपिूष चार पटक वनयवमत गभषिती परीक्षण गराईन ेर तावलम 

प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रसतुी गराईन े सतु्केरी मवहलाको घरमा प्रथा, परम्परा ऄनसुार सतु्केरी समयमै िडाध्यक्षको 

नेततृ्िमा िडा सवचि, स्िास््य शाखाको कमषचारी सवहतको वटमले निजात वशश ु स्याहार सामग्री, पोर्णयिु खानकुेरा, 

स्िास््य परीक्षण र जन्मदताष ईपलब्ध गराइन ेकायषिमलाइ वनरन्तरता वदने वनणषय गररयो । 
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तनणिय नं. ११ 

नगरको श्रोतले चालु अ.ि. अम सञ्चालन गनष नसक्ने अयोजनाहरुलाइ सङ्घ, प्रदशेमा माग गने अयोजनाहरुको सवुचमा 

सवुचबद्ध गन ेर बााँकी अयोजनाहरुलाइ नगरले श्रोत ईपलब्ध भएमा सञ्चालन गन ेअयोजना BANK को रुपमा समािेश 

गने वनणषय गररयो । 

तनणिय नं. १२ 

ईप प्रमखु ज्यबूाट पेश भएका दहेाय बमोवजमका विधेयकहरु स्िीकृत गन ेवनणषय पाररत गने वनणषय गररयो । 

देहाय :-  

अवथषक विधेयक, २०७७/०७८ 

विवनयोजन विधेयक, २०७७/०७८ 

भिन वनमाषण सम्बन्धी विधेयक,२०७७  

 कमषचारी व्यिस्थापन सम्बन्धी विधेयक,२०७७ 

 लघ,ु घरेलु तथा साना ईद्योग व्यिसाय सम्बन्धी विधेयक,२०७७ 

तनणिय नं. १३ 

चाल ू अवथषक िर्षमा नगर कायषपावलका, नगर प्रमखु, ईप प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत स्तरबाट भएको वनणषयहरु 

ऄनमुोदन गने वनणषय गररयो । 

तनणिय नं. १४ 

मावथ ईल्लेख गरे भन्दा बाहकेको हकमा (अयोजना छन ट, प्राथवमकीकरण, रकम विवनयोजन, शतषहरु वनधाषरण, छुट भएका 

कर, दस्तुर, दण्ड जररिाना एिम ्राजश्वका दरहरु वनधाषरण, ईपभोिा िा ऄन्य नगरपावलका िा साझदेार सङ्घ संस्थाहरुसाँग 

समन्िय सहकायष अवद गनष/गराईन) यस नगरसभामा भए सरहको ऄवधकार पाख्रीबास नगर कायषपावलकालाइ प्रत्यायोजन गन े

वनणषय गररयो ।  

 

५.आ.ि. २०७७।०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्िगिि कामका िातग पाररश्रतमकमा आधाररि 

आयोजना सचंािनाथि छन ट भएका योजनाहरु 

क्र.स.ं योजना िथा कायिक्रमको नाम प्रस्िातिि रकम िडा नं. 

१ बेल गैरी निषदशे्वर फािाखोला ग्रा. स. स्तरोन्नवत ५,००,०००।- १ 

२ चनारे बारी पानीवसर निदशे्वर ग्रा.स. स्तरोन्नवत ५,००,०००।- १ 

३ बरच तारा खानीगाईाँ सिुरा वबजिुाखोला सड्क १०,००,०००।- २ 

४ ऄलेटोल खोवलटार सडक स्तरोन्नवत ५,००,०००।- ३ 

५ कसेनी माझगाईाँ सडक स्तरोन्नवत ५,००,०००।- ३ 

६ वनर ला गाईाँ माधेबारी पररयार टोल सडक स्तरोन्नवत ७,००,०००।- ४ 

७ पञ्चे डडुिा ग्रावमण सडक ममषत तथा स्तरोन्नवत १०,००,०००।- ५ 

८ अहाल डााँडा फलााँटे बजार दिेीथान सडक सोवलङ २५,००,०००।- ६ 
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९ थाक्ले गजे गैरी सहकारी सडक स्तरोन्नवत ५,००,०००।- ७ 

१० भण्डारी गाईाँ रुम्टी टोल बैकुण्ठे सडक स्तरोन्नवत ५,५०,०००।- ८ 

११ म ला खरबारी गजे भन्ज्याङ्ग सडक ६,००,०००।- ८ 

१२ श्री प्रा.वि. कावत्तके िाल वनमाषण ५,००,०००।- ८ 

१५ लक्ष्र्मी खोला तकुिा बालवशक्षा ग्रा. स. स्तरोनन्नवत ( सोवलङ र 

मेवसनरी डे्रन) 

१५,००,०००।- ९ 

१६ मवन्स च तारा दाङवसङ सडक स्तरोन्नवत १०,००,०००।- १० 

 

६. आ.ि. २०७७।०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्िगिि युिा रोजगारीका िातग रुपान्िरण पहि 

आयोजना सचंािनाथि छन ट भएका योजनाहरु  

तस.नं. योजना िथा कायिक्रमको नाम प्रस्िातिि रकम िडा नं. 

१ ढाडे कुलो ममषत १५०००००।- १ 

२ पञ्चकन्या िडा कायाषलय सडक ममषत तथा स्तरोन्नवत १००००००।- २ 

३ वसंहदिेी मगुा खोला सडक ममषत २००००००।- ३ 

४ मगुाखोला प डेल टोल खेलमैदान सडक स्तरोन्नवत ५०००००।- ३ 

५ वसंहदिेी हले्थपोि यलम्बर च क सडक सोवलङ तथा नाली वनमाषण १००००००।- ४ 

६ रुपाटार कुलो ममषत २००००००।- ५ 

७ अहाल डााँडा फलााँटे बजार दिेीथान सडक मेवशनरी पखाषल र डे्रन २५०००००।- ६ 

८ िनपाला कुलो ममषत १००००००।- ७ 

९ खवत्रडाडा  िैकुण्ठे सडक स्तरोन्नवत ५०००००।- ८ 

१० सामदुावयक भिन भिुरे सडक स्तरोन्नवत ४०००००।- ८ 

११ जनता प्रा.वि. को िाल वनमाषण १००००००।- ९ 

१२ जम्दार गाईाँ तकुिा कुलो ममषत १००००००।- १० 

 

७ .सडक  बोडि नेपािबाट प्राप्त हुने सशिि अनुदानको तसफाररसका िातग छन ट भएका योजनाहरु 

िडा 

नं. 
तस.नं. के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनको नाम कै. 

१ १ पिूाषधार 

विकास 

सडक ममषत तथा 

स्तरोन्नवत 

वछवपधारा माङमाया पछूार च तारा वमलडााँडा 

सडक 

 

६ १ पिूाषधार 

विकास 

सडक ममषत तथा 

स्तरोन्नवत 

डााँडाखकष  डडुिा ऄाँधेरीघाट सडक स्तरोन्नवत  

२ पिूाषधार 

विकास 

सडक ममषत तथा 

स्तरोन्नवत 

डााँडाखकष  अहालडााँडा फलााँटे दवेिथान सडक  

३ पिूाषधार 

विकास 

सडक ममषत तथा 

स्तरोन्नवत 

फलााँटे ऄमरमावब वचसापानी सडक  
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८. सङ्घीय स्िरमा माग गनिका िातग छन ट भएका आयोजनाहरु 

िडा नं. के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार 

विकास 

सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र ममषत वछवपधारा माझच तारा वमलडााँडा रातमाटे 

ओख्रे माङमाय  खााँदिारी सडक 

 

पिूाषधार 

विकास 

लघ ुतथा साना वसचांआ वनमाषण 

स्तरोन्नवत तथा ममषत कायषिम 

महुाने खरैरवन कुलो ममषत  

पिूाषधार 

विकास 

सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र ममषत पाख्रीिास सान्ने निषदशे्वर वदयाले 

वनर लामोड ग्रावमड सडक 

 

पिूाषधार 

विकास 

शहरी वबकास कायषिम िर्ाष भरैि दवेि कृवर् सहकारी  भिन वनमाषण  

२ पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

सान्नेडााँडा हावतखकष  खाल्डे सडक  

पिूाषधार 

विकास 

लघ ुतथा साना वसचांआ वनमाषण, 

स्तरोन्नवत तथा ममषत कायषिम 

खाडेप कुलो ममषत तथा पनु.वनमाषण  

३ पिूाषधार 

विकास 

भिन वनमाषण तथा शहरी विकास स्िास््य च की भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

भिन वनमाषण तथा शहरी विकास मवहला भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

भिन वनमाषण तथा शहरी विकास सािषजवनक श चालय वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

म लो कसेनी मगुाखोला सडक ग्रािेल 

वनमाषण 

 

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

पञ्चकन्य,पालबोटे बगर सडक ग्रािेल  

पिूाषधार 

विकास 

भिन वनमाषण तथा शहरी विकास स्िास््य च की भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

पाठके खोला वमलनटोल खोवलटार सडक 

ग्रािेल 

 

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

कसेनी माझगााँई पञ्चकन्य सडक ग्रािेल  

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

ररनवटन पञ्चकन्य सालबोटे मगुाखोला  

सडक कालो पत्र 

 

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

माझ गााँई सकेु चवुललङु सडक स्तरोन्नवत  

पिूाषधार ग्रामीण सडक वनमाषण, स्तरोन्नवत चेतना यिुा क्लब खलेमैदान वनमाषण  
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विकास र विकास कायषिम 

४ पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण, स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

कटे्टलडााँडा राम्च े वचया रयावक्र सडक 

स्तरोन्नवत 

 

५ पिूाषधार 

विकास 

लघ ु तथा साना वसचांआ वनमाषण 

स्तरोन्नवत तथा ममषत कायषिम 

अताहाङ कुलो ममषत  

६ पिूाषधार 

विकास 

ग्रा.स. स्तरोन्नवत पाख्रीिास फलााँटे ऄाँधेरीघाट भोजपरु पक्की 

सडक 

 

 ग्रा.स. स्तरोन्नवत डााँडाखकष  डडुिा ऄाँधेरीघाट सडक 

स्तरोन्नवत 

 

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार मदन अवश्रत प्रा.वब.४ कोठे पक्की भिन 

वनमाषण 

 

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार जलेश्वर प्रा.वब. ४ कोठे पक्की भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार फलााँटे स्िास््य च की भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार ६ नं. िडा कायाषलय सामदुावयक भिन 

वनमाषण 

 

पिूाषधार 

विकास 

खानपेानी पिूाषधार वनमाषण डडुिा बहृत खानपेानी योजना  

७ पिूाषधार 

विकास 

सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

पावख्रबास राम्चे दशेीटोल सहकारी गजेगरैी 

जोड्ने ग्रा.स.ग्रािेल स्तरईननती 

 

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार राम मा. वब.मा कोठे पक्की भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार तथा 

खेलमदैान वनमाषण 

जलदबेी खलेमैदान  प्यरावफल्ड सवहतको 

स्तरईन्नती 

 

पिूाषधार 

विकास 

सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

जलदबेी थाक्ले तामाङ्ग गाईाँ सवहद यज्ञ 

ग्रा.स.. स्तरोन्नवत 

 

पिूाषधार 

विकास 

सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

वतनदोभाने कागढुङ्गा गरैवबारीसवहद यज्ञ 

ग्रा.स. ग्रािेल स्तरोन्नवत 

 

८ पिूाषधार 

विकास 

सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

खवत्रडाडा घामे सनुबालुिा सडक वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र 

विकास कायषिम 

फुरामाङ्गथाना कावत्तके चङ्ुगिाङ सडक 

वनमाषण 

 

पिूाषधार 

विकास 

सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण होम पावट गफुा ऄनसुन्धान तथा संरक्षण  
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पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार रामचन्ि मवन्दर िदृ्धा अश्रमलय वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

वसचांआ पिूाषधार वनमाषण ऄरुण नवद मगुा वलप्टीङ्ग वसचाइ 

अयोजना 

 

पिूाषधार 

विकास 

वसचांआ पिूाषधार वनमाषण गदुबारी वहईद ेिरे् कुलो वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

स्तम्भ वनमाषण मगुा जातको िोट स्तम्भ वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार ८  नं. िडा कायाषलय भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार मगुा सामदुावयक भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

झोलङ्ुग ेपलू वनमाषण पावख्रबास ८ भलु्के चङ्ुगिाङ जोड्ने झो.प.ु 

वनमाषण 

 

९ पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

ईत्तरपानी बाल वशक्षा ऄम रा ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

 

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

धमषशाल मनु्सी च तारा गम्भीरे दोभान 

गाइघाट ग्रा.स. 

 

पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत 

र विकास कायषिम 

ईत्तरपानी मावतम्ब ुढुगंे  मजिुा वपप्ले ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

 

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार वनमाषण िडा कायाषलय भिन वनमाषण  

पिूाषधार 

विकास 

संस्थागत पिूाषधार वनमाषण श्री वहदाम साङ्ग रेिोछे छोवलङ्ख गमु्बा 

वनमाषण 

 

 

१० 

पिूाषधार 

विकास 

ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत  धमषशाला/गवम्भरे/राइघाट वपच लेभल  

पिूाषधार 

विकास 

ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत  गवुठ दाङवसङ राइघाट  

३,४,५,६, 

७,८,९,१० 

पिूाषधार 

विकास 
खानपेानी योजना 

भलु्के पाख्रीबास पवम्पङ्ग को-फाइनावन्सङ 

WSS पररयोजना 

 

 

९.  देश स्िरमा माग गनिका िातग छन ट भएका आयोजनाहरु 

िडा 

नं. 
के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास खानपेानी अयोजना सम्िन्धी ओख्रे तल्लो सान्ने िहृद खानेपानी  
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कायषिम 

पिूाषधार विकास लघ,ु साना वसचाइ वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

पाटी ऊवण ढााँडेकुलो ममषत  

पिूाषधार विकास स्थावनय पयषटन प्रिि्दन कायषिम गजेथमु्का डााँडा भ्यपूाकष  वनमाषण  

पिूाषधार विकास लघ,ु साना वसचाइ वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

िााँसिोटे लयाकु कुलो ममषत  

२ पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत हावतखकष  जकेुबारी ढाडे िडा कायाषलय 

सडक 

 

पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत पाख्रीबास सान्ने ग्रा.स. डे्रन वनमािंण  

पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत धन्सार डााँडा खानी गाईाँ भालुटार सडक  

पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार वनमाषण बहृत 

खा.पा.यो.(समालधारा,काकीधारा,तारेवभर,जु

केबारी,भतेुपाखा,गवहरीगाईाँ) 

 

पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार वनमाषण बहृत ठोतनढेाड खानेपानी 

(ठोटनेढाड,वसमपाखा, ओढारे) 

 

३ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत पानी ट्याङकी महत टोल ज टार सडक 

ग्रािेल 

 

पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत पञ्चकन्या,भद रे,कसेनी सडक ग्रािेल  

पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत लेद ेखोला बगर वसचााँइ कुलो ममषत सम्भार  

पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत कटेल डााँडा, म लो,मगुा खोला सडक कालो 

पत्र े

 

पिूाषधार विकास लघ,ु साना वसचाइ वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

लेद ेखोला,वस्प्रङकल, वसचाइ योजना  

पिूाषधार विकास खेलकूद पिूाषधार वनमाषण लावलगुाँरास यिुा क्लब, खेलमदैान वनमाषण  

पिूाषधार विकास खेलकूद पिूाषधार वनमाषण फाङ्दिुा सेिा समाज खलेमदैान वनमाषण  

सामावजक 

विकास 

सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण तथा 

पयषटन प्रिधषन 

लोपन्मखु अठपहररया भार्ा भेर्भरू्ा तथा 

होमस्टे वनमाषण 

 

अवथषक विकास पश ुतथा कृवर् सेिा सम्बन्धी 

कायषिम 

कसेनी,पञ्चकन्या,सालबोटे कृर्क समहू 

बोयर बोका खररद तथा गोठ सधुार 

 

अवथषक विकास कृवर् पिूाषधार वनमाषण कृवर् भिन वनमाषण तथा वसत भण्डार  

४ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत गमु्िा पररगाईाँ फलाटे बाहुनडााँडा सडक 

स्तरोन्नवत 

 

पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत पाख्रीबास िजार वसरानबाट हले्थपोि 

वसंहदिेी स्तरोन्नवत 

 

५ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार वनमाषण छाम्लाङ खोला वडकुरे खानेपानी वफल्टर  
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ट्याङकी वनमाषण  

पिूाषधार विकास कृवर् सडक वनमाषण ५ वदयाले वपप्ले डडुिा कृर्ी सडक वनमाषण  

६ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण फलााँटे बजार वचसापानी सडक  

पिूाषधार विकास सडक वनमाषण डााँडाखकष  पेिाङ्ग घामे सडक  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण थालढुङ्ंगा ब्यबसावयक कृर्क समहू भिन  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण श्री ऄमर मा.वब. शावन्त मन्त्रालयको 

भिनमावथ रि भिन वनमाषण 

 

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण मदन अवश्रत प्रा.वब.४ कोठे पक्की भिन  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण जलेश्वर प्रा.वब.४ कोठे पक्की भिन  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण सरस्िती प्रा.वब.४ कोठे पक्की भिन  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण वतनतले ढुङ्ंगा महादिेथान वनमाषण  

पिूाषधार विकास भ वतक पिूाषधार वनमाषण आन्िणेी झरना ब्यबस्थापन  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण फलााँटे स्िास््य च की बवथषङ्ग सेन्टर भिन 

वनमाषण 

 

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण ६ नं. िडा कायाषलय सामदुावयक भिन 

वनमाषण 

 

पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण ऄाँधेरी बाहुनकुलो वनमाषण  

७ पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण जनजावत भिन वनमाषण  

सामावजक 

विकास 

संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण होक्से तामाङ्ग टोल तामाङ्ग गमु्बा वनमाषण  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण सवहद यज्ञ प्रा.वि.तारघरेाबारा  

पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत ओखरबोटे  गोले गाईाँ ग्रा.स.स्तरईन्नती  

पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार वनमाषण तथा 

ममषत 

जलदबेी खाने पानी पाइप लाइन तथा ममषत 

वबस्तार 

 

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण मवहला सामदुावयक भिन वनमाषण  

अवथषक विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण दगु्ध सङ्कलन केन्ि तथा वचस्यान केन्ि 

स्थापना 

 

८ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत जलदवेि काकी डााँडा सडक स्तरोन्नवत  

पिूाषधार विकास सडक वनमाषण कटे्टल डााँडा मालबासे कािरे सनुबालुिा 

घोडेटार सडक वनमाषण 

 

िातािरण 

व्यिस्थापन 

वसमसार संरक्षण धाप वसमसार संरक्षण  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण मगुा स्िास््य च वक भिन वनमाषण  

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण मवहला सामदुावयक भिन वनमाषण घाम े  
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पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण मगुा सािषजवनक श चालय वनमाषण  

९ पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत ईत्तरपानी बाल वशक्षा ऄम रा ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

 

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण सामदुावयक भिन वनमाषण  

पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत ईत्तरपानी मावतम्ब ुढुगंे  मजिुा वपप्ले ग्रा.स. 

स्तरोन्नवत 

 

पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण िडा कायाषलय भिन वनमाषण  

१० पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार वनमाषण नरस्मवृत भिन  

पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत साघ ुखोला/भलु्के  

पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत गवुठटार कायाषलय  

 

१०. श्रोि उपिब्ध भएमा माग गनिका िातग छन ट भएका योजना िथा कायिमक्रमहरु 

िडा नं. ०१ 

तस.नं के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोन्न्ती र ममषत कायिम मीलडाडां ख रीनी  अाँपगाछी कृवर् 

सडक 

 

२ पिूाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोन्न्ती र ममषत कायिम िरिोटे पानी ग डा वखरेडााँडा कृवर्ष सडक  

३ पिूाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोन्नवतर ममषत कायिम खडका मोढ िरुिाल डााँडा फािाखोला 

सडक 

 

४ पिूाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र ममषत कायिम गैररगाईाँ सैरुम्टा हावत्तखक  ग्रा.स.र.्  

५ पिूाषधार वबकास स्थानीय वबद्यतु वबतरण प्रणालीको वबस्तार 

कायषिम 

रान्सफमषर खररद  

६ पिूाषधार वबकास श्हरी वबकास कायषिम एवककृत बस्ती कायषिम  

७ पिूाषधार वबकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण तथा ममषत 

कायषिम 

ऄडचावलस कुलो ममषत  

८ पिूाषधार वबकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण तथा ममषत 

कायषिम 

हुलाकी भत्येरे कुलो ममषत  

९ पिूाषधार वबकास श्हरी वबकास कायषिम िर्ाष भरैि दवेि कृवर् सहकारी साँस्था 

भिन वनमाषण 

 

१० अवथषक 

विकास 

पश ुवबकास सेिा कायिम पाटन दवेि दगु्ध ईत्पादक संस्था 

स्तरोन्नवत 

 

११ सामावजक 

विकास 

परुातत्ि र प्रावचन स्मारक संग्रालयको 

संरक्षण संभार प्रिषधन र वबकास कायषिम 

जालपेश्वर  वशिालय मवन्दर  ममषत  
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१२ सामावजक 

विकास 

संग्रालयको संरक्षण संभार प्रिषधन र वबकास 

कायषिम 

जालपादवेि मवन्दर र जालपेश्वर वशिालय 

घरेा िारा 

 

१३ सामावजक 

विकास 

मवहला सशवत्तकरण तथा  ईत्थान कायषिम वसलाइ बनुाइ कटाइ तावलम  

१४ पिूाषधार वबकास खानपेानी तथा अपवूतष कायषिम बतासेपछुार खानपेानी अयोजना  

१५ पिूाषधार वबकास बस्ती तथा अिास कायषिम ऄन्नपणूष मा.वि. गेट वनमाषण  

१६ पिूाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोन्नवतर ममषत कायिम वशिायलय टोल बाटो ममषत  

१७ पिूाषधार वबकास सडक वनमाषण स्तरोन्नवत र ममषत कायिम पाटन दवेि पाकष  ममषत  

१८ पिूाषधार वबकास खानपेानी तथा अपवूतष कायषिम गोगनुे नकष टे खानपेानी ममषत  

१९ पिूाषधार वबकास खानपेानी तथा अपवूतष कायषिम पानीवसर खानेपानी ममषत  

२० सामावजक 

विकास 

मवहला सशवत्तकरण तथा  ईत्थान कायषिम ऄचार बनाईने तावलम  

२१ पिूाषधार वबकास सािषजवनक भबन वनमाषण कायषिम निषदशे्वर मवन्दर पाकशाला भिन वनमाषण  

२२ पिूाषधार वबकास बस्ती तथा अिास कायषिम जेष्ठ नागररक विश्रामालय भिन वनमाषण  

२३ अवथषक 

विकास 

ईद्यमवशलता वबकास कायषिम छाला जतु्ता वसलाईने तावलम  

२४ सामावजक 

विकास 

परम्परागत जात्रा पिषहरुको सञ्चालन र 

व्यिस्थापन कायषिम 

पञ्चैबाजा खररद  

२५ सामावजक 

विकास 

भार्ा संस्कृवत र लवलत कलाको संरक्षण र 

वबकास कायषिम 

दवलत चेतना जागरण  

२६ पिूाषधार वबकास  सािषजवनक भबन वनमाषण  

२७ संस्थागत 

विकास 

कायष सम्पादनमा अधाररत करार 

व्यिस्थापन 

निषदशे्दिर अधारभतु विद्यालय कायष 

व्यिस्थापनमा अधाररत करार 

व्यिस्थापन 

 

२८ पिूाषधार वबकास सािषजवनक भबन वनमाषण कायषिम अधारभतु स्िास््य केन्ि भिन  

२९ पिूाषधार वबकास खानपेानी तथा अपवूतष कायषिम तल्लो सान्ने खानपेानी ममषत  

३० पिूाषधार वबकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण तथा ममषत 

कायषिम 

साठीमरेु कुलो ममषत  

३१ पिूाषधार वबकास खानपेानी तथा अपवूतष कायषिमई पाँधेरे वसमलबोट ऄवधकारी टोल खा.पा 

ममषत 

 

३२ अवथषक 

विकास 

मवहला सशवत्तकरण तथा  ईत्थान कायषिम फलफुल खेवत तावलम  

३३ बातािरण तथा 

वबपद 

व्यिस्थापन 

बताबरण तथा जैवबक वबवबधता संरक्षण 

कायषिम 

िन  प्रिषधन व्यिस्थापन तथा कायषिम  
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३४ अवथषक 

विकास 

ऄपाङ्ग सम्बन्धी कायषिम िेदबााँस तावलम  

३५ अवथषक 

वबकास 

ईद्ययमवशलता वबकास कायषिम आलेवक्रवसयन तावलम  

३६ सामावजक 

विकास 

सामावजक समािेशीकरण कायषिम टपरी बनाईन ेतावलम  

३७ सामावजक 

विकास 

नसषने रोग वनयन्त्रण तथा ईपचारात्मक 

कायषिम 

रेविज खोप  

३८ पिूाषधार वबकास सािषजवनक भबन वनमाषण कायषिम कृवर् ईपज सङ्कलन भिन वनमाषण  

३९ पिूाषधार वबकास खानपेानी तथा अपवूतष कायषिम वछन्ताङ्ग दवेि खानपेानी ममषत  

 

िडा नं. ०२ 

सडक पूिािधार तनमािणसौँग सम्बतन्धि योजनाहरु 

तस.नं के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत गभुषछान टोल गवहरी गाईाँ  ओख्रे सड्क  

२ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत धलुपजुा ओख्र ेपञ्चकन्या पाख्रीबास सड्क  

३ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत थामडााँडा तालखुकष  सड्क  

४ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत गभुषछान टोल दवुम्कली सड्क  

५ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत पञ्चकन्या िडा कायाषलय सडक  

६ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत पाख्रीबास पञ्चकन्या ओख्र ेधलुपजुा सड्क  

७ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत पहलेेडााँडा सरस्िवत अ.वब.अरानघर सड्क  

८ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत दईेराली चााँपेटोल सड्क  

९ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत जैटार पाटी सड्क  

१० पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत धन्सारडााँडा हले्पोि सड्क  

११ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत बरच तारा टारेलीगाउ बरच तारा सड्क  

१२ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत पाटीगाउ ऄवधकारीटोल सोवलङ  

१३ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत बरच तारा मानेडााँडा वसढी वनमाषण  

१४ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण तथा स्तरोन्नवत मानेडााँडा ढाडेकुलो ग्रा.स.  

भिनसौँग तनमािणसौँग सम्बतन्धि योजनाहरु 

तस.नं के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास भिन वनमाषण तथा ममषत जनकल्याण अ.वब.  ४ कोठे पक्की भिन वनमाषण  

२ पिूाषधार विकास भिन वनमाषण तथा ममषत बालपञ्च मा.वब भिन वनमािंण  

३ पिूाषधार विकास भिन वनमाषण तथा ममषत िडा कायाषलय हल ममषत  

४ पिूाषधार विकास भिन वनमाषण तथा ममषत सरस्िती अ.वब. बिन वनमाषण  
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तिद्युि तिस्िार िथा तिकाससौँग सम्बतन्धि योजनाहरु 

तस.नं के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार 

विकास 

विद्यतु विस्तार कायषिम ऄधरुो वबधतु वबस्तार तथा ममषत विद्यतू प्रावधकरणमा माग 

गन े

२ पिूाषधार 

विकास 

विद्यतु विस्तार तथा ममषत पाटीगाउ,ढाडेगाउ ऄधरुो वबधतु 

वबस्तार तथा ममषत 

विद्यतू प्रावधकरणमा माग 

गन े
३ पिूाषधार 

विकास 

विद्यतु विस्तार  २ नं. िडाका वबवभन्न टोलमा फलाम े

पोल वबस्तार 

विद्यतू प्रावधकरणमा माग 

गन े
४ पिूाषधार 

विकास 

रान्सवमटर व्यिस्थापन 

कायषिम 

बस्ती वबचको रावन्मटर सान ेकायष विद्यतू प्रावधकरणमा माग 

गन े
५ पिूाषधार 

विकास 

सडक ित्ती जडान तथा 

सञ्चालन 

सान्ने डााँडा िडा कायाषलय सड्क 

बत्ती सञ्चालन 

विद्यतू प्रावधकरणमा माग 

गन े
 

तशक्षा, स्िास््य िथा खेिकूद सौँग सम्बतन्धि योजनाहरु 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ सामावजक विकास कमषचारी व्यिस्थापन बाह्य खोप केन्ि कमषचारी व्यिस्थापन  

२ सामावजक विकास सचेतना कायषिम महामारी रोग संबन्धी सचेतना कायषिम  

३ सामावजक विकास प्रोत्साहन कायषिम गभषिवत मवहला प्रोत्साहन रकम  

४ सामावजक विकास कम्प्यटुर वितरण कायषिम विद्यालयहरुमा कम्प्यटुर वबस्तार कायषिम  

५ सामावजक विकास सामग्री व्यिस्थापन खेलकुद सामग्री व्यिस्थापन  
 

तसौँचाई, खानेपानी िथा सरसफाईसौँग सम्बतन्धि योजनाहरु 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास खानपेानी ट्याङ्की वनमाषण भतेुपाखा खा.पा.यो.टंकी वनमाषण  

२ पिूाषधार विकास खानपेानी ट्याङ्की ममषत तारेवभर खा.पा.यो.टंकी ममषत  

३ पिूाषधार विकास खानपेानी ट्याङ्की ममषत समालधारा खा.पा.यो.ममषत  

४ पिूाषधार विकास खानपेानी ट्याङ्की ममषत भल्के खानेपानी ममषत  

५ पिूाषधार विकास खानपेानी ट्याङ्की वनमाषण ओडारे खानेपानी वनमाषण  

६ पिूाषधार विकास खानपेानी योजना वसमपाखा ब द्दवबहार,सरस्िती खा.पा.यो.  

७ पिूाषधार विकास खानपेानी योजना वपपलबोट खा.पा.यो  

८ पिूाषधार विकास खानपेानी योजना ढुडमवुन खा.पा.यो  

९ पिूाषधार विकास खानपेानी योजना वबजलुीधारा खा.पा.यो  

१० पिूाषधार विकास कुिा ममषत भतेरे कुिा ममषत  

११ पिूाषधार विकास कुलो वनमाषण दवुम्कली कुलो  

१२ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण ऄधेंरी वहईाँद ेवसचाइ  



िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट                                                                २०७७/०७८ 

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"                                                116 

१३ पिूाषधार विकास कुलो ममषत फािा खोला च वबसे कुलो ममषत  

१४ पिूाषधार विकास कुलो ममषत बवगनी च वबसे कुलो ममषत  

१५ पिूाषधार विकास कुलो ममषत जामनु ेकुलो ममषत  

१६ पिूाषधार विकास कुलो ममषत नास्पवत बारी कुलो ममषत  

१७ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण वबजिुा खोला नालामी गाईाँ वहईाँद ेवसंचाइ वनमाषण  

१८ पिूाषधार विकास कुलो ममषत सोह्रमरेु कुलो ममषत  

१९ पिूाषधार विकास कुलो ममषत अहाले कुलो ममषत  
 

कृतष िथा पशु तिकाससौँग सम्बतन्धि योजनाहरु 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ अवथषक विकास बागिानी विकास कायषिम बेम सवम तरकारी खेवतका लावग वबईाँ,मल 

टनेल अगाषवनक खतेी 

 

२ अवथषक विकास भ्रमण कायषिम कृर्क भ्रमण कायषिम  

३ अवथषक विकास स्िरोजगार कायषिम यबुा लवक्षत स्िरोजगार कायषिम नगर साँग 

सहकायष 

४ अवथषक विकास तावलम तथा क्षमता विकास ऄगिुा कृर्क तावलम  

५ अवथषक विकास प्रचार तथा तावलम कृवर् प्रचार तथा तावलम कायषिम  

६ अवथषक विकास गोठ तथा भकारो सधुार गोठ तथा भकारो सधुार कायषिम  

७ अवथषक विकास वसप तथा क्षमता विकास तावलम ग्रावमण पश ुकायषकताष तावलम  

८ अवथषक विकास खोप कायषिम पश ुभ्यावक्सन कायषिम  

९ अवथषक विकास प्रबदषन कायषिम पोवल्र फमष प्रबदषन कायषिम  

१० अवथषक विकास वशविर सञ्चालन पश ुवशवबर कायषिम सञ्चालन  

११ अवथषक विकास खोप कायषिम घर पालुिा जनाबर भ्यावक्सन कायषिम  

 

तबपद व्यिस्थापनसौँग सम्बतन्धि कायिक्रम 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सचेतना कायषिम जलबाय ुसचेतना कायषिम  

२ िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन पवहरो रोकथाम िडामा रहकेा पवहरो रोकथाम  

३ िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन कायषिम जल प्रकोप रोकथाम कायषिम  

४ सामावजक विकास समहू गठन कायषिम ओडारे सा.बन गठन कायषिम  

 

ससं्कृति प्रिधिनसौँग सम्बतन्धि योजना िथा कायिक्रम 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ सामावजक विकास सांस्कृवतक सम्पदाको संरक्षण कायषिम तामाङ समावधस्थल चलु्हो वनमािंण  

२ सामावजक विकास सांस्कृवतक सम्पदाको संरक्षण कायषिम मगर जावतको समावधस्थल वनमाषण  
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३ सामावजक विकास सांस्कृवतक सम्पदाको संरक्षण कायषिम तामाङ समावधस्थल वनमाषण ओख्रे  

४ सामावजक विकास सांस्कृवतक सम्पदाको संरक्षण कायषिम मगर,तामाङ समावधस्थल वनमाषण 

थामडााँडा 
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तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास खेल मैदान स्तरोन्नवत लावलगरुााँस यथु क्लब खले मैदान स्तरोन्नवत  

२ पिूाषधार विकास वड.पी.अर. वनमाषण फांगदिुा सेिा समाजको वड.पी.अर. वनमाषण  

३ पिूाषधार विकास भिन वनमाषण पन्चकन्या प्रा.वि.को २ कोठे भिन वनमाषण  

४ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत पन्चकन्या सालबोटे सडक ग्रािले  

 

िडा नं. ०४ 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत ईत्तरपानी बाल वशक्षा ऄम रा ग्रा.स. स्तरोन्नवत  

२ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत मावतम्ब ुटोल वहईद ेवसचाइ प्लाविक पोखरी वनमाषण  

 पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत पोखरे खोला भजेुलगाईाँ साना वसचाइ अयोजना  
 

िडा नं. ०५ 

तस.

.नं  
के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास कृवर् सडक वनमाषण ररशी डााँडा अम्बोटे कृर्ी सडक  

२ अवथषक विकास वसचाइ योजना अम्िोटे वसमावल बास वसचाइ योजना  

३ पिूाषधार विकास ग्रा.स. वनमाषण कटहरे खानी गाईाँ सडक वनमाषण  

४ पिूाषधार विकास खानपेानी ममषत योजना छाम्लाङ खानपेानी ममषत योजना  

५ पिूाषधार विकास मवन्दर वनमाषण वदयाले वपपलडााँडा वशिालय मवन्दर वनमाषण  

६ पिूाषधार विकास बाटो वनमाषण रुपटार बाह्रमरेु समधी स्थल जाने बाटो  

७ पिूाषधार विकास श चालय वनमाषण सािषजानीक स चालय वनमाषण कटहरे  

८ पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक वनमाषण स्कुलडााँडा रातमाटे ग्रावमण सडक वनमाषण  

९ पिूाषधार विकास बाटो वनमाषण खोलाखकष  छाम्लाङ समाधी स्थल बाटो वनमाषण  

१० अवथषक विकास वसाँचाइ पिूाषधार विकास तथा 

वनमाषण 

हरे खोलाखकष  वहईाँद ेवसचाइ योजना  

११ सामावजक विकास मवन्दर वनमाषण वदयाले जालपा दिेी मवन्दर वनमाषण  

१२ सामावजक विकास दिेीथान ममषत हरे दिेीथान ममषत  

१३ अवथषक विकास पश ुसेिा विकास कायषिम िोयर जातको विई बोका खररद   
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१४ अवथषक विकास कृवर् सेिा विकास कायषिम हातेमालो कृर्ी सहकारी संस्था यरूरया /वड.ए.वप 

मल वबई ऄनदुान सहयोग 

 

१५ अवथषक विकास कृवर् सेिा विकास कायषिम अधवुनक कृर्ी औजार वबतरण  

१६ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार ममषत खसेवन खोला मावथल्लो मासे डडुिा खानपेानी 

ममषत 

 

१७ पिूाषधार विकास पखाषल वनमाषण भीम ढुङ्गा भिनको पखाषल वनमाषण  

१८ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत तथा ममषत वदयाले सान्ने ग्रामीण सडक स्तरईन्नवत  

१९ पिूाषधार विकास पाकृवतक प्रकोप वनयन्त्रण वसमलबोटे पवहरो वनयन्त्रण  

२० पिूाषधार विकास 

 

 

सडक वनमाषण मासे दाररमिोटे सडक वनमाषण 

 

 

२१ पिूाषधार विकास विद्यतु विस्तार विद्यतु फलामे पोल विस्तार 

 

 

२२ सामावजक तथा 

संस्कृवतक विकास 

दवेिथान ममषत संसारर दवेिथान ममषत  

२३ सामावजक तथा 

संस्कृवतक विकास 

मठ मवन्दर ममषत वसङलाङ बढुासबु्िा मवन्दर ममषत  

२४ पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिुाषधार 

वनमाषण 

रेडिस भिन वनमाषण  

२५ पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिुाषधार 

वनमाषण 

वसंहकाली कृर्क समहु भिन वनमाषण  

२६ पिूाषधार विकास सडक वनमाषण वसंहकाली राम्चे गोरेटो सडक  

२७ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत तथा ममषत २९ गमु्िा पाररगाईाँ फलाटे ग्रामीण सडक 

स्तरईन्नती 

 

२८ पिूाषधार विकास मठ मवन्दर तथा दिेीथान  

ममषत 

वसंहकाली जालपा दिेी दिेीथान ममषत  

२९ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत तथा ममषत फािा मासे ग्रामीण सडक स्तरईन्नती  

३० पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण छाम्लाङ तारेखोला वहईद ेवसचाइ चोध खेत पलु 

ममषत 

 

३१ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार विकास 

तथा पाइप खररद 

िवजवन धारा मासे खानेपानी ट्याङकी वनमाषण तथा 

पाइप खररद 

 

३३ पिूाषधार विकास सडक स्तरोन्नवत तथा ममषत वडकुरे सान्ने ग्रावमण सडक स्तरईन्नती  

३४ पिूाषधार विकास संस्थागत पिूाषधार विकास वचसापानी फारम हाईस ब्यािस्थापन   

३५ पिूाषधार विकास खेलमदैान वनमाषण ढुङ्गपेाटी खेलमैदान वनमाषण  

३६ यिुा तथा खलेकुद 

र संस्कृवत प्रिधषन 

खेलकुद कायषिम तथा 

संस्कृवत प्रिधषन 

जी.अइ.सी क्लि भवलिल प्रवतयोगीता तथा 

सााँस्कृवतक कायषिम 

 

३७ अवथषक विकास भकारो सधुार कायषिम भकारो सधुार कायषिम गैरर गाईाँ/पारीगाईाँ  

३८ पिूाषधार विकास ग्रा.स. स्तरोन्नवत वचसापानी फलााँटे ग्रामीण सडक स्तरईन्नती  
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िडा नं. ०६ 

ग्रामीण सडक सौँग सम्बतन्धि आयोजना कायिक्रमहरु 

तस.नं के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार 

विकास 

ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वजरोप्िाआन्ट डााँडाखकष  डडुिा ऄाँधेरीघाट 

सडक 

 

२ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

भण्डारीमोड कामीडााँडा सडक  

३ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

कुलाबारी थाक्ले सााँधखोला सडक  

४ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

अहालडााँडा भलु्के थानीथान सडक  

५ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

धवपनी नाआकेिारी सडक  

६ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वतनदोभाने नाआकेिारी सडक  

७ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

सरस्िती प्रा.वब.भुाँिरे सडक  

८ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वजरोप्िाआन्ट डााँडाखकष  पेिाङ्ग घाम े

सडक 

 

९ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

कुलाबारी क्लब भिन वनमाषणस्थल 

सडक 

 

१० पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

खोपकेन्ि भिन सडक  

११ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

भोगटेनी भुाँिरे सडक  

१२ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वजरोप्िाआन्ट डााँडाखकष  डडुिा जैवसबारी 

सडक 

 

१३ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वजरोप्िाआन्ट डााँडाखकष  पेिाङ्ग बरबोटे 

सडक 

 

१४ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

सान्धारा जलेश्वर सडक  

१५ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वसम्लेमोड सल्ले दवेिथान डडुिा सडक  

१६ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

जलेश्वर प्रा.वब.पेिाङ्ग सडक  
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१७ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

अाँपगाछी बरबोटे सडक  

१८ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

बालकेन्ि भलु्के लेिावलङ्ग सडक  

१९ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वलंगेडााँडा च ताराकुलो सडक  

२० पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

फलााँटेबजार वचसापानी सडक  

२१ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

फलााँटेबजार दवेिथानडााँडा सडक  

२२ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

रानाबर खानीखोला सडक  

२३ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

मुंङ्गेअहाल बतासेडााँडा सडक  

२४ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

छाम्लाङ्ग बनमावथ सडक  

२५ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वतनदोभाने पररयार टोल सडक  

२६ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

ऄमर मा.वि. बस्ने डााँडा सडक  

२७ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

मगुाटार छाम्लाङ्ग सडक  

२८ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

तामाङ्ग,मगर समावधस्थल सडक  

२९ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

हावत्तखकष  छाम्लाङ्ग मलामी 

वबश्रामालय सडक 

 

३० पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

रैके अहालटार छाम्लाङ्ग कृवर् सडक  

३१ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

बर् े डााँडा वसद्दभञ्ज्याङ्ग वसद्दथान 

सडक 

 

३२ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

सल्लेरी गरैीबारी बरबोटे थानीथान सडक  

३३ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

वचईरीबोटे दवेिथान सडक  

३४ पिूाषधार ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास अछामे डााँडा दवेशटोल सडक  
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विकास कायषिम 

३५ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

साल्बोटे िावलङ्गटोल सडक  

३६ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

अछामे डााँडा वसम्ले झााँिीखते सडक  

३७ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

टोपाखानी लाफे टारबारी साल्बोटे सडक  

३८ पिूाषधार 

विकास 
ग्रामीण सडक वनमाषण,स्तरोन्नवत र विकास 

कायषिम 

आन्िणेी झरना पैदल मागष वनमाषण  

 

ग्रामीण खानेपानी सम्बन्धी आयोजना कायिक्रमहरु 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम डााँडाखकष  खानेपानी ममषत  

२ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम मावथल्लो कटुिाल टोल खा.पा.ममषत  

३ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम तल्लो कटुिालटोल खा.पा.ममषत  

४ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम दवलत खा.पा.टंकी वनमाषण र पाआपलाआन 

विस्तार 

 

५ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम तोखाली डााँडा खा.पा.पाआपलाआन विस्तार  

६ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम थाक्ले खा.पा.टंकी ममषत र च्याम्बर  

७ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम दाहाल डााँडा खा.पा.टंकी वनमाषण  

८ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम भुाँिरे खा.पा.यो.  

९ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम चनमते खा.पा.ममषत  

१० पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम पखेरे कुिा ममषत  

११ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम कटुिाल टोल कुिा ममषत  

१२ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम दवलत खा.पा.मलु घरेाबारा  

१३ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम बस्नेत कुिा ममषत  

१४ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम चनमते खा.पा.ममषत  

१५ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम अआतबारे वसरान कुिा वनमाषण  

१६ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम भण्डारी खड्का कुिा ममषत  

१७ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम दानाबोटे खानेपानी योजना  

१८ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम ढुंङ्गखेोला खापायो  

१९ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम लाम्पाते बरबोटे कापायो  

२० पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम गफुा मोहने खापा टंकी र पाआपलाआन 

वबस्तार 

 

२१ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम डडुिा बहृत खापायो  
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२२ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम बरडााँडाटोल खापा टंकी वनमाषण  

२३ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम बाहषमान ेभोटेनीडााँडा टंकी वनमाषण  

२४ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम माझगाईाँ खापा पाआपलाआन र च्याम्बर  

२५ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम राम्चे वसरान खापायो  

२६ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम गैरीटोल खापायो  

२७ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम छछषरेटोल खापायो  

२८ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम वचसापानी खापा टंकी ममषत  

२९ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम ऄाँधेरीखोला वसद्द भञ्ज्याङ्ग खापायो  

३० पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम ऄाँधेरीखोला च तारा खापा ममषत  

३१ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम वसवलवल खापायो धारा वनमाषण  

३२ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम वसम्ले खापायो टंकी वनमाषण  

३३ पिूाषधार विकास खानपेानी पिूाषधार कायषिम रैके खापा टंकी वनमाषण  

 

ग्रातमण तिद्युिीकरण कायिक्रम 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार 

विकास 

स्थानीय विद्यतु वबतरण प्रणालीको विस्तार 

कायषिम 

परुाना विद्यतुका पोल फेन े  

२ पिूाषधार 

विकास 
स्थानीय विद्यतु वबतरण प्रणालीको विस्तार 

कायषिम 

मावथल्लो थाक्लेमा नयााँ पोल र तार 

विस्तार 

 

३ पिूाषधार 

विकास 
स्थानीय विद्यतु वबतरण प्रणालीको विस्तार 

कायषिम 

खोपकेन्ि भिन बत्ती जडान  

४ पिूाषधार 

विकास 
स्थानीय विद्यतु वबतरण प्रणालीको विस्तार 

कायषिम 

ग रुङ्ग वसम्पानी वबद्दुतीकरण  

५ पिूाषधार 

विकास 
स्थानीय विद्यतु वबतरण प्रणालीको विस्तार 

कायषिम 

बााँकी रहकेो ठाईाँमा विद्यतु वबस्तार  

६ पिूाषधार 

विकास 
स्थानीय विद्यतु वबतरण प्रणालीको विस्तार 

कायषिम 

५० KVA को रान्स्फमषर माग  

 

साििजतनक भिन तनमािण 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण पाररजात मवहला भिन बरण्डा,ढलाइ,प्लािर र फवनषचर  

२ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण खोपकेन्ि भिन बरण्डा र श चालय  

३ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण सरस्िती प्रा.वब.पक्कीभिन घरेाबारा र फवनषचर  

४ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण जलेश्वर प्रा.वब.चारकोठे पक्की भिन  
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५ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण जलेश्वर प्रा.वब.का परुाना संरचना ममषत  

६ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण बालकेन्ि भिन भइु ाँ ढलाइ वभत्ता प्लािर र झ्यालढोका  

७ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण बतासे सामदुावयक बन हल श चालय र भइु ाँ ढलाइ  

८ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण शहरी स्िास््य केन्ि भिन फवनषचर  

९ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण जलेश्वर प्रा.वब.फवनषचर  

१० पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण मदन-अवश्रत प्रा.वब.चारकोठे पक्की भिन  

११ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण मदन-अवश्रत प्रा.वब.परुानो संरचना ममषत  

१२ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण ऄमर मा.वब.रि भिन  

१३ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण ऄमर मा.वब.घरेाबारा  

१४ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण रानाबर च तारा सामदुावयक भिन वनमाषण  

१५ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण थालढुङ्ंगा कृवर् सहकारी भिन वनमाषण  

१६ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण समाज सेिा यिुा क्लब भिन वनमाषण  

१७ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण वतल्के ककुष से कृवर् सहकारी भिन बरण्डा र वटनको 

चलुी 

 

 

साौँस्कृतिक सम्पदा सरंक्षण कायिक्रम 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वतनतले मवन्दर पखाषल र घरेाबारा  

२ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वसंहदवेि थाक्ले घरेाबारा  

३ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम साकेला थान वनमाषण  

४ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम थावनथान घरेाबारा र ममषत  

५ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम झप्टेढााँड संरक्षण  

६ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम डुकुरवसं थानी संरक्षण डडुिा तल्लोटोल  

७ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम डिली थानी संरक्षण  

८ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम सल्ले दवेिथान ममषत  

९ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम जलेश्वरदवेि घरराबारा  

१० सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम जालपादवेि माझगाईाँ संरक्षण  

११ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम कलशदवेि छछषरे संरक्षण  

१२ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वतनदोभाने वसंहदवेि संरक्षण  

१३ पिूाषधार  विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम राम्चे गमु्बा स्तुपा वनमाषण  

१४ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम शंसारी दवेिथान ममषत  

१५ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वशतलादवेि काफलबोटे संरक्षण  

१६ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वसद्दबाबा संरक्षण वसद्दभञ्ज्याङ्ग  

१७ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम जालपादवेि संरक्षण वसद्दभञ्ज्याङ्ग  

१८ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वसंहदवेि मवन्दर स्तरोन्नवत  
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१९ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वचईरीबोटे जालपादवेि संरक्षण  

२० सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम बरबोटे थानी संरक्षण  

२१ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम िावलङ्ग थानी संरक्षण  

२२ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वसतलादवेि काफलबोटे संरक्षण  

२३ सामावजक विकास सााँस्कृवतक सम्पदा संरक्षण कायषिम वतल्के वशिालय वनमाषण  

 

ग्रामीण तसचंाइ कायिक्रम 

तस

.नं  
के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम 

कै

. 

१ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

सााँधखोला भुाँिरे वसंचाआ योजना  

२ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

गैडेखोला आन्िवेसम वसंचाआ योजना  

३ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

काफलबोटेखोला गरैीखते कुलो 

वनमाषण 

 

४ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

ढुंङ्गखेोला घमुाईन ेकुलो ममषत  

५ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

चनमते बााँध वनमाषण  

६ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

भोगटेनी खोला पखेाल वनमाषण  

७ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

ढुंङ्गखेोला वसंचाइ  

८ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

जरुिा बरबोटे वसंचाइ  

९ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

सल्ले अाँपगाछी वसंचाइ  

१० अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

प्रत्येक टोलमा प्लाविक पोखरी 

वनमाषण 

 

११ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

अकाशे पानी पोखरी वनमाषण 

टोल-टोलमा 

 

१२ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

छाम्लाङ्ग ज बारी वसंचाइ  

१३ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

वचम्सेकुलो वनमाषण  
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१४ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

कोल्टार कुलो वनमाषण  

१५ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

वपप्ले,बेलुिा कुलो वनमाषण  

१६ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

ऄाँधेरीकुलो वनमाषण  

१७ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

बरबोटे कुलो वनमाषण  

१८ अवथषक विकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण, स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

छवत्तिन ेकुलो वनमाषण  

१९ अवथषक विकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण, स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

राया कुलो वनमाषण  

२० अवथषक विकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण, स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

कटुिालकुलो वनमाषण  

२१ अवथषक विकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण, स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

बााँसबोटे कुलो वनमाषण  

२२ अवथषक विकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण, स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

सबु्बाकुलो वनमाषण  

२३ अवथषक विकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण, स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

बाईनकुलो वनमाषण  

२४ अवथषक विकास लघ ुतथा साना वसंचाइ वनमाषण, स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

दोभानकुलो वनमाषण  

२५ अवथषक विकास लघ ु तथा साना वसंचाइ वनमाषण,स्तरोन्नवत र ममषत 

कायषिम 

रुदिुाकुलो वनमाषण  

 

रोजगारी तसजिना िथा क्षमिा तिकास 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ अवथषक विकास सीप विकास तथा क्षमता विकास 

कायषिम 

गवुडया बनाईने तावलम  

२ अवथषक विकास सीप विकास तथा क्षमता विकास 

कायषिम 
वसलाआकटाआ तावलम  

३ अवथषक विकास सीप विकास तथा क्षमता विकास 

कायषिम 
चरुापोते बनाईने तावलम  

४ अवथषक विकास सीप विकास तथा क्षमता विकास 

कायषिम 
ऄचार बनाईने तावलम  
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५ अवथषक विकास सीप विकास तथा क्षमता विकास 

कायषिम 

वकशोरीहरुका लावग स्यानीटरी प्याड बनाईन े

तावलम 

 

६ अवथषक विकास सीप विकास तथा क्षमता विकास 

कायषिम 
थकु्पा बनाईन ेमवेशन र तावलम  

७ अवथषक विकास सीप विकास तथा क्षमता विकास 

कायषिम 
डडुिाटोल खलेमदैान वनमाषण  

८ सचूना प्रविवध 

तथा संचार 
आन्टरनटे जडान टोलटोलमा आन्टरनटे जडान  

९ सचूना प्रविवध 

तथा संचार 
आन्टरनटे जडान जलेश्वर प्रा.वब.कम्प्यटुर  

१० पिूाषधार विकास खेलमदैान वनमाषण वतनदोभाने खेलमैदान वनमाषण  

११ सामावजक तथा 

संस्कृवतक विकास 

 तामाङ्ग दाहसंस्कार ब्यबस्थापन  

१२ पिूाषधार विकास खेलमदैान वनमाषण अहालटार खेलमैदान वनमाषण  

१३ पिूाषधार विकास खेलमदैान वनमाषण कैं दले खेलमैदान वनमाषण  

 

ितक्षि िगिसौँग सम्बतन्धि कायिक्रम 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ सचूना प्रविवध तथा संचार आन्टरनटे जडान कायषिम समदुाय आन्टरनेट जडान कायषिम  

२ पिूाषधार विकास खेल मैदान वनमाषण चनमतेटार खले मैदान वनमाषण  

३ पिूाषधार/सामावजक 

विकास 

सडक बत्ती व्यिस्थापन र डवस्िन 

खररद 

सडक बत्ती र डवस्िन  

४ अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम वसलाआ कटाआ तावलम  

५ अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम सिारीचालक तावलम  

६ अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम अधारभतु कम्प्यटुर तावलम  

७ अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम हाईस िायररङ्ग तावलम  

८ अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम कापेन्टर तावलम  

९ अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम डोरीको मुाँडा बनाईने तावलम  

१० अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम चरुापोते बनाईने तावलम  

११ अवथषक विकास सीप तथा क्षमता विकास तावलम ऄचार बनाईने तावलम  
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कृतष िथा पशु सेिासौँग सम्बतन्धि कायिक्रम 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ अवथषक विकास वबई बोका खररद बोयर जातको बीउ बोका खररद  

२ अवथषक विकास बङ्गरु खररद ईन्नत जातको बङ्गरु खररद  

३ अवथषक विकास पश ुसेिा कायषिम बवडजो खररद  

४ अवथषक विकास म रीघार व्यिस्थापन अधवुनक म रीघारको माग  

५ अवथषक विकास मेवसन खररद बाख्राको दाना बनाईने मेवशन माग  

६ अवथषक विकास तावलम ब्यबसावयक सब्जी खतेी तावलम  

७ अवथषक विकास खररद वमवन वटलर खररद  

८ अवथषक विकास स्प्रे खररद स्प्रे माग गन े  

९ अवथषक विकास भवूम व्यिस्थापन बारीका गरा स्तरोन्नवत गन े  

१० अवथषक विकास फलपलू विकास 

कायषिम 

एभोकाडो, वकवब, स्याई, सनु्तला, कागती, ऄनार, 

अाँप वलवच, कटर, भुाँइकटर, रुिाक्ष, बोवधवचत्त, 

जनुार ,ज्यावमर, खवेत वबस्तार कायषिम 

 

 

नगर तशक्षा शाखामा पठाउने आयोजना कायिक्रमहरु 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार विद्यालय पररसर घरेािारा ऄमर मा.वब.  

२ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार सामदुावयक भिन वनमाषण ऄमर मा.वब.  

३ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार ऄमर मा.वब.खेल मदैान वनमाषण  

४ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार अवथषक सहयोग ऄमर मा.वब.  

५ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जनता प्रा.वब.परुानो भिन ममषत  

६ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जनता प्रा.वब.घरेाबारा  

७ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार जनता प्रा.वब.फवनषचर वनमाषण र शैवक्षक सामग्री  

८ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार जनता प्रा.वब.अवथषक सहयोग र वभत्ते लेखन  

९ सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार जलेरश्वर प्रा.वब.आन्टरनेट जडान  

१० सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार जलेश्वर प्रा.वब.ल्याबटर र वप्रन्टर  

११ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जलेश्वर प्रा.वब.वहलट्याङ्क १०००ली.  

१२ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जलेश्वर प्रा.वब.जस्तापाता  

१३ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जलेश्वर प्रा.वब.भइु ाँ ढलान र प्लािर  

१४ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जलेश्वर प्रा.वब.विद्यालय कम्पाईण्ड घरेाबारा  

१५ सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार सबै विद्यालयमा आमले आन्टरनेट जडान  

१६ सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार सिै विद्यालयमा ल्याबटप,प्रोजेक्टर र वप्रन्टर 

खररद 

 

१७ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार मदन अवश्रत प्रा.वब ४ कोठे पक्की भिन  
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१८ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जनता प्रा.वब.खेलमैदान वनमाषण  

१९ सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार िडा न.ं ६ का सबै विद्यालयहरुमा आन्टरनेट 

जडान 

 

२० पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार मदन अवश्रत प्रा.वब ग्यावबङ्ग पखाषल वनमाषण  

२१ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार मदन अवश्रत प्रा.वब.फवनषचर  

२२ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.वनजी वशक्षक तलब भत्ता माग  

२३ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.४ कोठे पक्की भिन  

२४ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.खले मैदान वनमाषण  

२५ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.घरेाबारा ५० थान वपल्लर माग  

२६ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार प्राथवमक ईपचार बाकस माग गने  

२७ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार मदन अवश्रत प्रा.वब.रंगरोगन  

२८ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार वकशोरी स्यावनटरी प्याड वितरण  

२९ अवथषक विकास संस्थागत पिुाषधार त ल मेवशनको माग  

३० पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जलेश्वर प्रा.वब.रि भिन ममषत  

३१ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार जलेश्वर प्रावब ४ कोठे पक्की भिन  

३२ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.घरेाबारा  

३३ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.गेट वनमाषण  

३४ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब बालमतै्री फवनषचर वनमाषण  

३५ सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.कम्प्यटुर,वप्रन्टर खररद  

३६ सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार िडा नं.६ का सबै विद्यालयहरुमा विद्यतु जडान  

३७ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार सरस्िती प्रा.वब.फवनषचर खररद  
 

नगर स्िास््य शाखामा पठाउने आयोजना कायिक्रमहरु 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार राम्चेटोल बाह्य खोपकेन्ि भिन  

२ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार फलााँटे स्िास््य च की बवथषङ्ग सेन्टर सञ्चालन  

३ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार वझल्केडााँडा डडुिा बाह्य खोपकेन्ि भिन  

४ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार स्िास््य च की भिन वनमाषण  

५ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार स्िास््य च की भिन खानपेानी वनमाषण  

६ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार स्िास््य च की भिन कायाषलय व्यिस्थापन र 

मसलन्द 

 

७ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार मेवडकल ईपकरण वरज र फोटोकपी मेवशन 

खररद 

 

८ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार गाईाँघर वक्लवनक एिं खोप वक्लवनक सढृुवढकरण  

९ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार स्िास््य च की भिन झ्यालढोका श चालय ममषत  
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१० सामावजक विकास खोप ऄवभयान पणुष खोप ऄवभयान व्यिस्थापन  

११ पिूाषधार विकास संस्थागत पिुाषधार डााँडाखकष  खोप भिन बरण्डा र चपी वनमाषण  

१२ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार कोवभड-१९ रोकथाम र वनयन्त्रण कायषिम  

१३ सामावजक विकास संस्थागत पिुाषधार सरुवक्षत माततृ्ि कोर्  
 

तबतबध 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ सचूना प्रविवध तथा संचार संस्थागत पिुाषधार ऄवतररि हुलाक भिन आन्टरनेट जडान  

   

िडा नं. ०७ र ०८ को कुनै पतन योजना नभएको । 

िडा नं. ०९ 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास ग्रामीण सडक वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

ईत्तरपानी बाल वशक्षा ऄम रा ग्रा.स. स्तरोन्नवत  

२ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण मावतम्ब ुटोल वहईद ेवसचाइ प्लाविक पोखरी 

वनमाषण 

 

३ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण पोखरे खोला भजेुलगाईाँ साना वसचाइ 

अयोजना 

 

४ पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 

जनता प्रा.वि. को िाल वनमाषण  

५ पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 

बाल वशक्षा प्रा.वि. मा भिन वनमाषण  

६ पिूाषधार विकास संस्थागत भ वतक पिूाषधार 

वनमाषण 

िडा कायाषलय भिन वनमाषण  

७ पिूाषधार विकास विद्यतु विस्तार विद्यतु विस्तार िडा नं. ९  

८ अवथषक विकास पकेट क्षेत्र स्थापना वकिी पकेट क्षेत्र स्थापनाथष सहयोग  

९ अवथषक विकास वकिी ब्लक स्थापना वकिी ब्लकको लावग प्रस्तावित  

१० पिूाषधार विकास पकेट क्षेत्र स्थापना एभोकाडो पकेट क्षते्र स्थापनाथष सहयोग  

११ पिूाषधार विकास खेलमदैान वनमाषण चप्लेटी खेलकुद मैदान वनमाषण  

१२ पिूाषधार विकास भकारो सधुार भकारो सधुार कायषिम  

१३ पिूाषधार विकास गोठ सधुार गोठ सधुार कायषिम  

१४ सामावजक 

विकास 

खोप केन्ि व्यिस्थापन खोप केन्िमा फवनषचर, पानी  बत्तीको 

व्यिस्थापन 
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िडा नं. १० 

तस .नं  के्षत्र मूख्य कायिक्रम आयोजनाको नाम कै. 

१ पिूाषधार विकास  वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

तोरीबारी वहईाँद ेवसंचाइ  

२ पिूाषधार विकास  वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

तकुिा/हराबोटे कुलो ममषत  

३ पिूाषधार विकास  वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

जमदार गाईाँ/ तकुिा कुलो ममषत  

४ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

सााँआदिुा खोला/ओडारे कुलो ममषत  

५ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

धाप ऄग्राखे कुलो ममषत  

६ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

कामीटार/कामीटारी  

७ पिूाषधार विकास खेलकुद मदैान वनमाषण खेलकुद मदैान वनमाषण  

८ पिूाषधार विकास प्यारावफट वनमाषण भारती मा.वि. मैदान वनमाषण  

९ पिूाषधार विकास भिन वनमाषण सरस्िती प्रा.वि. भिन वनमाषण  

१० पिूाषधार विकास परुातत्ि पशपुवत मवन्दर िाल वनमाषण  

११ पिूाषधार विकास ग्रावमण सडक स्तर ईन्नती एक्लेिर पयुाँढुङ्का  

१२ पिूाषधार विकास विद्यतु विस्तार विद्यतु विस्तार  

१३ पिूाषधार विकास सािषजवनक भिन वनमाषण सामदुायीक भिन  

१४ पिूाषधार विकास ब्यिस्थापन शावन्त सरुक्षा  

१५ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

अलेगााँई वसाँचाइ योजना  

१६ पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

ओडारे डााँडााँ टोल वसाँचाइ  

१७

  

पिूाषधार विकास  वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

वसाँजाली रानागााँई वसाँचाइ  

१८

  

पिूाषधार विकास वसाँचाइ पिूाषधार वनमाषण तथा 

स्तरोन्नवत 

दवेिथान टारी िरिोटे  
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११. सङ्गठन सरंचना र स्िीकृि दरबन्दी 

पाख्रीबास नगरपातिका, धनकुटा 

नगर कायिपातिकाको कायािियको दरिन्दी िेररज 

क्र.स. पद नाम िह सेिा समुह उपसमूह 
स्िीकृि 

दरबन्दी 

ररक्त 

दरबन्दी 

सङ्ख्या 

कै. 

१.  प्रमखु प्रशासकीय 

ऄवधकृत 

१० प्रशासन सा.प्र.  १   

२.  ऄवधकृत ९/१० वशक्षा वश.प्र.  १   

३.  वस.डी.इ. ९/१० आवन्ज. वसवभल  १ १  

४.  ऄवधकृत  ७/८ प्रशासन सा.प्र.  १   

५.  लेखा ऄवधकृत ७/८ प्रशासन लेखा  १   

६.  ऄवधकृत ७/८ वशक्षा वश.प्र.  १ १  

७.  जनस्िास््य ऄवधकृत ७/८ स्िास््य ज.स्िा.  १   

८.  आवञ्जवनयर ७/८ आवन्ज. वसवभल  १   

९.  ऄवधकृत  ६ प्रशासन सा.प्र.  २   

१०.  अन्तररक लेखा परीक्षक ६ प्रशासन लेखा  १   

११.  प.ह.ेन. ५/६ स्िास््य क.न.  १   

१२.  हले्थ ऄवसस्टेन्ट ५/६ स्िास््य ह.ेइ.  १   

१३.  सहायक ५ प्रशासन सा.प्र  ५ २ 

बढुिा 

माफष त 

पदपतुी 

हुन े

१४.  लेखापाल ५ प्रशासन लेखा  १ १  

१५.  कम्प्यटुर ऄपरेटर ५ विविध   १   

१६.  प्राविवधक सहायक ५ वशक्षा वश.प्र.  १   

१७.  सब आवञ्जवनयर ५ आवन्ज. वसवभल  २   

१८.  मवहला विकास वनरीक्षक ५ विविध   १ १  

१९.  ऄवमन ४ आवन्ज. सभे  १   

२०.  सहायक ४ प्रशासन सा.प्र.  २   

२१.  सह लेखापाल ४ प्रशासन लेखा  १   

२२.  स.म.वि.वन. ४ विविध   १   

कायाििय िफि  जम्मा २९   
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पाख्रीबास नगरपातिका (१० िटा )िडा कायािियहरु िफि को स्िीकृि दरबन्दी िेररज 

१. सहायक ५ प्रशासन सा.प्र.  ४ ३ बढुिा माफष त 

पदपतुी हुन े

२. सब आवञ्जवनयर ५ आवन्ज. वसवभल  ४   

३. सहायक ४ प्रशासन सा.प्र.  ६   

४. ऄ. सब आवञ्जवनयर ४ आवन्ज. वसवभल  ६   

िडा कायाििय िफि  जम्मा २०   

कुि जम्मा ४९   

 

कृतष सेिा केन्िको दरबन्दी िेररज 

वस.नं. वजल्ला प्रदेश नं. स्थानीय 

तहको 

वस.नं. 

स्थानीय तह ९/१० औ ाँ 

नेपाल कृवर् 

सेिा 

७/८ औ ाँ 

नेपाल 

कृवर् सेिा 

सहायक 

पााँच ाँ 

नेपाल 

कृवर् सेिा 

सहायक 

च थो 

नेपाल 

कृवर् सेिा 

जम्मा  

८ 

ध
न
कु

ट
ा 

१ ६९ 
पाख्रीबास 

नगरपावलका 
 १ २ १ ४ 

 

पशु सेिा केन्िको दरबन्दी िेररज 

वस
.नं

. 

वज
ल्
ल

ा 

प्र
द
ेश

 नं
. 

स्थ
ान

ीय
 त

ह
क

ो 
वस

.नं
. 

स्थानीय 

तह 

ऄवधकृत 

९/१० 

औाँ 

नेपाल 

कृवर् 

सेिा 

(लापोडे

डे) 

ऄवधकृत 

९/१० औाँ 

नेपाल कृवर् 

सेिा (भेट) 

ऄवधकृ

त ८/९ 

औाँ 

नेपाल 

कृवर् 

सेिा 

(भेट) 

ऄवधकृत 

९/१० 

औाँ 

नेपाल 

कृवर् सेिा 

(लापोडे

डे) 

ऄवधकृत 

७/८ औाँ 

नेपाल 

कृवर् 

सेिा 

(मत्स्य) 

सहायक 

पााँच ाँ 

नेपाल 

कृवर् सेिा 

(भेट) प 

स्िा प्रा 

सहायक 

पााँच ाँ 

नेपाल 

कृवर् 

सेिा 

(पाप डेडे

) प से प्रा 

सहाय

क 

पाच ाँ 

नेपाल 

कृवर् 

सेिा 

मत्स्य 

समहु 

प्रा.स. 

सहाय

क 

पााँच ाँ 

नेपाल 

कृवर् 

सेिा 

भेट 

समहु 

ना प 

स्िा प्रा 

सहायक 

च थो 

नेपाल 

कृवर् 

सेिा 

लाप डे

डे समहु 

ना प से 

प्रा 

जम्मा 

८ 

ध
न
कु

ट
ा 

१ ६९ 

पाख्रीबास 

नगरपावल

का 

  १   १ २  २ २ ८ 

 

 

 



िातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट                                                                २०७७/०७८ 

"पाख्रीबासको दृति : तशक्षा, स्िास््य, पयिटन र कृतष"                                                133 

स्िास््य सेिा केन्िको दरबन्दी िेररज 

तस.नं. पद स्िीकृि दरबन्दी कै. 

१ हले्थ ऄवसस्टेन्ट ६  

२ ऄ.न.मी. १२  

३ ऄ.ह.ेि. १२  

४ का.स. ६  
 

पाख्रीबास नगरपातिकाको अस्थायी दरबन्दी सरंचना 

क्र.स. पद िह सेिा समूह उपसमूह दरबन्दी 
ररक्त 

दरबन्दी 
कै. 

१ आवञ्जवनयर ६ आवन्जवनयररङ वसवभल  १ -  

२ सामावजक पररचालक ४ - - - ५ -  

३ स्िकीय सवचि ४ - - - १ -  

५ नगर प्रहरी  आन्चाजष - - - - १ - हिल्दार सरह 

 नगर प्रहरी - - - - ४ - जिान 

४ सिारी चालक (ह्याव्िी) - - - - १ - डोजर 

 सहचालक (ह्याव्िी) - - - - १ - डोजर 

५ सिारी चालक (हलकुा) - - - - ३ -  

६ का.स. - - - - १६   
 

अन्य दरबन्दी सरंचना 

क्र.

स. 
पद िह सेिा समूह उपसमूह दरबन्दी 

ररक्त 

दरबन्दी 
कै. 

१ सचूना प्रविधी 

ऄवधकृत 

६  - - १ - सङ्घीय सरकार र 

नगरपावलकाको साझेदारी 

२ रोजगार संयोजक ६ - - - १ - सङ्घीय सरकारको ऄनदुान 

३ प्रा.स. (वसवभल 

इवन्जवनयररङ) 

५ - - - १ १ सङ्घीय सरकारको ऄनदुान 

 ना.प्रा.स. (कृवर्) ४ - - - १ १ रावष्रय योजना अयोग र 

नगरपावलकाको साझेदारी 

४ MIS Operator ५ - - - १ - सङ्घीय सरकारको ऄनदुान 

५ वफल्ड सहायक ४ - - - २ - सङ्घीय सरकारको ऄनदुान 

६ ऄपाङ्ग रोकथाम 

तथा पनु: स्थापना 

सहजकताष (CBR) 

५ - - - ५ - प्रदशे सरकार, नगरपावलका र 

करुणा फाईण्डेसनको साझदेारी 
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पाख्रीबास नगरपातिकाको स्िीकृि संगठनात्मक संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरसभा 

नगर कायिपातिका 

प्रमुख 

प्रमुख प्रशासकीय अतधकृि 

प्रशासन शाखा 

 प्रशासन/सुरक्षा/ 

समन्िय ईपशाखा 

 काननुी मावमला 

ईपशाखा 

 

पूिािधार तबकास िथा िािाबरण 

व्यिस्थापन शाखा 

 सािषजवनक पिूाषधार वबकास 

ईपशाखा 

 भिन तथा िस्ती वबकास ईपशाखा 

 बातािरण, सरसफाइ तथा विपद 

व्यिस्थापन ईपशाखा 

 अयोजना व्यिस्थापन ईपशाखा 

आतथिक प्रशासन शाखा 

 लेखा ईपशाखा 

 राजश्व ईपशाखा 

 सािषजवनक सम्पवत्त 

व्यिस्थापन ईपशाखा 

सामातजक तबकास शाखा 

 सा.सु. पंवजकरण ईपशाखा 

 मवहला, बालबावलका तथा 

समाज कल्याण ईपशाखा 

 स्िास््य शाखा 

 यूिा, वशक्षा तथा खेलकुद 

ईपशाखा 

आतथिक तबकास शाखा 

 कृवर् प्रसार ईपशाखा 

 पशपंुक्षी प्रिदषन ईपशाखा 

 पयषटन/ईद्योग/सहकारी 

तथा व्यिसाय प्रिदषन 

ईपशाखा 

सतमतिहरु 

िडा कायािियहरु 

 १०िटा 

 

आन्िररक िेखा पररक्षण 

सतमतिहरु 

उपप्रमुख न्यातयकसतमति 
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१२ नगर सभाको उपतस्थति 
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१३ जन प्रतितनतधहरुको सम्पकि  तििरण 

क्र स पद नाम थर िडा नं. मोबाईि न 

१ प्रमखु बरृ् बहादरु राइ   ९८५२०५३८११ 

२ ईप-प्रमखु दिेकला प डेल (वतवम्सना)   ९८५२०५३९११ 

३ िडा अध्यक्ष हेम ि. पाण्डे १ ९८५२०५०७१४ 

४ मवहला िडा सदस्य चन्िकला चापागाइ ं १ ९८४२२७७०१३ 

५ दवलत मवहला िडा सदस्य धनमाया साकी १ ९८०४३३८०९३ 

६ िडा सदस्य तेज बहादरु बस्नेत १ ९८४२५९६६७० 

७ िडा सदस्य खेमराज चापागाइ १ ९८४२१०८४१७ 

८ िडा अध्यक्ष िोणि बहादुर खपाङ्गी २ ९८४२३०४४७६ 

९ मवहला िडा सदस्य लक्ष्मी तामाङ २ ९८४२२५६५१८ 

१० दवलत मवहला िडा सदस्य विष्ण ुमाया विक २ ९८०७३३३४८१ 

११ िडा सदस्य राज कुमार मगर २ ९८४२३०५१२६ 

१२ िडा सदस्य वतलक कटुिाल २ ९८११०२७४१२ 

१३ िडा अध्यक्ष सनु्दरिाि िामाङ ३ ९८१६३११९८८ 

१४ मवहला िडा सदस्य दिेी माया िस्नेत ३ ९८०८४७०४२० 

१५ दवलत मवहला िडा सदस्य लक्ष्मी पररयार ३ ९८१०४२६००० 

१६ िडा सदस्य सरोज राइ ३ ९८४२३४५९३१ 

१७ िडा सदस्य मान बहादरु महत ३ ९८११०७९०६९ 

१८ िडा अध्यक्ष सोतिि तनर िा ४ ९८५२०५३५१९ 

१९ मवहला िडा सदस्य कृष्ण माया खडका ४ ९८४२१५६७१४ 

२० दवलत मवहला िडा सदस्य शावन्त पररयार ४ ९८१९३२३२३८ 

२१ िडा सदस्य ऄजुषन गरुुङ ४ ९८०४०१०१४८ 

२२ िडा अध्यक्ष गोपािराज थापा ५ ९८५२०५३५२० 

२३ मवहला िडा सदस्य कमला थापा ५ ९८१९३९५७८२ 

२४ दवलत मवहला िडा सदस्य िविता विक ५ ९८१४३१७५३२ 

२५ िडा सदस्य नम्रता दईेजा ५ ९८४२३१७५७२ 

२६ िडा सदस्य पषु्प तामाङ ५ ९८१९०१७१३४ 

२७ िडा अध्यक्ष दि ब.िामाङ ६ ९८५२०५३५१७ 

२८ मवहला िडा सदस्य सनु्दरा िस्ती ६ ९८४२१५६१०५ 

२९ दवलत मवहला िडा सदस्य सवमषला साकी ६ ९८०५३२३५७९ 

३० िडा सदस्य गणशे भण्डारी ६ ९८१६९३६७५० 
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३१ िडा सदस्य कमल कुमार राइ ६ ९८१२३७०३९६ 

३२ िडा अध्यक्ष फतणन्ि िामाङ ७ ९८५२०५३६२२ 

३३ मवहला िडा सदस्य होममाया भण्डारी ७ ९८१०५३१३८९ 

३४ िडा सदस्य चन्ि बहादरु तामाङ ७ ९८११६२०६६३ 

३५ िडा सदस्य वडवल्ल बहादरु भण्डारी ७ ९८५२०५०५१९ 

३६ िडा अध्यक्ष तसिाराम राई ८ ९८५२०५३८२२ 

३७ मवहला िडा सदस्य ऄरुना कुमारी राइ ८ ९८१६३७६८८२ 

३८ दवलत मवहला िडा सदस्य सनक कुमारी साकी ८ ९८११३२३७२९ 

३९ िडा सदस्य गंगा बहादरु काकी ८ ९८१०४०२४५६ 

४० िडा सदस्य हमे बहादरु वगरी ८ ९८१५७५१२२६ 

४१ िडा अध्यक्ष चन्ििाि तघतसङ ९ ९८५२०६१७७५ 

४२ मवहला िडा सदस्य सम्झना अले ९ ९८६०६६९८०८ 

४३ दवलत मवहला िडा सदस्य वभम कुमारी दजी ९ ९८१९०११९०४ 

४४ िडा सदस्य राम बहादरु लङुगेली ९ ९८४२१९७५७८ 

४५ िडा सदस्य िेद बहादरु भजेुल ९ ९८१५३३५११२ 

४६ िडा अध्यक्ष हरी बहादुर खत्री १० ९८४२३८५९११ 

४७ मवहला िडा सदस्य कल्पना राइ १० ९८११३०२६२४ 

४८ दवलत मवहला िडा सदस्य वतलक माया वि.क. १० ९८००९९२११३ 

४९ िडा सदस्य विरेन्ि समाल अले १० ९८४२०६५३३४ 

५० िडा सदस्य गोरख राना १० ९८१३१५९४१५ 

५१ दवलतसदस्य मवनर् वि.क. २ ९८४२३४७९१२ 

५२ दवलतसदस्य मेन बहादरु पररयार ६ ९८१८४३१७२२ 

५३ ऄल्पसख्यक सदस्य लाक्पा तेवन्जङ्ग शेपाष ३ ९८१३४०८२८३ 

 

१४. कमिचारीहरुको सम्पकि  तििरण 

क्र.स. पद नाम थर कायिरि सम्पकि  नं. 

१ प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत वडकबहादरु राइ 

नगर 

कायषपावलकाको 

कायाषलय 

९८५२०४३१११ 

२ ऄवधकृत सात ाँ सत्य नारायण राइ ९८४२३४४१८८ 

३ अ.ले.प.ऄवधकृत लोकेन्ि कंुिर ९८५२०४९००० 

४ लेखा ऄवधकृत दीपेन्ि ऄवधकारी ९८४२३६१६७९ 

५ ऄवधकृत छैठ ाँ सन्तोर् कुमार राइ ९८६२८५५५०५ 

६ ऄवधकृत छैठ ाँ संवगता पोख्रेल ९८४९५९८२३६ 

७ आवञ्जवनयर नरेन्ि कुमार वलम्ब ु ९८६२१३११९२ 
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८ आवञ्जवनयर पशुषराम श्रेष्ठ ९८५२०२७५५३ 

९ रोजगार संयोजक  नारायण बस्नेत ९८४२९५११५४ 

१० सचूना प्रविवध ऄवधकृत ऄवनश श्रेष्ठ ९८५२०५३६११ 

११ सहायक पााँच ाँ ऄमतृा नेपाल ९८४३८३५१८१ 

१२ सहायक पााँच ाँ टामन वसग्दले ९८२४०८१४२३ 

१३ सहायक पााँच ाँ वदपक ग तम ९८४४६०३२९९ 

१४ कम्प्यटुर ऄपरेटर शेखर ग तम ९८४२२७४६३० 

१५ प्राविवधक सहायक हमेन्तमणी खलुाल ९८५११७११७६ 

१६ सि-आवञ्जवनयर सदुशे वलम्ब ू ९८४०४४५८४२ 

१७ सि-आवञ्जवनयर वनवश्चता थापा ९८४१४१७३८३ 

१८ सि-आवञ्जवनयर वधरज सरदार ९८४२३९३९४४ 

१९ सि-आवञ्जवनयर रवबन भजेुल ९८०४३४०२६८ 

२० सि-आवञ्जवनयर रवबन्ि िस्नेत ९८६४५४९७३१ 

२१ सहायक स्तर च थो (स.ले.प.) विकास अचायष ९८६२२८२०५८ 

२२ सहायक स्तर च थो वकरण राइ ९८५२०५३७११ 

२३ सहायक स्तर च थो इन्द ुभसुाल ९८४२३५०८०१ 

२४ ऄ. सब. आवञ्जवनयर वप्रयंका प्रधान ९८६९८१३४९९ 

२५ ऄ. सब. आवञ्जवनयर वमगरु शेपाष ९८४२०८११४९ 

२६ ऄ. सब. आवञ्जवनयर रेित थापा ९८६१५५८९६४ 

२७ ऄवमन  सजुाता खवतिडा ९८४४४२७७७७ 

२८ स्िवकय सवचि ऄजुषन खड्का ९८४२५४७६८२ 

२९ ऄ. सब.आवञ्जवनयर जीिन राइ ९८१२०२७२३३ 

३० ऄ. सब. आवञ्जवनयर प्रवदप कुमार राइ ९८४२२५८४२६ 

३१ ऄ. सब. आवञ्जवनयर वहमान्चल दईेजा ९८१०३७४११४ 

३२ ऄ. सब.आवञ्जवनयर महानन्द ढकाल ९८४३९०९८६५ 

३३ ब्याक हु लोडर चालक खगेन्ि प्रसाद दईेजा ९८४२५९६००४ 

३४ ब्याक हु लोडर सह चालक जय कुमार राइ ९८१५०३६०९३ 

३५ कायाषलय सहयोगी वदपकला वघवमरे ९८०४०३०४२८ 

३६ कायाषलय सहयोगी नविन श्रेष्ठ ९८०५३०१८७४ 

३७ कायाषलय सहयोगी टंक राइ ९८१०४७४७३३ 

३८ ह.स.चा. मोहन राइ ९८१४३९९७०१ 

३९ जन स्िास््य ऄवधकृत मोहम्मद आस्माइल वमयााँ स्िास््य शाखा ९८६३७८२०४९ 
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४० वस.ऄ.न.मी. वनररक्षक तारा कुमारी सवु्बा ९७४२०१८०३४ 

४१ ऄवधकृत छैठ ाँ गोखष बहादरु तामाङ्ग 

पश ुसेिा शाखा 

९८४२११२९९१ 

४२ पश ुसेिा प्रावबवधक दीपक जंग काकी ९८४२१११२२९ 

४३ पश ुसेिा प्रावबवधक गणशे पररयार ९८६२०५५६९० 

४४ ना.प.स्िा.प्रा. रमेश वसजाली ९८४२१६६५१६ 

४५ ना.पश ुसेिा प्रावबवधक दिेराज तामाङ्ग ९८४२२७२५०० 

४६ कायाषलय सहयोगी खगेन्ि राइ ९८४२५१४७८९ 

४७ कायाषलय सहयोगी निराज प डेल ९८६२०५२९६६ 

४८ प्रावबवधक सहायक चन्ि कुमार अले मगर 
कृवर् विकास शाखा 

९८५२०५०५३८ 

४९ प्रावबवधक सहायक इन्ि माया तामाङ्ग ९८००९०७३४८ 

५० एम.अइ.एस.ऄपरेटर वििश राइ 

पञ्जीकरण शाखा 

९८४२२३०३११ 

५१ वफल्ड सहायक जनुा सापकोटा ९८६२०५१००० 

५२ वफल्ड सहायक आवन्दरा काकी ९८०७३३११९३ 

५३ िडा सवचि हरी प्रसाद ग तम 
१ नं. िडा कायाषलय 

९८५२०५३६३३ 

५४ कायाषलय सहयोगी फवडन्ि नेपाल ९८१७३०७५०९ 

५५ िडा सवचि ठगेन्ि प्रसाद ऄवधकारी 
२ नं. िडा कायाषलय 

९८५२०५०९३० 

५६ कायाषलय सहयोगी टंक कामी ९८४२५१८७१४ 

५७ 
सामावजक पररचालक (िडा 

सवचि) 
रीता राइ 

३ नं. िडा कायाषलय 
९८१०४८७७८४ 

५८ कायाषलय सहयोगी मान बहादरु वलम्ब ु ९८०७३८४८२४ 

५९ िडा सवचि सन्जय राइ 
४ नं. िडा कायाषलय 

९८५२०५३९३३ 

६० कायाषलय सहयोगी सीता काफ्ले ९८४२०६२२२१ 

६१ िडा सवचि श्याम बहादरु दईेजा 

५ नं. िडा कायाषलय 

९८५२०५३५२१ 

६२ सामावजक पररचालक झमक बहादरु श्रेष्ठ ९८४२०६२५५० 

६३ कायाषलय सहयोगी राजशु्रेष्ठ ९८४३०८००५४ 

६४ िडा सवचि (स.म.वि.वन.) शकुन्तला राइ 

६ नं. िडा कायाषलय 

९८१५३५७५३२ 

६५ सामावजक पररचालक खेम चन्ििस्ती ९८५२०६१५५७ 

६६ कायाषलय सहयोगी बेल बहादरु खड्रका ९८१०४४४६५१ 

६७ िडा सवचि राजेन्ि तामांङ्ग 
७ नं. िडा कायाषलय 

९८५२०५३५५० 

६८ कायाषलय सहयोगी बवुद्धमान राइ ९८२४३७१६३२ 
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६९ सामावजक पररचालक वदपेन्ि ग तम 
८ नं. िडा कायाषलय 

९८५२०६१५५३ 

७० कायाषलय सहयोगी गीता राइ ९८०४०५१६२३ 

७१ िडा सवचि(स.म.वि.वन.) कमला पाण्डे 
९ नं. िडा कायाषलय 

९८४२३१७०४३ 

७२ कायाषलय सहयोगी ऄन्ज ुवघवसङ्ग ९८०७०१३९४८ 

७३ िडा सवचि वदनेशचन वतवम्सना 
१० नं. िडा 

कायाषलय 

९८५२०२१४९० 

७४ सामावजक पररचालक तारा दिेी ऄवधकारी ९८६२३२७७४५ 

७५ कायाषलय सहयोगी खड्ग बहादरु पररयार ९८६२००९६१९ 

७६ वस.ऄ.न.मी. आशा राइ 

पाख्रीबास स्िास््य 

च की 

९८४२०७०७६८ 

७७ ऄ.ह.ेब. कमला शाही ९८१८४७८३४० 

७८ ऄ.ह.ेब. यकेुन राइ ९८६११२७९७९ 

७९ कायाषलय सहयोगी ओली माया िसेल ९८१६३८४६०८ 

८० वस.ऄ.ह.ेब. महने्ि बहादरु काकी  

फलााँटे स्िास््य 

च की 

 

९८०३५५१०१६ 

८१ वस.ऄ.न.मी. ससु्मा कुमारी गरुागाइ ९८४२२९४१६३ 

८२ ऄ.ह.ेब. तेज बहादरु ध लाकोटी ९८४२४५०५९३ 

८३ कायाषलय सहयोगी दल बहादरु बस्नेत ९८१९३९४०५१ 

८४ वस.ऄ.ह.ेब. शरद भठ्ठराइ 

मगुा स्िास््य च की 

 

९८६२०५०९२६ 

८५ वस.ऄ.न.मी. तीथष कुमारी दिेान ९८००९३४०७२ 

८६ ऄ.ह.ेब. भिुन प्रसाद रेग्मी ९८५२०८८२५५ 

८७ ऄ.न.मी. कवबता राइ ९८६३७८२५६८ 

८८ कायाषलय सहयोगी इन्ि माया राइ ९८१७३२७२८८ 

८९ वस.ऄ.ह.ेि. छैठ ाँ निराज काकी 

घोवलषखकष  स्िास््य 

च की 

 

९८४२२६६३५८ 

९० ऄ.ह.ेब. सवुनता ढकाल ९८६०९६५१९७ 

९१ ऄ.ह.ेब. वनतेश कुमार यादि ९८६२८३२३३४ 

९२ ऄ.न.मी. सवुमता तामाङ्ग 

 

९८४२२१८३२२ 

९३ ऄ.न.मी. सषु्मा बोगटी ९८४२३१३५७५ 

९४ कायाषलय सहयोगी मन ुमाया श्रेष्ठ ९८४२३४६३२० 

९५ वस.ऄ.ह.ेि. छैठ ाँ राम कृपाल महरा 

सान्ने स्िास््य च की 

९८१२१९२७०२ 

९६ वस.ऄ.ह.ेि नेत्र बहादरु पाण्डे ९८११३४७८०४ 

९७ ऄ.न.मी. वटका गरुुङ्ग ९८०७३८५८९८ 

९८ कायाषलय सहयोगी रीता श्रेष्ठ ९८१२३७८१८० 

९९ ऄ.न.मी. ऄस्पा राइ सान्ने स्िास््य सेिा ९८११७५७१९४ 
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१०० ऄ.ह.ेब. सवुनल कुमार साह 
केन्ि 

तल्लो सान्ने 
९८४२८८६०८७ 

१०१ ऄ.ह.ेि. विनोद कुमार सत्याल 
चङुिाङ 

स्िास््यच की 

९८४३५१६८३९ 

१०३ ऄ.न.मी. हुमा दिेी थापा ९८४२२१६५६९ 

१०४ कायाषलय सहयोगी फत्त बहादरु वि.क. ९८११३९३३०३ 

१०५ ऄ.न.मी. सवुनता राइ चङुिाङ स्िास््य 

सेिा केन्ि, 

धमषशाला 

९८४२४७३७५० 

१०६ ऄ.ह.ेब. पवित्रा कुमारी मण्डल ९८६३००३७९१ 

१०७ सहजकताष कल्पना राइ 

ऄपाङ्गता रोकथाम 

तथा पनु: स्थापना 

कायषिम 

९८१७३८५३९१ 

१०८ सहजकताष एवलजा राइ ९८००९०३०१९ 

१०९ सहजकताष रन्दशे राइ ९८६२५१०२९९ 

११० सहजकताष सीता पनेरु भन्तना ९८१८०८६७६७ 

१११ सहजकताष शारदा विश्वकमाष ९८२७३३५५२२ 
















